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Büyük Şef Trabzonlular arasında 

k.iğızmanlılar Atatürk'e ·telgraf 
.. çekerek eşriflerini , yalvardılar 

başa donandı 

arz için Şark 
heyetler. geldi 

• 1 >Jt , f j 
... t 

/. 

Nazilli kombinasında makine da ires ı 

Nazilli dokuma kombinası 

iplik kısmı makinaları 
faaliyete geçmiştir 

iplik kısmında 
bir kurs 

genç kızlar 
açılmıştır 

• • 
ıcın 

' 

YAZISI 4 ONCO SAHiFEDE-

Avutsurya profesyonelleri -galip 

Ankara Gücü ikinci 
''Bu dört renkli bayrağı buradan ne devrede iki gol çıkardı 
M. Cemiyeti nedebaşkasıindiremez Pazar günü Rapid takımı Ankara 

' '' h ı· . 1 k .tstan~ul,1~ (Telgraf).-:--Hatayiti- : , ,· " : . mu te Jtıy e oynıyaca 
!Mına aıt vesikaların tetkikine Kaınu- '.~. . -;""' · 
tayın hariciye encümeninde başlan- •\-, \ · ·.;" Wi-
ıruştır. İmzalanan muahede ve proto- · '1'1t 
kollerin pazartesi gününe kadar Ka
mutayda görüşülmesi ve başvekilin, bek
lenen siyasi nutkunu söylemesi muh
temeldir. 

lstanbul, 10 ( Telefonla ) - Halay
da vaziyet düzelmemiştir. Bilakis ha
diseler devam etmektedir. Türk hal
kına yeniden tecavüzler vaki olmuş
tur. İskenderun muhafızı nümayiş
çileri teşci maksadiyle şu sözleri söy
lemekten çekinmemiştir: 

cBu dört renkli bayrağı buradan ne 
Milletler Cemiyeti, ne de bir başkası 
indiremez.> 

TahrikAtçıların faaliyeti artmıştır. 

- Sonu üçüncü aahilede - Fransız hariciye nazın bir mülıikat es114Sında 
......................................................................... ······•···•·······•·•···•··································· Ankara stadında bir maç intibaı 

-YAZIBI30NCOSAHlFEDE-B. Stalinin annesi öldü 

Lenin~in dul zevcesi de 
hastadır 

Sovyet 
ilim heyeti 

Yeni Siberya .adasını 
aramıya gidiyor 

Lehistan Cümhurreisi 

Kral Karolla görüşerek 
V arşovaya hareket etti 

· Polonya 

.1 
sefaretinde verilen 

samimi geçti 
ziyafet 

Pol01'ya ha~iciye "4Ztn Rume. 
ııeliahtıyle ziyafet esıııuında. 
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Küçük Haberle~ 
YAPILAN YARDIMLAR 

( Sahipsiz yol .... 
Bir taraf yapılırken 
diğer taraf yüz üstüne 

bırakılamaz 
~tarafı 1 inci Sahifede

olıkoymamalıclır. Belediyemiz hem
fehrilerine tahmil eylediği mükelle
fiyetleri yerine getirmedikleri. me
sela tratuvarlannı yaptırmadıkları 
takdirde nasıl kendisi bunları yaptı
rarak bedelini sahiplerinden talep ey
liyorsa, ikinci Kordonu da ·yapbnr, 
noktai nazarında hak varsa, mukn
bilini, salahiyetini kullanmak veya 
hukuki yollardan gitmek suretile 
tahsile teşebbüs edebilirdi. Bu yapıl
madı. Hala da yapılmıyor. Herhangi 
bir görü§ farla veya ihtilaf vn7.ifele
rin yerine getirilmesine engel ola -
rnaz. 

İsin daha fazla beklemeğe taham
müİü kalmamıştır. ikinci Kordon sa
hipsizlikten ve bakımsızlıktan kur
tanlmnlıdır. 

HAKKI OCAKOCLU 

Piyasada 
. - .. 

Fiatleri yükselen 
ihracat ve ithalat 
n1al!arı nelerdir? 

•• • • .. 
• • 
1 • 

Hükümet ucuzlatmak isterken 

HAKKINDA tl~ 
Uk okullar himaye heye ~ 

geçen bir sene içinde talebefe )fl1 
tıklan yardım mikdarı Kül!_Ur el~ 
kanlığınca vilayetler kültur 
törliiklerinden sorulmuştur. ~ 

Keyfiyet ilk mekteplere bil 

Sütçüler mi~tir. J 
• • Bugün mektepl_erden alı~ 

f ı Arasında bır kooperıatıf maıu~at . t~land~~~n so~:b~ 
Benzin ve petrol iat eri kurmağa çalışıyorlar ;~e;~1:: .• kultur ba 

Şehrimiz sütçülerinin bir sütçü- Vll..A T ENCOMENI 

M 1 d •• "' ı • 1 • ? 1 .. k kooperatifi te•kil etmelerine YE J9 en Ur arın ne en Yu "~se tı Jf Of aİaY..adarlarca eheın:niyetle çalıııl- Dün öğleden evvel Vilayet 01 

.. l 1 ~ • aldadır Bundan maksat ıütün bir mi encümeni Vali Bay fazlı 
T k myerden t~vzii temiz sıhhi' ve susuz leçin başkanlığında topla~tJllŞı. 

e aut muame~e- vı·Ja"' yefİD yazıy fUZ süt satılmas.:Un te~inidir. Bundan muhtelif i~ler görüşülerek bırÇo> 
ı . h kk d b mühim tebliğini o lıaşka da sütlerin bir kısmının pas- karara baglanmıştır. 
erı a ın a İr Dün Ankaradan aldığımız bir dermiştir. Vatandaşlar, sebepsiz torize edilmesi çareleri de aran- KUŞADASINDA . 

• telgrafa atfen hükümetin benzin halktan fazla paıa almak istiyenleri, maktadır. Bu suretle de çocuklann Arazi tahriri sona erdı 
tam 1 ffi ve petrol fiatlerini ucuzlatmak için derhal hükümete haber vermeği bir süphesiz ve sıhhi Mr gıda alabihne- Kuşadası kazasında faaliyette 

2996 l k hazırladığı kanun layihasının Ka- vazife bilmelidirler. Çünkü «Ban:. İeri mümkün olacaktır. lunan tahriri arazi komisyon~ 
akk ikn~m~a 

1 
ddan!-°1un .~u· mu tay ruznamesine alındtğını yaz- neme lazım}» denecek olursa ihti- Bu i§in kuvveden file çıkmuı için oradaki tahriri a:-azi işlerini t 

v at mcı ma eaı mucıoın- k ı_~ k · · J • •• • • t af • • b. likl • kurum a.A . I lak k .1 mıştı . Kör yapma ıstıyen erın cur etı ar - Esn ve ışçı ır en unun men bitirdiği bildirilmiştir. ıvı 
lee .metmkur~~telük~ e ~ l ~· hakkesı edn- Ucuzluk mücadelesinin devamı tınlmış olur.. yakinen ali.kadar olduğu ve çokça- komisyon bundan sonra lzrnir 

nn e au ıt en ın a 1 b k d · · k d"" ı .. w d yulm cakbf· 
Maliye Vekaletinden Yilayete bir o ahn. . du ~rar. a~l sedınhratf~ lu~ Vi 1ayetten teblig-,. UJtHıgı Au .. ~!~· .. t • riri arazi işlerinde çalışbnla . -oD 
ta . 1m· t• B ta . d d şe rımız e enzıncı er er ıat en atta J§lttitJımıze gore pu orıze Evvelce Foça kazası kornıs) 
mım ge 11 ır. u rnmım e e-1 ··k 1 ·ı l t b l h b" · · P tr l B . f' ti . d t · • · A d b. f b . d.~ıı T k" yu ·se ttı er. san u mu a ırımız e o ve enzın ıa erın e e- ışının y ın ıra a rı ~asının mev- d . · · h"ti d·-· · ·ıA t bil ırv~: 

nı ~0j'. ı: V kAI ti • t k"IAt de lstanbulda benzin liatlerine zam reffüü icabettirecek hiç bir sebep ol- 1cut tesisatından istifade edilmesi tt ı1:1s~r:tl~g~~;e~n~y~i~İrrfliŞ olJ 
v a •rfel . e ade. nml eş29• 96a lyapıldığını bildirdi. Binaenalevh mad1ğı halde bazılannın fazla fiat suretiyle de temini düıünülmekte- k. · l d d" ·k· lmuşıot• 

e vazı e erıne aır o an 1 l . b" k d "d d·.1 . ed•W• habe a1mm t omısyon arına e ı ı ı o 
ıay l k akk t ik" . mese enın ır mer ez en ı are e ı - ıst ıgı r 1§ ır. dir. . ESi 
m dı dı ~unu~b.muv k~l t .m':

1 ldiği sebepsiz olarak, kanunun mec- Müsebbipleri hakkında derhal •· 11 • • • •• • VILA YETiMiZ BOTÇk"'tet" 
a esı mucı ınce ve a e ınzı- . 1 .. d 1 b" kib · · ·ı w• d f 1 tJ\ı11TlHANLAR Tasd'k · · Dahiliye ve u b t k · k • I ı lısçe kabu un en cvve . sorı ır vur- ta ata eırışı ecegm en az l\ pa- ·ı ı ıçın pİ ! 

rt ti omııyf ~u 1 arany e k ~İ;~: 1 gun daha yapılmak istenildiği an- ra istiyen satıcıların hükümete ha- Liselerle orta okullarda sözlü im- gönderilmiş olan vilayetin ye ~ 
teybeı· e d"al . ca alrının .. eshı d~gı lıa~ılmaktadır.. - her verilmesi.. tihanlara devam edilmektedir. im- bütçesinin vekaletçe tetkikine 

ı e ı mıf o an musta ım . :.. k 1 tzm• V 1· • "h 1 19 h . d b" k . l d v h be 1 tı ~ Piyasa hakkında bir muharriri- veya uht l'f kili d kt 1 Vilayet ma amı mese eye ehem- rr a ısı tı an ar azıran a ıtece tır. an ırrı a r a ınmış r. ~-
1 1 .. .. ..n e ı .çe er e açı a . . - el k' t hl"v• .. FAZLI GOLEÇ ~ 

miz alakadar bazı tacir er e goru§- ~ulu•ıan memurlann tekaütlük T""'vet vermış, aşagı a 1 e ıgı gon- Q k- l J 
müş ve tetkiklerde bulunmuştur ..•• ,1er~n·n ~amam~ı ~çin a,nğ1da -

1 
b } . . h } Karşıyaka rta o u unaa 

~~harririmizin tespit ettiğine gö- =~~· y:-::::akt:~esınde mua-ı stan u ıçın azır anan . ,,., 
Son günlerde ecnebimemleket- Memuriyetle alakası kesilen 1 k ld Talebe eserlerınden mil 

lerden vUkubulan talep ve yapılan her memur hakkında ayrı ayrı b ti d 
ihracat dolayısiyle üzüm aabşlan gönderilen tahriratlara müsteni- se ze er şa ar a a ı kk b. . l' J.ı 
hararetlenmiş ve piyasa sağlanılan- den keyf~!et alakadar me!11ur- • re e1n ır sergı acı aı 
rnıştır. lara tebh2 olunacak ve zikre- J 24 1 h •• ) I"' ' 

Bugünlerdeki fiatler alakadar- dilen tahriratla gönderilmi, olan• Dum upınar saat tean ur e .. 
larca memnuniyete şa..:an bir halde karar sureti de muhatabına tev- yu·· kiu·· l k ıd· Gene cocukların resım sergısı 
kar ılanmaktadır.. di edilmekle beraber keyfiyetin tamamen o ara ge 1 ' ' 

Rekolte hakkında eclindiğimiz ma- tebliğine ve karar suretinin a!ın- _.. - bü ük f kdi l har S ılandt 
lumata göre de bu seneki üzüm re- dığma da"r behemehal tebliğ ta- Meninden evvE.lki gün gelmesi lunduğundan burada hazırlanan Y Q r e , 
koltesinin bilhassa evsaf itibariyle rihini de havi olmak üzere bir beklenen Denizyollan idaresinin ıebze ve diğer malları alamamıştır. 
çok iyi olduğu ve mikdar itibariyle tebliğ ilmühaberi alınarak ve- Dumlupınar vapuru 24 saat tcahhür- yalnız az mikdarda Çannkkale için 
ise de geçen seneki rekolteye yakın kaletc gönderilecek ve memur iş I k d"" 1. ım· t" ıebze ve lstanbul için de 80 ton 

b d b l t bı·- t e anca un ımanımıza ge ıs 1r. h d . . lab"lm" · B üzd" bir raddeyi bulduğu tahmin ediliyor.. aşın a u unuyorıa e ıg a- . ı - -· ur a mcır a ı !§tir. u y en 
HURDA : ri~inden i.tibare~ memuriyetle 1 • Bu ~apurun ~.anımıza ge.ecegı· bir çol: alakadarlar zarara girecclı
Uzun zamandan beri piyasada alakası kesılecektir. Ancak 2996 nı hı.en bnzı tuccarler 1stanbula leri ve sebzelerinin mahvolncağı

bulunan hurda incirler alıcısız va- numaralı kanunuıt muvakkat ikin· gönderilmek Üzere mühim mikdnr- nı ileri sürerek mallarının nhnnbil
ziyette idi. Son günlerde inhisar ci ~adde:;inde zikrolu~an açık- da sebze hazırlamışlardır. Fnkat mesi için Denizyollan acenteliğine 
idaresi iyi randmanlı hurdaları satın takı mem'?'l9:1' memur!n ~a~u- Dumlupmara, Mersinden üst gü- müracaat etmi!lerse de maattees
almağa başlamıştır. nunun 58 ıncı madd"!sı ahkamıy- . vertelerine ve kaptan köprüsünün süf fazla bir §ey yapmak mümkün 

Bundan başka dl·g-er bazı fı"rrna- le 2919 numaralı kanunun üçün- 1 k d yükl" tilm" b 1 l t ·· dd • hkA d . . d ı yanına a ar esya e 1! u- o amamt§ ır •• 
~~a~~hl~~a~~~M~~~ma ~ıa a~ ~~ıne~~~~-~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nebi memleketlere ihraca ba§lamış- açık maa$ına müstahak olanlar-j HA YAT ENDEKSl ı TUZLA MODORO DEötŞTtRILDl 
I d dan ibaret olup bunlar haricin- Vilayet, ticaret odasından 937 I Çamaltı tuzlası müdürü mühen-ar ır.. d k 1 

İnhı"s ı r "d · ld ~ h d 1 e gere memuriyetle alakası senesinin ilk alh aylık hayat endeksi d~s bay Sczainin görülen lüzum üze-
ar a ı aresı a ıgı ur a arı ol · tif . "h d"I 'h-'-'- d l • Od · .. d .. ı-·1 ·· ·· be · somaya tahvil edecektir. ~nıyan ıs . a etmıı, ı raç C: ı wuun, a ma fımat isteınİ§tır. a r~e u~~m ~u ur un.te tut? §U .~ı-

P AMUK mış, memurıvetten mahrum yet bu malumatı hazırlamağa başlamış- nın dıger hır kısmında bır teflıge 

So .. ı rd bazı 1 f"rma'- ceza.siyle mahkum olmuş veyahut ,trr... 1 tahvil olunduğu haber alınmıttır. 
n gun e e a ıcı ı m- . . "hd A • 1 Ç I 1_ _ • d"" -'-~• · · 

n bo h · · d .. h. "kd memurıvette ıstı amma manı - runa tı tuzıaaı mtl ur veıwıetını 
n rsa ancın en mu ım mı ar- d d b" h""kü" . • 1 1 diki . . tkik l k b"l 1 Sad" if b 

d k .. ha t . 1 l erece e ır u m S?ıymış, ve - erının, te o unara ı - bay ı aya qlamııtır. 
a pamu mu yaa e mış o ma an h I . l h' b" h"l d" ·ı · b h l k d ı · I k fi ti · b · h f ası memurıyet e ıç ır veç ı e I ırı mesı ve u usuata yazı nca ---- · 

t 
0 ayısırk? pamu hll~ı -~ k - alakası kalmamıs ve kendilerinin tabrirata da; · TORKOFlSE MORACAA1LER 
a evve .. .::~ n~~;n k ~ 1 kı u- de tayinine bir mecburiyet bu- j A - Memuriyetle alakası kesi- lsviçrede Zurih şehrinde zahire Resim sergisinden intibalar ı;ıı 
~uş k yu eke uruş n, rk lunmamış olanlara mezkur mu- lenler muhakeme altına alınmış ticareti yapan bir firma Türkofis Karşıyaka orta okul talebelerinin bir çocuklara idrak ettirllm~ olına51 ~ 
eşM uhru~ ~1 _mışt~r. l . vakkat ikinci maddenin tümulü olup mahkemece haklarında bir ltzmir ~ubesine müracaat ederek sert senelik resim dersleri mesaisi mah- müze serilen resimlerle isbat ~ 

u arnrımız, ınsaat ma zemesı 1 - d ekl"f k ·ı · · b k lb vd d hnak · ed•w• • ı · · 1 b" ak · kul K 1 Hakikat · 1 · d öyle .J h kk ela da k"kf d o amıyacagın an t t evra- arar verı mıf ıse u ararın ug ay, çav ar a ıst ıgmı, su u o an ıne y ın resım, o un ur- o uyor. en ıç erın e iP. 
a 

1? ecri tet k 
1 

eri e bulunmuş kında bu malumabn nolcnanından mahkemedeki dosyalarından ha· ; Anversten bir firma da tababette t tuluş sokağındaki şube binasında ta- simler vardır ki gayri ihtiyari ~ 
he ınşah ı.mbe te oan binaların dolayı gönderilen kararlar bu zine vekillerine, hazine vekili bu- l kullanılan yağlardan kliserin Hintflebe velileriyle halka on beş gün müd- düşüruneğe ve tizerinde durrnı:ığa 
emh:nktaep;~ v ton. ~rme olara~ vaziyette bulunan bir kimseye lunmıyan kazalarda da mahalli yağı ve balıkyağı ile mader: kömü- detlc teşhir edilmektedir. bur ediyor. ""ı~ 

?'apı. . l;o I ugu .~çın malzemeı ait ise karar tebliğ olunmıya- memı•· l:ıra adiyen aldırıla=a!c rü ve zift ithal etme}( istediğini bil- J Sergi halkın umumi alAka ve takdi- Teşhir edilen sulu boya, kara b 
ı~şaıyedın. 8f. 1~ • lu~~mluları~dan rak iade olunacak ve esbabı mu. olan (bunlar tarafından tasdikli) • dirmİ§tir.. rini kazanmakta ve yüzlerce kişi tara- yağlı boya, kalem boya olar.ık tıı J 
0 ~n. emır ıatını şoyle tespıt et- cibesi izah olunacaktır. Bundan bir suretinin ,. • • ı ı = • ·- ~ fından her gün ziyaret edilmektedir. Uın, ezberden, hayalden, tezyini "~ti 
mı~ir : başka zikrolunanların tekaüt B • Kendil~rine tahsis olunacak FUHUSLA MOCADELE Sergi cidden muvaffak olmuş ve bil- resimler, mevzuları ve cinsleri el 

k tı ay evvel ~ - 9 k_~ruM satıl- muameleJcrin=n biran evvel ya~ '. tekaüt meafı veya ikramiyenin KOMiSYONU hnssa pedagojik resim tedrisatından bek- riyle herkesin kolaylıkla temaşa rJ,I 
ka ta olan demır bu~n 14 - 17 ı>ılabilmesi icin: • hanı;?İ mal sandığına gönderi- Fuhuı ve fuhuı yüzünden bula- lcnilcn gayeye irişilmiş olması, çocuk- bileceği bir şekilde geniş sal0 

.;J.ruşa sa~lma_kta ve al~adarların 1 - Her hangi bir suretle hak- l leceği tayin olunabilmek üzere 1 §an hastalıklarla mücadele komia- !arın tamamiyle kendi his, fikir, zevk tertip ve tasnif edilmiştir. tıil 
ar cttıkle~ı kanaate gore. bu?un larında tahkikat cereyan edip ı ikametlerini ihtiyar edecekleri 1 yonu Sıhhat müdürlüğünde mü- ve tekniklerinin mahsulü olan çok kıy- Alınan mevzular tamamiyle tııw' 

~effı~e- sebebı yapıla? demır sıpa- etmediğinin, etmekte İse mahi-
1 
mahalleri bild;ren ve ı~abil ice 1 dür bay doktor Cevdet 531'acoğlu- metli eserlerle tebarüz etmektedir. tan, hayattan, milli, içtimnt ve .. 

bş l erını. Avrupa fabrıkalannın k~-, veti ve safahatı hakkındaki ma- o mahaldeki ikametgalı adresle- ! nun ba§kanhğında toplanml§ ve Bu sergide teşhir edilen resimlerde hftdisatı tasvir ve tersim etmektc<lif 
d~ etmıyerek reel cevabı verrnelerı-, liımatın, mahkem~ye tahkikat ne-j rini muhtevi olan bir beyanna- ı bazı ifler hakkında göriifmelerde çoct kların şahsiyetine tamamiyle hür- Ezcümle: 

ır. . .. . .. . tayici intikal ~~lf olduğu tak- . menin, J bulunmu§tur. met edil~ olduğu, yalnız öğretme-
d E~e~ki ~un bır gunde pıyasada dirde bükme iktiran edip ebne-I C - Memuriyetle alakası kesil- , ...... _ nin teknik hususunda vermiş olduğu 1 - Türk inkılabı aİ( ~ 
.e~~~ fıatlerınde üç türlü fiat deği- diiYinin, 1 mi• olan her ~ahsın nüfus tez·• B 1 yerinde direktifler her hangi bir kim- 2 - Atatürkün Samsuna ay 

ııkJıgıne ve tereffüüne şahit olun- 2 - Memuriyetle ala!cası ke- ke,.elerfoin tasdildi bir suretinin, i a or~a<. a .. .. .. .. se tarafından derhal anlaşılmaktadır. sışı. .. .. 
mu~tur. silmiş olan memurlann fazla me-1 D - Tayini vekalete ait o1mı- Yen y pılacak ışler goruqu]du , Kopye resimlerden içtinap edilmiş- 3 - Türkkuşu hava töreni. 1 

PEYNiR huzattan zimmeti olup olmadığı- 1 
yan tali memurların 2/l /934 Bors~n yeni yıl bütçesi lkhsat tir. Tabiattan alınan mevzular tizerin- 4 - Devlet tarafından .satın 91 ,r' 

Piyasada peynirler de ihtiyaca ye- nın, kezalik hükmen tahakkuk et- 10/9/934 ve 10/12/g34 tarihli ve~:il~~ce tasdik olunarak iade de çocuk tamamiyle kendi hürriyeti şark demiryolları ilk treninin J1l Jel 
tecek kadar değildir. Edirneden bu mit borcu bulunup bulunmadığı- umumi tebligat münderecabna ledılınıtbr. 1 içinde terkedilmiştir. simle Edirneye varışı, merasirnlc 
sene lzmire istenildiği kadar tene- nın, varsa miktarının, tamamiyle mutabık bir şekilde Bay Fazlı Güleç dün öğleden ev- Ecsamm eb'adı selasesi, nisbetleri, şılanması. 
ke peyniri gelmemi~tir. Edimede 3 - Muhasi_, sıfat ve salahi- tanzim ve idare hevetlerine tas- vel Borsaya gelerek yeni yapıla- 1 çizgi ve renklerin ahengi, pJ.anlar, ışık 5 - Donanmamız lzmirde. f 
de bu yıl az peynir istihsal olundu- yetini h~iz olanların usulü dai- dik ettirilecek müddet hizmet cet-

1 

cak i~ler etrafında idare heyeti ile gölgeler, kompozisyonlar ilah .. gibi tek- 6 _ Vatartdaş!.. Türkkuşunıı 
ğu için anccık İstanbulun ihtiyacını resinde devirlerini verip verme- velin;n ı?Önderilmesi lazımdır. bir müddet görüşmüıtür. mil teknik bilgi göz önünde tutularak ol.. ı# 
karşılamakta ve lzmire hemen hiç • ~ 7 _ Vatandaş, zehirli gnzlatD "' 
yollanmam~tadır. 

ZEYTINY ACI korun. ct.ıj 
Z h TAY YA RE Si.NEM ASI 8-Bayramyeriilah .. glbi ~l eytinyağı er sene bu zamanki TELEFON •. 3151 ttıf' 

ve hayalden muhtelif talebeler piyasaya nazaran çok pahalıdır ... 
dan yapılmış resimlerle: tef Halen zeytinyağının toptan kilosu 

50- 55 kuruştur. Bunun sebebi de - Bu hafta 2 bu··yu··k fı'lı·m bı.rden (Motiflerden stilize) ynpılmıŞ srd 
b - yini te.rkipler, sulu boya tezyini ıı 

u seneki rekoltenin henüz malt-n me terkipler, eşyadan, hayvanntt~·111 olmaması ve rençberin ba~ka mn: - - Zevk, eğlenca, dans, varyete sı· YA H INcı· JOSEPH'NE BAKER ve batattan krokiler ve descnlc~le. e$ 
h
sull

1
crden eline iyi para geçtiği ci- ve musıki fılmi: AL BERT PREJEAN 

1 

menazır - perspective kaidelerinit1 .-v 
et e elindeki yağlan paraya tah- bU / 
·ıd 1 k 2 Zengin 'bir revüyü yaşatan aşk ZEVK GEMı·sı· NANCY CARROLL ve ve ecsama tatbikini gösteren rıf. vı e ace e etme istememesidir. ı - lerce renkli ve renksiz eserler Y11,;1 ve cazibe fi'mi JACK BENNY "#" .,P 

1 1 

' OM B • . GEMiSi · büyüklerinin tam bir muvaffnkı)'~ı> 
1 . Ha 1 kevı .. nde I 1 ................. ~.~~~~!~ ... !?~?.~~.~.'!?.~ .. ~~~~~ ... ~.1.~.~~~ ........ r:!.1:!.':!.~.~ ...................... ~.~.~.~~!.::.~ .. :?.!~?.~:~! .. ftf!.!~!.............. Bu sergiyi büyük bir muvafi~ ~ 

le başaran ve bir sene zarfındnk1 ~ 
SEANSLAR . Hergün 3, 6.15 ve 9.20 de Siyah inci YAZ FiATLERi malıırının mahsulü olan eserlerle 

Bugün saat 16 da Dil, tarih ve 
edebiyat komiteleri ve saat 18 de 

· 4.45 ve 7.50 de Zevk Gemisi. Umuma : Hususi 35 Balkon 25 Birinci 20 teri ""' ' • şımız3 çıkan bu enerjik genç . rJ 
Cumartesi ve paıar günleri 1.30 <fa Zevk Gemisi. Talebeye : ,, 20 ,, 15 ,, 10 genç öğretmenleri re~ B. Riı' 
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r ate lli Sperco N. v. Olivier Ve Şü. Pari.s fakültesinden diplomalı Agı" zdan çıkan her diş 
Vapu A t W. F. H. Van iler LıMiTET oı, tablplerı 
RoyALEr~EERLCADNDaAISsı Zee & Co. Vapur acentası Mem~lcet hastan~t dış tabibi Hayatın temel taşlarından birinin 

I<u DEUTSCHE LEVANTE UNIE l\luzalter Eroğul yerinden sökülmesi demektir takat 
.1Uf11 MPANY ASI HAMBURG BiRiNCi KORDON REES VE 

bekte •0 vapuru 10 hazirana doğnı ARKADIA vapuru 12 haziranda bek- BiNASI TEL. 2443 K l Ç f d w 

1\ B nıyor, Yükünü tahliyeden son lenilmektcdir. Anvra, Rotterdam, Ham- Lllerman Lines Ltd. ema e lD ag 
~· Vanıa ve Köatenceye yük burg ve Bremen için yük kab~l ede.r. DRAGO vapuru 15 haziranda 

1 
Hastalarım her gün sabah 

, CHlOS vapuru haziran nihayetınde d saat dokuzdan başlıyarak 
SVENSKA O beklenilmektedir. Hamburg ve Bremen- Liverpol ve Svansea an gelerek 

KUMPANYRIENT UNlEN den yük getirecektir. yük çıkaracaktır. Beyler - Numan zade S. 21 
SA.iMA. ASININ AMERJCAN EXPORT UNES GRODNO vapuru 15 haziranda numaralı muayenehanelerinde 

telip doiru Yapuru 1 haziran 937 de The Export Steamıhip corporation Londra ve Hullden gelerek yük kabul ederler. 
li111ıı1ı Anvera, Rotterdam, Pireden aktarmalı aeri seferler çıkaracaktır. Telefon : 3921 
İçin .~ve Skandinavyalimanlan EXETER vapuru 18 haziranda Pire· GRODNO vapuru 30 haziranda lil.tı•--•llliııiııi••••••ıııi 
~ec:ektir. den hareketle, Boaton ve Nevyorka gi- gelerek Londra ve Hull için yük Zayi cüzdan 

"1ıi NE vapuru 14 haziranda bek decektir.. • alacaktır. • 
. Yor, Rotterdam _ EXCAMBION va!'uru 2 temmuzda DEUTSH _ LEV ANTE • Linie Emlak ve Ee~. b~asıyle 

11~ Ve Skandina 1 ~burg, G,'1~ Pireden hareket edreı< Boston ve Nev· SOFlA vapuru 10 haziranda ~hı;f aras~d~. t~~ut c!1~danım-
:tiik •lacaktır vya limanları ıçın yorlı: için yolcu ve yük lı:abul eder. Hamburg, Bremen ve Anversten ~ b~e muhrüm!1 ~e 'yd~ ~~ 
stRvıs ·u • ....... EXOCHORDA vapuru 1

8
6 temmuz· gelerek yük çıkaracaktır. eş1 _ pdaramhı ~kmayı .. ettimlmı. e~ını 

ICU "UUU ı ıM RUMEN da Pireden hareket ederek oston ve NOT , Vürut tarihle ; _ a acagun an u u o yac:agmı 
A.l.B MP ANY ASININ Nevyork için yolcu ve yük: kabul eder. I : . I • t • va ilin eylerim. 

A. JULtA va uru 
16 

hazi- Seyahat müddoti: pur a~ıll; ı1ım_~r~ ~e n~v un Üc· Karala§ Yeni Türkiye sokağında 
~ 937 tarih' d !' beki , Pire - Boaton 16 gün retlerının degışıklıklerınden me· 23 aayıh evde Polis mütekaitlerin-

-ita, Marıi)ıne ogru . ~nıyor. Pire. Nevyork 18 gün suliyet kabul edilmez. den ZEYNEL öNAL 

tıı ve iik Y• ve Cenova ıçm yol- AMERICAN EXPORT LINES -=====----===ı.;;;;;=;;;;;=========--=-
Ula: . kabul eder. Thc Export Steamahip corporation of 

lır•-•. ilki hareket t&rihleriyle navlun· Nevyork 
-... de·; "-" l'tt lt.ı, g luuılı:!erden acente meauli- EXIRIA vapuru Z4 haziranda lirna-
D ut etınez. oımızda beklenilmektedir. Nevyorlı: için 

d llıa fazla tafıi!'t . . lk' . k yük kabul eder. 
·~da T a ıçın ıncı or· S • Mari • R • B t 

a.lııni! T ervıce time ownam ucares 
lltııd, l'R>. • ve ahliye binası arka- DURUSTOR vapuru 2 7 hazirand:ı 
taııa..... l'E!.U SPERCO vapur acen· beklenilmektedir. Köstence, ~ .. lina, Ka
~ur. ınüracaat edilmeai rica olu· las, için yük kabul eder. Kalastan ak-

~ lt:LE:FoN: 4142/4221/2663 
tanna ıartiyle umum Tuna limanlan için 

yük kabul eder. 
Johnston V arren Linea - Liverpool 
A VIEMORE vapuru 2 7 hazirandll 

beklenilmektedir. Livrpool ve An· 
versten hamule getirecektir. Burgas,Var .. 
na, Köstence, Sulina Kalas ve lbrail için 
yük kabul eder .. 

[) . 
Soc. Royale Hongroise Danube 

1( Maritime 
ulak B • DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 

lı._'ı. ogaz .•• Bu.run hasta-" h beklenilmektedir. Belgrad, Novizad. 'Bu-
n ırıncı sınıf B n dapeşte. ratislava. Linz ve Viyana için 

Muay m tahaıısısı yük kabul eder .. 
No 3~ııthane : Birinci Beyler Den Nonke Midelhavslinje Oslo 

; , Telefon 2310 BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 
"'•ı· G" d •. nıtepe tramvay cad• beklenilmektedir. Pire, Sicilya, Oiyep, 
tsı 992 Telefon 3668 ve Narveçin umum lirnanlan için yük 

,..,=~---~1~~2~6~(~4~8~l~) _, 1 kabul eder. .. Fantnein gynpı 

HALKIN 
Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
lüks lambalan gelmiştir. 

~ Halkımıza kolaylık 
~~faletle her şey taksitle verilir 

llıod:~Y•nın en sai?lam bisiklet ve motosikletlerini y~ni 
tasınd P !homaks lüks lambalarını NECiP SADIK maıra
Q 1 an arayınız, 

acılar: 156 -- Necip Sadık namlapınar · 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorları 

\~~ 
" ~--~~ 
~~~ ~~'"'<: 

"""~- . ~J 

En •on . . • _, 
larıod ıcat edılen bu vantilatorlar yazın bogucu sıc·.<· 
ilı· 811 kur' ·ı ·ı 1 k k 1 sa •arır. Masa vanlilatorları üc pı ı e ça ışır ır 

,... at dt'11 f' t d '-tP sın.eder. Saatta ancak bir kuruş sarıya ı var ır. 

teıııadiy;' ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
çaııtaı n Yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
td llrında k t · eri:r; ve ceplerde taşınabilir. Gayet şı tır avsıye 

[) ' 

epoau S 1 Ö Ö u u han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü z demişli • -. . ,. · .. ~ . , ' ' 

... 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kanıil Aktaşın 

''Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKAOAR DOGRU ? .... 

IZ~11R MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Lira icar No: 

18.:ı 

191 
Dolaplı kuyu Bayburtlu S. 5 taj No. lu Ev 24 
Karşıyaka Bayraklı vapur iskelesi 75 

192 Ceza evindeki Bakkal dükkanı 400 

193 
194 

Göztepe vapur iskelesi 70 
Çarşıda şehoğlu S. No: 113 kapu ve taj 72 metre 20 
arsa içindeki ıno'ozu kaldırtmak masrafı müşteriye 
aid o mak üzere. 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuşrur. ihalesi 17 - 6 - 937 Perşembe günü 
saat 15 dedir. Taliplerın MıHi Emlak Müdürlüi{üne mürac~atları. 

2-11 1721 (970) 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve a · rıoın en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

, 

Aldıktan beş dakika sonra 
-··········-·············-···································-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişleriııizi günde iki defa 
Radyolin di, macunile fırça· 
lamak ıuretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ba
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz· 
temelde ve parlatmalda kal
maz, ağızdaki bütün mik
roplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 
S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Du' lastikleri. Hulasa 
sıhhi ih'iyaçların hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 

Izmir mümessilidir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : 
Taze Temiz Ucuz ilaç r. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

eczanesı Sıhhat 
Başdw"ak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

• 

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

Fil Başı Çividi 

Türkiyede satılan çamaşır çivitlerinin en eyısı ve en mükem· 
melidir. Sahipleri, serma esi ve işç lerı halis Türktür, 

Bazı çivillerde olduğu gibi içinde çamasırları 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 

Devlet C emiryollarından· 
ilk rksiltmesi fesh edilen ve muhammen bede1i 42000 lira 

olan 100 ton renkli veya beyaz üstübü 21 • 6 - 937 Pazartesi 
günü saat 15 de yeniden kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin elliği 11esilıa arı resmi gazelenın 7 • 5 • 936 gün 
ve 3297 No. lu nushasında intişar etmış nlan talimatname daire· 
sinde Natıa Vekaletinden alınmış müteahhitlık vesil<ası ve lek
liflerinı ayni gün saat 14 de kadar Komisyon reisliğine verme· 
lerı lazımdır. 

Şartname 1 er 210 kuruş mukabilinde Ankara, lzmir, Haydar· 
paşa ve Adana veznelerinden satılmaktadır. 

5-7-9-11 1739 (1000) 
Muhammen üç senelik kira bedeli 240 lira o'an Menemen İs· 

tasyonundaki kahvehane "Büfe,. 22-6-937 Salı günü saat 15 te 
lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretiyle 
üç sene iç"n kiraya verilecektir. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde 
muvakkat tem•nat yatırmaları ve işe girmeğe mani kununi bir 
halleri olmadığına dair beyannamelerle ve aranılan vesikalarla 
muayyen vakıtta komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartna· 
meler komisyondan parasız alınır. 11-13 1849 (1052) 
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YENIASIR 

Londrada tahsilde bulunan Mısır kralı Majeste Faruk, lngilte-rede alaka 
uyandıran büyük bir şahsiyettir. Koyu. bir milliyetçidir. Tahsilini ihtimamla 
yapmı§ ve dü1Ünen bir bcı§ olarıık yetifmi§tir. Fotografta Mı$ıT kralıııı ca
miden çıkarken görüyorsunuz. 

l 

Avusturalya durmadan silahlanıyor. lııgUiz imparatorluğu için A~ 
ralya iktısadi kaynakların ba§ında geldiği için Avusturalya her bakı~ 
takviyesine gayret sarfediliyor. Askeri tayyareler artmt§tır. Fotografta ~ 
bane nehri iizerindeki deniz havacılığı merkezini görüyorsunuz. 

Eski Sovyet liderlerinden Troçki, Mek.sikada faaliyet göatermeğe başla
mı§tır. Norveçte bile tutunamıyan bu eski lider, şimdi dünyanın dört tara
fmdaki komünistlerle teşriki mesai etmi§e benziyor. Fotogra/ta, komünist 

organı gazetecileri Troçkiyi dinlerken griiyorsunuz. 
~~~12J~~!Jmı::z;ı!z:22A~ -:;ıı::212!""1D~•mmmıı..:Erz~a. .... a1 .. r.mısı;-111:•&&ıııız:- >11111:1 ................ 2>2•221J1111111222xam1 .. m1~aacm•cı::ı!Eı:l!!Dırz::l~ar=zzz:zz:z:~1Z7.Z117LlzmııızZ2!2!11 .. ...,... ~:pırrarzzTf.AL.. lZZDVf' 58fZZ>JO;l22laııı:7~"- - --

Bulgar kraln Boris Bitlerin Cevabı Londrada 
Alman hariciye 
edeı-ek uzun bir 

nazırını kabul 
niülikat yaptı 

V on Ribbentrop Almanyanın ceva
bını bugün Fora yın O ise götürecektir -

Vreme • • gazete sının bir işareti müspet olacağı tahmin ediliyor 

Bu ziyaret Yugoslavyanın siyase- B. Delbos ltalyan sefirile, Kont Ciano 
tinde hicbir tebeddülü icabettiremez . da lngiliz sefirile görüştü 

Cevabın 

' Sofya, J O {Hususi) - Majeste 
kral Boris, bu sabah Alman harici
ye nazırını kabul ederek uzun müd
det görüşmüştür. Saraya geliş ve dö
nüşte halk nazırı alkışlamıştır. Öğ
')e üzeri kra], hariciye nazırını yeme
ğe alıkoymuştur. 

Gazetelerin haber verdilclerine gö
re kral Boris, Alman hariciye nazı
rına Aleksandr nişanının büyük sa
libini tevcih etmiştir. 

Sofya, l O (A.A) - Almanya ha
riciye nazırı B. Fon Neurath tayya
re ile buraya gelmiş ve tayyare mey
danında kral namına saray müşa
viri ile başyaver, Başvekil ve harici
ye nazırı Köse İvanof, hariciye er
kanı, Sofya belediye reisi, Polis di
rektörü, Almanya, Yugoslavya, Ma
caristan, Avusturya ve İtalya elçileri 
ile Bulgaristanın Berlin elçisi tara-

kuk müsavatı meselesini ileri sü
ren ve sulh diktatörlerinin zenciri
ni kırabilen ilk adam §Crefini ne
zedemez. Yalnız Bulgaristan ken-

fından karşılanmıştır. Bulgar kralının karde§i Prens Kiril 
Bir müfreze asker hürmet res- disini müdafaa için bu vasıtalara ma-

rnini .ifa etmiştir. lik değildi. B. Fon Neurathın bu 
Sofya sokaklarında halk B. Fon ziyareti Almanyanın dünya sul

Neurathı alkışlamış ve Almanya hunu muhaf~a hususundaki gay
hariciye nazırı derhal kral sarayı- retlerinin yeni bir tezahürüdür ••.. 
na giderek hususi deftere imzalar Bulgaristan diğer taraftan Alman
koymuştur. yanın Bo!şevizme karşı mücadele-

Sofya, 1 O (A.A) - B. Fon Neu- sine de bigane kalamaz. 
rathın Sofyayı ziyareti münasebetiy- Sofya, 1 O (A.A) - Almanyanın 
le gazeteler çok samimi makaleler Sofya elçisi B. Numelin akşam elçi-

lize edecek olan müstakbel teş
kilatın temeli olacaktır. 

B. Fon Neurath ile B. Stoyadino
viçin siyasi görüşmeleri hakkında 
övr gazetesi şöyle diyor : 

Meselelerin ekserisi B. Bekin 
bazı Avrupa payitahtlarında ve bil
hassa Budapeştede aarfetmekte ol
duğu gayretlerin muvaffakıyete 
mazhar olmasına veya akamete uğ
ramasına intizaren hallediJmiyerek 
olduğu gibi bırakılmJ.ttır. 

Roma, 10 (A.A) - B. Fon Neu
rathın Belgrad ve Sofya ziyaretleri 
hakkında mütalaalar yürüten Gi
ornale D'ltalia ezcümle şöyle de
mektedir : 

- Belgrad, Sofya ve Budapeşte 
arasında bir mukarenet husule gel
mesi için komünizm tehlikesi tek 
ba§ına kafi bir sebep teşkil etmek
tedir •• 

Giornale D'ltalia bundan sonra, 
Almanyanın faaliyetinin Hom -
Berlin mihveri ruhuna tevfikan İtal
yan faaliyeti ile hemahenk olarak 
inki~af etmekte olduğunu kaydey
lemektedir. 

Giomale D'ltalyaya göre ltalya 
ile Almanya İspanya sularında 
kontrolü temine memur dört dev
letin nihai itilafı tanzim için ak-
dedecekleri içtimaa iştiraki kabul n. Ilitlcr, Alman harbiye nazınyle bir deniz tetti§indc I 

! etmişlerdir. Roma, 1 O (Ö.R) - lspanyol sa- de görüştükten sonra dün akşam ıLondra ademi müdahale komite•!~ 
Belgrad, 9 (A.A) - B. Fon Neu- hillerinin kontrolü meselesinde Londraya dönmüştür. Almanyanın de tekrar yer a1ı.cakları ümit dJV 

rath ile B. Stoyadinoviç arasındaki kontrolü tatbik eden dört devlet ara- kat'i cevabını hamil bulunmakta- mektedir.. J3. 
görüşmeler hakkında mütalaalar 

1 
sındaki anlaşma Fasist matbuatı ta- dır .. Bu cevabın da memnuniyet ve- Diğer taraftım Sovyet sefiri le 

serdeden yarı resmi Vreme gaze-j rnfından memnu;iyetle karşılan- rici mahiyette olacağı tahmin edil- Maiski de Londra ademi müd~Jel 
tesi Belgradın B. Fon Neurathı sul-

1 
makta ve dört devletin şimdi bir mektedir.Bu şartlar dahilinde B.Ecle- komitesi reisliğine son hadıS'!.ıJ 

hun ilk hadimlerinden biri olmak «Kuvvet ve hak» cephesi içinde fi- nin Fransa,Almanya ve ltalya ile an- kraşısında hükümetinin görüşle~ 
eıfatiyle istikbal etmiş olduğunu len yerleştikleri kaydedilmektedir. !aşması ve onlarla birlikte kat'i an- bildirmiştir. Sovyet birliği tah feC 
yazmaktadır.. ıltalyan. gazetel~rinin fikrince bu laşma metnini tespit etmesi muhte- için çalışılan anlaşmaya muhaleıııı' 
j B. Fon Neurathın ziyareti siya-

1 
cephenın g7nışl_e~C:Si. ~e dört ~ev- meldir .• Eğer son dakikada hiç bir etmemekle beraber meselenin uııı ı'1 

sette hiç bir tebeddül vukubulmuş let arasında ı§ bırlıgının umumıleş- güçlük çıkmazsa Alman ve ltalyan vaziyetinin tetkiki hususunda JI 

olduğu manasını tazammun etmez. 1mesi mümkündür. Ve Avrupa sul- mümessillerinin gelecek salı günü etmektedir. ~ 
Belki Avrupanın sulhunu müdafaa hu için çok kıymetli olacaktır. 
eden ve Avrupayı kargaşalıklardan 1 ltalyan. matbuabnın fikrince bu 

k k . . b' . . .. iş birliğinm müessir olması için ko-
oruma ıstıyen ır sıyasetın tarsım .. . t ,. fetı·n ka . l .. 

"' "f d d Alın ·1 munıs a e rşı azım e muca-
manasını ı a e e er. anya ı e d l • }"' d F · 
Yugoslavya arasındaki siyasi, iktı- e eyel g~rışLmesdı azdım. ır. ""dahaşıs1 t A • ,.. • • •w• gazete en on ra a emı mu a e 
sadı ve harıcı ~esaı hırlıgı ~n~ komitesinin teahhürlerinden Sov-
B. Fon Neurath ıle B. Stoyadınovıç 1 et birligw ini mesul ·· kt d. 

d l 
.. .. l 1 y gorme e ır ... 

~asın a yapı an goruşme er saye- Sovyetlerin Londra sefi i B Ma-

Yanan Balon tahkikatı 

Ko~isyon kararını kat'i 
olarak veremedi aınde kat'i formülünü elde etmiştir.1 iski şimdi de bu komite ba;kan.lığına ._. ,,. 

B. Nöyrat Belgrada gitmek üzere Berlinden ayrılırken Yugoslavyanın Almanyaya kar-;bir çok mukabil teklifler arzetmiştir. Berlin, 10 ( A.A ) - Lakehurst'den Elme ateşi, balonun aralarında ~~ 
neşretmektedir. Hükümetin naşi- lik binasında B. Neurath şerefine şı kabul etmiş olduğu siyasi hattı, Roma, 1 O (ö.R) - Avam kama- avdet etmiş olan Alman tahkik komis- farkı hasıl olabilmiş olan muhtelif 

0
, 

riefk:lrı Dnes gazetesi diyor ki : büyük hir kabul resmi tertip etmi~ J hareket bu ana kadar çok mesut ne- ı' rasında bir suale cevaben B. Eden yonu mesaisi hakkıııda icap edenlere samı arasında elektrik şerraresi, b~:sJ, 
--Harp neticesinde zayıflamış olan ve bu kabul resminde kralın kar- 1 ticeler vermiştir. istikbalde de böy- İngiliz hükümetinin Gentlemen an- malfunat ve izahat vermiştir. da bozuk elektrik tesisatı bulunP....-, 

ve kimsenin ehemmiyet vermediği deşi prens Kiril ile kralın yaverleri le olacağı ümit olunur. Bu hattı ha- }aşmasına daima ayni kıymeti verdi- Hava işleri idaresine vermiş olduğu balonun ensacının fena cinsten o~l 
küçük Bulgaristan, hariciye nazı- Basvekil B. Köse lvanof, bütün na- j reket Yugoslavyanın Almanyayı 1 ğini ve Akdeniz emniyeti hakhn- raporunda komisyon gaz knçması ve sı, rndyotelgrafik hadiseler, cJlllll>' 
rını Sofyaya yolladığından dolayı zırlar, Sofya belediye reisi, garni- 1 anlamış olması esasına müstenittir. 1da lngilterenin fikir değiştirmediğini inffüık sebepleri hakkında mahallin- nizamatına muhalefet ilfih.. ~ 
Alman hükümetine teşekkür eder. zo~lar kumandanları, erkanıharbi- Nasıl ki Almanya da Yugoslav mil- bildirmiştir. .. de tetkikat icra etmiş olduğunu beyan Bu faraziyelerden hiçbiri jsbnt i1' 
B. Fon Neurath resmen Bulr,arista- yeıumumiye reisi, sabık Başvekil letini anlamış olduğunu ıspat et-1 Paris, 1 O (O.R) - Hariciye nazırı 1 etmektedir. Yere inme manevraları es- leme~tir. Her hnlde balonun tc~ 
m ziyaret eden ilk büyük devlet mü- Muşanof, Zn?tof, Manilof, ve Da- miştir. · Bu ziyaret her iki taraf için B. Delbos İtalya sefiri B. ~ru~ti~ nasında infilaka sebebiyet verebilecek noktai nazardan yere inme ınsuıcvt~~ 
messilidir. Bulgar milleti bu jest nef ve umumı harp esnasında ordu feyizli olmuştur. kabul ederek ls?.a~~ol sahıllerının mühim miktarda gaz kaçması vukua esnasında mükemmel bir halde. bU ııt' 
kar!nsında bittabi bigane kalamaz. başkumandanı general Y ekof ha- ...... ........ ...... .......... ..... ....... müşterek kontrolu ıçın hazırlanan gelmemiştir. Çünkü bu gibi hususatı duğu ve bu manevraların sure~ . ':'ıs' 

Slovo gazetesi diyor ki : zır bulunmuştur. Küçük bir rakam proje hakkında görüşmüştür. Ro- tesbit için balona konulmuş olan kon- lakada nonnal olarak .icra edildıği 
B. Fon Neurath umumi harp es- Paris, 9 (A.A) - Övr gazetesi- manın tasarlanan anlaşma projesi- trol Metleri (ki yere inme manevrası hal<l..-uk etmiştir. # 

nasında mukadderat arkadaşlığı et- nin öğrendiğine göre B. Fon Neu- Vasscrlconburg, 10 ( A.A ) - Dük ne güçlük çıkarmıyacağı anlaşıl- esnasında mütemadiyen kontrol edil- Hava işleri nazırı B. Göring .k0 tıı>' 
tiğimiz bu büyük milletin evladı- rathın Belgradı seyahati esnasında ve D~es Dö Vindsor izdivaçları mü- 1 maktadır. İtalyanın görüşleri bugün miştir) bu hususta hiçbir şey göster- yonu bu esrarı tenvir için tahkika J{D' 
dır. iki millet arasındaki ananevi bu ~hirde daimi bir iktısat komis- 1 nascbetiyle 5000 telgraf ve 700 mektup Kont Ciano tarafından lngiliz sefi- memektedir. devam etıneğe memur etıniştJr. ~ 
dostluk iki memleketin de geçirdiği yon~ ihdası kararlaştmlmıştır •. ~u almışlardır. 1 r~ Sir Eric Drummonda bildirilecek- Komisyon llıfilAk sebepleri olarak misyon çok ince tetkikler yapacıık ti" 
felaketli devre rağmen harpten komısyon Almanyanın SofYa, Buk- Dük ve Düşes bunlara cevap vermek tır. .. aşağıdaki faraiiyeleri tahlil etmektedir: Amerikan komisyonu ile miltalAalat &'! 
aonra da devam etmit tir. H iç kimse reş, Budapcşteden yapmakta ol: için bir Steno daktilograf angaje etmiş- ' Almanyanın Londra sefiri Von Uskurlardan birinin çatlaması, bir atisinde bulunacaktır. Tahkikatın IE' 
Bay Hitlerin milletler arasında hu- duğu hububat mübayaabru MDtra- lerdir. Ribbentrop 8.HitlCrle Berttedpden- motörden kıvılcımlar lr.açmesı, Sehıt neticesi halka bildirilecektir. 
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Y·· Italya 
uz tahtelbahir 

~eydana getiriyor 
r sen 

en 1 e sonra dünyanın 
a:ııa tahtelbahirlne 

sahip olecak 

. -

encümende anlaşması ~tay __ ...:;. ______ -., ____________________________________________________ __ 

ıAn aşmanın Sancağın tamamiyetini temin ettiğine 

1 Patis ıo B. Mu. .. otını 
ı-ı~~ . ( A . A ) - Le Journal 

bi.;yiilt !ah bır sene sonra dünyarun en 
~ yll2ına~lbalıir filoswıa sahip olaca
~ Yiiz tadır. İtalya faal serviste ça
Şllııdiye katahtelbahire malik olacaktır. 
ı..tıir ile . d.ar Fransa doksan tahtel-

Le Jo bırıne; gelmekte idi. 
ı.ıııelha1ı'::1. ~undan ba~ka İtalyan 
;:adığını h ruıın 5 yaşından fazla ol

tİııin 
10 

albuki Fransız tahtelbahir
~, Uav Yaşını bile g,•çmis oldukları-

nıı. • •tınektedir. . 
ı.. . gazete r ""llantna ne ıce olarak ttalyanın si-
lııtit h Programını tahakkuk ettir
l! Ususund k" •tııe hir .. a ı devam ve sabn ile 
ğı,nu Ya numune göstermekte oldu
"""'- •maktadır. 

z b s a ıta habeı·l .. ·ri 
ı.- HIRSIZLIKLAR 
11'1.llranr 

•ok11k Ra Karataş lcadiye 
F •tın ıta kızı hanende 
ill 111\.~ehra, çalışmakta o!du· 
tiri M 1 park gazinosu müste
kaı erkhnıet o_ğlu Ahmedin iki 
•aar ek elbısesi ile bir kol 

iddi~ :di~~~~ göQJ1eğini çaldığı 
fıt, ıgınden yakalanmış· 

d § I<eç ·ı tsiııd ecı er Kemeraltı cad· 
*uınıu ~ .. A~dullah o&lu IJ26 dD· 
dar, Hurdlfıkar ile kardeşi Hay· 
llı111i 11 d"k avatçı Murat oğlu Ce· 
tuş Pa u kanına girerek 26 ku· 

rasını ı lırada c;a ıp savuştukları 
11. A.I Yakalanmışlardır. 

,. ıı san k ş 11lde I< c~ ehitler cadde-
oğı11 1.ı .. adır oğlu Hasan, Ali 

lUse · • t~ldığ1 • dJ.ını 27 lira parasını 
dığiııde~ ıak ve şikayet edil

:va a1anmıştır. 
Al HAKARET 

"" I saııcak b' • • .. 11 sok • ırıncı Kordonda 
lia811 agında Mehmet oğlu 
~eb~~t ,!lelediye memuru 
tltigiııd oglu Ziyaya hakaret 

§ Al en :vakalanmıştır. 
de · sancak V f '<''ilde Al' ası Çınar cad-

a111r 
0 

•
1 

1 
• oğlu Şevki ve 

tak ııı g u Suleyman, bir ala-
~İye h:~esinden İbrahim oğlu 

ala11111 aret ettiğinden ya· 
§ ıştır. 

b 1 I<aranr 
a 1kç1 y ına Aras sokağında 

tuk ka Usuf karısı Aliye, Ço· 
kar1 vgası ·· .. d 
l. sı ı.ı.. yuzun en Ahmet 
ı· · 11usn" 
llıııden kYeye bakaret et· 

n"·" alanmıştır 
Alsaıı OkVÜLENLER 

illet ta K·ıı-la O~fu A . u urparkta Meh· 
... 11lail, b' ~ız vı: Yusuf oğ u 
~•et • ır ış .. .. d 
ti d O>lu S Yuzun en Meh· 

n eıı" adettini d" d"kl Yilka• ov u e· 
d § Alsa anmışlardır. 

a M · ncak ç 1. frtd thnıet 
0

• e ıkel sokağın-
d, karısı J glu lbrahim, Al-

il :V'k 1 ozefiııi d" ·d·" .. ~ a aıı o~ ugun-
Y ı\R ınıştır. 

Ba'<arşıyak~LANANLAR 
fi hh~eva 11 Osınan 2ade'de 

a Çe Ahın t • ' Ö o~ıll 8 dıvarı e og.u mer, 
ht;ıJ Yaşlarnad çıkan Yusuf 

§ adığ111 d 111 a Arifi taşla 
si l<eın an yakalanm!ştır. 

ilde h er • I<.. h 
id "leh... agıt ane cadde-

•re · "•et ·ı Yoldasıııdekj ~;,: u Mustafa, 
lllaı·e 0:vıııy 311 Ylk arabasını 
ııa tarptır yaşında Ke· 
kııı:ebebiı et arak yaralanması· 

11 11ıııtır. Verdiğinden ya• 

kani olan encümen layihayı kabul etmiştir 
Türkiye 

lskenderun 
muhafızı 

müstakil 

neler söylüyor? iyi 

Hatay • • 
ıçın fedakarlığı yapmıştır her türlü 

neticeler alındı, -Ba.<taralı birinci sahifede-
Hatay şehirlerinde oturmak çok müşkül
dür. Tahrikata Jymak safdilliğini gös- k •• d •ıd• Londra, 10 ( A.A) - B. Ede~ m'.1-
terenlerin cezalarını görecekleri mu- araya rapor gon erı ı h~~ mebuslardan Hallcaıı:ı~ 
hakkakt 

bır sualıne cevap vererek gazetecilerm 
ır. 1 •• 

Evvelki gün Saray caddesinden ge- İstanbul, 10 (Yeni Asır • Telefonla}- dar sondajda vardıkları neticeler hak- 1talyad.:ın çıkarılması meselesının Ro-
çen altı TJr - g~acinin üzerlerine h'.'" 1 Mard.inde -~a~ı~ta olan petrol ar~- kında Ankaraya raporlarını gönde!'-

1 
madaki İngiliz büyük elçisi ile Kont 

Arap evinden hüyük taşlar atılmış, hır I tırmafarı umı~ neticeler v~rmeldediı. mişlerdir. lktısat VekAleti direktörlerin- ' Ciano arasında iki defa miinakaşa edil· 

h-tanbul, 10 ( Telgraf ) - Doğaru.-poı 

takımı bugün şehrimize geldi. Cumar
tesi ve pazar günleri iki maç yapacak· 
tır. 

1-lava yarışı 
Roma 10 (Ô.R) - Lağvedi· 

len Atlantik yarışı yerine F ran
sız Hava nazırlığı tarafından 

tertip edilen Paris - Şam • Pa
ris yarışına dokuz ltalyan tay· 
yaresi iştirak edecektir. Yarış
çılar arasında Duçenin oğlu da 
vardır. 

genç ölmü5, biri>i de yaralanmıştır. Bu ' Amerikan mutahass1'1arı, şımdiye ka- den B. Cevat Mardine gitmiştir. eliğini söylemiştir. 
cinayetler, cezasız kalınıyacaktır. B. Eden Ingilterenin Akdeniz siyase- J \ • hJ ,. k • • d 

V k ·ı· Naibin salahiyetleri tinde hiçbir değişiklik olmadığın• ilave s ı a , vergısın e 
Hariciye e ı ı etmiştir. değişiklik 

A •• ~~:~~.~?.~. 1 uhalef et partilerinin Madridde ~ "::"'-:~:, ~::.."":: 
Haric:ye vekilimiz Dr. Tevfık ş· ı•ddetlı• tenkı•dı•ne ug"' radı Ölenlerin sayısı meclise ve~ olduğu kanun ınyıhası k cncümenlerden geçerek umumi heyete 
Rüştü Aras, bu sabah e spres- belli degv il sevked.ilmiştir. Llyıhanın aldığı son 
le şehrimi~e ge:m Ş ve hara- şekle göre, bilfunum sınai mü""seseler-
ret!e istikbal edilmiştir. Har'ci· Budap~te, 10 ( A.A } - Naibin sa- reddetmiştir. Madrid 9 (A.A) - Madrid de ve hususi umumi i§lerde (tramvay 

Y
e velıii:eti vekili ve adliye lahiyetlerinin geni~letilmesi hakkın- Küçük köylüler partisi hattı hareketi yeniden 20 dakika bombardı- d.tlıil) kuvvei muharrike olarak istih

. <lakı layiha muhalefet partileri tarafın- hal<kın'a henüz bir karar vermemi§tir. mana maruz kalmış, büyük cad· lil.k edilen elektriğin beher kilovat saa-
ve 'ı'lı' Şü l rü Saracoğ!ıı, sıyasi don <°dd ti t nki dil ıct dir Hı Muhal ' t il d k nf · d • k sim1 al ~ ,ı e e c · t e me, e . - eıc par!' erin e bir o erans deler ve bilhassa dış mahalle- tin en aşagıda i yazılı re · er ına-
müste~ar Numan Menemenci- ristiyan partisi projeyi kabul etmeme-! aktcdilerek projenin pnrlamentod3 umu- l caktır : 
oğ!u, başvekalet ka!emi mahsus ile kar::ır vermiştir. Çarşamba gün~ inli ~üzakcresindon evvel tetkiki için !er obüs yağmuru atında kal- 1 - İstihlak edilen elektriğin beheı 

k 
meclıstc yarılan müzakerede muhalıf 

1 
tcklıfler yapılmaktadır. mıştır.Sanjosef kilisesinde yan- kilovat saatinin fiatı 9 kuruşa kadar 

müd!ri ve birçok zevat arşı-
d 

lib.cral part·i:;i· p.ro_jcn_in_.•iyasi gaye.lcr.'.I .. IIü_ku.·metin .. bu husustaki hattı ha- gın çıkmışs'.! da çabuk söndü- (9 kuruş dahil) ise bir kuruş, 
lanlada hazır bulunmuş'ar ır. t J d f · ··k t h 1 Ol 1 h be Ls ı 1 n cttı~~ını ilerı surcrek proıe~ı r. c ı ıce em" moçhuldür. rü müştür. en eriu sayısı e• 2 - lstihUlk edilen elektriğin her 
Jngiliz kralının A - ( nüz meçhul olmakla beraber kilovat saatinin fiati 9 kuruştan yukarı 

vrupa mt: mleket erine iktısadi imti- yüksek olduğu anlaşılıyor. lise 
20 

para, . 1 d Ön Ü ffi Ü .,.,.,,.,,.,,.,,,.,.,.,., .,.,,,.,.,.,,.,., 3 - Hava gazının beher metre ~ 

yı yazlar bahşedileceg" inden haberi yok mevkilne vaz'' .. tarih.ind~nberi··· ~an.- bı 20 para,_ .. . 
Londra 9 ( A.A ) - Kralın 1 yaya İtalyan gonullulerı geldıgmın go- Ancak bır sanat zwnresınde muhar-

hakikatte 14 Birine.kanuna İsa• Londra, 9 ( A.A) - Royter ajansın- deceğine dair ecnebi memleketlerde do- rülmemiş olduğunu söylcmi§tir. rik kuvvet olarak elektrik kullanan •ı-
bet eden ve fakat tesidi tehir dan: laşan haberler hakkında ademi ma- Hariciye nazırı bundan sonra 23 in- nayi müesseselerine ödeyecekleri re>im 

Londranın iyi malfunat almakta olan l\lmat beyan etmektedir. giliz esirinin Frankistler tarafından mamulatın maliyet bedelinde yUzde 
edilm;ş olan doğumunun yıldö- mahafili B. Edenin veyahut Lord Cran· Londra, 10 ( A.A ) - Avam kama- serbest bırakılmış olduğunu ve diğer 0,75 i tecavüz ettiği takdirde hükümet, 
nümü bugün Londrada tesit bourncwı merkezi Avrupa memle- rasında sorulan muhtelif suallere ce- 1 esirlerinin henüz mevkuf bulwıduk- mezkur nisbete kadar indirmcğe salft. 
edilmiştir. ketlerine bazı iktısadi imtiyazlar bııh,.«e- vap veren B. Eden kontrolün meriyct !arını beyan etmiştir. lhiyeUi olacaktır. 

• 
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Nazil .. i dokuma kombinası 

iplik kısmı mak · 
fı aliyete g ç 

al 
• 

lplilı kısmında genç kızlar 

rı 

apolyon'un 
Kors kada ika.net 

ettiği ev 

•• bir kurs acılmıstır eni tefrikamız, Odemis, Sahhli ve Alaşehir bö!Q"eler:n- ' ' 
~ '-' 11AZ1LL1, 10 HAZiRAN lnçılmıştır. Kursta muvaffak olanlar, 

_je geçmiş hakiki bir tarihten heyecan J h'r parçadır Hususi muhabirimizdc-n fabrikada asıl vazifeye tnyin edilecek-
(] • Ifozilli do}mma kombinasında mon- !erdir. 

taj faaliyeti son ht7.ıylc devam etmek-! Fabrikanın civar yollan parke ta-
Dt>i!Prli yazıcınıız Bay v. \.c-~nıal c.:.~H·rinin ınahivetini Vf~ onu tcclir. Dokuma tezgalıları kfunilen yer- şıyle döşenecektir. Bütün bu ~lcr, ge-, ~ 

'"' • • • "' lerine alınmıştır. Tezgahlar yerlerinde' rck Sovyet teknisiyenlerinin, gerek Napolyon Bonapartın K? ... e(ı 
nasıl yazdıbrını okurlarına hiiyiik hır Sam1n11y~tle anlatayor jayar edilmektedir. !sümerbank mütahassıslarmın ~bir- da, Ajaccio'da ikamet ettıS1,sıı' 

"' .. S:ıntrol kazan kısmı, elektrik ana liğiylc muntazam bir surette yürümek-
1 
mahalli belediye tarafından ~ 

O~yuculanmla konuşma: . . 1 Tür~ asla bu. zille!e. düş__m?mişt~. sav~ı.n bi~ kı~ılcımıdır. Eir p:ırçnsıdır. tab~osu ve ~r~nsformatörlcr hnzırdır. j teclir. Sovyct tcknisiyenlerinin .. Naz~lli 
1 
alınarak turist evi olarak ku! ~ 

Azız okuyucularım; bu tefrikayı hır 1 Bu ıbret sahılelerını, h~dıscforı· ı lzmırın ışgnlındcn sonra Yunanlılar Bunlar türbının çalışmasını bckleme!t- kombinasının kurultı§unda gosterdik- mağa ba"Ianmıstır. Her sene~~ _.:,,ı. 
~~an gi.bi ~kurna~ınız. Bu. e~er engin n! yavra~~ımı;: ~ir. intikam hiı: Ayvalığı da işgal etmek istediler: O tcdir. Bu ay nihayetinde birinci türbi- leri faaliyet takdire şayandır. ı ziyaretçiİer, bu~ kasabaya sır! ~ 
Turk tarihin!!ı hakiki en bUyük ha~a- aıyle de[!ıl, bır ıntıbah kudretı mıntaka kumandanı ka~makam Alı bey nin provaları yapılacaktır. Fabrikanın ilk kumaşları ağustos yonun evini görmeğe gelıyorlst 
set ve knhrarruınlık destanıdır. Tarihl- olarall tröniillerinin bir köşe•inde [•] ateşle mukabele ettı. 29 Mayıs 335 Fabrikanın yeni sinem:ı kantini açıl- ayının on beşinde çıkacak ve nilmune Ziyaretçilerin en büyük kısrnı p.ırl 
mizin, binlerce asırları dolduran ~~- ıak1«41nlar. tarihinde (Ali bey) şehre kapanıp kal- mı5tır. Kantinde her hafta muntazam I ohırak tzmira scvkc<!ilecektir. Öğren- 1 rikadan gelmektedir. Jı 
himizin bnşlı, başına bir menkıbesıdır. Tekrar edeyim. Ca kaynak bi- mak tehlikesi önünde Ayvalığı terke- toplantılar yapılıyor. Fabrikanın iplik diğimize göre, sayın Başvekilimiz fab-j F t .. fı .. d ...... nü:t et" 
Milll savaş öyle bir hakikattir ki, en zim için her şeydir. dcrek çekildi. Yunanlılar Ayvalığı ve kısmı makineleri faaliyete geirilmiştlr. ı rikanın açım törenini, bizzat ilk teşrin N ° l ogra n.~ ;or u:~atıralat .-
ufak bir hadisesini can evimizde sakla- Gençliğin mefkuresi, b:ı muc!- Menemeni ve 12 Haziranda Bergamayı l"lik kısmında genç kızlar için bir kurs ayının son haftasında yapacaklardır. aplo yona aı tt ır çOo un a~k~~ 

1 k dd · _, • • ., b 1. v _r,__ 1 yazı ar mevcu ur. n ~ mnğa, hUrmetle, minnete mu a es zenın vecu ve ımanı, ıst · · a ın 1şrml ettiler. Diger tar<:.ıı.<Uı zmirden t l ·· • 1 rak 
b • · - • ... u · B ~ ı· . . 

0 
.. ldu·· up arını. uzerıne yayı a aJ• bir emanet gibi saklaıruığa mec uruz. .stınatgahı bu kaynaktır. B:ı bır sark ve ş&rkı cenubi ye erlıyen Yu- ..:>ta 1 0] n a Il Il e S 1 .. ed · ld .. ·b · d or l''l 

~anlılnr Nif, ödemiş ve Aydını işgal ey- .. r~ 8 lld o.. u~ gı 1 Nruy ly~n ,, 
lediler. lşte mevzuumuz Ödemiş ve Bir- umkto lu~ul uzetre atpo Ve lıf 

Ak L • • • d ı • me up arıy e anınmıs ır. t1' gin~ ~;alinden sonra çakmaktaki enın'ın u zevcesı e yatında en ~z~l eserini.aşk ınei 
haclisecli • lannda vermıştır. }ili 

Müstevliler bundan sonra Manlsadıın y · A y k d k. şattf 
k 1 Al h' · h d enı sır • u an a ı ır şimale doğru hare et e • ısarı ı.şgal "" t l ·ı· 5 h 111uafl • 

• :_.;k t" d .. •· a~ırca as a ır aynen ngt IZCe p ere mec Lil ed~r ve Balıkesır ...,.., ~~c m e yurur. dan ıkarı oruz. T arafımı:ıdaıı fi" 
Hasılı her taraf ta halle ıçındcn gelen ve "' b. ç ·ı.. y d.l • • 

kalu lıklar fed ka b"t -· - • - • • ır !'lev ı ave e ı memıı:tır. A 
canlanan ·aman 1 . a. r zaafı - -Baıtarafı 1 inci Sahifede- masını haklı ve hayırlı sayıyor. NAPOL YONUN ÇALIŞM~ 
!erimiz vatruıpervcr genç crımız tar m- ·ı ı h DA 1 
d A • d 1 h tarafında mili' b" nist partisinin Lenin zamanındaki icra Nevyorkta çıkan cDaı Y Te egra p> O S er' 
an na o unun er ı ır . d So t - düst . h lk D"" b b .. ··1; geıı 

teşekkül meydana getirir. 1 komitesi azalarından tevkif, idam veya ı gaze~esı. : d vy~ agır eli~k nd'" tr~ . l unyan~n ld u .. en uyuh . ı,eJetİ~ 
Öd · Al eh. Salihli h ı · fy dilrn . Stalind b k k" 1 komıserının enur ve çe en us ısı- mm vermış o ugu mu are .... 

eıruş, aş ır, cep e erı ne e emış en a~ a ımse . hranl . ti h kk d .. ı .. • hşt'"' 
•• ..3-- G · te Urf .. . . nın bu ı vazıye a 10 a &oy- ve yapmış oldugu seferlerın rO' teşekkül eder. Auw.•a, azıan p, a, yoktur. Bu gazete Sovyet reJunUU şah- ledi";i bir nutku kaydediyor. Sovyetle- ' kl t tm 1 l Na~b 

Marocta ayni fedakArlıklan buluruz. • . . .. . . d .. k 0 • . . • . • • sına a ına u Uf o an ar, 
'I k tl •L- sı hır dıktatorlilk halin e gonne te ve 1 ıin çelik ve dcınır ıstıhsali ümit edilen nun r::ılıı:ıma odasının halen Bütün bu milli hare e er nuuıyet Alla- ~ ~ _,r 

h b. b.. ük" b" imet olarak b ı.~ marksizme uygun bulmamaktadır. Bu mik1arlann dununda kalmıştır. Resm! Gürcistanın küçük bir nahiye lP"·~ 
ın ıze uy ır n a.~- . . . ı k 1 b . ti -ı-t ı · d J1ıJll 

ettiği büyük ATATORK'ümüzün 19 sebeple İngiliz travayist partıs~ın Mos-j ~a am arın u vazıye 1;; ...... ememe erı 
1 
kezi olan Zugdide bulun u"_.,-

Mayısta Samsuna çıkmasiyle büttin bu kova sosyalizmi ile birleşmemış olma- dikkate şayandır. duydukları zaman hakikaten r 
kıvılcımlar bir şimşek oluyorlar. Mus- c .. h . • racaklardır. . 1' 
tafa KemUI güneşi Erzurum ve Sivasta Lehistan um u rreısı Filhakika Napolyon, hiç bır eıı 
ve nihayet Ankarada bir harika ibda rnan Kafkasyaya gitmemiştir. er 
eder. Bu harika cihan tarihi için hal ve K ı ı •• •• k eşya, Zugdideye, Napolyonun ıJ1 ~ 
istikbalde en büyilk hakikatini, güzcl- ra aro a gnru şere ı hur mareşallerinden Napoli l<~ıJe 
ı•w• • ~ - im ta kt B · · I V ı Ach1 
ıgını .aa a Y?Şn ca ır. cnun naçız I J oachim Murath' ın ~~ru~u. 

kalemm ödemış ovasında, Akçakmakta hareke t • Murat tarafından getırılmıştır. c 
parlıynn tek bir kıvılcımı tasvire cesn- a sovaya e ı Achillc Murat ise, Zugdideye·~ 
ret ediyor. . • • . _,. zaman müstakil bir memleket oj#' 

.. B~ cesaretı de ben lzmır ışga!ı • • • Mingreli prensesi Salome Dad 
~~n~nde ~T_~T~RKOM.0!'1,. tarı· Polonya sefaretınde verılen zıyafet ile evlenerek gelmiştir.. .. 
hımı ve butun cihan tarihını dol- G . . t S tlesmesi ı.ı~ 
d b ·· ük" ruh d • urcıs anın ovye ~ f"~P 

uran ve taşan uy un an • ""ı geçli . D d. .1 · htelif rna ı 
Anafartanın, yıldırım ordularının sam 1 m rınıe . ad ıanıder;n 'mb~ h lde bıJ'"', 

Ta kt bizden sonra gelenler Türk irade güneştir. Bu nara AT ATV RKün k r d 1 B ne erın e agınu: ır a 1'"' 
ve kndretinin ölümden hayat, adGmden nurundan aldık. Bu bir umman· Aemaf ın len da mış~.1m1 :. .~n oldna - Baş taralı birinci sahifede - tine dayanan karşısındald hattı hare- nan Napolyona ait bu eşya d ·

1
.J; 

na arta nr a gon umu, yı I• keti dostluk havası kinde olgunl::ı~acak . . . l ak z
0

t10"' VU •• cut yar ~-b·ı ğ" ka · lsunl d B d ·· l b w k d t · B. Mosisk.inin Kral Karolu ziyareti :.- --:. t 1 t 1 tt rı ar " oı. aı.u ı ce ıne nı o ar. ır. a unya arı ogan •u re ı rım ordularında kalbimi milli İs· . . 1 ktcd" ve ı ına ı e op a ı ~ ıııv 
Milli heyecanımızın bitmez, tükenmez Kemalimizin ruhunda bulduk. Bu tiklalde canımı vermiftİ~ iki mewlekcti yekdiğerine bağlıyan sar- Jyı;cmere eri v;;:'e B .. :· .. .. müzesine yerleştirilmiştir. B~ _ .... ~ 
pınan olan bu sihirli ve efsunlu pınarın bir şahikadır. K · Al sılmnz dostluk rabıtalarını teyit etmiş- arı resm 5 ra u reş goruşmC:- zede, halen, Napolyona ait bır Y~ 
h 10 b ema lcri esnasında kral Karolun Varşova zı- ..... ıı er damlacığı gençlerimize, çocukları- in senclik tarihimizin azametini tir. Yapılmış olan göriic:melcr iki mem- as ve t f ·· tı bı·r dolap. 1•· ft 

-:r varetine ait programın da tesbit edil- rn ası e errua • ' mıza ebediyyen ve bütün bir ftlemc, altın snçların si.islediği o alemşümul NOT: Bu vazılanmda ediplerimizin, leketi alAkadar eden meseleler hakkın- ~lİŞ olduğunu ve bu ziyaretin bUyilk telif kanapeler ile Bonapartın şd~ 
milU ve insani bir örnektir. :tstiklul sa- dehadan, o güzcl baştan aldık. rairlcrimizin bütün eserlerinden istifa- da nazar ayniyet.ini ve Lehistan ile Ro- bir dostluk tezahürü seklini alacağını rnare~allerinin çok kıymetli ..;e 11ÇJ 
vaşmın en bilyük telkini milletimize ve O bir yıldırımdı. Biz onun aşki..yle, de ettim. Güzel parçalar aldım. Gaye manya arasında siyasi, iktısadi ve harsi bildiriyor. - bir çok ta resimleri mevcuttur. ı1 
her millete iman kudretinin her hari- ateşiyle yandık. O herşeydi. Bu Inkılfi- bu kanlı 1.adiseyi canlandırmaktan iba- rabıtaları derinleştirmek hususundaki B. Mosiski Ingilterc hükümetinin file- kıyn.etli bir hatırayı ayn 

0
Ja.ral' .. ıı' 

kayı ynrntabliece.r.lni gösteren bütün bın a7.runet ve sümulünü ATATÜRK- rettir. k h" k dalı t b )"0" 
6 '" müşterc arzuyu ır ere a e a- rince bu teminatın komitenin hukuku- retmek icap eder. O da NapO Jr:- A bir tarihin biricik hadisesidir. Her ora- ümüzün mukaddes varlığında bulduk. V.K. · ·stir r r 

yıcı milli savaşunızda, ~iz inkılabı- Benim topladığun tek hfülisedir.Milll [•] Nafıa vekili rilz ettırmı. · nu tahdi.t edem~yec?ği veA l~gil~ere hU- ölümü .üzerine, şahsi doktor~. ·f11~ 
Varşova, 10 ( A.A ) - Gazeteler kral kilmetinın komıterun sahıhıyelı daire- tomarcı tarafından alınan yu~ı '.t mızda milli, siyasi, içtimai hareketi bu- Leh '" 

labilir. F • • b • • k Karolun istanda dört gün kalacağını sine dahil olan bu meselenin komitece lajıdır ki bütün dünyada an 
Öd ........ ı.. ııe ya uar çın u• yu• ve bunun bir gününün Krakovide ge- tetkikine hiçbir veçhile m5.ni olmak veya dört tanedir.. ,Jı Ben bu sene .... ..şin Bozdağında f'1 1"1'. 

milli savaşa knrışan efeleriyle, zabitle- çeccğini, Krakovide Vavel şatosunda niyetinJe o:ma~ı~ı bildiri1:i§ti~. , Zugdidi müzesi, yalnız tJ h~f 
rimiı.le, memurlarımızla görüştüm. On- k büyük bir resınl kabul tertip eclilece- Sovyctlerın ıttıhaz etmış o.duıdarı yona ait csyalar dolayuıiyle rrıc~ · 
lardan tıkkurşun h:ldisesinden itibaren zır a ya ıyor i;ini bildiriyorlar. h~ttı ha~eketin k~~~:e~e .m~sai birliği- değildir. ~Bu müzede, Mingıe~11;t 
Bozdağında kurulan mildafaa esasları Varşova, 10 ( A.A ) - Gazetta Pols- nın ycnıclen ~ee5:5u~vt'.nu. ış~fil edcc.~- eski hükümdarları Dadianilcte ,/ 
ve savm:lan hakkında malumat topla- • ·- ka cünıhur başkanı B. Mosiskinin Ro- ğine ve mesru bırlıgı bır ere teessus k k tl" T'hl t haklar ıJ1 

~ Tu·· rk B I h d d ·· · d h ettikten sonra bunun iui ;c:ıeınesiııe ma- ç0

1:f ıybm1 e1 ı dsı a adr, a · • dım. Her kahramanımızdan ayrıca not- - U gar U U U U zerJ n e manya seya atinin neticesini şu suret- . • J 7 • 1 kt te ı ta o ar a var ır. 
I nld ]e hülasa ediyor: ni olacağına cıddi surette ıııanı ma a- <<T ... c.5, ar ım. Bilmiyerek efelerin bulundu- p...J 

ğu köylere gittim. Onların samimi ve ılao tesisat çok güzel oldu Lehistanın, fikirlerin karşılıklı riaye- dır. __ 

mUtevazi ündelerini yazdım. Destanla- ya b I d . 1 Bay Hüseyin Hulki KARTPOSTALIN Mucıvt ~ 
rını, sazlannı, koşmalarını dinledim. l UCa e e iyesi 1 d Hclntth Lage 84 yaşında öldil· ..,.l 
Kafamda bir ümit uyandı. Bu aldıkları- s d h l' t k Kamunk~laşkaknhği?ın an defa olarak resimli kartpostnl ~s~"' 
mı yazarak ulusuma hediye etmek. Bil- U avas1n1 a .e me çe .:ce Ol düşünen bu zattır ve bu moda f 
tün üadelcr arasında hakiki hadiseler Üzeredir 1 B8§ka yerlerde de mühim vazi- adlı bir posta direktörü tarafındatl 
scçmeğe çalıştım. Hislerime ka.pılm - B ... .snm üh. • d rtl · d b" _ feler deruhte etmiş bulunan bay pılmıştır. . A~ 

u...... m ım e enn en ı el kt H.. . H iki C Al 11w 
dun. Heyecanıma yenilmedim. Elde ri olan su İ!}inin halli aon safhaya o or P u~eKyın u b kaural~ d - Sadece bir adres ve bir imza c& 
ed~bildiğim vc~lkalarla gücüo yettig"i 1m· tır" B ı'ed• • K ··ıd sancak artı amun aş n ıgm an surctiule muhal,ere imkanını ic.'lt : ,.,> 

ge ıf • e lycnın ango en . .f d -· ·· ı h-L- alın o1 ı..IJ\·. 
kadar miJU vazifemi yapabildim. Daha Bucaya getireceği su için Belediyeler ııti t e ecegı teesaur e ~r - için Lngcnin dünyada şüphesiz "1'1~ 
salahiyettar nrkadaşlanm milletin ciz banktumdan elli bin lirabk bir istik~. mı§ ar.. tal:clirkarlnrı vardır. Fakat bitÇ0~ 
malı olan bu vnkaları daha güzel, daha z akdine te~ •· edilm · şti Be ı · H • • • da, haklı olarak, mektubu yt>zıntı~ ot f 
canlı başarmak vazifesi karşısındadır- i;d· eler Bankas ';: be:ed: .- apısane ıç n tını öldürdüğ için ona sitem c~ 
lar. Aziz okuyucularım, benim naçiz 

1>: d·~· . ! ~ca • ıyea~- · Hayırlı bir teklif yapaldı 
ne, ıstc ıgı ellı hın lirayn mukabil 1 ~ 

hizmetim bu ifadelere biraz şiiriyct, bir >t • ~ _..,,... ~ nncak yirmi be§ bin lira foıdar bir pa-ı Bay. Ahmet adında bir zatın ha- Sov t 
nz aşk, daha doğru bir tabirle biraz çeş- • .. • kah l tın. . 1 yırlı bar teşebbüste bulunduğunu 
ni vermekten ibarettir. Bundan da Türle - Bulgar hududundan bir manzara ra 41( v~:ı B u e \tir. ih 'memnuniyetle haber aldık. 
maksadım bu hakiki hMiscleri siilcrc Edime (Hususi muhnbirimizdcn) Edirne (Hususi muhabirimizden) • ngo. nt urkd ~İnm la - Bay Ahmet, umumi hapiihanede 
seve seve bir romnn gibi okutmaktır. İzmir fuaıının açılması yaklaş- Gümrük ve İnhisarlar vekaleti- byacın~ I Y~ İ~eb" lir ar .. 0 kn dokumacılık aan'atına ilJina bulu- ilim heyeti 
Vesikalarım hadisede geçen şclısiyet- makta o!du.ğundan fuar işleriyle nin yardımiyle Bulgar Sınırındaki i:/:n İa;t~~~ e. ın .. ay~::~v~ -ınan mahkiimlann hem bo§ dunm-

lerin canlı varlıklarıdır. ve hazırl:klarıyle ~e~g~~ ol~a~ ~7.e- (Kapukale) hudut gümrüğümü- ı, . şı ıgunıze gore ıye er yarak ıım'atlan ile iştigal etmeleri- yeni Siberya z.dası•11 

Bu hScfüe arasında yeşil 1zmiriırlzin r~. T ~kya u~umı m.~fettı~.lı~mde ze yaptırılmı§ olnn yeni tecisat ta- 1 B.~nkas ndan. e.l~acak o!~n pa~a bu- ni ve hem de bu sayede bir kaç ltu-
knnlı ve fe .. i isgalinde.n bnhsedeccgwim talı hır komıte teşekkul etmıstır mamlanmıs ve yerine takılmıstır lgunlerde vcrılece t ve mutebaki para I b·ı 1 .. t . ak aramıya gidiyor _ _,, 

... -ı: • • • •• • • • • ":. •• d b 1 d. b ' nhal d ruı ~azana ı me ermı emm m - B fı . . s-L·fedcr .( 
lzmirin elim iş11alinde vnzifem icabı bu- General Kazım Dırık ın Jzmır Edirne san·at okulunda yaptmlmıs il c.e zyece aşKa me ar an le-

1 
d' I h1-~ 1 • 1 .... · - a§tara 1 mcı i1Jlı . .:ıa"' ' · · ı ik ed·ı kt · sa ıy e ma Kum ara ıp ıgmı vere· ev"'~ lunınus oldu~umdan müstevlilerin her fuarıyle yakından alakadar ol.mak- olan bu yeni demir pençerc ve kapı-ı dar !.ece ır. . . rek ufak t efe'· dokuma işlerini ynp- bir iliın heyeti seferiyesi tertıp ı11'\ 

tüı!U h"pis, zuliim, ic:kence gibi bütün ta bulunması ve esasen lzmır fu- Iar ile hudut gümrüğümüz güzelleş- Mezkiir suyun Buca~a ısalesı tırmağı alakadarlara teklif etmiı- Heyet Kotelnyi adasının batı ~~ıJ Of 
ıstırapları bizzat mtmış bulun..!u~um- arının b<lnisi olması itibariyle T rak- mis ve modern bir hale getirilmistir. için hazırlanmı§ olan prOJe ve ke- ' tir de 1810 da Sannikof ve 1886 cla '51" 
dan bu tahatturu hile zilletaver Mdise- ynnın fuara hu sene daha genis öl- , .. : ................... , ............. ~'!: .... 1 §İfler Nafıa vekaletince de taSdik edil ·• olof 1011 ta...-afından görülmüş ola11,pcJI 
yi ynı:ılnrım arasında okuyacaksınız.O çüdc i~tiraki için aylardan beri de- GÖÇMENLER GELlYOR jmif bulunmaktadır. Bunun için para TOZLARLA MÜCADELE nikof kıtasınm mevcut olup o~~ 
lmr.ı günl"rde milletimin çektikleri Jıu- vam edegelmekte olan· çnlısmalara l 6 hazirandan itibaret Bulgaris- gelir gelmez, İf münakasaya çıkan· EDİYOR nı tahkik edecektir. MevcudiycU 'fll 
ıa ruhumun derinliğinde bir cehennem son günlerde hız verilmiştir: Bu ko- tandan mem~eketimize y:niden göç-

1 
lacak ve çok ima bir ~~da İ§e, • Bucada iki belli _b~lı caddede- dilen bu kı~' a .bölges~de 18~3 !l~; /. 

gibi yanmaktadır. mite her gün toplantı yaparak fuar men gdmege ba~lıyacagı Sıhhat ve baJlanarak Buca sıhhı hır ıçme ıu-ı ki tozların fazlalığı Buca halkını sen muhtelif cınste bırçok l-.u;i t ol~' 
Can halağiyle dinleyiniz. Can işleriyle meşgul olmaktadır. l~timai Muave~e~ ;ek~l:tinden vi- 1 yuna ka~caktır. .. rabat&ız et~~ ~~ dikkate z:l~ ~U,.c;tür _ki bu.~ kıt'anın me,rcl.I 

ve kan kardqlerim. Brı kanlı ve Haber aldığımıza göre bu sene ltıyete .resmen bıldırilmıştır:. j Yapıl~ A hesaplara gore suyun B.~ca f>:ledıyesı, hükümet cadde~n ile gunu gostcnniştir.. . . . ~ 
laakiki mcualı .. ki artık ma•al ol- daha esaslı ve zengin ve Trakyayı lzmıre gelecek olan goçmenler metre mıkibı Halkapınar suyunun dıger bar ana caddeye kalın taba· Kutup tayyarccısı Cercvıcru 7, 
ma tur. ba'balar, bahusua anne- her bakımdan canlandıracak büyük için vilayetçe hazırhklara başlanmı~ 

1 
§İm~iki tarifesin~ ~11 ni.sbetin- ka halind: ~~ot dökmek ıuretiyle ':adan yeni Sibecyaya hareket 

i ı_. )'avrulaTına anlat•ınlar. ZiTa bir brO§.i!r ne~redilecektir. br.. de fiat.lo halka verilebilecektir. bu tozun onunu almıştır. tır. 
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Sahife 5 

Bombardıman devam ediyor 

A.müdahalekomitesiön ·· 
müzdeki hafta toplanıyor 

B. Blumun beyanatı 1 
Yangın Londra, 1 O (A.A) - B . Eden hazırda lngiltere nin teminat hak· 

Avam Kamarasında 1 ngilterenin kında bir itilafa vasıl olmak için 

Y k d 9 k
• • lspanyol sularında kontrol esnasın· teklif etmiş olduğu usulü kabul et· 

0 (ama a lŞı lda hücum vukuunda müdafaa pren-,miş bulunuyorlar. Bu~<in ve yahut 

S•ı"' h k b •• •• k sibini kabul etmiş bulunduğunu ve yarın hariciye . nezaretınde bay Eden l a •h t me utun yo tur !mukabele bilmisil yapmak hakkını ile Almanya, Italya ve Fransa se· 

Yarışına nı aye ver . . kat'iyyen tanımıyacağını bildirmiş- firlerinin bir toplantı yapmaları 
Halle, 10 (A.A ) - Şımendiferler . muhtemeldir. 

·ıı 1 • • ı A d idaresi marşandiz istasyonunda çıkmış tır.L. . d 1 O (AA) D" k 1 d k' ik' f lacak 

mı et er için azım Jr olan yangın dolayısiyle henüz gece ça- Be l?nd ra,d.. .. . l· - Aunl a şas~ spanya a ı ı tara a yapı 
lışan "stahd . d 

9 
ı..:. · . k r ın en onmuş o an man e tekliflerin nihai metni bu toplan· 

Amerika silahsızlanmıya 
teşebbüsleri takip 

doğru yapılacak 
edecektir 

laınadmu. b t emınvti etn t ~ınınkt yldo • firi von Ribbentrop bu sabah hari- tıda kararlaştırılacaktır... Sovyet 
aısaı cu ememe eo u-. 'd B Ed · · l • b'l·"-'"tir Yükl" 120 '-• cıye nezaretın e • em zıyaret Rusyanın Komiteye göndermiş o• 

gunu 1 ="'"> · u ve ~ · f dug"u mektup B. Maiskinin talebi 
45 vagon harap olmuştur. Bundan baş- etmış ır • 
ka depolarda bulunan 400 ton marsan- iyi malıimat almakta olan Lon· üzerine komite azası arasında do· 
diz ile 4 kamyon da yanmıştır. ' , dra mahafili bu ziyaretin Alman- laştırılmıştır. B. Maiskiye cevap 

S
' I h , k ! yanın ademi müdahale komitesir. · verilmiş ve bu cevap ta komitede ~_Yaıiııgton, 10 (.R) - "E

... ıog Star,, gazetesi B. Blu

... 1111 h-k 
11• u üınet başına geçmesi-

1 ııı Ylldöııüınü dolayısiyle şuo
•rı y 

• lltıyor: 

lid - B. Blum 12 ay evvel ik
d •r ınevkiine geçmişti. Şimdi 

e, her 
•etı· , zaınaodan daha kuv-
k" ı 01arak, hala iktidar mev-
ııoded ' B 81 ır. u devre içinde B. 

d. uınıın Avrupanın en mukte
ır d 1 

old • ev et adaml"rından biri 
aiy ll~ııou göstermiştir. Büyük 
c ası şeflere ait olan bütün 
eaaret t b h • eıe büs ve enerji 

F :•letleriııe maliktir. Gerçi 

l~ı~osa hala ekonomik müşkü
va ~11 kurtulmamıştır. Fakat 
h lıyetj bir sene evveline nis-

etle daha • "d" V ıyı ır. 

ı,h aşingtoıı, 10 (Ô.R) - Si
•oı·sı~l~ııına hakkında B. Mus-

ını 010 meraklı mülakatını 
~tŞretıniş olan "Vorld T leg-
aın • 

' a yarIŞtDa arşı deki yerini tekrar işgal edeceğini dolaştırılmıştır • 
Vaşington, 10 ( A. A) - Hariciye ümit etmeğe müsait olduğunu be- Bundan 31 mayıs tarihinde tali 

müsteşarı Velles matbuat mümessille- yan eylemektedir. komitenin müttefikan ızhar etmiş 
rinc beyanatta bulunarak Amerika hü· Burada bütün alametlerin kont- olduğu arzuya tevfikan dört deniz 
kümetinin sillih yarışını durdurmağa rol İcrasına memur harp gemileri- devletine kontrol ifasına memur 
matuf her türlü teşebbüse karşı alaka nin emniyetine müteallik lngiliz olan harp ge:nileri hakkında temi
göstereceğini beyan etmiş ve demiştir teklifinin kabul edileceğini göster- nat elde etmek maksadiyle icap 
ki: mekte olduğu mütalaası hüküm sür- eden tedbirleri kararlaştırmak işi· 

- Bu hususta mcsa ibirliğinde bulun- k ed" nin bırakılması hususunda ne veç-m e t ır .• 
mağa amadeyiz. Gümrük manialarını Ademi müdahale komitesinin hile mutabık kalınmış olduğu be-
tahdidc malul her türlü tedbirlerle de önümüzdeki hafta başında Alman- yan edilmektedir .• 
alekadar olacr ız. ~ira bun':" içtimal ya ve ltalya murahhaslarının işti- Madrid, 1 O (A.A) - Asiler dün 

~ , sulhun esaslar ~• vücuda getırecek en rakiyle bir toplantı yapacağı ümit iki defa Madridin şimalinde Penar· 
iyi ,-~~ılJ. ndJ"d.iyoruz. l edilmektedir. rubia ve Sierra Mavacerraba mev· 

• Londra, 1 O (A.A) - Royter ajan- zilerine karşı şiddetli taarruzlarda 
Fon Papen Al- sından .: bulunmuşlardır. Bu taarruzlar aka-

manyadan döndüiGA~~anyal,l~talkya kve Frla~sa hali: mete uğramıştır. 
Viyana, ıo (A.A)-FonPapen , uze ı ra ıçesı Benzeyiş 

Almanyadan dönmüştür. Mumai- • b d • l 
leyh Almany~dabay_Hitlerilegö- ışte una 1r er .. Vı'ndsordu"'şe~ı'ne 
rüsmüştür. Dıploması mahafil hii- -
di;eler zuhuruna sebebiyet veren ı Tıpkl tıpına benziyen 
amilleri ortadan kaldıracak ve iki 1 
memleket arasındaki münasebetle- bir Parisli kadın 

r 

8l ~ ayııı ır..evzu hakkında B. 
F'ruınıın beyaııatını neşrediyor. Ne-ııyorktan bir görünü.§ 

•osız b k'l ' · f"k · durdurmak İşine iştirake hazır hadise halinde dört devlet 

ri ıslah edecek muvakkat bir tes
viye sureti hakkında Almanya ve 
Avusturyanın tetkikatta bulunmak
ta olduklarını veyan etmektedir. 

Fon Nöyrat d· rtşve ı ının ı rınce 

t 
11h11Yayı felakete sürüklemek olduğunu bildirmiştir. Amerika bahriye erkanı harbiyelerini 
e did" d • b k 1 ıı'b ın e olan silah yarışına bu istikamette a'ınacak her ıstışareye mec ur ı an yeni 

t ı ayet vermek kolaydır. Ye· tedbiri alaka ile takip etmek- anlaşma metni tespit edilecek 
er k' b lib 1 ütün hükümetler tes· tedir. ve bu kararlar Valansiva ve 

Kral Boris tarafın· 
dan kabul edildi i • at Programlarını ve bunun Loodra, 10 (Ö.R) - A lman Salamaııka hükümetlerioe bil-

;~n Yapacakları masrafı ilan sefıri Von Ribbentropuo yeni dirilecektir. Bunlardan muva- Sofya, 1 O (A.A) - Kral Boris bu 1 
-. erek bundaıı ileri geçmeme• radikal talimatla gelme!ini mü- fık cevap alınır alınmaz ltalyan sabah B. Fon Neurathı kabul etmiş-
~· taahh"'t tir. Mülakat bir saat bir çeyrek de-u etsinler. teakip B Eden Fransa, ltalya, ve Alman delegeleri ademi A k vam etmiştir. 
da ıneri .a harbiye müsteşarı A lmanya s efir lerini içtimaa 1 müdaha 'e komitesine avdet B. Fon Neurath saraya gelirken 

••••• Aınerıkanın silah yarışını davet etmiştir. H er hangi bir edeceklerdir. olduğu gibi giderken de alkışlanmıo-
•••••••• :ı 

!\ ························································································································ tı r •. 

ınerı.kanınl Çin - japon 1 Dr. Şaht Resmenbildirildiğinegörekra!Al-
man hariciye nazırına Aleksandr 

....., ha rbı m 1? nişanının birinci sınıf büyük salibi-! 

' 1 İcaret filosu ba· Çin nazır~na ni ve Sofyadaki Alman elçisine de 
\ta. Tokyo 9 (A.A) - Dış ayni nişanın büyük salibini ihda et-1 1:-otoğrahnı gordiıgiıniız kız Vindsor düşesinin bir ayni sevımli bi• 

'ıccın~:t;:"n'. 9 ( A.A ) - B. Ruzvelt kanlığından bildirildiğine göre • • f t d • miştir. \ Vembleyde 937 güzellik kraliçesi Paris kadını 
~atıiUıı n ~caret vapurları inşasına Pekinden gelen haberler gayri Ziya e Vef 1 Kral Boris öğle vakti Sofya ya· olarak ilan edilmiştir. Bu kızcağız Bu resim Bn. Simpson mu? Hayır, 
llışaqt tahsısatı olarak 10 milyon ve muot&zam Ç;n kıtaatıoın Casar Berlin, 1 O (A.A) _ Alman iktı- 1 kınında kain Vranja şatosunda B. size belki de fazla güzel görünmi- fakat onun tıpkı tıpkına bir benzeri!. -
lSQ hı.i l>rogranuıu tamamlamak için de sat nazırı B. Şaht dün akşam Çin F ~n Neurath şerefine bir ziyafet ver· yecektir. Ancak onun bazı, görün- Pariste Trudaine meydanında 3 numa• 
lir. iyon dolar istiyeceğini bildirmiş- v ı liiyetine girdiklerini haber maliye nazı y K şerefine mış ve ziyafette Başvekil B. Köse miyen güzellikleri de vardır. Esasen rada oturan bir terzinin genç zevcesL 

";:ı_.. vermektedir. Bu askerler geri bir ziyafet vrı ~at?g z~ngfette Çin lvanof ile Alman elçisi B. Rumelin Vembleyde her sene tekrarlanan 1 Mart 1902 tarihinde doğmuş olan 

~"~"u ermış ır. ıya h b l .. bakad kr l' ed 
ı,.,~et ticaretin genişletilmesi ve alınmadıg" ı tal·.dı' rde J ponyanın ı"cr k 't . • k t . azır u unmu•tur. bu musa a a ıç e aranan Bn. Catuel asaleth1 Vallis de Vindsoro 
.'<llltıd a omı esı umumı se . re erı ge- F e ti • ;ı:. I 1 ti .. ll'k l h · d ·· 

~eıııb· .enıemleketiniaşesiiçinkuv- tedbı"rler ı'tt.haz edeceg"i bildi- nera!Kue' . iL' Al an fi-1 .s y,. e 1-nCe'2 ne !"' • guze ı yanızçe resın eve vu- benzediği için hiçte heyecan duym~ 
ır ticaret filosu arzu etmektedir. b ı, amıra ın, '." k ı ri"k edf' cekler çoğalıyor cudunda değildir. Ayni zamanda yor değildir. 

D , "I riliyor. nans. hka.n~ kont Fon Krosıgk, f o- lstanbul, 1 O - Ağustos ayında Is- iyi bir ev kızı olması, lisan bilmesi _ Hiç Ingiltereye gitmiş değilim, dL 
lt· evrıa t-m Keza Nankinde Japonya n~:nı, arıcıye, harbiye ve n~k ıyat tanbulda yapılacak eğlencelerde birer ,de sarttır. yor. 
~ ~~~ A.A) - J eanne D'Arc Fran- aleyhindeki propagandanın art- m~s~eşarları, Rayşbank müdiır mu- mevki almak üzere Anadoludan ve Bu kızcağız bir lngiliz üniversite- - Fakat hiç olmazsa, tıpkı size ben· 
lııittir. S,,p. gemisi bu sabah Kiele gel- h t avını Dreyse hazır bulunmuşlardır. memleket dışından bir çok oyun ve dana sinden mezun olmuş ve tahsilini zeyen kadının aşkı için, lngiltere tah· 
~ kiz gün kalacaktır. Gemi bir tığı ve bu harekete ni aye ve- Doktor .Şaht söylediği nutukta grupları belediyeye müracaat etmekte- Amerikada tamamlamıştır. Güzel- tını feda eden zatı gördünüz mü? 
~t ~ seyahati yapacaktır. Bu se- rilmediği takdirde vahim hadi- büyük endüstri memleketi olan dirler. Bunlar bu aeneki programa kon- lik kraliçesi ilan edildiği günün ge- Bn. Calutel gülerek cevap veriyor: 
lıt. 36 teşrlnievvelinde başlamış- selerden korkulduğu bildiri!· Almanyanın Çine imar meselesinde nııyacak, gelecek oene nazarı dikkate alı· cesi verilen Garden - Partide tanış- - Asla, halta sinemada bile görme-

mektedir. yardım edebileceğini söylemiştir. nacaktır. 1 tığı bir delikanlıyle nişanlanmıştır. dim! 
~~~~· :.:.::.::......~~~~~~..:---~.._:..=.:~==-=:::..:.:;.,..,;.-==--=,,_.--~~~~~~~~_;;.~.:;__~~,;....,,,._..;;.~~~----

.. "1 ... o:-:;;r;;-; ken iç ağasını bana gönder. - ı - Bunu kim söyledi sar.a hacivat ramam a. ı Dedi. Fakat Kabrcıoğlu dik dik yürü· 
j ......... (efendi)? ' Ses çıkarmadan kahvaltıyı ettiler. yüp, Dördüncü Mehmedin tahtına ka· 

Yarım saat içinde, veziriAzaının sara- ' - Valde sultani Bundan sonra Murad ağa, ne yapıp Ka·ldar sokuldu. Dördüncü Mehmedin ya· 

• o.l uıı Tefrika No: &1 

iudi B - • 

<I, Y~Pı~ •ncalr. Katırcıoğlu Şah Mehme- ı gibi, dim dik yürüdü : 
Al •Yor h 1 ( <"\ •y, ah• azır nnıyordu. - Merhaba! Murad ağal . 

~"ta) este, beste sadrazam Murad Dedi. Bu keskin ve tok hitapla bır da-
bıları nın sarayına dayanınca, sarayın ha kendini kaybeden Murad ağa, kolla-

g•l, ' &anki •"h· ı· · · 'b' ldıl l' tı kaf·ı 1 ır ı ımış Bl ı açı ar, rını açtı : 
1~ •ii•l 

1 
e atlarile içeri girdiler. Vezi- - Merhaba! Hoı gelmiıısin kahra-

lula arı, ad 1 
1
. l'.l'\: . ırn. arı ve sayis1eri koşug.- mani 
'h '"'••iau D k ··· ı ı t
1 

l'~k YUk 1rından inen efeleri etek- iyere uzun entarısıru ye paze eyen 
"s11 •rı tavİ"ı' aldılar, kimisi bıraktıkla- bacaklarına uzun adımlar attırarak Ka-

•"' a ara kt"l "I b" '-ita..... çe ı er. tırcıog una sarmaştı. 
'"t" ~•nı 1\1 i. llt(iJ,., ., Urad ( pa§a) nın yanına içeride Dağlardelisi oğlu ile Akyakalı 
''ti · ı:'\..atırc .. 1 k I d 1 b 1 d Sad M d " ti kır,r' ıog u ve ar a o adan oğ u u unuyor u. razam ura aga 
tıd 1tenr. 1 

e.l-' 'tı. 2u ' e~enın vekar ve azame .. ile Kabrcıoğlu iki omuzlarını öpüşüp e • 
·~• ı rurunu k b · M d • I k k d 1 · ll'1 ttalk ay etmış ura aga, e c verere öşe min er erıne oturunca 
'ttl •tak K • b k ; 1 iç atırcıoglunu karşıla- Top atan Ali ağa ıaşkın §a§kın a a ı<a • 

1' '-tırc.10 ... 1 
mı§ ve bu sırada birer köfe minderine 

0 fl g unu 
~~ •tan At· :,' Yanı başında gelen selamsız, sabahsız bağd"I kuran Akya-

' Yav-.., 1 •ııa, Katırcıoğlunun kula· kalı oğlu ile Dağlardeliai oğluna oes çı-
...._"'" a lealendi k 

'4~ .. '"'O.rllnda aramamııtı. 
~ c:tpı devletlU eadrazam var, Murad ağa. Topatana dönüp ıu emri 

•tırcı0iil verdi : 
" bu ihtarı aanki dU}'IDallllf - Aial S.- oelimet olowı. gider· 

yında, Katırcıoğlunun efeleri ağırlanıp - Ha 1 öyle ise git o valde sultana brcıoğlunu ikna ederek efelik. elbiseleri· ı nına varınca : 
sofralara alınmışlar ve hususi odada da söyle, Kahrcıoğlunun keyfi yerine gel- ni çıkarttırdı, onun yerine sırhna ipekli - Merhaba aultanıml Emretmişsia 

1 
Murad ağa ile Katırcıoğlu ha§ başa kal- medikçe saraya varmaz, canları isterse ve yırtmaçh uzun bir entari taktılar. Ü&- geldim 1 Diye Dördüncü Mehmedin ete
mışlardı. I valiliği üzerimden alsınlar. l tüne kakmalı bir kuşak kuıtabp, daha üs- ğini eğilmeden alıp tuttu ve kaldırarak 

O ge~eyi vezirin sarayında geçir~iler. lç ağası parmağını ısırarak homur , tüne de kenarları ağır pahalı bir vez1r I dudağına kadar götürdü amma, Dör .. 
Katırcıoglunun geldiğini duyan erkan ve dandı. kürkü giydirdiler, başından efelik sargı·, düncü Mehmedin de henüz yarası ka .. 

vüzera, şeyhü1islam, yeniçeri ağası iz.inle 1 isyan 1 sıru alarak, onun yerine bir takım araki· ı panmamış sünnet halile bacak.lan açık 
içeri girip oturdular yemekler yedıler, Katırcıoğlu bağlrdı : - yeler ıardılar. Ve alay vali. ile, saraya ld • . . lak b ak! il h . · ' ·ı .. j o ugu ıçın çıp ac ar e, erşcyı 
Cccenın geç vaktinde Katırcıog u sara· - Allt: Allah 1 Şu isyan bu İsyan 1 haber verip; Katırcıoglunu kabul "'tmek •. k. ld ? 

b. d kul •-k UI k ı D d" .. !\' h d' h aşı ar o u 1 .. • yın ır o asına alınıp misk ko u yaLU .. an ey · e de kahya olacak değil • için bckJiyen ör uncu ;ıe me ın u-
1 d · 1 k · · · · d 1 1 '- d 1 Katırcıoğlu bu eteği, eğilmeden öptü, ar a, gı.i okulu gecelik entarısı ıçın e er al lzuruna çu.ar ı ar. 

k 1 d bıraktı. uy usuna. rahatına ter~edUdi. . B .. u sırada ayağa kalkan Murad ağa, Katırcıoğlunun yanın a Ve#;:riAznrn 
•. ...•.•• ıç agasına sokuldu bir köşeye çekti, ku- ,Murad (paşa) vardı. Onunla h~raber, Dördüncü Mehmed, kabzesini tuttuğu 
Ertesi günü saraya, padişahın sarayı .. )ağına ace]e bir §Cy]er fısıldayıp gönder- j sarayın, her kapısında merasim gö.-erck. kakmalı kılıncını bırakıp iki elile eteğini 

na, Dördüncü Mehmedin huzuruna gö- di. Sonra kinayeli bir bakışla nasihat et· ı adamlar katılarak nihayet ı)ördüı•<.;i hızla örtüp birdenbire ayağa kalktı, göz· 
türülecekti. Asıl fermanı oradan alacak- mek istedi : 1 Mehmcdin taht odasına giren Katırc.·c ğ- lerinde garip bir korku dalgalanıyordu : 

tı. ı - Efe! Bırak şimdi şu hali, vezir ol- :ıu, yerlere bakıyor, ağır pahalı halılar - Şah Mehmedl Paşamız oldun! 
•..•...•• d~n, paşa rütbesi verildi, bu sıfatlarla ı'gÖTÜyor, duvar1ara ;.,o:.kıyor, h:c hiri bin- Diye öğretilen bir fermanı şöylece sÖy· 
Sabah kahvalhsını mükellef sofraların bır mutasarrıflık aldın. Azacık yumu§ak ler değen kakmalar, seccadeler, görü • ı ledi : 

üzerinden bka. basa alan Katırcıoğlu ile, olmak )Azım... yor, kapılara bakıyor, en 8.di yerlerinde _ Biz size dileğiniz veçh üzere vezir· 
ayni bol İ§tiha içinde ona adeta rekabet Katırcıoğlu, ağzında tereyağlı bir ek. akik, elmas a1tın görüyordu... 1 lik ve paşalık rütbesin verdik, ferman ey· 
eden sadrazam Murad ağa görüşüp du- rneği çiğniyerck cevap verdi : Dördüncü Mehmet, taht odasında, 1. k' . B h . t fı · · .. · ı . . . .. .. ıyoruz ı sız eyşe rı mu asarrı ve 
rurlarken saraydan bır ıç agası geldı: - Hımmml Dur! Bu vezırlık benım ıbacakları tahtın alt ba.samagına degmez b ... iV d 1 t h ·ı b lik .. . .. .. .. ... . . .. .. . . .. ey ısınız ar ev e e ayır ı c ey ey· 

- Hünkiir Katırcıoğlunu gonnek ıs- gonlumun ıerbest1ıgını bgalıyor, hurn- Jçocukluk. oturu,ıle Katlrcıoglunu karşı· 
1 d 1 

Jiycsin 1 Sizden umduğumuz şecaat ve ya· 
tiyor, çabuk hazırlanıp yanına varması- yetimi e im en a ıyorsa hepsi sizin ol • ı· Jadı : 

1 

rarlıiı aöstercsiniz .. 
nı ferman etti. ıun. - Celi Dedi! Celi Bizim paşamız! 

Dedi. Katırcıoiilu gelen adamın bir Beni padifalı çaİİınyormuı. neme la- S':dnzam Murad ağa, Katırcıoğlunun - Sağol 1 Batımızda berhüdar ol hün-
lr.ıyafetine, bir de çehreaine bakarak zım, ben lı:arnımı doyurduktan •ornallr.ulagına fısıldadı: kanml 
oordoa : J onun yanına giderim. Aç açma divan dn- - f.iil 1 Eteiini öp 1 - Bitmedi _ 
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Boşanmış kadın mı, 
• • 

genç kız 
c zibel · dir? 

mır Vindsor dük ve düşesi 

V enedikte f açistler tar 
fın an selimlandılar e çı a 

Bu s a e cevap 
meslek 

veren muhte · 
er ahı ne er anlatıyorlar? 

Tam bir hafta evvel Vindsor Dü-ıyeti daha çok severler .• Bununla be
kası aşk romanının neticesine var- raber, genç kız «Heykeltraşı» başın
clı. Sevdiği kadına meşru bağlarla dan savarak zevkini kırmağa kal
)bağlandı. Mesut olmak hakkım ka- kışmamalıdır 1 Fakat netice itibariy
lzandı. Sevgilisi? iyice açılmış bir le bütün kadınların elinde saadet
gül ki şimdiye kadar diğer iki zev- lerini koruyacak. vasıtalar vardır ..• 
cin yuvalarında rayihasını bırakmış· Aşk hepsini ziyaret eder ve hepsi 
fu.... parlıyabilirler .. 

Kral ailelerinde bir salgın mı, n~- JOSE NOGUERO 
1'dir "> lsveç prensi Şarl de bir kadının Tiyatro ve sinema artisti 
aşkıyle taç hukukundan feragat et
miştir. lstokholm sosyetesinin ga
liba en şık ve en zarif kadını olan 
[bu bayan, kontes Elsa von Rosend.ir 
fki eski kocasından boşanmıştır. Üç 

/

çocuk annesidir ve prensten yedi 
yaş daha büyüktür.. • 

Zamanlar ne kadar değişmiş ... 1 
Vaktiyle şehzadeler çoban kızlariy- 1 
le evlenirlerken bunlar çayırların 1 

dereleri kadar taze, başlarına taç 1 
yaptıkları papatyalar kadar saf o.n 1 
beşlik genç kızlardı. Onların nefıs 
saflığı, dolambaçsız şefkati, yeni ve 
el sürülmemiş taraveti onu taçlı 
başlı döndüren biricik saiklerdi .. 
Bugün prensler evvelki zamandan 
ziyade hayata karışmışlardır. Ve ba-
zıları gerçekten gönlü çalacak kud- ' 
rette olan genç kızlara tesadüf ede-ı 
bilirler .• Fakat kalplerini alan bir ka- Güzdliğini ve tatlı sesını ka
nın, boşanmış bir kadm oluyor. Ni- 1 dınl~rın ~ok beğendikleri bu artist 
çin "> 1 te dıyor kı : 

Bu «Niçin» nin cevabını, Pariste - Ben Edvard VIII olsaydım, en 

çıkan «kadının gazetesi» tanınmış I sevgili k_adın için bile tahttan vaz miyecek mi} bir sebebi olacak diye gelir aklıma. 
§ahsiyetlerden veya meçhul kimse- ,geçmezdk ~~le bir mutallaka için __ Doğrudur ne yaparsınız? Er- _ Fakat kabahat kocada olahi-
)Rerden sorrnuşAtuUr.R11şCEte cDevEK.aplOarBR: A hiçi Bbi~ ehe ıçin e~ .b~ykük hulyka kekler o kadar 'aptal olurlar kit lir ... 
omancı : M genç ır zın sev.g~~~nı azanm:-- - BiR BOY ACI - Tabii o da bunu iddia edecek ... 

tır. Ona her şeyı ogretmek, ışte d f 
d 

iskelesi üzerinde Marinella şar- Gel gelelim, erkekleri mü a aa gibi 
a-kın en leziz evresi.. Gerçi insan d 11 

Y kısmı söyliyor.. olmasın amma, her halde yüz c e i 
bir boşanmış kadınla da görüşebilir. 

B -Çok neşelisiniz! Vindsor Dükası kabahat kadındadır .• 
Fakat bu başkadır. unlar yeniden - Bununla beraber tecrübeli bir 
başlaınıyan şeylerdir. Hayır, dogv - sizi de düğününe çağırmalı idi. 

kadını tercih eden erkekler var. 
rusu; hiç kimseyi kırm kaistemeksi- -- İstemezdim ki. Böyle bir düğü-
. I k' · d' ·· d'"v.. Be . d'"".. - Ne tecrübesi? Güleyim bari!.. 

zın öy e sanıyorum ı ız ıvaç, an- nu ugun saymaın. mm ugun Bak . l b' kad k l 
cak bı·r crenç kızla olursa mana ve ded1~'m bey lar ·ç· d b' ı· I ş asıy e ır mın azanmış 0 a-

b -eı az ı ın e ır ge ın e, .. b' "be h' k k . . .. 
güzelliğini muhafaza eder. bir genç kızla olur .. Amma, insan cagı ır tecru . , ır er .. e ıçın tecru-

1 RESSAM VAN DONGEN d""' b' k d d"' d" 1 be sayılmaz kı •. Hatta keyf kaçınr. 
ı sev ıgı ır a ına tesa uı e ınce, e - Evlenme işinde, insan yirmi defa 

bet nufus cüzdanını soracak değil· yeniden başlasa, yine birinci nokta
dir. Sevdikten sonra, boşanmış ol- dan başlamağa mecburdur. Mesela 

l 
duğunu da öğrense, sever yine..... birinci kocası hoşlanırmış diye. ye
Amma, bir soğukluk girer araya •.• şil giyer •• O zaman hapı yutmuştur. 

Venedik kanalındaki motör 
gezintisi neşeli geçti 

Cande şatosunda evlenen Vindsor ardı arkası kesilmiyor. Faşist se .. 
dükil ve düşesinin Viyanaya gittikleri- Dükü ve Düşesi alkışlıyorlar. Ve 

ni telgraf haberleri arasında bildirmiş- nyorlar: 
tik. Deyli Ekspress muhabiri, dük ve - Viva il duca e la duchessa .... 

düşesin bindikleri Semplon treninden Ingiliz ve Italyan memurları da 
gazetesine aşağıdaki telgrafı gönder- ve Düşesi selam.J.adılar. Kanalda 
miştir: bir motör gezintisi yapıldı. Bu bir 

Tren, İtalyan arazisi üzerinde ilerle- nevvüdü. Sonra, yollarına devam 
mek.tedir. Fevkalade tedbir alındığı da ler. 

muhakkak .• Öyle ki gazeteciler bile Vesserleonburg, 10 ( A.A ) -
kompartimanlar arasında dolaşamıyor- Dö Vindsorun Jdübi binbaşı ~a 

lar. Buna rağmen fena bir yolculuk şu beyanatta bulunmuştur: 

değil .• Vakit geçiyor. -Dük Dö Vindsor Avrupada se 
Evvera Mi!Anoya geldik. Tren on daki- hat etmek tasavvurunda değildir. 

ka kadar istasyonda tevakkuf ettl İs- f' h tı ak ist say ıye aya yaşam eme 
tasyon kalabalıktı. Seyahat hususi ol- Kendisi tngilterenin daveti takdir 

duğu için fazla hazırlık göze çarpmı- ona hizmet etmeğe bittabi amade bul 
yordu. Hele kadın, istasyonda heı;:n maktadır. Bununla beraber gö 

yok gıôiydi. Doğrusu İtalyan ka - muhtemel hizmetler hususi 
ları için gıpta edilecek bir tecessüs az- olacakbr. 
lığı .. 

üç yüz kadar İtalyan delikanlısı Dük Dük ve Düşes halihazırda şatoJl 
ve Düşesin kompartimanı önünde dur- parkını tanzim etmekle meşgul . 

du1ar ve hep bir a~dan bağırdılar: ler. Dülı:: Carinthie modasına göre 

- Edvard, Edvard, seni görmek is- yinmiştir. Başında tüylü bir fotr 
tiyoruz.. ka ayağında kısa pantalon vanhr· P 
Se~iz geçen bir dakika.. Sonra, bir ve Düşes birkaç hafta münZevi bir 

elin pencereyi zorladığı görüldü. Bu yat geçirmek arzusundadırlar. Bu 

sabık kralın sporcu eliydi. Pencere açıl- kaç hafta geçtikten sonra davetlileri 

dı. Mütebessim Dük ve Düşes görün- bul edeceklerdir . 
diller. Teşekkür ettiler. Dükiin erkek kardeşlerinden bir' 

İki çift dudağın üzerindeki tebes- Vasserleonburga gelmesi muhtemel 
Baska bir şey olur işte! Çünkü ben maviye bayılınm •. Ötesi 

-- Neden soğukluk olurmuş) için de öyle .• Kaç erkek varsa, kadın sümler aşkta zafer ifade ediyordu. Dille ve Düşesin Vooth gölünde ve 
·- Ne bileyim, ben kendi hesabı- için de 0 kadar çıraklık vardır. Za- Venedikteyiz .• Hava gayet sıcak ol- ki de Venedik ve Bled'de (Yug 

Pl ma pek müsterih olamam. Birinci ten insan sevdikten sonra, kendili- duğu için Dük, beyaz kolsuz bir yün ya) bir cevelh yapmaları muhteJJl 
:ı: ~Jl'ı kocasiyle bir kadın anlaşamayınca ğinden gelir bu.. ceketle göründil. Vened.ikte alkışların dir. . , 
f._v]:! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aeaaaaı•eaaaa88888•••••••aaaaaaaaaaaa•a&aaaweeaaaaaa•aaaaa•••••••••••aaaaaw•aaaaaaa•aaaaa•aaaaaaaaaaaaaall••· 

rın-;;:~i t::~cttia:1~u~btk~~ 1.:j Blum kabinesinin yıldönümü ITA.Snk•aKra,·
1
d
0 

isiTpu··rlkieuporhku~!~ 
Elli sene evvel «Mutallaka» ir re- ~- ~ ...... d 

:ı~:d:evz:a~i-::rus;;~~.li B:~: ·.,~ .. ~.-.~ Bir senelik muvaff akıyetlerden ::~:~m;:~;;c~~~:~ :::ı:: e ~ 
her tarafa kabul ediliyor ve bir çok l• nım umum\ merkezince ıu zatlal' 

::~;~;.·s~e;:~~'.::!"."A.ı.:::.=.: · f .. ; sonra, ''halk cephesı·,, hüku·· metini :~::~~~::7~:~;e~:~ :~~~-
•İnema ile yapılan tesirinden, adet- • ;

1
. 

~~~!:2:~~~::ü~%~~~=~ ~.~--~J tehdit eden tehlikeler nelerdir? ~~~~Z~i'.:~"?.-~;;.:i! 
miyet harici bırakılsa, hemen hemen · · - İ§ bankası merkez müdürü B. Sait 13•' 
hiç kimse kalmaz. Bir erkeğin karı-1-- Kadm mı, genç kız mı? F~ka~ ka- BI~ .kabinesinin şimdiye kad~ ba-ı . Se~to :a h~ett: ~ar~~ ol~ va-ıne~ daha. büyük mikyasta msan ~~y- . 
sına : «Şapkanız hoşuma gitmiyor!» ·dm ve genç kız yoktur. Se" ımlı ka- 1 şardıgı I§lere bakılınca, bu kabmeye :uyetinde nun vazüesını mümkun ol-J retinin yerıne konulmasllll; kalifiye . . 
demesi bile zevcenin onu «Fikri vah- 1 dınlar ve nefis genç kızlar vardır .• 1 taraftar olanların nikbinliklerinin sebe- duğu kadar güçleştirmiyecek şekilde işçileri çoğaltmak için profesyonel bil- iki seneye muhtaçtı: ve _hu . ekoııo 
§et» suçuyle itham ederek boşanma Hususi hadiselerden umumi netice bi kolayca anlaşılır. Bununla beraber, hareket etmektedir. gilerin arttırılmasını gerektirmekte idi. ~tan 5~4ve~ g~~l=~~le 
istemesinde kafi eliyor.. ·çıkarmamalı.. 1 kurulan binada bazı çatlaklar da yok Bütün bunlara, bir senedenberi her Bütün bu şartlar için de bir intikal ve • zan . . ay ır 

_ Bunu bırakJım. Boşanmış bir l _ Müsaade ediniz, üstat.. Bir değildir. Bunların genişlemelerine ve- sahada başarılan işlerin listesini de adaptasyon devresine ihtiyaç vardı. Ak- ~lar. Hazin~ ~a ~ . 
kadının da bir genç kız gibi yeniden genç kız bu prensleri ayni derecede lcil bir müdahale sayesinde kapanma- ilave etmek gerektir: Tahsil müddeti- si takdirde istihı;al kabiliyeti ergeç ~ g~esı mecbur~~eö -tf1l 
talilerini cl~nemeleri normaldir. Fa- ;muvaffakıyetle kendine bağlıyabilir lanna göre, herkesin muhtelif şekiller- Din watılması, Fransa bankasının hür- azalacaktı. =~ ~: :elir. Maa~ee.:üf ni 
kat bir genç kızdan daha i i mu- 'mi idi?. de kıymet verm.eğe lıalclı bulunduğu, riyete kavuşması, işçilere bahşedilen İşte bu vaziyet refahı bakild surette 1?' şım. urgun vazıye ye 
vaffak olmalan normal ~? J - Bu başka n'lesele. Gerçek, ka- fakat hiç kimsenin büyüklüğüne itiraz haklar, ekonomik kalkınma, lngiliz - genişletmek imkAnsızlığını ortaya çı- :~ ru:mısy:ı.nlar y=su:.n : 

-- Evet .• Sakın genç kızları yerece- clın genr kızdan ziyade kendini mü- edemiyeceği bu tecrübenin mukaddera- Fransız ~ostl.uğunun sağlamlaşması, fa- kardı. Zira, tekrar edelim, önceden ıeğil vbeilha=ıztehlik lidir~ z·- t> 
~ Erl tı belli lacakt · tehlikesınin a ) "b' Gö- a_mması e . u.-

ğimi sanmayın. Onlar sevimli mah- dafaa etmesini bilir. ~ekler hak- 0 ır. . . ~ ki h""k" uı ması v_.s. gı .ı.. .. bir şey ortaya konulmadıkça bunun bankanın yapacagıv kredi ya ga•tTi ~ 
ı"kl d S fk · · k k d d h k t "be ' -•- .. Leon Blum Fransanın ıdaresı me- rtiluyor u umet kendindeki mus- dağı&-1---· kabil d ğil" dir .. d .r ..ıık u ar ır .• , e at, sa:mımıyet ve şev ın a a a ço ecru sı, a~ uze- . . . .. . v • tl . • lo.ULI~ e . Bu yuz en bir istihsal dolayısiyle fiatlerin Y"';'. 
hazineleri! Sadec b h · I kı - · d daha çok bilgisi vardır. Belki 1 sulıyetini uzerme aldıgı zaman, onun tesna mezıye erın khlarını elde et- de işçi gündeliklerinin artışma müvazi . • lJ 

. . .e .u .azıne ere y n:ı e . . . . ale htarları a ılacak ctecrübe> nin kı- ktedir B d b ka k mile kal ' selmesme yol açacak, yahut da, . 
met verdırmesını bılmıyorlar .• Genç hır evı de daha ıyı ıdare eder. Çırak- Y .. v• Y P.. . • . me · ~ an aş • e ono - olarak fiatler yükseldi. Halbuki me- çok sermaye mhiplerinin kötil ~ 
kız metruk kalıyorsa kabahat ken- lık devrini geçirmiştir. sa sur~e~ soyl.~~lerdi Kabme ~ada lngilt~rede ~aldvinin, Am~ seıa birleşik devletlerde istihsalin ar- lojileri dolayısiyle yeniden uı" . 
disinindir. Ekseriya kendini alemin J Fakat g .. mç kız mücadeleyi kaybe- ykazı g~~Y~~kti, sonradan da,~ rikada Ruzvcltin, Belçikada Van Zee- tl§ı fiatlcr yüzde 15 den eksilt bir nisbet sermayelerin ...ı.M~ıya rıkmasına se'Pt 

k . Ç k . . h d el' d w "ld' O k 1 d b. ıymetinin ındirilmesi esnasında duşe- land kabinesinin 1 h" d ld v "bi ~ :r 
;e~ ezıf s~nıyok. Ko ıstı~.ol, a 1- ı ı!.or ed~Jı ı;~ a~. tY~.~~. a ır cekti. Nihayet üç ayd:uı üç aya hMi- F da da Blume h~ tiu~ ıı!"d dahilinde arttıklan halde gündelikle- olacaktır. ıeJıdi 
ınl enb .. a l a ç~ ~ ocası {oy e o - mupt ·~ ~r, d at m':;. e ı kgın kar seler bu taııniliuerin yanlış oİdukla- ter~ ktadır e e e rin iki misline çıkarılmasını mümkün Işte, kabinenin mevcudiyetini , gel 

ma ı, ] or YH~ ob~ ~ vfe ya fnfız . ona rl t cazkı sı varl ı~ v~. v ır ç~ elr e w - rmı meydana çıkardılar. sır ya~mina b ka. b" kıldı. eden ve psikolojik unsurlardan iler~t~ 
tapma ı ıç ır zaa mı a etmıyor. er aş ı zevce erme ogretmış o magı .. .. . . . hilH--- Onun ıç , u meye taraftar olan- ihracatımızda olsun, devletin ve en- diği için b~a vahim olan teıı> 
Bir hiç için güceniyor, kızıyor.. çok severler. Her şey kadına bağ- Bu, bu~ ~s~ ınisallerm cuuıa larm nikbinliklerinin sebebi kolayca düstriyellerin sırtına yüklenmiş olan böyle bir tehlikedir ki, buna karŞ1 el: 

Hayata ba!kasiyle haşlamış bir lıdır ... <?enç kızda ise, olmasa d~,, olara~ ve bırb~ ~dın~a s~raJ~~ eı~: anlaşılabilir. Bununla beraber kuru- yüklerde olsun, fiatlerin yükselmesi ha dün tesirli olan çareler bugün ol~~" 
kadın zarurı olarak daha uysaldır. hususı sılahlarını kullanmasını bı- gellerı aşarak hilltumetin şımdiki teşru lan binada bazı çatlaklar ela yok değil- esasen dahili istihlakin ihtiyacına yet- yabilirler. Ve nihayet «tevakkuf d 1$' 
Çünkü erkekleri tanıyan bir kadın lirse mağlup edebilir.. devrenin devamınca iktidarda kalaca- dir. dir. Bunların gen.i§lemelerine v~ya miyen malların satılmasına ve bu yük- resi> nden sonra alın~cak tedbirler, .11 
onların ne mata olduklarını bilir •. j -- F~kat siz evlenecek olsanız, bir ~ manas~. ~ ge~_? Hi~ şüphe .. y~k acil bir m~dahale sa~esinde kapan- lerin daha büyük bir iş hacmiyle kar tikametlerine göre, hazan radikalle'~9 
Ve onlardan pek fazla şey beklemek mutallakadan korkmaz mısın~ ki Blum hilltumetinin elinde buyük malarına gere, herkesın muhtelli şe- şılamnasına engel olmaktadır. muhalefetiyle karşılaştıkları, bazafl tİ 
doğru 1 olmadığını öğrenmiştir •. Şah- ! -- Korkmak mı? Fakat ben bütün koz1ar vardır: Hükümet şefi halk küt- killerde kıymet vermekte haklı bulun- Bundan başka, bunun hayat pahalı- komünistleri ümitsizliğe sevke~e9• 
siyetini erkeğin şahsiyetine uydu- kadınlardan 'korkarım. bayan t leleri üzerinde kalbinin ülvicenabı, duğu, fakat hiç kimsenin büyüklüğü- lığı üzerindeki tesirlerini de hesaba için, bu tehlike çok korkulacak btr tJ1 
rur ve ona üstünlük hissi bırakır. t -- Fakat bu korkuya rağmen ev- yüksek sınıflarda da yüksek fikirleri ne itiraz edemiyeceği bu tecrübenin katmamız gerektir: Çünkü her hangi hiyet taşımaktadır. it 

. - ~u genç kızlar için yeis verici l~n.ecek o~nız ~ Başka bir aşk ma- ve derin küJtüriyle tesir yapmaktadır. mukadderatı belli olacaktır. bir şeyin nadirleşmesi, az carzedilen> ve Bundan da anlaşılacağı Uzer~, ~e-
bır muşahede~·' . . ızısı olan hır ~dm? . . . Parlamentonun ve milletin en büyük Bu ÇAtlaklar, pisikolojik, manevi ve fazla «talep edilen> bu şeyin fiatlnin tika oyunu yeni bir safhaya gı~~Jc~i 

- Yo~, ?egıl. Bır çok .msanların - Ne olab:Iır? ~azı mazıdır. Ar- adamlarını etrafına toplamıştır. Par- ekonomik mahiyettedirler. yükselmesine yol açar. dir; bundan böyle kabinenin .ısti .,e)r9 

ke_şşaf ınsıyakı vardır. Bır genç kı- tık konuşmaga degmez... lamentoda, büyük ve sadık bir ekseri- Ekonom:ik sahada hata, zenginliği, Ayrıca, bütün ecnebt memleketlerde rakiplerinin tehlikeli maharetıne iJ)cil' 
:ıın ruhu, istedikleri gibi şekil vere- - Fak.at düşünülmez mi ya~ Ara- yete dayanmaktadır ve memlekette ya- tevzii düşünillen nisbette yaratamaınk yapılan tecrübeler, bU: reflation politi- dostlarmın sıkı sadakatine değil, b ıJite" 
bilecekleri ba~ir bi~ halrnumudur •.• ya bir dansızlık girecek olsa, erkek pılan kısmi seçimler, onun şöhretinin olmuştur. Çalışına saatlerinin azaltıl- kasının bütçe vaziyetini ancak birkaç met şefinin, kendi idealizmiyle . re~ 
Erkekler kendı şahsıyetlerine makes kansına kendinden evvel başka bozulmadan devam ettiğini isbat eyle- ması saat başına elde olunacak randı- sene sonra düzelttiğini gösterir. Çililkil, nin kat'i emirlerini telif edebiltll 
olarak şekillendirdikleri bir ,ahsi- 1birisinin zevcesi olduiunu sitem et- mektedic .ulJUll 
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lceliıı haz 1Şırn_di tanıdım ...• Demek Ho-1 - Jıociyeri hakkın var. Sınbartelmi 
dikl<!n so ır ad~~ı o nefis yemekleri ye- bütün hayatımın en büyük hatasıdır. 
için heni ~l ~ükran borcunuzu ödemek 1 - Vicdnn azabı duyuyor musunuz 

o durmck ir~..J:_:_ •. ı ., ı--1: ' - J\h!.. s· . "'""'uıuu; OY e m1. •• U<lllÇem. ••-
-Ne ız.ın o duğwıuzu bilseydik. Bu kelimelerde bariz bir alay vardı. 

hiç bir Yapardınız bmyım?.... Size Fakat Knterin bunu da anlamadı. Vf! ~ 
~r'ı.tn. ~~ Y~Pmaclan serbest bıraka- dedi ki: C 

l>U.."'\rilc l'Şeyın doğn.ısuııu söyleyin. - önce şu Gizlerden kurtulmalı imi- ....,. 
~ 'le[avnş ~ir sesle Şövalyeye ken- şim. Htiknolnrı n2 :zaman olsa halkın ~ 

y: ,;,~yfi kut/~'nı~ız 
. . .. . . ...:: - . 

Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını ·FLİT ile öldürünüz / 

FLiT, batan haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ..• Bu 

l!l!!!!!ııı...-ft sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil 1~~~ 
~~ğl memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem- ~~~ 
r,;; melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 

kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku
şakla ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara l 't köşe/ur biraz n.iT TOZU 
serpiniz. Hasarat derhal telef olur. , 

N ..... 
c .... c 
(\1 ...... -:s :s 
.... 
c ..... 
{/) 

CtJ 
c.. 
8 
o 

Q.. 
c:\tikleıini, C>anden cnddcsindenberi takip kanlı ellerine bırakmak mümkündür. :S 
~en SCkilın ~as ta bulundukları yer- Fakat Rone bu bahsi kapıyalım. 1şte ;.: • 
Uierıerin eyı belki o üçüncü adamın Giz şimdi Parisin hakimi bulunuyor. ::. '\ / .~ 
~Ye sal~bileceği.ni söylediler. Oğlum da kaçtı. Annsmı barikatçılara 

1 

N I fi: 
tıu sorun: ilçunc~ adamın kim olduğu- karşı ko;·mak için bırakarak Parisin ka- ~-~ .. -~~~:----~~!-••---~~~~~~--••m:ııı::ı••11t••••&•••••••••••rw1••••••• lt.r: &erSeriler şu cevabı verdi- pılarındnn çıkabilecek kadar ancak va- -
- niıe . .. kıt bulabildi. Ah! ... o beni iyi bilir. th- l Azimet dolayısiyle DOKTOR 

e<Jen a~iü oldünnek iç.in para vad- tiyar anasının mevkiini kat'iyyen bırak- E H 
~ \te ..... Kim olduğunu bilmiyo- mıya~~ını herkesten iyi takdir eder. acele müzayea• sat atip ogw lu 
•danıın !etniıı ederim ki ğJdürülccek 1 l(aterin elindeki kitabı yere çarpaı·ak e 
tter b~o~duğunuzu da bilmiyorduk. ' ilive etti: •. ·1 ~ t Dahiliye mütahassısı 

l>ltdayan dik!_. . 1 - Onlar ~di~le~ ~~bi ispata kal- ) e ~ 3 iŞ Jki senedenberi dabilıye mil· 
Itllledi. lki ~~ alt tarafını din-

1 
kışsınlar. En buyuk ihtilallere ba.5 vur- önümüzdeki pazar günU yani hazi- taha~sısh~nı ifa etmekte oldu-

~t!shun ehkiş~ kendisini soymak is- ~nlar; fakat ihtiyar kadın yerindedir. ranın on üçüncü gUnü sabahleyin ala- ğum Afsancaktaki Sent Antu
~ öldUrtm ~eli yoktu.Fakat ken- Bır yere kımıldamıyacaktır. Tanrı şa- fr~a saat on buçukta Karataşta 1n-I van hastanesinden batı seb~p
~ hUyilk e~ ıçin para veren adam hidim olsun ki ben hayatta bulundukça 1 giliz Bahçesi karşısında Sayfite soka- lerle ayrıldım. Bundan böyle 
i~~ on bır tehlike teşkil eyledi- Fransa tahtı bizim olacaktır. cEliyle al- ğında (17) numarada maruf bir aileye ıl hastalarım• Pazardan maada 
·-._~ bu Yaknlamağa koştu. Dolaştı. 1 

DJ.?-1 göstererek> bütün şu fenalıklara ait gayet lüks ve nadide ınobilyeleri i 
l'~ dön ulanıadı. Tekrar serserilerin verilecek cevap burada gömülüdür. bilmüuıyedc satılacaktır. l her gün sabahtan akşama ka-
d.i;' Söyle;;;~ tahkikatına devam e.tti: j Katerin d_oğruldu. Gözlerinden inti- İzmirde emsali bulunmıyan lüks ~- dar ikinci Beyler sokağmdaki 
:·- Onu .... bakalım bu adam kim-I kam a1.cşlerı saçılıyordu. Heye..:anlnr ra koltuk takımı perdeleri ile, Avru a 81 numara!ı muavenebanemde 

tUınıe alay::: ~ ediniz. Belki be- 1 içinde bir koltuğa çökerek ellerini bir-ı m:mulatından lüks yemek odası tn~ı- kabul edeceğim. Hastanede te· 
ı:ilt,..ikle ~k ıstiyen bir dostumdur. j biri içine koydu. ~1aya15ta daldı. Saat mı, lüks kristal saybor, servant, dört dııvilerine Jüz:uın görülenleri de 

1 
. nÖyl .. as şaşkın, şaşkın baktı- 1 dokuzu çaldı. Saatın çam onu dalgınlı- 1 köşe yemek masası ve maroken 6 adet Alsancakta Güıelyerde "Dok-
~ l<e:;zı~ lşitmcğe alışkın değil- ğınJan uyandırdı. Tekrar söze başladı: dnlyeleri, 12 ndct Avrupa sandal e- tor Sadık Ahmet Sıhhat ev;n-

ltı!Jı Çehres· erıne ~ teklif eden ada- - Birkaç dakikn sonra ziyaretini ~. lüks şemsiyelik, kanape ilci kolt~k, de" Hastane tcretiyfc tedavi 
Şö\Jalye hini, \'~yetini anlattılar. beklediğim~ . ~t burnda .. olacak .. Rone 1 müdevver orta masaları, ayna, lüks por- ha 
- benıclc e.t'§eyı anlamıştı: onu, herşeyı ışıtccek ve gorecck hır ye- 1 n tabak takımları, şişe takı l edeceğimi sayın lka ilin 

ıtıu bn:.._
0 

o; benim Pariste olduğu- re koy. Giz gelince onu da derhal be- se e p c::ampanva likör rakı kupmaları, ederim. Telefon: 3315 
1... - .... :t r. lu d" b .şarn , .. - • • an 
""llı:ı. 1"'- • ny ı akalım boynunuzu nim yanıma getir. Haydi bakalım iş ba- St"irahileri ve sair birçok lüks· 
~ -.....ıı.rını verdi_ I 1 ve mo-l> ""l'oas h . . şına .... Ha .... Unutacaktım. Kont de Lu- bilveleri bilmi.izayede satılacaktır. 
IU-dayazı ~ bır sesle yalvarırken vayin nasıl ya ıyacnk mı?... Satış peşindir. 

<fazı ha~;:: dukça uzaklaşmıştı. Karşı- - Evet kraliçem yaşayacak.. Bir ay BUyük Knrdiçalı 1brnhirn bey ha-
- Ey ne '\' , sonra ayaktadır. runda 40 numarada Emniyet Mü-
lliltvik: ar._ Ne oluyor?_ - O zaman onu da baı:a getir baka- zayede salonu mildüriycti 
- ıtons .. . lam ağzından birşeyler alabilir miyiz? (Cu. Curnar.) (1043) 

~C:urıaınak eny?r hın verirseniz sizi Şimdi git te şu cclccek adamı güzelC'e ................. •• ...................... . 
- ~e 

0
, istıyoruz, dedi. ıkahul et. Dikkat et ki sözleri işitmek tzMtR BELEDtYESINDEN : 

- b.;ı.ha····· ~orkuyor musunuz?.. için gelen şu ihtiy~r yanlış bir hare-
l>lU-Q vadcd dot,'t'Usu öyle .. Çünkü biz~ ket meydana çıkarmasın. 1 - Hava gaıı fabrik:ısında 
len .korkun en adnmın çclıresl hakika-ı _ Bitmedi _ bu'unan muht~1if lrnturda eski 

- Arkazıçtu. maden borular, elektrik mo· 

lttt Ürkuy0~~, koşup ~eıınesinden [l Hem satılık hem törleri, kristal şişe ve karpuz-
ın~k b..... uz.·- Ne ala ~ey' D"'- f l 1 "''-' bldünn • ~ ···· .. ~ • ar, tunç ~e meta parça an 
l'\ıyllC:ağın,_ 1 :u _ek. lstiycnleri oen k~ k r a 1 ) k l'ıtı ··•·· ı:uı.ydı ı._, __ ... k 1--::: başkatiplikteki şarhıao-e ve;-

··· Önünı lklKilUm orAma-
l>nı-d e düşün. Daraitaçta tramvay caddesinde hi 'e 25 • 6 • 937 Cuma günü 

l ayan ik" ~ 
e İllde kıl 1 scrsenyl önüne katarak 108 numaralı kurgir iki katlı ve de- saat on albda açık artırma ile 
tirdi. ınç Barc sokağuıclaki eve ge- rununda elektrik tesisatı, kum- ihale edilecektir. 

1 panyn suyu ve telefon tcslı ~tı, ayrı-
*'A"'k ca burgu suyunu havi zemin taşla dö-

leraJ· l<RALJN ANASI şenmiş iki yazıhane ve lfığım ve he-
>.._. ıçc saray . h -,..uık salo ının genış ve yan ka- !fısı mevcut müceddet bir depo em 
~s bir ko~~n_.da kuru meşeden yapıl- satılık ve hem kiralıktır. Yeni li
a <lnoz b· lığa otunnuş dirseklerini man teşkil5.tı Şehitlere no.kledilece
~tltnış hu~~ya dayamış Latince ya- ğinden istikbali parlnk olan işbu 

11I>rakJaruu hır eseri dikkatle ôkuyor. depo milscit şeraitle verilecektir. 
flllda «Lo karıştırıyordu.Kitabın ba- T:ılip olarilar depoyu Darağacında 
~' cUın~~ ve Bar Düklerinin Şece- ' ispirto depo memuru B. Tevfik va
~"llnıek S1 .Ya:ılı idi. İçinde bitmek, sıla.siyle görebilirler. Paznrlık ve şe
,.., ?hı ~a hilınıycn vesikalar vardı. rait için de Arap fırını Mekke yoku-
" 1'a ııcısı Dol A . .. l tlsu\Ja d . şehri baş Papası şu 24 numarada B. vnıye mura: 
~ oktu- e Rozıyer'di. Kraliçe sahife- caat edebilirler. Al.sancakta. cskı 
Çatıırn~. d:e Çevirirken dalmış, kaşları knrakol merkezi nrknsında 135 met-
~ların;:ı d cı:kl~ bükülmUştü. Eserin re arsa insaat m lzemcsiyle birlikte 
dl n çe}ı~o 

1
ru kitabı l.apadı. Sapsarı satılıktır. Tdiplerin yine Mekkc ~·o·ı 

ki: Y e karşısındaki adama de-1 kuş~ndn 24 nwnnrada B. Avnıye 
le,'":"" tveı Ro l 1 müracnntleri. 
d.'.lni at"ttrnn ne, demek Gizlerin cüret- ~ h.3 1 - 10 ~ 
t.llttınuş <>ld .. sebepler bunlarmış. öl- • 
d n 11 slini ı,.,uguoı nvuknt Da·.rit; Gizle- lzmir ikinci hukuk mahke-

u. 13 ~ Şarırn k-..:ı . itad u nozj nnn uuar çık.arıyor- mesınden: 
el ~ cötü~e:kldenil~n herif Şarlmana Karşıvaka Hacıhüseyinlerde 
tıla ren'izı d ? ~ kıılmıyor. Hanri "f' S bacı mahmud mev-

hl'alt Rtist ~c dını Klodyon le Şovolo a~~ ıer "o. . ·ı 1 h 

d 
Qu ~1_~:1Yor. Buna ne de 1., knnde lzmırlı lsmaı a .ey ne 

tıl ----.~ d" . mel .... "e <ıha day tnlıyen adam ayo.kta bir açlığı subutu talfık dava~ından 
rdj: atıınış oldui:'U halde cevap do'ayı müddeaaleyhe çıkarılan 
'O . dallı kadar ·kfı davetiyenin müddeaa!eyhin il'a-

<lı · S1.1 J\kb şı Yet etmeyiniz Ma-
'- ttı~. s· abay1 siz J__ k metgabmı terkle elyevm nere-
ttarı ~e SÖ 1 ıneyuwıa çı ar- . _ . d 

illi.arı Yediğim zaman bu k1 de bulunduğu bilinemedıgın en 
- nı kc . . . . . uşun 1 k"k 
l~ Ofüuın b.llıirrnelı ıdıniz... ve zabıtaca yapılan tal ı at 
1-'r'ıtı 1<=r h1.1 ta~tıgasıp hn!_. Tekmil Vn- müddeaaleyhin ikametgahının 
ınEılt: tahtı Lo çalmışlar ha! .. o halde h r r . teyit eyled i ğin-
du .r. rl"a ren ailesinin hakkı de- meç u ıye mı . v. 
c~ olrr-~lll hnkilô kralı da flanri den davacının ıstegıyle bu bap-

1 .... ':' cf\n~· 1~tnıgelir. Öyle mı"? taki tebligatın ilanen icrasına 
~-l"Jtı -., ••ış Cünfo · . ... · • 
"ir IJU kitab n hatırlayınız. Ka- ve arzuhal suretıle davetıye 

t?tti ın S<ıbaJı d 
lirıde •ı S nbaı-t lrn uaları diye tas- varakasının mahkeme divanha-
~ lic~ büyük vnezif i .katli~mı günle- ne•"ne talıkine ve tahkika· 

l -·1.1enı • ey1 siz D .. k d .. G. "' 
IQ .Cauın h nı~. miydiniz? u 

0 ı- tın 1-7-937 Perşembe gününe 
llnı:ı 1.1 Söz ka k ·rd·w. 

ları t?n nı.e .. f rsısında titredi. Göz- bırakılmasına ·arar verı ıgın-

lt<ıJ::: ll Süzutlndı.KaJın pençcre cam- den yazılı günde saat 11 rad· 
dii r..~d~~ünc:u e~:O ziyn yukarı delerinde tahkikat hakimi buzu-
İt1ı,1 ._ ıç niıı '""il •. nın anası Katerin d .. ddeaaleyhin asa'eten 
bn_.~ ~c:t . " zunu aydı-·' t d run a mu 
~~.-u. lll4 ıua ıyor u · '- ·ı ın llüy0...:ı Yn~ına varın t y · ha:ırır bu'unması veya bır ve~ı 

1l Cib '\.IU S 1 ı~ ı. orgun kd" d b k 
..... 1 idi. ·lç~~ yetmiş asar yaşa- göndermesi aksi ta •r e a -
~.\hı. ~nb 1 Çekerek: kında gıyaben muamele yapıl-
~e~ denilen ~i dedi. mak üzere gıyap kararı ittihaz 

U'itaheı ....,.rn müthis b" ükıl U M K bl" t 't"et e etti: "' ır s - olunacağı H. . · • te. ıga 
~ İh.tıyar ,~1urnun öldu·u .. fulına tevfikan tebliğ maka-
~-~ "'adın b g gun. . 1 k ·ı· ~ Söz unu işitmemiş gıöi mına kaım o ma üzere ı an 

Une devam Ptti;: Qluaur. 1861 (1047) 

Hepsinin bedeli mubammeni 

bin üç yüz yirmi altı liradır. 
iştirak için doksan dokuz bu
çuk liralık muvakkat teminat 
makbuıu veya banka teminat 
mektubu ile 5Öyleneo gün ve 
saatte encÜD"'ene gelinir. 

2 - Karşıyakada Ceial bey 
soka~ı karşıs.mdaki benzin sa· 
tış yerinin bir senelik kirası 
iki yüz altm1ş lira bedeli ınu· 
bammenle başkatiplikteki şart· 
name veçbile 25 - 6 • 1937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için on dokuz 
buçuk liralık muvakkat temi

nat makbuzu ile söylenen gün 
ve sa tte t!DCÜruene gel"nir. 

3 - Çocuk yuvasının 937 
yılı ihtiyacı için başkatip!ikteki 
şartnameye ilişik listede on 
sekiz kalemde ~aııh ilaç ve 
materyel 25. 6. 937 Cuma 
günii saat on altıda açık ek
Riltme ile iha?e edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
altı yüz on yedi lira yetmiş 
beı kuruştur. iştirak için kırk 
a'tı buçuk liralık ll'uvakkat 
teminat makbun• ile söyieneo 
gün ve aaatte encümene 
gelinir. 

8-11-15-18 1803 (1091) 
Zabıta amir ve me111urları 

için yetmiı ıekiz adet yazlık 
caket yaptırılacakhr. Bedeli 
muhammeni beheri a!h lira
dan dört yüz altmış sel<İz li
liradır. Şartname ve numunesi 
Baş katipliktedir. 
Açık eksiltme ile iba'esi 

29· 6-937 Salı günü saat 16 da· 
dır. 

lştirak için otuz beş lir• 10 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuıu ile söylenen gün ve 
saatte Encümene gelinir. 
11-15-18-22-1864 (1046) 

Birinci icra Memurluğundan: 
Dosya No. 933/5485 

Mehmet Alinin Yüzbaşı Ha
saoağa oğlu Osman Nuriden 
bakiyye alacağı olan paranın 
temini istifası için borçlu Os-
manın ikinci Siıleymaniye ki
remitçi sokağmda 161 ada 
parsP.l 9 da mukayyetlOO met· 
re murabbaında 40 kuruş kıy· 
meti ınubammineli yine ayni 
mevkide 161 ada 10 pars~lde 
mulcayyet 100 metre murab
baında ve 40 K. kıymeti mu-
hammine.Ji arsa ve bu gayri 
menkule arka cihetten bitişik 
olarak cephesindeki sokak ismi 

,... 1 • 
ma.um o .mıyan yıne aynı mev-
kide kain 161 ada 19 parselde 
100 metre murabbaında ve her 

metre murabbaı 40 kuruş kıy· 
meti muhammenede 4 adet 
arsanm 15 - Temmuz· 937 ta
rihine müsadıf Perşembe günü 
saat 11 de açık artırma sure
tiyle sahlığa çıkarılacaktır. Bu 
artırmada mahcuz gayri men-
kuller satış bedelinin yüzde 75 
ini bulmadıkça en çok artıran 
isteklisinin taahhüdü baki kal
mak şartiyle satış 15 gün da· 
ha uzatılarak ikinci artırması 
30 Tem muz 937 tarihine mü
sadif Cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

Bu artırmada da sataş 
bedc:i muhammen kıymetın 
yüıde 75 ini bulmadığı tak
dirde sahş 2280 numaralı ka
nun mucibince tecil olunacak· 
tır. işbu gayri menkuller üze· 
rine her hangi bir şekilde bak 
talebinde bulunanlar işbu ila
nın neşri tarihinden itibaren 
20 gün zarfında ellerindeki 
vesikal<ırfa bir:ikte da remiıe 
müracaatları lazımdır. Aksi 
takdirde haklan tapu sicilile 
sabit o~mıyan'ar paraları pay· 
laşmasından hariç bırakılacak-
lardır. 25 - 6 - 937 tarihinden 
itıbaren şartname her ese açık 
bulundurulacaktır. Yüzde iki 
buçuk dellatiye ile müterakim 
vergi tanzifat ve tenviriyeden 
olan Belediye rusumu ve vakıf 
icaresi artırma bedelinden ten· 
zil olunur. 

2762 numaralı vakıflar kanu
nu muc:bince tediyesi icap eden 
tevzi bedeli müşteriye aittir. 
Artırmaya iştirak etmek isti-
yenlerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesini hamilen ve milli ban
ka itibar mektubunu hamilen 
Birinci icra dairesi 37 - 823 
dosyasına ve icra münadisine 
müracaatlan ilin olunur. 

1859 (1048) 

T 
BULUNMAYAN EV JCASASl 

OLHAYAM BAKKA.YA-BEJr?.EI. 

Mikrop hı,.ızdan daha korlluhıdur •. 
Paranızı kasada sakladıtıruz slbl 

:rıreceklerlnl&I d-..: 

•luk hava -dolaplarında "'uhafa2a edln12. 

iki defa u lşlemel< 
' aynı rand6manı veren 

l5 SB1E GlAA.nt\ ,..U• sotuk hava dolaptan 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZ~11R - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 
~ • fli'T, 

• ~'} ~ . r. r~-

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce: bas~a!arın şifa bulduğu Urganla 

ılıcaları bugünden itibaren açıldı. 
Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 

müşterilerin ber türlü istirahatleri temin edilerek bütün kon
foru ve sair tertibatı ikmal elt'irilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüıhet Şakir tarafından bin&t tahlil 
ettirilen sularıoda yüzde bir buçuk radyonaktevite 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 ılıcalar 
en son terekkiyat ve nezafetini göstermekle 6ayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını i tasyonda bula-
cakların1 hildiririm. Mli~teciri: Rüstem 

Satılık Dizel motörü 
Ve cereyanı mütemadi dinamosu 
Fabrikamızın tevsii dolayısiyJe fazla kalan ve lngiliz Nalio· 

nal fabrikası mamulatından 24 - 26 beygir kuvvetinde yatık 
tek silindirli dizel sist~mi mibaniki enjeksiyon dört zamaııh 
ağır yağ motörü 220 • 230 volt 80 nmper Marelli marka bir 
adet cereyanı mütemadi dinamosu ile birlikte satılıktır. 

Motörün normai yedek parçalarile birlik bir de si indir ve 
biston vardır. 

Fazla tafsilat istiyeolerin (Elektrik fabrikası Kemal ve Ali 
Sunetci oğlu kardeşler Milas ) adresine yazmaları veya İz
mirde Pennetti ve Pariyente ticarclDanes;ne müracaat!e.ri 
ve işlemekte olduğu yerde görmek istiyenlerin .MıUisa teş· 
rifleri Han olunur. · 1 · 5 (967) H 3 

1 ~· ""tF.:.:· ~· • .... -;,~, . --. , / - • YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağa.:amııa gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadaf mevcudu vardır. Satış yeri: Suluban civannda 
No. 28/9 Hüsni Uz vdemişli mağaıasadar. 
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BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyen;n en eski ote1cisi 

BAY OMl:R LllTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reaile bütün Eğe halkına ken· 
diaini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok husuıiyetlerine ilaveten 
fiatlar m lıthiş ucuzdur. 

•'.Ilı. ' . ' • • • . • • • • ... _ 

Haraçcı Kardeşler 

1 
Taksitle mobilye satışma başlamışlardır. Fırsatı kaçırma· 

yınız. Modern Ev ihtiyacıoızı temin ed;niz. 

Satış yeri: Yt.RLI MALLAR PAZARI 

Çiftçi ve ayva 
sahip er·nin na .. 

, 

zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi ha;z 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirde~inden mamul un· ha· 
)inde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz b:ışı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz• 
leyip kuvvetlendiğini ve inek'eriniı.in verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksini:r. 

Meccani numune ve tarifname için { abrikalarımız mıı· 
muliitı hm·r ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Po~ta kutusu No. 224 
Tele fon - lzmir 3465 

• ,. ..,.,,. ' ... -r,o;; - - - .. -~ -:..c:. • • .-a... . : ' •.• 

SEFALif'1 

Baş ağrısırydan çok 
ıztJrap çel<ıyordum 

'Sefa/in~ aldıktan I 
sonra ne rahatım · 

Bir t<!crübe 
hazan insana 
bir çok haki· 
katler öR"retir. 

Baş ve diş, 
ağrısı, grip 
yaz nezlesi, ro· 
matiz madan 
kurtulmak is· 
terseniz? 

Derhal bir 
SEFALlN alı· 
DiZ. 

Eczane! er· 
den 1 lik ve 
12 lik amba· 
lajlarını arayı· 

DiZ. 

lzmir : Sa· 
tış yeri TÜRK 
ecza deposu 
ve LÜTFÜ 
KROM ceza 
deposu. 

Y!.NtASIR 

IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUCUNDAN: 

Tescil edilmiş olan Emlak ve 
Fvtam bankası lzmir şubesinin 
7-6-937 tarihile tasdikli sirkll· 
)eri ticaret kanunu hükümle· 
rinc göre sicilin 2023 numara• 
ıına kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

bmir ~icili ticaret memurluğu 
resmi mlıhrü ve F.Tcnik imzası 

1: Sirküler 
Sedad Dikmen: Direktör 

imza•ı S. N. f 
Ankara 5/511937 

Emlak ve F.vtam Bankası 
Sirküler No. 4 

l - Cienel direktör muavini 
flay 7.öya Avgün ban1•amız· 
dan istifa t"ltipinden. haiz ol· 
dn<tn birinci derece İmza ıa• 
lahiveti lrıı'mamışhr. 

2 - Genel d;rektör muavin· 
li;,ine, Istanbul Şulıemiz direk· 
törii ~av Kemal Türkömer hi· 
rinci derı-ce imza salahiyetile 
tavin edild;(rinrlen. ili~ik imza 
n"ınunesın:n 1-6-1935 tarih ve 
1 No.lı sirkü1erimizin 1 No. 1ı 
bant'sine 1·apı~hrı 1mıı'1nı. 

3 - fdanbul Şubemiz di· 
rPlrtörlii~ünc tavin olunan '7mir 
Subemiz direktörü Bav Şerif 
Kı•akiırek'e rnezkfır Şubemiz 
Arlına birinci derece im~a sa· 
lahiyeti verildiV,inden ilisik im· 
za nüınunesinin 1-6-1935 tari'1 
ve 1 No.hı sirkülerimizin 21 
No.lu bane•İne yapıştırılmasını. 

4 - lzmir şubemiz dirt'k· 
törlü(rüne ırenel <lirektörlük 
ınııamelat direktörü Bay Sedat 
Dilemen birinci derece imza 
sıı'ah:yetilc tavin edildif,indPn 
İli•'k imza niimune•inin 1-6-935 
t~rih ve 1 No.lu sirkü'erimizin 
ıll No.lu hanesi11e yapıştırılma• 
sın•. 

5 - Genel direktörlük mua· 
,,.,erat <lirektörlüi7üne mi'fettiş 
Bay Nizameddin Tezcan ırenel 
direktör1iik adına b'rinci derece 
imza salahiyeti'e tayin edildi
J"inclen. i ' işik imza nümunesinin 
1-6-1935 taıih ve 1 No.lu sir· 
külerimizin 3 No.lu hanesine 
yapıştınlma•ını dileriz. 

6 - lstanhıl Şub .. miz ıskonto 
şefi Bay A.Nazım T11nsug mü
e~sesemizden ayrıldıi{ından haiz 
olduğu ikinci derece imza sa· 
labiyetinin kaldırıldığını. 

7 - Bur~a şubemiz vezne· 
darı Bay Niya7.İ Ermiş, mües
se~emizden ayrıldığından haiz 
olduğu ikinci derece imza sa• 
lfıbiyetinin refedildiğini bil· 
dirir ve işbu sirkülerimizin alın· 
dı~ının aşağıı:aki varakanın 
imz" edilerek iadP&İ suretile 
teyit buyuru!masını saygıları· 
mızlıt rica eder'z. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
idare meclisi rsisi 

C.Gönü'al 
genel direktör 
Cevdet Gölet 

Emlak ve Eytam Bankası 
Mührü 

Emlak ve Eylam Bankası 
Genel Direktörlüğüne 

ANKARA 
4 Numaralı ımza sirkülerini· 

zin alındığını bildiririz. 

ikinci Noter 
M. Emin 
IZMIR 

Telefon: 2895 
Genel sayı 5271 
Uzel sayı 1·21 
7 Hazirıın 937 tarihinde yev• 

miyemize kayt olunan işbu sir• 
killeri 41 sıra oumarasiy!e işa• 
ret edilen imzanın şahıs ve hü· 
viyeti maruf emlak ve eytam 
bankası lzmir şub<!sine bu ker· 
re birinci derecede imza sala· 
hiyeti i!c tasdik olunan direk· 
tör Sedat Dikmenin olup için
dekileri tamamen kabul ile 
ikrnr eyledıkten sonra bir nüs· 
hası dairede ıı ıkonularıık tas• 
d ık kılmdı. 1937 yılı H11ziran 
ayının yedinci Pazartesi günü. 

7 Hazir2n 1937 
T.C. lzmir ikinci noteri resmi 

mühürü ve E.Erener imzası 
Genel sayı 5280 
Özel sayı 1-21 
Bu sirküler suretinin dairede 

saklı 7 Haziran 1937 tarih ve 
5271 genel ve 1-21 özel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik ln
lındı. Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı Haz ran ayının yedinci Pa· 
zartesi günü. 

lzmir Emrazı sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastabanenın 937 mali ıencsi ihtiyacı olan aşağıda cinı, 
miktar, tahmini fiat ve eksiltme şcklile muvakkat tcminat:arı 
yazılı 21 kalem erzak ve aaire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
Haziran 1937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartnıımeler hastahanede baebckimlikte berR"Ün görülebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 10 da Tepecikte 

Emrazı Sariye hastahanc&inde tc~ckkül eden komisyon buzu• 
runda yapılacakbr. 

(DiKKAT): 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiycnler ihale 
gününden evvel temioatlarını Izmir Malsandığına yabracakladır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiat Mıktar Teminat 
Lira K. Kilo Lira K. 
1127 50 11000 84 57 
2400 6000 180 

900 6000 67 50 
700 3500 52 50 

90 2000 6 75 
40 400 3 

140 4000 10 50 
1200 40000 80 

70 350 5 25 
14 70 1 05 
75 1000 5 63 

400 2000 30 
87 50 3500 6 57 
30 600 2 25 

450 500 33 75 
160 400 12 

Cinsi 
Birinci Ekmek 
Koyun eti 
Koyun slitn 
Koynn yoğurdu 
Arpa 
Kuru fasulya 
Kalın kepek 
Kok kömürü 
Makarna 
Şehriye 

Patatcı 

Pirinç 
Saman 
Kuru soğan 
Sade yağı 
Sabun 

265 1000 19 88 Şeker 

20 800 1 50 Taze Kabak 
60 60() 4 50 " Fasulye 

112 1200 8 40 Domates 
140 1400 10 50 Patlıcan 

11-16-22-26 1840 (1053) 

MEYVA TUZU 

• 

En hoı meyva tuzudur. lnlubaıı def eder. Mide, bairsak, 
karacigcrden mütevellit raballızlıkları önler. Hazmı kolaylatbrır. 

lnıriliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu • lıtanbul 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Türkiye Ziraat Bankası Akhisar 
sandığından: 

2836 sayılı Tarım kredi kooperatifleri kanununa uygun olarak 
meydaııa getirilmiş olan buçsuz ve zencirleme soravlı 742 No.lı ka· 
paklı Tarım lırcdi kooperatifinin kuruluşu Ekonomi bakanlığınca 
kabul edilmiı ve Noterlikçe de teıcili yapılmıf olduğundan Soı· 

T.C. lzmir ikinci noteri resmi 
mübürü ve E.Erener imzaeı 

1862 l1051) •• 7,!lenin rcımca ite b«ıladıiı ilin nlunur. 1852 (1045) 

CUMA l l RAztRAN 1"'1,, 

lzmir asliye mahkemesi bi• 
rinci hukuk dairesinden : 

937. 389 
Gümrük idaresi tarafındı• 

lzmirde Sulu Mezarlık cıvaflll'. 
da Dudu sokağında PoçY•11 

ticarethanesinde Frenk ArtO~ 
Baladur nezdinde oturur L01 

Pera ile kefili Briyani Laııg'I' 
lfıva Romano şirketine izafete• 
mezkfır ıirket azasından Alelı• 
sander Romaoo aleyhine •fi' 
lan gümrük resminden ıniitt' 
vellit alacak davasının nakıe• 
cereyan etmekte olan mubak~ 
mesindc ikametgahının belir11

:. 

kalmasından dolayı müddcale1 fi 
)erden Lui Pcraya tahkikat 
muhakeme için tayin oluo•• 
5 • 6 • 937 cumartesi günil ••' 

e· at 10 raddelerinde mahkcdl 
de hazır bulunması lüzuınu~• 
dair çıkarılan davetiye varak;
sı ilanen tebliğ edildiği bıl ı 
yine mahkemeye gelmemiş ol~ 
müddealcyb Lui Pera haklı••· 
daki muhakemenin gıyıbe~ 
devam ve icrasına ve çıkır11•6 
cak gıyabi kararda dahi de. 
tetkik edileceği hnsusunun 11 

zılmasına ve bu baptaki gıY~ 
kararında bcr sabık iline? teJ 
liğ edilmesine karar verıler . 
hakkındaki muhakemenin 10 t 
7 • 937 cumartesi günü ''' o· 10 raddelerine bırakılması te 
sip ve tebliğ olunacak evrak•: 
bir nuııhasınıo da mahkeO! 

1 divanhanesine talik kılıolll1 

olması hasebiyle gaip Lui r:: 
ranın muayyen olan gün ve f ~ 
kitte her türlü muame!ed~P 
evvel gıyap masraflarını verı 
~a?kcmede ispatı vücu~ etııı:ı 
dığı veya tarafından hır ve 

1 
göndermediği takdirde daf•~. 

d. "pi• 
gıyabında devamla ken ısı 1 

bir daha mahkemeye k~b:u 
olunmıyacağına dair olan ıŞ "· 
gıyab kararnamesi H. U. M. i 
nnn 142 ve 401 ve 405 °~ 
maddeleri hükümlerine tef~· 
kan tebliğ makamına kaim 0 

mak üzere ilan olunur. 
• 1851 (1049)-ı . -

Diş Hekimi , 

A~~ulla~ Nacı 
HORTAÇSU . 

M h · · n·rı·ııc1 
uayene anesını ı 

Beyler sokağı 36 numarııY' 
'9' nakletmittir.Hastalarıoı ıııil . 

takil olarak kabul ve ted•;
1 

eder. TELEFON 294 
1-26 [21101,,.;1 

·; 
Con M. Braciyoti vasiye11 

Tenfiz memurluğundan: ıft' 
1 - iz mirde Kemer cad ıl~ 

sinde (240) numaralı teced ~11 
fabrikası namiyle maruf ve "C° 
türlü tckemmülatı haiz ve g~ ~ 
de üç, dört yü:r: çuval işfeıııe ti 
salih bir bap un fabrikası 
kaffei müştemilatı. . bıf 

2 - Göztepede DaıııŞ ~ 
sokağında denize karşı fe~~·
ade nezareti biivi her t~~ 
inşaata elverişli bağ ve b• ~· 
ve koruluğu havi geniş il'' 
tarda arsa ve arazi. i' 

3 - Balçovada beş P'1 

tarla ;' 
4 - Darağacında bir P11 

geniş mıktarda arsa. 1~ 
5 - Tepecikte ziraate '' 

iki parça tarla. ·~ 
Yukarıda yazılı fabrik•t;r 

arsa ve tarlalar terekenin ıı
fiyesi dolayısile 12 reııı(ıe' 
937 Paıartesi günü saat ~ 
da haddi layık görüldüğü 1

: 11 
dirde ihalesi yapılmak ııı tıl• 
açık arlırmağa çıkarıl111 1 ş ,~ 
Elverişli bir tarzda satılııl ~· 
mukarrer olan bu gayrı ııı:~ı 
kullere talip olanların ve d ıe' 
fazla malümat almak istiye~1~1 
rin tenfiz memurları palll~~· 
Halimağa çarşısında ( 38kıe~ 
maralı Avukat lbrabim ,l 
Postacıoğlu yazıbane~ine 
racaatları. 

1863 ooso) 


