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s(n(,~ ' ~nıtiyaz sahibi : ŞEVKET BJLGiN 1 

aşaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

, - HAKKI OCAKOGLU f • l lstanbulda polls abidesi 
1 . lST AN BUL, 16 (Yenı As11) - Şeluimi.zde 
1 bir polis /Jbidesi ıekzedılmesi kaıaılaştmlmış-10- 4..SC>1'T:E Ş:EFLA..i:'rİ 1 

_ ev..!_m mUddetllTürkiye için,Hariç içini 
-~~·~~· :-.- - 1300- 2800 -ı 

- Ilı av/ık . . . . . . 700 - /300 -
1-===-yELEFON : -2697 i 

flr. Abidenin Yıldızda Polıs mektebı önıine 
dikilmesi muhtemeldir. 

Cımıhııriyetirı Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENt ASIR Matbauında basılınıJtır. 
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Gürültü ile ,raazY.777Z7ZZ/.//Z71YZ/.//I/J//Z~ ESKİ DEVİRLERİN TESİRİ 
rnücade!e 

liatk -:- • • • 
•n ıstirahaitin bozan 

Yalnız otomobil ve 
seyYar satıc1lar mıdır? ) 

haı~ahil~y~ Vekaleti, şehirle!de 
lcrıe ~~tırahatini bozan gürültü- 1 
hcled· ~ucadcle edilmesini bütün 
~Y. ere bildirmişti. 

L.- rın ı'lk ld'-. .. 1 d 'IClltika ge ıgı gun er e 
Otom0~.7 bir faaliyet görüldü. 
?laları 1 'Ve otobüslerin kor
"ak » çıkartıldı. Bunlara « Vak
hc1Jarı koyduruldu.. Seyyar sa
Rttrnak saat sekizden evvel ba
tcn Ve rı~asak edildi.. Limana gi
:(\Jm ol çı n vapurların kat'i lü
da büt·?1atkça düdük çalmamaları 

.. Bunk~ urn~.nyalara _ bildiril?i. 
~tiiltü çok guzel.. Eger şehırde 
1~ct ol Yapan vasıtalar bunlardan 
~ta ıö juş bulunsaydı, ortada baş
dı. Faky enecek, bir mesele kalmaz
tc böyl at rnaatteessüf vaziyet hiç 
Şeh ~ değildir .. 

~§l'J\ak_rın huzurunu bozan, halka ça
l'an ö le UYUrnak imkanı bırakmı
l'Cl el Y.. e __ gürültüler vardır ki bun la-

l• aurulrn . . b" .. "'leseJ" ernıştır ıle .. 
1\1 ıraın af§U radyolar ile hoparlör

l-f 0 onlara .. 
emen b' 

~\iş ola ır çok kahvelere konul-
~•nda n badyolu gramofonlar civar
llltClJcıy ulunan halkta, ne kafa 
d~İndc 0 r;:r ~ ~e beyin.. Sabahm ye
~l'afeti ( 1kizınde başlıyan musiki 
~v'ltn cd") Rece yarılanna kadar 

Aklı ha lYor .• 
lt.om§ul fıncb bazı adamlar bile 
bur old:~na kar§ı göstermeğe mec
~ darı saygı eserlerini de unu
\'e ü~·· ra yolannı gecenin ikisine ı 
J.ollar~;?~ kadar devam ettiriyorlar · 1 
d\Jl'rnı~r ~~ini kısmak ]üzumun~ 

ı . .,oraar 1 . hraf e .• .. 
~ ......:ı 1·ı Ylernege mecburuz ki ya-
~ "Q en ·· ··ı ı ic <>fonlatJn guru tüler, radyo ve gra-
ı t lta.rJh kopardıkları kıyamet-
ıt :w•sında h' · k 1 . 8ayıJa ır sıne vlZı tısı bı-
. CeÇe tnazdı .. 
tt?ni§ b~ sene de hu mevzua temas 
lckJtur ~ k çok okurlarımızdan te
'c bcı.._ı. e tuplan almıştık. Neden
tııqı_ q;ııye · 

ıt )~ llll2: hu işle alakadar ol-
.. E:~er uhınunu duymadılar •. 

t\irı··ı alkın .. 1 'h · -~ \J erek b eg ence ı tıyacı dü-
. ile lca u meselenin müsama-
~ e~Je rşı.lanması derpiş edilmiş 
l'll<tk ~ nc~nın de bir hududu ol-

l!>ı tn ır .• 
İf {{ence 
~~cbilecek] ~erlerinde yer alanların 
~ l'J\ak e~~ şekilde gramofon 
~ ~ula ... ~~rnkündür.. Radyolar 
}'qr • • ız aç . k 
~ . edileb·ı· etımyece surette 
~ ıı 'etiraJı 1 ~r._. Yalnız yeter ki hal-

b in bu ~~ını düşünen bir ma-

ALTINDA ................................ 

Silihla mukaveılıet edenlerin başları eziliyor 
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isyanın 
kaldıran 

elebaşısı Şeyh 
eşhas 

aşireti 

de alet 
Rıza'dır. Kötü propagandalar kapılarak baş 
e mektedir. Dehalet etmek a ıll ığın gösteren 

• .. .. . . . . Yusfan • • re S& Kamer 
v aga 

=••••••••• ........... •••••••••••••L11••••1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••a•••••••••••••••••••••••••• 

Elazizde serbes bırakılmışbr 
........... .... ., . 

ıtaatımız Deniman köylerini işgal etmiştir 
Asilerin Cenuptan gelen c'!suslarla teşriki mesai ettikleri ve ecnebi yardımına güven
dikleri tahakkuk etmiştir. Asilerin elebaşılarından Habip Kejo ve oğlu yaralanmıştır. 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen, büyük bir 
şecaat ve cesaretle asileri tenkil için ya-
pılan harekata iştirak ederek dağlık 
taka/arda yaptığı hava akınları ve 
saflarda muvaffak olmuştur· ... 

mın

istik-

Kahraman Türk kızı, asilerin reisi Şeyh 
Rızanın evini büyük bir meharetle bom
balamış, asileri de mitralyöz ateşiyle ta
ramıştır. 

lstnnbult 16 (Telgraf) Dersim 
dağlarında eski devirlerin itiyat ve te
siri altında ciimhuriyet kanunlarına 
karşı müSC!llah muhalefet vaziyeti ta
kınan aşiretlere karşı alınmakta olan 
nskcri tedbirler tamamlanmış, kendi
leri ablokn altına alınmışlardır. 
Şimdiye kadar yap;lan iğfal ve kötü 

ropagandalara kapılarak eşhastan 
silahlariyle, çoluk ve çocuklariyle de
halet edenler, cümhuriyetin rahim ve 
müşfik kanunlarınn iltica edenler çok
tur. Dehalet edenlerin yekunlnrı her 
gün biraz dnha kabarmaktadır. 

Dehalet etmek akıllılığını gösterenler 
arasında Yusfan aşireti reisi Kamer 

ağa da vardır. Kendisi teslim olarak 
!i.zize sevkedilmiş ve orada serbest 

bırakılmışbr . 
Asiler şimdiki halde cümhuriyet or

dusunun silindiri altında kımıldaya
mıyacak bir vaziyette bulunuyorlar. 
İsyanın eleb~~ §f:Yh Rizndır. 

SAB1HA GöKÇEN.lN ŞECAAT! 

Atatürkün kızı Sabiha Gii~en 

En son alınan haberlere göre Şeyh Rıaz 
Hükümetimize dehalet için çareler aramak
tadır. Kumandanlarımızla muhabere ye gi
rişmiştir. 

Cümhuriyet kuvvetlerimize iltica eden 
halk, şeyhlerinin mel'anet tehdidi altında, 
ölüm zoruyle hareket ettiklerini beyan et
mişlerdir. 

ECNEBi PARMAC 
Asilerin, cenuptan gelen casuslarla 

ieşriki mesai ettikleri, muhabereye gi 

ri§tikleri ve ecnebi yardımına güven 

dikleri tahakkuk etmiştir. Asilerin el 
beşılarından Habip Kejo ve oğlu, ha 
rekAt esnasında ağır surette yaralan
µıı.şlardır. 

KIT'ALARIMIZ DENIMANA 
GIBDt 

Deı-simdeki a§İretlc.rin 

sayılan ve halkının hepsi de silahşör 
oian Deniman köyleri kıtaatımız tara-

fından işgal edilmiştir. Buraları sa 

mıntakalardır. Cümhuriyet kuvvetl 

rine iltica eden halkt şeyhlerinin mel' 

anet ve tehdidi altında mecburi olar 

ölüm zoruyla hareket ettiklerini bey 
etmişlerdir. 

1SY AN YILANININ SON 
NEFESt 

Tunçelidet asırlardanberi devam ed 
isyan belası cilmhuriyet devrinde, çe-Türk ordu kadrosunda ilk kadın tay-

. . 1 A•~ı·· k k bayan Sa- . lik ordunun silindiri altında son nefe-
arecımız o an ... , ur ızı . . 
iha Gökçen, büvük bir şecaat ve ce- Çelik ordunun kahTaman erleri manevralarda bir ~üngü hücumu esnasıncla sini vermiş, Dersim tarihe intikal et 
retle asileri t~kil i hl yapılan hare- ~· .. miş olacaktır. Bunun yerine cümh 

ata iştirak etmiş· dağ mın a ar . k ıye r ıyesının me enı çe ısı 
aptığı muvaHak:yetli hava akın1arı ü~ük bir maharetle bombalamış, ası ma tadır. Askeri kumandanlarımız]. mahkCım kalacakları şüphesiz adde geçmiş bulunacaktır. Asiler cüntlıu-N 

ve istikşaflarda temayüz etmiştir. lerı de mitralyöz ateşiyle ~· muhabereye başlamıştır. · 'yor. Bu adamlar crgeç teslim ola riyet ordusunun çelik çemberi içinde 

\J ı~ı eli 1 ıCQ.l'l'ıe"z ne a sın. Geçen defa 
.J ı;-e, 1°11~u ele aldığımız zaman be-

çlık tak 1 d~en, asilerin reisi şeyh Rizanın ev a hukümetc teslim olmak çarelerini arEkışık vaziyette bulunan asilerin açlığ~· t Tü' k' . . d • Tun 1 .. 

Kahraman Türk kızı Sabiha Gök Son alınan haberlere göre şeyh Rıza Cümhuriyet ordusunun ablokasiyl aklar, kanuna boyun eğeceklerdir. ulunmaktadırlar. 
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~c ,..ı p ı· . 
"~· \re l>o]'o ısın salahiyeti dahilin-
l'll<tl~f elerj ıs tc rneseleyi belediye 
t. ıte L •arasında go" .. t•· F 
ı . '-'tlJt rmuş u. or-
Qi~Çİn ~t' ... •~ınd~n aidiyet keyfiye-
~n ·~ laki~ hıçlkbır şey söyJemiyece
rı.·· rıer ] .n ın huzurunu bo-
"Ost ıangı b. h 
de ermek h ır adiseye alaka 
~<l~0lisin v en:ıf belediyenin, hem 
•irı· t Rİ.İti.ilt·~ızı esidir. Bununla be-

•n LI l1 erle .. d l 'f tıu _ı ~ ediy l rnuca e e vazı e-
\la e ere ·ı · ]d -A \Jnuıa verı mış o ugu-
klırn rnaYız .. 

~t<ıba 
1-h:r gelen şu oldu : 

hp karşı81nJatb~daş, belediyenin 
~ht<>nu kahv h .1r rnağaza kirala
~ri:I an akşaıne klıne ifrağ etse; sa
ttıu ~Of on r J a adar da hoparlörlü 

taq ..-ü sa b 
~1ı::kıe/

1 çaJıqınaka:a ka" belediye me-
'" bqk Ve ~l d' ırn ·anını bulabile
ht. abilec:k ıyc. bu !.şe m~samaha 
. Şu 

1 
ll'lı) Şuphesız ki ha-

1Stj lald 
tq_h e ne .. 

ati dü .. ~~ın zavallı halkın 
lf ~Unulrniyor) 

k.1<.ı 0CAKOt;LU 
Sıhh 

~ vila at rneclisı 
l.lt•· l'ct u 

f'_ ""\ttı •1\.ı tnuıni •ıhhat ı· . 
~det 'llla.t l'lliid .. .. mec ısı f llld, Sa.r-ç

0
.. uru B. Doktor 

~t iıl to.Dla.11_,!t'n~n._ başkanh-
' h"ı etı etra.f d 'Vilayetin aıh
~~~ a aörüımeler-

Mısır kralı Parise gitti 

Mısır pavyonunun açım 
töreninde bulundu 

Blum kabinesine itimat edildi 

Paria aergiainden bir g&rünÜ§ 

- YAZISI 5 INa SAHiFEDE ~ 

Somada 
Azılı bir katil 

Sabahın saat UçUnde 
aslldı 

Soma, 16 (Hususi) - Somanın Ko
zanlı köyünde anası Çerkes Hasan kızı 
Hatice ile çoban Hüıeyini öldürmekten 
suçlu olarak ölüm cezasına mahkiim 
edilen Mehmet Ali oğlu Mehmet hak
kındaki hüküm bu aabah saat üçte in
faz edilmi~tir. 

Hükmün Kamu tayca tasdik· edildiği 

Başvekil lnönü 
Hariciye ve Dahiliye ve· 
killeriyle Ankaraya gitti 

·-·-· İstanbul, 16 (Son dakika) - Başvekil dir. 
İsmet İnönü, refakatlerinde hnriciye Başvekil yarın -bugün- akşam Ela
vekili Dr. Aras, dahiliye vekili Şükrü zize gitmek üzere acele Ankaradan ha
Kaya olduğu halde Ankaraya hareket reket edecektir. Başvekilin Kastamo
etm~ler ve hararetle teşyi edilmişler- nuya uğrnm::ısı da muhtemeldir. 

adi~~~ bildi~m~ ve g~e vdti h• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zırlığı yapılmıştır. Muayyen saatte uyan- Bucada bir cinayet oldu 
dırılan Mehmedin hükmü asılmak su-
retiyle infaz cdilmiıtir .. 

Müfettişler 
iş kanununun tatbikatını 

teftiŞ ediyorlar 

Bir fırıncı; Hamidi beş 
öldürdü kurşunla 

ı, büroıu müfetti,ıeri iki gün- Katil, hadiseden sonra teslim oldu 
denberi tatbik mevkiine girmit 
olan it kanununun ne ıuretle Buca dün yine feci bir cinayete sah- Katil, Bucada fınncı otuz sekiz yaf-
tatbik edilmekte olduğunu tet- ne olmU§tur. Bir hiç yüzünden üç se- lannda Osküplü Demir Ali. maktul ise 
kik için it dairelerini dolatarak neden beri devam etmekte olan bir hu- altnıl§ yaılannda Giritli bay Hamittir. 
it verenlerle İtçilerin vaziyetle- aumet nihayet genç bir aile reisinin, ih- Cinayet hakkında mahallinde yaptığı
rini tetkik -ye teftit etmektedir· tiyar bir bekan öldünneaiyle neticelen- mız tahkikatı yazıyoruz : 

ler. miftir.. - SONU 1KINC1 SAHiFEDE -
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~ı( _______ "' BAZAN ::r:a~'-1 
Rekabet yaygarası . ' •• .. 

'. 
1 • 

Gerclt memurlardan, gerek serbest 
İ§ ve güç sahiplerinden ekserisinin ak
şam üzeri daire veya işten ç ktıktan 
sonra ba.,,cwuracakları ilk yer kıraatha
neler olsa gerek.. Çünkü memleketimiz
de münevverlerin buluşacağı yerler 
ve kulüpler yok.. Günün yorgunluk
larını hafifletmek, birkaç arkadnşiylc 
görüpnclc veya oyun oynamak bir ihti
yaçtır. Hele benim gı"bi tekaüt oldu
ğundan dola~ bilhassa evindeki itiba
rını kaybetmiş olanlar için ne ya1an söy- Doktorlar 
liyeyim; çoluk çocuğun istihznsmdan, 

kaşık düşmanının yaygarasından ha- aras11nda 
zan da sopasından kurtulmak için ye- • 
mck vnkitıeri (iyi, kötü) sofraya konan- Bazı yeni tayin ve 
ları hemen yer, soluğu dışanda alırım. değlşiklikler yapı dı 
Çok defa sığındığım yer de kahvedir. 

1zmirimi.zde ise bu ihtiyacı temin .!'1emleket bastaneai dahiliye 

1 Bursalı fabrikatör geldi -
!Bay Mehmet artık tahammül ede
miyor ve çocuğunun iadesini istiyor 

B. Aziz herkesin çocuğundan şüphe 
'eden en müsait yer h.ilh:ıssa Konağın mutahaasısı Doktor B. Kemal 
karşısında Askeri _ kıraathanesidir. Ş lkir Saraçoğlu, uhdesine ıer- ' 

ise bu gidişle 
etmesi icabettiği kanaat.indedir 

Gel el ı. . c~~- b 
1 

.__ .:J, da tababet te verilıiıek ıurctiyle . Sekiz sene evvel çocuğu kaybo- dövdüğünü sormuştum. Bay Rifat Bay Azize göre : 
g e un. Olült eşe Y.eu1o arasın • la S di ad dak' w h~l ban B ha Az" d k d" · · ki tam zamanıdır) burı-da otunnanın 

1 
terf.ıan Mer~in memlek~ . hast~- n ve a ın ı çOC:u~un a .en a : ... .. aytar y ız, ün en ısını 

hnkAn kal Çünkü Istaribul ga nesı baıhekı.m ve dahılıye mu- Bucada baytar bay Azızın nezdın- -- Tabu dover, ne olacak kendi gören bir muharririmize şunları 

tel 
1
• 

1
:::tir?r. Artık üksek ~ tahusıılıiına b.yin olmuftur. de bulunduğunu iddia eden Bursalı evladı değil ki.. söylemiştir : 

ze erı ge · en Y ' D k t Ş k. b ·· f b ik ·· B d tek B · · Ç sah ka B 1 1...- __ , 
1 

k __ ... 
1
..,_ ~·.,-.tlerle fa- o tor B. Kema a ır ugun a r ator ursa an rar ucaya Cevabını vermışh.. - ocuğuma ip çı n ursa ı 

& ..... \im s~er e o~~-ve ..,_... M . . . elm" · sılasız devam eden vaveyli ve feryat- ersıne ırıdecektir. . g • ı~~~· . .. Boşnak bir şahidin de henüz ifa- fabrikatörün tekrar lzmire geldi-
lar tam manasiyle rahatınızı sizden, sizi Yerine tayin edil~itf o!~ Sıv~.s lşıttıgımıze gore bay Mehmet_;. desine müracaat edilmemiştir • . fa- ğini haber aldım. Azizim, bu iş şim-
de oradan kaçırtıyor' Ticaret serbest- memleket hutanesı dalıılıye mu· - Bu defa Bursa~an elde ettıg1m kat bu zat ta bazılarına şöyle bir hi- dilik eskisi gibi uzayıp gidiyor. Or-
tir ama, saatlerce bir-noktada durup taba~sısı doktor B. Celal gele- kat'i delillerle gelmı! bulumıyo~um. kaye anlatmıştır : tada bir mesele yoktur. Hepsi de de-
bağırarak ve herkesin ~'®! ağrıtarak re~ ı~ başlamı.ıbr.. Ve her halde ç~ugumuklaT: - Bundan beş sene evvel fabri- dikodu kabilinden sözler .•. Ne olur-
değil! zmır beledıy-:sı doktorla'f!n• ne !apayım çocu~u~ .. nı ~ı katör bay Mehmet yine Bucaya gel- sa olsun netice değişemez. 

B
. .. t1 d rada oturursa dan doktor B. Saıp Ka,ıkçıoglu çekıyor, yavrum g_celerı ruyama gı- . be . l .. .. .. t·· O ç w d wd w t .h 
ır gun o saa er c o - I . b l d. . b h k. . ba w . mış ve nım e goruşmuş u. va- ocugumun og ugu arı ve ma-

nız bana hak vereceksiniz. Bu takdirde z~ır w• e e ııe~ı d'a' e dı.m mu: rıyor ~e ha ~r~or w. be . b k kit fabrikatör bana Banyaluhalı halle belli •• Herkes bilir .. Ne kadar 
ertesi gün beraberce: (tstanbul. yeni a':~~ ~ tınc, l e ~ ıydok ıspanBerı 

11
-d. a ' a cıgım nı ıra ma, Hayriye adında bir kadının ve ça- tuhaf dedikodular çıkarıyorlar .• Ben 

geldi İstanbul, üç kuruşa tstnnbul) n~- mAul' ,.anıı anf.n att
200 1

• tor.. •
1
Y a B ıyor •• h. mu .. d .. rı··w.. iman çocugwunun fotoğraflannı ver- her türlü resmi evrakı müabite ile 

ralariyle JruJaklanmızın zarlarmı pat- ı ,•za ter ıan ıra ucret e uca na ıye u ugunce ya- . w • w . 
. . . .. .din · deri · ·a tenaıül hutalıklan di ... pılmakta olan tahkikata da bir taraf- dı : oglumun bana aıt oldugunu tspat 

latan bu n:utccavi.zlerı me~yük~~ aı e şı- pan. .i mütahuııslağına tayin tan devam olunmak.tadır. - Benim oğiumu çalan eşkıyalar ettim.. Ne garip değil mi, oğluma 
klyet edelim ve bu en bil a:ap ve edilmiftir. Baytar müdürü Azizin evvelce bu kadına vermişler, bu kadın da sahip olmam için külfetlere katlanı-

ı: ES• J iti 
- t. ~ • -· -.. .... . ~ •• • •• 

Çorapsız 
Umumi yerlerden, sokaklllf 

dan tutunuz da en seçkin sol:: 
lara, en mulıal~iır sMyelsI 
kadar yayılan çorapsu.lık mod~ 
sının Renç iruuuıları bir salgUI f' 
bi alf.tkalandırdığını görüyor01' 
Tahsil çağındaki genç kızla, ~ 
luk çocuk •ahibi genç kadııı ;..i 
modern hatalığı hiç te ~orlll'; 
çekmeden benimsemife betısr 
yorlar. 

............ . 
Çıplak bacak modasma yet' 

lik adını verenlerin neden b~ 
konuştuklarına epeyce m , , 
edip duruyorum. Bu. manta,l~~ 
nin altında gizlenen sebebe, ,.,,, 
katen bir mana verebilece~ 
tahmin etsem, daha dikkatli lı' 
nuşmalı İ•terdim. 

Ademle Havvadanberi er~ 
te. kadına karıı daima bir m~ 
ediş ve bir araylf vcu. Teceı,.,, 
daima yeni bir •ey bulacağı:;; 
diyledir. Bu ümidini kayb L 

erkeğin, kadına inanmamak ti" 
likcsi başgöstereceği güne ~ 
dar üzüntü geçireceğini de t~ 
min etmek İ•liyorum. Ve illı*' 
ediyorum: 

-Bu günahın vebali, çoraP11 

laradır. 
NERiMAN GVRSJ. 
•••••••• 

Tütün rekoltesi 

• • • • • • • 

utıraptan kurtulalım. Olmaz on. ilik" • B h -•~-· d t H h ı· d' H. OK. '• • u" - yanında hizm~tç ~.tm.ıı olan bir uca veya av~~ e o uruyor- yorum.. .. er !e?' .. ~bnma .ge ır .1 
• •• • • '" • Zayıf ÇOCU klar bayanın da dınlenecegı ve bunun muş .• işte sana fotograflarını veri- amma, böylesını d~§Ullmezdım bı-

Marm
!2ra ötede beride söylediğine göre ifadesi yorum .. Çocuğumu bulduğunuz tak- le .. Hem bu. fena hır usule yol açı-
,.. Yamanlarda ve Foçada bay Azizin dava ?lmaaına yardım dirde sana bin lira veririm, demişti •• yor.. . •w· w 

h• • d • f h t • ·ı ki d• etmiyecek şckildedır. Ben günün birinde bu kad.ını Ti- Hangı bahayıgıt çocugunun ken-na ıyesın e ıs ıra a ettırı ece er ır Bir §Mitte hülasatan §Unları söy- rede buldum. Fakat yakalatamadım. disine ait olduğunu iddia edebilir •. 
imar faallyetl halkı ilk okullar talebelerinden zayıf !emiştir : Ve bir daha da izine tesadüf ede- Bu gidişle Bursalı bir bay Hasan çı-
memnun etmlttlr ve bakımsız olan çocuklarla hal- -Baytar bay Aziz ile kom§u idim. medim. kacak, çocuğunuza sahip olmak is-

Akbiaar kazasının Gölmarma- kın bakı?1!ız .zayıf çocukları İçin Bay Azizin bay Rifat adında diğer Fabrikatör bay Mehmet hu bir teyince akan sular duracaktır. 
ra nahiyesinden aldığımız bir bu sene ık.~ kınder~a!111 a~ılma- bir komşusu da vardı. Bay Aziz ter- kaç gün içinde Sadinin biri erkek Artık iş bu safhaya dökülmüş
mektupta belediye reiıi B. Tahi- &ı tekarrur .e!1Dıttır. Kmder- biyesi için hazan çocuğunu döverdi. ve biri kız olduğunu söylediği iki tür. Size bir şey söyliyeyim mi.. Be
rin faaliyetinden aitayitle bahıo- ~aymlar~8:n bırF Yamanlar. da- Ben böyle bir günde bay Rifata, bay kardeşini de Bursadan şehrimize ge- nim istirahate ihtiyacım var •• Biraz 

Hk tahmlnlere gör• 
vaziyet 

tik tahminlerde bu seneki fJ 
tütün rekoltesinin kırk aıilf"' 
kilo olduğu teabit edildiğini ~ 
mııtık. Havaların son giinl~ 
mütemadiyen sıcak 1ıitme1i ~ 
zünden tütün rekoltesinin ilk cJ 
minlerden çok noksan ola .. , 
otuz milyonu zor tutacaiı •0 

t 

lenmektedir. 

8 

~ 

Hayvan sergisi n 
Eylulün 8- 9 ve 10 uncu ~ 

leri devam etmek üzere B~, 
ehli hayvan ıergiıi açılacal',,... 
Ehli havvan sergisi bu ıene .• ~ 
cada bu makıat icin inşa edılJlll"· 
olan yeni binada açılacaktır. 

lunmakta, şehrin imarına verdi- gında. hırı de oçada .d~ız ke- Azizin bu çocuğu neden bu kadar tirtecektir. da istirahat edeceğim •• 
ii eheınmiyetten dolayı takdir na~ında kurulacak ve ıkısıne de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••• 

hiıleri izhar edilmektedir. ellıter çocuk alınacaktır. Foça- Bucada bir kuyu davası bir cinayet dog~ urdu 
Bilhaua tdırin göbeğindeki dak! kinderhaymdaki ç~~lar 

mezarlıiın kaldırılmasmın ve de~ı~ b8.,?.yol~ndan ~~ ıs!'fade F Demı·r Alı· B. Hamı·dı· harabe halindeki bazı dükkan- ettinleceRJ gıbı her ılri kinder- ırı n cı 
lann istimlak edilerek meydan- ~aymda ~ulunacak ç~uk!ar• iı
lıia tahvilinin Marmarayı çok braha~ eıdence ve saıreyı tam 

gij.zelte~tirdiği ona firİn bir çeh- bir program albnda yapacaklar- d 1 • • ld • • d • • 
re verdiii bildirilmektedir. dırK •• a ha • • . ye ı• kurşun a o ur u ·- ' • • • ' ın er ymlar ikı ay devam 

1 · ı edecektir. 
ŞÇI ere Sıhhat müdürii Doktor B. Cev-

·-· 
22 yaşında 

Bir delikanlı 
aranmaktadır Partlnln cevabı det Saraçoğlu, Etrefpap haı- K t•ı b k b b d 

ı, kanununun tatbiki dolayı- taneai ha•hekimi D,...l.tor B. c~v- a ı eş ÇOCU a ası ır 
ıiyle İfçİ birlikleri tarafından det Özyar, emrazı sô.rive hasta- -------------------------------- Şülail oğlu Ha- !?"'r7~r.f$.~~ 
yapılan tezahürattan sonra çe- nesi baıtabibi Doktor B. Lütfü D • ) d k d san namında 22 
kilen telgrafa parti genel sekre- Serinf{en. maarif müdürii B Ali emır A i cinayetten sonra karakola gi ere emiş- yaş la rm da bir 
teri afağıdaki cevabı vermiştir: Rizadan mürekkep bir hevet Ya- • k ' H genç anası bayan 

c - it kanununun tatbiki dola- manlara Rİderek kinderhaymın tır i: • amid beni süründürecekti. Bari ben onu geber- Cemile ile bir-
yısiyle partiye karfl gösterilen yeri hakkında tetkiklerde bulun- ld likte Tepecikte 
temiz duyguya teşekkür eder, mu11lardır. teyim dedinı. yedi yerinden yaralıyarak ö ürdüm. hastanede mua-
hayırlı batarılar dilerim. Verem Mücadele Cemiyeti kam- k yene olduktan son-

Dabiliye Vekili C. H. P. pının arka cihetinde bir kinder- Ü da Uf tU 1 d U be O de••" ra kaybolmuştur. 
Genel Sekreteri adına hayın kurulacakbr. Delikanlının anası ---•• .,., ·-· -Bqtarafı 1 inci Sahifede-- Demir Ali. bu teklif karşısında kız- Cevabını alınca belindeki tabancayı 

Giresun Saylavı ı' 1 

• • öNCE A~IZ MONAKAŞASI 1 mıı ve uluorta söylenmeğe ba§lam~tır.. çekerek : her ne kndar bu ~,/ 
M. Akkaya Çuva yerrne semtte çocuğunu aramış ise de b~j 

Maktul bay Hamit ile fınncı bay Bay Hamit çağırdığı bir adama : - Seninle üç senedir uğraşıyorum, uı11""'J 
Sonb~h~;-;.-~oczusu Kanavlça da getirile- Demir Alinin evleri karşı karşıyadır.. - Şu taşlan al. bunlar benimdir .... bundan sonra artık uğraşmıyacağım mıştır. Nihayet zabıtaya başv ~ 

Y bilecek ı mecbur kalmıştır. Zabıtaca da ıı 
Muhasebei hususiyenin her ki evin hududunda bir ku} ı vardır. Bu Demiı ve taşlann olduğu yere doğru git- al!.. 

k b 
Hasan halli bulunamamıştır. ..J 

aene tertip ettiği sonbahar at ko- iç ticaret ve ihracatta kulla- uyuya her ikisi de sahip olmak istiyor meğe aıılamı§tır. Diyerek bay Hamidin ağzına beş kur- sef'I'· 
tusunun bu sene 12 Eyliilde ya- nılan çuvallar için sarfeditmek ve nihayet iş mahkemeye aksediyor.. TOKAT TOKAT A şun, beynine de iki kurşun sıkmıştır. oı!:':~~:ad;:ıa;ğ~:~ b~:diŞt / 
nılmaaı tekarrür etmi .. tir. üzere iktısat vekilliği emrine ve-' Mahkeme, kuyunun Demir Aliye aidiye· Demir Ali, bay Hamidi kolundan Çıkan kurvunlardan beşi hedefine İsa· ~ .... v termcktcdir. 

rilen 70 bin lngiliz liralık serbest tini kabul ediyor.. tutarak itrniı ve bay Hamit te elindeki betle ağzına girerek boğazında kalmıı. ~ jj 
imam Mustafa döviz ile ç.uvallann bir kısmı ye- Dün saat 16,30 da bay Hamit, fırıncı şemsiye ile Demir Alinin yüzüne vur· birisi gapkasını delerek geçmiş yedinci :a her gün gelip tÜ-;Iü-tÜ~~ 

Dokuz aya mahkOm oldu rine kanaviçe alınarak dahilde boy Demir Alinin evine giderek kendi- muştur .. Bundan sonra boğaz boğaza lturoun da eline değerek boıa gitmiştir .. ediyor.:. J' 
M d 

1
. F tm d.. imal ettirilmesi faydalı görüldü- sini çağuml§lır. Demir Ali uyuyordu ... gelmişler ve Demir Ali, Hamide bir kaç Yaralı bay Hamit altı metre kadar - Sen adi bir hırsızsın .. Seni t ~ 

enemen e po 11 a ayı ~ .. ·· d 2/5149 sayıl k R f'k k d' · · b H "d" • ta tokat atmı .. tır. ·ı l" b"Idilc.t k 1 d tı,.. verek ölümüne sebebiyet ver- gun en 1 ( 11 ı arama- C:. ı as~. ~n ısuu ay amı ın çagı~- .. ı er ye ı ı en sonra yere yı ı mıı ve ava edeceğim, sanin fınnını flllt .. / 

ki D d b k
.. .. mede yazı ı çuva ar) kelime- dıgını soylıye.rek uyandırmış ve Demır Bay Hamit bu vaziyet kartısında ka- hay'ita gözlerini kapamıştır. ğım, seni sonuna kadar süründıı I 

me e maznun e e aşı oyu . d ( 1 . At· il H . b' 1. nl .. .. k 1 1 H . B d ~ı . M f h . • .. sın en sonra ve çuva ımaline ı e amıt sert ır ısa a goruşme- ra o un yo unu tutmU§ ve giderken de r lY amıt uca a sevilmif ve pka- ğim, bunun için icap ederse varıı..-
ımamı usta anın •e rımız agır- · ) .b . w 
ceza m emesın e evam e en d"I • t• B H . l fı D ıeJ'". ahk 

. d d d mahsus kanavıça ı aresı ili.ve lge baılam~lardır. bay Demir Alinin kansına küfür etmiş- cı bir zat olarak tanınmıştır. ğumu aarfedeceğim, diyordu.. ,.J 

uhak 
. • l • . e t mış ır. ay amıt : tir. Kati rıncı emir Ali, cinayeti işle- Bugün saat dört sıralarında •r J 

m emesı netıce enmıştır. K f" t d'" lkt V D . Al' ._ ·k d B D · Al" ıııır imam Mustafanın tiddetli tah- • dey ıyeb • ~n T .. ıskatf. ekale-lf k- b em~r. ı, .-kuyuyubsen ·azan ~· . h. l emı1r . ı, kızgınlığından çılgın dikten sonra doğruca jandarma karako- geldi. Bu taşlar benimdir, sen çl.\ 

ik d
'l k t' l 

1
. F tın en ,e rımız ur o ıs tuhe- a nt en ış ın ar ruıını ırakacnk degı· hır a e ge mış ve ayakkaplarını fırlata- luna giderek teslim olmuştur. ded" · 

ma d 
.. d .. w.. ..

1
.. .. b sıne t ın mıttır. ım. emyız ma kemesinc müracaat ede- rak evıne oşmuştur .. Ve barabellum ta- KATlLIN iTiRAFLARI y 1. r" Y1 ov ugu ve o umune se e- - ~· w ermeyince aramızda aı;avgıa ,1. r e ı me sure ıy e po ıs at- • b·ıd· .1 • • ıı· T . h . k ı.. ··" 

biyet verdini l ld .. d g B lb hl cecım ve muhakkak hakkımı alocagım. bancasım alarak Hamidin karakola ııtittiği Katil demiştir ki.= . .. . TAcları almak isteyince ittim. Bıa~ · ~ 
.. an ~ı ıgm an ra m A ·man H • 1ı:· • Şu k 1 .. ·· d"'-'I ., tr ay müddetle hap . k ve- • I er ne ıse o sonra ı ıı.. uyunun ya- yo un onune ııu miş ve sormuştur : - Bu adamla hızım uç seneden ben eiyc ile vurdu .. Ben bir kaç yurn~ .J 

sıne arar 1 · b 1 d. h k. l a k. I b · d w · d b . .,,, rilmi&tir. zmır e e ıve e ım erinden nın a ı taş ar enım yaptır ıgım inşa- NiHAYET öLOM devam e en ir kuyu davamız vardı .. dum .. Karakola gidiyordu. Hıı"ır I 
doktor B. lbrahim Akmana on ata aittir. Sen bunlan çalmıcsın, onlan - Nereye gidiyorsun"' Kuyuyu ben - ı_ ı_ d k d b .. ıı'J 

Kurs açıldı 
ikmale kalanı ar kursta 

çahştırllacak 

Halkevi, orta okul talebt!lerinden 
riyaziye, tabiiye ve yabancı dil ders
lerinden ikmale kalanlar için bir 
temmuz 937 den itibaren ikmal 
lruralan açacaktır. Bu kurslara r· ~- 1 
vam etmek istiyenlerin kayıtlan yi. -
mi dokuz hazirana kadar Dumlupı
nar mektebi ba§ öğretmenliğinde ya-

pılacaktır. 
1 

'* ı r Halkevinde 1 
Wlfo 

Bugün saat on albda köycülük, 
saat 17,30 da kitapsaray ve yayım 
komitelerinin toplantılan vardır. 

" r a ~illlKeme -~ azan ~m. .. eni süründürecekti. Bari ben ° .. 
be' gu··n izin verilmic.tı·r. Yer demi.,tir. - Karakola r fakat b y H·-ıt b d b b ı_ d ı. v .. ..... on Cf gun en erı a- ;.}erteyım cİedim .. Ve eve gi ere., ~I 

1 

TELEFON: 3151 TAYYARE SiNEMASI 
- Bu hafta 2 büyük filim birden -

- Zevk, eğlenca, dans, varyete 
ve musiki fılmi : SiY AH INCi 101t~r~~E :RAJ}~~N ve 

2 - Zengin bir revüyü yaşatan aşk ZEVK GEMı· sı· NANCY CARROLL 
• ve cazibe filmi JACK BENNY 

Bu zengın programa ilave olarak : NUHUN GEMiSi renkli ve eğlenceli MiKi 

ve 

••••............••........................•....................................................•..••.•..•.........•.......•....•.........•.....••.........................• , 
SEANSLAR. Hergün 3, 6.15 ve 9.20 de Siyah inci YAZ FiATLERi 

· 4.45 ve 7.50 de Zevk Gemisi. Hususi 35, Balkon 25, Birinci 
ünleri 1.30 da Zevk Gemisi. 2) 15 

ğım tabanca ile yedi yerinden ya Jt 
rak öldürdüm .. O da kurtuldu be" ıJ. 

ZA v ALLI y A vRucu~,ı 
Katilin dördü kız. biri erkek 

0 'JI 
üzere beş evladı vardır. 14 ya~ındıı 1 
en büyük kızı Buca orta mektehİfle 

Şi; vam etmektedir. 
- Çocuklarına yazık ettin. 

onlar ne olacaklar} 
Sualine kar'"ı katil : ·c v • tı. 

- Onlar da gebersinler, deı:Jlı~ > 
- Niçin dnva etmedin de böyle 

Sualine de : bİ' ı 
- Bir pınar İ§İ üç sene siirer&C ~ 

rata sövmek kimibilir kaç eeııe ~ 
böyle işlerle uğraımağa tah~? 
kalmadı. Bu adam beni bitirdı, 
nr vennittir .• 



r 
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:········ -• ••••••••• 
~ BaŞ~;kili~····~·;;Jiii''';;ij,1;·~······~··~ 

!Anado jans , ya ı:ml 
ilan yanlış s i ed Yoırl . - . • -•ım.•a:.•m • 
~ J\nk Noksan kısırrılarıi lave ediyoruz E 
~·nnat anı, lG (A.A) - Anadolu ajansı aceleye mebni Başvekil İnönünün be-E 
: tiri.ı.l ııu 1~cndi notlnriyle ncsretmişti. Meclis zabıllanna göre eksik olduf.uE 
• il tU5.U-L ·1~ 1 • : So\ : . •uurı ı avl" o arak neşrediyoruz. : 
: l3u ~et ıttihadı ile olan münasebatımızı hakkındaki son cümlesi olan: E 
:denb · .. usı... ıyet bizim taahhütlerimizle, müesses dostluklarımızla ve ilk gün-E 
:SCbatrıı Ykuı bir dostlukla birbirimizi takdtl' ettiğimiz Sovyetlcrlc ınüna-E 
• ıınızla 1 • : Ciirnl . as a taarruz etmemiş ve taarruz etmiyccektir. : 
: cB L:sı~dcn sonra aşağıdaki fıkra ilave edilecektir: E. 
:ııer fit· ıtvuıofla mutabık olarak müşahede ettik ki Türk - Sovyet dostluğuE 
• 

1 ıncmlek tin · · d d 1 l k "d k l k • : Alga . e sıyasetın c evam ı o ara payı ar a aca tır.> : 
: Şiiphnıstnn hakkındaki beyanatın .son cümlesi olan; . E 
: lıncı ~.Yoktur ki hariciye vekilimiz Kabilde Afganlı dostlarımızı z.iyaretE 
~l.aılla~.1~uı eline geçecek ilk fırsattan istifade edecektir; den sonra sehvenE 
: clr~Y c unutulmuş olan aşağıdaki fıkraların ilavesi lazımgelmektedir: : 
:-ark p 'k lran, Afgan ile bizim: aramızda son zamanlarda çok sözü geçenE 
:..ında a tı ademi tecavüz ve müşavere csasındadır. Şimdilik üç devlet ara-E 
:1to~ .. UsParafc edilmiş bulunuyor. Bu pakt hakkında işbu devletlerin bitişik: 
.~·~u1 • :hUsnu ~an Sovyet ittihadı ve İngilterenin malfımatı ulduğu gibi onlnrın: 
h.Üııtıs ~lakkilerini farzettirecek sebeplere de malikiyet rabıtası ve yakınE 
~ "-!:~ tleri ayrı ayndır. Arasımızın ~eyahati bu pakt mevzuundan ayrı: 
" ··•...,tnku h • : -~~ ir §eydir.~ E 
~P.l' d~dolu ajansı bu noksanlardan dolayı Başvekil 1sınet İnönünden özür-: 
-... er. : 

·········· : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransa - Türkiye ticareti 

Yapılan anlaşmanın 
esas arı ço •• mu 
I> Gülyağı 
arfoıneri maddeleri 

ihracatımıza ınuka bil 
getirteceğ · z 

Ank .. ·-
cüınh ~ra 16 (A.A) - Türltiyc mevcut hesap bakiyesinin sür-
sa ~rıyeti hükümeti ile Fran·· atle eritilmesini temin edeceği 
llıes~ullnıhuriyeti hükümeti mü- tabiid"r. 

sı e · 
teya rı arasında burada ce- Bundan başlca gülyağı mü-
rct n etnıekte olan yeni tica- bayaası mukabilinde muayyen 

Ve kJ • f tak erıng anlaşması mü- Fransa Par ıumeri maddelerinin 
ereJe . "k• 

rıuni . rı 1 ı taraf içinde mem- hususi takas yolu ile memle-
llıiş Yetı ınucip bir şekilde bit- ketimize idhali esası vazedil-
hük .. ve Türltiye cümhuriyeti miştir. 

uıner 
leli .. l namına iktisat vekii- Gerek umumi gerek hususi 
\1e ~usteşarı Faik KurdoğJu takas vo!u ile olsun bilcümle 
h. ransa cu"rnh · t" h".k" T·· k "h b d il • · ·· .... tti urıye ı u u- ur ı racatı e e erın n yuz-
raf1ndnamına da B.Lescuyer ta- de otuz beşi serbest döviz 

an d" · A l un ımzalanmışhr. olarak Cümhuriyet Merkez n aşnı 
lunı .... d anın urnurni esasları Bankası emrine amade tutu-

... ır: 

iki hı l lacaktır. 
lXıUbad ~hı eket arasında ticari Anlaşmanın müddeti bir se-
tdec ke.efer, iki ana yol takip ne olup iki ay evvel denonse 

e tır H 
lıtııuı-...• k · Hsusi takas ve edilmediği takdirde yeniden 
k .... ı l . 
ahuı erıng Fransaya kabili senelik devrelerle kendıliğin-

her h ın~llar grubuna giren den uzayacaktır. 
lb angı T·· k 1937 tlele d ur malı yeni mua- Anlaşmalar 1 temmuz 
tuu ol rb~n hususi takas mev- tarihinden itibaren meriyete 
~ ı a ılecew· "b· · kt" B 1 la eki a I gl gı ı bundan ev- ~ırece ır. u an aşma rın 

llltı!ıd ~-UŞtnada kleriog hesap- metinleri baklcında Türkofislere 
dut, a 1 bakiyenin yalnız mah·· ve ticaret odalarına malumat 
kaYdi ltı~larla ödenebileceği verilmiştir. 
t!ıukab·ı utanmakta olmasına Ankara, 16 (A.A} - Türk -
" 

1 Ye · F · t 1 1 .. aya k nı nnlaşmada Fran· ransız tıcare an aşma arı 
hı.ıtıa _ahili idhal mallar ~ru- müzakerelerinin hitamı müna-

llltı111ng~en hilcürnle Türk mal- sebetiyle Ankarada bu'unan 
~ll~larıı:ı ~ hesapların bu he- Fransız heyeti şerefine Mar-

:bilecA~ ~denmesinde kullanı- mara köşkünde bir öğle z!ya-
Q "gı feti verilmiş ve iki memleket 
ltı il esasın ~.~ası. vazedibıiştir. müzakere heyetlerinden bı:ışka 
b-'tdarı F ır taraftan piyasa- hariciye, lktısat ve maliye ve· 
ır lletic raFnsaya ihracatı ve kaletleri, Cümhuriyet merkez 

'tlı e ra d 
teshil ~sa an mübaya- Bankası ve Fransız büyük e lçi-

dıger taraftan da liği erkanı hazır bulunmuştur. 

ÇEŞrlılE PLAJLARENDA 

~() 
l\.o<npJe azıran aa7 pazar gUnU açıhyor. 

Ve sabah k h 
b·ı Yemek k a valtısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 

1 olcıu~ ahveleri, yataJ .. , sıcak l>:ınyo, souk banyo da-
(}t.., Ru hald 

''-'Bt,ş _ e 50 kuruştur. 

tç·~ONDEN FAZLA I<.A.LAN AİLELER 
---· AYRICA TENZiLAT YAPILIR. 

' 

r s' tur 

Halkevinde bir 

ayr asından son a 
arını zapte emiyorlar 
toplantı yapıldı. Söylevler 

verildi, tezahürat yapıldı 
Trabzon, 16 (A.A). -· Atatürkün ________ ,......,,,_--..,,"""'~ ......... .,.,....,., 

Trabzonu te~rifleti münasebetiy
le büyük bir sevinç heyecanı için
de dalgalcnan Trabzonlular Büyük 
önderin buradan ayrılmasından ı • • 

d h. .. 1 h 1 il 1 • 1 sonra a ı gun erce eyecan arının 
11 1 

. , ...... 1 · 

hızını bir türlü zaptedememişlerdir. . ıı~:~ı· · 

Bundan sonra uçuncü umumi 
müfettiş Tahsin Üzer hitabet yerine 
geçerek halkın derin şevk ve heye
canını ve Trabzon halkının bu reji
me ve onun Kahraman Büyük Ön
derine bağlılığının kuvvet ve kıy-

.ıt-ıJi;._"-* . metini kendine has bir telakatla an-
Dün bu vesile ile Halkcvinde 

taskın tezahürler yapıldı.. Halkevi 
m~rdivenlerine varıncaya kadar do
lup taşmıştı. Her sınıf hfllk kendi 
duygusu ile haykırmak istiyordu .. 

Merasime Halkevi namına söy
lenen bir nutuk ile başlandı. Min~ 

~ v~ latırken Atatürkün bu temiz sahil 
, 

11 
halkına olan sevgilerini izah ettiler. 

aj Tahsin Üzerin sözleri sık sık 
. ~:.: • alkışlarla kesiliyor, salondaki §evk 
-:~:~ ve heyecan dışarıya aksediyordu .. 

t.J " Trabzonlu bir genç Büyük kur-
tarıcının T rabzonu ilk teşrifleri olan 
25 eylulün Atatürk günü olarak ka-

mini mektep yavrularının ve mek- bulünü teklif etti. Ve bu teklif al-
tepli gençlerin Atatürkün gençliğe kışlarla kabul edildi. 
olan hitabelerini derin ve yüksek· Bundan sonra Atatürkün Trab-
bir heyecan ile tekrar etmeleri hazi- zonda bıraktığı intibaların «Büyük 
run üzerinde büyük bir tesir bırak- tarih T rabzonda» namiyle bir kitap 
mıştır. şekline getirilmesi kararlaştırıldı. 

T bz kadınları namına ·· 1 K el • 1 ·ıı · rc:ı. on soz ara enız sa ıı en Gece yarısına kadar devam eden 
alan Tra~zonl.u. ~ir hatip ~yan I tuk söyledi. Bunu Atatürk. İçin bu ucuş ve huruş içinde halk neşe ile 
bütiin dınleyıcılerı coşturan bır nu- yazılmış siirler, hitabeler takıp etti. Halkevinden ayrıldı .• 
·······················~································~··························· ............................................... . 

ltalyan Çaldaris Y anyada nutuk söyledi 
tin1an arını ziyaret • Je 
İstanbul, 16 (Yeni Asır m~habi- aı r JZ 

SalaiTe.3 

Bulgar 
Kraliçesi dün sa

bah bir ve :aht 
dünyaya getirdi 

l 

Bulgar Kral ve Ifraliçesi 
Sofya, 16 (A.A) - Bulgar Tel· 

graf ajansı bildiriyor : 
Bu sabah Bulgar kraliçesi Cio· 

vanna bir veliaht dünyaya getir· 
miştir. Kraliçe ile veliaht prensin sıh· 
hatleri mükemmeldir .. rinden) -- Aldığım malumata gö

re donanmamızın yakında ltalyan li
manlarını ziyaret etmesi ve dönüste 
de Yugoslav tahillerine gitmesi k~v-
vetle muhtemeldir._. •. • Bel~rad, 16 ( ö.R) __ Yunan Baş· 

Belgrad, 16 ( ö.R) -- Bulgar kra· 
liçesi dün öğleden evvel bir erkek 
çocuk doğurmuştur .. Veliahtın şe

Dostlarımıza memleketlerini koru- refine 1O1 pare top atılmış ve Sofya 
mak i~in yardıma da hazırız. halkı büyük tezahürat yapmı!j!tlr. 

uz 
Fransa borc u demr or vekili B. Çaldaris dün Yanyada bir 

Paris, 16 (A.A) ·- iyi malumat nutuk söylemiştir. Başvekil nutkun
alan menbadan öğrenildiğine göre da şunları söylemiş.tir : 
Fransız hükümeti vadesi otuz hazi- -- Sulhu severiz .. Harp ve istila 
randa gelecek olan harp borçlarını taraftarı değiliz. Üzerimize teret
ödiyecek vaziyette olmadığını Ame- tüp eden vazifeyi de son dakikaya 
rika hükümetine bildirmistir. kndar bıkmadan görrneğe amadeyiz. 

Yunanistan için harp bitmiştir.. İtalya elçisi, ilk tebriktı.tta bulun· 
Dün mücadele ettiğimiz millet, bu- muştur .. Bundan sonra bilumum el
gün en aziz dost ve müttefikimiz- çiler tebriklerini bildirmişlerdir. 
dir.. Kraliçe ve veliahtların sıhhatleri 

Bu milletle her zaman teşriki iyidir. Başvekil B. Köse lvanof ve-
mesai edeceğiz.. liahtın vaftiz babası olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••a•••••••••••••ııııııııııııııeııııııııııııııaıaııııaıııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikada • • 
temyızın ıslahı lngiliz misyonerleri ve Habeşistan 

AyankomisyonuRuzvelt ltalya yabancıların mek-
rojesine muhaliftir tep açmasını istemiyor 

Vaşington 16 (Ö.R) - Ayan komis-ı ların sayısı azalmaktadır. Islahat pro
yonunun, temyiz mahkemesinin ıslahı jesi aleyhindeki mücadele papaslar 
hakkmda reis Roosevelt tarafından ha- ve halk hürriyeti cemiyeti tarafından 
zırlanan projeye muhalefeti gazeteler idare edilmektedir. Bunlar reis Roose
tarnfmclan iyi şekilde karşılanmıştır. velti diktatörlüğe yol hazırlamakla ve 
Eğer Amerika umumi efkarı baklanda adliye kuvvetini icra kuvvetinin nüfu
gazetclere bakarak bir hüküm vernıck zu altına sokmak istemekle itham et
mi.imkünse eiimhur reisinin yapı.1ak mektedirler. Yalnız işçi mahfilleri cüm
istediği ıslahat akamete mahkumdur. hur reisine tam olarak müzahirdirler. 
Fakat hakikatte birçok ôyfuı B. Roose- Faknt grevler meselesinde B. Roose
velte sadıktırlar, ancak umumi efka- veltin sakındığı vaziyet bu taraftan dn 
rın görünen muhalefeti karı;ısında bun- müskülat çıkmasına sebep olabilir. ----- -- -

mparatorluk konferansı 

a arlar gizli tutulursa 
e ·ı e e uğr y caktır 

Lontlr::ı, 16 (A.A) - Gazeteler dün 
kapanan imparatorluk konferansı hck· 
kında uzun mütalii.alar neşrctınektedir. 

Tiı,1es gazetesi diyor ki: 
Bu toplantının en ınüihın neticeleri 

siyaset hakkında yapılan beyannt vc
müzakeredir. Bu suretle tesbit edilen 
esas üzerinde bütün imparatorluk dcv
lctl<'ri iş l "rl"ği yapmakla bugün nıev
cut gerg"n1i in mi.ihiın bir kısmını iza
le ctlebil klerdir. 
D~yli Telgraf ela ayni fıkirlcri tafsil 

ettikten sonra ayrıca iıvparatorluğun 
mühimmat istihsalinin iptidai madde 
ve yiyecek ~toklarının bi.itün impara
torluk devletleri için ayni &'viycye gı:-· 

tirilmcsi çin biiyük ehemmiyet verildi
ğini t bnrüz ettinnektedir. 

Morning Post <liyor ki: 
İmparatorluk konferansı kıymetli 

ve sağlam çalışmalarda bulunmuştur. 

Bunların semereleri sonradan daha iyi 
anlnşılacaklır. 

Deyli Herald dünyanın umumi va
ziyetini tahlil ettikten sonra diyor ki: 

İmparatorluk devletlerinin yeniden 
silahlanması büyük bir ınecbw·iycttir. 

Bununla beraber hazırlanmış bir hü
cuma karşı yalnız başına kendisini mü
dafaa edecek vaziyette bulunmıyan im
paratorluğun emniyeti için daha sağ
lmn bir garanti daha lazımdır. Bu ga-
ranti de ancak ıslah edilmiş bir Mil
letler Cemiyetidir. 

Nevs Chronicle diyor ki: 
İmparatorluğun bu konferansında bir 

çok neticeler elde edilmistir. Ve bun
ların neşredilmesi lilzımd;r. Aksi tak-
dirde imparatorluğun gizli diplomasi 
usulii ile idare edilmekte olduğuna da
ir tenkitlerle karşılanacaktır. 

rn •• ı 11 ı •• • 

Kutup l-3eyeti 
Mo::ıkova, 16 (A.A) --Bugün sa

nt dörtte Şmit sefer heyetinin bütün 
tayyareleri Amderma tayyare mey
danına salimen inmiştir. Rudolf 
adasında yalnız Mazurukun tay-

yaresi kalmıştır. Bu tayy~re kutup
ta buzlar üzerinde kışlıyacak olan 
ilim adamlarının orada kaldıkları 
müddetçe Rudolf adasında bekliye
cektir .• 

Londra, 15 (A.A) - B. Eden avam 
kamarasında yaptığı beyanatta İngiliz 
misyonerlerinin Habeşistana dönmesi 
hakkında İngiliz - İtalyan müzakerele
rinin henüz neticelenmediğini bildi
rerek demiştir ki: 

- İtalyan hükümeti meslekleri ne 
olursa olsun yabancılara Habeşistan-

da mektep açmak salahiyeti vermek ni
yetinde olmadığını İngiliz büyük elçisi
ne bildirmiştir. 

İngiliz hükUıneti bu hattı hareketten 
müteessiftir. Ve İngiliz arazisinde ika
met eden İtalyan misyonerleri hak
kında da buna benzer tedbirler ittihazı 
hakkını muhafaza edecektir. 

Alman büyük erkanıharbiye reisi 

Beynelmilel sergiyi gör
mek üzere Parise gitti 

Berlin, 16 (A.A) -- Öğrenildiği
ne göre Almanya büyük erkanıhar
biye reisi general Beck beynelmilel 
sergiyi ziyaret maksadiyle yakın
da Parise gidecektir. Bu seyahat 
tamamiyle hususi mahiyettedir ... 
Maamafih general Beckin bu mü
nasebetle Fransa büyük erkanıhar
biye reisi general Gameline bir ne
zaket ziyaretinde bulunması pek 
muhtemeldir .• 

Berlin, 16 (A.A) -· Almanya bü-

:ıva 

goslav 
kumandanı 
rağdao 

yük crkanıharbiye reisi general Beck 

Paris sergisini ziyaret maksadiyle 
bugün Parise gitmiştir. Bu seyahat 
hususi bir mahiyettedir. Maamafih 
general Beck Fransa bi,iyük erkanı 
harbiye reisi general Gamelini de 
ziyaret etmek fırsatını bulacaktır. 

General Beckin Paristen Lond
raya geçeceğine dair yabancı gaze-

telerde görülen haberler yalanlan
maktadır. 

Avusturya kabinesinde 
değ;şUdik mi olacak? 
Belgrad, 16 (A.A) -- Pravda ga· 

zetesinin Viyanadaki hususi mu-
habirinin bildirdiğine göre yakında 
Şuşnig kabinesinde mühim deği
şiklikler olacaktır. 

Belgrad, 16 (ö.R) - İkı gündenb"ri Vindsör DU Ü 
Pragd.ı bulunan Yugoslnvya hava ku- Belgrad, 16 ( ö.R)-- Vindsor dü-
mandanı Çekoslovak meçhul ask<>ri kası ve bayanı temmuz içinde Yu-
mezarına çelenk koymuştur. goslavyayn geleceklerdir. 

Çekoslovak milli müdafaa vekili, Yu- Letonya nazırı 
goslav generali "e refikası şerefine M k 

16 
A 

bir ziyafet vermiştir. Ziyafette nutuk- os ova, ( .A) .~-- Letonya 
hır söylenmL~ ve küçük antant devlet- dış bakam B. Munters dun Mosko
lcri Yugoslnvya, Çekoslovakya ve Ro- vaya gelmiş ve akşam B. Litvinof 
manyanın tesanüdündcn bahsedilmi5- tarafından şerefine bir ziyafet veril-
tir. mistir .• 



Sahife 4 YENIASIR. PERŞEMBE 11 HAZiRAN 
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1 Afili M hmet 
J Yakalandı. Fakat yi 

nezarethaneden ka 
Şehrin muhtelif semtle • 

. birçok hırsızlıkların faili olcl 
1 anlaşılan sabıkalı hırsızl 
Afili Mehmet zabıtaca yak MtWROMAN SAYl : 5 Yazan: V. KEMAL 

(caminin [•] önünde göğe dayanan Kaç gündür heyecruı, ıstırap, hüsran 
ulu çınarların gölgelerinde derin bir içindeyiz. Yurdumuzu şu karanlık g~ 
hu.;i içinde cemaat toplanmıştı. cenin matP.mll örtüsü sarmış, büyilk .sa-

Üzüm yirmi ve buğday fiatlerion para1Si:~Filt~:~~.~.i? 
k • nacak tahkikat evrakı ile ad 

Cemaat nras ndan snatçı Mchm t vaşın, bu büyük facianın kanlı sahifc
Fevzi, avcı Mustafa, Salih Orhun yerlc-1 lerini knımtınadan milktimiz tarihinin 
rinden fırladılar. Salih Vecdiye kollan- yeni, fakat karanlık yanraklannı açı-

düşmüştür. Muamele gevşe tır yeye tevdi edileceği bir ı 
Karfıyaka nezarethanesinden 
rar etmhıtir. Sabıkalı Afili 
met zabıtaca şiddetle ara nı açtılar. yor. Daha sahifenin iki kelimesini ilk z . "' ..., k •• • ) f 

Bu hazin tablo karşısında gözler ya- 1 kurşun·~- ~ızla yazdık. Ya istiküıJ, I eyhnyagı, yapagt Ve pa1J1U UZefJne muame e er 
şardL Dertleşiyorlardı. 1 yahut olum. 1 k h 1 · f • } •• 1 _ J .., k •• • ld • 

Salih Orhun; kardeşlerim efeler hfilftl Salih Orhun - Evet kardeşlerim; ıs- ço ara ret 1 ve ıat er YUKSe mege ço mu temayı ır 
uykuda, düşman ödemişe, belki bugün tırabm çocuklarıyız. Knç gündiir ölüm-
Birgiye girmiştir. le karşı karşıyayız. Dağlar, dereler aş- 1 Şehrimiz ticaret ve zahire borsa- ı ARPA dır. Hafta sonunda 46 kuruşa talep 

Köyde derin bir tereddilt gönUlleri tık bu sessiz ıstırabımızı dinliyen ku- 81 tarafından neşredilmekte olan Son hafta içinde borsada arpa vaki olmuş ise de bu fiate sabcı 

tadır. 

Vall 
Evvelki giin akıam üzeri 

gamaya gİtmi• olan Vali B. 
Güleç dün ıehrimize dön 

bürümüş.. laklar bulamadık. Vatanın ufkunu ka- gündelik borsa satışlarını gösteren sahldığma dair listelerde bir kayıt bulu.nmamıştır. .. . • .. 
Bütün sözlerim, durgun gönUllerde ~ bul:ıtlar koyulaştL Yurdun te- bültenlere göre 9 ila 15/6/937 ta- görülmemiştir.. . . 1 Pıyasad~ ~e~eHü m~yıl!erı .~~- Keserle yaralamıf 

yer bulmadı. lsterseni.z nanuwlan aon- mız kaynagmdan azım ve iman suyunu rihlerinde borsada eablını§ olan 1 _Geçen haftakı neşrıyahmızda 
1 
şahede edılmıştır. Vazıyetın onu- 1 

ra bir daha cemaate hitap edelim. Bu içmeğe, kardeşlerimizin yanına gidiyo- ticaret eşyasının cins ve mikdatla- işaretlediğimiz üzere !eni mahsul· 1 müzd~~i hafta. içinde tavazzuh Keçecilerde Mezarbkb 
vazifeyi Salih Vecdi yapsın. ruz. İnanıyorum, dumanlı ihtiraslar da- • l h ft "çindeki asgari ve azami ler henüz esaslı şekılde piyasaya edecegı kanaatı vardır. Mehmet oğlu Ihsan, Recep 

Namaz kılınmıştı. İçten gelen acı bir ğılacak. Belki biz daha çok acılar göre- fi:tf . a be a ~hi atidir:. ı arzeclilmemiş olduğundan işlerde YAP Aôl Hüsnüyü İt meselesinden k 
aes bütün gözleri kendisine çevirdi: ceğiz. Belki içimizden bilmem hangı- 1 erı rv H 1t 

1 
k F t 'durgunluk vardır. Anadolu malla- Yapağı işleri bu hafta da hara- yaraladığınd&l!, ?_ak~lanmııllf-

- Atalar, efeler, k.wınlar! ölUm ku- miz ebedi karanlığa gömulecek. Fakat C Mıkt k b a a' '; jnna bazı ihracat tacirleri tarafından retli devam etmiştir. Son hafta için- Dıvara çarpınca yaral 
an düşmanlar güzel Türk şehirlerini bizden sonrakiler muhakkak güneşe, ~n~ ~t 295~' a:ı ~z :;'

625 
teklif edilen 3.5 kuruş fiatle bazı de 35 tonu mütecaviz yapağının 45- .• . v 

yaka, yaka nihayet ödemişe girdiler,. nura, hürriyete kavuşacaklardır. Dik- ., b ~~·av 
1213 

çu~ 
4 25 4

•
372

1 i~ler yapılmıştır. Alakadarların ifa- 55 kuruş arasındaki fiatlerle satıldı- • Cuz~lyalı~a Alı oglu lb 
.lzmirdeki kanlı faciayı hepiniz bilirsi- kat ediniz, yüzümüzdeki hicap ve ıstı- .. a ava. 

5
A
6 

b 
1 32

• ' idesine göre ihracat evleri tarafın- ğı anlaşılmıştır. ıdaresındekı beş numaralı 
pamuk "' ava 47 b tuvl yükl"" ld v 

n1z. Binlerce şehitlerin kanlan hMQ irap kızıllığını şu karanlık boğdu. Biz • 35649 k 1 ldan bu seneye ait arpa mahsul nü- Geçen hafta 50 - 53 kuruş ara- asını ": a u 0 ug':' 
soğumadı. Gözlerindeki fersiz ışık sön- meflrurenin yolcularıyız. Mefkilremiz Yapa/lt t 

805 
k '

1
° 12~;.oo 55.oo muneleri istihlak piyasalarına gön- sında fiatlerle on dokuz ve geçen ıevk ve ıdare ebnt;kte ıkeO 

medi Ne şeref kaldJ, ne haysiyet ve ne ışu gördüğünüz nimütenaht yıldızlar M.Palamu 
6 

~ a 43o derilmiş ise de henüz müspet veya senenin bu haftasında da 45 - 70 vara çarpmak suretiyle yere 
de namus! Matem, fellket yurtlarunızı değil, naınutenaht çehrelere yol göste- Zevlınvatı. 12 1 

lo 45.00 45.00 !menfi hiç bir cevap alınamamıstır .. kuruş arasında fiatlerle 84 ton ya- müt ve vücudunun muhtelif 
kapladı. Müstevliler, kudu.rm~ bir ren bir meş'aledir. Bir nurdur. Bir ateş-ı ltoda ln(V 1;~; fllVaL 

4 ·00 4.00IŞimdilik piyasada sükunet va~dır. pağı muamelesi olmuştu. lerinden yaralanmııhr. Y 
aırtian gıöl saldırıyorlar. tir. Bir volkandır. Ç. zOm 

6692 
k ·Ü, 5 ·25 19·00 BAKLA Piyasa hararetli ve alıcılar iştah- memleket haataneaine kal 

l1k kW'§unu Hacı llyas sırtlarında İçimizde knynıyan iman bizleri on bini K~rı ';11:!1 
.. d 

1
bo ~75 ~J5 Borsn listelerine göre son hafta lıdır .• Fiatlerin biraz daha tereffü mıtbr. 

patlattık. Etten, kemikten göğsümUzle senelik şanlı tar.ihimize bağlıyor. Niha- w n ka da ıç~n eti ~- a .aa~ ,;- içinde Borsada alivre olarak J 2 J 3 etmesi ihtimali mevcuttur.. izin verlldl 
çelikle çarpıştık. 1şte size geliyorum. yetsiz bağlıyor. Çünkü Tür.klUk laye- gını yu an .•. ı~e e gunız. ug- çuval bakla 4.2S - 4.375 kuruş ara- ZEYTlNYAôl 
Ey Bozdağının yiğit dclikanlılnn, yarın, muttur. lşte kardeşlerim bu fikir kurtu- dayl~rın ı_ıe~ uz:rınde.? aa~ş mikdar sında fiatlerle muamele görmüştür. Borsa neşriyatına göre aon haf-
öbür gün düşman köyünüze gelecek.! luş yoludur. Bugünlerde karanlıkta ka- ve fiatlennı aşa.gıda gosterıyoruz : Geçtm hafta ise 4.25 kuruştan 585 ta içinde borsada kilosu 45 kuruş-
lznıirdeki facia burada da tekrarlana- ~ gör.Ullcrimizin karanlığını gideren Nevi Çuval az (Ok çuval bakla yine alivre olarale atıl- tan 1261 kilo sabunluk zeytinyağı 
cnktır. hır nur, bir 7iyadır. Hatırımda kalan §U Uşak yumuşak 741 5·25 S.875 mış ve geçen senenin bu haftasında satılmıştır. Geçen hafta muamele 

Ne duruyorsunuz? Kimi bekliyorsu- şiir ne güzeldir: " seıt 1128 5·75 6.625 4.25 ten 26 çuval hazır ve 4,375 ten olmamış ve geçen senenin bu hafta-
nuz. Bugün yurdumuzun kollnrında c.O Jcada,. a.te§im ben. ki gün oltı1' .. Amahlfd 1030

0 
5.00 5.8125 1457 çuval vadeli bakla muamele- sında 37'5 - 37 kuruş arasında fiat-

.. ks.. b 1 y kında . d Kıvılcım Jru">'asa 1'chn .. zanmdan Yekun 295 . l Y w ahk.k 6 . . w o uz u unuyoruz. a sız e ya -~· .,u bo d . b I sı o muştu.. aptıgımız t ı at ne- lerle 6 00 kılo sabunluk zeytınyagı 
esir olacaksınız, yahut göç tilrkilsünli Bütün k8inatım a.tcwıln olu,. Geçen hafta rsa a >:.1°e um~ - ticesinde hafta içinde ağustos tesli- satılmışh. 
acı, acı sö ·liyerek yetim gibi bu cen- Korkulur Lav gibi inti§ıınmdan• lardan 5oo7 çuval b~gday 5 ıle mi elli ton baklanın 4.25 ten ve tem- Alakadarları nezdinde yapbğı-
net obalardan kaçacoksıruz. Sürülecek- Avcı Mustafa efe - Be kızanlar, tyi- 6.5 kuruı arasında satı mıştı. Geçen b. w t t 1. ı· 55 ton t hkik ta .. yt• .. . 

d h . .k. · .L .. fta dak" muz ır agus os es ım ma- mız a ·a gore ze ınyagı pı-
siniz. ce kavnyama ım emme her halde acı, sene azıranının ı ·ıncı n... sın ı lı d 5 125 k t ld w b .. k.. . . 

•• •v• • • .• • • • lb wd kA 91 l l n a . uruştan sa ı ıgı ve yasasının ugun u vazıyetı şu su-
Efeler, sizlere söyliyonmı. Bu ulu acı soyleştigınız ~llı. Yı..zlerınız.ı ka- ug ay satış_ ye ununun çu- 43 çuval hazır malın da 4.25 kuruş· retle tespit edilmiştir : 

dağlarda inliyen yiğit sesleriniz kısıldı .ranlık kaplrunış, ıyice seçemiyorum. val olup 3.5 ıle 6.5 kuruş arasında tan l .. d .. w .. 1 im t I IAI be . 1. kl'k "'l-.. . . f. 1 1 l ·· ·· .. muame e g .. n ugu an aşı ış ır. a en g asılı yeme ı yag .. r 
mı' Arslan yilreklerinizde kaynıy:an Yalnız gozlerinizden kıvılcımlar fışkı- ıat er c muame e gormuştu. Baki . .. d ·· h . . . d 48 49 k lı · . p· daki · ki l'k b h f b·ı a pıyasası gun en gune a- ıçın pıyasa a - uru~a a •cı 
kahramanlık ateşi söndü mü' rıyor. Ncl~ söylıyorsunuz, lMuı kısasL ıyasa §iŞ n ı u a ta ı - t k betmekt . d . tihlAk . d lh l . 1· "tJ• · ak. b w da il . d rare es e ıse e ıs a pı- var ır.. raca e verış ı ve ası ı sıra 

Bayrağın, hcrşeyin tehlikede, düş- ~ sırası değil, bu işi pala başarac Jumum • ug .. Y .. ne~ enn e on .pa~a yasalara fiatlerinin müsaadesizliği mallarına da 46 - 46.5 kuruşa talip 
man satırı altırula danalar gibi bağıra- Anadoludan kızanlarla düşmana bas- kadar bır duşkunluk husule getırmış d l . l f. tl d d w · ikl.k 1 Sah · l. 

1 1 P
. d o ayısıy e ıa er e egJ~ ı o - mevcuttur.. un ıma ıne yanyan 

rak ö1mektense siüıhlanmıila düşma- kın yapacağız. Düşmanı Kordonda de- ve az muame e o muştur. ıyasa a t H 1· h d fi ti il d 45 45 5 k t . t• . d l k d mamış ır. a ı azır a a er ma ara a - . uruş an ıs ı-

Aiırceza mahkemesi zabd 
tiplerinden B. Rauf Benli 
Hüsnü Uğuı lu}•a birer ay isİll 
rilmiştir. -·· .. ·--Belediye memurları 

DUn beraat ettUet 
Memuriyet ve vazifeleriııi 1 istimal etmekle maznun b4S 

ye temizlik işleri müdürü S. 
san Fehmi ve arkadaşları 
met Hilmi ve Ahmet Re,adaJI 
rimiz ağırceza mahkeıııd 
cereyan etmekte olan 
meleri sona ermi• ve suç 
olamadığından beraetlerine 
rar verilmittir. ·-----nm üzerine varalım çarp1cınlım nize dökeceğiz. ÖcümilzU alacağız. O urgun u var ır. 4 3 75 k k d - ··1 kt · h l l l d'·f d.l k d: 

• ""$ • k d Ha d' b. al Bakın - • uruşa a ar goru me e ısc a ı a ıcı ara tesa u e ı me te ır. Kızı kaçırmak 
.... ·•· ··· ·• .... ·•••···•·•·•··•••·•·•···•• a ar. Y ı ırazl u~ 7· du. Ben nicelerini gördüm. Konuştum de esaslı fiat 4.25 kuruştur. işlerin HURDA iNCiR 

Derin bir ö1il sükCı:tu .. Cemaat başla- arkadaşlarımız nası U}uyor ar. ' ·· ·· ·· d ki h fta · · d b"raz da Hafta içinde kilosu 4 kuruc:tan 
rmı eğmişler. Bu hnk nidası önünde Çoban da bize melCıl, meHU bakıyor. südümü içtiler. Az yemeğimi mi yedi- honumhuz e k ha d ıç~~ eah 

1 
• ed." - ~ 

tl k klan Allah ler Dizlerine gözlerine dursun Efe de- a araret es e ecegı t mm ı- 200 çuvallık muamele olmuştur ..• 
birer birer dağıldılar. Dört arkadas öğ- Çoban - Ku u onu m. diğ'. d.. '.J__ .. . · D'. 1 liyor.. Elde mevcut kalmış olan bir mik-
leden sonra Çavdar yaylıısına dot'nl yolunuzu aydın etsin. Düşman ödemişi 1'.1 u~ua.cı. yuz çevırm~z. unya p AMUK 
ilerlediler. alınış .• Efelerin bu dağları saran sesleri tersıne mı donmüş. Şu efendiler kadar H f • . d ld w k d dar mala peyderpey al·cı zuhur etti-

Yond alan, yüce dağlarının çerçeve- işitiliyor. Yıınıınlıfor ne isterler, dede- yürekleri mi kalmamış. . aleclta•v•ıçı? e5s4a6tı baıgl ını yu a:ı a ğinden satılmaktadır. Yeni mahsu-
. d dini . . u· b" . ışaret ıgımız ya pamugun le kadar stok kalmıyacagw ı anlaşıl-lcdig-;i zümrüt otlarla örtülü bir ova. lcrun en cm•stım Yunan ı ızını .......................................... ikd fi l · l d. -.. ...,. · s hah nevı, m ar ve at erı söy e ır maktadır. Kuzular, keçiler, boğalar yayılmış ot- ülkemizdi. Sultan Mahmut zamanında a ·· Gün~ nurlarını saçtı. Dağ ~ • 

lıyorlar. Köylüler kışlık otlarını hazır- ayrılmışlar. Efelerden korkmadan na- çiçekleri rüzgarların öpUşlerlyle titre- Ntı•i . balva az {Ok 

l k b d d. t sıl b -'- lm. 1 K-L alınıyor şiyorlardı. Çavdar yaylası Y"""il vadiler- Akala 1 ntı ha2l1' 9 47.00 47.00 
KEPEK 

Satış işlerindeki tabii vaziyet 
devam etmektedir. Fiatler buğday 
fiatlerini takip etmektedir. 

ama için u ova a mUtema ıycn o unuara ge ış er. ınam -oc 
2 

. 
biçiyorlar. Atlarına, arabalarına yükli- yiğitler .. Nereden gelip nereye gidiyor-• den akan ırmak köpükler içinde kıv- ,, ncı ,. 6 45.oO 45'00 
yorlardL sunuz. Düşman Bozdağlannı da aştl rım kıvrım örgülü bir kız saçı gibi ova- " l!nı!ın n 5 40.00 40 00 
Akşam güneşi son altın saçlnriyle mı? Verin bana da kırık bir pala! Bu lara koşuyor, bu güzel vadilerde keçi- Pıcse bainti •• 366 44.00 45,00 ÇEKIRDEKSiZ OZOM 

dağ tepelerini sarıyor. Ovada gittikçe dağların !<ayalarında biler sizinle sa- ler, koyunlar dağılmış meliycrek otlı- ,, ıkınct " 131 43.00 43.50 
koyula,.cwı gölgclcr kalpleri hüzllnle vaşa giderim. Anlatın bana, işler nice yorlar. ,. tiçüncü ,. 31 32.00 38.00 

Bor!-a neşriyatına göre 8/6/937 
tarihinden 15/ 6/937 tarihine ka 
dar borsada 1141 çuval çekirdeksiz 
üzüm satılmıştır. Hafta içinde asga· 
ri fint 5,25 azami fiat ise 19 kuruş
tu .• Geçen hafta 227 4 çuval çekir
deksiz üzüm 5 - 19 kuruş arasında 
fiatlerle satılmıştı. 

dolduruyor. olur. Beş arkadaş uyanmışlardı. Çobanın Yekun 546 
Gök uçsuz bucaksız bir karnnlıkla Avcı Mustafa _ Arkadaş senin bile- sunduğu taze südü içtiler. Geçen hafta Akala pamuklar 

herşeyi sardı. Yıldızlar mavi incileri ye- ceğin şu: Yunan 1zmiri nlmış. Kana bo- Avcı Mustafa - Haydi arkadaşlar, üzerine muamele olmamış prese 
şil ovaya serptiler. Derin bir ıssızlık yamış, şimdi de ödemişi bastı. 1lk kur- yola, dunıcak zaman değil. malların muhtelif nevilerinden 589 
içinde; dört atlı, bir çobana misafir ol- şunda çarpıştık, ne edelim. Onların si- Çoban - Tann yardımcınız olsun. balya .pamuk 30 - 44.5 kuruş arasın
dular. liıhlnn çok. Kollarımızın salladığı pala Bu dağ başında yiğitlerimi dilediğim da . fıatlerl: .sa~lmıştır. Ge~~m sene 

Salih Vecdi diyordu ki: Kardeşlerim; kar etmedi. Top, tüfenk, bomba; yağ- gibi ağırlıyamadım. Ne yapalım? Benim hazıramn ık~n.cı ~aftasmda ıse 3437 
tabiatin bu derin sükllneti karşısında mur gibi yağdı. Dağıldık. Efeler pus- yatağım şu çimenler, örtüm mavt gök- bal~ayr~c hırıncı 42.5 - 47, 3~ bal
gönlümüzdeki acıları gecenin karanlı- muş, onlardnn haber yok. Biz cenk et- tür. Fani gözlerimi şu uçsuz bucaksız ya, ıkı?1~ı ~2 ve 250 balya vadelı pre
ğı sardı. Hayat, garip cilvelerle dolu; tik. Şimdi buradayız. göğe dikerim, dostlarım südünü içtiği- s~ hırıncı mal da 44.5 - 47 kuruş 

Üzüm fiatleri son hafta içinde 

karanlık bir alemden, karanlık bir file- Çoban _ Ayıp dedikleri birşey var niz koyunl;ınm, keçilerimdir. Bunlar- fw.tlerle alını!> satılmı§tı. . . 
me ilerliyoruz. efem. Türk düşmana arka vermez. Un- dan insana fenalık gelmez. Geceleri yıl- • Pamuk pıyasası son hafta ıçınde 

leri dünynyı tutan efelerin bu hnline dızlar dert orbğımdır. Gönül engiı:lliği, bıraz hararet kesbetmiştir. Bunun 

geçen haftaya nisbetle biraz tenez
zül etmiştir. Tenezzül mikdarı yir
mi paradır. Sebep olarak ta mevsim 
göı:;terilmekteclir .. Geçen yılın bu sı
ralarındaki füıtler şimdiki fiatlerden 
iki ila be~ kuruş a~ağı idi. Piyasa gev

[*] Iıgııl kuvvetleri t.arafmcZan yakıl- yuf olsun. Kabadayılıkları bizlere mi 1 gök enginliği ile başbnşa kalır. s~bebi de İzınirdeki mensucat fob-
mıştır. idL Bu illerde onların fermanı okunur- - Bitmedi - rıkalarının mübayaaya başlamaları· 

şektir .• 
ABDI SOKULLU 

P At1k ve mııtrl"""'" Rn"'""' TPfrika No. 53 1 - Sus ... Sus ... Duyar sonra ... O~un hemd~-~~VaJ ve dikkntli bakıglarla et-,hcm vak'n~.a~.ın-beyin durduran mevzuu 

~----------------------------~ h~~r~~rşeydek~~anvar .•. ~m· rahru~~o~.. ~erindegmeyoruzocl~ ... 
di bir duvar yartlır oradlln çıkar ha ••• f Bu günlük bu kadar bir malumat ona 1 Fakat bu uzun sürmüyor. 

• 
lngilizceden adap!e eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Mütlül'im diyor müthiş .. Ve mühim liyoruz ... 

ah fotoğref mal:-.inasını almıl' olsaydım.. Ornya kadar giden gazete muhabirinin 
Bu fikirle dönüyor dı~nya doğru.. eli gayri ihtiyari tokmağa dokunuyor ... 
Tepeyi ve ormanı tetkike koyuluyor. içeriden çatlak bir ses: .. 

Şimdi tepenin arka tnrafuıa gelince' ge- - Kim o} 

nit bir duvarla karııla;tığını görüyor.... - Bimz kapıyı açar mısınız} ..• 
Kendinde duvara çılı:mağa kar~ı bir - Sen kimsin, ondan aonra) .•• 

nrzu duyuyor.. - Ben ... Ben ... Profesör Seli.minin 
Ve rıkıyor .. HayreL. Bu vah§i ve arkadaşıyım .. . 

tabii ormanda, kocaman ve muntazam - l lııh şöyle .. . 
bir çiftlik.. Her tehlikeye, tahminin ver· Kapı açılıyor ... ibrahimi karşımızda 
diği heyecanla atılan gazete muhabiri görüyoruz ... Tabii muhabir onu tanunı· 
kendisini duvardan aşağıya bırakıyor ... yor ... Bu o.cubei hilkat, zekasından bir 
Büyük bir b ğdan ve zengin biY meyva- şimşek çaktınyor : 
lılr.tan sonra munt:ız m tarhlı bir yola - Niçin daha evvel kapıyı açmadın) 
çıkıyor. - Efendim beni sonra döver. 

Ayni tece:ısüs dolu hareketlerle yol· Bu ahmak adamın sal itirafını anlıyor 
dan yürüyor .. Biz de yürüyoruz onunla Ziya ..• Ve zeki bir hareketle gözlerini 
beraber.. onun gözlerine dikiyor ... 

Ctzel bir çiftlik villistnın kapısına ge- - Efendinden ç<?'lc mu kor\amn) 

Ziya söyletmek istiyor adamı : 1 kifayet eder ..• 11 bu adamı dine wmnk.. içeride bir polis müdiri ve bir de cina· 
- Ya öyledir ... lıte bunun için beni 1 - lııte böyle ..• Senin adın ne... yet masası memuru var ... 

de böyle bir gizli emir gönderdi bura- - lb~ahim... f Müdir klgıtların üzerine cğilmiı ... Ci· 
ya ... Onun sana fenalıldannı bildiğimiz - Eyı. · · lbrahim1er eyi saatte olsun· nayet masası memuru ayakta duruyor. 
içm flCnİ kurtamıağa gddik... )arın en çok sevdikleridir ..• Padi!!ahım 1Hic; bir ııcs yok .•. Bu sırada odaya mu· 

( Acubci hilkat gülüyor fakat ağlamaaı ~ni kurtarmak için beni buraya gönder· haLir gi~y~r : .. . 
da karl§lk: · dı... - Mudır bey ..• Mudır bey •.. llava-

- Ya ben geçen gece rüyamda gör- Ba~nı genit ve iğrenç bir tebessümle dis mühim ... 
müıtüm ... Eyi saatte olsunların padioııhı geren ncubei hilkat onu dinliyor ... Ce- Beşuş v soğuk kanlıJığını muhafaza 
bana acımıl' bu oeytan adamdan beni vap vermiyor·.. Telkin edümekte pek eden müdir, ol~un bir adam tavrile sa· 
kurtamcakmıı... büyük bir istidat gösteren bu tipleri kan· dece gözlerini ~aldınyor ... 

- Ya ~te onun için beni eönderdi... dırmalc çok zor olmıyan bir §eydir... - Esrarengiz kimyahanenin nerede 
Fak.at aen sakın benim geldiğimi ona söy· - Dediğim gibi ... Bir şey eöyleme olduğunu buldum ... 
leme... benim için aonra kurtulman çok zor olur. Niçin bu vak' ayı fevkalade sayıyor 

- Eğer senin geldiğini o söylemezse - Söylemem bir ıey ... Amma. döver polis müdiri ... Ani bir hareketle ayağa 
söyler miyim} Aman efendi ... Beni kur· diye korkuyortım... kalkıyor. Fakat yüzünün hatlanndan bir 
tar... - Dövmez dövmez seni artık ... Biz ıey anlamak mümkün değil : 

- Sen korkma ... Yalruz beni dinle onu efsunladık ... Ben artık gidiyorum... - Buldun mu) 
o kadar ... Demin bir fcy söylemiştin ... Yann yine geleceğim... - Buldum ... (Ve daha yava~) hem 
Efendin istediği An istediği yerden çıkar- Genç ve zeki muhabir yavaı adımlarla de mühim bir mevzu etrafında ... 
nuı··· Amma her zaman nereden çıkar ... ve hem de tetkik ederek dışarıya çıkıyor. Heyecanını zaptedemediği .belli mÜ· 

Şaakm adam gözlerini çetrefilli hare· ı dirin : 
ketlerle etrafında dolaı;lırarak yava§Ca Hasanı bırakıyoruz ... Yalnız şunu ili· - Ne gibi ... Çabuk söyleyiniz ..• 
söylüyor : ve edelim, ki hayatının geçen ıstıraplı I Soğuk bir emir resmiyeti... Muhabir 

- Nnh buradan... Geçenlerde hele devirleri onda en ıon tecellisini yaptık· ıimdi istifini bozmadan ellerini cebine 
bir arkadafile böyle birdenbire çıktı da tan sonra, elini inıan kanına boyamıı ma· ıl sokuyor... Sonra lakaydane bir hare· 
az kaldı küm diye ölecektim hayretim· razi ve anormal bir adam olmuştu... ketle maruken koltuğun kol konan yeri-
den... Ve timdi polis müdüriyetine gidelim. ne yarım oturuyor ... 

Muhabir Ziya hem onu dinliyor ve içeriye giriyoruz ... Her günkü gibi mÜP.· - Evvela bir sigaranızı içeyim ... 

Kemalpaşa kazasının 
köyünde Emineyi zorla 
mağa teşebbüs eden Musa ~ 
yardım eden Mehmedin 
zada muhakemeleri bi 
Musa bir ay altı gün hapse 

kum olmuş ve cezasının • 
ne karar verilmiştir. Diğerı 
raet etmiştir. ---Olur al •• 

Kemerde Lale sokağında 
haneci Ihsan Zebranın e 

Tahsin oğlu Esat, umumi 
lardan Hamidenin kendisi.Jll 

vermemesinden kızarak 
olmuı ve düterek elinden 
lanmıştır. 

Ti yatro~dN:lla-==ık e-n-d""ı-ıerı11d" 
geçenler ~ 

Keçecilerie lametpaşa ~J 
rında Ege tiyatroııunda ~ 
lah oğlu Sabri, Gazi oğlu. _Af 
din ceketi cebinden 665 l(Ulr-, 

Maı·angoz Etemin cebinde~1111 f 
kuruş paralannı çaldığınd..
kalanmı~tır. 

Gayri ihtiyari bir hareketle pO~ 
diri ona doğru ilcrliycrek sigar• 
ve sonra yakıyor... ~ 

- Sonra... Bu eşrarengiz ~ 
nenin fen namına ne i~ler gÖ 

hayret dolu nazarlarla bak tını-" , 
- Niçin> il' 
- Mesela kristal bir lahit .,e 

hitin içinde bir inaan vücudu:·: ~ 
Asabi pannaklannı nıuhabır•:, 

na yapı~bran polis müdiri heyce: "1°' S 

neden sapsarı, ve titreyerek sor 

- Sonra ... Sonra... :: 
Muhabir dile onu itmek j5ti.>'o' ,>' 
- Durunuz azizim ..• Yağın;.t-' 

En evv~la hen neşriyatımı y• . . ,J 
aonra sız... ,JIPJ 

Polis müdiri öyle cevval bit 
0 
~..J 

sahip ki ... Hem o asabi halinde;,- _ 
kalmamış elini muhabirin ya 
çekiyor ve gülüyor : ( 

- Yani ne§riyatınız için:··bitJl' 
biraz ciddileştirerek) Adal.et~" ~.J 
vel tecellisine mani olmak ısU)"O ~"" 

- Pek tabii değil mi} }3eı:ı / 

hayra için uğraşmıyorum ya··· of İl 
Hala vaziyetini bozmıyaıt P 

diri cevap veriyor : : &et·••J1 
- Vay münevver gau:te l-' 
- Efendim)... Bütün buJ1 Sıl' 

yet mide mescletıi ... Aziziın··· 
selesi ... 
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Kızı orduyu. idare edenler 
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Ceçeıı / General Voroşilof 
~ F'raııs:ııeni.n. eylul ayında on ka- kazana girip çıkmıştır. Tolstoyun 
~fillarınd ~ıtı Kızıl ordunun ma- sevdiği serseri tiplerinden biri idi. 
~ llevralard ~ır bulundular. Bu Büyük yolları, muazzam ormanla
Sıy~tdu : : y ado~ mareşal göze çar- rı, stepleri geçer, her tarafa ihtilal 
.. ~'ilden oroşılof. Büyük reis, risalelerini dağıtırdı.. Böylece Çini, 
.,.... sonr b · · ik 
ile ~ bir t k ~ ırıc reis; Y egoref, Japonyayı, Uzak şarkın bütün mın-
«1c"ıtıliai aii e n_ısyen; Budyeni, halk takalarını tanıdı. ileride buralarda 
ıı, r bir ad Varı ve görünüşte kalen- mütaassıp halk kitlelerini Garphlara 

~ ltı ~ '<>ııuıı arıı; nihayet T ukaçevski. karşı ayaklandırmağa çalışacaktır. 
b· U-.:ce) b~Usu daha o vakit kendini Çarlık devrinde bilhassa siyasi 

j d~ diğerler~ ~ahk?m sayıyormuş gi- mahkumları menfadan kurtarmağa 
hıı "· Bir k~ en b~raz ayrı duruyor- çalışırdı .. En hararetli ve sabırsız bir 
~te ber ~esmı esnasında, büyük sürgün olan T roçkinin bile kaçma
di ltı bir F rce esaret hayatını ya- sına yardım etmiştir. Troçki Lon-

: •ansız zabitine doğru gel- draya iltica etmişti. Fakat müstakbel 
~y' 1-iaydj d . . Blüher kaçırdığı kimseleri tercihan 

111Yal1ın ' edı. Bır parti bilardo daha iyi tanıdığı mıntakalara,Tibet, 
hır'~~; ben b' • Çin .ve Tür~is.ta?,a ~eçiri.rdi. 

~egıliın. ılardoda pek ma- Bır vakıtkı surgunlerı muazzam 
ilre§a] k k imparatorluğun hakimleri mevkii-

~' S.:ıı 'd 
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F •esle itiraf etti · : ne çıkarması mukadder olan büyük 
~'abat e ..... akat ancak böylece harp çıktı .. Blüher askere alındı, cep

~I ten T :kruşebil.iriz. heye gönderildi. Almanlara karşı, 
Uk ~ğa va1c·açbvskı uzun uzadıya hezimet anına kadar çarpıştı. Sonra 
~"nya rıı ıt ulamadı. Az sonra Moskovaya koştu. Yeni bir orduda, 

~l~h "Yet bit::vr.alarına gönderildi. ihtilal ordusundaki mevkiine geçti. 
l!th .er, rııe~ •gının beşinci mareşalı, Nazariyelerden sıkılır. Silah san
ııı~'Yet 1 B! .~ht değildi. Esrarengiz atına düşkündür .. T ukaçevski, Bru
)~l\ daıııdır U er Şark ordusu ku- silof, Brueviç gibi bazı Çarlık zabit
t~•ıı Yıld,;, lalın Ötesinde Mosko- !erinin kurdukları Kızılorduda müf
•ııı~1 onun '1:ı arından uzak gibidir. reze kumandanı olmuştur. Sosyal 
~ lcq 1Öyieıı~· 1 Şda «şüpheliler» ara- siyasetle akıllarını dolduran, Mark
~tiıı s~larak" V ark_ın uzaklıkların- sizme tapınan alelade işçilerin na
~ bı 'Yay k ladıvostok'dan bü- sıl olup ta askeri şefler mevkiine çık
?iç b~ rivaa uın:ında eden bu as- bklarını ve mektepten yetişmiş ge
r'•te ır harekYetlerı teyit edecek neraller derecesinde mareşaller ol-
1tıı .. 0ııuıı h ette bulunmamıştır.ilk duklarını kim izah edebilir} Fransız 

ayatını gözden geçire- ihtilalinde de Hoş, Marso, Kleber 
~~ a l o gibi kumandanlar halktan doğma· 

h ~ ~llıya. H E R dılar mı} Her ne hal ise, propagan-
"t d~~t rnıır ın;n eararh hikimi dacı Medvedief hasımlarına dehşet 
~ilı lı•ldir .. BŞa 1 .Bliiherin adı Blü- sahnıştır. Azim ve cür'eti ona şöh-
l tııı <lıltltıuhar b:ıohretli isim ona ret vermiştir. Artık Blüherdir. . 
ı'.t•, y erler; e erde beyaz ordu- Blüher 1 Askeri kılığına giren ış
hijD.'<l aterlovd tNafından verihniş- çi bu addan hoşlanıyor. Bunu bir 
~ •lı.ıi eıı llıeşh: P a.~olyonu mağ- yafta gibi üzerine takıyor. Onun 
~"Qit) ~iltıılına r rusya mareşalının hakkında, gizliden gizliye, Bolşe
~ !lcq b· Cdvedi ~a ı~ır. Hakiki adı vizme iltihak etmiş bir Alman za
e~- •iv-'j §ey., e B dıyor.Iar .. Belki de biti olduğunu söyliyenler bile v~
"'etiy 1 büyük olşevızmin askeri dır .. lspany a harbinde adı geçen hır 
eıı~Ct h "•tarlı k!eı flerinin hüviyeti arkadaşı da Kleber adını takınmamış 

(ı bi .alde B .. ır · mıydı} 
tı~ı, tıs · luh M k ) S;l "•t. ~ı, bir 'h ı;r. - edvediyef Blüher nazariyerlerden sı ı ır . .• 
~·~.,,il ><ırlık 1 tılal propaganda- Fakat bir fikri vardır. Belki de Bol
f1~İıı 1 tehirleri zamanında bilhassa şevizmin en derin fikri, Şarkı uyan-

"il f~r)llndık) Ve Çarlık SÜTgÜn- dırmalı .. 
'Yetıe i;rı mahaller etra- Blüher ve Karahan bu muazzam 
.....,...__•. Corki gibi her işe sarılarak koca Çini işlemeğe ko· o . ' 
. toınobil Karoseri 

bu~~~alathan~si açıldı 
ı ıııde tıııı 1937 
~a,0 koııf • 1938 yılı ıçın hazırlanmış modeller da-

•eriler or tabi otobüs tenezzüh ve kamyonlar için 
Yapılmaktadır ' 

~~d . 
"~"lPeşte MUTEHASSIS 
'ditllıi .olup at~~knoloğ mektebinden mezun ATILLA 

1.ı Ştır, 0 
Ye tamamile en modern makinalarla techiz 

et e Ilı 
q~,.~. etaııe• 

"~l ( ' Ve f <\d r. şler g .... zara et olmakla beraber, fiatler gayet 
tea : Al uııunde teslim edilir. Bir defa tecrübe kafidir. 

SANCAK ŞEHİTLER CADDESİ No. 107 
TELEFON : 3345 

...........•.............. ,, ........•...................................••••••......••••.........••.........••......••..•.......... 

Kızıl orduda neler oluyor? Mareşal Tukaçevski Harbiye komiser 
muavinliğinden azledildi. Sonra kendisine verilen kumandanlıkda elinden 
alındı. Tevkif edildi. idama mahkum oldu. Rejime karşı ihaneti sabit 
olduğu için ... Şimdi Sovyet Birliğinde yalnız dört mareşal kalıyor, Vo
roşilof, Budyeni, Yegorof ve Blüher. Fakat Sovyet düşmanları bunlar 
hakkında da bazı haberler çıkarmaktan geri kalmıyorlar. Hadiseler 
şimdilik bu rivayetleri tekzip etmiştir. Budyeni Moskova kumandanlığına 
tayin edildi. Bu yeni bir itimat delilidir. Tukaçevskinin akıbetine nanızet 
gösterilen Blüher ise bu marcşalı mahkum eden mahkemeye riyaset 
etmiştir. Bu mareşalların hayatı, Sovyet ihtilalının tarihinden bir parçadır· 

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

General Budieni General Blüher 

Kızıl ordunun dört mareşalı 

Stalin 
tevazi olan Y egorof daima Kızılor
dunun başındadır. Tukaçevskinin 
gözden düşmesi ona mareşal rüt
besini de kazandırmıştır. 

Gamornikin istifasından sonrı.ı 
General Jegorof biricik harbiye komiser muavini-

190bi4rdete veb 1917 de h
1
Aia

1
döyleP .• ISon- dir .. 

ra · n ire mareşa o u. a a bı- y O R O Ş 1 L O f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... yık halkı k d... H-1-'1~·, ihti"ı••cı" .. : , muazxam, n ço sev ıgı, 1UUK HU 

BL U HER: Eski bir işçi bir ihtilal pro- :kalender bir mareşal.. Nihayet işte hemşehrimiz Voro-

cl d i Onun tarihi pek kısadır. Taliin şilof .. Büsbütün başka bir şahsiyet .• 
pagan acısı ır. :el uzattığı küçük zabit hikayesi.. •• o hakiki şeftir. «Dahi», «Emsalsiz» 

BUDYENI: Eski süvari cavuşu halkın !Halktan gelen,tepedentırnağaka- «Na mağlup» Voroşiloftur ki her 
• 5dar halk olan, İmparatorluğun, ce- Sovyet kongresinde alkışlarur.Sov• 

çok sevdiği Kalender Marefaldır. :miyetın ve her şeyin mhaaı; suasın- yet milletlerini arkasından süruk-

YEGOROF: lllesleğı·ne sadık bı·r Erka- 5da da halk ve asker kalan delice ce- !iyen siyasi reis Stalinin yanında 
ırı~ 5our bir eüvarinin hikayesi.. askeri reistir •. 

nıharp zabitidir. 5 O da, Denikine karvı, hele Vran- Halbuki yarım asır kadar evvel, 

VOROŞ'J.LOF v:• • el igele karp hudutsuz Rus ovalarını yedi yaşında olan küçük Klim Ep-
: ı ırmı yaşın an sonra idört nalla aşan süvari müfrezeleri removiç bir madende çahşıyordu .. 

okuyup yazma öğrenen bir dahidir. Ekuruyor .. Onaaevkülcenten ve Mektebe.gitm.e~negezer}Yirmiy~
·-yal nazariyeleı-den bahsedilme- §lllda Klım hala okuyup yazma bıl-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••....: "yo du Fakat "ht'I•J · ı D · · f-'--• be d izd Bes L mı r .. ne ı ı acı. aıma ..... ...,.. yaz en en ara<>- I . ed aJık• . 1. - '-- .ı __ ceh em· b" ·· ·ak grev er tertıp er, m umıyet ıs-_,.-ya .........,- enn ı ır suvarı ı- . . dı H . .. .. f" 
nı ıçın· • benzeri yoktur M""fr · b""- tesını uzatır .• apıs, surgun, ırar, . uezeaıu . h .. S"b" . 
yüyor mühim bir kolordu bir ordu sonra yıne apıs, yıne 1 ıryaya gıt-
oluyo; .• Onun İşaretiyle e~ki Rus m~k .. Hayatı işte budur .•.. 1905 t.e 
-"' rili'" · nla t O ·r Klım sosyal demokrat partısıne gı-... va gı ca nmış ır. nı orma . . . 
bile yok .. Yalnız at ve süvari .• ikisi rıyor ve hemen l..enının grubunda 
bir~ IŞe böylece Budyeni elzem bir yer alıyor .. Arada, fabrikadaki işin
tcf. efsanevi bir general ohnuttur .. den sonra, okumak, yazmak öğren
Hala da süvarilik onun bütün a1- miştir~ H~tta mak~elerini bizzat 
hdır .• Süvarileri tanklara modern yazdıgı hır gazete bıle çıkarıyor .•. 
silahlar üzerine, hatta atl~ın ka- 1914 te Klim hala Sibiryada sürgün
natları olsa, yukarıda, semada uçan dür .. Tam ihtilal sıralarında geliyor. 
can sıkıcı tayyareler üzerine atmak- Moskovadan cepheye, cepheden 
tan bile çekinmez.. Moskovaya kadar hep Lenine re-

y E G O R O F fakat ediyor .. 
iyi bir erkinıharp.. Dahili harp esnasında, komü-

Y egorof pejim ne olursa olsun nist partisi merkez komitesi aza
mealeğine ayni sadakatle devam sı olduğu halde, askeri bir şef ohnı
eden zabit tipidir. Çarın hassa ordu- yacak, sadece ordu komiseri sıfa-

• sunda albaydı.. 1905 de ilk ihtilali tiyle generalleri ve harekatı neza
_.......,..,.~ .............. ....:;.;...~..ı"':ı....:.ı ezen orduda!.. Yine 1905 tedir ki reti altında tutacaktır. 

Kızıl ordu geçit resminde Yegorof ihtilalci sosyalizme İştirak Birden bire Ukranyada, Leh ordu-
yulmuşlardır. Burada Bolşevik ih- Blüher Japon ihtıraslarına kar§ı etti. GörünÜ.§te orduldakak!. ".azifesi- !arına karşı, bir vakitki küçük Klim 
t ·ı.ı· ·ıı· 1 b" k'I 1 k k Şa k d k .ı_ ne devam edıyor par unıforma- ·ın d ld - ed" ı <UI mı ı ve sosya ır şe ı a mış- oyan uza r or usu umancıa- l d ' kah I . sı an a amı o ugunu ıspat ıyor ... 
tır .. Daha uzakta Japonya ve Hin- nıdır .. Bu geniş mıntaka içinde ya- ~ arasın a sarayın Gu d~~ası- General tayin ediliyor .• Milli mü
diatanı lağımlamışlardır. Fakat tah- şamaktadır. Moskovada çok az gö- m~e b"!u_ıı~y~rdu. ran. uşes- dafaa halk komiseri, nihayet ma
min edemedikleri şey milliyetçi- rülür. Kremline çağırılsa, gitıniyece- ~er~~ ell~rını opuyo~, Ça;lık l~vhası reşal oluyor .. Küçük Klim artık ma
lik ve Bolşevizm arasındaki ayrıhk- ğini sananlar vardı. Halbuki Blü- onunde hır heykel gıbı dım dik du- reşal Voroşiloftur. 
tır. Çin milliyetçilerinin meclisi olan her çağırılmış ve gelmiş, vazifesini ru:ı;~~~j" ıkı d d b' 'ft . 29 son kanun 1935 te yedinci 
Kumintang Bolşevizmi reddetmiş- yapmıştır. b ·tit \wca: . kr u a b 'i:·· çı Sovyetler kongresinde Tukıı..çevs· 
tir. Hayaller dağıhnış, hulyalar yı- B U D Y E N l t- rıy ':. ru b erknı likzan?n u 0r ki raporunu şöyle bitiriyordu 
kıhnıştır. Japon emperyalizmi teh- ŞEYTAN SOY AR1 ~ çoc~guT, u akis. er .~n atının~ - «Bütün igçi ve köylü memleke-
ditkar bir k"I ı Budye · ·· ·d· R J nısyenı roç ye muracaat ettı ve . . _ .. . . 

şe 1 a mıştır. . nı suvarı ır. us ve apon kah l . . • tımız topragı mudafaa ıçın tek adam 
işte, mareşal rütbesine çıkarılan harbı sırasında süvari çavuşu idi.. d Leu ~~dı.. 15 son kanun 19b1.8 gibi kalkınmağa hazırdır .. ihtilal 

e nının ımzasını taşıyan ır · ·ı K 1 d şevki ve Klim Voroşilofun demir 

.· ·~ 

emırname ı e ızı or u kurulmuş- "d . 1 d b"' "'k St l" · · · 
B Li k lh .. ı are'ı a bn a, uyu a ınıınızın 

tu.. rest - tovs ta su müzakere . · 1 d k d ti" 1 K 1 . . . . . rıyasetı a bn a u re ı o an ızı 

edilıyordu. Herşey terkedıhnıştı... ordu müstevlileri daima mahv de-
ki ordunun yerinde yeller esiyor- cektir .» e 

du. Efrat kendi kendilerini terhis Delegeler ayağa kalkarak Stalin 
etıni§lerdi. Toplar, tayyareler, mit- ve Voroşilofu alkışladılar .• Dele
<>lyözler ötede beride kalmıştı. ilk geler «yaşasın Voroşilof arkadaş!» 

iş bu anarşi içinde yeni bir nizam diye bağırıyorlardı .. Bu zafer nida
çıkarmaktı •. Eski hassa albayı eske- ları ertesi sene de tekerrür etti. Bu 
ri nizamnameleri yazdı .. Kızılordu- sene de .. Fakat bu defa raporu oku
nun ana dimağı oklu .. Sadık ve mü- yan artık T ukaçevski değildi. 

GARDENPARTi 
Neş'eli ve eğlenceli bir gece geçirmek için 17 • 6 • 37 
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Şehir Gazinosunda 
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Çekoslovak Bükreşte 

1 
~ • 

.i'aJıife :) 

Viyanalı yıldız 
Paula Vessely 

Kendisine cüzzam aşılanmaması 

şilin tediyesine 
• • 
ıçın 50,000 

mecbur tutu uyor 

Majeste Karol B. Milan Hodza şerefine bir ziyafet 
verdi ve 2 saat kendisiyle mühim işler için görüştü 

Viyanadan bildiriliyor: , - . 
Geçen hafta Viyananın tanının~ si- .· ,: "· , 

nema yıldızlarından Paula V assley müt-1 ., · 
hiş bir mektup aldı. Muayyen bir yere 
50000 şilin bırakması isteniyordu. Bunu 
yapmazsa, mektup muharriri güzel 
yıldızın vücuduna cüzzam hastalığının 

Yugoslav, Romanya Çek devlet adamlar! Tuna üzerinde konuşacaklar 
mikroplarını aşılayacağını bildiriyordu. 

Tabii büyük artist bu tehdit karşısın-
Bükreş, 16 (Ö.R) - Çekoslovak baş- dilmiştir. Tuna havz::.ııı teşkilatı e.sasiyesinin goslavya başvekili Milan Stoyadino- da epiy sarsıldı. Polise müracaat etti. 

vekili B. Milan Hodza, öğleden evvel B. Hodza saraydan ayrıldıktan sonra tekamülü sulhu istihdaf eden anla~ma viçle buluşmak üzere Tuna üzerinden 1 Klasik usule müracaate karar verildi. 
buraya gelmiş ve hararetle karşılanmış- başvekalete gitmiş ve öğleden sonra ve ittifaklara tamamen uygun bulun- hareket etmişlerdir. ı Yani artiste tayin cdilrn mevkie gide
tır. akşam saat 7,5 a kadar ikinci bir kon- duğunu söyliyen B. Hodza küçük an- Bükreş, 16 (AA) - BB. Hodza ve j rek müracaat eden şahsa istediği mPb-

B. Hodza kral sarayında ismini kay- ferans a~tir. tant mesaisinin akvam cemiyeti pren- Tataresko dün iki saat görüşmüşlerdir. !ağı ihtiva eden bir paket vermesi tav-
de'-'· ve Ru ı.... ekilı' B Tata il' İki devlet adamı bu göruş" meleri esna-ı siye olundu. w..... men .,...v · - Başvekil B T tar ko Milan Hod- siplerine tevafuk ettig"ini · "v" elıniştir. 

k il ki .. t" · a es • sında Çekoslovakya ve Romanyayı dog" - Artist bu şekilde hareket etti. Hay-res o · e i · saat kadar görüşmuş ur. za şerefin b' akşa . af t' · Gerek maı· este Karo! gerekse B. Ta-
B ed 'd e ır m zıy e ı vermış- rudan doğruya alakadar eden mesele- dut gelip parayı aldıgı- sırada iki polis 

u görüşm en sonra saraya gı en tir z· af tte tukl .. 1 . tir taresko ile Milan Hodza arasında dün- 1 
B. Hodza ve Tataresko Karo! tarafın- · ıy e nu ar soy enmış • !eri ve ezcümle Romanyanın Çekoslo- ortaya çıkarak herifi tevkif ettiler. Hiç 
dan kabul ~tir. B. Hodza, Tatareskonun nutkuna ver- kil yapılan görüşmeler çok mühimdir. vakyadan sipariş ettiği. h. arp levazımı-! ~~phesiz, Müll.er isminde~ bu_ _adam Yıldız Paula Wesseley .ııııs"' 

Majeste kral, B. Milan Hodza şere- diği cevapta, Çeklerin Tuna havzası ik- Bunlardan birincisi askeri meselelerde nın finansmanı meselesını mevzuu bahs ışın esasına vakıf olmadıgını ıddia et- nı faaliyetle aramaktadır. J3 ııJıP' 
fine bir öğle ziyafeti vermiştir. Bu zi- tısadi ve siyasi münasebatı için elin- Çekoslovak ve Romanya arasında te- etmişlerdir. ı m~ktedir. GQya tanımadığı diğer bir ki Müllerin ikametgfilıında Y.' bll' 
yafette BB. Tatares'ko ile hariciye na- den geleni yapacağını söylemiş ve or- sanüt ve ahenk mevcudiyetini ve ikin- tki başvekil ayni zamanda bütün si- şahıs tarafından randevu yerine git- birçok resimleriyle şüpheli bir t~I' 0JsJI 
zırı B. Antonesko da hazır bulunmuş- ta Avrupa meselelerinde ilgili bulunan cisi de Tuna memleketleri arasında yas! meselcloı de kısa bir göz atmış- meğe ve Pavla Vesley tarafından ve- lunmuştur. Şimdi tahlile verilın;t ffl'' 
tur. büyük devletlerin teşriki mesaısını iktısadl teşriki mesai teşkil etmektedir. !ardır. 1 rilecek bir paket fotografı almağa me- bu tübün artiste aşılanacağı teh ıısıalr 

Z. af Karo! l '-•• kil T tar ko B H dza b' 'ıha Kral K 1 ta -'"-'· kamında ileri sürW~n müthiş h _ "' ıy etten sonra Kral un r ya- memnuniyetle kabul ettiğini l!Ave et.- B. Milan Hodza, ~ve a es . o ı re aro ra- mur c~m;ı.. .. .... 
oeti altında mühim bir konferarıs akte- miştir. ve hariciye nazırı Antonesko yarın Yu- fından kabul , 'unmuştur. Polis bu masala inanmadığı için bu ğın mjkroplarını ihtiva etmesi 

............. "M~;~; .... "k;-;,1;· .. ·"P~;;~·;· · .. ~i'ii'i ........................ A~·ir~; ...... 8i'ib~~·· · .. ı~·p-~1~·;i~<l~ .......... pek ·safdil> de~::r:u;:ldan-~:;:etiyle ~ 

Mısır pavyonunun acım ispanyanın bütün sefir- Milyoner ve güzel bir 
töreninde bulund~ leri V alansiyadaki esmerle evleniyor 

Blum kabinesine itimat edildi 
A s iler istihkam çemberi ni yardılar Londrac1an bildiriliyor: 

Meşhur boksör Jack Doyle, sağ eli 
Paris,16 (ö.R) - Mısır kralı Faruk vermiştir. j burkulduğu için, bu ay sonunda Baer-

I annesiyle birlikte, maiyetlerinde Mısn Parlamentonun maliye encümeni hü- !unda karşı belki boks edemiyecek; fa-
hariciye nazırı ve Paris sefiri olduğu kümete hususi mali salahiyet veren kat ansızın Amerikaya hareketinin se-
halde saat 16 da Elize sarayına gelerek kanun layıhasını kabul etmiştir. En- bebi başkadır. Doyle cNormandie• va-
cumhur reisi B. Lebrun ile Bn. Leh- cümen azasından on altısı muvafık, on puriyle yola çıkmıştır. 
runü ziyaret etınişlerdir. Saat 17 de altısı muhalif rey vermişler ve altı ta- Verdiği bir izahata göre zengin bir 
cümhur reisi Mısır sefaretine giderek . d kte . t' ,_,. tı . kadınla evlenmek üzeredir. . nesı e rey verme n ıs ınAöl. e nış~ 

kralın zıyaretini iade etıniştir. Kral, !erdir. Müstenkiflerin beşi komünist, Kimdir bu kadın? J ack Doy le söy-
Mısır pavyonunun küşat resmini yap- biri radikal sosyalisttir. lemek istemiyor. Yalnız şurasını tas-
mıştır. Paris, 16 (A.A) - Parlamento 247 tih ediyor ki kadın milyonerdir, dul-

P~ris, 16 (ö.R) - Parlamentonun reye karşı 346 rey ile hükümcte hu- dur, büyük bir sinema şirkPtinin sahi-
alelade devresinin sonuna kadar hükü-
mete mali hususatta tam salahiyet ve- susi mali salahiyet veren kanun ltıyı- bidir, güzeldir, esmerdir ve geçenler-

ren kanun bu sabah 10,30 da 247 reye hasını kabul etıniştir. Llyıha Rcynaud de Londrada bulunmuştur. 
karşı 346 reyle kabul edilmiştir. Son ve Flandinin tenkitlerine cevap veren Bu tarife mükemmelen uyan bir şa-
dakikaya kadar komünist partisinin B. Blum tarafından söylenen ve ko- hıs vardır: Bn. Libby Holmanin .. Ken-
müstenkif mevkide kalmasının bir ka- münistleri halk cephesi siyasetini ta- disi Amerikanın en tanınmış müzik -
bine buhranına sebep olacağından kor- kip etmeğe davet eden müheyyiç bir lıoll yıldızlarından biridir. Geçenlerde 
kuluyordu. Kabinenin devrilmesi ih- nutuktan sonra kabul edilmiştir. ölen kocasından 200 milyonluk bir mi-
timali ancak bu sabah saat beşte zail Layıha reye konmadan biraz evvel rasa konmuştur. Bir tütün kumpan- Boksör Jack Doyle. SoP J,1 
olmuştur. Başvekil B. Blum heyecanlı komünistler tarzı hareketlerini değiş- yası idare meclisi reisidir. Ufak tefek malısusada Londraya gelmiŞtı·ulııDdı•I" 
bir nutuk söyliyerek para vaziyetinin tirmişJer ve hükümet tarafından teglli - ve esmerdir. Bir hayır balosunda tek kikada Jack Doyle'un da b. ,;,, 

b k 1 b·nınc<W vehametini ve sermayelerin harice fi- edilen projeyi kabul etmişlerdir. Bombardımanlardan harap olan Bilbaodan bir intiba ir aksam sar ı söy emek üzere sureti "NormandiP> vapuruna ı "fi' 
rarından hasıl olan tehlikeler! göster- Paris, 16 (ö.R) - Havas ajan-ınoktasını yarıp şehre yakın tepeleri 'G:'ilardo ile Meksiko, Vaşington, bir tecavüzün bütün geın~e ·~ 
miş, hükümete salfilıiyet verilirse bu Japonyada altın sının asiler .ne.z~i~?~ki .. muh.abiri işgal etmiştir. .. .. . .. JPrag, T~nca: Varşova, B~rn, Bel- pılmış gibi telakki olun~ ııJıPı1'~ 
usulün spekülatörlerin taarruzlarını tarafından hıldırıldıgıne gore Bılbao Yalnız meşru hukumetı mute- grad sefırlerı, ve Oslo, Bıikreş, Ko- derhal müşterek tedbir}~rı: biJdİf1 

durduracağını söylemiştir. Stokla Tl ıçın erzak ve zaruri ihtiyaç mad- zarrır eden ademi müdahale paktı penhag,Riga, I...ahaye ve Viyana mas sına sebebiyet verecegı d 
Diğer taraftan B. Blum bir tadil ka- deleri küllt mikdarda şehir civarına komedisine rağmen düşman son lahatgüzarıları iştirak edeceklerdir •. mektedir. 'Jtert ~ 

rarını kabul etmiştir. Buna göre hükü- Tokyo, 1 6 ( A.A) - Domei ajan- sevkedilmektedir. Asiler Biskaya aylar zarfında tayyare kuvvetleri- ! Sefir ve mümessillerden bir çokla- Londra, 16 ( A.A). - Jng•1 .,.,,Pı"' met frangın istikrarına karar vere- sı bildiriyor : payitahtına girer girmez bu erzak ni dört misline çıkarmış ve gerek rı Valensiyaya gelmişlerdir. rafından tedarik edılen •rM,ıP 
cek olursa frank kıymetinin tesbiti için Maliye nazırı ve Japon bankala- ve eşya meccani olarak tevzi edile- Portekiz hududundan gerekse müs-1 Londra, 16 (A.A) - lngiltere hü- kk da r lı' 
ilk teşrin kanuniyle tesbit edilen aza- rı direktörleri memlekette mevcut cektir. fitlerin elinde bulunan limanlardan kümeli ispanyada harp halinde bulu- demirleri meselesi ha ı~. jstiı" ~
mi asgari hudutlar arasında olacaktır. bütün altın stokunun ve her türlü Valensiya, 15 (A.A) - Milli mü- tayyare ve top ve otomatik silahlar nan iki tarafa deniz kontrolü hakkın- kamarasında vukubulan :

1a. 511'111' 
Ayrıca, hükümetin kambiyo müraka- yeni altın istihsalatınıı:ı devl~~leşti- dafaa nezareti tebliğ ediyor : tedarik et_miştir. 'da verdiği notanın metnini neşret- cevap veren ticaret nazır ffl,J<;. 
besi mahiyetinde her hangi bir tedbire rilmesini düşünmektedır. Dun de Sivil ahali tarihin kaydettiği en Valensıya, 15 (A.A) -- Çarşam- mektedir. Nota on iki mart anlaş- ley, lspanyol milliyetperVer ıoP pıı 
tevessül etmesi menedilmiştir. Amerikaya on yedi milyon yenlik 1 zalimane bombardımanlara maruz ba günü ispanyanın siyasi mümes-j masını ihtiva eylemekte ve kontrol !arı idarelerinde ~ulunan ,,aP~ 

Paris, 16 (A.A) - Başvekil Leon altın ihraç olunmuş ve bu suretle j bırakılarak iki aydan beri devam silleri burada bir içtima akdedecek- gemilerine hürmet edilmei ve em- !ar üzerinden lngıltere)'~rffl ir<;~ 
Blum diin •kşam saat 23 de sol cenah sene ba~ından beri ihraç edilen altın ıeden taarruzlar neticesinde düş- !erdir. . Konferansa ispanyanın 1 

niyet mıntakaları tesis olunmasını demir ihracatının zarar go ·fJet<' 
delegasyon ununun huzurunda hü!<ü- mikdarı 1 77 milyon yen kıymetine ı man Bil~~ya yaklaşmağ? ~uv:affak Lo~~ra sefiri Az~rate, . ;1\1osko".a: tavs~ye etme~t.edir. Bundan başka gı hakkında teminat -verffl' 

hakkında izahat çıkmıstır.. olarak ıstıhkam çemberının hır kaç sefırı Pascua, Parıs efırı Ossorıa gemılerden bırıne karşı yapılacak demiştir. 

Yazdn: Tok Dil l'efrlk ;ı No: 5 & 

Diyen efelerden birisi 
!una fısıldadı: 

Akyakalıoğ-ı kasına biriktiler. Akyakalıoğlu tekrar 
şu tek hey ile bağırdı: 

- Ne yapalını? 
Akyakalıoğlu kızmıştJ. Haykırdı: 

- Ne yapalım! yapalun! Katırcıoğ
lu içeride boğuluyor, boğulmuştur bi
le, hala masl;.araca düşünüyorsunuz. 

Lafın, gcvezeliı:in sırası değil!. 

Koşup bu m·ıhkem kapıya bir tekme 
attı. Kapı yerinden oynamamakla be
raber, gürültü aksi kuvvetli oldu. İçe

riden bir ses işitildi: 
- Kim o? 

Akyakalıoğlu onun haykırı~ından 

beş beter haykırışla cevap verdi: 
-Aç! 

İçeride bir kaynaşma oldu. Dısarı
dan gelen bu tek haykırmadan şü,phe
lenen nöbetçi ile, sesi duyan kapıcı ha
fi ve birkaç arkadaşları, acele acele 
mırıldandılar ko tular. Bu aınirane 

-Aç! 
İçeridekiler sustu. Akyakalıoğlu de

vam ediyordu: 

- Aç dedim a! 
Bir saniye içinde kapının sürgüsü ga

rip bir tesir altında çekilerek kapı ye
rinden oynarken, sarayın bu kapıya ya

kın olan harem dairesi tarafından bir 
silfilı gümledi, bir daha .. 

............... 
Üçüncüsüne, dördüncüsüne meydan 

bırakmıyan Akyakalıoğlu aralanmış ka
pıya omuz verip içeri daldı ve bağırdı: 

- Dağlardelisioğlu sen kara Şahinle 
kal! Bokçilcri bir hale sok! Sen Osman 
arkamdan gel! silfilı sesinin geldiği ye
re atıldı. Silah bir daha patladı. 

Dağlardelisioğlu ile Osman kapıyı 

aralıyan kapıcılara ve arkadaşlarına sı-

-------
- Susun! Yoksa mahvederiz! Eller miyiz? iki kubur odanın halılarına duş" til. çar tı 

P : e1 ~ 
yukarı! dediler! - Oooof Atlarız da öte bile geçeriz.' ............. ·.. .. .... .. ...... - Oofl Bu da ne? Bu .d: ~ .... ~ 

Kapıcılar, silfilı sesi, iki efenin atıl- Bak hele sen bana! 1 .. .. ... .. . .. .. . Diyerek zorla gözlerırıı ç 
ması, bir iki efenin de hançer çekip kar- Daldan kendisini ver etti, karşı pen- Onlara iltihak eden Dağlardclisioğlu !ık ... Yine kapadı. ,ı.J' 
~ılarına geçmelerinden fena halde kor- çereye.... •ile öteki efe, dört arkadaş Katırcıoğlu- - Mumları yakın!.. j\l<Ys~;;,.ıı· 
karak ellerini kaldırdılıır, Dağlardeli- Osmanın başı pençerenin çerçevesine 1 nu şimdi serbest kalan harem tarafın- - Efem! Uyan bak! ben ysfl 
sioğlu çabuk onları kapıcıbaşı köşküne çarpmış, camları odanın ortasına şangır l daki kapıdan at meydanına yakın bir !uyum! Dağlardelisioğlu da ~ 
sokup bağladı. Akyakalıoğluna yardı- şungur dökülmüş, onun arkasından da 1 yere çıkarmışlar, yarını saat sonra da; Uyan! Ne oldun söyle? ~ç9 
ma koştu. Ak~akalıoğlu kendini fırla~. pençe-1 nereye gideceklerini şaşıran efeler, Os- Katırcıoğlu .S:ğ gözünü ya' _,y· 

. .. .. .. .. .. .. . . renın kenarına tutunup içeriye girmeğe J manın sırtında kendinden habersiz gö- aralandırarak: 
1 
~ 

Akyakalıoğlu, silah sesinin geldiği ~ Osmanla birlikte odaya hopla- türdülderi Katırcıoğlunu, tenha bir so- _ Hımmm! Ak .. AkY,.J<a 1
" .ıJi-'1 

yere dogru" koşmuş, iki kat yüksekteki yıvermişlerdi. 1 kak başında bir çeşmenin taşına uzat- J ğl h ı H 1 ,, ·ııl' ıo u a... oş ge ..... 1>~> 

bu ışıklan parlıyan iki pencerenin bir .......... ·· mışlardı. Diyebildi. Tekrar sızdı. . ,~ 
a.~ karşısında kalınca bir ağaç görmüş- Zaten ~tırcıoğlunun yanına so!m- f Dördü birden, Katırcıoğlunun başını lu: ·ııırdeliP";ıtl 
tu. lamayıp bırer tarafa sinmiş olan cari- yüzünü yıkadılar. Boynunu ıslatıp oğ- _ Demedim mi sana dsg zdifl1• / 

Ak)l<lkalıog"lu deli, Osmana: yeler yan odalardan çıg"lıklar basarak mağa koyuldular. e ge ·ıı'·~ 

ı 
Ben bununla kaç sen .. f(iiJ 

- Fırla benimle beraber ağaca! kaçıştılar. Akyakalıoğlu; azacık kıpırdanıp, ho- ı g-unu go ~ ;-
D kaç defalar sarhoş u .. ctı ifl1• •"' 
.. iyip. ağaca sarıldı, çıktı. Bir dağ ke- Katırcıoğlu sarhoş olduğu için o ka- murdanan Katırcıoğlunun koynuna d'" bö 1 sini gorrll iJifY 

disı gıbı; dalların bu ışıklı pençerelere dar alllkalanamıyordu. Şarap çok fena çeşmenin kalaylı tasiyle birkaç tas su b:;" ru:;":rı ~~iba zehirli l> ' 
uzanan uçlarına tırmandı, ilerledi. 1 sarsmıştı. Bu g. iır_· ültüleri sofranın etra- boşalttı. "4 

1 
mişler! 1· 

Aman yarabbi! O ne haldi! Katırcı- fında, odanın ıçınde sanıyordu. İşte bu, Katırcıoğlunu yerinden az N pal , vit - e ya ım. 1ıı oğlu iki elinde iki tabanca sendeliye Akyakalıoğlu sür'atle koşarak Katır-. çok oynatmağa kafi geldi ve mırıldan- _ Ne mi yapalım? J3U1 
sendeliye zıplıyordu, etrafında hemen cıoğlunu iki kolundan tutup sarstı: dı. Sayıkbyordu: 

kimsecikler yoktu. Odanın sağ tarafın- - Efem! Sana ne oldu! Bak bana? - O kadar çok ... Gıdıklama!.. Bak!. 
daki perde arkasından birkaç baş gör- Katırcıoğlu zorla başını kaldırarak: Ooooff! Hımmm! Şarap döktün! Çekil! 
diller. - Ha! .. Sen.. Sen kimsin? Kolunu bir salladı salladıg"ı kolu 

• • 
Ortada bir sofra vardı, şarap ~ofrası.. Diyince Akyakalıoğlunda şafak at-, elinde dolu çeşme tasını tutan Akyakalı-

Ka~ıı:cıoğlu nerdeyse sarhoşlukla ken-ı mış, Katırcıoğlunu kucaklayıvermişti: oğlunun eline rastladı, tas boşanıp; bu 
disını yere atacaktı. - Osman yardım et, sen çık pençe- 1 sefer tepeden dökme, tekrar koynuna 
Akayakalıoğlu dayanamadı, deli Os- reye, uzatayım da al! dedi. sular doldu. 

man da yanına gelmişti, sordu: 1 Artık fena halde sızan Katırcıoğlu Katırcıoğlu birdenbire oturmağa yel-

götürelim!. 
- Nereye? 
- V czirin evi olmaz. 
- yeniçeri ocağı! I 
- O da olmaz! ısJ"' 
- öyle ise! bult11'• 
_ yakınlarda bir ev 

safiri diye girelim! 

- Sonra? ~· .-
- Bitmeaı 



~E 17HAZiRAN1937 - Sahife 1 - ----. 
~, 

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce bas~a?arın şifa bulduğu Urgaab 

ılıcaları bugünden itibaren açıldı • 

FAVSTA 
............................ 

Y .azan: lşel Zevako \._ ...... ._ .. ._ ... ______________ _.:-.._., 
-34 -

. - Evet kızım hepsini gördüm ve işit-• bir defa daha tekrarlamadı ama, aklın-
tun. 1 dan neler geçirdiği beli idi. Kurnaz Pa-

Ilıcalar eıki müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 
müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün kon
foru ve tair tertibatı ikmal ettirilmiş, asri bir tekle ifrağ 
ettirilmiştir • 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhene hastaneıinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizı•t tahlil 
ettirilen sularında yüzde bir buçuk radyonaktevıte bulundu· 
ğu görüluıüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapor tasdik edil
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide, 

14 ı pas sözü başka taraflara intikal cttire-
l(pı.ALIÇE VE PAPA SlKSE'l' KL'IT rck devam etti: 

.. ~aliçe ile Papa Siksct karşı karşıya 1 - Dük dö Giz Frruısadaki dinsizleri 
&o.tilştirlerkcn Papa hararetle sözüne 

1 

ortadnn kaldırmak için benden p"ra is
devanı etti: temişti. Bu parayı getirmiştim. Kızım, 
.. - Mösyö Lö Dille dö Giz küçüklü-

1 
Kajcten altın yüklü otuz Katırın Parise 

rUnde Domuz çobanlığı yaptığımı an-, doğru yola çıkmış olduğunu size haber 
aiınak istedi. Hnkikateıı ben Domuz . verecektir. Maatteessüf pek yanlış ta
~avtıılarını güttüm. Hizmetçisi oldu-1 nıdığım Gizin h~kild çehr · ai 
~ Zat beni kafa itibariyle 0 kadar ka- nıttırdığınızdan dolayı size teşekkür 
ilıyetsiz görmüştü ki, silrüsündeki i-,ederim Madam. Yolda bulunan altınlar 

~e~eri bile bana emniyet edemezdL derhal Romaya geriye gönderilecek~ir. 
llıifenı ancak domuz yavrularını güt- Hanri dö Bearndan korkmuştum. Dın

~kt.ı. İşte kız.un ben insanları idareyi sizliğin bu adam ile birlikte Fransa tah
u Yolda öğrendim. Papaslıktan Kardi- 1 tına kadar yükseleceğinden ürkrnüş

;:11ta kadnr her adım atışımda insan-ı ti.'m. Oğlunuzu fuhuş Alemlerine dal-
ın domuz ynvrulnrındnn pek te farklı mış gördüğümden Hüknolarla mücade

~ğuıı ve onları idare etmek için le edemiyeccğini sanıyordum. Kilise 
fh . kiler gibi sırık, sopa kullanmağa 1 için Fransruun elden kaçırılması korku
la lıyaç bulunduğunu tecrübelerimle an- 1 su her türlü müd~rıa vasıtalari:le P~
d dtın. On üçüncü Greguvarm ölümün- ! paları harekete gctırecek fevkalade hır 
en sonra onun yerini almaklığıın la- hadisedir. Bundan dolayıdır ki size kar

~llnge}di. O zaman gütmüş olduğum do- 1 şı kalbimde beslediğim babalık ~uygu
llıUz Yavrularından birinin bütün sürü- lanna rağmen oğlunuzu tcrkettim. Bu
)e hrutim bulunduğunu hatırladım. O nun size vereceği zararları da düşüne
~ diğerlerinden daha kuvvetli ve 

1 
rek ağlıya ağlıya bu karara boyun eğ

~ atılı değildi. Tersine olarak göze ildim, Gize el uzattım. Ne yalan söyliye-
hnaznak için diğerlerinden kendisini yim ki Giz bann Scnlig ile birlikte hı
~ Aciz gösterirdi. Diğerleri birbir-1 ristiyanlık ~lcminin bir kahramanı gö-
rıyle uğraştıkça 0 yerleşir, kendisine 1 rünüyordu. Aldnnınışun, düşünceleri
~ Uygun yeri tutnrdı. Onu, tuttuğu mi doğrulttunuz. $imdi ne yapacağım? 
~rden çıkarmak istiyenlere karşı da Oğlunuz pek nıiftir. Bizi dinsizlerden 
ka tkaklık gösteriyôr gibi davranır, fa- kurbracak, koruyacak kim olabilir? 
lı: t Y<ınına kimseyi yaklaştırmazdı. İşte Katerin yavaş yavaş doğruldu. Şim
~ ~n böyle Papa ~ldum. Bilir mi- diye .kndar ağzı~ı açı~ hiçbir söz söyle
d· ki, Papa seçmek içm toplanan kar- memış, yalnız dinlemış, son suale şu cc-
n:ııar ?neclisi beni ne diye çağırdı? vahı vermişti: .. 
rı 1ı:n adını onlarca (Eşek) ti. lc:t 0 ı - Ben... Bunun ıçm ben hazırım!. 
ı,~ ıçin beni Papnlığn seçtiler. Bundan Şimdiye kadar beni korkutan sizin ba
~ka beni beli bUkük Meta yere ya- na karşı nlfıkasız bulunduğunuz hissi 
l>tşacak bir halde gördüklerinden he- idi. Evet şimdiye kadar siz bize muha
~C!n öleceğimi sanıyorlardı. Fakat seçi- lif. ~din~ A~c.~ ~i~im düşmanımız ve 

s~ihncz d y ld v d ' dik k Gızın muteffıkı ıdınız ... 
aildiğinu g" d~rıu 1 ugumu, ~ e- Ah aziz peder, eğer sizin sadece bita-
ltadat Urkt~u~kl . c~ .~ 0 

1. ~e raf kalncağınızı bilseydim bS§ka birey :a erını sız ~vvur er ınız. 
11 hakika istemezdim. O zaman benim nnsıl herc-

İ{q · ten pek güZcl bir oyun oldu. k t l v• • .. .. d" Uz. O"lwn böy
li:\~~n Uıten düşilncelerimi çok iyi an-

1 
c ec lcccgri ·~ ~orur ~unları düsünc-

-~ı.ı. eli . .,.___ k . e şey e uşunmez. ,.. 
l'd • n7.rett .l.lMlllm •anına yemın k b . p T ~-ungcldig-İ C!l'itn ki ce enım... aram var . .utU. 

l'erd : Eşek, cennetin anahtarlarını kaaar da adam bulabilirim. Babamın 
'link'; arıyordu, yoksa beli hastalıktan kanına yem.in ederim ki bu iş için, din
~ u değUdı) ~emiştl. Bunu.."l içJı kı- sizleri boğmak icin kat'iyyen eJlerim tit
İ3 ~~~severim, zira insandır. Şu Giz 

1
rcmez. Hele iş Gize gelince: lşte ornsı

tı~'-d"'Uqlten korkak ve beyinsiz bir nı da ben bilirim. 
'""lll ır c· · b' d 1 8\tııd · ızın ır omuz yavru- - Bitmedi -
s· an farkı ycıktur. ! if ... 

k~n~et koltuğa yerleşerek biraz kendi 
1 

""

1
, S t J k t •• t •• •• 

etti: Ule homurdandıktan sonra ilave a ı ı ., u uncu 
O~ardinaller! Evet güzel bir sürü! d Ü k kan l 
liıı.ı bil~ benden neden nefret ettikle- Tilkilik Hatuniye camii lata 1Yor ınusunuz Madam? Ben on-
lıtJat~reu buıın bir düsturunu ha- parkı karşıs.ındaki 220 numa· 
d.lı~ıın. Pap:ıslanı Senpiyerin fakir ol- ralı tütüncü dükkanı azimet 
~k r u sÖyledun. Bundan dolayı da dolayısile acele olarak dev-
l'!!tf tll:l bir Papa oldum. Çünkü Haz- ren satılacağmdan taliplerin 
f!t'bı sanın vekillerini domuz yavruları ayni diikkana mürat·aati ilan 
l'a\'tuı~~<;attırtmıyordum. Evet domuz olunur. 
~Ilı. -.u·ma (Sirse) gibi bir sihirbaz t.ım-•mııll!llm:;mı::mm:;;zaı:w:~ 
~tıdu ~nlar da bunu bildiklerinden lzmir Ahamı Şahsiye Sulh 
<İlı.J.ırı erine böyle birini reis olarak bul- Hukuk Mahkemesinden: 
b~~ Ahmaklar! Onlar sanıyorlar ki 936/96 
~llden n benim habcrinı yok, hepsi lzmirde Alsancakta Zühre 
l'oriatd .rn~nun olmadıklarını gösteri- sokağında 2 No. fırının sahip 
~1 ı: Fakat hiç biri bunu yüzüme 
dt.1:1

11 
g~ste~ınek cesaretinde bulunama- ve mutasarrıfı mahcur Mürteza

'liııduı lşe hır kadın eli karıştınnayı dü- nıo varisi Sabriye tarafından 
~gti~er .ve el altından da mücadele satılmasını istemesi iizerine 
lı'ı%~l"dı. Fakat hiç bir şeyden kork- muvafık görülen bu isteki dai· 

İ>nı>a 1; A~~ah benimledir. resinde kırk iki metro murab· 
tı. ~cd u Sözlerin iizerine ayağa kallc- baı üzerinde kargir olarak ya· 
~l' .Ilı ense ne inliyor, ne de bastonuna pılmış iki katlı bina ve avlusu 
~ h.ı~~du. Dimdikti. Ellerini arka- ve içindeki makine alat ve 
~dcı d .rnış sert adıniliırla odanın içe- ede\•atile açık nrttırma sur~
l'ol!i bu1::.n1;tıb~aterin, gösteriş olduğu tile satılığa çıkarılmıştır. Mu-

l'dlı. l> n ır ~ygı ile onu seyredi- han.ımen kıymeti bin dokuz yüz 
....._ aa:Pa tekrar söze başladı: elli Jira deg-erinde olan fırın ve ~ ~lı a karşı beslenen düşmanlığın 

=~ltu.ırı ~ sebebi, sefaletin en ziyade müştemilahnın ilk müzayede 
h""l l'ap~~~üğU yerlcrcie Hazreti tsa- günü 24 - 6 • 937 perfembe 
~rltes rat~ı· Yapınaklığımdır. Halbuki günü saat on beşte lzmir Ah
t ltrı alcı h:lık ve zaruretten ürkerek kamı şahsiye mahkemesi salo
ı::ı it~ ıne husumet göstermekten nunda yapılacaktır. Bu tarihte 
~.1lor. n!~r. ~crkcs zenginlikten hoş- yapılacak arttırmada muham
lt ~uşıu bukı Hazreti İsa, bir ahırda men kıymetin yüzde yetmiş 
h~urac:la;ı:vnriyununu, balıkçı ve beşini bulmadığı takdirde en 
~ it kabaıuı r.asından seçti. Benim en çok arthranın hakkı mahfuz 
~· kltfurnı d tını, vaktiyle çoban ol- kalmak üzere kat'i ihalesi 12 "1lr~. ~ ır. Sanki domuz çobanları 
~~ 0 .b? çobanı arasında bir fark temmuz Pazartesi günü saat 
~i~ .. ı ı! on beşte yapılacaktır. 

~t ı . t l(ent ta d k 1 
hf.t. ı.ıu 1'luı .... tlı tntlı gülüyordu. Fa- ihaleye iştirak e ~ce o an· 
teJc dC!~et t gulunısemclerin içinde gizli lar yüzde yedi buçuk pey ak· 
"e Utı-edi. ~vardı .ki Katcrin istemiyc- çesi olarak petin verecek ve 
~e~ ki: apa bırdenbire ona döndü ondan sonra ihaleye iştirak 

Q~ ndaın 0 • 1 edebilecektir. ihalesi üzerinde 
~t· ltraıın ' g unuz fakir bir prenstir. takarrür eden kimse yüzde iki 
~1.;1 Luvrae~rı hilafına Parise gelerek belediye rüsumu ve delliliyesi 
~~ğı ~ adar girerek tehdide kal- ile tapu masrafını verecektir. 

"·ıı.~'tndı. onu ortadan kaldırıver- k kJ' 1 
~-:.~t. bll?-a . Bu gayri men ule iste ı o an-
~~"""'%ı. "ı .. ı Ya gelince durdu. Katerin Iar mahkemeye mnracaat ey• 
·~\t "-.. ··ıd 1 l ı 'rılarn ° lll'rneyi aklına koydu- leme eri i in o unur. 

lftı. Gerçi bu sözleri Papa 1936 (1090) 

böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romati2ma gibi ve bil
has11a çocuğu olmıyan kadmların şifa bulduğu bu ılıcalar 
en son terekkivat ve ne .. ::ıfetini göstermekle sayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Ge'en müşterilerin memnun olacak
larını ve trenle gelenlerin Posta arabafarun istasyonda bula· 
caklaranı hildiririm. Mü teciri: Rüstem 
. J . : _,• . . . 1. '! ••• :· ~,. ~ .... .;.· ,_ ·İt ': ' '- ·~ 1 .. • ~: • ' 

Kemalpaıa icra memurlu~ 

ğundan: 
lzıcirde çelengir zade osman 

febmiye borçlu örenden şamh 
zekinin çarşıkh kara kesik 
mevkiinde Temmuz 320 tarih 
ve 35-20 numaralı Tapuya müs· 
tenit şarkan bacı ali, garben 
tarik, şimalen bacı o~man, ce· 
nuben ya~ar, İsmail, hacı ba
san bağlari'e mahdut 7 dönüm 
iki evlek 1800 lira tahmin kıy
metli 10 zeytin ağacmı ve aşı 
çekirdeksiz üzüm çubukJarını 
şamil bağı satılmak üzere mü
zayedeye verilmiştir. 

19· 7-937 tarihine müsadif 
pazar ertesi günü 11-12 de ya

pılacaktır. Birinci arttırma~mda 
teklif edilecek bedeli ınuham

men kıymetinin yôıde 75 şini 
bulduğu takdirde ihale edile
cektir. 

Noksan bir bedel teklifi ha
linde müşterinin mülzemiyeti 

baki kalmak şartile artırma 15 
gün uzatılır. 

3·8-937 tarihine müsadif Salı 
gunu ayni saatte yapılacak 

ikinci arbrmasında teklif edi
lecek en son bedel muhammen 

ıymetin yüzde 75 ini yine bul
madığı takdirde sahş düşürü-

lerek 2280 numaralı kanun mu• 

cibince borç beş sene taksite 
bağlanacaktır. 

Almak jstiyenlerin ihale Ya

kıtlarında yüzde 7 buçuk de· 
pozito akçesile kemalpaşa İc· 
rasında hazır bulunmaları ve 

fazla izahat itttiyenlerin bugün
den itibaren açık bulunan şart-

nameyi görüp tetkik eyleme· 
leri ve bu mülk üzerinde bir 

guna hak ve alacak iddiasında 
bu unanların 20 gün zarfında 

daireye müracaatla bak ve ala
caklarına müspet vesıkalarını 

göstermeleri akıi halde hak
Jarı tapu sicilile sabit olmıyan-

laran paylaşmasından hariç ka
lacakları dellaliye resmile iha· 

leye müteallik pul paralarının 
müşteriye ait bulunduğu ilin 
olunur. 

Dosya numarası 932· 427 dir. 
1089 (1937) 

lzmir sulh hukuk mahkeme· 
sinaen: 

lzmir pogta ve telgraf ida· 
resi vekili avukat Murat Çınar 

tarafından müddeaaleyh eski 

reşadiye posta ve telgraf mli

diri lbrahim aleyhine açtığı 
alacak davasının cari muhake

mesinde miiddeaa 'eyhin ika
metgahı meçhul kaldığıodao 

3·6-937 tarihinde mahkemeye 
gelmesi için ilin~n tebligat ya-

pıldığı halde gelmediğinden 
hakkında gıyap karannın da 

ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve tebliğ makamına kaim ol· 

mak ü1ere muhakemenin mual
Ja k bulunduğu 25-6-937 tari-

hine müsadif Cuma günü saat 
onda lzmir sulh hukuk mah· 

kemesinde hazır bulunması ve 
ya bir Yeki! göndermesi lüıu· 
mu ilin olunur. 

1087 (1943) 

-~Hem satılık hem 
kiralık 

Darağaçta tramvay caddesinde 
108 nurnnralı kargir iki katlı ve de
rununda elektrik tesisatı, kum
p!Ulya suyu ve telefon tesisatı, ayrı
ca burgu suyunu havi zemin taşla dö
şenmiş ilci yaz~ne ve lağım ve he
lası mevcut müceddet bir depo hem 
satılık ve hem kiralıktır. Yeni li
man tcskilAtı Şehitlere nakledilece
ğindcn istikbali parlak olan işbu 
depo müsait ·şeraitle verilecektir. 
Talip olarilar depoyu Darağacında 
ispirto depo memuru B. Tevfik va
sıtasiyle gö cbilirler. Pazarlık ve şe
rait için de Arap fınnı Mekke yoku
şu 24 numarada B. Avniye müra
caat edebilirler. Alsancakta eski 
karakol merkezi arkasında 135 met
re arsa inşaat malzemesiyle birlikte 
satılıktır. Taliplerin yine Mekke yo
kuşunda 24 numarada B. Avniye 

1 müracaatleri. 

1 h.3 1 - 10 

-------~~~~---D 0KT0 R 

Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 
iki sencdenberi dahiliye mü· 

tahassıslı~ını ifa etmekte oldu

ğum Alsancaktaki Sent Antu· 

van hastanesinden bazı sebep

lerle ayrıldım. Bundan böyle 
hastalarımı Pazardan maada 

her gün sabahtan akşama ka
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numaralı muayenehanemde 

kabul edeceğim. Hastanede te· 

daYilerine lüzum görülenleri de 

!Alsancakta Güzelyerde "Dok

tor Sadık Ahmet Sıhhat evin· 

de., Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğimi sayan halka ilan 

ederim. Telefon: 3315 

·- - il Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir.Haıtalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110] 

Ôdemiı hukuk hakimliğin
den: 

Ôdemiıin Tekke mahallesin· 
den Halil oğlu Ahmet kızı Ne
cibe tarafından lzmir Karşı· 
yaka hamam mahallesi batem 
sokağı 10 No.lo hanede An· 
talyah Mehmet çavuş oğlu 
Mustafa aleyhine açılan terk 
sebebiJe ihtar davasının duru~
masında Mustafa namına çıka· 
rılan celpnamede mumaileyhin 
gösterilen adreste olmadığı ve 
ikametgahı meçhul bulunduğu 
mübaşirin meşruhatından an
laşılmakla ilanen tebligat icra· 
sına karar verildi~inden Mos· 
tafanın duruşmasının muallak 
bulunduğu 1-7·937 tarihine 
rast'ıyan Perıembe günü saat 
1 O da Ödem it asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
veyahut bir vekil göndermesi 
lnzumu ilin olunur. 

(1935) 1091 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a~· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç t 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Müjde Müjde Müjde 

Müşterilerimize kolaylık Kol om biya ve Odeon 
için gayet ehven fiatle 

m~rka gramofon ve Bı·s·ıklet ve Lüks lam-
plakJar her marka 

b 1 ti ve bunların teferruatlarile bera· 
a arı saa er ber diğer mallarımızda 

Halit- Seyfedd·n ~:f~,e :~d~li 
bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILINÇ 
Balcılarda No. 182 

·lELYİNATDR 
.BULUNMAYAN EV KASASI -

.5 SE"E 6ARAHTI 

OLHAYA.X BANJCAYABENtEI. 

Mikrop hıraı .. cia11 daha-korkuludur~ 

Paranız.ı kasada sakladıtınız clb~ 

rıyeceklerlnld de..' 

aotuk tıava dolaplarında muhafaza ediniz. 

l1d defa az lfleınekl• 
• 

aynı randimanı veren 

resin• aotuk hava dolaptan., 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman lske!esi ( Büyük Kardiçah Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Gü!cr 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

lzmir vilayeti Defierdarlığ1ndan: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan Hoca m;ı

baUesinin Pasbant çarşısnıdaki 18 ve Kilimci!er sokağında 19 

numaralı alan dükkan tahsili emval kanununa göre haciz edıl

miı ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çı· 

karılmıı olduğundan bu kerre yeniden takdir olunan kıymet 

üzerinden almak ve pey sürmek iıtiyeolerin DefterdarJak tabıi-

lit kalemine milracaatları. 10-17-24 (1038) 1842 



1 - Bayındırlık sahasında 

Şükrü Kcıya bulvarının Montrö 
meydanile, bu meydanla Gazi 
Bulvara arasındaki kısmın par
ke ve kesme taşla döşenmesi 
için 15-6-937 tarihinde yapt
lan kapalı zarfla eksiltmede 
ihale yapılamadığından iş, bu 
tarihten itibaren bir ay pazar
lığa konulmuştur. Keşif bedeli 
yirmi iki bin altı yüz iki lira
dır. işin bedelinin yedi bin altı 
yüz iki lirası nakden ve müte
baki on beş bin lirası Bayın
dırlık sahasında artırmaya çı

karılacak arsalarla ödenecek
tir. Keşif, şartname ve planı 
yüz on üç kuruş mukabilinde 
baş mühendislikten satılır. Taş · 
radan istiyenler keşi f, şartname 

ve plan ücretile birlikte posta 
ücretini peşinen göndermelidir
ler. iştirak için bin aJtı yüz 
doksan beş lira on beş kuruş
luk muvakkat teminat makbu
zu VeJl.a Banka teminat mek· 
tubu ile encümenin toplantı 
günleri olan Cuma ve Salı gün
leri saat on altıda enciimene 
müracaat edilir. 

2 -- Basmahanede dokuz 
Ey'fıl meydanının parke ve kes
me taşla ve Basmahane istas
yonu karşısındaki yolun da yal
nız parke taşlarile yeniden tef
rişi ve bu meydan ile Kültür
park arasındaki Kazım Özalp 
bulvarının iki yolunun ayrıca 
kesme taşla clöşenmesi için 
15-6-937 tarihinde kapalı zarflı 
eksiltmede ihale yapılamadı

ğından işbu tarihten itibaren 
bir ay pazarlığa konulmuştur. 

Heyeti umumiyesioin keşif be
deli yirmi iki bin yüz liradır. 

Keşif, şartname ve projesi yüz 
on bir kuruş mukabilinde baş 
mühendislikten satılır. Taşra
dan istiyenler şartname, keşif 
ve proje bedeli ile birlikte 
posta ücrelini peşinen gönder
melidirler. iştirak için bin alh 
yüz altmış beş liralık muvak
kat teminat ır.akbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile en
cümenin toplantı gfinleri olan 
Cuma ve Salı günleri saat on 
altıda encümene müracaat edi-
lir. 1949 (1092) 

1 - Beher kilosu üç buçuk 
kuruştan dört bin iki yüz yet
miş Jira bedeli muhammenle 
başkatiplikteki şartname veç
hite yüz yirmi iki bin kilo arpa 
2 - 7 - 937 Cuma günü sC\at 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç yüz 
yirmi lira yirmi beş kuruşluk 

muvc:ıkkat t eminat makbuzu 
veya Banlrn teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher kilosu üç ku
ru ~tan üç bin iki yüz kırk lira 

bcde:i muhamm enle başkatip- ı 

likteld şartname veçhile yüz 

sekiz bin kilo kalın buğday 
kepeği 2 - 7 - 937 Cuma günü 

saat on a ltı da açık e ksiltme 
il e! iha le edilecekti r. iştirak 
için iki yüz kı rk üç liralık 

muvakka t teminat malcbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelınir. 

4 -Yarşıyaka tramvay hay
vanları için beher kilosu üç 
buçuk kuruştan bin dört yüz 
lir;. bedeli muhammen)~ kırk 

bin kilo arpa baş katiplikteki 

Hemen bir asra yakın bir • 
tocrUbe devresine daya· 
non Rovua saatleri : size 
ıamUIAyar ve temlnallı bire 
saat takdim ederler. To· 
kemmOI etmiş fennr aıot• 
ler. kontrol ve çalışma 

metodu sayesinde Rovue 
sanflorınln muvaffak olma• 
ıarıno botlıca Amıııerdlr.r 

lzml r 'de satı~ yeri : 

B ERNAR A ZAHAROF 
H üküm c t Caddesı 30 

Ayarı daha dakik 
Fiyatı daha ucuz 

şartname v.eçhif e 2 - 7 - 937 
Cuma günü saat on altıda 
açık eksiJtme i)e ihale edile· 
cektir. işti rak ıçın yüz beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Kar~ıyaka tramvay hay· 
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan bin elli lira bedeli 
muhammenle otuz beş bin kilo 
kahn buğday kepeği baş ka
tiplikt eki şartname veçhile 2 -
7 - 937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

5 - Karşıyaka temizlık hay
vanları için beher kilosu üç 
buçuk kuruştan beş yüz yir
mi beş lira bedeli muhammenle 
on beş bin k ilo arpa baş ka
t ;p lil<teki şartname veçhilc 

2 - 7 - 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ihale 
edilecektir. iştirak için otuz 

dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat ma kbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene 
gelinir. 

6 - Karşıyaka temizlik hay
vanları için beher kilosu üç 

kuruştan dört yüı elli lira be
deli muhamınen le on beş bin 

kilo kalın buğday kepeği baş 

katiplikteki şartname veçhile 

2 - 7 - 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile 

ihale edilecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te· 

minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 
17---20--23-26 (1951) 1085 

- Beher adedi on iki bu
çuk kuruştan on iki bin beş 
yüz lira bc:deli mubammenle 
yüz bin adet parke taşının 

15 - 6 ~ 937 tarihinde yapılan 
kapah zarftı eksiltmesinde iba-

1~ yapılamadığından bu tarih
ten itibaren bir ay pazarlığa 

konmuştur. Şartnamesi baş 
mühendislikten parasız olarak 

verilir. iştirak için dokuz yüz 
otuz yedi buçuk liralık muvak-

kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
encümenin toplantı günleri 
o!an Cuma ve Salı günleri 

saat on altıda encümene mü
racaat edilir. 1950 (1084) 

W!& Al 

Bergama Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

937/486 
Bergama posta ve telg raf 

idaresine ifazetle posta ve tel
graf şefi kemal e rgu,•an tara
fından Dildli es d posta ve 
t elgraf müdürü ö lü Eşrefin eşi 
ikametgahı meçhui Ü fet aley
hine ikame olunan 14 lira 91 
kuruş alacak davasının i crayı 
muhakemesi 23 - 6- 937 ça r
şamba günü saat dokuza tayin 
edilmiş olduğundan y~mi me • 
kürde me zbure :Ülfet Berg ama 
sulh hukıık mahkemesinde 
hazır bulunması aksi takdirde 
hakkında gıyap kararı verilece
gi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

1088 (1946) 

o 
Optinıus 

Markası 
eyi malın bir garan

tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası kar

şısında 55 • 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
.. Perma ., fabrikası •• Supersilans ., ismile. çok şık, çok ida

reli ve gayet sessiz çalışan bir saç kurutma kaskı piyasaya çı· 
kardı; tafsilat Türkçe katafokta. Numune gösteriJir. 

Acentası : HÜSNÜ İDEMEN 
ikinci Kordon Emlak Bankası karşısında 55 - 3 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Gençlere müjde 

Eyi ve elverişli Motosiklet istiyen "TRIUMPH,, markasını ter· 
cih eder. 

Sağlam, lüks, kamilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFA., 
ma~ kası alınız. 

Tediyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve satış mahalli Büyük Kardiçeli Han No. 42 

S.KALOMENI 
... - ~· -....,-:~ i.>1'. ·'~~·. . ~... . 1 • ' •• ~ • ... 

\ •• 1 . 

Bahçe Sahiplerine 
VOLK 

Bütün meyve ve süs ağaçları ve bilhassa NARENCiYE 
YANI PORTAKAL, MANDARiN, LİMON, TURUNÇ 
ve emsali ağaçların haşerelerile mücadelede tesiri kat'i 
olup Ziraat Ve kaletince tanınmış ve muvaffakıyetle kulla
nılmakta olan V O L K Hacıdır. 
Türkiye umumi depoları: 
Ahmet Etem Buldanhoğlu Gazi bugvarı - lzmlr 

Edlson ticarethanesı - Mimar Kem lettln caddesi 
Her zaman mevcut vardır. Talep üzerine fiat ve tafsilat verilir. 

Bir Gripin a lmadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en koJay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRtPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kJeri kalbi 
yormaz. 

PERŞEMBE 17 HAZiRAN t?! 

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

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN _, 
Haraçcı Kardeşler 

10 
Taksiti<; mobilye satışma başlamışlardır. Fırsatı kaçırma· 

yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz .• 

Satış yeri: YERLİ MALLAR PAZARI 

Kapalı zarfla eksiltn1e ilanı 
Tire belediye reisliğinden : 
1 - Belediyemiz müessesesi Elektrik santralı ile ıneıbahası· 

nın 1937 mali yıh ihtiyacatından bulunan ve aşağıda muhamaıeJ1 
bedellerile mıktar ve nevileri yazılı beş kalem mevaddı müşteile 
ve stopi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen 
Bedel 

Lira K. Kilo Nevileri 
4800 60000 .Mazot 
840 4000 3 ve 4 sıfır makine yağı 
112 50 450 Gaz 
620 2000 Benzin 

45 75 lstopi 

6417 50 7 
2 - işbu kapalı zarfla yapılacak eksiltme müddeti 10.6.193 

tarihinden 29.6.1937 tarihine tesadüf eden Salı günü saat "(15) e 

kadar yirmi günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonuocll 

Salı günü tayin edilen saattan bir saat evveline kadar şarto•" 
mesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ve mubarnoıe" 
bedeUerin yekunu olan (6417,50) liranın % 7,50 nisbetinde 

. • e 
muvakkat temınat makbuz veya mektuplarım da teklifııarnelerırı. 
leffederc;:k ilmühaber mukabilinde dairemize tevdi etıneler• 
şarttır. 

3 - Şartnameleri görmek ve izahat almak istiyenlerin bt' 
gün çalışma saatleri içinde Belediye müessesesi muhasipliğİOe 
:nüracaat etmeleri ve istiyenlere bedelsiz olarak birer kopY•''" 

nın gönderilebileceği ve teklifname sahiplerinin 29. 6. 1937 S•
1
' 

günü saat (15) te Belediyemiz Daimi encümenine müracaat!•" 
lüzumu ilan olunur. 

13-17 1065 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• • 

B h 'k· 1· .. tecir• u er ı ' ote ın mus .. 
Türkiyenin en eski otelcısı 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• el 

Kırk iki senelik tecrübeli i S" 
k P" reıile bütün Eğe halkına e 

disini sevdi rmiştir. 1 r 
Otellerinde misafir ka)anbıı ' 

U" 
kendi evlerindeki rahatı 
lurlar. tel> . ·rve 

Birçok hususiyetlerıne 1 8 

fiatlar müthiş ucuzdur. 



F ratelli Sperco N. V. 
Va A W. F. it Van Der 
RoypALuru cntası Zee & Co. 

E NEERLANDAIS DEtrrSCHE LEVANTE LtNIE 
KUMPANYASI HAMBURG 

be JU~Q Vapuru 1 O hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bele-
l'l ~eniyor. Yükünü tıı.lıliyeden son lenilmektedir. Anvrs. Rotterdam, Ham-

Utgaa V K "k burg ve Bremcn için yük kabul eder. •'- • ama ve östenceye yu 
"lllcıılrtır. CHlOS vapuru haziran nihayetinde 

SVENSKA QDtr beklenilmektedir. Hamburg ve Bremen-
nu:.NT LlNiEN den yük getirecektir. 

SAJ KUMPANY~NIN AMERICAN EXPORT LINES 
teli ~ Vapuru 1 hazıran 937 de The Export Steamship eorporation 
lf p dogru Anven, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri seferler 
• ~llrg Ve SkandinaYya limanları EXETER vapımı 18 haziranda Pire-

lzmir Snlh Hukuk Mahke· J 
mesinden: Olivier Ve Şii. 

LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

DRAGO vapuru 15 haziranda 
Liverpol ve Svanseadan gelerek 
yük çıkaracakbr. 

CRODNO vapuru 15 haziranda 
Londra ve Hullden gelerek yük 
çıkaracakbr. 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taş1arından birinin 
yerinden sökülmesi demel·tir fakat 

1 

i 
ISııı Yiildiyecektir. den hareketle, Boston n Nevyorka gi· 

..\AsN[ 14 h • nd bek decektir .. 
ltııi1or. R.;apuru azıra a EXCAMBION vapuru 2 temmuzda 

Devlet demir yolları vekili 
avukat Murat Çınar tarafın
dan Karataşta iskele karşısın· 
da kütükcii fahri aleyhine aç· 
tığı 45 lira 21 kuruş alacak 
davasının cari muhakemesinde 
müddealeybin ikametgahı meç
hul kaldığından bahsile çıka
rılan davetiye varakası bila 
tebliğ iade kılınmış Ye hukuk 
usul muhakemeleri kıınununun 
141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebligat icrasını müddei 
vekili talep etmiş ve talebi 
vaki muvafıkı kanun olmakla 
ilanen teblij!at icrasına karar 
verilmiı olduğundan fahrinin 
muhakemenin muallak olduğu 
2-7-937 tarihine müsadif 
cuma günü saat onda lzınir 
sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir ve
kil göndermesi lüzumu ilan 
olunur. 

GRODNO vapuru 30 haziranda Sizi bu akibetten 
gelerek Londra ve Hull için yük "k d 

ıtı. Ve Sk e_rdam, H~WW', ~- Pireden hareket edrek Boston ve Nev
Yiik I andınavya limanlan ıçın york için yolcu ve yük kabul eder. 

alacaktır. vı aye e er 

~ .. ahacaktır. EXOCHORDA vapuru 16 temmuz· 
""4\VfS MARtTIM RUMEN da Pireden hareket ederek Boaton ve 

KUMp ANY ASiNiN Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. 
..\LnA JUUA vapuru 16 hazi- Seyahat müddeti : 

l\ıı 937 tarihin • • Pire • Boston 16 gün 
ı...1•• e dogru beklenıyor. p· N le 1 8 ·· 1

"" ..._, M . ıre - cvyor gun 
cq ~ J'iik arıılya ve Cenova için 701- AMERlCAN EXPORT LINES 

il• kabul eder. The Export Steamship corporation of 
""da!ci h l•rd-ı,; •. '."eket tarihleriyle navlun- Nevyorlı: 

~•t L deı:ıııldiJderden acenta meauli- EXIR!A vapuru 24 haziranda lima-
qbut etmez. nınuzda beklenilmektedir. Nevyork için 

ı:ı-ı.. E.2l •. ., il. . . .,_. . k yük kabul eder. 
dotıd• t ~ uuı at ıçın U<IRCı or· Service Maritime Roumain BUCU'eSt 
°"'d •hınu ve Tahliye binası arka- DURUSTOR vapuru 27 haziranda 
'~~ SPERCO vapur acen· beklenilmektedir. Köstence, Sulina, Ka
~lıt. llıuracaat edilmesi rica olu- las, için yük kabul eder. Kalastan a1ı:: 

~ l'E.u:FON : 4142/4221 /2663 

ö • 

l<11lak B -L • ogaz, Burun hasta· 
kları birinci ıınıf 

tarma ııartiyle wnwn Tuna limanlan için 
yük kabul eder. 

Jolınaton y...., Lineo - LİYerpoo( 

A VIEMORE vapuru 2 7 haziranda 
l>eklenilmektedir. Livrpool ve An
versten hamule getirecektir. Burgu, Var
na, Köstence. Sulina Kalas ve lbrail için 
yük kabul eder .. 

Soc. Ro,.Je Hoapoioe Danabe 
Maritime 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad. Bu
dapqte. Bratiolava, Linz ve Viyana için 

Pıt11 ınütahassısı yük kabul eder .. 

(1944) 1086 

DEUTSH • LEV ANTE - Linie 
SOFIA vapuru 10 haziranda 

Hamburg, Bremen ve Anventen 
gelerek yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların iıimleri ve navlun üc· 
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

- Cicim sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 
- Belli Hilal Ecııanesine uğramıısın .... 

Kolonyan "Gönül.,mn, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al· 
hn rüyamı, Fulyamı, Yaıeminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun DemeN 'Yenehane : Birinci Beyler Den Nonke Midelhanlinje o.ıo 
~ ~6 Telefon 2310 BOSPHORUS ...,.puru 22 haziranda!lli;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı,;;;;;;;;;;;;ıı;;;;;;;;;;;;;;-._,.._.._.._ ........ .._;;;;;;;;;;;ı;ıı;;;;;ıı;;;;;;;;o;;;;;;o;;;;;;o-
d

\'1: Göztepe tramvay cad- beklenilmektedir. Pire, Sicilya. Oiyep, A k k ·ı,. 

dinmiydi kokusundan tanı bakalım .•.•• 

eai 992 Tele fon 3668 ve Narveçin umum limanları için yük Çı e Sİ j t m e ı a 01 
kabul eder. b 1 

:-ı---~1 ;;2:_6~(~48~ııu Fanınein gynp• Tire e ediye reisliğinden: 
.... _,_ __ !!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!llı!!!!!!!!!!!!!!l!!!IO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!l!!l!!!!!lr _ 1 - Aşağıda cins Ye müfredatile muhammen bedelleri yazılı 

(Üç) kalem ve belediyemiz müessesesinin 1937 mali yılı ihtiya· 
catı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Sıvın . 
Gaz 1 tın bir ifadesidir. 
'ilo :ı ve sıhhi dişler her insanı zlyade
"Q tmnun eder " zeıı; · lııers k ve sıhhatınızı muhafaza etmek 

enız siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 

'flJ~ı\ 
lıı~•letN Fabrikaları mamu'atıdır. Aynı zamanda Turan 
1eı;0 i k sııbunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lııı11r . ~ilanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa
lefjlt NÇın hınirde Gazı Bulvarında 25 numarada umum acen-

ef'j Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

ı - ,.... ________________________ ;;;;;;;;;;;;;;; ____ .......,._ 
h sa~~-ir vilayeti Defterdarlığından: 
'lle · ~0 •ergi b · · b ·ı· · · Ah t • • Sıııd urcunun temını ta sı ı ıçıo me aga ma-

~~I lta1111 e Çerçi oğlu sokağında 15 sayılı 3 dükkan tahsili em· 
~il nuııa gör h · d"J · "h" ·ı· d "t"b 21 ~· llıiidd e acız e ı mış ve tarı ı ı an an ı ı aren 1de etle .. 

def il !akdi ınuzayedeye çıkarılmış olduğundan bu kerre ye• 
1'•darlıkr olunan kıymet üzerinden pey silrmek istiyenlerin 

tahsilat kalemine müracaatları. 
10 - 17 - 24 (1039) 1841 

Muhammen 
Bedel 

Lira Ku. Nevileri 
3900 (300) Adet Türbin sistemi kuru tip Su Saatı 

4992 47 (12) kalem Su abc.neleri Su alma kolları tesisatı 
malzemesi 

1271 (4125) adet ve (8) cins (Elektrik) Ampulü 
2 - Açık eksiltme müddeti 10. 6. 1937 tarihinden 25. 6. 1937 

tarihine tesadüf eden Cuma günü saat (15) e kadar ou altı 
günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonuncu Cuma 
günü tayin edilen saatle Beled:ye daimi encümenine müracaat 
etmeleri şarttır. 

3 - Ayrı ayrı yapılacak üç kalem eksiltmeye iştirak etmek 
İstiyenlerin muhammen bedelllerınin % 7,50 nisbetindeki muvak· 
kat teminat akçeleci makbuıı veya mektuplarını encümene ibraz 
ve teslim etmeleri lazımdır. 

4 - işbu eksiltmelerın şartnamelerini görmek ve izahat 
almak istiyenlerin her gün çalışma saatları içinde Belediye 
Müessesesi Mubasebesıne müracaat etmeleri ve istiyenlere 
bedelsiz olarak birer kopyasının gönderilebileceği ilin olunur. 

13-17 1891 (1066) 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

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

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça· 
lamak eurelile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz· 
lemekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bltün mik
!:_Oplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeıitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur • 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

Fil Başı Çividi 

Türkiyede satılan çamaşır çivitlerinin en eyisi ve en mükem· 

melidir. Sahipleri, serma ·esi ve işçileri halis Türktür. 

Bazı çivitlerde olduğu gibi içinde çamasırlan yıpratan mad

deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 

verir, ikramiyelidir her yerde satılır. 

Ege için umumi acentesi : 9 eylül 

raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. 
baharat deposudur. Me· 

TELEFON : 3882 

• • • . 
• --• • • • • 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Baş durak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

: ..................................................................... . 

En Par', le 

Daimon Elektrik 
pili kullanan hiç 
Umum deposu 
Ôdemisli. 

ZIYA 
Kudreti 

pilleri dünyada tanınmış pitlerdir. Daimotı 
başka pil kullanmaz. 

Sulu han civarında 28 • 9 Hüsnü Öz 
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Sahife 10 YENIASIR PERŞEMBE 17 HAZiRAN t93!, .. 
Londra çok mühim siyasi temaslara hazırlanıyor ____________________ ..................................... __ 

Fon Nöyrat Londraya davet edildi 
lngiliz hükümetinin davetini kabul eden Alman nazırı 
orada da samimi mükileme usulüne devam edecek 

neticeler Alman Akvam Cemiyetinden ayrıldıktan sonra yapılan temas • • 
ıyı diplomasisi bu ilk verebilir 

Avam kamarasında beyanatta bulunan lngiliz hariciye 
tahrip edilmemesini general F rankodan istediğini 

nazırı, Bilbaonun 
bildirdi 

Berlin, 16 (ö.R) - Hariciye nazın 
Baron Von Neurath lngiliz hükümeti
ıılıı davetine icabeUe Londraya gidecek
tir. Alınan diplomasisi bir müddetten
beri şahsi temaslarını genişletmekte
dir. Hatırlardadır ki Von Ncıırath ev
velce Viyana ve Romayı ziyaret ettiği 

gibi şimdi de A vrupanın cenubi şar

k.isinde bir seyahatten avdet etmiştir. 

Buralarda Belgmd, Sofya, ve Budapcş
teyi ziyaret etmiştir. Diğer taraftan 
Baron Von Neurath Berlinde Isveç 
hariciye nazırı B. Samiler ve Danimar
ka hariciye nazıriyle görüşmek fırsa

tını bulduğu gibi Lehistan hariciye na
zırı B. Bekle de sık sık temas etmek
tedir. Hariciye nazırının Londra seya
hati bu istihbar ve doğrudan doğruya 

mükaleme usulünün devamıdır. Al
man diplomasisi Cenevreden ayrıldık

tanberi terketmiş olduğu bu usule ye
niden avdet etmektedir. 

Alman nazırıylc Ingiliz siyasetini ida
re edenler arasında, 1935 martında In
giHz hariciye nazırı Sir John Simon ve 

B. Edenin Berlini ziyaretlerinden beri 
phsi hiç bir temas olmamıştı. Alınan 
siyasi mahafilinin seyahatin istihbar 
mahiyetini kaydetmekte ve hatta pro
tokol bakunmdan Von Neurathın iki 
sene evvel BB. Eden ve Simon tara
fından Alınan hükümetine yapılan zi
yareti iade etmiş olacağını bildirmekte
dirler. Bununla beraber Alman siyasi 
mahafili 1ngiliz hükümetinin davetinden 
çok memnundurlar. Kralın taç giyme 
şenlikleri dolayısiyle Mareşal Von Blom
bergin Londradaki temaslarındanbcri 

Alman siyasi mahafili Almanya ve In
giltere arasında doğrudan doğruya bir 
muhavere açılması arzusunu izhar et
mişlerdi. Bu sebeple alelade bir neza
ket ziyareti karşısında olmadığımız mu
hakkaktır. 

1Yt KARŞILANACAK 
Londra, 16 (A.A) - Baron Nöyra

tm Londra ziyareti münasebetiyle 
Press Association diyor ki: 
Nöyratın müvasalutı iyi karşılanacak

tır. Zira B. Eden şimdiye kadar ken
disiyle şahsi temas için pek az fırsat 
bulmuştur. lki devlet adamı arasındaki 
noktai nazar teatisi geniş bir sahaya 
şamil olacaktır. Hiç şüphesiz B. Eden 
lngilterenin yeni batı paktı hakkındaki 
prensibinde hiçbir değişikliğe im-

kan olmaması icap edeceğini tasrih ede- bildirmektedir. 
cekfu.. Gazete diyor ki: 

lngiiiz siyaseti bu hususta ileri bir Bununla beraber harptanberi bu ne
hatve abnağa alışacaktır. 1ki nazır kon- viden ilk temasın mevzuu balısoiması 
trol sisteminin ıslahı ve gönüllülerin çe- Almanyanın anlaşma ve teoerrütten 
kilmcsi .i.nıkfuılarını görüşeceklerdir. vazgeçmek arzusuna bir delildir. 
Fakat umumi müzakereler ademi mü- Matin gazetesi de görüşmelerin mün
dahale komitesinde yapılacaktır. hasıran askeri meselelere taalluk ede-

lngiltere B. Nöyratın ziyaretinden ceğini bildiriyor. 
ve bu münasebetle görüşülecek me- Eko Dö Paris, B. Nöyrata İngiltere 
selelerdcn Fransayı haberdar etm.iştir. tarafından yapılan davetin Almanya

Paris, 16 (A.A) - Sabah gazeteleri nın şahsi temaslarda bulunmak arzu
Nöyratın Londra ve General Beck'in suna uygun olduğunu bahusus ki Fran-

De>yç!and kruvazöründe ölen Alman denizcilerinin cenaze merasimi 
Parise yapacakları ziyaret hakkında tef- sız ve İngiliz nazırları senede dört de
siratta bulunuyorlar. fa Cencvrede mülaki olduklan halde 

övr gazetesinin intibama göre Al- Almanyanın Cencvrede hazır bulun
manya Londrada elde edilen anlaşma- madığını kaydetmektedir. 
dan istifade ederek batı hakkında da TEKLiFLER GETIRMlYECEK 
hususi bir mukavele akdini temine ça
lışacaktır. 

General Bekin Parisi ziyaretine ge
lince, ayni gazeteye göre Alman ve 
Fransız erkanı harbiye reisleri ara

sındaki görüşmeler sadece bir temas 
mahiyetinde olacaktır. 

Pöti Pariziyen, General Bekin har
biye nazırı ve ordu başkumandanı Fon 
Fritchden sonra Alman ordusunun en 
mühim şahsiyeti olduğunu tebarüz et
tirmekte ve Paris görüşmelerinin as
keri çerçeveden dışarı çıkmıyacağını 

Londra, 16 (AA) - Alman harici
ye nazırı Fon Numthm pek yakında 
Londraya yapacağı ziyaret hakkında tef .. 

siratta bulunan aabah gazeteleri görü,me 
lerin daha ziyade lspanyol meselelerine 
taallUk edeceğini, bununla beraber ve 
ni bir batı paktı meselesinin de görüıüle
ceğini kaydetmektedirler. 

T aymis gazetesi bu mülS.kabn bay 
Edenin diğer memleket nazırlariyle 
yaptığı mutat ve normal temaslara da

hil olduğunu, Komunikde lıpanya me· 
se:lceinin hassaten zikredilmi~ olmasının 

belı:lenmeoi icap edeceğini bildinnek1" 

dir. 
Berlio, 16 (A.A) - Almanya ~ 

riciye nazırı Baron Fon Ncurath ini 
tere hükümetinin daveti üzerine bu •'/

yirmi üçünde Londraya gidecektir .. ~" 
• .. ak 1 b h' d ğil' dil' susı muz ere er mevzuu a 15 e 

Maamafih iki memleketi alakadar edııl 
··ıt: 

meseleler ile İspanyol meselesi 1.1 t 
rinde fikir teatisinde bulunulacağı gııY~ 
tabiidir. 

Londra, 16 (ö.R) - B. Eden ~ 
hükümetinin Londra mümessilini ~,. 
bul etmiştir. Mumaileyh ıu beyanatta l>" 
lunmu§tur : • 

- Düşmanın niyeti Bilbaoyu ı.Jııj 
etmektir. Tayyare ve top ateşiyle oh. 
arasında büyük zayiata ıebep o!mal< ~ 
tiyor. Böyle bir kıtalin olmamall ifl' 
her vasıtayı kullanmasını ve sivil ·~·· 
linin tahliyesine vakit bırakılmaaın• ~ 
giliz hülı:ümetinden rica ederiz. Batk hıl' 
kümeli Bilbaoyu her ne bahasına o~::; 
•a olsun müdafaa azmindedir ve. ';Jı 
eivil ahaliden en kısa bir müddet ıÇ ti• 
tahliyeyi vadetmektedir. Bu ınak"" 
aivil ahalinin tahliyesine yudım ve~~ 
ret edecek bitaraf müşahitlerin gon 

J:ilmeoini rica ed~~-ENIN BEY ANA 11 
Londra, 16 (ö.R) - Dün •~ 

Avam lı:amaraaında B. Eden fU beyaıı" 
ta bulurunuıtur : 

- lngiliz hükümeti Baıık bükü'."' 
tinden, sivil ahalinin tahliyesine ıntiıf' 
ren Bilbaonun tahribine diplomatik -;: 

B. Hitler, Doyçland bombardımıını"da öl.,,.lerin cenazesini takip ediyor oıtalarla mani olması için bir tal•P '!' 
Londrada buna verilen ehemmiyeti göt- mı bulrnıyacaktır. Şimdilik haber alma mışbr. Bu talep lngilterenin Hend• O' 

terdiğini bildirdikten aonra diyor ki : mahiyetinde görüıme usullerine bir mümeasili vaaıtaaiyle general fr~J-
Geçen cumartesi günü dört devlet imkan temin etmek tamamen k8.fidir. ya bildirilmi~ ve bu mesele üzerine cı 

arasında aktedilen anlaşmadan ıonra Bunun için icap eden hüanüniyet te Lon- di olarak dilı:lı:ati çekilmiştir. ~ 
Taziyet daha iyi bir tekle girmiıtir.lki drada ektik değildir. Londra, 16 (AA) - B. Eden ,Av 
memleket için mÜ§terek bir alaka tevlit Deyli Telgraf gazeteıi Fransız hü- kamarasında demiıtir lı:i : 
eden meaeleler araaında tabii olarak bab lı:ümetinin bu z.iyaretten haberdar edil- - Baslı: hükümeti hala Bilb•0~ıı" 
paktı da bulunmaktadır. diğini ve Londranın bir batı paktını Av· müdafaasını temin etmektedir. l~ 

Komunikede bu ziyaret eanaaında rupa meselesinin umumi sureti tesviye- 1'.onaoloau son hidiseler sebebiyle bU 
hiç bir müzakerenin muta1&vver ol- si için ilk adım olarak telakkiye devam hah Bilbaoyu terkeylemİ§tİr : ı-1•"' 
madığı bildirilmektedir. Bundan lngi- ettiğini bildiriyor.. lıçi partisinde mebus Arthur Jıl' 
!iz aiyaııetinde hiç bir dcğiJiklik vuku- Morning Post gazeteoi yalnız bab der1onun Bilbaoya yapılan hücurn• ;i 
bulmıyacağı anlll§ılmaktadır. pakbnın değil diğer meıelelerin de gö- man ve ltalyan tayyarelerinin de.,; 

Gazete iki memleket arasında yeni rüıüleceğini TC ezcümle Tuna memle· raki dolayısiyle derhal Milletler ' (f . .,. 
ve daha iyi münasebetlerin teeasüaünü ketlerinin ve Avusturyanın istikbali yetinin top1anmaaını talep etıne81 

arzu edenlerin Alman nazırının z.iyare- meee1esinin de noktai nazar teatısme ne bay Eden demi~tir ki : } 
tini çok iyi karşılıyacaldarını bildiriyor.. mevzu teıkil edeceğini yazıyor. - Maalctef her iki tarafta ela bir \, 

B. Neurath teklifler getirmiyecek, Dey)i Herald, ziyaret kısa olmalr.la be- yabancı tayyareler mevcut olduğun" 
Londrada hazır bir müzakere progra- raber büyük ehemmiyeti bi.iz netice1er liyoruz..... ,ı'1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............ ounya .... ·muıııeııtı .... ·maçl" ..... 

l 
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Alman harbiye nazırı Field-Mare~al Blomberg, ltalyadıı bu
lunduğu sırada Mussolini ile birlikte askeri kıtaatı teftiş et
mi§ti. Fotogra~a B. Mussoliniyi ve MaTeşal Blombergi gö
rüyorsunuz. 

lngiliz milli takımı, dünya muhtelit 
takımına meydan okumıya başladı 
lngilterenin Ine§hur Areenal ~a, alakayla takip ediyoruz. Bun- karşısında.. ıı/ 

kulübü, İngiliz futbolünü hakim an on sene evvel çarpı~ Çek: Avusturya, Çek, Fransıı,1il 
,., . olan ha_ şlıca kulüpler ve kulüp ida- M. acar - ".'-v:uaturya !utbol ~ı~ten:ılerı yan, ~acar, lsve~: Norveç da•' 

. !Jtc. i,l.f:ft • recilerıyle anlatarak büyük bir te· ıflas etmıştır. Yerme lngılız sıste- !arı dunya futbolu karşısırı lı"' 
'•··'ıi;, şebbüsün başına geçmiştir.. Eğer minden mülhem olarak bir ·ltalya • Şüphe edilemez ki spor sa!'11"''~ 

1 
'> "'" •·• .• . . ·•·. . , ·. , bu teşebbüs, gerek mali ve gerek Avusturya futbol ıiatemi ikame edil- nun kadar ehemmiyetli bırblıii~ 
· · · · · .·· · '" '"N.... idari balmndan muvaffak olursa migtir.. görmemiştir .. Ancak bu teŞ~ "I> tıP' 

Haydo.rabad Ni.zami'nin oğlu Prıms BeraT, Lcnıdradıı bit' dünya futbol muhtelitini lngiltere- 924 yılından itibaren dünya fut- kuvveden file çıkması da bıı:Y° 
cami yaptırnıağa karar vermi§ "e temeli atılm.,tır. nin karşısında bulacağız. bolü Arjantini ve Urugvayı kar- meseledir .. k . bit; 

Arsenal kulübü, lngilterenin ıim- şısında görüyor .• Elbette ki bu yeni Deyli E spress gazetesı . fr· 
diye kadar ltalya ve Avusturya ta- Amerika futbol sistemi, bütün Av- dünya muhteliti teşkil etırııŞ ~,ıl 
kımlariyle yaptığ futbol temasla- rupanın nazarlarını üzerine çevirme- muhtelit te bir Fransız, il:i ~"ctJt"' 
rınt gözönünde tutarak, lngiliz fut- ğe kafi geliyor. yalı, bir Macar, üç Amerika 

11ıir pt 
bolunun h·ı· d" fu bol" d guay ve Arjantinli) bir Çek•

1 11 ,.şf a a unya t un en Bütün bunları hesaba katarak f bo c ( 
üstün olduğunu iddia etmektedir .. yıne' tekrar ederiz ki lngiliz futbo- lonyalı, bir de lsveçli ut o si~ ı 

dır.. Dünya kalesinde "",0~v 
Bu iddia gazete sütunlarına kadar lü hala dünya futbolü karşısında meşhur kalecisi Hiden 0yn~Y'a A"ıl 
aksettirilmiş ve Deyli Ekspress eski mevkiini muhafaza edecek bir B d f b' vırı 11ı· ek K l di ir mü a i ve ır mua cıı~ fi' 
gazetesi, Arsenalin ortaya attığı kudret gösterec tir. uvvet i ·r. turya takımlarından alın~ of. ı 
iddianın yanı başında yer almıştır. Ve muvaffakıyet sistemdedir. Orta haf İtalyandır. Sol ~çı sııil tı'~ 

Deyli Ekspress gazetesi, timdi lngiltereli gazetenin görüşlerine cusunu lsveçliler verecektır · 
111 

Jıl 
bu iddialı maç için ortaya da bir aynen iştirak ettiğimizi iddia edeme- yeri için Macarların getıÇ or lı" 
dünya kupası koyuyor ve tunları yiz. Esasen iddia çok ıümullüdür. namzet gösteriliyor.. rrıce'. . 
ilave ediyor : Bir çeyrek asırdan beri futbol saha- lngiliz m~lli takımı.na . J;J:Cel>~İ 

- lngı'liz futbol sisteminin kuru- sında baş tacını başka milletlere ver- takım yemden tanzım eo .1 Jıtl ,, 
· bı e _ı,6' Geçenlerde San-Fransiskoda dünyan"' "" m=m lcöp- cuau olan futbol yıldızları hala ha- miyen lngiliz futbolünün hala ayni Hatta meşhur Bastinın _ lfler ıı' 

rii.tii yapılmı§tı. Görül"" lüzum ilzerine l/İM Sa,._F,.ansü- yattadular. 924 olimpiyadından suretle muvaffak olduğunu görü- kımda yer alıp almıyacagt 1111, 

koda ikinci bir köprü daha yapılmııttr. Bu köprü iki Jcilo- 936 olimpiyadına kadar dünya fut- yoruz.. tür. Neticesi ne olursa ols cııl'ıı•" 
metre uzunluğundadır. bolunun eeçirdiği safhaları merak- İngiliz futbolü.. dünya futbolü maç büyük alaka uyandırıı 


