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C. H. Parti grubunda Akdeıiiz sularında 
Başvekil bugün Paris ve 
temasları hakkında izahat 

Londra İspanyol tayyareleri Doyçland zırh
verecek /ısını şiddetle bombardıman ettiler 

Numan Menemencioğlu dün Belgrad
da Dr. Stoyadinoviçi ziyaret etti 

ve 
Belgrad, 31 ( ö.R ) - Türkiye siya- TüRKtYE - FRANSA ARASINDA 

si müsteşarı B. Numan Menemenci- Cenevre, 30 ( A.A ) - :Anadolu ajan-
oğlu şehrimize gelmiş ve hararetle is- sının hususi muhabiri bildiriyor: 
tik.bal edilmiştir. Türk devlet adamı- Milletler Cemiyeti konseyinin 27 ka-
nın Belgrad ziyareti hususidir. Me- nunucvvel 1937 tarihli kararında San-
nemencioğlu bugün öğleden sonra, Tür- cağın statü ve ana yasası projesinin bir 
kiyenin Belgrad elçisi B. Ali Haydar eksperler komitesi tarafından tanzi-

Akpayla birlikte Yugoslavya başveki- mindcn başkaca biri Sancağın mülki 

lini ziyaret etmiş ve bir müddet gö- tamamiyetinin garantisi ve diğeri de 
rüşmüştür. Türkiye - Suriye hududunun garan-
Yarın gece Türkiye elçiliğinde B. tisi hakkında olmak üzere Fraruı.z ve 

Mencmencioğlu şerefine parlak bir rcs- Türk hükümetleri arasında müzake-
mi kabul tertip olunacaktır. reler yapılması derpiş ediliyordu. 

Cenevre, 30 ( A.A ) - Anad~lu ajan- İMZALANAN BEŞ METtN 

sının hususi muhabiri bildiriyor: Bu müzakereler hüsnü suretle ne-
Doktor Tevfik Rüştü Aras bugün ticelenqıiş ve bugün imzalanan beş 

konseyin toplantısını müteakip saat metnin tanzimine müncer ol.muştur. 

gemileri bu hadise 
bombardıman ettiler 

~ 

Alman denizd!ffı btr {fe(tt nsmi nde 

Buna rağmen zırhlı akşam saat 18 rve pike ile oraya inen iki tayyaresi 
ila 19 arasında Valensiya Bolşevik tarafından bombardıman edilmiştir •. 
hükümetinin ansızın oraya çıkan 1 - Sonu altıncı sahifede -

•• 
Uçokspor galip geldi 

Doğanspor takımı üçe 
karşı altı golle.yenildi 

Istanbulda F enerbahçe, Ankarada 
Galatasaray takımları galiptir 

. 
Yapılan maçlardan bir i11tiba - YAZISI BEŞlNCt SAHIFFDE -

bir haberi 
14,30 da Fransız hariciye nazırı Del- 1lk ilcisi 27 Kanunusani karannın o • • d {\ y ) 
bosla beraber bir askeri tayyareye bi- doğrudan doğruya istihdaf ettiği mu- n gun e ~ ugosıa v 
ncrek Parise hareket etmi§tir. alı<'de ve anlaşmadır. Sancağın mülki 

M::~:i:;r:~::s;::m:~ Nu:: :;::~e!e~~:;:= ;=dır~:~ tayyaresi parçalanmış-
ra Lozana geçecek ve oradan Sem- muahede melhuz müşterek bir hare-
plon ekspresine binerek Belgrada ha- ketin tarzlarını tayin için erkanı har- Belgrad, 31 (Hususi) -- Pragda 
reket edecektir. biyeler arasında temaslar yapılmasını bulunmakta olan Yugoslavya har-
Perşembe sabahı 1stanbulda bulun- Büyük Erkanı Harbiye Reisimiz dexpiş etmektedir. Muahede keza San- biye ve bahriye nazırı general Ma-

ması muhtemeldir. Mare§al Fevzi Çakmak - Sonu üçüncü savfad.a. - riç, bugün silah fabrikalariyle tay-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yare ve gaz maskesi fabrikalarım zi-

M av.er ayı şeria hükümdarı Tıp aleminde yar~t etmiştir. G;neralın .bazı~~-
parışlerde bulundugu tahmın edılı-

AD.karada parlak mera
simle istikbal edilmiştir 
Yüksek hükümdar Türkiyeye karşı 

muhabbet hisleri beslediğini 
beyanatında söylemiştir 

Gari p 
Bir hadise oldu 

Bir erkeğin karnından 
cenin çıkb 

yor •. 
Roma, 31 (ö.R) - İtalyan gaze

telerinin yazdıklarına göre Y u
goslavya askeri tayyarecilik mah
feJlerinde büyük bir asabiyet hü
küın sürmektedir. Bunun sebebi 
Fransadan satın alınan askeri tay- ~11'1 
yarelerin imal bakımından kusur
lu bulunduklarının anlaşılmasıdır. 

Sofya, 31( A.A ) - Sofyada bir ki- Bu tayyarelerden bir çoğu düşerek 
linikte ender tesadüf edilir bir tera- meşhur Yugoslav tayyarecilerinin 
toloji hadisesi vukubuhn~tur, GeÇen- ölümüne sebep olmuş. On günde 
de bir köylüye ameliyat yapılarak kar- dokuz tayyare yanarak bir çok ya
nından bir ur çıkarılmıştL ralı ve ölüye sebebiyet vermiş .. Bun-

Ankara, 31 { Telefonla ) . - Maverayı ği derin muhabbet hislerini anlatmış Operatör Temeioff urdan 6 kilogram ların hepsi Fransız mamulah imiş. 
Şeria kralı Emir Abdullah Ankarada ve: Göz kamaştırıcı muvaffakıyetle- ağırlığında bir cenin çıkardığını beyan Yeni Aaar - İtalyan kaynağından 

· · C · uk i i te ekkül et- akseden bu haberin ihtiyat kaydiy-



Sahife 2 =----·---
Türk milleti •• 

• • 
~· 

. ·-• • 
Cenevrede yeni bir ' . . . • • 
zafer dalıa kazandı •• .. .. • 

azı an 
- Baş taralı birinci sahil ede. - • • 

Montröden sonra elde edılen Ha- - 41 -
tay siyasi zaferinin istihsalinde San- ·· l h · d · k · b · 111

11
' Oy e ta mın e crım ı ır 

cak Türklerinin de ehemmiyetli zı·raat kalkınma ) b • b 1 allimin hayatında, bugün ilk yaft 
rolleri vardır. Buradaki karde~leri- p aOJDlll tat İ ille aş anıyor rağını kopcrrdığunı:r. haziran ~Y' 
hliz, işin başından sonuna kadar, J .. ott' 
kalplerinde yanan istiklal ateşi ve •• kadar üzücü, yorucu ve uŞ /ı#' 
a<ıkıyle elden gelen bütün fedakar- Zey veka" let dürücü olanı yoktur. Nisana . lıklara katlanmaktan gözlerini kırp- ı m ca e dar neşenin coşturan havası içil" 
mamışlardır. Hatta bu topraklar üze- B } } ~ de kendilerini unutan çocuk "'1' 

T e ed.ye Ceza afi ı• •ı d d k • kıııılarına, mayısta bir durgrıff' rindeki Çerkesler ve Aleviler ürk- t y 

lerle beraber çalışmışlardır. Sanca- Jr a ) e yar Jffi e ece Jr luktur, çöküyor. J 
ğın yeni idaresinden oradaki Arap- itirazsız cezalar kimler Çocuklar adeta şüphe içitt e 
lann da faydalanacaklarında şüphe tarafından nasıl verilir 1 muallim bakışlarını göz. ha~ 
~oktur. B. N. Uysa Ankara temaslarının neticelerini anlatıyor sine alıyorlar. Her harcketı· 

Binaenaleyh elde edilen netice- 1608 sayılı kanuna tevfikan . f nizden bir mana çıkarmıya, keff' 
nin sevinci yalnız aramızda kalmı- cezayı müstelzim st•çlarda!t do- V!layeti~ zirai v~zıye 1 hak- ı tamamen ~şılamış ~l.arak mem- hu malı:inelerden birini Berga- di aleyhlerinde bir hareket it' 
yor. Hataylılar da milliyet aynlmak- layı vilayetlerde belediye reis· ~ı~ua vekalete ~~lumet ve~mek lekele hedıye edecegız. Gelecek maya göndenniş ve tohum temiz- lakki etmeğe kendilerini haP° 
sızın bu sevinçten hisselerini alacak- leri ve belediye reiG muavinleri ıçın Ankaraya gıdıp gelen zıraat sene de umumi meclis ve Ziraat leme işinde köylüler çok fotifa- lıyorlar. 
lar, gösterdikleri hassasiyet ve şu- ile şube müdürleri, kazalarda be- mü~ürü B. Nadir Uysal Ankara- vekaletinin yardıml rı devam de etmişlerdi. Vekalet, bu ma- Talebe, haziran ayına 11-
J.Jrlu hareketin mükafatının beheme- lediye reislerinin tayin edecek- dak~ tema~ları hakkı~d~ gaze- edecektir. kinelerden daha beş tane ver- tarili imkansız ~ ;r korku, ~,,. 
iıal elde edeceklerdir. leri cezalar hakkında vilayete temıze şu ızahtı vermıştır: Bizim için evkafın, muha.ae- meği kabul eylemiştir. Bunlar- tü ve ~üphe içinde giriyorsa 111~ 

Türkiye cümhuriyetinc inanan- bir tamim gelmiştir. - V_alimiz ~: ~azlı Güleç.i~ bei lıususiyenin, hükümetin zey- dan ikisi Menemen, biri Torbalı, allim de ayni korkuya, üzii"'!' 
lar ve ona ellerini ve-,..nler şimdiye Bu tamime göre, 1603 numa- ehemmı!et verdıgı ışle:den ~~ra tinleri mevzuu bahis değildir. ite biri Tire kazalarına verilecek- ' yü ve şüpheyi daha geniş mılt 
kadar aldanmamışl rdır. Bundan ralı kanun mucibince cezanın de zeytın kalkınma planıdır.Tur- sıradan bn.lanacağı ıçın köy- tir. Beşinci makine de Bergama 1 yasta hissediyor. Birinin kork~ 
sonra da aldanmıyacaklardır. tertibine salahiyetli ol~nlar biz-' kiye deki zeytin mıntakaları ara- lüye ve efhasa ait ar zide de bu veya Dikili ha valisinde kullanı- nasıl muvaffak olamamaksa, J~ 

Bu vesile ile tekrar edelim ki açık zat gördükleri halde, ceza 'veri- sında zeytin kalkınma planını temizlik ve aşılama ameliyesi ya- lacaktır. ğerinin korkusu da muvaffak bil 
ve s~iml politikamız__ın cihan d~":- lecek eşhasa hareketlerini ihtar- il~ defa lzmir .. mıntak~s.ında .. t~t- pılacaktır. Bu makineler saatte on çuval e•er verememek oluyor. Şu fa1Jı!' 
letlerı arasında buldugu makes ıçı- dan sonra tayin edecekleri ce- bika başlıyacagımız ıçın buyuk Zeytin aşılarken kırlardaki zahireyi temizlemektedirler. Ma-1 ki bir tarafın korkusu daha "''" 
mizde hususi bir zevk ve heyecan zayı kendilerine bildirecekler- bir sevinç duyuyorum. Bu it için ahlatlar la taş bademlerini ve çit- • kineyı kullanacak olan makinist dani, diğerininki daha şahsi ol,,. 
yarabyor. .. dir. Bu suretle verilen cezalar vilayet bütçesinde 3000 lira tah- lenbikler üzerine Antep fıstığı, ile yakacağı mazotun parasını yor. 

işte bize bu yüksek mevku ka- kat'i olup itiraz edilemez aley- sisat vardır. Ziraat vekaleti de Çeşme havalisindeki harnızıları Ziraat vekaleti verecektir. *** 
za.ndıran . ~e.flerimiz~ teşe~kür ;e hindt:' \dli ve idari kanun 'yolla- ayr~c~ 10.000 .lira ~~recektir. On da aşılayacağız. Tirenin şimal BESi ÇiFTLi(;/ Bugün, çocuklarımın iyiliği f!' 
mınnetlerımızı su~arken T urk mıl- rına .üracaat olunamaz. Bu yer· ay ı~ınde temızleyıcıler ve a,ı. yamaçlarındaki yabani kestane- Bergama kazalarında tesis luna harcadığım bir yılın bliil" 
Jeti ~na hitap edıyoruz : lerde c. :.ılunan bir kısım beledi- cılar faaliyete geçere~ vilayetin lerin de ayni suretle afılanmaları edilecek olan Besi çiftliği için . çosunu kendi kendime çıkar•Y" 
Zaferın kutlu olsun.. yeler I, zabta ı tut zeytin bulunan yerlerınde çah- mümkün olacaktır. alakadar vekaletler, bu sene rum: OôLU .. . ı memur arının • . , 

HAKKI OCAK tugu -abıt varakalarına istina- şacaklardır. Bır taraftan zey- Bir taraftan kırlardaki yabani bütçelerinden yardıma baflı- - Muhtelif sınJlarda 132 I~ 

Evlenme işleri 
Postaya verilecek 

mektuph r 

den bu maddeye göre ceza ter- tincilik kanun ve talimatnamesi meyva ağaçları aşılanmakla be- yacaklardır. Bir de yaban ve eh- lebem var. Bunların yalnız yit" 
tip ve infazına kalkışıldığı teftif- beklenir~en diğer tarafta~ der- raber memleketin &ervet kay- li domuz derilerini iflemek için mi doku:r.u doğrudan doğrııf! 
)erden anlatılmıfhr. Halbuki be- hal tatbıkata geçerek ~eytın mın- nağı olan kuru meyvalarımız- bir debağhne tesis olunacak- sınıf geçmişler, yirmi biri Jo!' 
lediye reisleri ile muavin veya takalan içfo örnek -~ır ha~eket dan ceviz ve diş bademi fidan- tır. Bu debağhane, ya izmir, ya- rudan doğruya dönmüşlerJıf• 
şube müdürleri bizzat müşahe- ve canlılık gösterecegız. Zıraat larını da çoğaltmak için fidan- hut Dikilide kurulacaktır. Zira- Yani, imtihanlara yetmiş iki"'' 

Evlenme memurlarının. P.os- de ettikleri cezayı müstelzim ah- vekaleti, faaliyetimizin semere- lıklarda çalıfarak bunları mü- at vekaleti, bu İş için sermaye cutla giriyorum demektir. . 
t~ya verdikleri evlenme ışlerı.n.e valden dolayı ceza tayin ve sa- sini görünce ikinci defa . olarak nasip yerlere tevzi edeceğiz. Ku- olarak bütçesinden 5000 lira ve- Sözlü imtihanlar taleberıifl 
aıt m~1ut~ladr h~rAındta b"dahıtlı- 18.hiyetleri vardır. Görmedikleri ~~b a 

1
on hi

1
? lira ~~rbecektır. 

1 
B
1 

u ru meyv8:cılık ta programımıza recektir. umumi bilgisi üzerinde tam raıı1· 
ye ve n e ın en vı aye e ır a- 1 rdan tutulan b t k ıh ar a ey ulden ıtı aren yo tı- alınmış hır mevzudur. NiKOTiN F ABRIKASI manını vermesine mani oldctİ". 

. l . • B . .. suç a za ı vara a- k l ,ı mım ~e mıştır. u tamıme gore, lariyle ceza tayinine salahiyetle- yılarında ve muhafazası olay BiRA ARPACILlCI Hükümet, satılmayıp depolar- icin yarıdan fazla dökülme e 
beledıyeler evlenme memurları, . ktu yerlerden i~ e başlanacak, temiz- Memleketimizde sönmü• bir da li:alan ve şehir haricine çıka- ihtimalinden ürküyorum. Eğer 

l . a . . ı h rı yo r. "(' lı ev enme ti} erme aıt o an mu a- B lAh• ti h" k.. leme ve aşının nasıl yapıldığı köy- bale gelen bira arpacılıg .. ını ihya rılarak yaktırılan, ayni zamanda böyle bir vaziyet karşısında f1' 

b k 2721 l k 
u sa a ıye er na ıye ve oy e 

ere evra mı numara ı a- b 1 d' • 1 • d ·ı . lülere de "'Österilecektir Önü- etmek halka ta1:sız topraksız kalitesi düo.kün tütünlerden nı- lırsam kendime bir vı"cdan tJ "k" . dd . .. .. e e ıye reıs erme e verı mA- ~- 0 
• ' "t ' ' el 

nunun ı ıncı ma esme gore uç- t• N h' k .. I d k. b müzdeki mart ayına kadar as- buğday ekmeği yedirmek ve pa- kotin istihsali için bir fabrika bir vazife mesuliyeti tahmil • 
te bir ücretle postaya vermekte J~· a • •re .ve b. oy ~r e ~- ah e:;- ı cari 300 bin, azami 500 bin zey- zarlarda temiz zahire sattırmak kuracaktır. Nikotin, ziraat mü- mek istemiyeceğimi sanıyorııtt'· 
ve bu ücretleri halktan almak- :::~ lre~s er\ dızza d 

1 
muşd e e tin ağacı temizlenecek ve aşıla- için Ziraat vekaletinden, mo- cadele işlerinde kulla ılacaktır. lşin esası şu noktada toplanıyor: 

tadırlar. Kanunun ikinci mnd-
1
eAh1.• erlı ~uç ar an ° ayı a sa- nacaktır. törlü hava cereyanlı ve arabalı Bu fabrika tesis olunduktan son- Çocuklar çalışmıyorlar. 

d . 1 .. t b" .. t f'b' t tu a ıyet erme dayanarak ceza ta- B 1 .. d . A . . !.ı. . ns.4 esıy. e uç e ır ucre e a ı u • yın d . ki d' eş yı ıçın e vılayet dahılın- tohufo temızleme makineleri is- ra istibsalatın fazlası dıt mcm- NERiMAN GO 
lan mektuplar, belediyelerin ken- e emıyec.:._er ır. de afılanmağa müsait deliceleri tenmiştir. Vekalet geçen sene 1 ıeketlere de ihraç ol~nacaktır. 
1rie~~e~:hs~! ~~nu~:ıt:: veh:ı: Buğday ..... jj~"f"i~;J~;r;kt~ .................. Kö"y""i"ü"I~·;········ .. ·········M~·k·t~p"'l~;·;r~....... T ?hs_ilat ~şleri .. 
ka verdirilmesi lazımgelen iic- ilk h I b ld• B 1 d k dros~ retlerde tenzilat yapılması ka- ma su orsaya ge ı Mühim değişlkllkler Yeniden mllddet istediler Sözlüye k lan pek çoktur e e ıyenın yenı a 
nuna uygun değildir. Menemenin Kaklıç köyün- Defterdarhk memurlar kad- Mahsullerimize zararı doku- Orta okullarla liseler ve öğ- Belediyede yapılan yeni t~ 

Bunun için belediyelerin evlen- den Kadri kahya tarafından ye- rosunda bazı tayin ve tasfiye· nan yaban domuzlarının öldü- retmen okullarında sözlü imti- kilit üzerine varidat kadrofıı 
me memurları tarafından posta- tiştirilen ilk buğday mahsulü ~~~ !aıfıl;ıl}t.ırD ödemi• . malmü- rülmesi mecburiyeti h kk d k" hanlara dört haziranda başla- dünden itibaren lağvedilmit ~ 
ya verdirilen veya bilvasıta ve- dün piya:mya getirilmiftir. Bu uru .. nmı ~va~ 35 lıra ma: bir yıllık müddetin dahaa üı; aa; nac~ldır. Bu imtihanlar on dokuz yeni kadroya göre memurl,ı' 
rilen mektupların belediye itine bereketli mahsul de geçenlerde aşla ~alıy~k~e~aletı muhasebeı l h kk d lA k hazırana l:adar devam edecek- alınmıştır. 

. 1 1 d .. . k umumıye ı ıncı tube muhase- uzatı ması a ın a a a adar- . s·· l"' . fh 1 k l y . d dı• aıt o up o ma ıgı posta memur- pıyasaya satıfa çı arılan arpa I .. . . . 1 · t kA l . d. tır. oz u ım 1 an ara a an ta- enı tetkilata eski ka ro 
1 d h h 

1 be memur uguna ta d 1 ar zıraa ve a etı nez ınde te- 1 b . . . 1 . d.. kt 1 1-"" 
arınca bilinemiyeceğin en a- ma sulü gibi maalesef arttırma . yın e 1 mıt· bb .. t b ı e enın ısım erı un me ep er- ki memurlar isim ve unvan .,. 

d 
tır şe us e u unmuştur d 'IA d'l · t' B .. ' J')• 

zinenin zararına mey an veril- suretiyle olmasa bile, yüksekçe •
0 

ft d 1 k h . ~ T' · . .. :. .. • . e ı an e 1 mış ır. u sene soz- değiştirilmek suretiyle kabul e11
1 

memek için mektupların üzeri- bir fiatle ıatılamamııı.tır. e er .. arı ta sılat kontrol Vı ayehmızde oldurulmesı ıs- lüye kalan talebeler çoktur Ba- . l kt k" . bırı• 
Y l d A k d f t yab d 1 l · mış er ve açı a ımsenın 

ne (tahsa aittir) damgasının VU• Uzun senelerdenberi, borsa- md em) ~r uguh~alA a n ara e ter- enen an omuz arının sayı- zı sınıflarda yalnız atı talebe k l d'k 'l . tit· 
ar ıgı ta sı t k tr 1 7000 ld .. h ld . d. k f b"l . d'.. l · ı mamasına ı kat edı mıt rulması lazımdır. ya arzedilen ilk mahsuller, yük- B th a.. on o. ~em.u- sı o ugu a e şım ıye a- sını geçe ı mıf, ıger erı söz- y ' . t k"lAt b .. d "tib'' 

-·••••-.. k ru · san Gokçe tayın edılm dar ancak 3500 d t 1 f d" 1.. k 1 1 d enı ef 1 a ugun en ı. _le 

d d 
se fiatle satılır ve müstahsil ilk . lf- omuz e e e ı- uye a mış ar ır. 'f .. .. b l ev' 

Boz a g.., a d f b · .. · l tır. lebilmiştir. Sözlüye kalan talebeler, bu ıı- ren va .. zı e gormege aş ıya -"· 
e a orsaya arzettıgı ma ının ' y· d .. tır D 1 1 ev 

değerini fazlaca alır ve hu suret- ı~e efterdarlıga merbut ha- Vekalet müddeti uzattığı .tak- navlarda muvaffak olamazlarsa 1 • un ~e;nur ara, ·tr ı~ab.lı• 
hazırlıklar le sevinerek diğer senelerde ilk zı ~aırelerde iktidarsızlıkları se- dirde köylüler sürek avı tertiplikmal imtihanlarına kalacaklar- arı mınta a a~ ve vazı e erı 

defa borsaya mal arzetmek için bebıyle tasfiyeye tabi tutulan me- etmek suretiyle bu zararlı mah- dır. hakkında teblıgat yapılmıştır. 
ödemifin Bozdağ yaylasında- 1 d morların dünden itibaren vazi- lAkl ··ıd K •d • • • '""' J • d 

k . h b . h ça ışır ı. f I . . . . . u ar .. ı o .üreceklerdir. Veka- a ro)ar a • • t 
1 mu ase eı ususiyeye aı't otel- ı 1 e erme nıhayet ver l t ı o e mış e leridenberi teamül halini a an . A 1 mır. ır • n- let muddetı uzatmazsa köylüler & -

de bazı ilaveler yapılmışt;r. Boz- bu adet borsada maalesef bu h.11.aı eden bu memuriyetlere tah- 1 cak Maaş e . le ı· b ki . or Pamuk zerlyatı f""'zıad•I' dağ köyüne tebdili havaya gi- ' sıl .. 't l . ·1 k . para cezasına çarptırı a tır. ( mır r e enıy :;I 

d ki 
son sene zarfında ihmal edilmiş- ı musaı genç er getırı ece tır. Jlk··-k· ''"'' Du··n 936 mal~ı yılının sonu ol- . dl 

ece er için evler hazırlanması- • '• • • • '' .- Bu sene ödemiş havali•111., 
na başlandığı ve köylü evleri de tırA.ıdığımız malumata göre ge- yağmur urşun ması münasebetiyle resmi da- mühim miktarda pamuk yetı.,. 
badana edildiği ve yer yer çiçek çenlerde ilk defa arpa mah~ulü- Yalnız tülüncUlerl Hararetll tezahüratla ire.ler çok. kalabalık~ı. Müvaze- tirileceği tahmin olunmakt~ 
yetiştirildiği haber alınmıttır. nü borsaya getiren müstahsil B. sevindirdi kutlula dı neı umumıyeye dahıl memurla- ödemişte pamuk tohumu e v' 

Bir ze hiı~Jennıe 
H. . b . d h . n rın kadrosu henüz gelmem ittir. makineleriyle pamuk eken dl,.., 

b.useyını·' orsa hı ad~e eybe.tınce Evvelki gün şehrimize ve ka- Her sene Ödemitte kutlulan- Maas emri de beklenmektedir. tahsiller, şimdi çapa makiJ1e,., 
ır ~er ı sapan. e. ı~e ve ır de zalara {oiddetli yağmurlar yağmıt· makta olan düşmana ilk kurtun (.'eklrge mücadele~I b-' 

t kd lmıtt b Al k b riyle çapalama ameliyesine 
fkiçeşmelik Mesudiye cadde- ati ırnı:me ~erı 1 ve.hu 

1
su- tır. a ·adarların bize söyledik- atımı u sene de geçen pazar gü- "r ·memen kazası ile Ulucak lamışlardır. 

sinde Bn. Didar oğlu dört yaş- re e cca~ arımızın . 1 ma ine ferine göre, yağmur bilhassa tü- nü ilk kurtun atımı istasyonu ci- ve r Iarmandalı köylerinde çe- • ---
larındaki Namık, evde bulunan karfı bo~sa ıda.re.heyetı kadirşi- tünler için çok faydalı olmuttur. varında yapılmıştır. Törende kirgelere mücadele açılmı4tır. I.femen ele 
sirke ruhunu içmek suretiyle ze- naslık govstermıştı. Bağlara zararı dokunmuftur. ödentif havalisinde tetkikte bu- Bu havalideki tütünlere zararı C 
hirlenmiş ve hastaneye kaldırıl- K t~k. ~u_.ghday. ~ahsulünü g~tiren Uaçlanmış olan asma çubukla- lunmakta olan vali B. Fazlı Gü- dokunacak olan ye~il çekirge
mıttır. a r~ . a ya !çın ~e .boraa ıdare rının yeniden ilaçlanması lazım- leçle civardan gelen köylüler lerin, açılan mücadele ile iki gün 

Bn. Didar hakkında dikkatsiz- heyetı~!n. 8:!n~ kadır!ınaslığı gösı; gelmektedir. Tütüncüler yağ- 1 hazır bulunmut ve nutuklar söy- zarfında tamamen imha edilece-
lik suçundan muamele yapılmıt- terecegını umıt ederız. murdan çok sevinmiflerdir. lenmiştir. ği anlasılmaktadır. 
tır. •- M 

i• Halkevinde 
Bugün saat 17 de müze ve ser

gi şubesinin heyeti umumiye top
lantısı vardır. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tıp aleminde 
- !:, - ' ~:nci s-hileden -

miş bir vaziyettedir. Ve muhtelif tıza-

siylc kemiksiz olan kafası sarahatle I 
belli olmaktadır. Ceninin dahili uzuvla
ri da vardır. Cenin köylünün uzuvları
na biricik kanlı via ile bağlanmıştır. 

Operatör ameliyatın tamamiylc mu
vaffak olduğunu ve hastanın yakında 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 
Bütün fzınir halkının s&bırsızhk1a beklediği filmlt•r 

1 - lngiltere kral ve TAÇ GEYME MERASJ l Merasimin blitün teferruatını 
kraliçesi hazeratının ""' gösterPn tamamen renkli filim 

2 - JAN DA "'Jeanne D'ark 
Orleao Bakiresin_in bayatını gösteren en bitaraf muharrirlerin eserinden alınmış filim 

3 - A ş K - ö L u M ve ş E y TAN Kat~ de Nagy. ve P!erre._~Iencha~ tara.fın~~n 
çevrılen her kesın Begendıgı fevkalade bır f ılım 

Seans saatleri· Her gün: 3.15 - 7.15 AŞK-ÖLÜM ve ŞEYTAN 
• 

0 
" 5.15 - 9.15 lngiltere kralının TAÇ GEYME merasimi ile JAN DARK 

Cumartesı ve Pazar günleri 1.15 lngiltere kral ve kraliçesin Taç geyme merasimi ve Jandark 

geçirilince " 
Derhal ifadeleri ahna~' 

lnebolu faciası davasına : 
de şehrimiz ağırceza mabk ~ 
sinde devam olunmuştur. ~.~ 
celselerde, İstikbal vapuru ııÇ ti' 
cü kaptanı Ömerin istinabe • '~ 
retiyle ifadesinin alınması ·~,., 
Is tan bul ağırceza mahkeme••; 
yazılan talimata yine cevaP ı_, 
mediği anlaşılmıt ve mahke 
heyeti şu kararı vermiştir: .,.-1' 

Bu karara göre, şahit örıı •fi' 
diğer bir şahitin mühim ola11 ~ 
delerinin alınması için buııl ~ 
polis vasıtasiyle ve mahkerııe dil• 
nü tayin edilmeden ihzar e Jı,l 
dikleri vakit ifadelerinin d.~r tii'' 
alınması muvafık görülm\ff 1,s 
Bu kararla istinabe varaka••~# 
lstanbul ağırceza mahkenıeJ .,. 
gönderilmesi kararlaştırılnı•fb ti' 
muhr.keme başka bir güne 

1 karisiyle beş çocuğunun yanına dö-1 
nebileceğini ilave etmiştir. • ~ kıimıftır. 
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ratelli Sperco N. V. 'Mı2:~au~g~ 1;1cARET ME- Olivier Ve Şü. Av d k =~~~ 
Vapu A \V. F. fi. Van i)er 1 (Salahettin ve Ertuğrul Sait LlMİTET gız an çı an her diş 
R 

fU COtaSI Zıhna ve David A. Sapoi·ta) tica-
ÜYALE NEERLANDAIS Zee & (:o. retunvaniyle tzmirdeP~temalcılar Vapur acentası Hayatın temel taşlarından birinin 

K DEUTSCHE LEVANTE LtNlE başında 112 numarada her türlü 
liER UMPANYASI HAMBURG emval ve emtia üzerine ticaret v~ IR{NCİ KORDON REES yerinden sökülmesi denıektir fakat 

lahliyed CULES vapuru 29/ 5/ 937 ARKADiA vapuru 11 haziran- komisyonculuk yapan işbu şirke- BiNASI TEL. 2443 
kösten e~_sonra Burgas - Yama ve da beklen.lmcktedir •. ~ott~_rdam, I tin ti~aret. uhvanı ve şir~~t .~uk~- LH~rman Lines Ltd. 
tır. ce ırnanları için yük alacak- Hamburg ve Bremen ıçın yuk ka- ve!esı Tıcaret kanunu hükumlerı- ALGERIAN vapuru 5 Mayısta Lon-

SVE.NSKA bul eder. ne tevfikan Sicilin 2009 numarasına dra, Hu'l ve Anver:ıten gelip yük çıka-
SAtMA ORjENT LiEN AMERict:AN EXPORT LINES tayt v~ tc~c~I. ~dildiği ilan olunu! .. , ıacak ve 15 mayısta avdet edip Lond-

doğru A vapuru 28 mayısta gelip The Export Steamship corplHation İzmır Sıc h tıcaret memurlugu ra ve Hull için yük alacaktır. 
burg li nvers - Rotterdam ve Ham- Pireden aktarmalı seri seferler resmi mühiirü ve F. Tenik İmzası LESBIAN vapuru 27 mayısta Lond-
ViKIN~llrı için yi.ik alacaktır. • EXCALiBUR vapuru 4 haziranda 1 -- MUKAVELE ra. 1 Iull ve Anversten gelip yük çıka-

d: geli (, AND vapuru 2/ 6/ 937 Pireden Boston ve Nevyork için « SiRKET MUKAVELENAMESb rncak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
2:ıg içi: .. ialnız) Gdynia ve Dant- hareket edecektir. Bin dokuz yüz otuz yedi sent>-i için yük alacaktır. 
AAS~u alacaktır. EXETER vapuru 18 haziranda mayıs ayınınalyirmJJ;~~cdi sal

1 
ı gii- EGYPTlAN vapuru mayıs bidayetin-

hinde ı· E motörü 14/ 6/ 937 tari- Pireden Nevyork ve Boston için nü saat on tı ra enn e zmir- de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 
Rotterdırnanırnıza gelip Hamburg lıareket edecektı·r. de Bahceliler hanındaki dairesinde k d a • çı aracak ve ayni zaman a Liverpool 
Ska.nd· nı - Gdynia - Goteburg ve EXCAMBiON vapuru 2 temmuz- vazife gören aşağıda imza ve için yük alacaktır. 
taktır.ınavya limanları için yu··k ala- da Pireden Boston ve Nevyork için mührü bulunan İzmir İkinci Noteri 

Er · THE GENERAL STEAM 
CDy hareket edecektir. Mehmet Emin enerın yanına ge-NiA h · l • NA VtGATtON Co. L TD. 

Releeek n nıotörü 29/ 6/ 937 de EXOCHORDA vapuru 16 tem- len zat ve üvıyet erı İzmirde nott d K d d 72/4 ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon-
tebl.lr er am - Hamburg -Go- muzda Pireden Boston ve Nevyork tkinci or on a · numar"'.da ' g Ve Sk d S d' M dra için yük alacaktır. 
1Çirı Yiik andinavya limanları içni hareket edecektir. Sperco acentasın a a ı • ümtaz 

Se ~lacaktır. Seyahat müddeti : Akkor ve Arıtuvan Armao nam 
rvıce Maritim Roumain Pire - I3oston 16 gün şahitlerin taraflarından an!aşılan 

ALB K~mpanyası Pire - Nevyork 18 ~ün ve ehliyeti kanuniye ve nizami-
?e &eli A JULIYA vapuru 16/ 6/ 37 AMERlCAN EXPORT LINES yeyi haiz bul~nan tzm.irde Bay-

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

ıçi11 y··t Malta - Marsilya limanları The Export Steamship corporation of 

1 

rakhda Muradıye caddcaınde 21 
ll~n~ k:'-'e Yolcu kabul eder. Nevyork Numaralı evde oturan ve mahalli 

la.rdıı.ki ~~v.~~r~ket tarihleriyle navlun- EXPRESS vapuru l O haziranda mezkuru k.anuni ikam:tgih itti-' AKLINIZDA OSUNKiL 
}'et kıı.b 

1 
gışıklıklerden acenta mesuli- beklenilmektedir. Nevyork için yük haz eden Saıt Zıhna oglu Selfthet-

u etın 1 . Zıh . . ~ Da.ha f ez. . kabul eder. tın na ve y~e aynı ~ evoe otu-
dond,. "' al'la tafsıliit için lkinci kor- Service Maritime Rownain Bucarest ran ve kezalik mahallı nıezktıru 

.. 1 ah ·ı ah · ih 8lrıda. Fit\ ın', ve Tahliye binası arka- DURUSTOR vapuru 30 mayısta ~anuni ikameti!, ıtt az.., eden Sa-
talıfuıııı. .!E .... Lt SPERCO vapur acen ... beklenilmektedir. Köstence , Sulina ıt Zıhna oglu Ert~grul Zıh
lltır. tnuracaat edilmesi rica olu- Kalas ve Kalas aktarması olarak na ve tzmirde Karantmada Köp-

bütün Tuna limanları için yük ka- rü mevkiinde Tramvay caddesin
bul eder de 661 numaralı evde oturan ve ~TELEFON: 4142/4221/2663 

f>OKTÖR ••. 

Sami Kula~ç ı 
l<ulak B -

l k
, ogaz, Burun hasta, 

ı lan b' . . f ırıncı sını 

Johnst~n Varren Lines - Liverpool mahalli mezkilru .kanuni ikametgah 

ı·NcEMORE 30 t ittihaz eden Davıd A. Saporta an-vapuru mayısa 'b. b' . k t 
Liverpul ve Anversten gelerek yük 1 latacakl~ı. gı 1 ır. ~ır. e mukave-
çıaracaktır. Burgas, Yama, Kösten- lename~ının tanzımını ~a~ep etme-

s 1, K l ı·b ·1 · · .. k lerın· e bınaen yukarıda ısım ve ad-ce, u ına , a as ve raı ıçın yu . · 
k b 1 d 

resleri yazılı şahitlerm yanında ar-
a u e er. l ' kt h " .. b. Soc. Royale Hongroise Danube zulan soru nu a er uçu ırden 

Maritiıne söze ba§byarak : Aşağıda yazılı şart-
BUD APEST vepuru 29 mayısta farla b~la.mu~v~l~ ~~ptıkŞ~~;:e

beklenilmektedir. Belgrad, Lima- yan vdedı lar e S~ı§ketr. ır. oy e . : .. 

KJNAKÜL Es;;n~e 
sıtmah!ara, iştihasız1ara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

~~!!'1l"'"!~=:o-.t': l B d B · l L. Ma e -- ır e m unvanı· Se-
so , u apeeyte, ratıs ava, ınz ve ,.. . Ert '~ l Sait zıJuıa.° 
Viyana için yük kabul eder. lahe~tın ve ugru ve lZMiR BELEDlYESlNDEN : 

Den Norslte Midelhavslinje Oslo Davıd A. Saportadır. - Izmir Enternasyonal Fu-

Mu rniitahassısı 
N ayenehane : Birinci Beyler 

0
' 36 Telefon 2310 

BOSPHORUS 18 b 
. Madde 2 ·- Şirketin merkezi iz-

vapuru .azı- O · dd · d arı sahasında yapılacak büyük 
randa beklenilmektedir. lskenderiye mirde I s~anıy; ca esın e 112 Havuz 2 • 6 • 937 Çarşamba 

Evi· G-d · oztepe tramvay cad-
esi 992 Telefon 3668 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

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

DAiMA 
a;ywşe••wi M*?i? 

RADYOLiN 
'ffÇfff •••• -

ödemiş Adliyesi Ceza evi Ekmek 
S~tınalma· Komisyonu ,riyasetinden: 
Odemiş Ceza evinde mevcut mevkuf ve mahkumlara l·G-937 

tarihinden 31-5- 938 tarihine kadar verilecek ekmek kapalı ıarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. ihale 11-6-937 tarihine rastla
yan Cuma günü saat 16.30 da icra kılınacaktır. istekli olanların 
2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan tanzim kılınan şartna
meleri lzmir, Ödemiş, Tire ve Bayındır C. Müddeiumumiliklerin
den almaları ve münakasaya iştirak etmeleri lüzumu ilan o•unur. 

30-1-5 1675 (949) Diyep, ve Norveç limanları icin yük numMardadı m3aga5z~ lır... . K l B 1 d' k b l d ~ a e -- ır ;etın nevı: 0 _ günü saat 16 da lımir e e ı-
a u e ~. kktift~- ' ye d~resinde top~nan Fuar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yalnız bir el- Madde 4--Şirketin mevzuu: Her komitesince vahit fiatları üze-

1-26 (481) 

S. Ferit Eczacıbaşı 

t 
bise parası ile türlü emval ve emtiai tüccariye rinden ihale edilecektir. ilk 
dört kat elbise alım, sabm ve komisyonculuk mu- keşıf bedeli 7172,25 Liradır. 

amelatı ile iştigalden ibaretti:. Taliplerin şartname ve projeyi ŞiF A ECZANESi 
l 

HALKIN 
Sabırsızlıkla beklediği 

lspiı't.osuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
Lüks la b 1 , . . m a arı gelmıştır. 

nasıl giyilir ? 
15 kuruşa ala

cağınız bir pa-
ket ARTI bo-
yası iJe elbiseni
zi 40 renk ara
sından seveceği-

ni?. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala· 
cağmız tafsilat 
üzerine bu ame-
liyeyi' bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir-
siniz. Boyacıla
ra ve satıctlara 
hatırı sayılır is
konto yapılır. He 
~orguya wutlak 
ct!vap verilir. 
Telefon 3882 

1( llalkın11za kolaylık 
b·~faletle her şey taksitle verilir 

Ilı dUrıyanın wl b' "ki 'kf f • • • o el en sag am ısı et ve motosı et erını yenı 
~asınd Pc.tromaks lüks lambalarmı NECiP SADIK mağa
llal nn arayınız. 

cılar: 156 -- Necip Sadık Daıulap1nar 
ı 1 
b:~~ Mıntakası Maadin işleri irti-

ı . Urosundeın· 
k ttnır · • • 

ain Vılayetini B d k b 1 'f . d'w' k" d olup 
1 

n ayın ır azas.ına ağ ı çdçı ge ıg1 mev un e 
~d~ninde O Ey'ul 333 tar hli ferman!a ihale kılınmış olan arsinik 
ı16 bıssenin ~ul~anlı Ethem mirasçıları üzerinde bulunan yüzde 

120 N 1ırntıyazı icra Vekilleri Heyetin'.n 9.3.q37 tarihli ve 
o. u 

Madde 5 -- Şirketin temsili : Sir- görmek üzere Belediye baş 
keti ilzam ve taahhüt altına koya- mühendisliğine ve eksiltmeye 
cak her türlü muamelat ve akitler- iş tir ak için 538 liralık teminat 
de yalnız şeriklerden David A. Sa- makbuzu veyahut Banka mek
porta ile Selnhettin S. Zıhna ~irket 
unvaniyle birlikte her biri tek baç- tubile bildirilen gün ve saatte 
lanna imza etmeğe i..~lidirler. komiteye müracaatları. 

Madde 6 -- Sirketin se!'mayesi : - Türkiye ticaret odaları için 
27750 Yirmi y~i bin yedi yüz etli lzmir Euternasyonal Fl!arında 
Türk lirasından ·ibaret olup bunun yapılacak Büyük pavyon 
15000 Ön beş bin lirası David A. 2 - 6 - 937 Çarşamba günü sa
Saporta, 7750 Yedi bin yedi yüz elli at 16 da lzmir Belediye daire
lirası Selahettin S. Z1hna, 5000 beş sinde toplanan Fuar komite
bin lirası Ertuğrul Sait Zıhna ta- since vahit fiatları üzerinden 
raflanndan konulmuştur. ihale edilecektir. ilk keşif lte-

Fenni gözlük 
Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
Tıbbi müstahzarlar 

Termozlar. Amerikan. 
sıhhi ihtiyaçların hepsi 
ve daima mevcuttur. 

Dereceler 
Duş lastikleri. Hulasa 
her yernen çok ucuz 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

Madde 7 - Kar veya zarara iş- d . k eli 22 bin liradır. Taliplerin J h ) d tıra : Şirket muamelatı umumiye- k n ı· sar ar umu~ mu·· d u·· rl u·· g"' u·· n en·. 
sinden elde edilecek si.fi kazanç ve şartname ve projeyi görme 
veyahut vukua gelecek zarar JÖY· üzere belediye baş mühendis- 1 - 1 /Vl/937 salı günü saat 15te kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
le taksim olunacaktır : liğine ve eksiltmeye iştirak pılacağı ilan edilmit olan Çam.altı tuzlasında yapılacak elektrik santra-

o/o 45 yüzde kırk beşi David A. için 1650 liıahk teminat mak- lı tesisi iti 15 gün müddetle tehir edilmiştir. 
Saporta, buzu veyahut banka mektubile U - Eksiltme 16/Vl/937 çarşamba günü saat on beşte Kabata§ta 

% 30 yüzde otuzu Selihettin S. bildirilen gün ve sa~tte Komi- kain Levazım müdürlüğündeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
Zıhna.. teye müracaatları. ili - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bede-

o/o 25 yüzde yirmi beşi Ertuğrul 27 - 30-1 1630 {925) li sif lzmir 98000 liradır. 
Sait Zrhnaya ait olacaktır. er ..- iV - Muvakkat teminat -6150-liradır. ' 

Madde 8 -- Şirketin müddeti~ Yir- dirde şirketin tasfiyesine başlana- V - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde inhisarlar Levazım ve 
mi mayıs dokuz yüz otuz yedi tari- caktır. Şöyle ki : lir~.übayaat ıubesinden, ~ara ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabi-
hinden itibaren ba§lıyarak yirmi Mevcut mallar sabhp matlubat 
mayıs dokuz yüz otuz dokuz tarihin- tahsil ve evvela zimemat tediye ve vı - isteklilerin fenni §artnamede yazılı takatte bir gazojan tesisah 
de bitmek üzere iki senedir.Mückle- andan sonra her bir şerike senna- yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun ol
tin bitmesinden üç ay evvel şüre- yesi nisbetinde hasıl olacak meba- mak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere ek
ka, şirketin devamını ihbar etıne- liği tevzi ve bundan sonra kalacak siltme gününden en az 15 gün evveline kadar lnhisarlar Tuz Fen Şubesi 
dikleri takdirde ayni şerait altında olan temettü veya zarar yukarıda Müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için münakasa
daha iki sene devam edecek ve mü- nisbetleri yazılı hisseler üzerinden dan azami iki gün evveline kadar tekliflerinin muvafık bulunduğuna 
teakip diğer devrelerde de ayni şe- taksim edilecektir. dair mezkUr ıubeden vesika almaları lazımdır. 
rait dairesinde devam edecektir. Madd-.? l':t -- Hakeme müracaat: VII - Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalan ile mu-

Madde 9 -- Sait Zıhnanm yirmi Şerikler arasında ihtilaf vukuu ha- vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarfların en geç iha-
beş mart dokuz yüz otuz yedi ta- linde muhtelifünfih meselenin le günü tam saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon ba§kanlığına 
rihinde vefatı üzerine infisah eden halli için iptidaen tarafeynce mün- makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır· «2988» 
«Sait Zıhna ve David A. Saporta» tehap hakemlere müracaat olunmak 30-1-J:-5 1649 (953) 
unvanlı şirketin taayyün eden bil- mecburidir. 
cümle matliıbat ve zimematı işbu Akitler başka bir diyecekleri ol-~ 
yeni şirket tarafından kabul ve ta- madığmı beyan ve ikrar etmeleri ~ ··· 
ahhüt olunmuştur. üzerine bu mukavelename resen 

Madde 1 O - Şeriklerden hiç biri tanzim ve hazır olanlar yanında 
I yalnız başlarına şirket muamelatın- açıkça okundu: Meal ve mündereca
dan başka işlerle meşgul olmıya- tının talep ve arzularına tamamen 
caklardır. uygun olduğunu ikrar ve kabul et-

Madde 11 -- Her sene sonunda tikten sonra altını hepimiz imza et
bli.nço tanzim edilecek ve hasıl tik ve mühürledik. 
olacak temettü veya zarar hissesi her Genel sayı : 4852 
şerikin sermayesine zam veya ten- Özel sayı : 5/ 111 
zil edilecektir. Bu mukavelename suretinin da-

Madde 12 -- Her şerikin masarifi ircde saklı 4852 genel sayılı aslı
zaruriyesi için çekecekleri mikdar na uygun olduğu tasdik kılındı.Bin 
mebaliğ blançonun tanzimi sıra- dokuz yüz otuz yedi senesi mayıs 
sında sermayesinden tenzil edile- ayının 26 mcı çarşamba günü. 
cektir. 26 mayıs 1937 

Madde 13 - Şirket müddetinin in- lzmrr ikinci Noteri resmi mühürü 
kizasından üç ay evvel devamı şrr- ve M. Emin Erener imzası 

· "ı tak- 1706 (964) 
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Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 
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Sahife 10 YENi ASIR td 

Büyük Şef'in yüksek sevk ve idareleri altında 

Cenevrede büyük za er kaz 
Raportör bay Sandler'in raporunda mühim kayıtlar 
vardır. Gösterdiğimiz kiyaset takdirlerle anılmıştır 

Fransız hariciye nazırından sonra Türkiye, Sovyetler ve lngiltere dış bakanları da nutuklar söyledi 
. 

KABUL EDtLEN RAPOR ilk resmi tahsillerini de yine ayni 
CENEVRE, 30 (A.A) - Anado- dilde yapmak haklarına muallak 

lu Ajansının hususi muhabiri bildi- olan hususat ta bu garantileri Su
riyor : riyeden talep etmesini teklif ede

MiJJetler Cemiyeti konseyi tara-
1 
rim. 

fından kabul edilen Sandlerin rapo- Konsey statünün dördüncü 
ru. maddesine komite raporu zeylinde 

lar altında tertip ve kontrol etmek 
ıçın icap eden ajans ve personelin 
tayini hakkında · reise kendi tara
fından bir karar verilmek uzere 
teklifler yapsın. 

Sancakta ilk intihabatın yapıT
ma tarihinin tespitine gelince bunu 
mevzuubahis komisyon tarafından 

olunacaktır. Konseyin bu meseleyi Binaenaleyh bu tarzı tesviye Fransa ve 
Sancak hususunda Fransız manda- Ti.irkiyeye aralarındaki dostluk bağla-

Sancak 3 _ f rını sıklaştırmak ve Milletler Cemiye-
sı altına konulan Şark topraklan- tinin idaresi altında halisane teşriki 
nın kurtuluş şartlarının tetkiki sı-1 mesailerini teyit etmek fırsatını vermiş 
rasında halletmek üzere tehir et-ı oluyor. 
mek istiyeceğini zannediyorum... Mısırı kabul ederken Rüştü Aras 

Teşekkürlerimi bizimle en kıyllletli 
mesailerde bulunan Milletler Ceıııl' 
yeti genel sekreteri ile arkadaşlatıııl 
da arzetmezsem iptidai bir vazifeÖ' 
kusur etmiş olurum. 
h~GlLTERE HAR1C1YE NAZIRI 

SöYLUYOJı 
İskenderun ve Antakya namı ve- gösterilen Sancağın şimdiki hudut

rilen meselenin Milletler Cemiyeti larını olduğu gibi teyit eden bir 
konseyinin 25 mayıs 1937 tarihli hükmtin ilavesine karar verebilir. 

Binaenaleyh konseye aşağıdaki ka- •

1 

memleketinin Akdeniz statükosuna bağ- Eden: 

n~m:-"1~rur~n1ri~~f ........ ...__,~~~-:"""""~-r-,...---:-~-;r)~i;'ı~ lılığını hatırlatmıştır. Sancak mesele- Geçen kanunusanide elde edilen prcıı: 
·.:e• 

hususi celsesinde tarafımdan imza DlL MESELESİ 
edilen ve mezkur toplantı zabıtların- Konsey 27 kanunusani 1937 ta-
da bulunan inkişafına burada avdet rihli karariyle Türkçenin resmi 
etmiyeceğim.Muahaza Sancağın sta- bir dil olduğunu tespit eylemi"}tir .• 
tü ve ana yasa projesini raporu ile Şimdi konseye ayni kararın hüküm
birlikte konseye takdim eden eks- lerine ve eksperler komitesine tev
perler komitesinin münakaşa götür- di olunan vazife de göz önünde tu
mez bir salahiyet ve gayretle başar- tularak diğer bir dilin kullanılması 
dıkları şayanı dikkat mesai hakkın- mahiyetini ve şartlarını tespit et-
daki takdirlerini aleni celsede de j mek kalıyor. 
tekrar etmek isterim. ' Eksperler komitesinin telkinleri-

Keza Milletler Cemiyeti müşahid- ne tevfikan konseye Arapçanın da 
!erinin gerek Sancaktaki vazifeleri I Sancağın resmi bir dili ol:ıcağına 
gerekse avdetlerinden sonra eksper- karar vermesini teklif ederim. Bu
ler komitesinin teşriki mesaisinden 1 nun kullanış şartları aşağıdaki §C

istifade ettirmek suretiyle yaptıkları ' kilde tanzim olunacaktır:. 
hizmetlerin kıymetini de arzetmek 1 1 - Resmi mekteplerde bir mek
isterim. j tebin bulunduğu köy veya mahal-

sinin halli Fransa ile Türkiyeyi yakın sip anlaşmasından dolayı rnemnunJ .. 
beyan etmiş ve daha bir takım JllİW 
kiiliıtın mevcut bulundu&'Unu knyde~: 
miş olduğunu hatırlatmış ve elemiştir~· 

şarkta sulhun idrunesi hususunda bir
leştirmekte ve bu suretle Fransanm Su
riye ve Lübnanla imzaladığı anlaşma

larla giriştiği eseri tamamlamaktadır. 
Ayni zamanda Türkiye ve Suriyeye 

\ bağlı olan Fransa meseleyi konseyin ha
' kcmliğine bırakmak suretiyle Suriye-
1 nin mcnfnatlerini müessir bir tarzda 
korumuş ve Milletler Cemiyetinin sulh 
eserine yardımda bulunmuştur~ 

HAR1C1YE VEK1LlM1ZlN NUTKU 
Dr. Rüştü Aras söz alarak demiştir 

ki: 

- Bugün bu müşkülat çok şiikiit 
iktiham olunmuştur. Bu neticeyi c1'5' 
perlcr komitesini yorulmak bilırıc 
gayretlerine ve bilhassa onun iki 1ıl' 
giliz fızasına iki altıkadar tarafın gOS' 
tcrdiği uzlaşma zihniyetine ve raport~ 
ri.ı.n maharetine borçluyuz. :Muoıll1' 
leyh bütün unsurların mahalli- JllCJl' 

foatlerinin korurunuş olmasından dO' 
layı bahtiyarlığını beyan etmiş ve ~·ır 
ni rejimin muvaffak olması teıncp.ııl
sindc bulunmuştur. 

L1TV1NOFUN NUTJ{tJ 

Lit . f ta . . . "zhn.. et· vıno memnuruyetını ı c.u 

miş ve demiştir ki: 25mayıs tarihli izahatımda konsey lede hakim olan dil hangisi ise 
tarafından tetkiki icap eden bir tn-ı ilk tedrisat o dilde yapılacaktır.Di
kım hususi meseleleri ve bilhassa ğer resmi dilin tedrisi ya ihtiyari 
haklarında eksperler komitesinde yahut ta mecburi olacak. Şu kadar 
muhtelif mütalaalar serdedilmiş olan ki bu bakımdan her iki dil de ta
meseleleri tadat etmiştim. Sonra mamen ayni şekilde muamele göre
icabeden müşahedelere tevessül et- 1 cektir. 

Dr. Aıas Ceııcvıede olduğu eıbı A1onböde de Bogazlar davamızı 
lehimize lıal/etmişti 

- Gerek memleketim gerekse şah

sım hakkında söylediği giizel sözler
den ve ifade ettiği dostluk duygula
rından (ki bunıai- bizzat kendi hisle
rimizin tam bir İnak.esidir) dolayı dos
tum B. Dclbosa teşekkür ederim. Söy
konseyde izahatta bulunmakUın vn
lediği nutukla bu hususta beni de 
reste kıldığı için de kendi.sine min
nettarım. Çünkü ifade ettiği noUai na-

- Ru:::yanm kendileriyle bilhB-~ 
kuvvetli dostluk bağları bulunan ilô 
hüküınet tarafından büyük bir Jllıl' 
vnffakıyet kazanılmıştır. Bu ayni ~ 
manda Milletler Cemiyeti ve bizzat sU 

tim. Haklarında konseyin karar ver- 2 -- Sancağın bütün mahkeme
mesi lazım gelen bütün noktalar hu- lerinde de (yüksek mahkeme de 
susunda müsbet teklifler arzetmek dahil olduğu halde) her iki dil kul
zamanının gelmiş olduğu mütalaa- lanılabilecek ve akalliyet unsurları 
sındayım. 

1 
kendi ana diJlerinde konuşabilecek-

MOSBET TETKtKLER lerdir. 
Bence, bittabi konsey eksperler j 3 - Asamblede her iki lisan da 

komitesi tarafından kendisine tevdi 1 kullanılabilecektir. Asamble maz
olunan statü ve ana yasa projelerini 

1 
hataları iki dilde yazılacak ve bü

tasvip etmekle işe başlıyacaktır. tün kanunlar da iki dilde neşro
Bundan başka konsey komite rapo- lunacaktır. 
runda münderiç tavsiye ve telkinleri 4 -- idareye müteallik nizamna
de işbu raporu kabul etmek suretiyle meler ve talimat iki dilde neşrolu
hilafmda kat'i bir mütalaada bulun- nacaktır. 
madığı derecede tasvip cyliyecektir. 5 - Halk idare ile olan münase-

NE ZAMAN MERtYETE batında laalettayin iki dilden her 
GlRECEK hangi birini kuUanabilecektir. Ve 

Konsey müteakiben Sancağın sta-, kendisine de ayni dilde cevap veri
tü ve ana yasanın hangi tarihte lecektir. 
meriyete gireceğini de. t:s?i~ eyliye-! Konsey statünün birinci madde
cektir. Bunlardan her ıkısının de en sine şöyle bir hüküm koyabilir : 
kısa bir müddet zarfında meriyete 1 
girmesi muvafık olacaktır. Ve bu 
hususta 29 teşrinisani 1937 tarihini 
teklif ediyorum. Ancak şurası var ki 
27 kanunusani 1937 tarihli konsey 
karannın ana prensiplerinin 7 nci 
fıkrasında derpi~ edilen muahedeler 
mezkfir tarihte meriyete girmiş ol
ması şarttır. 

27 kanunusani 1937 tarihli kon
sey kararına tevfikan yeni rejimin 
tatbiki manda nihayet buluncaya ka
dar ve mandasının ifası ile kabili telif 
olduğu nisbette F ransaya ait olacak- 1 
tır. Bittabi Milletler Cemiyeti dele-

meselenin bütün safahatının yerin
de tetkik ettikten sonra yapılaca]~ 
tel:liflere ittila hasıl ettiği vakit 
reisin vereceği karara bırakmak la
zım geleceği mütalaasındayım. 

Bütün intihabat nihayet on beş 
nisnn \ 938 tarihinden evvel yapıl
mış olmalıdır. Mezkur komisyonun 
işleme ve alelumum kullanılacak 
ajanların masarifi Milletler Cemi
yeti tarafından avans olarak temin 
edilmelidir. Buna mukabil Millet-
ler Cemiyetinin Sancaktaki dele
gesinin parası Milletler Cemiyeti
ne terettÜP- etmelidir. 

POUS VE JANDARMA 
TEŞKiLATI 

Eksperler komitesi raporunda 
Sancak polis ve jandarma kuvvet
leri teşkilatına mütedair mühim bir 
meseleye işaret eylemiştir. Konse
yin bu sahada manda munkazi ol
duğu vakit tavsiye1erde bulunması 

rarı teklif etmekle mübahiyim: 
KONSEYJN KABULO 

Konsey mazbata muharririnin 
raporundan miisteban olduğu şe
kilde meselenin hallini ve bilhas-

sa eksperler komitesi tarafından tes
pit edilen statü ve ana yasa proje
sini mezkur raporda derpiş edilen 

ilaveler de nazarı itibara alınmak 
şartiyle kabul eder. 

CENEVRE, 30 ( A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi huhabiri bildiriyor: 

Milletler cemiyeti konseyinde Sand
ler raporunun kabulü münasebetiyle 
Fransa, Türkiye, İngiltere, SQvyet ve 1s-

veç hariciye nazırları, Delbos, Rüştü 

Aras, Eden, Litvinof ve Snncller birer 
nutuk söylemişlerdir. 

Dclbos, Konseyin Sancak meselesini 
kat'i surette halledeceği bu sırada l orul
mnk bilmez bir fedakarlık gösteren ra
portöre, eksperler komitesine ve onun 

Cene~·ıeden hır göıüniiş 

zarlar biiim görüşlerimize de tamamiy- davası için de bir muvaffakıyetf.ir. rııf• 
le tevafuk etmektedir. Sovyet hariciye komiseri bu ııı~ 

Dostum Sandlere, eksperler komi- fakıyetten doloyı Delbos, Rüştii J.-0' 
t.csine ve onun reisine başarılan fay- ve Sandler vazifesinin eksperler <iı" 

, dalı işten dolayı yaptığı teşekkürlere mitesinin mesaisiyle kolaylaşmış ol ili 

haroretlc iştirak ederim. ğunu söylemiş, Fransa ve TürkiY~. 
gösterdikleri utlnşma zihniyetinden il_., 

Bu işi kolnylaştıran konsey fızaları- v 
dirle bahsetmiş, hakkında söylcP 

na ve bilhassa herkes için meınnuni- ıdıl' 
' yet verici bir sureti tesviyeye irişilmc- sötle;rden dolayı çok mütehassis 0 ııJil 

ğunu beyan etmiş ve raporun knP .., 
si için tnvassut etmek lütfundn bulu- · •ne,·• 

Sancak meselesinin nilıal sureti ~ 
nan Fransa ile Ti.irkiyenin müşterek 

ycsini teşkil edecektir, demiştir. _& 
dostları olanlara da kczn minnettarım. 9JV. 

Konsey reisi de Türk ve f't .ı 
Bu meselenin halli iki memleketi bir- mile:' hükümetlerini ve eksperler ko 

leştiren dostluk bağlarının takviyesi- azasını tebrik etmiştir. 

gesinin tayini de mandanın inkiza- M 

sından sonra vukubulacaktır. . . . Mus!akıl Halayın eıı güzel kôştsı : AntaRı'a 

dir. Ve Ti.irkiyenin bir toprak parçası Delbos Fransanın raporda göstefİ' 
üzerinde bu rnıntakada statükoyu ve len sureti tesviyeyi ve sureti teS\,jf' 

s~u mü~afaa için .~rans_a ile ittifak nin kendisi için tazammun eylediği ıı; 
etmiş oldugunu tebaruz ettınnekle hah- susi taahhütleri kabul eylediğini pci OÇ NAHiYE HAKKINDA 1 <ı:Dıller meselesı . konseyın mer- lazımdır. 

Oç n h . 1 . 1. but 27 kanunusanı 1937 ve 29 Statünün eJlinci maddesi yine 
a ıye mese esme ge ınce su- 937 'hl" k J •• 

fasını h t ] t k . . k" k mayıs 1 tan ı arar arına tev- staturıün 33 ila 49 uncu maddelerin-
a ır a ma ısterım ı e s- ı . 1 ·ı · · d 

per1erde d"" d'" ·· h" · t , fıkan ha ledı mıştır.» e tespit edilen lskendl!run limanı 
n or u uç na ıycnın a-, SA"''CAKTA SEÇiM ·· · maınen ve k 5 k · · ı'< re1ımınin tatbiki teferrüatını tan-

ya ısmen anca arazısı- ş· d' Sa k hl · · "Ik · • 
ne iltihakınd t ıı··t ed k ım ı nca asam esının ı zım etmek üzere fürkiye ile San-

an eve u ece 1 • 1 . ] . d hah d k h""k . d b k gayri tabii ve bo k h d d _ · seçım en mese esın en se ece- ca u ümetı arasın a u hü üme-
zu u u u mu v. A hl . ,. t' h . A • 1 . h d l hik gösterecek kafi bir sebep gör- gım. sam enın aza sayısı esas ın arıcı ış erı ususun a mu mr-

mediklerini beyan etm ·şl d" Be- , itibariyle kırktır. Fakat ana yasa- rer usul dairesinde hususi bir mu-

reisi Bourguine ve nihayet müşahitlcre 
şükranlarını arzctmek ve Milletler ce -
miyetinin ve onun usullerindeki müessi
riyeti ehemmiyetle kaydebnek istediği
ni söylemiş ve dcmiştirki: 

DELBOSUN SôZLERt 
Mesele nazikti. tki dost devlet ara -

sında bir ihtilaf mevzuu bahis idi. öyle 
bir ihtilaf ki bu iki devletten biri Millet-

tiyarım. etmiştir. ıııı' 
Fransa ile Suriyeye samimi dostluk Rüştü Aras ayni beyanatta blll 

hisleriyle bağlı bulunan Türkiye elde muştur. ııiJ' 

edilen neticeden gerçek memnun ola- Reis raporun kabul edildiğini 
caktır. dirmiştir. 

Telsizle temas tesis edildi 
nim de ayrılamıyacagvımı ebruır ... t _ da derpiş edilen intihabat usulü- kavele akdedileceğini derpiş et-mu a k ler cemiyetinin kendisine verdiği man- · 
laaya binaen eksperler kom·t . d nün tatbiki neticelerinde sayı ar- me tedir. if . 1 K t t . 1 " t tk. ki r ı esın e d K danın asıy e müteahhit bulunuyordu. u up a 1 e e 
dermeyan olunan muhalif reye esas tabilir.Ana yasanın on beşinci ma - onsey mezkur mukavelenin sür- Milletler cemiyetinin usulleri bitarafa- m} J 
olan meşru endiseleri nazarı dı"k- desi mucibince Sancakta yapılacak a_tle akdedilerek metninin kendi-- · ı h b"ld 1 ne bir tarzı hallin 6arantileriru temin ey-
kate almak çaresini bulmagva uvr _ ilk intihabat için muame atın e- sıne ı iri mesi arzusunu her hal- d d • 

g a d h k k !emiştir. Milletler cemiyeti kendisinden 
şacağım.. yeti umumiyesini tertip ve kontrol e lZ ar etme istiyece tir. evam e ıyor 

Filhakikn üç nahiye mıntakasın-
1 
ile muvazzaf teşkilat azasının sayı KAPtTOLASYONLAR beklediğimizi yapmıştır. 

da dil ve kültür himayesinin ihlal ve sureti tayinini tespit etmek kon- Eksperler komitesi raporunun Bir kanunusanide Fransa siyasi biri beri~ 
edilmemesi icap eden bir Türk un- 1 seye aittir. kırk üçüncü fıkrasında kapitülas- s~~- tesviyeye muv~~kat eyle~.· Moskova, 31( A.A ) - Şmitten ge- rektörü Papanindnn gelen h~ b0f1' 
suru vardır. Bu halk bugün Suri-1 Bu hususata şunu telkin ediyo- yon1ar meselesine telmih edilmiştir. Çunkü bunda.F~a~ız-Ti.irk dostluk mu- len haberlere göre kutup istasyonu ile göre bwtların gelen tayyarclerı #i 
yede müesses manda rejiminin rum : Kom!te bu meselenin kendi salahi- nac;ebntının, hır ınkişaf buhranını görü- Mazuruk tayyaresi arasında ilk defa tarak evlerini ve elektrik n1er1' JP 
garant_i_lerinden ist~fade e~mektedir. j Kon~ey, evvela i~p. ~den hazır- yeti haricine ~ıkmakta olduğunu_ yordu. Bu ~et~ tesviye statonwı ve ana olarak dün akşam karşılıklı telsiz te- kurdukları gibi buz ve kardan t~ıt· 
Bu re1ım muktezı olacagından ve , lık tetkıkatını ve ışlerını yapacak müşahede eylemıştir. yasanın tanzımınden başka Sancak ve ı"stasyonu ı"çın· de bır' yer yap01.ştıı _.,, 

l - l. ması tesis olunmuştur. Tayyare iyi <fl.Y 
mevzuubahis meselede ekalliyetle- olan beş kişilik bir komisyonun ta- Konseyin meçhulü değildir ki, Suriyeni~.ududunun grabtisi hakkın- llmi tetkiklerine muntazaman de\ 
rin himayesine taaUı.ik ettiğinden 1yinine reisini memur etsin. Ve bu Suriye ve Lübnan mandasına mü- da bir Fransız Türk anlaşmasının akdini bir halde bulunduğu gibi tayyareciler 
konseye garantiler meselesine hu- komisyonda ana yasanın 9 ila on teallik mukavelenin maddei mah- de depi.ş ediyordu. de sıhhattcdir. Tayyarenin konduğu ediyorlar. tes.I' 
susi bir •we·h~mmiyet atfedilmesi la-

1
dördüncü maddelerinde gösterilen susası ahkamınca alakadar devlet- Diğer metinler hususunda bunların buz kütlesi de sağlamdır. Havanın ilk Uzerinde kutup istasyonunun UJll~ 

zım gcldıgının müşahedesini ve 
1 
muamelatın heyeti umumiyesını ler arasında. hilafında uzlaşmalar tanzimi Fransa ile Ti.irkiycnin Suriye müsait zamanında tayyare kutup istas- edilmiş olduğu buz kütlesi yür tı'' 

?.il?.assa ekaUiy~tl~rin. ~ahkemeler 1 eksı;>Cr~er komitesi ra~.orun';1n kırk yapılmazsa manda rejiminin inkı- ve Lübnan istiklfiline taraftar olan nok- yonuna hareket edecektir. devam ediyorsa da sürati şıındilj}( 
onunde kendı dıllerını kullanmak yedıncı fıkrasında munderıç şart- zasında kapitlasyonlar tekrar tesis tai nazarlarındaki birliği g~tfr. Diier taraftan ~ ~cmı.ı di- fiflemiş bulunuyor. 
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&\U t HAztRAN 1937 YENIASIR 

Hariciye Vekilimiz Parise gitti Kamutayda 
Nunıan Menemencioğlu dün Bel~rad- Poiis teşkilat ka-

tla Dr. Stoyadinoviçi ziyaret~ etti "!~.?.. 3~~A~A~şu!~~ 
ea.'i:n.8:•t~r'!lı birinci sahifede- !taahhüt altına koymaktadır. Bu iki met-ı Mülhak protokol mandater devlet Refet Canıtezin başkanlığında 
Yüksek tı.akit.usu ihlal edildiği takdirde ne bir müşterek deklarasyon bir pro- tarafından Suriye namına veya hcsa- yapılan kamutay toplantısında 
L akit ta -~ t l alard Devlet demiryolları, Or:nan 
'<it alt da . . r<Uından hangi §art- tokol ve teati olunan mektuplar ilave i hına akteclilen an aşın an müte- A k 
b ın ı<tt;. d iI al h··tı · s umum müdürlüg-ü, n ara imar 
it e 1 -...şare e bulunacağını tes- edilmış· tir. vellit muhtel' ta l u erın uriye Mil-

Y eınekted' . . 1 müdürlüğü, bütçeleri müzakere 
n-. StYAS! GARANTİLER Jetler Ceıniyetınc gırer cen ona devredil- ve kabul edı'lmı"ştı"r. 

REJ1M ALEYH!NDEK! 1 · k b nlaşm 1 S · Deklarasyon Lozan muahedesince mcsı ve eza. u. a a arm unye- K b - •· k HAR amutayın ugun muza ere 
l'ürk S EKETLR te b"t dil . tat"k nin yeni vazıyetine uydurulması ve lü- b k )A "b I d - uriy h d d d ki 1 1 s ı e en arazı s u osunun mu- . ettiği ir anun ayı asi e e 

:a, hu hududu~ kut'~ unah~ ti .an aş- hafazası zımnında Fransız ve Türk zum görülecek mü~kic~k~1 anlaşmaların muhtelif Vekaletlerin bütçele-
··•akta . a ı m ıye nı tanı- . . . . . _. . akdolunması için ı a ıt tarafın fikir 36 I k b' 1 
t:_. ve ihlal ed'I r- · . sıyasetlerının bırlıguu, sulhun takvi- tasrih 1 k rine mi yon üsur m ira· 
'<lllni iht· ı emez ıgının gaııan- ve niyetlerini ey e e tcdir 1 k f k I Ad t h · t ·ı · a ıva eylemektedir yesini bu hususta Milletler Cemiye- ek l . . ı ev a a e a sısa verı mesı 

llnd"'- · · d iki" · · 1.~ Akde- Teati olunan m tup ar )Se Fransız tas ı'p dı"lm1'ştir 'l'ı:.. ..... ınaada yüksek iki ak.it taraf tın e teşr mesruyı ve şarıu · d bul a d . V e • 
~~ ve Sun t akl v nizde emniyetin tarsinini müşahede es- mandası altın. a un n evlellcr ile Ruznameye dahil diğer bazı 

Sahife 3 

Japon kabinesi istifa etti 

Yeni Diyet, Başvekil 
Hayaşiye muhaliftir 

Tokyo, 31 ( ö.R ) - Kabinenin isti
fası dün akşam başvekil B. Hayaşi ta
rafından imparatorun hususi şurası re

nesi .istifa etmiştir. Yeni diyet mecli
sinin ekseriyeti Hayaşiye muhaliftir. 

Geçe~de hükümete karşı cephe al. 
isi B. Hirotama huzurunda topladığı mak üzere iki büyük parti birleşmişti. 
fevkalade meclis neticesinde kararlaş-

A:r.an meclisi reisi bütün partilerin 
dırılmıştır. Zannedildig· ine göre nazır-

- iştirakiyle kuvvetli bir milli hükümet 
ların ekserisi başvekile istifa etmesini 
tavsiye etmişlerdir. teşkilini tavsiye etmektedir. 

Tokyo, 31 ( ö.R ) _ Hayaşi kabine- Seiyukai ve Minseito partileri dev-

si istifa etmiştir. let işlerinin askerler tarafından kon-

Tokyo, 31 ( A.A ) - Hayaşi kabi- trol edilmesine itiraz etmektedirler. 

Maverayı • 
şerıa hükümdarı 

Ankarada parlak mera-· 
simle istikbal edilmiştir 

--cttı.rı. ye opr arında diger 1 1 t d' 'fiirkiye arasında uzun &amandanberi maddelerin kabulünden sonra 
ln" 'medeniyeti ·· · al hi d eme t e ır. b 1 hakk uıevec ilı ve reJınu ey n e iki" halli muallakta u unan ı hiyar sa- yenı· polis teşkilat kanun Jayi· - Baş taralı birinci aahilede - mize gelmiş ve şarki Erden ve Türk 
hl~ c her c ı·· f al Bu prensiplerden mülhem olan hail :..ı. tir. ~ taahh.. uru a iyeti menet- bipleri -meselesini ctmt:.ll.tedir. basının müzakeresine devam bayraklariyle süslenmiş olan istasyonda 
~ ut eylemektedir. hükümet Suriye ve Lübnan toprak- Bu müzakerelerin böyle hüsnü. su- edilmiştir. içişleri Bakanı İstanbul, 30 ( A.A ) - Maverayı Şe- başvekil İsmet lnönü, hariciye vekil 

ADAN SONRA DEVAM larınm tamamiyetine riayeti karşılıklı retle neticeleruniş olm<JSı Frazuıa ile Şükrü Kayanın ve ıöz alan ;ia hükümdarı Abdullah busabah Sem- vekili Şükrü Saraçoğlu, Ankara vali 
liiha EDECEK olarak taahhüt etmekte ve Suriye ile olan dostluk münasebetlerini takviye hatiplerin zabıta kuvvetl~rimiz plon ekspresiyle Avrupadan şehrimi- ve belediye reisi Tandoğan, hariciye 
~et hUsusi bir madde hudut hak- Lübnanın kurtuluşunu Milletler Ce- ve Türk - Suriye münasebetlerine do- hakkmdaki bayanatlannı mü· ze gelmişler ve Maverayı Şeria ve Türk vekfileti siyasi müste~ vekili, mevki 
rııtı ~ran.sız taahhüdünü manda- miy~ti usulüne tevfik~ ve Fransız - kunacak mahiyetteki bütUn meseleleri teakip maddelere geçilmiş ve bayraklariyle süslenmiş olan istasyon- kumandanı, riyaseti cümhur başya
l~iıu ~dan sonra da idame edi- Surıye ve Fransız - Lübnan anlaşma- halletmek gibi bir tesir yapmış ve bu bu kanunun müzakeresine çar- da İstanbul valisi Üstündağ, İstanbul veri Celal, protokol dairesi reisi, bi-
r~~ etmektedir. ları ahkamı dairesinde terviç etmek suretle Sur~yenin . ~tulş~ arifesin- şamba günü devam edilmek kumandanı Korgeneral Halis ve diğer rinci daire reisi, başvekfilet hususi ka-

~da h llnZası bu anlaşma husu-ı hususunda mutabık bulunduklarını de beynelmilel vazıyetı tarsm eyle- üzere toplanbya niba yet ve- birçok generaller, emniyet direktörü lem müdürü, merkez kumandanı, em-
1''•••··~ Fransayı hem de Suriyeyi kaydeylemektedfr. mişlir. rilmiştir. Salih Kılıç, vilayet ve belediye muavin- niyet direktörü ile Irak elçisi ve lngi-

Yi~'~"''Sii~'h;;;j;~~·;""k~;;J~;·~~~~'""'j"'''""'"'"''"'M';j;;q~~ .... ~h~di';~ı;;f "'''"""'""' ~:~· := =.::;::, r~=-~::. ~~,!~eti erkanı tarafından karşUar> 

S 
Muzika Maverayı Şeria ve Türk Başta bir bando muzika olduğu ha}. • l ~ hl h k R B ı • ı • • ı .marşlarını çalmış, askeri kıt'alar ihti- de bir ihtiram kıt'ası selam resmını la anma are etinin oma· ve er ın uzum u ::~~=!:c:;::~d::ave~~~!:~ ~~;:;;~:=~~den ve istik-

t hd•d d • • ı b ı 1 t db• ) • b b ı k kendilerine tahsis olunan Perapalas Altes Prens Abdullah istasyon iç a ı i iışıinü e i i.- e ır erı era er a aca ;!·ı: :~~~~rd~~p~~tereı::ğla.::~ :~.d:;.:~~,·~~:~::ı:::·::".:.:: ~~ 
Fak 1 Roma, 30 ( A.A ) - Gazeteler Pal- ihtaratın istikbaldeki hareketleri hak- hususi vagonla Ankaraya hareket ede- bakan İsmet İnönü ile birlikte otom~ 

b at Sİ ahsızlanma imk;in haricinde .. madc Majurque hadisesi hakkında he- kında bu hükümeti çok düşündürecek ceklerdir. bile binerek ikametlerine hususi daire 
4 \0tna 31 yecanlı neşriyatta hulunınaktadırlar. bir mahiyette olması lazımdır. Italyan- .ı:n~ara, 31 ( A.A ) - Şarki Erden ayrılmış olan Ankarapalasa gitmişler-

hir ..:ı~L ( Ö.R ) - Duce tarafından çen sene bugı'bi falcılıkları daı'ma tek- Emırı Altes Abdullah bu sabah şehri dir 
A- ... <lllSızl k Giomale D'Italia diyor ki: lardan altı kişi ölmüştür. Ve bu unu- - · 
-~~ka ~~ o~~n~~~~~~~~~bra~.~~~~ B k 1 h~d· Lod r···· 1 ---~~~~~--~~~~~---~~~~~~-----J:ıık_ ınatbu t .. ·ıı u anı a ıse n ra se ırımızın tu.amaz. A t Al • ı· • 
~beyanat :olay:i:~es;~0;~: :;~ ~;:~:~:ı:ğ:rec::mı::;;~~r. ~~: seri ve müheyyiç bir protestosu ile hal- Berlin, 30 ( A.A) - Matbuat Pal- VUS urya • man gergin iği 

~tesi ' 1 d 1 ma'da Majurque hadisesi dolayısiyle «l>u şu tefsirlerde bulunuyor: yacak vaziyettedir. Sol ccnahcı Avrupa e i cmez. Mesele beynelmilel bir mey- .. .. . 

~er ... ~ ~~ anlatmak istcTnic:tir ki gazetelerinin bile inkar edemiyecckleri dan okuma mahiyetindedir. Çünkü te- taht addVusal e~n vekaksy~tlv~ addılaetmeihk- Alman ;ıazetS:lf rı· Avuş-
"~ ·~v. l . ··-:t • • • •. •. . • eve ensıa mar ıs erme yap n -

~Yle bir k nf .silthJ~rı. bhRit-,,.,:ı1:- ~ifi1ffl1Jffi~~ı :;~ftl'i~h:R. ~Jt;..,p~y.kul~.Yli cav~z Longrada l>ır d~ktiıı tesviki tr-l--er- .:ı_ ..:.:ı.:ı• ... ~1u_,_, _ ..ı.1 ___ ...: 1 ıı ;--
lle teşebb·· od enrnsın ıçtımaa dave~ı- kara ve deniz vaziyeti ve ltalyan mil- panya Sovyel fernt sistemini daha canlı Paris, 31 ( A.A ) - Italyan dıplo- turyaya ırın s y Ö~d~ l, J 
t.İraki . u~ e erse İtalyanın buna ış- l ı· . askerlik ruhudur. Bu sebeple bir sekil<le aydınlatan bu tecavüzü matik mahfilleri Palma Da Majurque'-
l\.. §lnıdıden ·· · · e mm '.>i • • • • • bo b dun --~ aYni muc~en .sayılabilır. Ducenin beyanatı silah yarışında ge- ehemmiyet.le kaydetmıştır. da Italyan gernilerının m ar anın Viyana, 30 ( A.A ) - Yeni bir ha- ya itilMına karşı taammütle yapılm~ 
~ ~anda boyle hır konfe- ride kalmak korkusundan değil, sa- Tribüne gazetesi şöyle yazıy~~: dan sonra ~yç1~d zı:W:,sın~ bom- dise Avusturya - Alman matbuatları kabaca bir hareket karşısında bulu-
'~tir g~esının ne olabileceğini tayin dece umumi mahiyette mülahazalardan Italya zecri tedbirlere tevess~ . e.t- b3:1"dıman edılrnesı.ne buyük bır ehem- •rasındaki gerginliği fazlalaştırmış- nuyoruz. 
llıl .... . • u meselede bir mistike ka il · imi r miyeccktir Fakat Londra komıtesının mıyet atfetmektedirler. Roma ve Ber- tır. Angriff gazetesi Yahudilik kongre- Digver cihetten Avusturya hükümeti 
-cıak d v . - erı ge ş ır.> . · b'" lin b k .. l tl · · b h l"' ~1.... egıl realizm t .. b. lrn k ı.. ( ö R ) B g·· · ti komünizmin bu haydutça hareketı u- aşve a e eruıın u ususta u~ sının· · önümüzdeki yaz içinde Viyana- Do' ktor Gö·L-ls"m 28 mayısta kili'se aley-
...,,dır ' e a ı o a a- Cenevre, 31 . - u un ıç - . . m1 .. .. . . 1 . b' likt u.: 

ltL> - • B. Mussolinının· . d d·v• 'b' . 1 il"'-- 1 konfe tün vehametiyle beraber naz.arı ıtıbare zu u gordüklen tedbır erı ır e d akt dil gv· . t """lları b e ıgı gı ı sı- ma edecek o an s au:.ız anma - 1 1 akl .. . a e ece ını yazını~ .ır. . binde söylediği nutku basan birkaç Al· 
i.tb· ırakınak un' k.. d H ttA .. 1 t nda bulun- alması lazımdır. Valensiaya yapılaca t 8 ac arı soylenmektedir. Corres Pondance Polıtıgue gazetesı 
~~~· ~ız~ aar~~~unun~anw !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~·~~ili~~~ 
ları .... il lınde olan silahlanma program- mak üzere B. Paul Bo.ncour. . riyase- G •• • d• böyle bir kongrenin toplanması şiın-~ F r uneşı yen l h b hil Viyana, 30 ( A.A ) - Alman nazırı de..ı, ga etmek bile imk5.n haricin- tinde bir Fransız heyetı gelmı~tır. Bu ene diye bdar iç ir veç . e mevzuu 

\ll.l' Sad d k Dr. Göbelsin nutkunu neşreden Al-,k. . . ece istikbal için silahlanma konferansın tehiri muhtelif sebeplerle bahsedilmemiş ol uğunu aydettikten 
etinın tah d b" · ti G 1 G ı b• .. 1 d kt d' · man gazetelerinin Avusturyaya gir· 

et- didi de düşünülebilir. zaruri görülmüştü. Simi uronun ıç - a atasaray e· nç er ır- sonra şoy e e!De e ır. l -.>0l c h d be · · · ·1 11/ 7/ 1926 tarihli Alman - Avustur- mesi yasak edilmiştir. 
~~~~amem~Avru~ g~~ mruy~ 1~2 ~fil~cn ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 
sı ... _ cenın bu b tta b 1 eserin ve bilhassa 1935 ılkteşrınınde ) 
~ Seb eyana u uruna- . . ı 2 3 1 A • H • h • Ü • '1tıa d ep olarak İtalyanın silah yarı- Almanyanın konferanstan çekilmesın- ı· g""' ı· • mag" up ettı iirrıyet cep esı Sk o an aşması 
dtıftu ev~ edenıiyecek vaziyette ol- denberi konferansca takip edilen mak- Il} .- F 1 · Devlılb..tler yeni bir ı. nu ıdd· . 11 v .. t .1 .· is- ·- Hakiki ransa çın v 
~r "u" ıa et .. ıler. Bu yanlıstır.Bun- sallardaki devam ı ıgın gos erı mesı = •' • 1 1 1 d lar ~ Ph ı· ı 1 ..... ,n~ k" 1 · · d.. F balı ile mücadele edecekler an a,ma mza a 1 

e ı kahinliklerdir ve her ge- ı tenmektedir. stanbu , 31 ( Yeni Asır ) ıv.LUU ume maç arı ıçın un ener çe 
Güneş takımları arasında bir maç yapılmıştır. Oyun çok heyecanlı ve zevkli Paris, 31 (Ô.R) - Parla· Lahaye, 30 ( A.A ) - Osleı 

B. Blum Şaht'la konuştu olmuştur. Fenerbahçe haklın bir oyun sonunda 4 - 2 Güneş takımını mağlup mentoda muhalefeti temsil eden anlaşması devletleri, Belçika. 

etmiştir. beş .. milli,, parti mümessilleri Danimarka, Finlandiya, Hol· 

F tansız - Alman ticaret 
anlaşması yakındır· 

I>a • 
~.. rıs 31 (A 1 b t 

ve Amerikalılar 

merika ve F ransada 
ölüler günü ~~!asim oldu '111 Al .A) -- B. Blum bu-ımelerinde bu unmu~ ve unun ~-

~ht ile ~anyaya hareke t eden B. bii olduğunu s~Y!.emış . ve b~ ~?-
tur. ır saat kadar görüşmüş- rüşmelerin buyuk hır samımılık Paris, 31 (A.A) __ Amerikanın Fransada bulunan bütün Ame-

F'ra içi nde cereyan ederek anlaşma ölüler günü münasebetiyle f ran- rikan mezarlıklannda da buna ben-
tattıa;:sız rnahfelleri görüşmenin ile neticelenmesinden dolayı mem- sacla da merası'm yapılmıştır. ,Har-. zer merasim yapılmıştır. 
llij b en hus .. h" ld ~ . . . b'ld" . t. -İldirırı usı ma ıyett o ugu~ nunıyetını ı ırmış ır. ... . biye nazın Daladier Suresues dakı General Perslin Mont Fancon 

F>a · ektedirler. Nazır bu anlaşmanın katı hır A 'k d k" b" nu mezarlıoında yapılan merasimde }l tıs 30 (A . .. l men an mezarlığın a ı ır - ~ 
· l3ast\ı .A) -- Ticaret nazın ticaret muahedesıne muncer 0 aca- tuk söyliyerek büyük harpte Ame- hazır bulunmuştur. 

'ttıla!lnı 1 Fransız - Alman ticaret ğından ve bunun da iki memleket rikan ordusunun oynadığı rolden Pariste Amerika sefiri Bulittinin 
~ l'llatbsı hakkında tebliga tta n son- arasındaki ticari m~nas~betler ~~e- sitayişle bahsetmiş ve fransanın iştirakiyle de bazı merasim yapıl-
f. Şahı Uüta beyanatta bulunarak rinde müsait bir netıce verccegm- sulh istediğini kaydetmiştir. mıstır. 
~~~~·mum~~~ ~~n~~~~u~~ili~cl~~----~~~~~~~--~~----~----------y. · "'"•Yı. tic.,e• görüş- tir. Mısır maliye nazırı 

•rrni dört bombardıman tayyaresi 
birden havadan ateş yağdırdı 

Vata . • - • - • . . . v • 

Cunı~sıya, 31 (A.A) - Milli müdafaa nezarctının teblıgı: 
cı'l:ır Uriyet tayyareleri Guadarra mmtakasında Atlo De Leon 
8İni 11

1~~a bir lrnç kerre taarruza geçmişlerdir. 18 avc~ fay~ar~
haıs~· nıayesinde olarak 24 bombardıman tayyaresı ası!erın 

"n C d k" · J tile Et ~rro Del Pue rc.o cabezgrande ve Reveogo a 1 sıper e· 
e:xpın · t · 1 d. . Cünı . ar ıstasyonunu bombardıman e mış er ır.. . . • 

uç Ilı ~urıyetçilere aid bir kişilik 7 avcı tayyaresı ıle asılerın 
llıt.:h Otorlii üç ve 1 S avcı tayyaresi arasında vukubulan hava 

arebes· h' . . . . 
Cürnh •1 çbır nehce vermeınıştır. . . 

cı_ h& Utıyet kıtaları aynı mıntakada ve şimalde Sıerra Guadarra 
curn:ıı ~ -- . , 

ltalyan kralı Emanuel 
tarafından kabul edildi 

Roma, 31 ( Ö.R ) - Mısı~ 
başvekili Nahas paşa, Mont~o 
konferansına ve Cenevre Mıt· 
Jetler Cemiyeti müzakereleri~e 
i~tirak eden hükümet erkanıle 
b:rlikte lskenderiyeye dönmek 
üzere Napolide vapura binmiş· 
tir. Hareketinden evvel gaze· 
tecilere beyanatında Nahas 

casa Mısır • ltalya dostluğun· 

dan m mnuniyetle bahsetmiştir. 
Mıcır maliye nazırı Romadan 
geçerken ltalya maliye nazırile 
Mısır umumi kredisi hakkında 
görüşmüştür. 

Roma, 31 (A.A) - Buraya 
gelen Mısır maliye bakanı 
kral tarafından hususi olarak 
kabul edildikten sonra bu ak
şam Mısıra hareket etmiştir. 

dün toplanarak .. hürriyet cep- landa, Lüksenburg ve Norveç. 

hesi halinde,, birleşmeğe karar mümessilleri bir memleketler 

vermişlerdir. Bu partiler müı· arasında ticari mübadeleyi ar· 

tereken komünizme karşı "ba· tırmak maksadile bir anlaşma 
kiki Fransa,, için mücadele imza etmişlerdir. 

edeceklerdir. Çin nazırları 

Zelzele Roma, 31 (A.A) - Dün buraya 
gelen Çin maliye nazm Kung ile 

k b ıd Çin bahriye nazıil Amiral Sen hal· Bir ada ay o u yan ricali ae temaslarda bulunduk-
tan sonra Parise ve Berline gidecek

Sidney, 31 (A.A) - Şiddetli lerdir. 
zelzelelerden sonra Bizmark 
adalarından biri ortadan kay- Tayare kaza arı 
bolmuş ve başka bir yerde Endl,e izhar ediliyor 
küçük adalar baş göstermiştir. ( A H 

Mahalli lngiliz hükümetinin Londra, 30 A. ) - avs 

makarrı olan Nevbrit-0n adası mabfelleri lngilterede pek sık 
üzerindeki Rabaul yakınında vukubulan tayyare kazalarından 
ilk volkan faaliyete geçmiştir. dolayı endişe izhar etmekte· 

dir. Bu kazalardan bir çoğu 
Rabaul boşaltılmıştır. Avustu· 

k 
· d · · b' imparatorluk haftası münase-

ralya hü ümetı yar ım ıçan ır betile tertib edilen toplantılar 
gemi göndermişiir. 

esnasında vukua gelmiştir. 
Tayyare ile Yalnız dört saat zarfında 11 

BUtUn dünyayı dolaşacak tayyareci olmüştür. 
Paris, 31 (Ö.R)- Meşhur Havada 40 saat 

Amerikan kadın tayyarecisi Berlin, 30 (A.A) _ Alman 
Niss Amelia Erharo yakında 
dünyayı dolaşmak . için yeni muallimlerinden Arnest Jacht· 

bir bava seyahatine başlamak mann havada 40 saat 55 da· 
fikrindedir. Cesur tayyarecinin kika kalmak Şartiyle planör 

son Dünya devri seyahati Ha- mukavemet uçusu dünya reko· 

nolulu'da inkıtaa uğramıştı. ruou kırmıştır. 
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Bütün Fasın heyecanla beklediği bir dava: T rakyada verici bir siması 

Parça parça kesi[miş bir kadın canlı istatistik müdür· 

l 
·ı • .J k lügv Ü kuruluyor iskelet ha ine getirı mış aört genç ız Ankara 31 (Husus!)- Traky• ~ 

Kız•~ ordı nun hayret 

.::areşal Tukaçevski 
40 yaşında Maresal sonra .. menkub 

Bir Faslı güzeli bu cinayetlerin hesabını verecek 

1936 Eylu:ünde bir gün, Mu- şeyden şüphe etmiyorlar. cuk ayni sefalet halindedir. 
lay Hasen isimli bir kadının Fakat hakikatte o Gassaleyi Zavalhlar inliyorlar! "Bizi kur• 
evi eh afıoda oynarlarken, ço- çağırmamıştı. Zira daha birkaç tardınızl Sizi gönderen Allah· 
cuk'ar bir incir ağacı atında gün evvel bu evden yine bir tır!., 
bir çuval keşfediyorlar. içinden ceset kaldırılmıştı. Bir yen:si Bu insan iskeletlerinin vü· cutları muayene ediliyor. Ka-

mi Mlifettişliği mıntakasında rn, 
Edirnede olmak üzere bir tsts 
bürosu teşkil edilmiştir. Bir bazir3'1 

itibaren faaliyete geçecek olan bu 1;; 
nun 7000 kuruş asli maaşlı bir ııı 
125 lira ücretli bir büro şefliği ve a~ 
90,75,60 şar liralık memurin kadrosıı 
kadnrlara bildirilmiş ve İstatistik 
müdürlüğünce memurları tayin ed~ 

bir insan eli çıkmaktadır: şüphe uyandıracaktı. rmlarında, sırtlarında, kalçala· tir. 

Polise haber veriliyor. Çuval - Ertesi gün ben cesedi rında vuruklar, kamçı izleri, 
içinde parça par~a kesHmiş bir odama nakled ıyorum. Bir bı- i~ne delikleri var hiç biri 30 
kadın vücudu \#ar. Hatta bu çakla başını kesiyorum. Bir kilodan fazla çekmiyor. Bir 
parçalar, ya :nız gövde mü:;tesna, satırla kollarını, bacaklarını doktorun tedavisi altında, bu 

1statistik müdülüğüne clyevın 

Umumi müfettişliği hususi kaletn ~ 
dürü B. Nazım Balkavun tayini . 
dahilinde görülmektedir. 

YENl ASIR - B. Nazım E 
şehrimiz istatistik müdürlüğünde &ııl 
mU§ temiz ve değerli çalışması iLe 
sini her kese· sevdirmiştir. 

Marefal Tulıaçevıki 
Sovyet Rusya harbiye komiser ve- ihtilal çıkıyor, Çar istifa ediyor. Tu

kili mareşal Tukaçevski'nin azledi- kaçevski iptida Gereneski tarafından 1 
lerek bir kumandanlığa tayin edil- girişilen taarruzu şevkle karşılamış
diği malumdur. Bu menkubiyet Rus- tı. Fakat şimdi bundan bir şey bekle
yada ve hatta hariçte çok hayret miyordu artık. Hezimet muhakkak
uyandırmıştır. Çünki ikinci Nikola- b. Fakat Rusya kalacaktı. Bu umu
mn hassa asteğmeni olan bu genç mi karışıklıkta T ukaçevski için oy
mareşal zamanımızın en fevkalade nanacak bir rol olacaktı. O bunu his
eimalarından biri idi. Menşei, hayret sediyor, arkadaşlarına: 
verici meslek hayatı, Kızıl ordunun - 30 yaşında general olacağım, 
teşkilindeki rolü, Lehistana karşı yahut öleceğim diyordu. 
1920 senesindeki hücumu onu meş- Fakat iptida kaçmak lazımdı. 
hur yapmışlardı. Harp esnasında o- BEY AZ YERiNE KIRMIZI 
nun esaret arkadaşı olan Pierre Fer- Ve buna muvaffak oldu. Uk önce 
vok onun heyecanlı hayatını şöyle cepheye gitti. Fakat bunu ilk teşrin 
naklediyor:: ihtilali ve mütareke takip etti. Tuka
tNGOl..ST AOT tSTIHKAMINDA çevski Moskovaya gitti. ihtilal erka-

ESIR VE FOTURSUZ BiR nile tanı~tı. Şimdi ihtilalin hizmetine 
ASTEöMEN girdi. Komünist olmuştu. Bir vakitki 

lngolstaot Münih ve Nuremberg hulyası lstanbula girmekti. Şimdi 
arasında Tuna üzerinde küçük bir Varsova onun yerine geçti. 
Bavyera şehridir. Harp esirleri kam- SlMBtRtSK MUHAREBESl 
pı burada idi. Etrafta eski istihkam- ŞAN BAŞLANGICI 
lar ... 9 numaralı istihkamda Alman- ilk iş bir Ndu yapmak, ecnebi is-
lar inatcı esir zabitleri toplamışlardı. tilalcılarını Rus toprağından çıkar
Bunlar bir cok defa kaçmağa teşeb- maktı. Bütün kuvvetile buna çalııjtı. 
b

.. t · d'k b l d 1 dı K Birinci ordu başında isyan eden Çe-us e mış ı aş ı a am ar . uv- .. . 
vetli bir garnizon bunları muhafaza koslovak alaylan uzenne atıldı. Mu-
ediyor. Lüzumunda içlerine ateş bile ravyef isyanını bastı ve Simbiriski 
ediyordu. aldı. ilk şanını böyle kazandı. Sonra 
1916 kış günlerinden birinde bu esir amiral Kolçak ordusunu takip ve 

l.nr~ü"ii'ı'llU~~\'isoQJulcru;IQvsfü dfuka- imha etti. Daha sonra Denikin ordu-
• • .r<l"Ş a ıg ıı~- uu~u uc91u\.& vıuuyu gau • .._ g'-•'-~ ....... -

ti. zandırdı. 
Bazılanmız onu ba~ka üsera Lehistan mareşalı Pilsudski Ok -

kamplarında da tanımışlardı. Stras- ranyayı zabdetmek istiyordu. Rusya 
~and'da kaçmak için nehire atıldı- ve Lehistan arasında hakiki bir milli 
~nd~ az kalsın boğuluyordu. Yeni harp başladı. Rus ordusunun ku
bır fır ar teşebbüsünden sonra bizim mandası 2 7 yaşında olan T ukaçevs
aramızagönderilmişti.Bu gencin ce- kiye verildi. Bu muharebenin iç ta
ıur olduğunu biliyorduk. rafları hala esrarla doludur. Bütün 

Alaycı idi. Bir gün istihkamın av- Almanlar Kızılların V arşovaya gir
Iusunda elleri cebinde dolaşırken rnesini ümitle bekliyorlardı. Burada 
Alman generalı Petersle karşılaştı. sonra belki Ren nehrine kadar ileri-
Y anından sükunetle geçti. leyecekti. 

General durarak sordu: 
- Niçin selam almıyor sunl1Z? 
- Sizi se.Iamlamağa mecbur de-

ğilim. 

- Ellerinizi cebinizden çıkannız. 
- Hayır. 
- Bunun size kaça mal olacağını 

görür sünüz? · 
Mikail gözlerini Alman generalı

na dikerek anlatılamıyacak bir istih
kar tavrile : 

-- Kaç mark ? 
Bir clivanı harp daha, ne çıkar 1 

30 YAŞINDA GENERAL 
OLACAGIM 

Haftalar, aylar geçiyor. Rusyada 

Tukaçevski ordusu Varşova va
roşlarına kadar geldi. Fakat şehre 
giremedi. Ricat başladı. Nihayet Le
histanla sulh yapılınca diğer bir çok 
isyayların tenkili için T ukaçevski 
kullanıldı. 

MAREŞAL ASASI 
Birdenbire Stalin Rusyada beş 

mareşal tayinine karar verdiği vakit 
bunlardan biri T ukaçevski idi. Diğe
ri de Voroşilof, Yegorof, Blöher ve 
Budyenni. 

Birden yükselen bu askerli'k yıldı
zının biran sönmesinin sebepleri ne 
air? Bunu öğrenmek pek kolay ol
mıyacakbr. 

ka) natılmıştıtl Tahkikat Mulay ayıny<irum. Sonra Mulay Ha· zaval!ılar ilk ifadelerini vere-
Hasen kad:nıo evine dayanıyor, senin bana verdiği bir çok biliyorlar. 
Bu, Fasta çok tanınmış bir aşk baharatla gövdeden başka DÖRT KURBANIN iFADESi 
dellalı<lır. bütün parçaları bir kazanda "Bizi Meknes sokaklarında 

Mulay Hasen evde değildir. kaynatıyorum. buldu." Benimle geliniz, dedi, 
Orada Muhammed ben Ali adlı Bunu müteakip bir şilteyi evim hizmetçi doludur. Onlarla 
birisi tutuluyor. Bu adam Şerıf söktüm. içinden samanlarını çalışırsınız. Çok parası olan 
imişi aldım ve cesedi boş arsaya, ve sizin gibi küçük güzel kız-

k 
ları seven bir çok misafirlerim 

- Çuvaldaki şu adını tanı- incir ağacının altına attım. · olur. Her birinizi gelin edece-

yor musun? - Pak--ti niçin eve yakın d .. ğim . ., Eve girdiğimiz e kapıyı 
- Hayır. altın? sürmeledi ve gülerek bize bak· 
- Mulay Hasenin sermaye· - Mulay Hasen "Oraya at, tı: 11 Yavrularım, artık bu yuva-

lerinden değil mi? demişti. Kediler onu yerler . ., dan başka yerde güneş yüzü 
- Bilmiyorum. Fakat kediler istememiş ola- görmiyeceksiniz. Sokağa çık· 
- Haydi karakolal caklar. mak yoktur. Burada Allabtan 
Nihayet orada, bir çok gay· - Şimdi sen ne dersin Mu- sonra kumanda bendedir. Bana 

retten sonra herif söyletiliyor. lay Hasen. b;r şey olamaz. Biliniz ki ben 
Şimdi Mulay Hasenin ceva- - Şerifenin benim sermaye· sultandan daha kudretliyim. So-

bı Mohammedin itiraflarını )erimden olduğu doğrudur. Fa- yununuz ve misafirlerim gel· 
k 

b ld B k diği zaman sizden bir iste-
dioliyor. kat birgün ay 0 u. aş a diklerini iki etmeyiniz. Yoksa 

- Bu kadın Mulay Hasenin birşf!y bilmem. kırbaca dayanın! kabul etme· 
sermayelerinden biridir. - Mobammedin ifadesine dık bizi dövdü. Zaten hergün 

- Sen Mulay Hasenin ya- ne dersin? döverdi. Hemen hiç yemek 
nında ne iş görürsün? - Delidir. Ne yapbğını, ne yemiyorduk. Bizi dövüyor ve 

- Hizmetçiyim. de dediğini bilir. bu karanlık odaya atıyordu. 
Kadın sözünü kesti: MEŞ'UM ARAŞTIRMA Gelen erkeklerle görüşmeğe 
- Hayır, kiracımdır. Mulay Hasenin evinde araş• asla razı olmadık. Bir defasın-

s M l H ttnna Yapılıyor. Mohammed 
da dört gün bize bir lokma 

- en sus, u ay • asen. ekmek bile vermedi. Birden 
Sen söyle, Mohammed, bu ka- hen Alinin odasında bıçak, s'· • k. · ·ı kapu açılaı ve i ı rumı ı e 
dın, Mulay Hasenin sermaye- tır, kazan, bir paket baharat birlikte girdi. Korkduk. Elinde 
lerindendi. Oraya zorla getiril· bulunuyor. Avluda ip keşfedi- bir sopa vardı. Bizi dövdü. 
mişti. Fuhuş yoluna girmek liyor. Bir odada da sökülmüş Bayıldık. 
;.t .. m,.ır\i . Mulay Hasen onu bir hasır şilte. "Bu çatlaktan (eski kapı ile 
ra bana: 14 sen de vur! " dedi. Birden bi~e, kısa" bir sUkiıt bakarkeii -·"Müliy:--fi'a~-eii···i~~ 
Elinde bir tabanca vardı. Bana esnasında. hakimler garip bir Mobammedi gördük. Bir ipi 
çevirdi. 14 Bu kadının ışını gürültü duyuyorlar. Duvarın çekerek Şerifeyi boğuyorlardı.,, 
bitirl " Başına şiddetli bir tek· arkasında tırnakla biri tırma- Mulay Hasen bu korkunç hi-
me attım. Sonra bir sopa en· l .b. b. kaycyi kendisine laalluku yok-

ayormuş gı ı ır ses. muş gibi sükunetle dinleyor. 
dirdim. Hala kımıldanıyordu. - Bu ses ne ? Y iNE iNKARLAR. •. 
Mulay Hasen bir dakika beni N b·ı · K d I - e ı eyım. e i er olsa - Ne dersin, Mulay Hasen? 
yalnız bıraktı. Bir iple geldi. gerek. - Bu kadınları ben tanı• 
"Bo!nu etrafına bir ilinek yap,. Ce~abın fütursuzluğuna rağ· mayorum. Burada nasıl bulun· 
dedı. ilmeği yaptım. "Sen bir ınen ısrar ediliyor: duk 'arını bilmiyorum. 
ucunu al, ben bir ucunu. lki- - Bu duvarın arkasında ne Mohammed itiraf ediyor: 
mizde çekelim.,, itaat ettim, var? · - Bu kadınlar doğru söyle· 

ipi çekiyoruz. .. Dinle Mobam- - Hiç bir şey yok. yorlar. 
med, dig-erlerinin haberi olma· F k t b d Bu sırada yüzlerce arab ha-.. ~ a a u uvar bir kapu diseyi haber alarak kapıya 
mah. Git Şellayı çağır. " Şella uzerıne örilllnüş, ayol! topla~mışlardı. Caniyi parçala-
geldi. Mulay Hasen ona dediki: Sıvalar düşürülüyor. Hakiki mak ısteyorJardı. Ancak polisin 
"Zavallı Şerifeye bak. Allah bir kapı. Zorla açılıyor. himayesi altında kadın hapisa-
canını aldı. Onu bir odaya - Eyvah! neye sevk edilebildi. 
kaldıralım.,, En korkunç ve en inanılmaz Yapılan t~hkikattan anlaşı!-

Ertesi gün Mulay Hasen di- bir manzara! Hakiki iskelet mıştırki 1935 Sonteşrininden 
ğer kızlara Şerifenin ölümünü halinde, kollarını bacaklarını 1936 Sonteşrinioe kadar bu 
haber veriyor. Gassalenin gece oyn t k k d eve 15 sermaye girmişti. Bu on .. a amıyaca a ar bitap beş kadında ancak beşı· bu-
gelip cesedini aidıg-101 ı·ıaA ve dort kadın orada b "I ' , u mu evves lunmuştur. Dig-er onu ne ol-
ediyor. Kızlar bir kaç teessür in iç;ndc yere serilmişlerdir. muşqır? 
kelimesi sarfediyorlar ve bir Yanlarında 15 yaşında bir ço· Ölüleri yıkayan adam ve 

l H al d k. wıu u mut çı mış ... 
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15 Ş. Riza H. 16 16 
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11 
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95 B. Pamuk 30 ___ ................ --~ 

refakatindeki kadından • 
luyor. 

- Evet, diyor bunlar, Je 
lay Hasenin evinden çok . 
cesetler aldık. Bizi gece ge~ trıa 
tirdi. Bir şey görmezdik. ~e 
dece hepsinin son derece ı• ıl 
olduğunu gördük. Böylece ~ ~i 
dırdıklarımız üç veya d6rfj t 

ÖLDÜREN EK... ~ .. 
- Mohammed, diğerletl · 

oldular? 
- R:t ... -m Şalrat ...ltiw 

kadınlardan Diri gitmek 
yordu. Mulay Hasen bana 
diki: 11 Rabata kadar bet 
gideceksin. Kenisset de 
otomobilden endir, ıebi 
uzaklaştır. Şu ekmek par 
yedir. Ölec~ktir ve oau 
dekte bırakacaksın,,. 

- Sonra? 
- Dedigi gibi yapblllt 
"Ekmeği acı buldu J&f 

Ye, dedim, sana iyi gelece 
Yemeni istiyen Mulay ff 
dir,, 

- Bu işi görmek i~ 
alıyordun?. 

- Hiçbir şey. Mulay 
Bana baktığı vakıt, hayır 
mezdim. Büyüleyordu beoi-

lşte bütün Fası bey 
düşüren mütbiı facıa b 
Bu Mulay Haıea genç yat' 
Fransız ordusunda fabi 
başlamış ve galiba. Fall 
yanı sıralarında, Fraoıı 
büyük yardımlarda bufuO 
bir fahisedir. 
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Birkaç aaattenberi gelip geçen vak• cuttur.. mev Kedp ub. a ar... dece mihanıkı ..• 
] k. f d . . ı a ın ırdenbire bu mihaniki har _ 

, a an a asın a toplamak ıstJ.yor. Konu- p - Ha ••• Bu yoldan ••• Kim bilir b iki k ı . . . -· e 
tulan ve tecrübe edile hAdis l .. . - haldı e ' etten a.urtulmak ı.ster gıbı erkegın ko-

soruyorum... Diyorum ki artık 
birimizden aynlsak.. BiliyONuokİ 
tımız yeknaaak ueçti ... Ne sen rneil 
dun ve ne de ben .. 

l 
n a ceruzenn 1 nn... ıı . . V 

de dimağını o kadar meçhul insiyaklann j Her .ik •• d K -' una gırıyor... e yüzünü ona çevirerek 
1 • •• .. • • ıaı e. • • apının avu1Jına bakı- . soruyor: 

1 

elınde goruyor ki... 1 yorlar... içeriye tbrahim gı· riyor... Or- _ Suha. f'. L d ah 1 Biz birbirimizden tık 

k 
a&ab' t ~~ a~. d a mühim ve kor• ı .lı:.ek Te abdal nazarlarla ve kekeme bir ayrılsak nasj' olur) ar 

1 
UDÇ ır film vucudunu sanarak kaf ı ! Jieaılla ot obili. h -

k 
. . uın om n azır olduıunu aöy- Adam tok bir kahkaha ile g··r· .. 

emırıyor... lüyor. u uyor .. 
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2 ölü, 83 yara ıı bulun uğu tes it 
üzerine bay Bitler askeri bir topla 

e ildi. hi ise 
tıya riyaset etti 

Cumartesi gecesi cereyan eden hadiseden sonra Pazar sabahı bir AlmaJ1 
filosu Almeria limanı önüne gelerek şehri bombardıman etmiştir 
-Ba,ıaralı birinci sahifede- f Bu sabah Montog gazetesi şu sa
Gemi istiiahat halinde olduğun- tırları yazmıştır : 

dan efrat geminin başındaki siper- Müsebbiplerin ceza görmesini is
siz murabbada toplanmış bulunu- tiyoruz. Sulh hizmetinde çalışan 
yordu. Bombalardan biri bu murab- Almanların alçakça katledilmesinin 
bam ortasına tıpkı bir kaç gün evvel cezasız kalmıyacağını Paris ve 
ltalyan subaylarının dairesine oldu- Londranın anlaması liizımdır. 
ğu gibi düşmüştür. Bu caniyane Volkişer Beobahter gazetesi Va
taarruzun neticesi 20 asker ölü ve l lensiyanın kızıl hükümetine son 
yetmiş üç asker de yaralı- j derecede şiddetli hücumlarda bu-
dır... ikinci bir bomba da lunuyor. 
yan köprüye isabet etmiş ve an-ı BNlin, 31 (A.A) - Alman istih
cak ehemmiyetsiz hasar yapmı~tır. 

Gemi harp ve seyir kabiliyelin
de hiç bir arıza olmadığı. h~lde Ce- ı 
belüttarıka hareket etmıştır. Ya- ı 
ralıları oraya çıkaracaktır. 1 

Zırhlı tayyarelere kat' iyyen ateş 
etmemiştir. Valensiya Bolşevik hü
kümetine beynelmilel kontrol _hiz-

11 
metinde bulunan gemilere yenı ta
arruzlar yapmaması için iki defa ı 
ademi müdahale komitesi ve Al
man hükümeti tarafından ih •. uatL1 
bulunulmm olduğundan bir ,.\i
man gemisine karsı yapılan bu ye I 
ni caniyane suikast Alman hiikii
metini ted' irler almağ.:ı tl"etbur e:
mıstır. Ademi müdahale komitesini ! 
derhal bu tedbirlerden haberdar 
edecektir. 

DOYÇLAND 
CEBELOTT ARIKTA 

Londra, 31 (A.A) -- Royter ajan
sı Cebelüttarı!<tan İstihbar ediyor: 

Alman zırhlısı Doyçland bayrağı 
yarıya kadar çekilmiş olduğu halde 
bugün öğleden sonra Cebelüttarı-
bo bal , . ·•· M':_,.->+.'h,.t ~.,. • .,,,.ı,, 

m ar netıcesınue vukubuıan ın-

Vapuru himaye etmekte olan iki jmevkide hiç bir kanuni vazifesi 
deniz tayyaresi tahtelbahiri bomba- yoktu. 
lamışlardır. Tahtelbahir bundan son- FANKONUN TELGRAFI 
ra bir daha gözükmemiştir. Roma, 31 (ö.R) - Almanlarin 

ALMAN FİLOSUNUN «Doyçland»kruvazörünün Cümhu-
BOMBARDIMANI riyetçi İspanyol tayyareleri tarafın-

Cenevre, 31 ( ö.R) - Cenevrede dan bombardıman edilmesi vahim 
bulunmakta olan lspanyol delegas- bir vaziyet ihdas etmiştir. Bombar
yonu Valensiyadan şu resmi teblif:i dıman haberini alır almaz general 
almıştır : Franko B. Hitlere bir telgraf çeke-

Busabah saat yedide bir kruva- rek teessüflerini bildirmiştir. Füh
zörle iki torpito muhribinden mü- rer bir teşekkür telgrafı göndererek 

mukabelede bulunmuştur. 
ltalyan siysi mahafilinde zan ve 

tahmin edildiğine göre bu vahim 
tecavüz karşısında Almanya Lon
dra ademi müdahale komitesinden 
çekilmek ve İspanyada kızıllara kar
şı vaziyetini tam bir serbesti dahi
linde tayin eylemek niyet ve tasav
vurundadır. Hatta Berlin hükümeti
nin Valensiyaya bir ültimatom gön
dereceğinden bile bahsediliyor. Fa
kat şimdilik bu haber mesul maha
filden teyit edilmemiştir. Umumi 
kanaate göre Alman hükümeti kat'i 
bir karardan evvel hadise hakkında 
bütün taf "!atı ele geçirmeği bekli
yecektir. Bunların arasında bilin
mesine lüzum olan bir nc-kta şudur: 
Bombardıman İspanyol Cümhuri
yet hükümetine mensup tayyareleri 
idare eden Sovyet pilotlarının şahsi 
teşebbüsüyle mi olmuştur? Yoksa 
Valensiya hükümetinin emri üzeri
ne mi yapılmı,tır ? 

--'*" 

filaklardan ölenler ve yaralananlar 
vardır. 

barat bürosunun bildirdiğine göre rekkep bir Alman deniz kuvveti 
Doyçland zırhlısının kurbanları23ü Al · ı· k ih 

Şimdilik Londra karışmazlık tali 
komitesi hemen içtimaa davet edil
l!>.iştir, f.\lıruın~ .. gçJ.egı;,s~. ~~~it~xe 
tasını tebliğ edecektir. Ve bu nota
Yl Valensiya hükümetine verilecek 
bir ültimatomun takip etmesi muh
temeldir. 

Yaralanan Do}'{iand zırhlısı 
1
, 

u ... u. ..... A&u•~..................... .... .......... 'l.; .... a...l . ...__ ••• 1--.s a.!:- ·-~--1 ı. ...... ..ı;.; mAt~m tıı 

cumartesi akşamı saat 18/ 19 ara- ltalyan milletinin Alman mate~ 
sında olmuştur. Alman kruvazörü ne de bütün kalbiyle iştirak etti" 
bu vaziyette, Cümhuriyetçilere men- kaydeylemektedir. İtalyan g~e 
sup iki tayyare kruvazörün üzerin- leri bu hadiselerden şu neticeY1 

Cebelüttarık, 31 (A.A) -- Royter 
ajansı bildiriyor: 

lngiliz resmi mahafilinden teb
liğ edildiğine göre Doyçland zırh
Lsı mürettebatından yirmi beş kişi 
ölmü, ve yirmi kişi de ağu surette 
yaralanmıştır. Yaralılar alelacele 
hastaneye kaldırılmışlardır. Elde 
bulunan bütün doktorlar hastanede 
toplanmıştır. 

Ölülerin cenaze merasimi yarın 
Cebelüttarıkta yapılacaktır. Bu hu
susta icap eden tedbirler alınmak
tadır. 

Doyçlandın Cebelüttarıka muva
salatında limanda bulunan bütün 
lngiliz ve ecnebi harp gemileri bay
raklarını yarıya çekmişlerdir. 
ALMAN NAZIRLARI TOPLANDI 

··ı .. 19 • 1 k .. merıa ımanına arşı tarsız ateş o u ve u agır o ma uzere 83 ya-
ralıdan ibarettir. açmışlardır. 

Paris, 31 (A.A) __ Valensiya hü- 'Dolaşan rivayetlere göre İspanyol 
kümeti Alman Doyçland zırhlısı hükümeti Milletler cemiyeti kon
had~~esi hakkında neşrettiği bir seyinin fevkalade içtimaını istiye
teblıgde evvela bu .zırhlını.'.1 tayya- c~ktir. Bu haber ihtiyat kaydiyle ve
relere taarruz etmış oldugunu ve rılmektedir. 

d 
' 

ALMERYANIN 
BOMBARDIMANI 

Son haberlere göre Doyçland 
kruvazöründe bombardımanda ileri 
gelen zayiat ilk önce bildirildiğinden 

den uçmuş ve iki bomba atmıştır ... karıyorlar : 
Bunlardan mürettebattan 23 kişi İspanyol cümhuriyetçileriyle 5" 
ölmüş ve 83 kişi yaralanmıştır. yetlerin ittifakı devletlerin sabt1 

İtalyan gazetelerinin istihbaratı- tüketmek gayesini takip etroelı 
na göre Führer hadiseyi haber alır dir. Bu hareketin tamir kabule 
almaz Alman hariciye nazırı, deniz neticeleri olabilir. Doyçland lı.r' 

-~ erkanıharbiye reisi ve harbiye nazırı vazörüne karşı yapılan taarrııt 
mareşal von Blombergin iştirakiy- beynelmilel hukuka uyar ıar• 
le fevkalılcle bir İçtimaa riyaset et- yoktur. Bu vaziyet karşısında 

·-

miştir. dra karışmazlık komitesinin teJlle 
ltalyan matbuatı bir kaç güp ev- ni mahiyetinde kararlarının hiç 

ve! Majork adasının Palma !ima- tesiri olamıyacağından her de~ 
nındaJci İtalyan gemilerine karşı ya- '<endi vasıtalariyle hareket rne' 
pılan ve altı İtalyan zabitini kurban riyetinde kalabilir. Hükümetin lı' 
eden mümasil taarruzdan sonra lece Üzerlerine düşen mesuJiyel 
« Bolşevik » tayyarelerin Alman almaları mümkündür. Şu takdit' 
kruvazörüne karşı bu yeni taarru- i•e ispanya dahili harbinin ııfl' 
zunu hakiki bir cinayet ve mey- mi bir harp şeklini alması tehli~ 
dan okuma telakki etmekte ve bir vardır. 

Berlin, 31 ( ö.R) -- B. Hitler dün 
ak~am Berlindc hazır bulunan na-' 
zırları Deutschland kruvazörünün 
hükümetçi iki İspanyol tayyaresi 

tarafından bombardımanı üzerine "' ' Ed• d T k 1 "" 
alınacak tedbirleri müzakere et- - ·= ırne e av cu ugıı 
mek üzere fevkalade içtimaa davet 1 . d k bel Bombardıman edllen amital aıeer gemisi 

etmiştir. -~u hadiseyi haber aldığı 1 :~b~;i;:
1

;;nd: k:;dı"a b'I _etmekr AMiRALŞIR_~ATEŞEDILDi daha vahimdir. Yaralı düşenlerin ı•nkı•şafına çalışılıyor 
zaman Fuhrer Münihte bulunmak-! d" gını 1 dırmek- Londra, 31 (O.R) -- Valensiya- sayısı 73 degı··ı 83 t'· D·· t ft 
t "d· Şa ··ı 1 te ır. d T" ur. ıger ara an 
a 1 ı. nso ye derhal hariciye nazırı Lo d 31 (AA) V I . an« ımes» gazetesine bildiriliyor· 19 Alman gemicisi de 0··ım·· 1 d" 

Von N th b h . k n ra, . - a ensıya l 1 h . S uş er ır .. cura ve a rıye er anıhar- d b"ld' "ld... .. - spanyo ava nezaretı gece şu res- antanderde b'ld" "ld·-. .. 
biye reisi amiral von Heder ile te- an 1~~ tırı .. ıgın~I gol re dün İngiliz mi tebliği neşretmiştir : bir Alman krunvaz . .1 .. ırıbeıgınbee ~odre 

"k mas aua guzarı ı e spanya ·ıı- . . oru ra rın e 
masa geçtı ten sonra saat on altıda müdafaa bakanı d P l mı.1 ı Cumartesı günü saat on yedide hır torpito muhribi oldug· u halde 
tayyare ·ı Be ı· h k . arasın a ama ı - "k" Ba c·· h ı e r ıne are et etmış manında lngiliz ge .1 . b" 1 ı tayyare lear adaları üzerinde um uriyetçilerin işgali altında bu-
ve saat 18 30 d 1 f k ı·d mı erme ır em- . 'k f 1 A . 
İçtimaa da~ a naz~r ?rı ev a _a _e niyet mıntakası ayrılması için no- ıstı. şa yapmak üzere hareket üs- unan . lmerıa limanı önüne gele-
mad h . _et eylemıştır. Bu ıçtı- . talar teati olunmustur lerınden ayrılmışlardır. Hibita üze- rek şehrı bombardıman etmişlerdir. 
harb~ye ~:ye twırı von 1Ne~rath,1 İngiliz notasınd; bomba d rinden geçtikleri sırada iskeleden Berlinden gelen bir telgraf ta Al-
berg ve de~~~ e k~arheşab' 0 1?1: edilen ltalyan gemileri yakı~:~: 200 metre mesafede demirlemis bir ~an harp gemilerinin bu faaliyeti-

er anı ar ıye reısı b I İ ha · · h 1 . I · nı tey"t ed ah" d" amiral Heder hazır b 1 l d u unan ngiliz Hardy harp gemi- rp gemısı ava top arıy e tayyare- v· 1 er m ıyette ır. 
B 1. u unmuş ar ır. . . . . 1 H ıyanada b"ld" T A er ınde bulunmıyan hava sının yırmı metre yakınına bir bom- ere ateş a-;mıştır. albuki bunlar n .ı ırı ıyor : vua-
general Göring de mu··stac 1 ndazırtı ha düştüğü bildirilmektedir. ne harp gemisine, ne sahile karşı hiç t~r~a .. gazetelerı Doyçland kruva-
d .1 . e en ave b" h h zorunun c·· h · · 1 

e ı mış ve tayyare ile Berline 1 Hardy daha şimdiden yerini de- ır usumet areketinde bulun- f d um urıyetçı tayyare er 
1 k h F.. ge- • · · · I d B tara ın an bombardımanı ere emen uhrerin yanına git- gıştırmış bulunuyor. mamış ar ı. unun üzerine cüm- bundan .1 . I k . nı~ ve ı 
mıştır: 1 _ispanya. milli müdafaa bakanı huriyet tayyareleri mukabelede bu- hametin: en .ge ece n_etıcelerın ve-ı 

«lkı kızıl lspanyo) tayyaresi bir Prıeto lngılterenin talebini isaf lunarak on iki bomba atmışlardır •. pada vazig::emekte?ı~ler. • .. Av~u- . • . . . 
Alman zırhlısını bombardıman ed· ederek bu mıntakay S Ca d Bunlardan d'" d"" .. Ad . I kr k Y n bu hadıse uzerıne Edıme, 29 Husuaı muhabırimizden: Ayrıca yeri ve iklimi uyğun 

Al h ··k·· . ı- ı an r es- or u «M mıra von te ar arardığı kaydedilmekt Tr k da . . . . d.. · e 
yor, man u umetı lazım ge- den geçen arz derecesiyle Palma ki- Scheer» oldug"u sanı! h . b' !tal . . . d e ve a ya ıyı tavuk yeti§tirmek için art merkezde de kuluçka makiJl J b k · ba an arp gemı- ır yan gemısının e geçe 1 d 
en ceva 1• verece tır.». şlığı al- lisesinden geçen tul derecesi ara- sinin üzerine düşerek orada istial Majorka ad p I 

1
. n er e büyük faaliyet varılır. Çanakkale, le C1VC1V yeti§tirilmektedir. 

tınd~ r~smı D. N. D. hır tebliğ neş- sında göstermektedir. etmiştir. · da böyle b" asının a m~ d~anın- Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne vill\yet- 1937 yılında bu tstasyo~ın 
retmıstır 1 ır taarruza ugra ıgı ha- 1 . üz! . k . U • üfel 

Be - . · PAZAR SABAHI Malumdur ki kontrol tırlatılmaktad B"lh Alm . erındc büyük ve örnek köylerinde ve Y erı gcçecc tir. muını m 
y rgn, 311 ~Aj.'?-J. - -~im~ rad- Valensiya, 31 (Ö.R) -- Milli mü- memur ecnebi harp gemi):::::~ limanının Aİ:ıan\:;'gemilerie;:~ hassatan Ziraat ve Baytar memurları- tarafından yetiştiric~cre bakını ve 
h 
0~ 0b~lçd~n . .a ısGesını iman j daf'.'8 nazırlığı tebliğ ediyor : Milli- retlerini sahilden asgari on mil me- rafından bombardıman edilmesinin nın bulunduğu bazı yerlerde kurulan talıklar hususunda ıcap eden aY 
a ına ı ırmıştır. ece yarısı ga- yetı meçhul b" t h lbah" k d h fenni uk . ma yapılmaktadır 

:reteler · h · · · d h • hah B ır a te ır pazar sa- safede yapmağa mecburdurlar.«Ad- ne a ar e emmiyetli bir hadise ol- tav ıstasyonlarına her birisi . · 
sıya çerçıve ıçın e ususı ı arselon liman dak" T ka . I Sch d • .. ·1m k Ayrıca Egıtmenler 

nüshalar neoretmişlerdir H Ik t"· k ın ı ro mıra von eer» ise Hibita iskele- ugu gosterı e te ve bu bombar- 8 kilo et veren Rodoylantdiniyor yu - f • . vuk ,.rı 
kak • · a so- uccar vapuruna arıı iki torp") t · · tam akı d "d" D"" d be im' k ennı, cıns ta çuluk kadar 

larda gruplar teskil ederek ha'_ mışt ı a - sının Y nın a ı ı. ıger ta- ımanın yne ılel hukuka uygun murta re orunu kazanan ve entemas- T ılıkta ühlm" • b' 
d h k • ır. raft bu tak k 1·· 1 d • . d"lm . avşanc m ır yer 

ise a kında münaka•lar yapını• Saat 13 30 da . tah !hah" an ~ın anın ontro u ne- o ına ıgına l§aret e ı ektedır. Di· yonal kabul edilen en iyi yumurta ta- Et d . tü. b kınımdan .,il 
Alm h .. . • • • aynı te ır zaret kom t · · k · 1 F • fta • , erı ve y a 

~ an uktlmetinin alacağı ted- Barselon limanında Kender 1 fil ı esınd.ıned'.'111 a~ıl'. e ransız ger tara n Valensiya hükümeti- vugu ve Legorn tavuklarındsn ırk ve köy ekonomisinden kıymeti bü~ 
l>irler hakk da tah · 1 .. .. span- osuna tev ı ı mııtır Bu se- nin ortay k d • kadde damızlık • 
müştür. ın mm er yurut- yol vapuruna tecavüz etmiş ve bir heple Aı.-t k .... · .. İ a .... oy ugu ~u rat evsafı haiz damızlıklar gön- tavşancılığın Trakyanın her 

torpilin isabetiyle vapur batmıştır. yol M..a aula~u;::u:;~.n- ta Rakul JJ"1cbmRem) ekAtedlmır. derilerek yeti§dirilmesine ve yapılma- bakını ve üretme işleri çok ınuP 
ıı:u oma, · - an ~ mıa çalıııılmaktadır. bir yola girmiştir. 

Tav~k istasyonlarındaki fenni tesis 

' 
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-22- 1 
Ce~goder gUlüyor, bu söylediklerini içinde bulduktan sonra, ister yüzüme I 
\'in. a tekrar ede<:eğinden dolayı se- bak ister baroka!. Her hususta serbest-, 

1 cın?eo. çıldırıyordu. sin!. 

du.ç~~~~. ~di İç kapıları da açık bul- Viyoletta birkaç kelime söylemek ls-ı 
bi . UliidU. Birdenbire durdu. Odanın tedi. Fakat Kılot ortadan kaybolmuştu. 
rn~n~~ kılot'u karyolanın üzerine eğil- Y alruz hınçkırığa benzi yen bir inilti 
"""'l gorınii.,tU . 'tildi c 1 , • ışı . 

dene Iat ağlıyor, hmçkırıkların şiddetin- ı Viyoletta bütün gece uyuyamadı.\(.a-
- oınuzıarı titriyor ve söyleniyordu: fasının içindeki bin bir düşünce gözle. 

Yar~nş~yor! Aman Tanrım .. Zaiflcre ;rinin kapanmasına mani oldu. Sabahın 
dırn §larındır. Bana da acı ve yar- ilk şuaları odaya girince yatağından 
tini et.. \riyoletta!.. Çocuğum.. Gözle. kalktı. Bir koltuğa oturdu. Elleri bir
~ .. liaydi korkma yavrum! .. Bitti. biri içinde, başı gövdesine diişüktil. 
ol\lı' bitti.. İşte kurtuldun. Sabah Bu sırada Kılot içeri girdi. Üzerinde 
tı ~~ı. .?em~ kaçacağız. Fakat bir seyahat elbiseleri va:dı. ~ Çehrc~sinde 
~ Güı.lerini aç yavrum.. zorla tebessümler belırtmege ugroşı-

dt!r §U iniltilerini işiten Belgo- yordu. Kızma şunları söyledi: 
tenı~trnıış, donmuş kalml§tı. Hemen - Birkaç. dakika sonra güzel bir ara
Çing odasına geçti. Orası karanlıktı. ha gelecek. Siz Madam Jilbert ile ona 
SOkaJı: e.ı:ı.e buradan da yavaş yavaş çıktı, bineceksiniı. Madam Jilberti hatırlamı
detı kapısından fırlayıp cellAdm evin- yor musun?. Sen onu bir defa gördün. 
o,._ Ulaklaşıı. Favstanın evine koştu. Hem o kadar küçük idin ki ... Ne ise sen 
tir : ~ce durdu. Kızgınlığından onunla yolculuk edeceksin.. Ben de 
let:ıdl: titriyordu, Kendi kendine söy- hayvanıma bineceğim.. Sakın korka-

-
0 

fl.Ill deme.. Şu tabancaları görüyor mu-
o siyaı:ıur şey değil.. Şaşılacak şey.Giz sun!. Onları Eger'in önüne sokacağım. 
küçük kı ad~ı bana göndermişti. Ben Ya bu hançer .. Üzerime gelecek olan
g~ ızı Söylenilen yere kendi elimle ların vay haline ... 
tat_ ç~· .~unda şüphe edilecek birşey Viyoletta heyecan içinde: 'Unkü aldığım altınlar meydanda.. - Hareketimizden evvel sizinle gö-
Ritttnı. Yap~ıklarımı cellada anlatmağa ril;.Lnek isterdim.. dedi. 
t Çerj • C~lladın kapısını açık buldum. Kılot ~psan oldu: 
1 IDrdım Bir d ·· · ? v· Ah b 'rol .. .. k ' . t' etta · e ne goreyım.. ıyo- - .. eru e goruşme mı ıs ıyor-

ltlzn sırsıklam bir yatağın üstüne uza- sun?. 
Ilı~~ 'Yanında celUt.. Acaba ne ol- Viyoletta başını salladı, evet demek 
SO~)i • ICılot Yarın kaçacaklarını da istiyordu. 
ç/0 rdu?. Kıl ot kendi kendine şu tahminleri ya-

Soı:ı:::e .~alasını alabildiğine yordu. pıyordu: 
şoyle bir netice çıkarabildi: - Zaten bunu bekliyordum. Acaba 

~: l>eınek Viyoletta Gizin elinden b~ ~e ~iyece~ .. KendL<>ine korku ver

t\ehr· lrnak için kaçmış kendisini Sen ~g~ ~· benimle beraber gelmekten 
litn llle atnııştı. Kılot anlac;ılmaz bir tl- ısc olmegı tercih eylediğini mi söyliye. 
l'. ~-Seri olarak 0 civard~ hulunm • cek? Ya ben ne olacağun? .. Kendimi 
endıs· · ~. ··1d·· k? B 
~ ııu de nehre atarak kızı kurtar- o urme · · una cesaretim yok!. Kor-
~ kuyorum .. ölümden sonra olacaklardan 

r, goder bu düşüncelerin altında korkuyorum ..• 

Izmir İkinci icra memur:u
ğundan ı 

937/5204 
GAYRI MENKUL AÇIK 

ARTTIRMA ILANI 
İzmirde lkiçeşmelikte Uzun 

yolda Didara 137 lira 38 
kuruş vermeğe borçlu Iz
mir Odunkapı iğneci sokak 
24 sayılı evde Mustafa k&rısı 
O viyenin işbu borcundan do
layı Balçovanm yam .lık mev
kimde kain eski ölçü ile 52 
dönüm içinde bir kuleyi havi 
ve tapunun ci't 1 sah~fe 27 çe 
11-10-32 tarihli kaydında ··a
zı 1 sebze bahçesinin Ü.viyenin 
1-4 hi~ssesine şamil olmak 
üzere. 

Tarihi ilandan itibaren bir 
ay müddetle açık arttırma
ya çıkarılmıştır. Talip olanların 
kıymeti muhammenenio % 7 bu
çuğu nisbet:nde pey akçası 

veya Milli Bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artırma 

8-7 .937 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15 de, 
Da!rede icra o!unacakhr. Müş· 

terilere ait bu hususun daire
ye talik olunan açık arhrma 

şartnamesini 25-6-937 tarihin
den itibaren okuyabilir. Hak-

Jara tapu sicili ile sabit olmıyan 
ipotekti, alacaklılar ile diğer 
alacaklıların ve İrtifak bak 
sahiplerinin bu haklarının vebu 

hususta faiz ve masarife dair 
olan iddialarmı evrakı müsbi· 

telerile 20 gün içinde icra dai
resine bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicili ile sabit 

olmadıkça satış bedeJinin pay
laşmasından hariç kalacaklan 

ve tayin edilen zamandan ar
tırma bedeli, gayri menkulün 
yüzde 75 ini bulmadığı takdir• 
de en soo arthranm taabhüdn 

l{ Vatanın kapısının tokmağını vurdu. - Bitmedi -
npı açıld B ••-- •••••••• baki kalmak üzere artırmanın Çin 1

• i.rçok suallerden sonra q - • 
\r gene Favstanm yanına götürüıa ·· o· H k. . on beş gün daha temdit edil-
!i e::~:izahatı dinliyen Prenses şu e;~ JŞ e JmJ mek !!Uretiyle 23-7-937 tarihi• 

- B A ~~ il ~ N ı ne tesadüf Cuma günü saat !arı. ana şimdi Prens Farnezi bulsun- u a acı ıs de gayri menkul en çok 
Görüşme so . artırana ihale edilecektir. Sa· hn b' na erml§. Belgoder sara-

llıedi -~hodasınn götürülerek hiç bekle- hş peşin para iledir. Mal be-
tı gı alde orada kilit alt alırunı HORT AÇSU ·deli alınmadan teslim edilmez. 

. ına ş-, Mal bedeli verilmez ise ihale 
~ij~············ Muayenehanesini Birinci kararı feshedilir ve kendisin-

~lisin· Viyolettayı soymuş, ötesini 1 Beyler sokağı 36 numaraya den evvel en yüksek teklifte 
h<iYle~ ~u: yatağına yatırmış ve nakletmiştir.Hastalarını müs- bulu~an kimse arzetmiş olduğu 

tfetr kJ. ızcagız kendisine gelebilmişti. takil olarak kabul ve tedavi bedel ile almagv a razı olursa 
leri .. : .. ot odaya girince çocuğun gö:z- d TELEFON 2946 
bit-~~:as~~ sevindi, fakat dalgın e er. ona ihale edilir o da razı ol-
da ~iildü: dilşüncelere boğulmasından ______ ı_.2•6_l2•1•1ı.OliJ _ _. maz veya bulunmazsa icra dai-

- /\. resince hemen ıs gün ıaild· 
ltııotcaba ne düşünüyordu? Bayanlara müjde detle artırmaya çıkarıhr. Bu 

d~· haı;aanın içinde iki adım ilerle- •• V VER r w ~ ~ h emen geri çek.ildi. Zangır MUNE artırmaya alakadarlara teb ıga 
§Q~le b· titı-iyor, kızın düşündüklerini hacet olmayıp yalnız ilanla ik· . 

- 0 ır tahmin eyliyordu: TUVALEJ" SALONU tifa olunarak en çok arbrana 
1. ' llluU k d ld "-nuYordu a a cellAt kızı olduğunu dü- Avrupa an yeni getirdiği on· ihale edilerek her iki ha e 

lELYİN TD 
BULUNHAYAN EV- XASASI 

OL HAYAM llAHKA.YA. BEJftEI. 

Mikrop hırsızdan daha korkulÜdur~ 
Paranızı kasada ukladıiınız tib! 

.1ı1eceklerlnl&J d~ 

soluk hava dolaplarında muhafaza edlnla.' 

·iki defa H ltlemekle 
• 

a1nı randömanı veren 

5 SEHE GARA"TI • reıılne soluk hava dolaplan • 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~W1W111 ...................... ------------

Tütüncüler, sebzeciler 
Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 

fidanlardan alınabilir. 
Mmtakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul

lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arıederiz. · 

ADRES= Hacıdavut zade 
RAHMi KARi\DAVUT 

Y emiı çarşası, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT 

Satılık Dizel motörü 
Ve cereyanı mütemadi dinamosu 
Fabrikamızın teHii do!ayısiyle fu:Ia kalan ve lngiliz Natio

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

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

Fazla tafsilit istiyenlerin (Elektrik fabrikası Kemal ve Ali 
Sunetci oğlu kardeşler Milas ) ndresine yazmaları veya İz
mirde Pennelti ve Pariyente ticarethanesine müracaatleri 
ve işlemekte olduğu yerde görmek istiyenlerin Mılasa teş-
rifleri ilin olunur. 1 - 5 (967) H 3 

. ' . ' .i ' . ' 1 • 
Bursa Uray!ndan : 

937 Mali yılı için tasdik edile:n urayamız bütçesinde 250 lira 
aylık ücretli başmühendislik yeri açıkbr. 

Miihendis mektebinden diplomah ve yaşı 55 den yukarı olma· 
mak üzere mesleğinde tecrübeli isteklilerin başkanlığa müracatları 
ilan olunur. 1-2 ı707 (961) 

Emlak 
C. No. 

ve 
Yeri 

Eytam ·Bankasından : 
No.su Nev'i 

l{erıdi k. . clüle makinesi!e açıldı. Bayan- birinci ihale edilen kimse iki 
ti ~ lryu:~dıne şunları ilave etti: lara, onbeş dakika içinde ko- ihale arasındaki farktan ve C. 202 Saman iskelesi Mimar 
"'~ı.Untnc. /\!~ kçalış yavrum!. Bunları layca sıhhat, güzellik, taravet diğer 2ararlardan mea'ul oldu· Kemalettin Cad. 

19 Depo 

Depozito 
T. L. 
40 

-· '<111.lığın. ·
1 

ı o iş bitti. Şimdi uyu-
to~rk uz.ı ındır. Yarın sabah şafak temin etmektedir. ğu ve tapu barcının belediye izahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün kirası 4-6-937 Cuma 
~\ıslıtı:n buradan kaçacağız. Anlıyor 9 ve 11 aylık saç ondüle1'i ve vakıf icarının •e yüzde iki günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere on gün müddetle artbr· 
ll ~Yı;ı ha yapılmaktadır. buçuk dellaliyenin müşteriye may1t konulmuştur. 

ııtist<!n Yır .. Hiç birşey söyleme. Birinci Beyler sokağı No. 34 ait olduğu ilin olunur. istekli olanlaran yevmi mezkfırde yukarda yazılı depozitoyu 
•C!ıı:,,, çıktıktan ve kendini emniyet ı-5 968 1692 (962) veınemize yabrarak artırmaya girmel.~ri ilan olunur. 1592 

r:on 

D. o. 931-844 
GAYRI MENKUL MALLA· 

RIN AÇlK ARTTIRMA UANI 
Madde 126 

Bergama icra memurluğun
dan: 
Açık artırma ile paraya çev• 

rilecek gayri menkulün ne ol• 
duğu: 93 zeytin ağacını havi 
9190 M. murabbaı miktaranda 
zeytinlik 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı numa
rası : Bergamaya tabi Çam köy 
kebir mevkiinde : tapunun 928 
tarih ve 38 numarasında kayıt
lıdır. 

Takdir olunan kıymet: 170 
lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : Birinci artırması 

7 • 7 937 Çarşamba saat 11-12 
de Bergama lcra!lında il<inci 
artırmasıda 22 • 7 - 937 Per· 
ıembedir. 

1 - Iıbu gayri menkulün 
arttırma şa~tnamesi 26 • 6 - 937 
tarihinden itibaren 844 No. :le 
Bergama icra dairesinin muay
ye~ numarasında berkesin gö· 
rebilmesi için açıktır. lllnda 
ya11h olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler, i~bu şartna
meye ve 844 dosya numarasile 
memuriyelimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak ıçın 
yukarda yazdt kıymetin % 7,S 
nisbetinde pey veya miJIJ bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz •e masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumat almış ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen umanda 
gayri menkul üç defa bağı ıl· 
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya sahş isteyenin alacağını 
rucbanı olan diğer a!acakhlar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmi~ 
alacak?annın mecmuundan faı· 
lay~ ç'kmitzsa en çok arhranan 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha tem
dit ve on beşinci günü avm 
saatte yapılacak artırmada, 

bedeli satış isteyenin alacağına 
rücham olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklar1 mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale 

l<endi kendinizerni traş oluyorsunuz 
' yapılamaz. Ve satış talebi 

düşer. 

O HALDE? 
Memlekette biricik olan ÖZTURK sahipli 

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGINI VE LEVAZİMA TINI 

KULLANINIZ 
llnutmaymızki : MEMLEKETTE KALAN PARA ÖZTÜRKON PARASIDIR 

Çiinkj : ONUN HAKİKi VATANI TÜRKİYEDiR. 
Boı K 

urt tıaş bıçağ&nı, Boz Kurt traı sabununu, Boz Kurt traş fırçasmı, Boz Kurt traş 

\ 

Sf\ fi. . makina.sını ve kremlerini . aramağı unutmayınız. 

•PLERı: F.~hmı Ardalı ve Mehmet Bozkurt Rasim Alkanat 
lzmir toptan satış yeri : SULU HAN No. 6 ______________ ;... __ ...;..;.. __ ...;~~~~~------------·------------------------

~raş bıçakları 

6 - Gayri menkul kendisi-
ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı 
fosholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen _ 
on beş gün müddetle arttırma· 
ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındcı-
ki fark ve geçen günler iç n 
% 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca bük-
me hacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce ahcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

Satıı 2280 sayıla kanuna 
tabidir. 

Zeytinlik yukarada gösterilen 
7 - 7 - 937 tarihinde Bergama 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şart-
namesi dairesinde sahlacağl 
ilan olunur. 

1699 (963, 



Sahife 8 

1 Hazirandan 10 Hazirana kadar 
devam edecek olan Beykoz 

haftası münasebetiyle 

Büyük ve Küçükler için 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Dima sabit daima tabii 

--n/' 

Juvantin saç · boyaları 
INGIL1Z KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
fen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiy!e de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. · 

YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 
No· 2819 Hüsnü Öz vdemişli mağa7.asıdır. 

YENIASIR 

Sivri sınekler, şüpheli ve f 
tesirsiz mavilerle alay ederler • 
FllT, bOton haşarat öldOrOcü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melnn ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı . ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve köşelere biraz · FLİT TOZU 
serpiniz. Ha~arat derhal telef olur. 

ee 

. ....... ,,.~ 

Bu sizin kendi kabahıttınızdır, zırıt dlşferlnlzf 
ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki . 
bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu . 
lhtiyıtcı temin edecek bir. PERLODENT e" 

lyı diş macunu vardır .• 

~-~Vt!~~?~.~~"'~.,c:<h:-
14« .,~ wı ""14w o'4.c.. iltL#<ı.u.-.lt ~ ...,;ı~: 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuva'et sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gilzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde !'atılmaktadır. Yalnız toptan sa
htlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 3465 
W>SODWWW_ -™ 

Bir Gripin a imadan evvel 

Istırabın ve ağrıDm en 
şiddetJisini en lrnlay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

5 dal<i~a· 5 onra' .~ .. 
... •-.. .!J -~- ·- - ~-;p 

Aldıktan beş dakika sonra -········ ·-·-·····-................................... _ .......... .. 

Uc z - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
. 
lzmir Liman işletme idaresinden: 

Dört köşe mıhfık demirin 8, 10, 12 milimetreliğinden 14 ton 
yuvarlak demir çubuğun 16, 18, 20 ve 22 milimetreliğinden on 
beş ton ve dem·r pul somun köşebent ve lame demirlerinden 
de dört ton satın alacağız. 

Pazarlık 16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 15 de Liman 
işletme müdürlüğü binasında şefler encümeninde yapılacaktır. 
Teklifte bulunmak istiyenlerin muvakkat teminat .olmak üzere 
350 lira yatıı malan lazımdır. 

Fazla izahat almak için Levazım servisine müracaat olunması · 
ilan olunur. 26-1 1616 (922) 

Afyonkarahisar Belediyesinden 
1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine ait 197 

lira 68 kuruf bedeli ketifli hayvan pazar yeri İnfaaıdır. 
2 - Bu intaata ait tartname plan, harita ve diğer evraklan b 

lira bedel mukabilinde Af yon belediyesinden alınacak 
3 - Bu in,aat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tarihi 

kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uauliy 
eksiltmeye konulmuttur. 

4 - lhalei kat,iyesi 4/6/937 (arihine rastlıyan Cuma günü 
at 14 te Afyonkarahisar belediyesi encümenince icra 
lınacaktır. 

S - isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun kap 
zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek i 
le tarihinden bir saat evveline kadar zarflarını vermit b 
lunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya tifahen b 

gün Afyonkarahisar belediyesine müracaatle istedikte 
malumatı alabilirler. 2917 

25-21-29-1 (916) (1584) 

:·· .: ~---#··. . -. - ; • ~-:. .11111 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli idi" 
rcıile bütün Eğe halkına keD" 
diıioi sevdirmiş1ir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu .. 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine iJavete 
f iatler müthiş ucuzdur . 

Fenni Gözlük için 

. 
HiLAL ECZANESi 


