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Bağlarımıza yeni 
bir afet 

YAZAN: KEMAL AKSOY 
Şimdiye kadar bağlarımızda 

önemli zararlar yapan böcülerden 
ba§ka yeni bir bağ dü~aıu daha 
tespit edilmiştir. 

Bu böcek, ülkemizde ilk defa 
Menemen - Eırıiralemde henüz bir 
bağda tahribatını gö9tcnniştir. Ye
rinde yapılan araştırmada, böce
ğin, yapraklar, sürgünler, salkım 
sapları ve tanelerinde tahribat ya· 
parken yakalanm ştır. 

Üzüm ve İncir · hakkında bi~ rapor 

,'!!Jro~~--,._..--~.-. 

, 1\ÖŞE1\10EN 
~.;ır,~...z;_;./7'_/~~rez'.ii'-"2~~ 

Hayat 
Her gün ~ovan yeye yeye ağu: nasıl ftl'". 

çalanırsa, bergün ayni dekor içinde• •1" 
yapyq prtlarile gün geçinml«İO ,.ı
da öyle kararır, gider. Simi bir zihin~ 

Şehı. r du, bergün bir parça kudret, bergiİll ... ara s 1 raz hayat aevgiaini kemire kemire, ,,,,. 

H 
• ) . •• Telefon görüşmeleri çatanmaktan daha berbat hallere .Jııl· 

ava vazıyet erıne gore yoluna girmek Üzeredir Dİİf;:ı::n:~:: ~akit geçirlnek dr 

rekolte tahmı. nlerı· Şehirler arası telefonlariyle ko! ğD ~i, biç olm~ kaf~ diolenİJOI'~ 

P 
• • • • nuımanın bir dert olduğu ve şim· i>ıy~ sabahleym evinden çıkıp~ azar gun u diki tesisatın lzmir gibi iktısadi v~ye gıren, akıam kahve~en çikıp ~ 

faaliyeti fazla olan bir muhite erden, beı altı tabak mükdlef 1 ; 

Statyumda mühim Amele ücretleri şimdilik nıüsaittir ~~~.iyyen kafi gelmediği malum-,~:!:.: =e 7;~1~~~-: 
güreşler yapılacak 1 Hali hazırda Ankara veya Is- uerirun<!dcn sonra yatağına gire::= 

ı Bu seneki çekirdeksiz üzüm ve j reti de olmamışbr. Yani gök taıının tanbulla telefon muhaveresi yap· 
1 
knfnlanndan ve kendilerinden ~ c 

Bu pazar günü Alsancak spor inci · mahsulleri hakkında alakadar pahalılığı az sarfiyatla ve çapada mak isteyenlerin sekiz on saat 
1 
ate fayda umulur mu acep 1 

sahasında m~him güre~ler ya· daire tarafından bir rapor hazır. fazla amele kullanmamakla telifi bekledikleri vaki olmaktadır. Diye dü§iinüyonım. .. _ .. ~ .. if 
P_ıla~aktı~. Du!' lstanbuldan şeb- lanml§tır.. edilmit oldu. ~ Nafıa vekaleti de bu ihtiyacı o,. bu. ıtbrnda al~ı~ken öldürdiii1' ı; 
rımızdekı alakadarlara gelen Bu raporda bilbaua deniliyor ld : Memleketin İç tarafından bu se- görmekte gecikmemiş ve fzrnir • lmbilıyctinden, kudretinden mafırUld 

' telgrafla!da Mülayim peh1iva!1· ' 936 yılı hava vaziyeti gayri tabii ne fazla ziraat amelesi gelmesi ve latanbul ve lzmir - Ankara ara- dığı ~çin "~~din~ .b"'e :ay~sı 0~~ 
· .. ::·""""'_.., la l~rah1m ve Mo~la ~eh~e.d~n gcçmi§t~. Fazla y~urlardan bağ- tütünlerin umulduğu .kadar çok ~ı~d~i bir devrenin ikiye iblağı 1 ~ı~lerını b~ım ~ ~vmden ~ 

lzmıre hareket ettıklerı bılda.rıl· larda Mıldiye ve Gulleme hastaLk- olmaması bir aydan ben amele gün- ıcm ıcap eden kuran parter de- daıresındcn evıne gıdıp, cclnaeJe_ .. ..tııi 
mi tir.. ~ lan çıktığından rekoltedeki on ve on deliğini dütürmü§tiir.. jnilen ileti siparİ§ eylemiıti. Mez- ağır cesaretlerini, bayata k~ı ~~ 

Tekırdap,lı Hüseyin pehlivan· .. bir numaralı yüksek üzümler nz Geçen yıl bu aylarda seksen ku- kur alet şehrimize gelmiştir. Bu kaybehncğe baılanuflar ve batta ;J 
dan da fU ~el~af. g~~İ,tir, olmu~ur. ruf olan gündelik §İmdi 60 - 70 aletin konulması ile devre ikiye arasına kanfmayıp, kaynaıan ~ 

«Ayın yınnı yedısınde g~eı 937 yılına gelince, 936 da bağ- kuruştur .. Seı-gi vaktinde amele buh- ; cıkarılacak ve görüşmelerde de 1 ~a~at~~ .. meh~ ol.~~.~ Hastalıklı bir bağ v~. mı yoksa ba,ka tarafa gıde· ların yüklü olmasından umumi bir ranı çckilmiyeceği, beUri gündelik- bu suretle ses daha net olarak an- mu, goruşmeunı, yun.ımesnu, git 
Böcünün fenni adı : Adoxus vi· ı cegım .. » _ .. . yorgunluk vardL. Mildiye ve gÜlle- lerin bir mikdar daha dii§eceği de laşılacaktır. \ve varlığını unutmuşlardır. ~ 

tis ve (Bromius obscurus) adlariyle . Tekırda2lı .Hu.seyme derh~l me haatahklan da çubukların ye- tahmin olunuyor. 1 Kuran porter aletinin yerine . Baulanna_ kalına bu tarzd:ı Y 
anıhrlar .• Böcünün yayıldığı ülke-

1 
b~~ tel~af çekılmıf ve pazar ~u- şilliğine mini olmu§tur •• Bu iki se- Ozüm kunımu hususi vagonlar- konması kin lazımgelen tahsi- ıns.a.na pek Jazun mq!? ~ 

ler : Bütün Avrupada. ve Alman- , nu lzllırde ~ür~ş~~k • ü_zçre he· beple 937 ilkbahannda d?ğuf az la veya vapurlarla taze üzüm sevki- ; ~a~ d~ gelmiı olduğundan fU bir ı. ~akat ~~sa·~-·~e~evvü lltiyor, ~ 
y~nm dağlık bağ mıntakaJaı:ında, t~- men . areketı bıldınlı;ı:ıı tir. ~a- görünmüftür.. Martta M~ böl- yab yapmak hususundaki düşünce- , ıkı gun zarfında f~aliyete bat- ".~y.or, gordugun~ tatbğuuD .~ı:.ıİ' 
vıçre, Fransa, ltalya Macanstan, Şı· zır~a •. m .• ı>ronama gore Tekır· gesinde vukubulan kıragı mevcut · ·tatbik ed ç kirdekli veya 1 lanacak ve kısa hır zamanda. lbutüo zevk ve batta keder ve~. 

1 Afr 
, dagh Huaey· Am ik k" .. d sını ene e çe- • h" l tile 1 f bil d -· . • "tl •• i,Jw-ma i ika, Mek9ika, Amerika ve . ın er a es ı gu- yeni doğan salkımlar an yüzde on kird ks. .. .. sarf b k , •e ır er arası otoma te e on e eptmcsuıı, çqı .,,meanı _ ,_.. 

bilhassa Kaliforniyada önemli za- rzC:'b·t;~ npıyonu elli bet yafmda bqini mahvetmekle noksanlığı art- .... e ız J.Af l~~ la ~ll ~u iti halledil.mit olacaktır. Her •eviyede herkea: okumak, dİill1~ 
rarlar vennc1dedir. 1 1 ı&. ' .ile k~ılafac.akbr • tımuıtır •. Maahaza kırağıdan mü-- uz°?' m su unun ym • ve il· - anlamak. gezmek, her tarafı , ı~ 

Böcek: 6 m.m. kadardır. Vücudu Amenkan boiuı namiyle anı· teeuir olan ullamlar yerine Ne- teki~. ~tııına yardım edecektır .• !~- Seydiköyünde cemiyetlere pip arkadat b.a)tat 
11e '..;: 

eiyah Kitin biraz parlak ince beyaz lan Komar da Mülayiın ve ya Mol· .fcrne olarak sonradan doğan üzüm. ze uzum aarfiyab memleket ıçın O bulmak, her gün ayn ,eyler üzerioc1e ıf 
tüylüdür. Antenleri si~h birinci l~ Mehmetl~ Riire,ecektir. ibra· ler ana aalL.-un yeiini tu~ ih"ba- kuru üzümden daha kirh ola~. kuma odası faaliyete rapnak, Lir gülle baban ceçinn--
ftArrAtu kırmızıdır Ba · · bun de Serıf veya Manisalı Ha· · 1 ..::-..:t- 1.-1• telifi" --1=1 Çünkü taze üzüm bağdan tedricen getlrlldl Gülmek, ailamak, zinde olmak. ~ 
.r--r-· •. ş ve ensesı sı- rı ·ı k ı ny e zararın 7- ~ QW- • • ,, 
yah sık noktalı, tüylü, kalın kanat 1 1 e ar•ı ';!;c~r. mi§tir.. ve mü~teri çıktıkça kesilir, bu su- SeydiköyÜnde bir okuma oda- olmak,~ n ıad, meliil n bed~if, 
noktalı ve ayni zamanda uzunlama- I Şar pı yarışları 1 Böylelikle lmağıdan olan zarar retle potas ~e ~ masrafından 1 ıı yü~uda J!et?rilmif köyün ba.-nu- mak ihtiyaçlarau karma bnpk bit 
sına tüylü on çizgi vardır.. Rengi Ö U U d ki p yüzde ona inmi§tir.. tuamıf edilmİ§ oha.. allimı B. Velı Ertanm bqkanlı- telde arz.ulayor. ~ 
esmer çukulata veya kınnızıdır.(Si- n m ~-~11-c a~ar gDnU Mayısın ilk on be, gününde ara lncir: Doğuş fazla ve erken ol- ğında çalışmalara ba,lanmııtır. ..Evet! ~u.acaip istek listesi her __ ;.1,; 
yah) ta olabilir. Yumurtasının uzun- t;ı • ' L' ır sıra dü§Cll yağmurlar Mildiyo has- mU§tur •• Ödemif incir bahçelerinde ırore değildır, hazmedilmez, yorr'-,-
luğu 1 M.m. genişliği üçte bir M.m. Önümüzdckı pazar KÜnÜ öile- talığını yapmak istidadını göster- ilk doğan incirler iç.in erkek incir Şahit bulunamadt ~,-vücudu yıprat~~Jdır amına..b~ ~ 
kadardır .. Kurdu beyaz, beş sarımsı den sonra saat 16 da K~ıvaka- mişse de vaktinde gözta§ı atanlar bulmakta stl:mtı çekilmiştir .. On K ·ı d b" ·ı . d sükun ve ıttırad ıçmde gerek ıstı)' 
L··ı ki" - k k d a ·ı yarışları ya ıl kt d b -ı kur 1 d . la d cçecı er e ır aı e evın e ar- •erek •lSt . rek .. .. .. __ ,_..: .. : 11.u ren ı, agız parçası oyu ül a ' rp .. P aca • ır. zarar an ag arını tarını§ ar ır •• gün sonra ltendı mıntaka rm a ye- , • _ .. • emıye omur surauoca-· •. f' 
tenkli veya siyahbr.. Kınzalit B.u. Y~~ılar hususı olup resmi Haziran ayında yBğış olınadığı tiıen erkek ikinci ve üçüncü doğan ı ~a~~tı Cel~lı s~rho~uk yuzunden cTürbc fa.rzet, oku bir fa.tilıa ~çı&s' 
(Pup) 6 M.m. kadar, rengi beyaz- bırı~cıh~ler y~rışlarma hazırlık gibi bağlnr için (Sam, fazla sıcak, incirlere kafi gelmiştir. 1 olduren Huseyın oglu Şabanm . .. .. . !.-
dır.. mahıyetındedır. fırtına gibi) havai gayri tabii haller Sergi vaktinde yağmur yağmaz ; muhakemesine dün aiırcezada ~· olu~ kadar aakit ve c1 ,dl· 

•. ".: aşa>"!ı : ilkbaharda bağlarda O alml encUm "" olmamlflır. Bu itibarla gerek çelôr- ve f~ d~ rüzgirları esmezs~ b'! 1 devam edilmiotir. Aranan sahil l..ılennden bm kat ehven •• pyd-1 
go~nm«:ge. başlar. )'az başlangıCln- Vilayet daimi encümeni dün dekaiz üzümün, gerek razakı ve di- yıl ıncır mikdan fazla ve kaliteaı Arap Ramazan bulunamamıtıtır. 8 le d" f.**b .. bir ~ 
dVa azambahı bır dukarudmda bhu}baunurldar. öğleden evvel Vali B. Fazlı Gü- ğcr sofralık üzümlerin bu3_iinld.l yüksek olacaktır. Denize yakın 1Mahkemece tahidin buldurulup bayar:; he:n ~~::~it :=:ra ist~ 

e son ara ar ta rı ta e· 1 · b--'· lıw lhnd t l • ti" • "di B yıl havalar '-· olan bah,."l"•le. denız" d ----'· fa hk ' ed 1 Kah ·ı böc ki eçın a..tAan gı a a op an· vazıye ıyı 11'. u gu· • :ı-- ~ • en u.uu:, - ı çıa emeye gönderilıneai için Siz ne dersiniz bilmem? 
vam er er.. ı e er yapra- mııhr. rak gibnekte olduğundan kır bağ- kat vadıler ı.alikametinde denızden ""dd • ·ı·w k ğın üst sathını kemirerek bir mili- • " • • • • • ., tarda l . ·1 V '-li . 1 inbat - A lan •-- tli mu eıuınumı ıste tez ere yazıl-

• •w· • tane er m eşmez.. e Kıl teaı ge en ruzgar tiuvve ara- k .1 . 
TOK.DiL 

···" • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Zabıta haberltj.rı metre genışlıgıne, bır Cm. uzunlu- Yamanlar kampı d··..::ı. .. .. 1 Kuraklıkt t zideki ag-a-1-- incirlerine ayırma masına arar verı mıf ve muhıı-- d . . ] B .. u,ua uzum o ur.. an a- ~.ua k b k b" .. g~n .. a çızgı Y?Pa: ~r.. u y~zden ban ve kuvvetli genç bağlar müte- mevsiminde zarar verir .. Bu rüzgar- eme aş a ır gune bırakılmıı· 

b~~uye yazıcı ısmını de :verırler... Bugün aç1lacaktır essir olmaz. Böyle üzümler az dahi lar bilikia denizden uzak bulunan ,br. _ _ _ Bı"rbı"rlerı"nı· k<>varlarkell 
Bocekler tarafından delik dec.ıik V ·· d 1 • . • 1

- --
11

- lar b"" •· kted" Se w larla 1
- balı l d '· w la ı edil ki d k - erem muca e e cemıyetının oma 1RUK1m uyume ır.. r- agaç Klr çe er CAt agaç - Bay Avni goldl kıai'!' 

en Y?pra ar 50?~ an urur- Yamanlar kampında bütün ha- gi vaktine hadar bir 6nza olmadığı ra fayda verir. Poyraz rüzgarlan ... Karşıyakada Celil bey 
50 ~'!.Jd 

lar.. Aynı zamanda fılızlere, salkım zırlıklar yapılmıt ve ört RÜn ev- tnkdirde bu b:ığlar yüksek kaliteli incirin erme mevsiminde kuvvetli , lı;mir gümrükleri müfettişli- da Mesut oğlu Halim ve ~ 
~pla.rın:ıc v~ k~rulara da saldırırlar. vel kampa gönderilmiı olan mü- üzüm yapmağa namzettirler .. K?§ ve denize yakm topre.klardakilerine R'ine lstanbul gümrük müfettişle- Maksut bir kadın meselesind~n ,_; 
Jem~er ba [1~g~ yaparlar .. b M:vv.a dür B. Sezai orada bütün tertibatı ve ilkbaharda amele gündelikleri faydalı olur .. Bilakis kır topraklann rinden B. Medeni tayin edilmiş lil oölu tlyuı tahkir ve tehdıt tff' r ~aga f a 1!İc bzamtn u ç~gı: ikmal etmit. çadırları kurdurmuş- ~idi. Bu hal üzümün maliye- ağaçlanndaki incirleri balsız yapar, ' ve gelerek vazifesine baılamıt· rek dövmek için kovaladı~ 

1

,j' 
er baenk ça.t hıyar 

1 
kl ozu ur, !°

1
an arı tur. Kamp bugün acılacaktır. tıne tesir eden bir sebep olmakla hüli.sa yerine ve mevsimine göre tır da llyas sığınmak mabad•Y~ .. ....J 

ve terı asta ı arın çoga ması- •11••••••11•••••"•••••••••••••••ak•••••rc1•••• b b h 1 d _·L· b" · f d h lan ı • ahk · A dan ~,.: be l I 
8 

.. 
1 

lk lar aşağı ir.cmezler .• Böyle topr la a era er avanın son gün er e tıwıi ırıne ay a o rüzgar diğerine 1 .. , ... • • • ... ceza m emesı azasın ;; 
~~ ae ke .. ~ u~ ar .. 

1 
oy e sa un 

1 
ı. Cm. aşağıda pup olurlar. Pup ga- gitmesinden bağlarda fazla ot ve zararlı olur .. Ye.buz ağustosun on 'ı H ~zırlanan müsamere Zübeydenin evine girmif ve ko il' 

ıyı~:ş~ u ~ em~;_r··) k yet ince ve nazik bir yüksük içerisin- kaymnlt kırma çapa.11 yapmak kül- beıinden eylulün on beşine kadar bir lzmir Müdafaai Hukuk "lk ku- Y8:°1ar da arkasından ayni e~e dit· 

d 
obc k gbazı a ne tı o lara as~a- de bulunur. Çok sıcaklıktan, ku- feti olmadığı gibi geçen yıl gibi sık ay incir mmtakasmda yağmur yağ- 1 1 .. .. - d kiı. o mı§ler ve hepsi yakalanJDJ§lat ~ 

an aş a ı araş ıncı ara gore · A I k •. kt kü"' •. ak tlA 1 u mezun arı onunmuz e pa- y d E .
1 

b" ht I f . l . ! raklıktan müteessir olur.. sma ar- S' go ası ve .rurt atın zanı· maması ma u9tur. . .. .. k • . angın yerin e 
pı .o ıum~n mu e ı_ çeşıt erını d baz h 

1 
b .. .. 1 r gı"bi ik" _ zartesı ~unu a •amı saat yırmı kumarbazlar tercıh ~ıyorsa da bızde b l a 1 ortum u ocu e ı su B 1 J l - -" 

çesidi Epilobium lan~eolatum~~:Se~ retle.~rarlı .. o!~rlar.. .. .. . Beklen n rapor as Lira lan ateş o~zda ~ tU sa 
0?und~ Kız.~lav Alaan~kta yangın aaha"'ait' 

diği saptalanmamışhr. . 1 Kahı! böculcr toprak ustündekı Ço uğun öhf UğU zaman Z ~ra r Vt! 7İya n m ... nfaatıne zeng!n b~~ musa- Ahmet oglu Mehmet, H~ lc.ı: 
Yumurta1ama : IJkbahann ba - aksama (Yaprak, dal. sa~m) aza- t spit edilem .di ehemmlyetsizdir mere vere~ek~erdlr .. Mus.amere~e Halil ve Muhittin oğlu AiunediJ143' 

langıcında çifti - iş rar verirler. Larvlan da kokleri tah- 1 . w •• ..w

1 
. . Uyanış pıycs~ t;~sıl edılecektır. mar oynadıklan görülmü§ ~e~"" 

_ ı' eşmcge ve yumurta- rip ederler 1 Knrşıyakada Turan.ta dogur· Dun O " eden evvel Gazı Bul- h · I ~ id kuru ara ile birlikte hepsi 1-
maga baş ar .. Yumurtalarını yaprak- y k d. .. led•Y• "b· d w w b w k .. ld.. ! vaı·ında Yüksel aokai?ında Bay Bir ırsız ı dlası la § pi d 
lann alt tarafına d il rd k" tl k u arı a soy ıgım gı ı asma- ugu çocugu ogara o urme ,. E fp d KA ·ı nmış ar ır. 
kabuk aralarına 'bı::hr. ~i~ ~=~ lan kami~e.~ ~ahv~e.~k kadar za- le maznun Mustafa karısı Seri- ~bmet ve 0~~ğı • B. tbrahimc . 're .~~ a w 1 am~pq~ c.-dd~- N~mus hır •ZI ~ 

k 
.. rarlan büyuktur .• Böcu ıle ugra-s ya- f · uhak . d.. eh • aıt malzemeı ınşaıye deposun- sınde Mumın og u Huseyın, lsmaıl x_ı • • 8 . . ah" -·ı ~Jt 

en ço yuz yumurta yumurtlar • enın m emesme un s rı- kız F ind b 1 d w ucıemışm ırgı n ıy..-.. 
15 • 20 • 25 yumurtayı bir küm~ ha pılmaz ise az zamanda Egenin en miz ağırceza mahkemesind~ de- ı da yangın çıkmı, ve derhal yeti· l b" ı a~anın e~ k .. udun~k ı~ı Hasnn köyünde Mustafa oğlıı ":""_~ 
linde bir yere bırakır Yumurtala~ ekonomik ürünü için bir afet ola- d"l . f 1 şen itfaiyenin sarf ettiği gayret- ırbsı;a a e~e gır= ıç':: __ e "ftr • ayni köyden Mustafa ça"11f ~; 
birbirine yapışıktırla;:. Yumurtalar bilir.:. . 1 vam .. e ı .. mış ır. le büyümesine meydan verilme· ' ra u un.~ ~ ayı, ~ çıw ~ Eminenin uykuda bulunduğıl 1~ 
8 

_ ı 4 .. d 
1 

l l Ol Mucadelesı : Sabahlan çok erken Dunku celsede latanbul tıbbı den söndürüim·· t•• 8 . rap ve yuz yınnı beı kurut degenn- da evine g"ırerek t L ___ ..... 1 çe""-:.t-
gun e o gun aşır ar. gun- .. .. d ll d dl. 1 .. d l uş ur. ına ve eş- d L" I w ikA aoen""'°"'P" .. ,,. laşmada derecei hararetin rolü çok ~oculer a ~J\ a ve yapraklar üze- a ı rnec ısın en ge en rapor ya sigortasız bulunmakta idi ... e .ır nazar ıgı a§Jrtnl§ ve f ayet ve kadının zorla D'Z'lna teca\1\1~~11' 

büyüktür •• (Laboratuvarda y t- nnde oldugundan elle toplanabilir. okunmuJtur. Bu raporda çocu· Yangının ittis l" d k" Ş b uze me yakalanmııtır. mek istemiştir .• Müteca~ ya" 
lama ve inficar sekiz gu .. nde u;nur En son ~are .<Arsenikiyetli kalsium. iun ölümünün doğarken mi yok- na ait dökUmha: 

10 
eh 

1 
ada- Puylaşılamıy41~ yorgan narak adliyeye verilmi•tir. 

o muş- A "k ti rass ) "b· "k" d .. ld .. w.. •• f e acasm an 1 -:r il tur.)Tabii şartlarda on günde inficar . rs:nk.~ye l ~ gı ~ arsenı ıyet- sa sonra an mı 0 ugunun en- ı sıcrayan kıvılcımlardan vuku· Karat&§ Hilal sokağında Ahmet Sarhoşlukla kapıf 
ederler. Yumurtadan çıkan Iarvlar ıl pus urmeler ... rscnık, v~. yahut nen tesbitine imkan bulunmadı- bulduğu zannedilmeldedir. Za- oğ:u Ahmet, Hasan oğlu Hüseyini dayanmış ~ 
(Kurt) hemen toprağa girerler .. Bir ku;şu1~ mu ıtevı tozlarla mucadele iı bil.diriliyordu. bıtaca tahldkab\ tiev&m o1,.Tlml\k· 1bir yorgan meselesinden çıkan kav- ödemi§İn Tekke mahallesiııde~ 
kaç saat sonra (Müsait topraklarda edılebı ır.. rı:-u A, İddianın serdi için muhakeme 1 tadır • • Zarar mikdan 25 - 30 lira ga neticesinde ç:ıkı ile sol bacağın- seyin oğlu Mustafa, sarho~ o.-~ 
kumlu ve rutubetsiz) 4 _ 1 O san ti- • -....ıyuu.. AKSOY baıka bir S?Üne bırakılmıştır. kadardır. : dan yaralamı§ ve yakalanmııtır. Şerif oğlu kunduracı Hiı.5 ... ~~ 
~~tre. derinliğe . giderler.. Asma ·~ M• evine bili. sebep taarruz ettij1J'"" 
koklennde tahrıbata başlarlar.Kök- yakalanmı§tır. 
lerde ~aprak.larda oldu3u gibi T A y y E Hayırlı dam~tll ~ 
uzunca, ınce bır ~?k ~rarlar yapar- TELEFON: 3151 A R S 1 NEM A S 1 ödemİ§İn Meşrutiyet 111~ 
lar .• İnce genç koklerı tamamiyle sinden Ali oğlu lsmail, bir ff' 
parçalarlar •• Asmanın köküne zarar meselesinden kain validesi ile ıı-
yaptığı zaman, omç?.nın dalları çok Bu günkü matinalarından itibaren etmiı ve dövmüştür. ~ .. 
mutazamr olur. . Koklerde açtığı Mütecaviz damat yakalaflrıı iıJ 
yaralardan mantari ve bakteri uzvi- JZMJRJ)~: JLK OEFA 2 YENi FiLM JJiROEN IU amele ku\•uya dil&~ 
yetlere girerek bu yüzden kökler 1 R y s o·· N E R K E N c K ali oıe" ~ 
mahvolur .• Filizler ve yapraklar iyi - B İ J L D J Z ( PRUV. A ) d ~aova~ının Afoca lu fliist~ 
inkişaf edemezler .• Salkımlar L )- i · DONNA 1 ~I Hu~~ ~zan kyodna .. ı f'l11'!..4 

ı 1 
.. Bil'ür sesli ( CONCh TA SUPERVIA) nın teğanni ettiği Garp aleminin en yüksek opera parçalarile bezenmiş ı og u useyın ve ar a :r • ~~ 

ZU ur, tane ... r duşcr.. Bu duruşuı• hazin, f'Ok müess r'r a c:k hı'kaA ycs•'··· ah" w' tt•• . geliıı•
11 

• ~ 
Ph il ]

. } . . . k k . ... r ım og,u useyın, çen e ';'j 
Y oxera ı ussını verere e serı- 2 _ PET RESBURG GECELERı• mrun ile kuyuya düşmüşler 

11 
1,. 

ya karıştırırlar. . Komedi ve operet filmlerinde temayüz eden : PAUL sur tt J ak lzınİI' ıııeJ!l 
S~cak iklimJerde ilkbahara kac:lar HÖRBIGER ve sevimli yıldız ELISA JLLIARO tarafından temsil edilmiş muzikalı, şarkılı büyük film. hu~a:e~':ea kaldınlmışlardtr· 

tahnbata devam ederler. ' 3 _ M 1 K 1 Şerifeyi taslaıP•f .,,_~ 
Pup (Kınzalit) : olmak için toprak ••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••n11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ala cakt p .;an s01'd1'_;, 

sathına çıkarlar. Toprağın rütubet SEANS SAATLERi FIATLAR S .. 1 an ~l ~~afa bir • tıf 
K
<l,erecesi ~~-!~~ndahapck Ödne~iclir.::· 3 - 6,15 - 9,20 de Prima Donna 4,45 - 8 de Petres· DUHULiYE : 20 m::.:::ı:: ;evz~İmı Şerifet1" 

uru toprwuan111 erm, ru- burı Geceleri. Cumartesi pazar : 13 de talebe seansı. TALEBE: 10 KURUŞTUR la ba d aladığından ~ 
tubetli topraklarda bir santimden şın an yar 



İl • 

•" 

.., Ç\}MA.25 HAZ1RAN 1937 Y!'Nı.ASIR __ ... 

/ ./ . 

~~~~_§~~~~~' 
ERSIMD·E 

Süi(ünet avdet etti 

Veki e o 

erı 
o 

ıze 
o zy 

ltakveziri, iirk-lrakdosiluğu ·endike dineneşvü 
llenıa bulmuştur. Her zaman böyle kalacaktir, dedi 

Elaziz ·adliyesinde, yakalanan asi 
sergerdelerin muhakemelerine 

yakında başlanıyor 
Effiziz, 24 {Hususi) - Pek kıs.~ bir za

man içinde D 'rsim şakilcrini tedibe mu
vafia~c olan l:ahraman askerlerimiz bu 
rnıntalw.ya cümhuriye1 in nurlu ışığını 

getirmişlerdir. Kumandan General Ab
dulhh Alpdoğanın seri icraatı sayesin· 
de her iş yoluna girmi5tir. Halk bu ye
ni siikfuıdan memnundur. 

] ardır. Şark için h'4.ırlaru:n ıslahat pr<> 
eram ı en kısa bir zama!1 içinde yur-

dun bu güzel köşesinde tatbik edilmek 
suretiyle Tunceli halkının refaha ka
vu~ması, l:azanç kaynnlclarının artması 
temin edilecektir. Turistlerimiz bu 

sarp dağlarda pek yakında emniyetle 
gezme imkanını bulacaktır. 

Hariciye vekilimiz, bütün dünya ile samimi içinde 
yaşamak emel ve gayretindeyiz, 

bir 
dedi Sarp dağlarda sıkışıp kalan şakilerin 

sayısı ancak üç yüz kadar tahmin e<li- Tuncelinde yakalanan ve uzun :ta• 
Bqg• d d 1 · J' Eunl d ı ı mandanberi şekavetle geçinen kim-hab;1. a. • 2. 4. <.A.A) •• Hususi mu- tabii olarak_ viı.'cu.da getirdiği Türk-ive Tükiye_ mil e_ tinin yüksek .v.e jlundug"umuzu çok açık olarak gör- ıyor. arın a e e geçme eri veya 
• •- b - 1 d h l - te ı· lm ı nih ı selerin muhakemelerine pek yakında 1' .. -.. ız ıldırıyor : Irak dostlugu hrnsıyatını taşıyan ve• muhalled hır şu eı e ası o an Reısı- dük .• Ve duyduk.. s ım 0 a arı ayet gün mese esi-

lıln U.krk vekilleri şerefine 22 hazi- ayni zamanda necip Türk milletinin cümhuru ekselans Atatürk hazret- Bütün bu şahidi olduğumuz sa- dir. Pek yakında bunlar da cümburi- Elazizde ba~lanacak, bunlar hakkında 
1 a §a ·ı f k k 1 k 1 f' ff t ki ka yet ordusunun kudr tini anlı kl cümburiyet adaleti tecelli edecektir. ,t•k Jı.; .n:ı verı ':~ resmi ziya ette lyü se meziyet erini ~~ ~ir _etmiş erinin .. şere. ın:. re e. me. _eve . r- mimi hissiyatın Türk milletinin Ira- e yaca ar-
iıd.ık· rıcıye vezırı tarafından aşa-. olan Irak her zaman T urkıyenın re- deş T urk mıllecı necıbesının daıma ka karşı duygularının tam bir ma- dır. Suçluların bir kısmı hakkında hazırla-

\.' kı ~Utuk iradedilmiştir : fah ve saadetini temenni etmiş ve mütezayit görmek istediğimiz te-ı kesi olduğunu söylersem memle- Son alınan tedbirler neticesinde, ye- nan evrak Eltıziz adliyesindedir. 
1( e ıl hazretleri, Türkiyenin tealisini görmekle se- ali ve refahına ve kendilerine karşı ketimin müstakbel hislerini ancak ni Türkiyenin hudutlan içinde ikide bir- İstanbul, 24 (Hususi) - Başvekil ve 

tiitııhltı§~, ~ost ve kardeş Türkiye vinmiştir. Bu türlü müstakbel sa- derin Lir . hürmet t?~ıdığım Ba~ve- ifade etmiş olurum. de baş kaldırır bir asi Dersim kalma- dalıiliye vekili yarın -bugün- şehrimi· 
4ı..ı Uurı.Y<;tinin hariciye vekili zab mimi duygularından gıdasını almı1 kil lnönü hazretlerı ıle zatı devlei- Hariciye Veziri hazretleri, mış, bu havali halkı medeniyete, şfunil ze gelmek üzere Ankaradan ayrılacak· 
~ ~1;rını Irak hükümeti namı- olduğu içindir ki Türk - Irak dost- !eri ve ekselans Celtıl Bayarla diğer Güzel !rakın her n:ıhada inkisa- ,,m.,a,,,n.,a,.si.;.y.,le __ i_n_s,,,an.,ı,,.ıkl_ar_ın_a..,,,.,k,.a_v_u.;.sm..,,,u,;,ş-,...ıar...,.d_ır_. _____ ...,.,__,,..,.,,,,""'""'"' 

\.ıti d;-ınlam~kla mübahi ve refa- l':'ğu he~~n .. bizzat ve kendi ken- muhte_rem . rüfckanı~~n .. sıhh.at ve fını gördükçe ve i>ittikçe ne katlar -- - lkı" mOfOSl.klef 
ltıı, vletlerınde bulunan muhte- dıne nesvunuma bulmuş ve her za- saadetıne ıçmekle buyuk hır şeref k . d'" · · · h .. h'd' 
L' qtJ h ld' · d k b·.. I k l • k . . d h' ed' ço sevın ıgımızı ve er gun şa ı ı kazası oldu 
~t; ara oş ge ınız eme le man oy e a acagı anaatını ver- ve so.a et rnc ıyorum. olmakta b 1 dug"umuz te 1 k'I 

•Yarım · · K d' h d · · T · l · 1-1 · · k ·ı· d k u un ra c ı e- B k ~i •• mıştır.. en ı ayır ve saa etını iır .;ıye :ırıcıye ve 1 ı o tor • · · - 1 · • kd' k' b' • • • •• Id •• • k • k • • • 
" Yatef d l l . . b' k . l . . . h A • d 1 • 1 tk rınızı nası samımı ve ta ır ar ır ır ışı o u ) ışın1n "'nd d. ı ev et erının ıze a- umumıyet e ınsanıyetın ve usu- ras b. aşaııı a.n yazı ı nu u ce- !"-- il k' " ld • , J 
"· ır ıg1 • 1 il:' · 1 f d k' k 1 d b . d 1 · ı d' . a W<a e ta ıp etme.,te o ugumu-
t:•el be ~ulmesuktd ani ar ·ıT.~ylsı~lle eltr~ ınh a.ı omdşu işe. clar eş vaVen .'raheyeml ı~.er ır. zu bilirsiniz. Kıymetli hatırası Tür-
<ı~eıı· nımear a aşarımın ur-,mı eterın ayırvesaa eterıyete- ezır azreterı, • · ·. d kl k •ıd• 
~%~n pek misafirperver yur- vem olduğu kanaatini ta:ıyan ve Pek derin ve pek samimi dostluk kıyeye menkuş ol~n zıyar:tınızde e aya arı esı ) 
"ııı Pek samimi muhitinde ya- imkanının bahşettiği kadar mesai- ve kardeşlik hblerini tebarüz etti- bu duygularınızı bızzat muşahede 
lıl 1

' olduğumuz tatlı lahzalara gü-J sini bu kanaat u'.ı-runda sarfetmeğe ren ve necip Irak halkının hakiki etmek fırsatını buldunuz. İstanbul, 24 (Yeni Asır - Telefonla)
~tı ve Unutulmaz bir zamime ola- daima hahişkar kalmı~ olan mem- duyaularına tcrccman olduğuna Beliğ nutkunuzda işaret ettiği- Bugün şehrimizde ve Ankarada olmak 

B:· :z:· • • lek~tim.iz. muhterem Türkiye Cüm: şüph~. ol~ı?'an güz~! _sözle~inizlc niz ikinci bir noktaya temas etmeden üzere iki motosiklet kazası olm~tur. 
1"' 1 d 1Yaretler ıkı komşu devlet hurıyetının beynelmılel h:ıyattakı Ulu Onderım ız Ataturl., Şefım Is- sözümü bitirmiyeceğim : O da ha-

çarptırmış, motosiklet parçalanmış v• 
J:ık ta derhal ölmüştür. 

ANKARADA 
Anadolu lokantası müsteciri ile di· 

ğer bir lokantacı buglin motosikletlcriy• 
le gezerlerken Mükcrrcmin idarcsinde
'·i otomobile çarpmı~lardır. !kisinin 
de sağ ayakları kesilmiştir. 

'q it b 1·1 h lSTANBULDA" lııe~ a esasen ve teyemmünen mümtaz eserleriyle bu hususta met lnönü, arkadaşım Cel5.l Bayar rici siyasetimizdeki enzer ı.- ci e-
li, 4u.t samimi münasebetlerin in- umumi sahalarda ve bilhassa ,va-ı ile benim hakkımda lütfen ifade tidir .. Ha!•ikaten her iki memleket Dugün M:ıslakda Jak adında bir Mu
lıılb v Ve müşterek gayeleri olan kın şark sahalarındaki mesaisini buyurulan beyanata yürekten te- hep sulh için ve hep milletlerimizin sevi, yeni almış olduğu motosikleti tcc
~tr' e refahı umumi uğrundaki me- derin bir takdir ve memnuniyetle şekkür ederim. refahı için çalışıyor. Evvela kom-! rübc ederken Ayazağada bir ağaca 
Glrın:te Yardımcı olması noktai na- karşılamq ve kar .~ ılıyacaktır. Söylediğiniz gibi menşcini asil şularımız başta olmak şartiyle bü- - - -

'turk? da pe~ kıym_etli~ir. • . Vekil hazrı;tl_eri, duygulardan ve .. e;aslı menf:atl~r: tün dünya ile s:ımimi bir vifak için- BrükseJde 
---..=,.,,., 

nümayişler oldu 
harici ~e. Cumhurıyetı sıyasetı Zatı devletını ve muhterem I!<- den alan Irak • Tur . ye dostlugu ıkı de ya~ama!c emel ve gayretindeyiz. 
~ je~ının mümessili sıfatiyle tısat vekili ekselans Celal Bayar ve milletin s:ılim ı:;örüşleri ve esaslı ı 1'-ml ~ketlerimiz arasındaki bağ
"'kki;t etlerinin esasen bu ciheti diğer muhterem rüfekanızı ara- duygul::m milletlerimizin mukad- lılığın hep böyle devam edeceğine 
lııllrııı " tak~ir yolunda ibraz bu- mızda görmekten mütevellit se- deratını ellerinde tutanların karşı- mutmain ve atiden emin obrak ka
~kıaı- ! ?l?ugunuz semeredar eser- vinci ifade eden sözlerime nihayet lıklı iyi anlayışları sayesinde her dehimi sevimli !rakın sevgili Meliki 

"•Ucıbı gı ta im k d d J .. 1 • .. lıı" l'\rı Cem· P. 0 uş ve ar eş verme en evve şunu soy emege mu- ~çen gün daha kuvvet bulmu~tur .. Cclaletmaap Gaziülevvel hazretle-
~tı;,._, . ıyetı Akvama duhulü saade buyurunuz:.. Bu dcstluk orta ve yakın .arkın sağ- rinin kıymetli sı:hhat ve afiyetleri, 

ltıı · """Octıyle t 1 la Ce Zi t' · 1 k · · · ,-' .~tti A op anmış o n • yare ınız mem e etımızın sı- lam esaslara da .. anan muahederı~t dost ve karde, necip lra.'<ın saadet 
~l<ıJr.Ia . k:vıım asamblesi riyasetine kıcı bir mevsim sıcaklarına tesa- ahengi içinde s:labetli bir sulh ve ve ikbali vereisülvüzera çok değer
ltı~ defa ı~t~ap olu~~ak suretiyle düf ediyor .. Bu sıcakların gönülle- muhabbet mesnedi teşkil etmektedir. li devlet adamı ve kıymetli dostu
~•lv~· a. a. tebaruz eden beyne!- rimizde Türkiyeye ve muhterem Necip Irak halkının bildiğimiz muz fehametlu Esseyit Hikmet Sü
' ~ İrık·IY~tınız bu semeredar eser- şahıslarınıza kar~ı beslenen dost- bu asil duygularının buraya gelir- leyman ile lrakın harici siyasetini bü
ltıı ~ İti~~ ıla ayr~~a ya~dı~ı ol- luk ve kardeşlik duygularının hara- ken daha hududu geçer geçmez baş- yük bir kudret ve muvaffakıyetle 
~'Yet )'Y e de mustelzımı mem- reti yanında unutulacağını ümit lıyan ve ilerledikçe artan bin bir te- idare eden zatı devletlerinin sıhhat 

'• '~h;° muştur. ediyor ve bu hararetli duygularla zahüratına sahit olmakla mesut ol- ve afiyetlerine içmek için kaldmyo-
~"~""•~e coğrafi amillerin pek kadehimi Tükiyenin Ulu rehberi duk .. Ve bi; kardeş memlekette bu- rum .• 

~--~- •·•·············•···· .. .""lt.1'"'15, 24 ( •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ~k A.A) - Alman. FransıL F Al J d v 

~: .\) •enuyetinin tertip ettiği Fran- rans!Z - man an aşmasına ogru 
-~~s~a~ kongresi ilti memleket ara-

Yası t '"' . ~"ııde eşruu mesaı ve anlaşma 
~kla ~oktai na:ıar teatilerinde bu

'< 'lıf'aörto;e ~aşl~ıştır. 
Ilı ~dan Grınırrun bir nutkundan san
lı;, lıı•ıııı Versay belediye reisi Haye, 
\ ~ bt; ~ket arasındaki şahsi temas-
~Uk ehemmiyetini kaydetıni~ 
't lır ki: 
~•t Fransad:ı Fransız - Alınan 
ı...~ \hakkında bir plebisit yapılır
'l el\...l)e • 

\ ~~t rıyet bu anlaşma lehinde 
\. ftt;k~~~tir. Avrupa medeniyeti
"ı~e J.ıı bu anlaşmaya bağlıdır. 
~ ~/ bunu tahakkuk ettirmek 

A,ı,._ 'Ci n~ırJ 
ı,,""1ı aııı ardan Frot da, Fransız -
11.,ıe.;ınasına dair izahat vererek 
\...-.., b;, teın· beynelmilel sahada çolc 
~.~ da~~e ".ğradığını çünkü mün-

'<ıı~ bııJı ı sıy_".,set bakımlarındaıı 
Seyledıgını kaydeylemi~-

~ ~PANYA HADtSELERt 
t'._~i~o,'. 3 (A.A) - Havas ajansı 

\ "llı!,a· 

Eğer plebisit yapılırsa, ezici bir 
ekseriyet bu dostluğu terviç eder 

kongresinde Versay belediye reisi 
dikkat sözler söyledi 

Dostluk cemiyeti 
çok şayanı 

~'"'~•leleri bugünkü yazıların
~•tk:a - lspa.nya hıicliseleru;den 
\~ ·~k •rıd;şe ile fakat ayni za. 
~ dı,. kanhlıkla şu suali sor- ' 
~· 1 ~~ 
~~ 3iy ~ltndenberi Almanyanın tut-ı manyada münakaşa götürmez siyaseti j mama51 keyfiyeliııin cidden şayanı tc- J likte göstererek tesııni.itlerini bildirme-

? ;;t Yolundaki hakiki amiller şuuri Lir ~urette gifrüldüğünü teyit essüf bul'."'duijudur. !eri. 
~ no. Alınanyanın 6nüınüzdeki cylcmel:trdır. 12. Jfazıran anlaşması sırf müşterek Saniyen dört de' c :n Valensiy::ıya 
~'1,.1,., olacaktır? 3 - Almanyanın bu ,1 /<" smesi ile tedbırlcr alınması maksadiyle yapıl- bir ihtarda bulunar .. ~ Valensiya zi-
~:\,. ' 1 t F k b b hr d d mamdarlarının na? . , dikkatini dört ~oı... n_giliz gazeteler;,,e göre ramız a in? u :mı n ·o•ın a a m1ştır. Bu neticeye varılmamış oldu· 

"<a b Jk' ı b t ı tt b devletin müşterek t•dhirlerinin tak.ip ~ '<!iı"b·ı·Şıtndidcn hallcdilmis te- e -ı Jazı ra ı a a" mevcu ur. >;undan ugün yeni bir vaziyet karşı-
' • edeceği bu gibi y"ni hadiselerin neti-. ll. ,.. ır: DÖRT DEVLET TESEBBüSO- sında hulunulmaktadır. Ve Almanya l 

" t'- ce eri üzerine cclbc•,..,.. ,.Jeri. 

Eski muharipler kabine
ıskatını istiyor • 

nın 
Brüksel, 24 (ö.R) - Dün akşam 

Brükselde şiddetli arbedeler olmuştur. 
Memleketin her tarafından gelen bin
lerce eski muharip umumi af kanunu· 
na karşı şiddetli nümayişler yapmış
lardır. Meçhul asker abidesine bir ~e· 
lenk koyduktan sonra alay bir polis kor
donuyle karşılanmış ve bunu parça
lamıştır. Muaz:ıam bir arbede olmuş 
ve ilti taraftan birok kimseler mecnıh 
düşmüştür. Bitaraf mıntakadan şehrin 
merkezine akın eden alay yolunu kes
mek için çıkarılan bir otobüsü devirmiş
tir. Otobüs içinde bulunanlara birşey 

olmamıştır. 

Brüksel, 24 (ö.R) - Eski muhariple
rin parlamentoya karşı yeni bır hü
cumlarından korkan zabıta bütün ga
ce parlamento etrafını jandarma ve 
polis müfrezelerinin muhafazası altın

da tutmuştur. Geç vakit fikirler sükQ
net bulmuş ve harp kahramanları tren 
ve otokarlarla vilayetlerine dönmü'i" 
!erdir. Zabıta kuvvetleri bunların ha
reketine müdahale etmemişlerdir. 

Gündüz çok heyecanlı geçmiş, jandar
ma ve polislerden on kadarı yaralan
mıştır. Nümayişçilerden 30 kişi de muh
telif hastanelere kabul edilmişlerdir. 

Brüksel, 24 (A.A) - Eski muharip
lerin af kanununa karşı tertip ettikleri 
nümayiş öğleden sonra vukubulmuş

tur. Nümayiş alayının geçeceği biltün 
yol üzerinde kuvvetli bir inzibat ted
birleri alınmış ve dahiliye bakanlığının 
civarına da bir jandarma kordonu k<>-
----

nulmuştur. Saat 15 e doğru stıvari jan• 
darmalar Colonis sokağında kılınçla.."I 

çekerek nümayişçileri dağıbnaya te
şebbüs etmişlerdir. Vukubulan kan· 
şıklıkta bir nümayişçi kılınçla yaralan• 
mıştır. 

Saat 15,45 de dahiliye bakanlığı ei· 
varına konulmuş olan jandarma kord<>
nu yarılmış ve nümayişçiler dahiliye 
vekaletine doğru ilerlemişlerdir. Bu· 
rada oldukça şiddetli çarpışmalar ol
muştur. Birçok yaralı vardır. Birçolc 
tcvlcifat yapılmıştır. 

Brüksel, 24 (A.A) - Dün öğleden 
sonra eski muharipler tarafından affı 

umumi aleyhinde kralın sarayına pek 
o kadar uz"k olmıyan bir mahalde ya· 
pılmış olan nüınayiş esnasında nüma
yişçi1erd~n birçoğu ile jandarma ve 
polis efradından bir takımı yaralan· 
mıştır. 

Kral bir delegasyonu kabul etmiştir 
Bu delegasyon hükümdara bir istida 
takdim etmiştir. Bu istidada hükümetio 
derhal istifa etmesi ve mebusan mec
lisinin feshedilmesi talep olunmaktadır. 

Straydan dönen delegasyon azası 

kralın istidayı meşruti bir hükümdar 
sıfatiyle tedkik edeceğini vadeylemiş 

olduğunu arkadaşlarına söylemişler

dir. 
Delegeler dilekleri kabul edilmediği 

takdirde eski muhaiplerin daha kala· 
balık olarak tekrar geleceklerini söy
lemek suretiyle hitabelerine nihayet 
vermislerdir. 

Dahiliye vekili 3 tenımuzda gidiyor 

Köstence - Varşova yo
lıyla Moskovaya gidecek 

Istanbul, 24 (Yeni Asır • Telefonla) - Dahiliye Vekili 
ve parti genel sekreteri bay Şükrü Kaya, Temmuzun üçünde 

şehrimizden Romanya vapuruna binecektir. B. Şükrü Kaya, 
Kö~tence, Varşova tarikıvle Moskovaya gidecektir. -ı..~ l~J.ıi 0.rı :N'öyratın Londravı ziya- Lonclı ·a, 23 (AA) - Londradaki bu anb,ma m•ıcibinco bugün hareket-

. tı il · . Al , haf 1. d b 1 . 1 , stt ' Almanyanın bu taleplerine Italyn T •• k • Al ı y • l "'• . ~ Alnıanyanın Leipzig rnaıı yarı resını ma i ın e te ariiz erme c seroe il'. UT ıye • man enl para ar 
"" ""'kı ı · tarafından müza1' eret edilmiş fakat İn-"" dcrııı.: h h ettirLuh'rin~ göre dürt devlet murahhas- Ayrı n..._.rı resıııi Alman ınnhafili s.u· , >ahı• <>-.ilnez attı areketi ' giliz ve Fransız hühimetkri tarafın-

ı < . .a hulunduı!u mubak- ları arafın<la!: i görü~meler sonunda ne~- rasını ela tebarüz ettirı;nektedirler ki, tı·caret muahe Jesı· geldı' 
~ - dan ise teklif edilen deniz tezahürü- uı 
~ 'iıı, redilcn resnıl teblii(, bu devletlerin Leipzig kruvazörünün u<'rradığı teca· · · k T 1 

> >:. • ."'-ar d - ne L<tıra reddolunmu<tur. Almanya- 1 t b 1 24 (Y · A T 1 f lstanbul, 24 (Yeni Asır - e efon-
t ,~"h"nı ~<.i iki hadıs· e ile Gene- müsterek bir harekette bulunmaları vüzden sonra Almanyanın ileri slir- " s an u • enı sır· e e on-
" .,4 ,, nın bu talebinin reddi üzerine müza- la) -· Almanya ile hükümetimiz la) -- Cümhuriyet Merkez Banka-

"ıd ilbaodaki muvaffakı- hakkındaki 12 hnziran anlaşması mu- düğü talepl>r itidal hudutları dahilin- k ı · · t ~ d • tcsbı't L d d b d • · 
~ a da ere crın a. ame e u ra ıgının arasındaki ticaret muahedesi mü- sının on ra a astır ıgı yem pa-
~ muhtemel rabıta var- eibinee yapılması lazımgclen müzakc- de kalmıştır. H:izakereler esnasında edilmesi nctieesino varılmıştır. Zira 

1 
I k d d ha l ralardan bir mikdar gelmi§tir.. Bu 

l lltı ••. 0 relerin hiçbir netice vennedig"ini sarih Almanya ı'k.i t·' pte bulunmuştur. za.tere erine ya ·ın a Berlin e ş a- l b' f d E . ~.""4 a.ı Fransa ve lngiltere hükümetleri her para arın ır tara ın a mnıyet 
1-. ~ 1,~tilı:çe :~ muvaffakıyetleri te- surette göstennektedir. Muhakkak Evvela Valensiya önünde dört dev- hangi bir tedbire haklı bir surette iş- nacaktır. Heyetimiz bugünlerde Al- abidesi, diğer tarafında Çanakkale 
~~ti rıt nasyonal sosyalist- olan birşey varsa o da bu anlaşmanın Jetin müşterek bir deniz tezahüründe tirakten evvel her türlü suitefehhümün manyaya gidecektir .. Mezunen şeh- boğazı bulunmaktadır .• Yeni para-
~ ~ebe çalmaktadır. Di- daha ilk tatbikinde hllclisesine müşabih bulunması, yani bu şehir önünde dört önüne geçmek üzere Loipzig kruvazörü rimizde bulunan Berlin sefirimiz !ar ağustostan itibaren tedavüle çı· 

1 

m:uıyanın Çekoslovak- devlet deniz kuvvetlerinin bir geçit hıidiseleri etrafında bir tahkikat yapıl· B. Hamdi ı.razifesi başına dönmü~- karılacak, eski paralar kaldırılacak· 
lllİlllllllllll .. lıiiiıiiiiııııiiilııiıiıiiiliiiiiiiii ......... 



Aşk için en müsait ıklim nedir? 
-------------------------HAYAL MI? 

MiLLt ROMAN SAYI : 11 Yazan : V. KEMAL Yoksa hakikat mı? 
Izmir; akşam; güneş kızıl bir alev ha- Babası miralaydı. Umuml savaşta şe-

llnde, bu güzel körfeze bir nur ve ziya bit olmuştu. Anneciği Jstanbulda oğlu· A k d ı 'S :; • k ı "' 
pınarı gibi açıyor. Denize döktüğü, al- nun koyulduğu bu muhataralı yulda Ş e ll ' en ŞU C. S 1 U Ş 1 t e e a V U C a $ 1 g-
tın çiçeklerle körfeı.i saran dai;ları süs-1

1 

küçiik bir yalısında kendisini d~ünü- 1 d ld w rıe ı·ıe teayyu·· ş ecler? 
liyor. yordu. o muhakkak şimdi seccadenin . J r ı 1 gı zaman ' . 

lki sıra dağların kollarında uzanan 1 ü.;tünde beyaz saçlariyle, içi yanarak ı - , - • 
deniz hareli bir atlas gibi ve her taraf ellerini açmış dua ediyordu. Yarın, ö- Hakikatle m;, hayalle m"? Şüphesiz ikisivle, 
ateş içinde; tabiatın bu yeşil, mai, kızıl, ! bür gün yurdu igin bu çok tehlikeli i•-

1 

penbe, mor renklerin kucağına bir afe- ' te muvaffak olabilmek imkfuılarını ha- fakat bu iki gıdanın h; ngisi daha elıemdir? 
ti devran gibi yaslanan bedbaht melıke, 1 zırlıyor, planlarını çiz'yord•.ı. Izmirde "..!ournal d 1 F~ mmclı:,, bu suc.la me~hur Fransız 
güzel Izmir .. Beyaz gerdanını körfezin ' birkaç gün zarfında Yunanlıhrın as- al ter isi l'f1İ. tlnget 11 ! muh:ırrlr 
dişlerinde emilen Kordon boyu, etek-jkerl vaziyetlerini anlıyacak ve hemen' JC!flln Ct Vff lı rırı rE~ı· ccilyor 
!eri denizin çapkın ellerinde nazlı nazlı I Ankarnya ilk vasıla ile gönderdikten 

ıl şuh il b. b ·· · il ö Demek beni sevmiyorsun artık? - Hey 1 Cone on Boys 1 aç an ve nazan yeş· ır te essum, 
1 
sonra, ıçer ere, demişe Bozdağına ka- d . k d 1 

Karşıyaka, her yeri bir yeşil buse, bir dar uzanacaktı. Hayır, beni sevmiyorsun, bunu pek Geliyorlar yarım üzme a ar ar. 
yeşil aşk, bir yeşil hayat; tepelere kadarı ödemişteki düşman kuvvetlerini, si- ala görüyorum ... Artık beni öpmeğe Tenleri boyalı, gözleri karalı, dudak
uzanan bir meşheri aşk ve füsun.. 13hlarını totkik edecek ve vereceği ma- gelmiyorsun··· !arı kırmızılı, bebek çehreli delikan-

Körfezde küçük bir yelkenlide· Izmi- lümat üzerin• milli kuvvet Bozdağı Üc AUahıml l\1istİn:!etin locaoın:ı da-,'lıb.r. Arti3t, mecalsiz ve meşhur ba-
ri boğan mavi, beyaz renge, altın dal- rinden kuvvetli bir baskın ile bu illeri larken bir aşk ve sitem s::ı\nesinin en cakbrını divana uzatmış, onları tak- 1 

galariyle, gümüş hilfiliyle meydan oku· kurtaracaktı. dim ediyor : 1 
yan Türkün şanlı bayrağı sallanıyor. Oh, yarabbim; no kadar güç bir va- - Şuna bakınız. Güzellenmesini 
Hafif bir meltem ile yavaş, yavaş salla· zile, 0 sehpayı düşünmiyordu. Bura- unutmuş ... Fakat sevimli bir çocuk· 

Karataş içki yurdunda 

Bu yıl yirmi dört genç 
kız mezun olmuştur 

Talebe eserlerinden mürekkep o!an 
muvaffak oldu • 

sergı 

nan bu Türk gemisi arka limana doğru !ara ölümü göze alarak gelinişti Yalnız 1turf Ya bu nasıl? Yuvadan dü,müş 
ilerliyor. Dört kişiden mürekkep mü- yanlış malılmat almaktan, aldanmaktan bir yavru. ku~a ~~zi:or ... _Fakat o I Bu yıl mezun olan talebeler . . 
rettebatı arasında (25) yaşında kayık· korkuyordu. Uzandığı yerden kalktı. 1 kadar narın kıl Dıgerıne gelınce, ha- 1 Senelerdenberi !zmirde sessiz bir şe- adı verilen birinci sınıf aile terzısl, iJ<iP 
çılar gibi geyi.nıni} bir genç; dümencı- Saatine baktı. üçü geçiyor. Ikinci günü kınız, kolleksiyonun en güzel parça- kilde faaliyet göstermekte olan Kara- ci sınıf ta yurt aç:ıbilecek değerd• il' 
nin yanına oturmuş dalgın, mahzun na· kuvvetli bulunma~a mecburdu. Uyu- sıl Gözlere bakınız, dişler, profile .•• 1 taş biçki yurdunda güzel bir sergi açıl- !ebe yetiştirmektedir. bil 
zarlariyle Imıiri kucaklıyor. Dümeni mak. Ah bu mümkün olsaydı, gözlerini Yunan güzelliği! Fileni çıkar, yav· mıştır. Bu müessesede ders gören bil- Bu yıl mezun olan talebelerdetl •. A 
!mil anan ihtiyar Mustafa kaptanın se- kapayınca yine ruhunun heyecanı onu rum, ondülasyonun yalnız da durur• ııili kızların emekleri mahsulü olan kısmı memleketin iç taraflarında .. ::, 
si: iğneliyordu. Ayağa kalktı. Dümen ta- Bak, ben sana karşı hayranlık uyan· bu eserler, kendi branşlarına göre mu- açacaklardır. Biçki yurtları, b~ 

- Evlat, işte lzınire geldik; seni de rafına giderek bir tarafa yaslandı.Yine 1 ' dırmak istiyorum da ııaçlarında file vaffak olınuş sayılabilir. memleketimizin iç yerlerinde bil 
bizim kıyafetimize soktuk, yalnız dilini ayni sükCın, herşey uyuyor. Yelken 'ile geliyorsun! Daima söyledim sa· 926 yılında açılan ve on bir senede bir ihtiyaca cevap vermektedir. .fi" 
pek tut, ince, ince, nazile, nazik söylen- bezler titreşirken karanlıkta ışıklar ür- 'na: Güzel çocuksun amma; Şeks altı yüze yakın mezun veren Karataş Sergide birçok kıymettar eserler ',er 
me .. Biraz sonra ~asuslar çevremizi ala· perirken Izmirin, gamlı ve ağlıyan esir 1 Appelin yok 1... 1 biçki yurdu, kıymetli direktörleri Bn. dır. İnce bir zevkin mahsulü ola!l 
cal<lar. Gözür.ü aç; biraz hımbıllaş. Ba- beldenin gecesi de bitiyordu. '. Zavallı çocukların kendileri hak- Ruhsar Hasruıın idaresi altında eli gide d.eyla mankeni> adı verilen ~ 
bayan! oL Sonra hepimizi yakarsın ha, : Izmir mahall~lerinde, Kordonda Ha- brik artist kında hayalleri varmıydı, bilm~m. i işe yatkın, yurt açabilir genç kızlar ye- kenin üzerindeki tuvalet cidden il"'.;'~. 
heriflerin eline düşersek halimiz du· vagazı fenerleri bir ateş böceği gibi ya- MtSTINGET Fakat Mistinget böylece gülü':'s1l'.C: 1 tiştirmektedir. Mezun olan talebeler dir. Krep saten ve tülden yapı~~ 
mandır. Sen de millet işini göremezsin. nıyor ve gecenin kalbi gencin ruhuna heyecanlı noktasına mı dü~tüm? Bu rek her birine tok sözle hakıkatını yurdun muhtelif köşelerinde yayılarak Bu müessesedeki gene ve biJgıU )!>' 

Küfürlerime aldırma, yelkenleri top- ' melül ve hazin bir dua okuyor gibL. sözleri söyliyen Misin ta kendisi. bulunca biraz sarsılmış olacaklar! biçki yurtları açmışlar ve muvaffak ol- !anınızın verdikleri izah•ta göre ·~ 
}arken basacağım kalayı, dağ gözü işi, Ne kadar sükluı, ne kadar .nclül1•• Muhatabı da bir delikanlı.·. Kısa- 1 mu,lardır. senin modelini kencLleri ,ntihaı> ~\r 
gürültüye boğmak. Adını unutma Ha- Hasan -hakikl adiyle Cemal T•ır:ın- pantolonlu ve kısa çoraplı çok genç 1 Karalaş biçki yurdundan bu yıl yir- leri gibi iş kısımlarını da kcndiletl 
san! gözlerini yummamıştı. Sabah, tabiatin bir delikanlı. On yaşında kadar var: , mi dört talebe mezun olmuştur. Me- şarmışlardır. .. jll> 

- Peki Mustafa dayı! Sen merak et- eli uzandı. Kanlı Izmirin üstünden ge- 4:0 kadar kücük ki .•. » şarkısında zunların bir kısmı birinci sınıftan, bir Müesseseyi idare eden direkti>r 
me. Bir tayfa gibi öğrendiğim şeyleri cenin siyah perdesini yaVll'l yavaş kal- kendisine ref~at eden küçük Bobi kı•mı da ikinci sınıftandır. Aile sınıfı Ruhsarı tebrik ederiz. 
yapacağım. dırıyor. Dağlar arasından fecrin solgun Vaysberg. -

Türk gemisi limana demirlemişti.Bir yüzü Cemal Tw·anın uykusuzluktan Bobi sitemi !.abul etmiyor : 
Yunan kayığı gemiye yaklaştı. Mustafa solan yüzünde titreşiyor. Sabahın serin - Oh f Mis!... 

hazin Londrada bir hadise 
kaptan kağıtlan gelen Yunan m~muru- rüzgan bu m · ıztarip yüzü okşuyordu. Ve hemen büyük artistin boynuna 
na verdi. Geminin her tarafı arandı, ta- Tanyeri iyice ağardı. Karanlığa gö- attlarak şabatak öpüyor ve ıııuhab-, 
rantlı, çuvallara bakıldı, tayfa!..ırla ko- mülcn dağlar başlarını gösterdilor. Ce- betli bir mukabele görüyor. Misin 
nuşuldu. ma: _Turanın n_:hay<:'U:iz ümit:e•le. göz- y~ni, belk~ en. h~yecanh bir görünü-! 

On yedi yaşında bir kızıJ1 
•• •• ... Must. a kaptan emirlerini verdi: lerıru ayırmadıgı , gokun mavı derınlık- su: Annelık hıssı... ı 

- Eh çocuklar, ilk baskını atlattık. !erinde ı ş ıldayan sayısız, sonsuz yıldız- • - Tam yerine düşmüşüm, Mis, 
Kordondan bizi gözclliyenler vardır. !ar kaybolınağa b:ı~fadı. sizinle a•ka dair görüsmek i•tiyor • 

uz ucu macerası 
Hiç t~ gostermed.en .~eıniye çeH, dü-ı Güneş kızıl saçlariyle tabiatı sardı. dum... ' • 
zen verın yelkenlerı guzclce sarın. Ben Beyaz martılar körf~zin üstünde birer - Aşka dair mi? Ne ala! Durunuz Do yzi' nin 
karaya çıkacai;.ım. Haydi Ahmet kayıi,'1 papatye gibi öteye beriye uçuşuyorlar. da oturayım ... Ha, şimdi başlıyabi- \ 
indir. Ikiniz gemide kalın .. Ben dışarıyı Güzel ı;ııgalariylc mavi denizi öpüyor- lirsiniz. Aşktan bahsetmesine bayı· Edip ve muharrir hakkında 
tarıyayım, dostlara bir demir atayım. !ardı. lırım. J. KESSEL 

delikanlı aşk sevdiği 
fikirlerini anlatınca·· 

Hasanı bekliyen (K) beyle görüşeyim. Ma mli şehir uyandı. Binlerce insa- - Mis, aşka tutulunca seraba ve, 0 zarif, zayıf ve mütereddit olan Jı h d d e 
Bu gece de bende misafirsin Hasan! Ya- nın sesi Izmirin üstünde müphem, de- hayallere mi dalmalı, yoksa hakikat 1 .şeyleri sevmez. Benim gibi bir genç u••rı• eyetı• u••şuHn Ü t) 
nn bakalım Allah ne göstcr'r. Fı:-sat rin bir uğultu hasıl etti. G:ızetecilor ha- peşinden mi koşmalı? lkızı nasıl karşılayacak! Fakat bana 
kollar, seni (beklıyen) e götürürüm. ğırıyor. Rum mahallelerindeki gür".!- -· Hakikatini aramalı, tabii 1 uzattığı elde huşunet yoktur. Hatta Jı 

Hasan namı miistearını kullanan genç tü gittikçe taşan bir bora halinde zıto - Fakat hayalin de eyi tarafları 'tatlılıkla sıkıyor. Hiç şüphesiz kır- suçluyu temı•ze çıkaroı 
arkasını geminin kenarlığına dayıyarak j sesleri Kordon l::oyundon Hükü~e~ ko- v~r. Hatta yalanın bile... maktan korktuğu için .•• 
hükümet ve kışla tarafından akan ka- nağına kadar gök gürültüsü halini alı- Mis düşünüyor. Bütün fikirleri - Bence, diyor. Askta yalnız ha-

d G 1 h • Bundan b:r müddet evvel lngil - , 
labalığa bakıyor u. cçen er ep şap- yordu. . . çehresinde aksediyor gibi. kikat bana mümkün görünür. •'1!~~~~~~~ y anJ Iar K f d b terede, Havnslov' da feci bir ölüm 
kalı. Rwnl.ar ve un ı ·· '.ş a a, Türk mahallelerinde derın ~ ses- - Evet, doğrudur, eyilik sayılan - Fakat hayal de ne kadar güzel- - . • · · · _ "'":'~""· 
hükümct bına5ında Yunan bayragı •al- izlil b""ti" • Jarda ne var, yıne bu I l M 1• k d" hadısesı clmu§, Mısa Deyzı Vera ıs s <, u ın agız ya an arı var... ese a ocanız ya- ır... · el b: kız f - b" ··1·· 
]anıyor. I7ini ateş h_üz:i'ye? Hasan göz-: ne azgınlık fısıltıları kulaktan kulağa hut bir dostunuz var. Bir defa, ' tek - Hayal bir yalancılıktır. mk ınrb e ge~tç · fu ccı ır 0 

ume 
]erinde Lırıken zehırli ıki damla yaşı I · . . . . . • l N f" b" 1 1 k U an gı mıt • . . . .. aKıyC'. . bır defa , bır delılık anında onu a - - e ıs ır ya ancı ı · · · De · h ·· ed" l d 
titriyen _cllerıyle sildi. Ve golgefer ko- 'ı Musı..ıfa kaptan, yanında Cemal Tu- dartığmız oluyor. Samimi olarak te- - Belki de nefis, fakat kendi ken- yzı, enuz on .! ı l'.aş arın a 
yulaşma~a başlamıştı: Yaklaşan kayık- ranla sahile çıktı' ar. Rumların bu çıl- ··f d ed. b E · ·•· d"ne bir yalan. Yalanı dog"uran da fazla ~ayal!,'"rest, guzel bır kızdı. 

.. taf k tau .. , .. .. .. .. l 1 essu e ıyorsunuz una. ger ı, ı ı Çalıştıgı mueaseseye devam eden 
ta ;,;US a ap ın gıuen yuzunu gor- gınfıklarına bakıyor ar. bilmiyorsa bu Z< af anını ona tanıt- korkudur. Ben ise yalnız samimiyet ş·· 1 . . d b" • • d 1 

dü, bağırıyordu: Rumlar baf:ırıyorlar. F.llerinde ra- k 1-' d . E" b"l '- ·Ik" cesareti sever. \ um ey ısının e ır gencı aevıyor u. 
- Ere nabegarlar, ne öyle miskin zetel~rin ilô.vc]eri «Zito!> sesleriyle Türk dmamfa azımO ır.. gedr .' se, . ~ k~ ve Sam"ımı"yet ım.Cesa et •tu·· - Esiri bir ıısker olan Şümley, on yedi 1 

ı · e a etmez. nım saa c-tı ve sızın ı - · ·. r · · · " d b' k ı ·· d 
mi.skin düşünüyorsunuz. l.falları sat- ı mahallelerine doğru akıyorlar. h 1 "d V ha.lckı • kemmel bir dünyad bunlar çok eyi.. yaşın ~ ır ızm aşiilnı uzun mu •• 
tım. Allah razı olsun (K) bey yol gös-• Cemal Turan güzel Rumc:ısiyle bi- dakiv~a u:ı~~i~~-~ :ı:;:Jc muh:fu- Fakat bizim dünyaı:ızda aert bir şey. det kabul etmeme';rte ıs~ar et~'?• " .,_ 
terdi. Yarın getirdiklerimizi "atıp cep- risine sordu: · . ~ B d k ak kı Evet sertt" baza çünki in genç kız pek açık bır §ekilde kendısı- ~ _ , 
!erimizi dolduracağız. Kordon boyun- _ B;1m,.t1: _:_ zdaketsınak ulna Do ~ilnm "? aş nıza -d nile'n ahılr"k d~· k gu··- ı'ni itiraf edince o da Deyziyi sevdi- '&i:iiWı..J....ı:..ı..- /. 

0 unm 0 ur eg mı san e m u na ıren ço - • . • •. af tm" ti" . . 1 da zevkcdeccğiıniz Rum, Yun~ıı yos- •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . ld" F k b l"k 1 gını ıtır e 1§ • Dey:::ı ve ~ıı1n l'Y le jl 
--' · ı fink • Okurların bir mektubu·. - Şüphesız, ben de bu kanaatte- ze ır. a at u sert 1 

- e masın \ B • li ve platonik sevgı· h atı 't:t••• • ·· l d" B suret millarıy e . alacagız. ti".. "b" b h t k u ıç ay gı ıgını soy e ıın. u ı,şı 
Hasanın yüzü gülmüştü. Yasa Mus- · 1111111111111111111111111

'
1111111

'
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•••••• yım. s~dr. ıghı kg~k~ -b. enkace kaya ın ıymde- tamam ili sene devam elmittir. 1 mızda temiz bir afk hayatı · y nla l\lis zavallı insan kalbini olduğu tı ır, a ı ı ıra• ıymet veren e G :I b ··c1d arfmd ba Q l d • V' lafa dayı d'ye gayri iht•yari bağırdı. ama r suyu Za k k 1 d • 1 cnç a am umu et z a ş- u surete evam ettı. .Jıı' 
Mustafa dayı; «paranın fa!= işitince I gibi görüyor. yıf, ır • yama 1 ve 0 ur.B K I b" k" .b. k _ ka kadınlarla da tam•ml§, onlarla Hal:im - Siz bu arada ı,şıı1,; 

nasıl da danalar gibi bağırırsın• diye Bostanlılar n bir şikayet y:ımalarla eyiliklere rağmen hala - • essey, _ırb. ıtadp gı ıh onu alakadar olmuttur. Esasen küçük dınlarla alakadar oldunuz"?. r:ı, 
ve ricası nrpmakta ısrar eden ulvi bir kalp... şuyorsunuz. anı ır estan avası D · ş·· l · b kal • 1 l'k S 1 ş·· h · ··,JciJ ı:t cevap verdi. Mustafa dayı karaya çı- .. d O d h . . akl f eyzı, um eyın 8§ arıy e a a a- 1 uç u - uo esız, ÇU e10''1 

kınca hemen ilk iş olarak (K) beyi bul- ı 935 senesinde Karşıyakaya Kalp işlemek için heyecana muhtaç· kıç_ınl e. . ra la erbş:-y, ınfsıyk. adr,d_ı- \dar olduğunu biliyor, fakat onu kat' -
1 
lıir erkeğim •• A,k başkıı .,,!.,.Ji'jl 

. . . • • l ki • tır ve bu heyecanı kendisi yaratır... ır er, ınsan ar ta ıatın ev ın e ır. • kı k • dah 1 y k k b k .,.., 
~uş vekaparoiayı vermiştikil": .~asankasıkindcılbiiyük bır varı a ge~ıhrilen.Yda· --Aşkın doğuşunda daima hayal Fakat herkes bu tehlikeli sarhosluk ıyyedn t ~ anbmlıyacagınıd a evve • ll§ama l~- daş alcl '-~:::. İJl~~..I 
gun çı rılacak ve Ti! :ı< ar ın a . manlar suyu sene nı ayetın e h d • vaıı e mış u unuyor u. ınsanı a ilKa ar o ug....,. ~ıfl'~ 
Pazaryerindeki kahvede birfeşilecektL, ,irin bir semt olan Bostanlıya da yok mu, Mi3? k aKınİ ~~~n~az. . Deyzi, çıldırasıya sevdiği erkeğin la karışhrmayı hatırundaıt. ~rıdt i 
Perola (Bayrak) tı. H:ısan alc1ığı bu getirildi. lzmir saylavlarından bü- - Şüphesizi Onsuz aşk olmaz il eFek 'ibumsu~~r j . . h kendisine kartı hemen hiç bir taab-ıdim. O, macera hayatıot ~~dit· I 
mahhıat üzerine sevinmiş, Mustafa · yük yardımları dokunan B. Ham- Birisini sevmek, onu başka gözlerle li - iz a a ldaz; ta 1~ er ~çın ~:k ı hütte bulunmamakla beraber, neden ıtemiz kalmış bir sabah çiçe!f~~ 
kaptanın boynuna sarılmıştı. 1 di Akeoy tarafından çeşmesi mo- "örmek için kafidir. Maddi hakikat- edn «: emO 0

1 
ugunu fi ? e h t ba§ka kadınlara alaka gösterdiğine diğer tanıdıklarımla k31"1ş ı.ı1 

Mustafa kaptan, ebe delikanlı beni zayik ile meydana yaptırıldı ve ler gibi münakaşa edilmiyen şeyler k erım.d nkarkı~ lzayıb ıgı ve ~ykıa ıhayret ediyordu. Yoksa küçücük aş- dım.. .. t' 
~ili · · d N k d .. . I ah il I d bile hayale dayanamaz. Bir erkek arsısın a or u arı unu zarurı - ı .. h ~ t tın" • el H''-"- On ··ı··ıniiJ'e Rum " 'erı mı san ın. P a ar go- I dolayısıy e m a e e.ra arın a 1 ·H k"k I k . . ıu, '1 aue.mı a ın etmıyor muy u. llKlIIl - un o u " 

.. k - Allah b l b" t k l b I eyi, zf'ki, nazik olduğu için ha.unu· .ar. a ı at on arın uvvetını geçer. ., f halel . l d" ah l ld L·'"' zun ararmış, ırzımm, namusu· u unan ır a ım tu um a ar A k I . . b" .. h .1 h.ız e a e ıç en ı, r atsız an- o unuz.. ._ v~..I 
. . . A tanın b 1 f d k ld za e-idiyor. Çir~<in olsa bile, hemen ° on ar ıçın ır «ruyet atası» ı e dı B" abah • d ··t·· bul 5 l Çok ·· sifıov•. t"ıl'~ muzu esırgcsın. u az, eyaz sa- da urny tara ın an apatı ı. ' be l lıd • ır s onu yatagın a o u - uç u - mutCC$ 1 -ıl . 

kal d ·· d' B ta • ld""" d k «çok fena değil» diyorsunuz. Sonra bera roma ır. d 1 1 "k • K d" • öY ew uru a mı gorme un. u yaş n son- Halk auyun ge ıgın en ço mem· .. u ar. :-ı attır. en ısıne s :aıfll 1( 
~ · bu ba<ıına gelenler =an Alla d enteremn, daha ~onra adeta güzel - En guzel sarayları da yaratan D • ··ı·· 'l • ahk B k l • l l"k d 0!clll~- / ra ne<ııı· , ' • - nun u ve memnun.. I l .• . .. I I d •. 1 . ? eyzı o unce, aı esı m emeye 3§ a arıy e a a a ar • :ıt·· · 

hım. Bu yeni zübbelerin şerrinden son Fakat yaz münasebetiyle Kar· bu uy?rsunuz: nsan sevdıgı h_akl'.ı~- «ruyet ga at arı» e.g~ mı baş vurarak Şümleyden ölüme sebe- mesulivet kabul etınıyorıl jjtl 
beni rn'.cl~ '• di~·erck mütemadiyen söy- fiyakanın üç mühim caddesine da daıma hakıkatten başka hır fıkır -~ ~v~t. Bunun ıçın ~u aldanışt>ı biyel venne davası ikame ettiler. cak ölümü karşısında tees' ~ 
1 • •· ı · d ıh .. 1 d""kü"lm k kurar. hakil<ı hır manzarayı tercih eden açık U el he • d ed b"ld" . • ı;I enıyor, soy enıyor u. er gun ton arca ıu o e • • .. .• . ... 1 .. k" I d b"" .. 1 b" zun zaman an rı evam en ı ırırım.. bet' 

Gündüz.ün rengini silen ve kalbe'."~· tedir. (Bu su denizden temin edi- Fakat maddı guzellıge dayan~n goruş u ımse er en daha uyu' ır mdıkemenin son safhaları cereyan Jüri, suçlu hakkında ,/ 
lem döken gecenin kanatları ge~ıf~ı. lebilir.) Ve bunun aebebiyle de hayallerden sakınm~lıl Bu?.lar ıl}< zevk d~?'~lur. . . etmektedir. Genç erkek mahkemede rarı vennistir.. ,,.,,.••'" 
Gece yarısı gemide derin bir sukut Yamanlar suyunun azlıiiı ileri SÜ· başbaşa ~alı~ta. uçar gıde~. ~uze~ bır - Goruyorsunuz y~, hayallerını ~unları söylemiştir : ........................ .. 
i-;inde uyuy1n üç kişinin ndos alL~l:ı- rülerek her '<"Ün mahallemizde "'~~ek, guzel bı~ ~adın gorulmesı ve muhafaza ede_rek, beslıyerek daha - Benim Deyziye karJı hiç f ngillerenİO 
rınd'n b,~ka birşey i.öitilmiyor. Deniz biricik elan Yamanlar suyu sa- g?~e ça~pmak ~çın k~labalı~ta p:e~- m esut oluyor ınsanl bir taahhüdüm yoktu. Bir gün beni 
uyuyor. Izmir Havagazı frncrlcrinden hah saat dokuzdan aksam 17,30 a dırılrı:ıesı ho~a gıd~~ bı_r şe?"dır ... Gu- Kessel başın~ sallı~or: sevdiğini itiraf etti. Ben de botuma ProtestOSU . ... e 9"1. 
sızan sol:un ı.şıklarda uyuyan denizin kadar kesilmektedir. Bundan ötü- zel bır mobılye gıbı bır zınet eşyası. - Hayal daıma suremez. Onun •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• J-{ rıcı;r '1'° 
sinesine serpilmiş titriyor. Kordondan rü halkımız derin bir sıkıntı için- Fakat güzel bir mobilye ile konuşul- kanunu kısa olmaktır. O dağıldığı rini hulya cürmü meşhudu içinde Londra, 24 (A.A) - .

3 
r,f:I .~ 

geçen lektük insan karaltıları, Yunan de bulunmaktadır. Çünkü insanla- maz. Bütün akşamını bakışmakla ge- zaman aşkın da olması lazımdır. Hal- parlatıyor. B. Eden 17 Hazirandn bı.t ~!":% 
devrlyele•inin gidiş, gelişleri. nn en mühim ihtiyaçlarından biri çirdikten sonra, İnsan eşsiz nihayet. buki realitenin daha güç iklimind_e - Bundan daha nadir, daha tatlı zetesinin tngiliz mııt!Juatı JtC . 

Gök, yıldızlarla kayna.,"'11 bir filem, sudur. Bu itlerle alakadar olan- Dehlizde, yan açık kapı önünden yaşayan aşıklar beraberce ölüm eşı- bir muvaffakıyet bilm;yorum. yaptığı şiddetli hücumla~ 3 Jıil\ 
ııenc; arka üstü yattı. Sırlarla dolu bu !arın nazarı dikkatini celbebne· Misin sahneye girmeğe hazırlanan ğine kadar ilerliyebilirler. d Daha tatlısı yok belki, B. Kessel. İngiliz büyük elçisinin}Ul ~vııf" 
meçhul tılemlere dalarak ömrünün bu nizi yalvarırız. Bojlası (oğlanları) geçiyor. Onları ..• Perdeden güne}in şuaları aü- Fakat «daha nadiri de yok!» demek· nezdinde protesto cttıgın• 
.... ıc hf!Vrrnrıh tınlarm• diisüniiırordu. zülüyor ve bu realite aşıkının gözle.. te ne kadar hakkınız var! rasında söylemiştir. 
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Van Zeeland Amerika da 

B. R zvelt Belçika baş-
vekilini kabul etti 

Asil er yeni hücuma geçtiler ,;.~-::::::~;/:. '~;~>. .. :::~ ;:.~:,:'·: .. ~::::. ;=~:.:~.~: 
ij 

saat 12,10 da Vaşingtona varmış !er ve diğerleri arasındaki ih-

•• JI ve B Hull tarafından karşılan tilafların halli üzerinde cere· 

, Ucum, kumandanlığı gafil bulmuş İse de Cümhu- ::~;~~d!ke~::u1 8·e!~;:ev~~ ya~ee::i~!i:~ borçlarının tasfi· 

tıy t ı • d k ti k ı t Van Zeeland onunla birlikte yesi meselesi de görüşülmüştür. 
e siper erın e mu aveme e arşı aşmış ır ~::;g::n:~şa:ez:~1:;d:i~:;:~ B.Be~::veltolu~::ğu:ı;eela!~:: 

/t [ k '/ f • • • • '/d • fine verilen ziyafette hazır tekliflerinden bazılarını belki 
Q Yan kumandanlarına kontroldan ce ı me erı ıcın emır verı ı bu!unmuştur. nazarı itibare alacaktır. Fakat 

%~~i:a 24 (Ö.R.) _Neşredilen birlola~...k ispanya aahiller~i~ k~ntr~lünd':n şebbüs etm~leri ihtimali endişe uyandır·,
1

hillerindeki kontrolde Almanya ve Vaşington, 24 (A.A)- Bel· harp b()rç!arının ceffelkalem 
'il•t' re asUer Jaı·ama cephesinde c;ekılmek karımnı bıldırdıklerı vakıt, maktadır.. İtalya yerine de Fransa ve İngiltere ka- çika başvekili B. Van Zeeland iptalini ve silahlanmada kulla-
~! ını ıslô.h için ansızın hücuma Portekiz hükümeıi de ispanya ile hu- Bununla alakadar olarak, Berlin ve 1 im olmaktadırlar. Ancak hukuki ola- Reisicümhıır Ruzvelt ile bir oıl:nıyacağına dair kat'i teminat 
h.lı hf~di.r. Bu hücum kumandan· 1 dutların• silah ve mühimmatın serbestçe Roma hükümetlerinin kontrolden çc· j rak komitenin bunun için kararı el· çok müzakerelerde bulunmuş- verilmedikçe altın kredi açıl-
~le . butnıuş ise de cumhuriyet 1 geçmesi için açmak teklifinde bulun· le.ilmek kararını bildirdikten sonra Ak- ı zemdir, halbuki komitede daimi aza tur. Bu müzakereler iptidai masını kabul edemiyecektir. 
lııılr,. 1~~. fırlatılan hücum dalgaları 1 muştu. denizde filolarını muhafaza ebneleri. olan Almanya ve ltalyanın buna mu· _____ ....,.,..,.,.,..,.,.,,..--....,,;,,..--...,,---------.,..,.,.,..,.,.,..,.,.,..,.,..,, 

~. l.!ac11./' mukavemete çarpmışlar- Portekizin bu defa da böyle bir ka- ayni zamanda takviye eylemeleri cÜr· vafakat etmiyecekleri muhakkaktır. o p E R A sı·ıı·fkede 
~ din müdafaası bakımından rar vermesinden korkulabilır. Şu tak- et uyandırmışhr. Vükıa Almanlar Ak- Ancak dünya umumi efkarı sulhun mu· 
f.ıı~ Yet; hesap edilemiyecek kadar dirde Nasyonalist ispanyaya silah. mü· denizdeki bu tahıidatın sırf kendi harp hafazası için bu meselenin hallini te-

' u:1an bu sevkulceyş mıntakada 1 hirnmat ve gönüllü nakliyatı çok kolay· gemilerinin emniyetin~ k.o~umak maksa- menni etmektedir. Bir senedenberi nde- I l Bı· r ocak 1\tııu rlernek imkanını bulamamış laşmıı olacaktır. diyle yapıldığını bıldırıyorsa da bu mi müdahale siyaseti Avrupa sulhunu ÇİD güze SeS 
~~ele sahnesinde birçok .cesetler ikinci olarak korkula~ bi~ nokta da, i~~~e . L~ndra:ı ikna. etme~~~nir..uCö~ kurtardığı için bunun tehlikeye düş- h t 1 k ço"" ku"" ntu"" su"" ~ .. ~. 24leşebbUsten vazgeçmıştir. Almanya ve ltnlyanın şımdı açıkça Is-. ruluyor ki v.azıyet aarıh olm ~~ me;nesi hususunda Paris ve Londra- sa İp eri seçi ece 
~g ha . (Ö.R) - Almanyanın Le- panyada cür'etkar bir müdahale yoluna 1 tır .. Bu tehlıke karıısında ancak lngılız. ya itimat edilınektcdir. 
i"'•lıe dısesi üzerine kontrolden ce- girmeleridir. Almanyanın verdiği tem-i,Fnnsız it birliği ıulhun muhafazası Londra, 24 (ö.R) -Bilbaonun suku- lstanbul, 24 {Yeni Asır - iki küçük kız enkaz 
~~.,._; :•şk.• b~~ t".dbire. şimdil'.k inala rağmen, ispanyada faal bir şekild". ümitlerini vermektedir. . tundan sonra nasyonalistler gayretle- Telı:fonla) - Maarif vekile• alhnda kaldı 

~''•ne terntrn. ıycegı 1.ngılte.renın. Berlın harekete geçmcainden ko. rkul. uy •• or kı Bu birliğin ınuhafazasına delıller de rinl :::l;:.ntan..:.~rn tevcih etmişlerdir. Ge- tinden Uç ki•ilik bir heyet 
f d B b 

• Mersin 24 (Hususi) - Silif· 

)• tır .. a .. ın :.tm. "'. ı endış.elerı yahı- bu yalnız ispanya cümhurıyetı ıçın de· bir taraftan B. Eden tar. a ın an · Del- neral Davila 65000 kişilik ir kuvvetle k k il · · , ~ d . grafı urulaca mi i opera ıçın k • G"kb 1 b" · d 
...... ! . egışıklik Berlınde lspan· ğil, sulh için de vahim bir tehlike olur. bosa gönderilen tebrik tel ve B. hu şehre hücum etmek niyetindedir. enın O e en na ıyesın e 

ı.ı;._. Coındek' · • .. ı · b di~ taraftan da K tl di s tand ·ı• ti vilayetlerde tetkikata çıkmı"• b" t k "küntu"sü t' Ilı "'İdi ı aıyaııı tcmevvuç enn Nihayet kontrole İştirakten vaz geçtik· Delbostın ceva ı, ,.er uvve eri şlrn an er vı .. ye '< ır opra ço ne ıce• 
. •b, "1 Bugün şiddet taraftarları ten sonra Almanya ve ltalyanın cüm· avam kamarasında sorulan bir suale hududuna varmışlardır. lardır. Heyet, kadın ve erkek- sinde biri on üç, diğer on beş 
~~makta, ertesi gü~ itidal .tav· !huriyet sahillerinde kendi n~larına tahriri. olarak. verdiği cevapta B. Ed'.'" Roma, 24 (AA) -Havas ajansı mu· ler arasında iş1enmeğe müsteil yaşlarında iki kız feci bir ölü· 

liıı '-dırlar~ulunanlar vazıyete ~aklı;:' I bir kontrol tesisine kalkıımak ıstemele· nln tngiltere ile Almanya arasında .mü~ habirinden: güzel ses sahiplerini seçecektir. me kurban gitmiılerdir. Hadise 
'>t-. tiiir.~et i :eni Fr~~sız kabın.~: rinden korkuluyor .. Cümhuriyet sahille· zakerelerin ancak ~etle~ Cemıyeti Sal!l.hiyetta.r mahafilin istihbaratına toprak ocağında olmu.,tur. 
t-~~ lı"• .. çı~de teaısı ve salı gunu 1 rinin Almanya ve ltalya tarafından ah· paktı, Paris paktı hUkUmlerıne ve Fran- göre Ispanyol sularındaki ltalyan harp Kıskançlık .. 
'">t u~urnetı k · k' 1 taahh" tl · b lmil 1 K } Ed • n,t namına ço azım ar 1tokuı Valensiya hükümeti tarafından saya karşı mevcut u ere rıayet gemileri kumandanlarına cyne e ya enJ 
~d~~Pılmuı Berlin hükümetini kabul edilmiycccği gibi vahim bir itilaf kaydi dahilinde cereyan edebileceğini kontrol sistemine işm:'kt~n fariğ olma-

~ lııohafil~:Ur.Bununla beraber Fran- 1 kaynağı da olabilir .. Almanya ve !tal· bildirmesidir. lan hakkında daha şımdiden talimat y •• •• den bı•r kabul edecek 
I.' l,Pıl ının fikrince fazla nikbin· 1ıyanın böyle bir taraflı bir ablokaya te· Teknik bakımdan şimdi İspanya sa· verilmiştir. UZ Un 
~ g rt\~k hata olur..... Alman ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Lcndra, 24 (A.A) - Kral saat 

l'ıtın d~rnıleri ispanya sahillerine D f f •'e benzin kanunu Cİnayet on altıda Edeni Bukingbam sarayın-
lıtti~ı ••. tnaktadır!ar. Ve her gün re rO ıv da kabul etmi•tir. ıı>,-"•ı vah· -------------- Tarsus 24 (Hususi\ - Bu· • •••••• )& 

,:nas, Ih . un olacak yeni bir hadise d b • k • • "'d' tırnali dalına ttur E B .. . t. e t e rada kıskançlık yüzünden bir 

~~:;.arn.Alman~;::eu,'arı: u~un en } l aren m rıye mev ıın cinayet olmuştur. Tarsusun 

~ 4Uta1c.ill:~:~-~eyn~17eı kko~ • • K l ı•ı•kı b•td• •ıd• Tabakhane mahallesinde otu-

~~~~~::. yge"nl!nheru.~cumlı\;~ın<o~n~u~ gırıyor e an un ar va_ı } ere ) ırı } ran Nuh, ayrıldığı karısı Bayan 
L •ıo-...o ~ Kameri bir kebapçı düi<kanın-
~ltıda tedbırlere tevessUl eylemek lstanbul, 24 (Yeni Asır.Telefon· dan taksi fiatleri de ucuzlatılacaktır. mi gazetede intişar edecektir. da 27 yaşında Sadettın ismin· 
"lığde olduğunu ilan etmiştir. Bu la) p I be . k Ankara, 24 (A.A) _ Petrol ve Neşri tarihinden muteber olan "ı. ıevaLu •-·~---- - etro ve nzın anununun 1 1 fi Jil ki b- d b'r genç! " "nce -'el"ce ı... ,.hdit ııırı o.unarmak ve biraz bu kanun ar te gra a va · i ere te e ı e goru "' ı 
~; ~.., {;8ksadı varsa d~ bunun ne- meriyete girmesi dolayısiyle, An· benzinden alınan dahili İstihlak ver- !iğ edilmiş ve 1322 numaralı ka- bir hiddete kapılmış, Kameri 

lıı ı ha~e;leceğl .tahmin edilemez. ~u kara valiliği iht.ikara meydan ver- gisi _He ~ümrük resminin indiril· nun lıüküm~erine tev~kan .• dern.al öldürmüş, Sadettini de yara-
1!,.~lııiıı •re nihayet vermek !çın ·memek için tedbırler almıştır. mesıne daır olan 3263" 3264 nu· kaza ve nahıyelere neşır ve ılanı bıl· lamıştır. 
,,;"'las

1
dÇare ecnebi gönüllUlerin geri p l be . . uzlamasın maralı kanunlar 25/6/37 tarihli res· dirilmiştir. 

,.,_ ıt. B h . . . etro ve nzının uc - lf t hJ'k • k 
~~ıı l a usus ki şımdı kontrol •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• arp e 1 esı yo ~.~ ?l.g'It ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~i~:;.~:ip~~'::~s:~eın:~ Moskovada Veziristanda 1 Boks Roma, 24 (A.A> -· ııaıyanın 
~~, F' goniillilfor meselesınde de Muharebeler devam bahri kontrol sistemini terketmek 

\ı.., ltı~h~aıısız iı; birliği azimkô.r ola· ediyor Ş kararından bahseden yarı resmi ma· 

~~~I ~edilirse iyi bir neticeye Heyecan var Londra, 24 (Ô.R) - Vezi- ampiyonlug" u hatif bu kararın pek o kadar fazla 
l •ı;,, 2•Urnit Pdilmektedir. ı, ~ (ö R) ı 1 d rı·... d ·ı 1 'dd t" u • • feci addedilmemesi lazım gelmekte 
"' '"di I · - spanya su ann a· M k 24 (AA) _ Havas ajansı ınan a ası er e ş· e ıı m • JÇI n 
"'ftt ~~Ctd OS ova, . çarpışma (d • h t hJik • im dı 
L ~ en sonra ortaya çıkan va· uhab' . d . harebeler olmuştur. lngiliz kuv- o ugunu ve arp e esı o a • ">b •ç.n .. 1 m ırın en. d .,.lt' 1tııiş .ııun erdeki gerginliği biraz Alman il Jtal kontrol siste- vetleri 7 ölü ve 34 mecruhlan Vaşington, 24 (Ö R) - Dün- ğını beyan etmekte ir. 
\ ır, ıoe de hala iyi olmaktan ya e yanın ltalyan efkarı umumiyesi bibassa 
•·t ~.~t Alrnanyanın ispanya eahilleri· minden çekilmeleri büyük bir heyecan ibaret zııy'ata uğramışlardır. ya boks şampiyon!uğunu ka· 
'< <ol" d il In ·tt nin A geçen hafta beynelmilel vaziyette 

1 ~•n;d Un en çekilmekle iktifa ede- tevlit etmiştir. Fransa · e gı ere ~ılerin zayiatı çok mühimdir. zanan zenci Joe Luis'e Alman 
._"ııı...,. ~I\ şiddet hareketlerine karar bu husus ile Sovyet Rusyadan daha zi· kaydedilmiş ve dört devletin teş· 
''"'" •ı L 1 B" k b l Maks Şmelinge kaışı şampi- ·ı · . . . k d · k '"1 h 0 ndrada memnuniyet uyan· yade yakından alfudar oldukları ve 1 r a u rı.:ı mesaısı un anını erpış etme • 

~;. • de bund ı ·ı· h"k" t' d yon ünvanıoı müdafaa etmesi te bulunan, Romada mükemmel 
!~> \,; an ngı ız u ume 1• bu meselede vaziyet almanın bu iki ev- Bel~rad. 24 (A.A \ - B. Sto· 
ı;, •ııı.: korkusu kalmadığı manası llete aı't bulundu"'· ehernnu'yetle kay· d için 9 milyon frank teklif edil- bir intiba hasıl etmiş bulunan salah-d~ ~ B k ı;~ ya inoviç dün Be'çika sefiri 

'
t,~,·lb'ilir : u orkular şöylece hülii- dedilmektedir. miştir. Maç Ey!ül<le o'acaktır. tan sonra ltalyanın çekilmesini te-

• B. Dö V cheneti k· bul etm:ş- fi 
. '• " ltalya Al f Moskova, 24 (A.A) - Havas ajano ı lngiliz Fan ile Şmeling ara- essü e öğrenmiştir .. 
~ ... •il 

0 
ı. ve manya tara ın· . . tir. Sl'fire Belçika başvekili Vaziyette yeniden tehlike baş 

izin al anlar 
Ödemi, istiklal okulu öğretme

ni B. Servet ve İzmir Zafer okulu 

öğretmenin Bn. Fatmaya kültür 

bakanlığınca birer buçuk ay, ai\ır· 
ceza mal:kemesi zabıt katiple

rinden B. Hüsnü Olgana bir aJ 
izin verilmi~tir. 

Türk tarih kurultayına 
lzmlrde ldymetll eserler 

gönderllecek 
Asarı atika muhipleri cemiyeti 

ile Bergama müzesi neşriyatın· 
dan birer seri istenmi,tir. 

1stanbulda Dolmababçe sa.

rayında kurulacak olan Türk ta. 
rih kurultayı bir de sergi vücuda 
getireceği için İzmir ve Bergama 
müzelerinden kıymetli, tarihi 
eserler istenmiftir, latenen eser
lerin ambalaj, hazırlama ve sevk 
masrafları İçin İcap eden tahsi
sat müze1er müdürlüğüne gelmit
tir • 

r,or /////f.L7..:rz7ZT...47ZT'.LZ.ZZJ23;. 

Göz hekimi 

Mit~at Orel • ' 

~. 1in·
1
, .tar bütün ademi müdahale ınuh:ı.bırınden: B V z l sındaki maç ta Ey.1u· ide o1,a-·~ . L • an ee andın ı'ktisad"ı mü- .. t · d "t ıı· ı· .. b, Y •kın bir zamanda yıkılma· Santai adındaki Jspanyol vapuru e- gos ermesın en mu eve ıt mesu ı· 
P ı şaviri B. Maurice refakat et· cak ve Dünya şamp;yonluk 1 fed ı ıs ağustosa kadar seyahatte bulu-

<!, 0 •bilir.. Doyçland hô.d'scsi I nlngrada Basklı 1500 çocuk çıkarmış· yet Fransa ve ngiltereye at i • nacağını arzeder.. ~ 
~lrnanya ve lıalya ilk defa tır. --------:--"""""";m~e~k~t~e~i~d~i.,,,,,.;""';"":'"""'':"'""'"""""'""""""~m~a~ç~ın§a~t~e;.::k:,:a~d~d~iı~· ~m~e~d~e,;;c~e~k~t~ir~ • .,..,.,.,m~e~k~t~ed~ı;,;'r;; .. ~:'""""'';;'";"'""'":;'""'":""""""',.::~~~ ... !!~~!!!!!!!!~~~~~~~~;:ı 

ryf~J];;~~~~~:1~:1E~~(Z?.:J~ yapıldığmı bilmiyorlar. \beye. göre; k~;;;,dan-kirnisini Bey- Yerine dönen Katırcıoğlu,hemenl -D.;diler. -Kimisi-tanunadı . 
. Bundan rnnra Katırcıoğlu memleke· ı Ş~ı.:ınde bıraktı, vazifeler verdi, kimi- memleketin pazarı, halkı, sokakları ile - Aleykilm selfun ağa, yeni mutasar-

~-=!!<.,-~~ tın deft~rdarını çağırttı: sını Bey~ehri sancağının bütün kaza· alakadar olan adamlarını yanına ça- rıfın sayesinde rahat günler görmeğe 
- Bana dedi, ne kadar masraf, ne !arına, bırer ikişer ve kuvvetli vazife- ğırttı şu emirleri verdi: 1 başladtk. Rahat rahat işimize gidiyoruz. 

kadar gelir vardır. Kaç memur tutuyor· lerle, t~nh;~leyip dağıttı. 1 - Sokaklar çok pistir, dedL Memle-, Dediler ve kimisini de durdurup 
sunuz, bu~lar ne memurudur, nereden Tenbihlcrınin arasında mühim bir . ket.in ileri gelen ağalarına emir salın 1 dertlerini açtırdı, dinledL 
gelmışlerdir, adları nedir, birer birer yer tutanı da: •siz de yardım edin. Sokaklar temizlen-1 Katırcıoğlu o gün öğleden sonraya 
çıkarıp büyük bir deftere g""irt! Gö- - İzmit tarafından duyduğumuz zu· sin. Bundan sonra da sokakları pisli· kad d di ezdi. ö -, ar gez i, gez ·, g · ğleden sonra 
receğim onları.. IUm ne~e oluyormuş, kim yapıyor- yenlere ceza salın! Sonra memlekette 

D ft d 
şehre girip te makamına varınca saray· 

e er ar yerden bin temennalar sa- muş, sorun, öğrenin, ne duyarsanız ha· hekim yok mu? 
d hah 

1 
dan ve Sadrazamdan mektuplar geti-

nen var, nen yoksa hemen toparla! On· vur u: na er gönderin. - Bir tane var! 
Allah 

Olm ren bir s5.iyi yanına çıkardtlar. Bin yer-
yına bir allaha ısmarladık çeker gideriz. - Ömürler versin paşam! emri uştu. Bunu da bir gün içinde l - Bir tane, beş tane! Bütün evleri 
Sonra onları da almağı düşüneceğim.. devletleri bu kadar mı? becerdikten sonra, gelecek hesap def- gezecek hastalara bakacak fukara olan· den temennalarla Katırcıoğluna soku-

u d E ıı d d t · · t' ' lup iki dürülü tomar veren sa·ı". Ilı rn a birkaç gün kal- Ertesi günü Katırcıoğlu karısını ve - 've · e iklerirni yapın! erme ın ızar etmeden, atına binip şeh· !arının paraları tarafunızdan ödenecek 
~lı-,j 14~,t 1~z? yangından kurtarıp şin;di artık büyüyen - Şaref ku<lumunuz için Beyşehri ri gezmeğe çıktı. Yanında alakoduğu yıkık evlerin bütün sahipleri, velev~ - l\Ichdii ulya hazretleri ile, devleth'.l 
tı.ıqi 'Ilı aı,, atı ıa! Burada birkaç gün ve ele gelen çocuğu alarak Beyşehrine kullarınızdan vergi alınınıyacak ını? Al,.")'akalıoğlu ile beraber yalnız ikisi- çocuk olsun yanıma getirilecek.: Sahip- Vezirin se15.mları vardır. Afiyetini ay· 
'ıı ~ b•rı s~ kt .lağıma fena bir habe<, doğruldu. Bütün kafile onu takip etti. - O ne demekmiş? nin gezintisi olan bu ktkik Katırcıoğ· !eri olmıyanlar defter edilecek defter- rica dileyip bana cevap alıncaya ka-
l,,~4 ll;ı&ına ~ 1 Beyşehrinde mutasar- I Mola yerinde çadır kurdurup eğlene Pğ· öfkelenen Katırcıoğlu bağırdı: lunda birçok intibalar ve tesirler bırak- teri bana verilecek. ' ı dar heklenıckliğimi emir buyurdular! 
, ,~'ltas,n,ı~raktıktan sonra bu ha· lene nihayet Beyşehrine yakın vardılar. - O ne d•mekmiş! Ben buraya mu· mıştı. Saptığı sokaklarda ya yıkılmış,, o gün zate akş 1 t kild' dedi. 

.,.., _,., k , • B hr' 1 b' h b 1 h' 1 . n a.n o mu~ u, çe ı ı· · ı 
'- 1 -~lt 0 

ha o~acagını. eyse ıne sa ınan ır a er e şe ır tasarrıf oldum diye ahaliye vergi sal- vıran olmuş birkaç ev ya kapısının di· kon • g'd' k d tt \.atırcıog u: 
tlıı •. "'"- her• ha 

1 
- ,_ ld'". . ... • , agına, ı ıp er en en ya ı .. 

l,"l' "'llbııı . . 1 <ı mutasarr'f""rının ge ıgını ogro· mak mı lazım? binde yu·tık bir ot yatak üstünde ölüm 1 Ertesi günü şafak sökerken konağın- - Peki! ben söyliyeyirn, seni benim 
"'<q b< ~lillı b~tay masrafları ıçın Ana-

1 
nincc şehrin mUflUsU başa geçip büyı.i.k _ ötedenberi adettir de paşam! bekliyen uzanmış kuru ve sarannış dan atına binip şehrin dışına çıkan Ka- konağımda misafir etsinler, var git Şiın· 

::-, ltıı, 1 ~0 •r adam salmış, yapmadı- bir kalabalık halinde karşıya çtktılar. - Ben o l'ıdet.i tanımıyorum. Siz ba· vücutlar, yahut ak sakaliyle b•<kasına di dışarıdan bana bir adam çağır!. <. S. , trn ""' tırcıoğlu, türkUler çağırarak şakrayıp, 
ıı,,, 't. rı ne uş. Katırcıoğlu o gün mUftüye misafir ol- na hesap defterini getirin, benim emrim uşaklık edenler görmüş, çarşısına İn· bostanına, tarlasına, harmanına, dava- Silinin dışarıdan getirdiği adama da: 
"\ ~ •ııaeqğı Yapacaksın! du. Ertesi günü Beyşehrinde, Beyşehri olmadıkça kimseden bir pul tahsil edil· ıniş, atından inerek gezdiği çarşısında rına, işine, gücüne giden parti parti in- - Bu adamı götürün benim misa.f.i. 

l>~~line :
0
Yok! O adamı yakala- havalisi beyi için tahsis edilmiş konağa miyecek anlaşıldı mı? hile, ihtikar, dolandırıcılık hüküm sür- 1 sanları tatlı tatlı seyretti. riındir! 

~ ~ () ~ı '*-n V Yda~ vermemek. yerleşti. Defterdar hiç ummadığı bir mukabe- dilğünU anlamıştı. 1 Rastladıklarına: Dedi. Onlar çıkarken saraydan gelen 
.,, ~lqt ha ezırsın, pa~0•ın, beysin! Katırcıoğlunun ilk ~i, İzmit tarafında le ve emirle korkudan aklı bozulacak· Sokakların hali ise harap ve perişan - Sclfun ağa! nereye böyle? mektubu açtı, külahını. çıkarıp, kazın· 
~tiıtıuhı.ı ııa,;:~.vız gelir. isterse saray I duyduğu haberin buralara yayılıp yayıl- mışçasına çıktı, gitti.Katırcıoğlunun de- idi. yolların ortasından pis kokulu kil·. Diye iltifatlar savurdu. Kiınisi tanı· mış başını sıvazlıya sıvazlıya okumağa 
~ iilııı l'<>ldgı alsı~! 13en fıkrimden madığını sormak oldu. Birkaç kişi böyle dikleri yerine gelmesi için etrafına e- çük ve bulanık bir dere akıyor, köşe dı: başladı. 

lçlıı henı an kıl -adar ayrılmam. ı bir kepazelik olduğunu işittiklerini söy· mirler saldı. köşe her tarafında pislikler görUnüyor·j
1 

- Aleykilm selô.ın paşamız! Allah sa· l cHakıkatlll, şecaatl(l paşamız!• 
en Yarın yolculuk var, ledHcr. Ama, nerede ve kimin tarafın· Katırcıoğlu bu sırada aldıkları rilt- du. _ _ na ömUrler verai.ı:ı! İjİlnİZe ıPdiyoruz. .:- - Bitmedi -- -
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-a a e rı 
00 eratif ay atı geniş emektedir 

~ . ~. ; Trak rada yerleştirilen göçmenlerin sayısı 90,000 oluyor 
~,~~· ~:~.:J Ziraat işleri büyük bereket içindedir 

.~ • ~ Hayvancılık, arıcılık, Sağlık, Bayındırlık işleride ehemmiyetle inkişaf 
·"-~~..,.,......,_u_~__.,·~ 

yolundad11 

JjfJ ~ 
Asfalt yol inşaatı 

Edirne, (Hususi muhabirimizden) 
80 Tarım kredi kooperatifi üzerinde 

çalışmaya başlıyan Trakya bu koope
ratiflerin en lüzumlu ihtiyaç merkez
lerine serpiştirilmek üzere daha yirmi 
tanesinin açılması için etüdlere başla-
mıştır. 

SATIŞ KOOPERAT1FLER1 
Bir senedcnberi dikkatle ince1en~n 

on satış kooperatifınin de kavunculuk, 
yapağıcılık, yumurtacılık. ya.~ meyva 
ve sebze. arı ve balcılık 'c balık satış 
kooperatifleri esas bakımd~n Trakya
nın ihtiyaç bünyesine us gun göriihnüş
tür ve ilk is olarak bugünlerde kavun
culuk ve yapağıcılık satış kooperatifle
rinin kurulması başlamak üzeredir ve 
gün işidir. Halk yüksek iktısat vekiıle
tlnln yeni kanunlariyle gösterdiği hi
maye usullerini ve malların tC>fccifer 
tarafından değersiz para ile satılmaktan 
kurtulma ve değr fiatle toplu olarak 
dı< rivasaya ve teknik yolu ile gönde-

ve umumi harpte bir fen heyetince 120 ı 
bin liraya lüzum gösterilen Kırkgöz ba
taklığı sıhhot vekfiletinin 12.000 lira 
yardımiylc ve köylünün imece ve mü
kellefiyetiyle 18 kilometre boyunda bir 
kanalla Beşike limanına akıtıldığı gi
Li Biganın Ece gölü dahi 1600 köylü ve 
200 çift hayvanının açtığı altı kilometre
lik bir kanalla akıtılmıştır. Köylerin 
bu kanallar başında yaptığı törenler 
\"e haykırdığı sevinç sadaları cümhu
riyetin kendini ifade ediyor. Trakya 
havali.si bir gün geçmez ki yer yer ve 
silrek.Ji icraatiyle dolmasın. 

DOOUM EV! 
E<limed~ zengin ve modern bir do

ğum evi inşasına başlanmak üzeredir. 
Bunu yaptı"acak büyük bir hayır sa
hihi ve yüksek va .. ıflı zat 20.000 lira sıh
hat vekfilctine teberru etmiştir. Plan
lar hazırlanmıştır. 

TARIM HAYATI 
Bastanba~a ziraat yapan ve gün geç-

ucııcra! Kazım Dirik kültür direktöleriyle arı istasyO'M4nda 
•'lınesini çoktan anlamL~ -.e davayı tikçe tekniğe doğru ve temiz pulluklar-
kavramıştır. lğdırda binlerce ortağı la çalışan Trakya halkı ve hele bu se;,e 

~ , 
't.. 
~--· --· ~-... ----:::::::: -·= 

General Dirik ue Bn. Dirik Edirne kız yah yurdııında 

rek fenni ve sun'i peteklerle değiştiri- de haralardan getiriliyordu. Bu yol yet
yor. Başkaca hiçbir masrafı olmıynn medi. Onun için halis kan boğalar ye-

1 arı kovanları köylünün geçinme kay- tiştirmek üzere tanınmış olan köylerin 
1 nağıdır. Bu sene içinde çok ümit olu
nur ki kooperatif hayatına balcılar da 
kavuşsun. 

j İktısat vekiletinin Türkofıs teşkilatı 
ve İzmir Enternasyonal Fuarı Tral<ya-

1 
nın mümtaz ballarını ve balrnumlarını 
dünya piyasasına tanıtmıştır Birçok 
firmalar mal istedil<leri halde bu büyük 
istek karşılanamıyor. Süzme balı yet-
ıni.~ kuruşa toptan veren köylü satıcı-

ve çiftliklerin boğa n tay yavrul!arı 

siit1en keşilince alınmış ve bu aene Çor-
1 

!unun Köprüce çiftliğinde büyütme 
' iMasyonu aÇtlıruF. Bu usulün verimi 

büyük ve geniştir. Gelecek yıl bu 18-1 
nekinden daha çok ~lenecek ve bay

tar nezaretindeki tam bir kadro ile köy
lü .için yetiştirilecektir. Koç lstaııyonu 

da burada açılacaktır. 

tiplere göre yaptırıyor. Bunların çoğu 

bitmiştir. Su ve elektrik işleri beledi
yelerin ilk ve ana plarundadır. Bu da 
yürüyor. 

Umumi müfettişlik konağı Kıyıkta 

yapılmaktadır. Kışa kadar bitecektir_ 
Bu bina bütün teferruatiyle 45 bin 
liraya çıkacaktır. Edirne büyük istasyo
yonunun da bu sene devlet demiryol
larmca tamamlanması bekleniyor. 
Devlet demiryolları bütün hat boyunca 

bu hattın kurulmasından beri görme
diği bir L'lah, düzen ve temizlik ile kar
şıla._~nıı.şt.Jr. Ağaçlanma pli\nı da tatbilt 
ediliyor. 

Tunca nehrinin su baskınına uğrayan 
bir mahallesini yüksek ve müsait yer
lere kaldırmak için Kızılay umumi mer
kezinden 15.000 lira gelmiş ve 80 evli 
bir mahalle ayrılmış, pll\nları yapılıruş, 
istimlAk formalitesi için askıya alınmış
tır. Bu sene bitirileceği umulmakta
dır. 

KÖY KALKINMASI 
Köy kalkınması programları ve köy 

riferleri ıçin daha otuz beş bin p 
miştir. Kız ve erkek öğretmen 
rının eksiklerini de tama~1 ~ 
re tahsisat gelmiş ve pratik Vt~9.,, 
bikatı için büyütülecek arazıyı 
lak parası dahi gelm~tir. J 

AZAT OBJJ.' ~ 
1 Trakyada on altı azat obası So ' 

muzda hep birden açılacaktır. 

havası en güzel yatı yerleri uygııt' 
ve plajlar geçen yıllara bakar~dll 
rni.,..Ur. Bu obalarda 800 köy ÇO"

tirahat edecektir. Bunlar yorgıll'•. 
.;alı, cılız ve sinirleri bozuk, kale~ 
mıyan çocuklardır. Başlarında oı# 
öğretmen ayrılmıştır. GraJ1l p 
vardır. Hepsini koruyan ve on ~il 
de bir baskülle tartan doktorları • . ,, 
mıştır. Geçen yıldan daha j]erı 
misli !azla mevcudumuz va.-dtr· ./ 

Vilayetler ve kaymakamlar bıil 
sık sık telefonla yoklayacak ve e >/ • edeceklerdir. Köylünün şefkah Oaf 
kım tarzları dikkatı çekecek i<ll ~ 
ridir. Kendi yavrularını gözeteıı 

Damızlık Bozırk boğaları / 
b6roları gittikçe artan bir kıymet ve kadar dikkat gösteren cümhuriY'1.tıf 
be§8r1 ile tatbilt edilmektedir. Bu sene resine bağlanan köylü mınnet 

içi nealan pamuk satış kooperatifinin 90.000 e varacak göçmen kardeşlerin 
ve lzmirde üzüm, incirin, Karadeniz bo- hızlı çalışma ve didinmeleri Trakyanın I 
yunda fındık gibi ürünlerin satış koo- yüzünü ve şartlarını değiştirmi,;tir. Ta-, 
peratiflerini sevinçle duyan ve hararet- biat çok yardım etmiş ve bu çalışmanın 
le kovalayan Trakya üretmeni bu ha- mükafatını vermiştir. Bereket bolluğu,/ 
yırlı haberleri her gün sımsıkı aramak- hayvan bolluğu, süt ve mandıra bollu-

bin köy manevi şahsiyeti adına ekmiş maktadır. 
SPOll .1 "" biçmiştir. Bunlar kalkınmanın ser

mayesi olacaktır. Çift başına yarım ve 
bir dekar esası köylerce kabul olun
muş ve bu esas dahiliye vekaletince ve
rilmiştir. 

EC1TMENLER KURSU 

Bütün vilayet ve kazalarda ~ 
köylere varıncaya kadar spor lııl~ 
ları, gençler birliği, avcılık ve ~ f, 
hareketleri ilerlemektedir. ~~ıl 
tikçe bunların hız ve neşeler• #. 
kazanıyor. Edirne, Tekirdağ, J<ıl ; 
eli merkezlerinde büyük stadl:lı i 
sene bruılıyacak, cümhuriyet h .. 1çıY 
· · · d mi il' et bil ·.1 

ta ve beklemektedir. ğu baştanbaşa gorunuyor. 
lstanbul halinde ve kabzımallarla (Ağaçlanma planı) ileri derecede ve 

olan sıkıntılı durumun bir mevsim tam bir program altında yürümektedir. 
geçmeden çabuk kotarılmasını hara- Yalnız kavak çeliği olmak üzere ya
retle bekliyen sebze ve meyvacıları il<- rım milyon dikilmiş, çimlendirilmiş ve 
bsat vekaletinin tahkikat sonunu ve tutturulmuştur. r.Ieyvalı meyvasız bir 
İstanbul belediyesinin yeni kararlarını milyon fidan dikilmiştir. Devletin, vi
bcklemektedirler. ]ayetlerin ve bel~diyelerin fidanlıkla-

tstanbul halinin bugünkü hayatı Trak- rından baska kollektif ve damızlık 60 
ya, lzmit ve Bandırma köylüsü ıçın kadar fid~nlık ta yeruden açılmı.~tır. 
yıkımdır. Cümhuriyet kanwuarı böyle Bunların bakımı, tutumu, tohumları ve 
bir gidişe uzun zaman müsaade ede- fidanları ziraat müşavjrlif'inin progra
mez. Onun için Istanbul viliiyeti ve mı altındadır. 
belediyesinin köylü lehinde olan bu JlÜ- Gelecek sene milyonla fidan verilme
z<>] hareketini bütün köylü alkı~lıyor si muhakkaktır. Köylü kollektif fidan
ve bek.ljyor. Dileriz ki muamele yüzün- Iıkları cok sevmis ve tutmuştur. Fi
den bir mevsim devrilme,in ve yine danlık ;çrruyan belediye yoktur. Çün
binl<>rle köylünün canı yanmasın. kü mecburidir. Bu fidanlıklar üç de-

Hal işinden sonra Istanbul mezba- kardan elli dekara kadardır. Her ii
hası ile Trakya köylüsünün yine sı- danlığın yanı başında fenni kiımesleri ve 
kıntılı ve kıvır zıvırla kabaran mas- halis haskan tavuk, horoz. damızlık ve 
raflar için rica ve davası vardır. Dev- bir kısmında tüylü beyaz Ankara ve 
Jet bile her yerde ucuzluk esasını ve mavi Viyana, şinşilla tavşan damızlık
bu yüzden müsteri ve rağbet, bolluk !arı vardır. Bunların üretmesi, bakı
yüzünden her ilci taraflı kazanç yol- mı bir ihtisas altında devam ediyor. 
!arını tutmu~ken ve devlet demiryolla- Fenni arıcıhk alabildiğine yürüyor. 
rı hütün memlekette en uygun tarifeleri Vaktiyle kara kovanlarla dolu olan 
yaparak halkın ve köylünün hayır du- Trakyanın bugün en az altı bin dadan-

Kaynak örnek köyü 
asını kazanırken elbette Istanbul mez-ı blad modern kovanları vardır. 
bahası ve hal idaresi cümhuriyet reji- Ziraat vekfiletinin kıymetli yardımı 
minin bu güzel örneklerinden uzak kal- bunda da çok dokunmuştur. Büyük 
mıyacaktır. merkezlerde arı mütahassıslarının gö-

SAOLIK zü önünde on kovandan elli kovana 
Trakyada sıtma savaşı gittikçe ge- kadar toplu ve kümeli istasyon

nişliyor, daha iki büyük merkez açılı- !ar vardır. 
yor. Tekniğe uygun ve en işlek bir plan İkiden ona kadar kovan edinen köy
altında ba:ıarılan bu işler köylere ka- lülerin sayısı da pek çoktur. Beş tane 
dar inmiş ve sarmıştır. Hissolunmıya- arı mütabao;sısı seyyar olarak gezmek
cak tarzda ve köylünün gayretiyle kü- tedir. Umumi müfettiışliğin 8 - 10 liraya 
çük dereler ve azmaklar çevriliyor, akı- yaptırdığı kovanları köyliı kendi eme
tılıyor. Su birikinWeri, bataklık ve hat- ğiyle tip ve çapı bozmaksızın dört lira
ta kiremit ve kerpiç ocaklarını çukur- ya mal ediyor. ){endi kara kovanları 

!arı bile mecburi olarak dolduruluyor. mevcut olduğu için arıları yenilere ak-
Çanakkale vilayetinin Ezine o\•asın- , tarıyor ve balmumlarını büyük mer

da tam 80.000 dekarlık araziyi boğan kezlerde kurulan makinelere göndere-

Kültür ve tarım bakanlıklarının 

ti.mızın yar ı arı ve v ay ., 11"'.:ı 

Ke§anda gö~nen mahallesi 

Edirne - Karaağaçta nisan başında aç
tığı eğitmenler kursu en hararetli bir 
tarzda verimli ve pratik yollar üzerin
de çalışmaktadır. Bütün memleketin 
ve Trakyanın kültür bilgisine çok yar
dım edecek ve küçük köyleri kurtara-

rinin karşılıklı olarak koyduğıl biJ).;ıJ 
!ar ve mahalli yardımlar bu 

!ar çok sevinmiştir. Bu yıl bazı bölge
ler çok yağmur yediği için arıcılar se
viniyor. Bazı yerlere yağmur az düş
tüğü için arıların büyük hareketi he
nüz tamamlanmamıştır. üç senede 15 
bin yeni kovan yapılacağı muhakkaktır. 

HAYVANCILIK 
Bir taraftan 60.000 lira sarfiyle Lüle

burgaz yakıninde Türkgeldi çiftliğinde 

tohum üretınc istasyonu kurulurken 
bir yandan da İnanlı harasında 80.000 
lira sarfedilerek aygır ve inek damız
lık depoları yepyeni yapılmış ve kadro 
genişlemiştir. Bundan başka dört vi
layetin damızlık aygırları hususi vi
layet bütçeleriyle arttırılmış ve bun
dan ayrı olarak da köylerin kollektif 

yardııniyle altmıştan fazla at ve mer
kep aygırları Karacabey, Çifteler ve 
Kıbrıs haralarından getirilmiştir. Bu 
kalabalık damızlık hareketine karşı 

ŞARAPCILIK VE BAOCILIK 
Bağcılık ölçülrniyen bir hızla ilerli

yor. En az bir milyon çubuk veren is- I 
tasyonlar tertiplerini iki milyon üzerin
den yapmıştır. Çubuk tarlaları yfu:
lerle dekar yeniden istimlak ile artt:-: 
rılmıştır. Harp musibetlerinin verdiği 
acı ve felaketli neticelerden sonra dur
gıınlaşan ve harap olan bağcılık şim<li 
dört nala kalkmıştır. Hafızali ve Al
gemre gibi Türk ve Trakya malı olan 
sofralık ve dış piyasanın sevdiği ürün
ler birkaç sene içinde yüksek nıev
kiini alacaktır Ayrıca flokseraya karş· 
Amerikan çubuğu büyük ölçüde ye
tiştiriliyor. 

Yaş meyva ve sebzecilik ilerliyor. 
Devlet demiryollarının halkı çok sevin
diren tarifeleri herkesin yüzünü gül
dürmüştür. Bol ve çeşitli zabiremiz ve 
mahsullerimiz para ediyor ve edecek
tir. 

~]eri başaracaktır. 

Köy eğitmenleri tatbikatta _ ,,ıı) 
cak olan bu çığır Atatürk rejiminin her JIALKEVV"'~ 
vakit başaran büyük eserleri arasın- Kırklareli, Biga, Vize ve 139 ı' / 
dadır. de yapılacak Halkevlerinin P" !>Sll 

Ambalaj ve standar işlerine 
, ediliyor. Yumurtacılık gittiltçe 

Edirnede orta okulların yeniden ya- plfuıları hazırdır. Cümhuriyet ,;tıl,;ı 
dikkat pılması ve inşaatın ders yılına kadar mına kadar yetiştirilmesi çal< J''~ 

geli- tamamlanması için kültür bakanlığın- yor. Belki daha büyük çapta oJa!I r· 
dan emri ve parası gelmiştir. Bunun gi- lareli Halkevi binası biraz dalJ.' ,ı 
bi üç büyük mektebin müşterek kalo- kalacaktır. ,,,•' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her yerde· bayındırlık şehirliden J • A k ı• k b . d 
köylüye kadar bir pliin altında ve tu- zmı s er 1 şu esın en: 
tulmıyan bir hızla ilerliyor. Kasaba- 1 - 333 doğumluların ve bu do- nnı deği§tirmeleri gerektir·,.,,;,; 
lar ve köylerde bu hareketler çok iyi ğumlularla muameleye tabi olanlar 5 - Yerli ve yabancı Jıaıı;;tıı": 
ve elle tutulurcasına görülüyor. Edirne l _,_.,_d l tı:er .• r 

ve henüz yoklamalarını yaptırma- o up vııuuin en evve as 1, Jl':j 
şehrinin yeni plfuu Berlinden Kanto- ola dah • • • • • ed k b )JrıS"" 93 
fat fabriltasında 114.000 liraya yaptırıl- mıt n a eaki dogumlu yerlı ııtiyen ve y e ıu ay o 936, 

bancı l • b" d kını haiz kıaa hizmetlilerle ' .. fi', 

BAYINDIRLIK 
şiyor. 

dı ve tasdik olundu. Şimdi Pıf. Egli geb- ve ya er enn ır ay evam • • • . ezlll' ol"'jt 
j rin müstakbel planuu harita üzerinde etmek ~'1:~ bir temmuz 937 per- yılı ıçenaınde liselerden ırı apıl•"' 

.. ..:"-... . ...z;-ı..~~L....__,..,·:c.· ·"'"~·~·~ yapacaktır. Dahiliye vekııleti ve Trak- ıembe gunu aon yoklamalarına bil§- lann aon yoklamalan da Y 

ikinci ve üçüncü derecede aşım du
rakları yaptırarak köy bölgelerine so
kulmuş oluyor. 

Köylüler yakın merkezlere kıs-

raklarını götürüp sekiz on gün kalamaz
dı. Bunun için hayvanları kısır ve ve
rimsiz kalıyordu. Bu ise devlet ekono
misine aykırı düşüyordu. İşte aşım du
rakları belli ve teknik tiplere göre iki 
üç derece üzerinden yaptırılmış ve yap

ya umumi müfettişliği profesörü işe lanılacaktır. ilin olunur. _ııır 
davet edilmiştir. Bu planın ana hatları 2 - Yerli erat (köy ve mahalle- ··:··:···· ta ~,.ııı' 
çizilince dört beş milli müessese yeni rine) gönderilecek davetiye puıla- • Bu ~ene aa~er~ lise ve :ııer 111 ır 
binalar yaptırmak üzere şimdiden pa- lar da h günl" d fus .. bıne gırmek ıstiyen tale •)Şii f' 

ın yazı er e nu cuz- "t" • .. - mek "~ere ı ı..t 
aiar · ı · · F.dirn teraı ını ogren - ııır r ını ayıımış ve emır erıru e danlayirle beraber yabancı erat her • . • • .nirı t 
makamlarına vermiştir. .. bede ••t kk"l k lik rihınden ıtibaren her .. -

Beton asfalt yol teşrinievvel ayında !::ı!~ gelmd~et~O:.dır~ er müracaatleri ilan olunur· i~ 
tstanbuldan Lüleburgaza kadar tama- 3 _ Son yoklamanın devam ede- ••••···••• .. Jere'-e ,Jr 
miyle bitmiş olacaktır. Kıştan önce •• b" •• d im" I h 551 aayıh kanuna gore 930 '~ti 
Lüleburgazdan Edirne ve hududa ka- ~1 ~ç:. e _ge 1 ıye~ er .. er malül olup ta bir hazira~ere ~
dar olan kısmı da nafıa vekfiletince ek- l l l Y

1
° ıh .. _ çaKangı 0 acagın84a ııo85re hinden evvel eski hükiı ~ ~· 
aay ...... ununun • t k "'t lanl b defa ç 1 &f. siltmeye konacaktır. Beton asfalt yolun _ .ı.ı l • "b" • l e aıı o ara U a"' •·~.ıı 

. . . m111K1e en mucı ınce para cezaaıy e ib' t rf" alll Y ~ ıJ"': 25 yerde açım durakları açıldığı gı- ağaçlanması da devam ediyor. Bırçok cezaland la aktır nun mu~ı mce e ıı ~ t~' ıı'!' 
tırılmaktadır. 

bi altı yerde de baytar ve mütabassıs- büyük köprüler yaptırılmaktadır. Vi- uı c . ." tır .. lzmır Aa.. Şu!>'•• ırıırı .,e ıt i~ 
lar tarafından sun'! tohumlama dahi ya- JAyetler de kendi yol şebekelerini pa- 4 - Nu.-<ua cüzdanları olmıyan- bulunan bu kabı! subaY . 1tiJ• ~' 
pılmaktadır. ralarına ve pUinlarına göre beş yıla larm ve yahut eaki Arap harfleriyle memurlann usulen birebe

1 

9ıılı'· 
• TAY VE BOCA ÇtFTLtQI ~ıraralt yaptırmaktadır. Bütün be- y~ o~ların hemen n~us dai- v~_resmi senetleri!~';. berİurı~r. 

Bo&:alar hem memleket dışında, hem ledlyeler istisnasız mezbabalarını yefıi reame muracaatle nufus cuzdanla- muracaat ebnelen ılan ° 
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Uzum 
Ç. F" 

376 ıat 
Esnaf bank 11 50 17 

14u • • • 
80 M.J. Taranto 11. 15.25 

1 
inhisarlar 8.75 11.50 

4 P.Klark 11.75 11.75 
610 Yekun 

44s21s • 
4
45 

Eskı yekün 
885 u. 

" 
13 

Zahire 
lt~ Ç. Buğday 4.50 4 50 

90 
" Bakla 4. 1875 4.25 

650 " Su am 16. 16. 

3~ ~ilo P.çekir. 3.25 3.25 
13

267 
8.' Pamuk 46. 46. 

'····· 
ktlo Y pak 51. 57. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

v Teşekkür 
anke . ·ı l' sıcı ere çarpbrdığım 150 

Irada 1 ~. n 16 lirasını lzmirin 
Yoıeu· 24 

1 zabıtası bana aradan 

Rio·saat geçmeden iade etmek 

tanı ~epimiıio göğsünü kabar

Zab blr nıuvaff akıyet gösterdi. 

~•rdıtaınııla iftihara hakkımız 
ır. Ba t 1 . . - "d de" ş a zmırın guzı e 

gerli Enın· t müdürü Sa1a-
hettin ıye 
S ve kısmı adli reisi bı v 
ırrı il 

dtı" e nıesai arkada,ları ol-
a· gu halde Cümburiyet po i
tııe d . 

l erın minnet ve şükran· 
atını, 

1 
unarım. 

a:ınir e· . . k d H l ırıncı or on asan 
okanta ve birabaoesı sahibi 

HASAN 
2078 (1151) 

~ 

G'f'N---

IZMlR BELEDiYESiNDEN ı 

Beher metro murabbı iki 

JÜZ kurutlan alb yll& aekıen 
sekiz lira bedeli muhammenle 
63 sayılı adanın Qç yüz kırk 

dört metro murabbamdaki 40 

sayılı ananm satışı baş ki
tipli '<tel< i şartname veçhile 2 -

7 • 9l7 cuma günü saat 16 da 

açık arttı rma ile iba!e edile

cektir. iştirak için elli bir lira 
altmış kuruşluk muvakkat tt!· 

minat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge
lin ' r. 
1098 (1968) 18 - 22 - 25 - 29 

1 - Üç yüz kırk lira bedeH 
keşifli lsmetpaşa maballes'nde 

birinci Sakarya soka~ında ya
pılaca!< lağım işi 13 - 7 - 937 
salı günü saat on altıda açı'< 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşif ve şartnauıesini ~örmek 
üzere baş mühendisliğe, iştirak 

için de yirn i be~ liralık mu· 
vaklrat teminat makbuzu i1e 

söylenen gün ve saatta encü· 
mene gelinir. 

2 - Sek ı z yü% elli lira be
deli keşıfıi Kahramanlarda ~8/ 

91 sayalı adahır arasmda mev· 
cut yirmi metre gcnt)ığindeki 

caddenin adi döşeme ile tef
rişi işi 13 - 7 937 salı günü 
f:aat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecel<tir. KPşif ve şart• 

rıamesini görmek ü1ere baŞmü
bendistiğe. İştirak için de alt
mış üç lira yetmiş beş kuruş· 

luk muvakknt teminat makbu
zu ile söylenen gün ve 1&atta 
encümene gelinir. 

25-29-2-6 2069 (1155) 

Doyçe O ri 
Dl~ESDNEI~ Rı NK 

IZMi 
.M EH h J-.Z l : li 11:H J.f ~ 

Almanyaaa Jia .Şubt•sı Mfı,cutıur 
titnnu•y" ve ılıfı\·ar nkc,·ı•tıı 

Wf>.OUU IJOO H.tt\'lııoım" rk 
Tfirkiye(le ~nhelerı: l:-\'1A)IBl L v~ lZ'.\1fH 

t:r Mı ırda ~ohf'lerı: J\AHIHlt ve J~HJı..!\lH.Hl\'g 
-ller tiirl" h k • A n nn n. muaıoelı\1111 ıtu ve kalıul eder 

l 
LMA?\\'AJ>A tıt-VtdıRt, ıkanrnt tah~ıl ve tıai r e i~in 

p .,. • - t 
•n H'rfltf P HF(H!''I EH!\f,\ Hl\ (l)-h 

--~-~ 

l\1iııı e-,a·k .. d .. ı ..... d 
•u mu urıugun en: 

'138 l Ura K. 
741 Hnıet paşa linci Sakarya sokağı 6eski Staj No. Ev 900 

N asan Hoca Mirke am hanı ic:nde üst katta 12-21 200 
742 o.lu oda 

/43 " tt " " " " " 12·22 
747 B " " " " ., .. ,. 12-20 
754 urno"d Kürt Ömer So.12 eski 14 taj No dükkan 

lV1., Merkez So. 69 eski 91 taj No lu 233 metre 

200 
200 
80 
46 60 

759 • Arsa 
ıehitler eski mızraklı yeni ikinci altın Perakendesi 200 

763 To. 9Taj numaralı Ev 
777 A~Pecik Leyli So. 12-1 eski 14 taj numaralı dükkan 80 
'185 l( aybey şimendıfer caddesi 77 eski 81 Taj No.lu arsa 82 

8 
eten çarşısı Demir Hanı içinde ada 259 parsel 17 200 

'189 ayılı mağaza 
Dar ~ lll agaç Şehitler C<l. 157; 159, 159-1 161 eski 2655 

'188 1( ·1, 113 taj numaralı 4425,55 metre m. arsa 

57~;antina iskele namı diğer .Mitat paşa 57-1, 57-2, 
b· 57-4 57-5 kapu numara'ı Kadastroda 766 ada 
~~IA'Parseliode 1790,25 metre M.Den Kilise müşte
li atı olan 770 metre M.ınahallin 700 Lira ve Ki-

\'ute mahallinin 1120 metre M.o!arak 1000 lira. 
haddt ıa;~da yazıh emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdiden 
t~rı b·ayıkiyle tal'p çıkmadığından 28·5·937 tarihinden itiba
~8-6.93;' ay müddetle pazaı·lsğa bıralnlmıştır. Son ihale gü'1Ü 
1tfıtda . Pazartesi günü saat 15 dedir. Alıc1ların yevmi mez
taatıa,,rnılli Emlak müdürlüğünde toplanacak komisyona müra-

~ 2063 (1156) 

s!~;eı.· vilayeti Defterda l~ğ;nda; 
te bac· hın vergi borcundan ötürü lahsil emval kanununa gö
~al'ıla b 'l. tdilen Kadriye mahalle~inde Sayran sokağında kain 11 

aa'nıış~~~ tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle sahl~ğa çı· 
.. u ke 

:"•rnek tre Yeniden takdir o'unan kıymet üzerinden almak pey 

... ~t k\'a~e:~~~ şart!aranı öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
J\k~-gelmelcri. 25-2-9 (1152) 20~"" 

ıı •• ?ehır baııkası lzmir ş besinden: 
~esin a~ız idare heyeticce lzmir şubemjz muamelitının tasfi
U ~ İ~ ~e~ar verilmiş bulunduğundan şube~izde vadeli ve va• 
1 ~~tc en uata •e matliibatı ve emaneti olanların bunları almak 

ti ll.,u'e 
80~ Haziran 937 gayesine kadar Bankamıza müracaat-
n ılan olunur. 25-26-27 2057 (1154) 

YENIASIR •111 5 
s=z- -: 

AÇILDI 
? • 

Dünyanın en meşhur 

Çeşme Plajları 
Hayat. istirahat, ef?lence, 

tab!dot ve a'akart nef s ye• 
mekle.r ve içkiler. 

F ·at'erde her seneye h:s

bet 'e yüzde kırk tenzi fit. 
Her gün saı.ah ve al<şam 

yeni konforlu otobitslerdetı 
ishfade edılir. 1-3 '1158) 

Acik art rnıa ilanı 
:. 

Azimet do'ayısiy'e 27 Hazi-
ran 937 Pazar günü öğleden 

evvel saat 1 O da Göztepe va

pur- iskelesini geç.ince caddede 
978 numaralı evde SP'anik 

bankası mUdürü B. Fua 'a ait 

fevkalade urif ve ôtadi'4e rno

b;'yeler müzayede suretiy e sa

talacakhr. 
Satılacak eşyalar arasında 

emsali görülmemiş gayet kıy 
mtıttar şaaı mamulatından se
def işlemeli lüks ve nadide iki 

adet büyük köşehk er ve dört 
adet yine sedef işlemeli san-

da yeler, ayrıca sedef işlemeli 
masa ve aynalar vo sigara ma· 

saları, fevkalade iyi sesli ,,il .. 
be!m menzel Alman piyanosu 

maa taburesi, maroken kane
pe ve iki koltuğu, marvken 

sandalyeler. maun kristal carnh 
büfe ve kontura büfesi ve kare 

yemek muası, yeoi bir halde 
karton kumaştan yapıimıt Ame

rikan kanepe ve dört koltuk 
ma!la ve iki sigara rrasası ve 

perdeleri, emayi ~oba ve ho· 
ruları. aynalı etejer, elektrik 

nbajor'arı, şemsiyelik, ı,adife 

masa örtüsü, ceviz şemine ay• 

nası beş parçalı hasır takımı 
yeni bir haldP. çocuk arabası, 

lcuşlu uval ynalar, çok zarif 
meşe küçük ya21hane muhtelif 
desenlerden Avrupa iskemle
leri muhtelif madeni si~ara 
masaları, yeni bir halde lii~i-

vert kadifeli 9 parçala kübik 
lrnnepe takımı lake buz d->labı 
iki adet duvar ctejeri, mavun 
orta masası, Kütahya ha 'ısı ve 
Isparta, Uşak. Kayseri, Kula, 
Acem yol halılar, seccade'er 
ve k"limleri, iki adet salıncakh 
hasırlı iskemle ve sair bir çok 
eşyalar müzayede suretiyle sa· 

· tılacaktır. 
Satı~ peşindir. Fırsatı ka· 

Ç rmaymız. 

1 ürk müzayede salonu 
müdüriyeti 

1-3 (1148) 

Eyi bir sekreter 
aranıyor 

Müsait şartlarla bir işin 
b:ışında çalışacdk genç ka· 
dın veya erkek '1ir sekreter 
aranılıyor. Dil bilenler ter· 
cı h olunacaktır. Talip olan
larin yaş, tahsil derecesi ve 
alrlığı referans suretile 319 
posta kutusuna tahriren mü· 
racsatları. (1150) 

DOI<.TOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mÜt<\hassısı 
iki sencdenberi dabilıye mü

tahassıslı~ını ifa etmekte o!du
ğum Alsancaktaki Sent Antu
van hastanesinden bazı sebep· 
ferle ayrıldım. Bundan böyle 
hastalarım• Pazardan maad 
her gün sabahtan akşama ka
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numaralı muayenehanemde 
kabul edeceğim. Hastanede te• 
daviferinc lüıum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok
tor Sadık Ahmet Sıhhat evin-
de" Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğimi sayın baJka ilan 
ederim. T eJefon: 331 S 
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756 ikinci Sülcymaniye Mısırlı cad<lesi 
ada 154 parsel 17 3·4 hissesi 

768 Toraman maha1lesi Cedit sokak 
ada 411 parsel 19 28·80 hissesi 

774 Güze!vurl M.Şan çıkmazı ~okak 

Eski 
Uill No. 

16 taj 

29 

4.6,8 
ıı cta 199 parsel 77 2-14 hiscıesi 

777 Güıelyurt M. lkiçeşme'ik cadde!lli 
:ıda 203 parııel 64 2· 16 his~e•i 

779 lkinci Sü!eymaniyeM.Yüıbaş1 Ha-ana;.a S. 55-57 
ada 142 parsel 13 46080-371640 

804 Güzelyurt mahallesi Gebeş ıııokak 
;ıda 201 parsel 6 2-8 b" sJesı 

Bila No. 

707 Hasanhoca mab. O -manıye sokak 
ada 3 3 parsel 76 14-24 hısse i 

81.> Bırincı Sül~ymaniye ArH sokak 
ada 596 parsel 1 , 

Ye. 23 

14 821 Güzelyurt mahallesi Gebeş sokak 
nda 199 parsel 90 7-48 hisse 

837 G 1ze vurt mahallesi Hacı Sülevman solcak 22 
A la 198 parsel 7 3-5 hisses. 

839 Güneş mahallesi Gelıncık ~okak 
ada 196 parı~eı 8 28·48 hissesi 

842 Ahmet ağa mahallesi Alipaşa caddesi 
ada 269 par!-!el 35 1-3 hiscıesi 

843 Ahmet ağa M. Şadırvan altı 
ada 269 parsel 20 1-3 hissesi 

844 Ahmet ağa mahallesi Şadırvan a'.tı 

taj 4 

ada 269 parsel 21 1-3 hissesi 
852 Güneş mab. 2 nci Hacı Srıleyman sokak 

ada 194 parsel 2 1-2 hissesi 
853 Güneş mah. ikinci Hacı Süleyman sokak 

ada 197 parsel 13, 4-11 hisse!İ 
858 Bornova Eski havra yeni yıkık minare S. 26 

40· 160 hissesi, 12 sehim itibara!e 
865 Toraman Mab. Cedid sokak 

ada 411 parsel 13, 12 - 24 hissesi 
867 Güzelyurt Hacı Süleyman sokak 

ada 198 parsei 6, 8 - 24 hissesi 
871 Bırinci Aziziye Debağ Ahmet sokak 

' 2 - 8 hissesi 

874 Güneş M:ıh. Azizler sokak 
ada 197 parsel 80, 3 • 48 hissesi 

881 ikinci Süleymaniye Yüzbaşı Hasa~ağa S. 
ada 132 parsel 15, 3 - 8 bisse!I~ •. 

883 ikinci Süte) maniye Kiremitçi !.o~ak 
ada 166 parsel 7, 128 • 256 ~şsesi 

887 Karşıyaka Osmanzade Reşadlye4 cad. 
ada 112 parsel 13 

888 Karşıyaka Osmanzade Ziyabcy S. 
ada 99 parsel 10 

889 Karşıyaka Alaybey Şadiye so k 
ada 27 parsel 2 

890 Karşıyaka alaybey Şadiye sokak 
ada 28 parsel 11 

24 taj 

37 " 

16 " 

11,23 

16 taj 

13 " 

11 • 

4.2 

4 Taj 

16 

51 

20 

41 Taj 

6 

51 

15 

14·2 

27 

11.11 891 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 25 parsel 16 

sen Karşıyaka Osmanı.ade Reşadiye sokak 37- 31-1 
ada 109 parsl 11 

893 Karşıyaka Ü!lmanzade Reşadiye " 41- 37 

ada 110 parsel 2 
894 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye " 43- 37-1 

ada 11 O parsel 19 
895 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye " 

ada 110 parsel 18 
896 Karşıyaka Osmanz~de Reşadiye Geçidi l 

45- 37.2 

41·2 

ada 10 parsel 14 
898 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S. 31 27 

ada 100 panel 19 
905 Karşıyaka Donanmacı Mah. Fadılbey S. 17 19 

Arsa 

Ev 

" 

M2. 

195 

4'2 

DepoıihH11 

T.L. 
6.-

2.90 

50.-

Kahve, Yabuthane. fırın 137.50 

Ev, bahçe, arsa 

Ev ve avlu 

Mağaza 

Ev 

" 

Oda 

Ev 

Dükkan 

• 
Ev ve Avlu 

Y ahuthane oda 

Ev 

Arsa 

ve oda 
" 

Ev 

" 

" 

Arsa 

Tar!a 777 M2 

" 1830 " 

Arsa 

" 
986 

" 
2l5.SO 

5075 

Tarla 2669 

" 
2655.50 

.. 1548 

H 4083 

Arsa 348 

" 
2140 

79.40 

10.-

116.80 

20.-

27.80 

24.-

58.40 

38.80 

31.80 

25.-

70.-

3.-

18.48 

4.35 

10.-

10.-

7.20 

16.80 

1.26 

22.16 

91.SO 

19.SO 

48.60 

22.25 

304.50 

160.14 

132.75 

128.54 

97.99 

27.84 

428,-

ada 76 parsel 4 
Mevkii ve numaraları yuk~rıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksit!e ödenmek üzere 

pazarlıkla satışları 14.7.937 Çarşamba gü.nü saat <?~DA yapıl~ak lrnydilc artırmaya k~nulmu~tur. 
istekli olanların hizalarında yazılı Depozıto akçesını veznemıze yatırarak artırmaya S!ırmelerı ve 
yaniarında birer foto~raf getirmeleri ılan olunur. 25- 8 2050 t 1149) 
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Kulak, Boğaz, Burun basta· 

lıkJara miitahassısı 

,Doktoı· Operator 

S m· 'ura ç 
Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Nazilli Asliye Hukuk mah
kemesinden : 

Nazillinin Aziz Abat köyden 

Eşmeli Mehmet kızı Ayşenin 

l<0cası Elmalı kazasının hali
deo ma.dcn Kara lbrahim oğul-

larından Durmuş oğlu lbrahim 

aleyhine açtığı boşanma dava· 

sının tahkikatında müddeialeyh 

lbrahimin yeri belirsiz olduğun
dan ilanen tebligat icrasına 

karar verilmit Ye tahkikat 14-

Mikrop hırsı.dali aha korkulÜdur. 
1 • 
Paranızı ka::.ada saki dıftınız clb 
. ~lyeceklerlnlzl d._f -

• 

soluk hava dolaplarında muhafaza 9dinlz.' 

lkl defa az lşlemekİi 
laynı r nd6mens v re ~ ,.. 

ı5 SENE (j RAHTI' r sin• liCI uk hava dolapl 

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 

7 - 937 çarşambaya bırakılmr~· 
tır. O gün mumaileyhio mah
kemeye gelmesi veya bir •e-

kil göndermesi aksi takdirde 
kanuni muamelenin yapılacağa 
bildirilir. 2059 (1153) 
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FLİT taklidi mavilerle mıüz'iç pirelerin / 

hakknndan gelinemez • 

.... _.. 
:s 
~ 

rs: 
c -..... 
Q,) 

FL1T, bOtün hasarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif miİlet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmustur Flit'in formOIO hiçbir vakit taklit edil
memiştir. F°LİT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şakh ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

~ -..... :s 
Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşar~t derhal telef olur. 

...... 
N 

lzmir vilayeti Baytar direktör
lüğünden:· 

Viltiyette bulunan <famızhk avgırfarın yıllık ihtiyaçları o'an 
35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 ki lo kuru ot on beş 
günmüddetle eksiltme mmlile satın alınacaktır. Bu miktar1ar
dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbalının Tepeköyiine 
9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 kilo 
yulaf Tiren'n Mahmutlar köyüne 7600 ld!o arpa 720 k ilo yulaf 
ve 17700 kilo kuru ot Bergamava 2700 kilo arpa 360 kilo yu
laf 6000 kilo kuru ot DikiJiye 2700 kilo arpa 360 kilo yulaf 
6000 kilo kuru ot Menemendeki depolara teslim edilecektir. 

Bt•nların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihi 12 tem
muz: 937 pa:ıartesi giinü saat 12 ye kadardır. isteklilerin 210 
liralık teminat makbuzu ile ihale S?Ünü saat 1 O d:ı Vilayet da
imi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha fazla 
malümat almak is~iyenlerin Vilayet Baytar clirektörlü~üne ve 
Torbalı aygır deposu Baytarlrğına müracaatları ilan olunur. 

20 -- 25 ~ 30 ~ 5 (2011) 1808 

Mü.de 

~-üşteriıerimize kot~ylık Kol om biya ve o 
ıçın gayet ehven fıatle 

m~rk• gramofon ve Bisiklet ve Lüks lam-
plaklar ber marka 

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

Halit Seyfeddin~;~~,.::~.~~ 
bağlandığmı sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILI~Ç 
Balcılarda No. 182 lzmir 

.; . . .. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mesudiye mahal

lesinde karakol sokağında kain 12 sayılı hane tahsili e~val ~a· 
nununa göre haczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gun mud-
detle müzayedeye çrkarıJ:r.ıştır. Bu kerre yeniden takdir .. e_dilen 
kıymet üzerinden a lmak pey sürmek v~ satış şartlarını ogren-
mek istiyenlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine müracaatları. 

2000 (1965) 18-25 

Çif ç· v 
sahip eriı,ıi 
zarı ·kka 

a-
a 

Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
m!de cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
liabuğu çıkaıı'mış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emr:nize amade bulundurmaktadır. 

Hayvsınlarmıza ( Öküz b!lşı ) markalı Turan mamul?tı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semız:
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
rnıkdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulati J:zmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz:. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lımir 3465 

SEFALiI..ı 

Bas ağrısından çok 
ıztlfop çekiyordum. 

.. Sefa/in aldık. tan -
sonra ne rahatım ! 

Bir tecrübe 
hazan insana 
bir çok haki
katler öğretir. 
Baş ve diş, 

ağrısı, grip 
yaz nezlesi, ro· 

matiz madan 
kurtulmak is
terseniz? 

Derhal bir 
SEF ALİN alı-
nız. 

Eczaneler· 
den 1 Jik ve 

12 lik amba
lajlarını arayı· 
nız. 

lzmir : Sa
tış yeri TÜRK 
ecza deposu 
ve LÜTFÜ 
KROM 

IMON 

En son icat ediJen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcnk· 
Ja11adan kurtarır. Masa vantilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTİLATORLARI: Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu ban cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öı Ödemişli 
/J .. c: ... I~ : :"'- • ••• ,,· ............. • ... :_~ - ............. . 1 1 

Devlet demirvollarından : 
,.; 

lzmir Birinci kordon dolmada Ahmet ağa mahallesinde ida

remize ait 12-14 No.lu mağaza, depo üç sene müddetle ve açık 
artırma usulile 5·7-937 Paıartesi günü saat 15 de lzmir Alsan-

cak 8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen 
üç senelik kira bedeli 4500 liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbe· 

tinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye mani kanu• 
ni bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen va-

kıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan 
parasız alınır. 23-25 2014 (1128) 

Alsancak atelyesindeki Biife ve yemekhanenin 17 • 6 - 937 
Perşembe günü saat 15 de kiraya verilmesi mukarrer iken 
bu günde komisyona hiçbir kimse ge'mediğinden ihalesi bir ay 
müddetle uzatılmıştır. Muhammen üç senelik kira bedeli 240 
Lira olan bu büfe ve yemekhane 19 • 1 - 937 Pazartesi günü 
saat 15 de AJsancak 8 inci işletme Koınisyonuoda kiraya veri
leceğinden isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat teminat 
yatırmaları ve aranılan vesikalarla muayyen saatte komisyona 
müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

23-25 2016 (1127) 

Bir Gripin a 'madan evvel 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika ıoP,!! 
-··--··--··--···-········-···-···-·····-····· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

o 
Optimus 

Marka:tı 
eyi malın bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası l<aı

şıstnda 55 • 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
•• Perma ., fabrikası " Supersilanı " ismile çok şık, çok i~ 

reli ve gayet sessiz çalışan bir saç kurutma kaskı piyas•Y' 
kardı; tafsilat Türkçe katalokta. Numune gösteriJir. 

Acentası : HÜSNÜ İDEM EN 

ikinci Kordon Emlak Bankası karşısında 55 - 3 

BBISTOL 

• •••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDltı 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli İda" 
reaile bütün Eğe halkına k~" 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde miıafir ka)anl•'' 
kendi evlerindeki rahatı b&J" 
lurlar. ., 

Birçok busuıiyetlerine ili•~" 
fiatlar mnthiı ucuzdur. 

Fabrikaları 
Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kastet" 
}enir, katlanır lnrmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 
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ratelli Sperco N. V. F J R S A T Olivier Ve Şii. Ciş nıacunlarının incisi 
Yap A t W. F. H. Van İ)cr Torbalı"' ~stasyonuna cıvar, LıMlTET 
1) uru en ası z & C' önünden tren hattı geçen her 
"0YAtE NEERLANDAis Jec ''0 • h ı · b h Vapur acentası DEUTSCHE LEVANTE LlNiE yeri er tür ü zıraata .ve a -
.flJN KUMPANYASl HAMBURG çe haline ifrağa elverişli işlen· BlRtNCİ KORDON REES 

.o .,apuru 10 hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek· miş, bir kat'ada '119 döni.lm BiNASI TEL. 2443 
1or. Yükünü tahliyeden son lenilmek.tedir. Anvrs. Rotterdam, Ham· mıktarındaki Beyliktarla nnmi-

1 f · 1 t 1 kt Lllerman Lines Ltd. , Yama ve Köatenceye yük burg ve Bremen için yük kabul eder. e maru araza ace e sa ı ı ır. 
• CHIOS vapuru haziran nihayetinde Talipterin Güıelizmir banmda DRAGO vapuru 15 haziranda 

~KA ORtENT LlN1EN beklenilmektedir. Hamburg ve Bremen- avukat Mustafa Enver Pekdin- Liverpol ve Svanseadan gelerek 
IClJMJ>ANYASININ den yük getirecektir. çe müracaatları. 2-10 yük çıkaracaktır. 

S.\JP.t\ AMERICAN EXPORT LINES 
~ r1...~ .,apuru 1 haziran 937 de The Export Steamship corporation ZAYJ GRODNO vapuru 15 haziranda 
~"""imi Anvera, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri seferler Londra ve Hulldcn gelerek. yük 
~ .~~Ve Skandinavya limanları EXETER vapuru 16 haziranda Pire· lzmir Esnaf ve Ahali Ban- çıkaracaktır. , 

~)\i)UIYecektir. den hareketle. Boston ve Nevyorka gi- Ö b • d 928 GRODNO vapuru 30 hazır· anda 
t.ıro kası demiş şu esm en 

L...~ ,,c. Vapuru 14 haziranda bek decektir.. gelerek Londra ve Hull için yük ~or R EXCAMBlON vapuru ı temmuzda ve 931 senelerinde satın almış 
~ t ' otterdam, Hamburg, Gdy- Pireden hareket cdrek Boston ve Nev- o'duğum tamamı ödenmiş altı alacaktır. 
)6lc .~.~ndinavya limanlan için york için yolcu ve yük kabul eder. adet albnış lira luymetindeki DEUTSH - LEVANlE - Linie 

sea---=aıctır. EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- muvakkat hisse mukbuz1arımı SOFIA vapunı 10 haziranda 
Vts MARITlM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve 2ayı eltim. Yenisini alacağım- Hamburg, Bremen ve Anversten 
~ i(UMPANYASININ Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. dan eskisinin hükmü olmadı- gelerek yük çıkaracaktır. 

"- n .. A JULIA vapuru 16 bazi- Seyahat müddeti : ğını ilan ederim. 
~'l l-- p· B t 16 ·· Defter No. 6822 NOT : Vürut tarihleri, va-"411'İhine doğru bekleniyor. ıre • os on gun 

P.t •1 Pire - Ncvyork 16 gün Ödemişte A<lagümcli Bekir purjar1n isimleri ve navlun üc-
tıı l lraı ya ve Cenova için yol- AMERlCAN EXPORT UNES 'tijk kah oğ 'u Osman Baysal retJerinin değişikliklerinden me-
l~. ul eder. The E.xport Steamship corporation of 23-24-25 (1132) 2028 suliyet kabul edilmez. 

l.rd.ı. 1 hareket tarihleriyle navlun- Nevyork 
~ d...;;:..:L >tt ~ -•'91Aliltlerden acenta meauli- EXIR1A vapuru 24 haziranda lima-
~ ıı1 etnıez. nımızda beklenilmektedir. Nevyork için 

d.... • - ~. tafsilat aç· in ikinci kor- yük kabul eder. 
~ l' Service Maritime Roumain Bacarest 
"-~mi) ve Tahliye binuı arka- DURUSTOR vapuru 27 haziranda 
~ 1'E!.u SPERCO vapur aeen· '3eklenilmektedir. Kört•"IC•. ~ .. 1; ... a, Ka
'· lrıüracaat edilmesi rica olu- les. için yük kabul eder. Kalastan ak-

l't-ı __ tanna şartiyle umum Tuna1inia.ılan İçm 
·~ON: 4142/4221/2663 yük kabul eder. 

....,... ... _ Johnston Vanea Linea - Liverpool 
• AVIEMORE vapuru 2 7 haziranda 

Diş Hekimi 

~~ulla~ Naci 
11 llORT AÇSU 

ao~.~talarını Birinci Beyler 
tdtr 36 numarada kabul 

~•.batı 9 • 12 
~ ileden sonra 3,30 - 6 

•nde .. . . 1 f d .• vu ıçın te e on e ımz 

TELEFON 2946 

beklenilmektedir. L.ivrpool ve An
versten lıamu1 ~ getirecektir. Burgu., Var
na. Köstence, Sulina Kalaa ve lbrail için 
yük kabw eder .. 

Soc. Royale Hoaıroite Danube 
Maritime 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad, Bu· 
dapeşte, Bratialava, Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .. 

Den Nonke Midelhavalinje Oslo 
BOSPHORUS vapuru 22 hazinnda 

beklenil:nektedir. Pire, Sicilya, Diyep, 
ve Narveçin umum limanları için yük 
kabul eder. 

:······ - ··•·································•••••·····•····•••······•··· .. . . • • • • 
i Taze Temiz Ucuz ilaç ! .. . .. . .. . .. . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar E 
.. 

• 
= Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

• l\,,,d 
' i" a, havada yaşayan 
tll~ 'anlara hastahk mık-
''t•t '••hyan ne kadar ba
'tıııb \'arsa yumurtalari le 
~lık .. tt hepıı ini imba eden• 
"' •ta ' ~ )~~ \'.e lstanbul gibi 
-~İah Şebırlerdeki hastane, 
~t~ı,;111e, fabrika, İ<ış !a ve 
) t' t~ etde diğ er marka
~tlrıet~İhan kabul edılen 
ı. .~ flıtt~ aç .. WHlZ 11 mar-
°'J' lr O ·· 1 b ' •tı. · rJına am a-
~tıaı_,· . j(, ~. l, 4 Jıtrelık 
'"" ' 1 • \ '-1-ı Çınden çeşmeli ve 
~~ıt .,~2~) litrelık hususi 
~ 111ld '•ilerde ve döküm 
~ e Pc k ••tıı ra ende ve top-

~ (\tf.t ır, 

l~~~t1:r12 ) Yüzde yüz imha 
td 1tıi h . 

'~ti'" korua ızclilr. Hastalık- t Z M ( n(N E.1'.l lEMiZ.' 
bj t,h, nrna < ve gece-
~t~dt (~ uvumak için evi- BA t1AflAT OEPOFUDUR 
ttt''aı,trılilZ) bu l11ndurunıız fıatler her keseye uygundur. Yerli t" •en ~u umba 'arın envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

c en daha ucu2dur. Telefon : 3882 
......._~ ~ .,...,. ~ ~ DEPrttrcr" ozdZW 

Ş S. Ferit Eczacıbaşı 

t,~. iF A ECZANESi 
Ilı .. 

Roz.lük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
~ Tıbbi müstahzarlar 

"~~~~Otlar Dereceler 
~t d ihti • Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 

'itb, Yaçıa un hepsi her yerrlen çok ucuz 
\1 lhevcuttur. 

eholid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

IZMiR SIC.LLI TİCARET 
MEMURLUGUNDAN : 

Tescil edılmiş olan lzmir 
mezbahası Türk anonim şirke
tinin 21 - 6 - 937 tar:binde 
fevkalicle olarak toplanan umu
mi heyeti zabıtnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre si• 
cilin 2032 numaraSJna kayt ve 
tescil edildigi ilin olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur• 
luğu mübril resmisi ve F. T e
nik imzası. 

1 : Zabıtname. 
2 : Hıssedarlar cedveli. 
lzmir mezbahası Türk ano-

nim şirketi heyeti umumiyesi
mo 21 Haziran 1937 tarihine 
müsadıf pazartesi günü saat 
11 de ş rketın merkezi oıao 
lzmar mezbahasmda fevkalade 
oıarak içtımaı tekarrür etmış 

ve keyfıyet lzmirde münteşır 

Veni Asır gazetesın n 20 M a

yıı1 1937 tarıhli ve 9554 nu
maralı nüshası ile ilan olun• 
muştu. Yevmi muayyende lz
m.r mezbahasında yazrnaoe 
bınas&ndaki salonda, komıser 

sııatı ı ıe canibi hükümetten 
hazır bulunduPu ıan lzmır Borsa 
lrnmıserı bay Şevki ıştirakiyle 

ve bilittifak makamı rayasete 
intıbap edilen bay Şükrü Ce
vabircı rtyasetınde içtıma akt
edalmiştir. Bittetkik ihraç oıu

nan beş bin adet hisse sene
datından üç bin altı yüz sek· 
ken sekiz adedinin ve vesaıki 

merbutelerinın şirket kasasına 
tevdi edilerek duhuliye vara
kası a lan zevatıan 3338 adet 

hısse sahıbinin ıştırak ey.edik
lerinin görülmesı üzerine nısabı 
nı it7P."~re mevcut o up içtamaa 
c.avctlU h..aa.uu ~.aaıc::..uuc:: vu-

kubulduğu anlaşılmış ve celse
mo küşat cdılmesi &y komi· 
ser tarafmd1'n beyan edumiş 
oıduğundan, müzakerata ipti· 
dar olunmuştur. 

Arayı tasnıfe memur olarak 
Bay Servet ve Nusret ve bey• 
eti umumıye zaptını tutmak 
içın de Bay Halil tefrik olun- ' 
rouş~ardır. 

tos 1937 de belediyeye intikal 
edecek olan mezbahanın inti
kal ve sair hususatı ile şirke

tin alacağı vaziyeti tetkik ve 
müzakere olup, bu bapta söz 
veri.idi ve müzakere yapıldı. 
Neticede: 

idare heyeti raporu aynen 
okunarak kabul edıldi. 

Mezbabanan müddetinin hi
tam bulmasına binaen mezba
hanın belediyeye devri ile be
raber şirketin faaliyetine niha
yet verilmesi hususu reye ko
nularak ittifakla kabul edil· 
miıtir. 

Mezbabamn miiddetinin hi
tamı ve şirketin faaliyetine ni
hayet verilmesi müna!ebetile 
memurlara tazmioftt verilmesi 
hakkmda gerek meclisi idare
nin ruznamesinde mevcut ve 
gerek ayraca verilen takriri eil 
yapılan teklif kabul edilerek iş 
kanunu dairesinde memurlara 
-tazminat verilmesi hususunda 
meclisi idareye salahiyet ve-
rilmıştir. 

Ş ırketin tatili faaliyetini mü
teak•p şirket pıuamelabnın 

hali tasfiye)'·e girmesi için ta41-
fıye memurlarının tayini ve 
ücretlerinin teshiti hakkında 
ruznamede meclisi idarece ya
pı an teklif kabul edılmiş ve 
tasfıye işleri için Cemal Şahin-
gıray, Bay Şükrü Cevahirci 
ve bay avukat Süleyman Faik 
ve şırket muhasebecisi Şefik 
Çullu intihap edilmiş ve tufi· 
ye muamelatımn ifa ve itmam 
için ücret o :arak her bi rıne 
b.neı· Jira itası tensip edil
mist ir: 

l<uınameoin son maddesi 
31 Ağustos 1937 de müddet 
hitam bulduktan sonra son bilfın 
çoou" ledkik ve tasdiki ve 
heyeti idarenin ıbrası içirt 9 
ey.ül 1937 Perşembe gtinü saat 
9 da Doktor Hulusi caddesin
de bay Fehmi Simsaroğlu ya-
zıhanesinde toplanmak iç o, 
Hey.eti umumiyenin davet edil
ruesı '-' ararlaştm lmış ve içtimaa 
nıbayet verilmiştir, 

22 Hazıran 1937 
Reis 

imza okunamamıştır 
Meclisi idare raporu okundu. Komiser 

Ruınamei müzakerat: 31 Ağus· M. Şevki 

lzmir mezbahası Türk anonım şirketinin 21 haziran 1937 saat 
11 de şirketin merkezi olan mezbahada fevkalade heyeti umu
m.ye içtima:na iştirak edenlerin listesi : 

Rey Hisse 
adedi adedi 

Bay Aşkı Eren, Ziraat Bankası namına 1500 1500 

" Cemal Şabingir ... y 250 250 

" 
Hüseyin Erkan, Somani biraderler namına 203 203 

., Nusret A 1 lrnç, lzmi! tüccarJar10dan 305 305 

" 
Servet Alibuçuk, Istanbul tüccarlarından 200 200 

" 
Nafiz Delen, bmir tüccarlarından 400 400 

" 
Şükrü Cevahirci lzmir tüccarlarından 50 50 

" 
Halil Hilmi, Akhisar tütüncüler bankası .250 250 

müdürü 

" Fehmi Simsaroğlu, lzmir tüccarlarından 180 180 
3338 3338 

22 haziran 1937 
Reis Komiser 

M. Şevki imza okunamadı 
2058 (tt57) 

- -

' 

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyazlamp parJamaıu 
ve _kat'iyy~n çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyd 
verır. 

c 

Günde iki defa kullan1n1z. 

Daima Radyolin 
lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kanıil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEK ADAR DOGRU ? .... 

Dima sabit daima tabii 

/ · 

.:m 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi faboratuarJarında hazırlanan Ju

V:!ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 

Juvantin saç boyalarmı kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabit ve sabit olarak temin edi
(en renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
. ECZ&Dlee.rde ve ıbıyat maiazaJannda arayınız. 



Sahife 10 YENIASIR 

Almanya hüküm eti bir deklerasyon neşretti 

in Den ·z kontrolünden çekildi 
Alman donanmas na 
sistemini terkederek 

mensup harp gemileri kontrol 
Akdenizde dolaşıyor 

Alrnanyadan sonra ltalyanın da deniz kontrolünden çekileceği haberi Londra mahfelinde heyecan uyandırdı 

Almanya hükümeti, V alansiya hükümetine gizli elden birçok silib 
yardımları yapılırken deniz kontrolünün fayda vermiyeceğine kani olmuşttll' 

Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. 
ııjansı tebliğ ediyor : 

Hükümet öğleden sonra l!'panya 
meselesi hakkında bir deklerasyon 
neşretmistir. Tebliğde deniz kont
rolünün hangi şartlar altında tesis 
edildiği hatırlatıldıktan sonra Va
lensiya hükümetine harp levazımı 
~erilmesi bakımından bu kontToliin 
müessir olamadığı zikredilmekte vr 
Valensiya hükümeti tarafından Al
man, İngiliz ve İtalyan kontrol ge
milerine mükerreren yapılan sui
kastlar ve daha geçenlerde Doyç
landa yapılan tecavüz ehemmiyet
le kaydolunmaktadır .. Alman hü
kümeti Doyçland hadisesinde kont-ı 
rol komisyonunun ve ademi müda- ı 
hale komitesinin hiç bir knrar ittihaz 
etmiyecegıne kat"iyyen kani buhm
duğundan bir biiyük devlete yara.:::
t•öı veçhile icap eden mukabele bil-

im. il hareketini kendi basınn yap
rrw tır. Bu bir İntikam hareketi de
ğildir .• Çünkü Almanyanın bom
bardımnnı Doyçlandda ölenleri di

keti beynelmilel tahkikata tabi bu canileri yeni taarruzlardan me
t utmak ve on iki haziran tarihli nedecek en elverişli vasıtalarla te
anlaşmanın ruh ve müsveddesine kat mine karar vermiştir. 
iyyen muhaliftir .. Böyle bir usulün Alman hükümeti kendi'mütala
bugünkü şartlar içinde ancak bir asına tamamiyle uygun olduğunu 
neticesi olabilir ki, o da Bolşevik ve bu meselede de iki memleket ara
korsanları canivane taarruzlarında sındaki teşriki mesainin çok mesut 
teşyi etmek.. ~ bir şekilde tezahür ettiğini müşahe-

H;di~eler Alman deniz makama- r"J.,. etrı,,,1<lc büyük F• 

buna inhisar edeceğini de söyle
miştir .• 

Eden, İtalyan elçisi Grandinin 
İtalyan hükümetinin de kontrole İş· 
tirak eden gemilerini geri çekme
ğe karar verrni~ olduğunu tebliğ etti
ğini ilave eylemiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Avam Ka~ 
•... ,J;.; ~ ,l- l ,.. t arasındaki 

--~~---~~ ....-~·~·,.,,..-~~......,,..,.,.,,.,. ................... --,..,.,.,,,_...,,.,_r-.-.,,.... ...... 

riltemiyeceği gibi sakat kalanlara Akclcnize açılan Amiral Cheer gemm B. Hitlerle askeri §eflerle bir arada ·~ 
da kaybettikleri uzuvlarını iade tının ve binaenaleyh Alman hükü- duyar .• Bu teşriki mesai Avrupada müzakerelerin akim kaldığını ve mesi muhtemel olduğu beyan olun- gemileriyle üç torpito ınuhr~ 
edemezdi. Bu bombardıman ileride metinin de doğruluğunu garanti et- nizamın ve binaenaleyh sulhun Almanya ile İtalyanın deniz kont- maktadır. ve bir nakliye gemisinin bu I" 
Alman kontrol gemilerine karsı bu tikleri bir tarzda açık ve reddedil- muhafazası için bir zarurettir. rolünden kat'i olarak çekildiklerini ltalyan gönüllüleri Lizbona vasıl olmuş oldu~~"~ 
gibi tecavüzlerin bir daha yapılma- miyecek bir şekilde Leipzig kuman- l..ondrada heyecan bildirdikten sonra Eden demiştir Cebelüttank. 24 (A.A) - Mala- dirmektedir •• Bu gemiler 0 ttit• 
ması için Valensiya şakilerine bir danı tarafından tespit olunmustur. ı Londra, 24 (A.A) -- Almanya ki : gadan bildirildiğine göre geçen sonra Akdenize hareket edece ..MI 
ders verilmek için yapılmıjltır. Bundan başka bu beyanat Al~an ile İtalyanın deniz kontrolünden - Alman hariciye nazırı bu sa- h"fta üç gün içinde geceleyin Ma- Alman gazeteleriJJe ~ 

Bu hadiselerin tesiri altında kont- hükümetinin muvafakat ettiği veç- çekilmek hususundaki kararlan hah Berlindeki elçimize yaptığı be- lagada on bin İtalyan karaya çıkarıl- Berlin, 24 (A.A) - Sabah sP"Jfl' 
role iştirak eden dört deniz dev- hile ile ileride yapılacak beynelı 1ilel Londrada derin bir heyecan uyan- yanatta bir anlaşmanın elde edilme- mışhr •• Yeniden· İtalyan gönüllüleri- teleri dört devlet arasında ~ 
Jeti on iki haziranda şuna karar tahkikat ile de tevsik olunabilirdi .• dırmıştır. lngiJiz hükümetinin dü- miş olmasından ve binnetice deniz nin gelmesi beklenilmektedir. Bir müzakerelerin muvaffakıyet~~-' 
vermişlerdir ki bundan böyle bu Tahkikat imkansızdır şünceleri henüz belli değildir. Eden kontrolünden Alman gemilerinin kaç zamandan beri Malaga yakının- le neticelenmesi etrafında şid67 
devletlerden her hangi birinin ge- Alman hükümeti bildirilen ha- bu akşak ve yarın vaziyet hakkında çekilmesinden dolayı teessürünü da bulunmakta olan Alman harp ge- yazılar neşretmektedir. ~i 
rniJerine karşı vukubulacak teca- diselerin doğruluğu hakkında Va- arkadaşları ile müzakerelerde bulu- beyan etmiş ve bu tedbirin bilhas- mileri ortadan kaybolmuştur. Berliner Borse Zeitung diyor ~ı-
vüz müşterek bir dava olarak telak- lensiya Bolşeviklerinin sadece bir nacaktır. Ancak bu rnüzekerelerden sa vaziyetin daha ziyade vahimle~- Bir izah Beynelmilel tesanüt pre .,J 
ki edilecek ve bu devletler müşte- tekzibi üzerine şüphe edilmesini so?rad~r k~. f~giltere ne yapa~ğına memesi için alındığını kay~~t~işti~. Berlin, 24 (A.A) -- Havas ajan- kendisini göstermemi~ ve v~ 
reken ittihaz olunacak tedbirler hak- aslu kabul edemez.. Böyle bir ya- daır bır hukum vermek kabıl ola- . Fon Neurath, ~l~a.n h~kumetı- sı muhabirinden : ve hadiseler lüzumu kadar. ,! 
kında derhal anlaşacaklardır .. Ay- lan inkar esasen beklenmeli idi .• Ve caktır. nın kontrolde gemılerını gen almak- Almanya harp gemilerini İspan- olmasına rağmen on iki hazıı1111 
ni zamanda şuna da karar vermi";-1 hatta bu gayet tabii idi .. Fak.at Bol- ya sahillerinden değil sadece kont- laşması tatbik edilememiştir. 
lerdir ki bu tedbirlere ait nlı:lac.ık şevik İspanyada böyle bir tahkikat rol sisteminden çekmektedir. Ade- Berliner Tageblat diyor Jc~ : ~ 
kararda birinci derecede bu mesele ifası filen imkansızdır.. Bundan mi müdahale komitesindeki mesai Almanya hükümeti Leip:ıJg -~ 
ile doğrudan doğruya alakadar olan maada mümasil ahvalde beynelmi- b. ı·~· d d vam d v• ~flJ"L 
d 1 k · ·· ·· ·· d M ıı l ır ıgm e e e ecegız.. disesi etrafında raporların 

ev etin no taı nazarı gozonun e lel uzviyetler ve mesela İ et er Bu yazılar Deutsche Allgemeine üzerine lazım gelen karar1B11 ~ 
tutulacaktır. Cemiyeti tarafından takip edilen z · d · f t • · B be d " 

Al h .. k.. · k d" hk k eıtung. a ın ~şar e mıştır. u ~ mak mecburiyetinde kal ıgı -~ manya u umetı en ı gemi- usuller göstermiı:::tir ki bu ta i atta d l h f·ı· fı ,,,,. 
ı ı 1 k b .. .. B 1 k ıı yanat ıp oması ma a ı ı tara n- man bu kararları her şeyden • ,; erine ya :e:. aşnca utun o şevi · çok uzun sürecek, ileride yapıla- d · l kt d bit"'' 

• 1 • 1 an teyıt 0 unma a ır. on iki haziran anlaşması ile I gemı ve tayyare erme atf'~ açma cak müttehit hareket ya nız boş B h fi Al ·ı t I · 
· · d"k V l u ma a 1 n:ıan~a 1 e ta ya: miş devletlerin mütesanit b~ cmrıBnı }ver .kı tenk s_onrk a n ens;ya- 'olmakla kalmıyncak ayni zamanda nın ispanya sahıllerınde kendı rette yapmaları icap ettiği ~-" 

nın o şevı unan çıkın kontrol Valensiyalıların nazarında gülünç h lan k t ld b } k je..,e"1 
·1 . h lbah J l esap . na on ro e u unaca - Valensiyayı dogv ru yola o gemı erme ta te ir ere hücu:n olacaktır. l d · ·· d h I k bııt'i 
v. k l d ] ' Al h arını ve a emı mu a a e om ite- onune geçilemez bir meC p 

etmcgı arar aştır ı ar.. \ e on beş Bununla beraber man ükü- sinden talimat lam ağa lüzum görmi- b l d v dikkatte 
ve on altı haziranda gayet sarih rncti bir anlaşma elde etmek için yeceklerini tahmin etmektedir. t;:t ara~~~r. nazarı . 
olarak müşahede edilen hiç değilse her şeyi yapmış ve Londra müza- y 1 • 1'• 
dört taarruz Bolşevik denizaltı ge- 'kereleri esnasında yalnız fili mu- . . a ensıyanm karan.. Frankfurter Zeitung diyor~ 
miJeri tarafından Lcipzig kruvazö- kabele bilmisil hareketlerinden vaz Valensıya, 24 (A.A) - Bugun Bir Alman kumandanı 1 V' 
rüne karşı yapılmıştır. geçmekle kalmamış ve Valensiyaya Öğleden soı:ıra toı_>lanan kabine. iç- bir geminin bir hücuma m81 ıf 

Alman bahriyeli'cri tor;:ıfmdan ait tahtelbahirlerin rnüsaderesinden timamın nıhayetınde neşredılen dığını bildirir ise hadiseyi ar~ 
yapılan müşahedenin doğruluğun- de sarfınazar etmiş ve sadece bir tebliğde lspanyol hükümetinin 1s- kaca tetkik için hiç bir sebeP f ~ 
dan hiç kimse şüphe ederııez. Haki- deniz nümayişiyle ihtarda bulun- ~nya işleriyle alakadar beynelmi- Halbuki Londrada istenen ş~ P,.J 

katen Beynelmilel kontrol hizmc- mak suretiyle iktifa edilmesini ka- Jspanyanın bir haritası Jel -~~di~el~~in cerey_anını tetkik ey- le bir tetkikin yapılmasındadır··~ 
tinde bulunan gemileri torpillcye- bul etmiştir. Cenevreye göre.. la iktifa edeceğini ilave eylemiştir. ledıgı bıldırılmektedır. torpil hedefine vasıl olrıl~: 
rek batırmak çok şeytanca bir fi Fakat bu basit teklifler dahi Cenevre, 24 (A.A) --- Cenevre lngiliz hükümeti Alman hüküme- ~':':~~bliğdebazıdendiliylor ki : fı nur~a i?i her han~ birlatet~. 
kirdir .. Eğer taarruz muvaffak ol- Fransız ve İngiliz mümessilleri ta- mahafili İtalya ile Almanyanın tinin bu son kararını şükranla kar- u umet ev etler tara n- vakıt cıdden geçmış o ca 
saydı ve torpiller Leipzige isabet et- rafından reddolunmuştur. baliri kontTol sisteminden çekilme- şılar .. Ve ileri sürdüğü sebebi de tas- dan ittih.az ol~n8? hattı ~areke~ ~ar- Gerrnania diyor ki : . ;,tİ_,( 
seydi bu Doyçlandda olduğu gibi Bu şerait altında şurası aşikardır ferinin Avrupanın vaziyetini biraz vip eder. şısındakı vazıyetı tespıt etmıştır... Dört devlet arasındakı ~ 
31 kişinin hayatına değil 500 ve da- ki on iki haziran tarihli anlaşmalar vahimleştinniş olduğunu ve kabul Eden, bir çok suallere verdiği Hükümet vukubulabilecek hadi- relerin muvaffakıyetsizliğ~e lf ~ 
ha faz1a insanın hayatına mal olur- yalnız manasız değil ve hatta mu- ve teslimde müttefiktirler. cevapta Alman beyanahnın münha- seler karııaında asla gafil avlanmak smdan sonra hücuma ugrefll)" 1 
du.. zırdır .. Zira mezkur anlaşmaya bu Maamafih bu mahafilde ltalya sıran deniz kontrolüne şamil bu- için icap eden bütün tedbirleri al- lunan memleket yani AI111aJ'JJe 

On iki hazi~anda akdediJen an- kerre verilen tefsir ileride vuku-
1 
ile Almanyanın istirdat etmiş ol- lunduğu mütalaasını serdetmiştir. mıştır.lspanyol hükümeti kendi kon- niden hareket serbestisini e 

laşmalara tevfıkan Alman hüküme- bulacak her taarruzda evvel beevvel dukları serbestilerini ne suretle kul- Londra, 24 (A.A) _Siyasi ma- trolü altında bulunan toprakların miştir. . r ~ · 
ti derpiş edilmiş olan müşterek ted- tahkikat . yapıl~asını. tazam.mun ~y- 1 lanacaklarına intizaren ihtiyatlı hafil B. Edenin Almanyanın kontrol tamamiyetine ve hukuk hükümra- Berliner Morgen Post d•Y

0 ~; 
birler hakkında derhal bir karar lemektedır. Boyle hır tahkıkat ıse davranmaktadırlar. sisteminden çekilmekle iktifa et- nisine hiç bir tecavüz vukuuna mü- İngiliz ve Fransız devll~lf 
ittihazını diğer üç devletten iste- yalnız aylarca sürmiyecek ayni za- Umumiyetle düşünüldüğüne gö- miş olduğu suretindeki beyanatına aaade etmiyeceği gibi kendi milli lan şunu nazarı dikkate 8 de"ıe'~ 
miştir .• Bu talebi takip eden müza- manda neticesiz de kalacakbr. re Valensiya Leipzig kruvazörü- rağmen Almanyanın müstakbel hat- müdafaasının zaruri kıldığı rnüta- l~ ki, A_,lman mill:ti .~iğ~~ t~6 

kereler esnasında Alman teklifleri Bundan başka bir lngiliz ga- nün torpillenmesi teşebbüsüne da- h hareketi dolayısiyle endişe izhar laasında bulunduğu vasıtaları kul- rın tuttugu yolu buyuk b . 
ltalyan mümessillerinin derhal kat'i zetesinin çok ağır makalesinde de ir olan Alman tezini Cenevre mü- etmektedir. !anmasında da her hangi bir müda- kaydetmiştir. j]Jt'~ 
bir müzaheretine nail olduğu hal- dediği gibi torplilenecek bir Al- essesesi nezdinde protesto ve bu Valenaiyanın ablokuı haleyi kabul edemez. Bundan sonra Alman Jl1 ~er 
de Fransız - İngiliz mümessilleri or- man gemısının İtalyanlar tarafın- 'bapta bir tahkikat yapılmasını ta- Londra, 24 (A.A) - Romadan Londra, 24 (A.A) _Avam Ka- beynelmilel mahiyette haf ~rı'' 
taya itirazlar çıkarmışlardır. Bun- dan ve taarruza uğrıyacak bir ital- lep edecektir.. gelen ve ltalyanın ispanya sahille- marasında İspanya vaziyetinin muh- ve planlara itimadı kal111 1r~ 

11 
lar Valensiya hükümetinin Al- yan gemisinin de Alamanlar tara- Edenin izahatı rindeki harp gemilerini orada tut- telif veçhelerine ait sorulan bir çok Zwolf Uhr Blatt diyor~· :Jl '"J 
manya tarafından ileri sürülen ha- fından hücuma maruz kaldığını id- Londra, 24 (A.A) - Öğleden makla iktifa etmiyerek Valensiya- suallere cevaben Eden Salamanka Bazı İngiliz gazeteJerıfl! dO: r 
diseyi inkar ettiğini ve binaenaleyh dia etmek kolay olacaktır. sonra Avam Kamarasında beyanat- ya yapılacak bütün gönüllü ve hükümetinin kendisine muharip ğu hareket her türlü siya~~ell/ 
evvelce bir tahrikat yapılması Bu şerait altında kontrol im- ta bulunan B. Eden demiştir ki : harp malzemesi nakliyatının yolu~ hakkının tanınmasına dair olan ğun tamamen aksi olara~ g S r 
lazım geldiğini beyan etmişlerdir. kansızdır. Ve vazifesini, şerefini ve -- Alman hariciye nazırı Fon nu kesmek için bu gemiler kuman- talebini mevzuubahis ederek lngi- mektedir .. Mesela ~venıllşiiplıepı 

Bu şu demektir ki, kontrol komi- mesuliyetini müdrik her devlet bu Neurath Berlindeki büyük elçi- danlarına talimat verecğine dair liz hükümetinin böyle bir hakkı dard tecavüzün hakıkate:ıil'· 
tesi l:ontrole iştirak eden bir devle- kontrole iştirake mazurdur .• Bu- mizi kabul etmiş ve bir anlaşma el- olan haberler Londrada Cümhuri- şimdilik tanımak fikrinde olmadı- mek cür'etini göst~rmekt 01.ı.ıtt'l. 
tin kendisine arzettiği hadiselerin nun içindir ki Alman hükümeti ken- de edilemediğinden dolayı Alman- yetçi ispanya sahillerinin ablokası ğını söylemiştir. düşman lehine kclıme 0~~haf" :J 
doğruluğundan şüphe ediyor .. ve di menafiini ve gemilerini Valensiya •yanın deniz kontrolündeki harp için bir teşebbüs addedilmekte ve Alman gemileri rnaktır. Ve şu cihetten 1 ı,efil 
Kızıl mütecavizin sözlerini derhal ı Bolşevik kundakçılarına karşı biz- gemilerini geri çekmeğe karar ver- bu teşebbüsün çok vahim neticeler Lizbon, 24 (A.A) -- Royter bihe şayandır ki, Almanr:e~ 
kabul ediyor. zat kendisi kendi vasıtalariyle hi- diğini bildirmiştir.. Alman hükü- tevlit etmesi ve beynelmilel sulh ajansı muhabiri Amiral Scheer, Nü- milel iş birliği için daha e"1 

Yapılacak her hanp,i bir hare- maye etrneğe ve bu himayeyi de meti ittihaz etti2i tedbirlerin yalnız için hakiki bir tehlike tcakil eyle- renber1ı ve Karlaruhe Alman harp ölü kurban vermiş bulu 


