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~Fiati (5) kuruştur _ __ _ 

• 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserin~iıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

1 , ltalyanlar ve doğu Afrikahlar 
ROMA, 25 (A.A) - Resnu eazete lata

Jından neşredilen bir k01arname doğu AJ11ka
sındaki seı/i kadınlardan bili ile cinsi 
münasebetleri bulu11a11 iter llalraıwı beş sn e 

ı 
lıapis azası ile r.ezala11duılacağmı tasnlt 
etmektedir. 

YENi ASIR Mntbaasında ba!ılmııbr. 
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asta Avrupa ,rzLZZZZ7JJJ,7J17.TJZ7.I./-ZZZLU./L&EA ISY AN SON NEFESİNİ VERMEK ÜZERE 8a,-;-- • • • 
. ş. sevenleri endişe 

D ıç.ınde bırakıyor 
~ttç~Yç~nd zırhlısının cümhuri
~ bo tnyo) tayyareleri tarafın
llıanlanın . rdıman edilmesi ve AI- ı 
lii d n şıddetli mukabelesi bir tür
•i}-asi urulınak bilmiye.n Avrupanın 
lılar tcv}~fuklannda endişeli karal-1 
~ ıt eylemi§tİ. 

O~un §~ her ne bahasına olursa 
~lh~tv 0nırnak istiyen devletlerin 
L.Yi hail erane teşebbüsleri mese
~ı te e~ıneğe kafi geldi.. Verilen 
~ekilen trıınat üzerine komisyondan ı 
l'trlcr· Almanya ile İtalya tekrar 

n •ne d" d "l ou n . on u er. 

•• 

• , ...... -":... -""). \ ..... -: ....... • .. -~- -••• ro- . -~ •• , • . ' •)•'. ........... 4~· •• - ..... ... . . ·------
Seyit Rızanın küçük oğlu son harekat esnasında ağır surette 

ya a . ha e için E zize gön 
"indil1ıl :tı~e barış sevenleri çok se-

lcvinç ıştı .• Fakat ne ~azık ki bu K h k du·· nku·· hareka~ t d h d 1 d ki 1 ld 1 laip~/·~un sürmedi. ~ a raman ıtaatımız esnasın a ay ut arın sığın ı arı yer eri a ı ar 
•u1atınd ıg zı~hlısının yine İspanyol - y AZISI VÇVNCV SAHiFEDE -
~ tor ~11denızaltı gemileri tarafın- N 

~~~~~~d~~=~ye ~~=g~=~~·~ 
hpın~terek bir deniz nümayişi ve 
Alınan teklifinin reddt, tekrar 

~~·J0~;::.in~:~?'zak'1::ak~: Bay Cemil, bugün öğledeiı sonra Baş- ·Bu iki madde havayic· 
Bira ~aga sevketti. 

~:~t:!~~ai~~:~i~~:=~~: vekilimizle ilk mülakatını yapacaktır zaruriyeden addedildi 
tİbi Do·· t~sı da şimdilik halledihniq 
)J ~ ru .. • M••ıAk N M • "') d ,11n12': tnn~Yor ••. Lakin kontrolün U 8 "atta UffiaO enemeOCJOg U a 
ı, ·· gıltere ıle F ransaya kalma

bulunacaktır 
tİkclc~inle~rnesi matlup olan teh- Jatanpul, 2.5 (Muhabirimizden-Tel
lcbni . &ıderebileccği zannını zaif- graf) - Pariste Kedorseylc Suriye-Fran-
.,. ~br f'lh k ııh d · d d v • • .. OJln y I ·· l a ika kontrol vazifesi- sa mu c esın en ogan vazıyetı mu-
taf111~ nız lngiltere ve Fransa ta- zal:.ere eden Suriye bn§vekili bay Cemil 
~ta n Yapılması kafi değildir.... Merdem ve hariciye nazın bay Cnbiri 'l d ~ karışıklıklara yol aç- bu aabnh şehrimize gelmişler ve i tasyon
dCdır a büyük bir ihtimal dahilin- dn selamlnnmışlnrdır. 

ÇÜ~k·· . Suriye hurieiye nazın lstnnbulda te-

~. ik~b .. 1~~il~lcıl.. " I resmen tanı- vakkuf etmeden Toros ekspresiyle Şa
~kılnıes· tuk d. \ etin kontrolden ma müteveccihen hareket etmiştir •• Su
~kİirrıetı u vazifenin hiç değilse, riye Ln~ckili bay Cemil, bir iki gün 
ı ._h:ınanf ta~ftarlarma sempatisi şehrimizde kalarak devlet adaınlanmızla 
11.ıt. ar elınd k ı b" f t' . tlıcfh 1 C a ması, ıtara • siyasi ve dostane temaslar yapmak ar-
}1~j 1uın arı hımamen yerine ge- . A k 
1.1ır ş O sa bil-. . .. h l zusundadır. Bny Cemıl, yarın n aradan 

ltıak•- · • Yme şup e er uyan- h · · 1 k 1 B k'l. · ı 
Lı o.qn u., .... k k l !!1C rımıze ge ece o an · aşve ı ımız s· 

J 'lele ...... a mıyacaktır. 
"Ctı\. Alınan do Ak met İnönü ile mülakatlar yapacaktır. 
al~•.. l nanmasının - T 'Ik .. 1.k 
."'lla 8U arında t l · · ahmin edildiğine göre, ı • mu a at 
t sı y . op anma emrını 
~nd en~. Yeni endişeler uyandı- yarın {Bugün) öğleden sonra olac~~tır. . . 
ı_ Ccr . a §Uphe yoktur. Bu mülakatta hariciye vekaleti vekılı B., Suriye ba§Veküi Fransız hancıye nezaretinde 
~§l~ık lngiltere diplomasisi yeni Numan Menemencioğlunun da buluna- Görüşmelerin l la tayda ilnn edilec~~ ım~mleket arasındaki dostane münasebet· 
~ltı hu~ lar~ meydan vermemek cağı haber nlınmıştır. olan yeni idareye taalluk edeceği "·e ıkı lerın sıklaştmlacağı tahmin ediliyor. 

~~~;,~~:ı.:i;e::!\~~1l~:;~ ................. i;·;;;j·; .. ·h~'f ·;·iy~·ı~·~d~·· .. y·~~i"·~;;·;j'~;···b·~ı~~d~ ............... . 
ta QÖst aynaşmanın mevcudiye-

~lı olaı.ın erın~ktedir.Ammaneolur- K k b •• k k l l k • J l ttı.ılarn,;:~Yet endişeli olmaktan ücü ve uyü 0 on ar, aıae er 
bJttı.ıısada ~** ' l J ~ t~l d "Vucuda gelen kabine ve mı·marı"' eser er arasına~a bı·r saat.·. lh~.~t\:ıt ,...a barış sevenleri korkut
,~ ·· \..aer · tlla en :ı;- çı buhranın sebebi ta-
&ı.ı ı.ı lllaJ{~~sa?ın dahili, daha doğ
bit t'ıı.ınJa b§ erınden doğmuştur ... 
~1q8enede e;aher .inkar edilemez ki 
~1111 n &<tbık b:la ıktidar mevkiinde 
bit 8\:ılhı.ına .~v~kil !3· Blum ci-

"ZZZLZ.. CZZZ7..z7..z7..7Z7.7J.-ZXZZZZZ7.JZr..L7-ZZZZ7..z:r.J:z:/.727.JC7.z-LZ,Z.7,.2T;/.7:/:ZZ7~L7.L.7.ZZ7.ZZ7.ZZZ777~ 
Bektaşilik, eaki Bakü• mezhebinin istihalesinden. başka birıeY değildir. Yedi gün, yedi gece de 

:uam eden ayini cemler yapan, içen ve seven aabık hemşehrilnimi:ı, bu cazip hulyalarından d 
ayı Değirmendere şehrinde çıkan dahili bir isyanla şehri ellerinden kaçırm11lardı. lonyalılar, ·,e 

8~"tndır buyuk hızmetler etmiş 
•il' . 4vaı . h.. .. 
'ıtıtcti L uku~etinin iki yüzlü 
fl~t· §iiph 1°nra ıle Paris ara-

hir sakinlerini kırlarda iırel anında yakalı~ara~hrin kapıların• kapamışlardı. 
==.zr.LXLYZUZT.LT..zzzıt:zLY.7JX 7.L2ZV'~f r?~1#/E,..mzn:-'"""~r:N~-ırııı•l!lllt:ı!Wııia 

ıae d e er uy d R ~ilp oğr d an ırmış, omayı 
(ll'rlıst1 • u an doğruya düşrr.ıan 

~all . :Slı.ırn 
l~l'c<\tı l>olit'k~o~ açık ve barışa da
fl~. lllukte:ı· unıyle §Üpheleri iza
tıtll'ı~ nrt\sını~ olrnuş, Londra ile 
de{• bilha a Yakınlık vücuda ge-

' lıtıya b:a ispanya hfıdiselerin
,f)ONu J ı •nı koruyacak kuv

.ıf-trvcı SAHiFEDE -
cıAJcKJ OCAKOGLU Muharrir arkada§ımı:: hafriyat mahallinde müdür B. Salahcddin Kantardan 

iza1ıat alıyor 
lzmir hahiyntını görmiyeli tam bir ehemmiyeti haiz ve tarzı in§ası hemen 

a buçuk sene oldu .. Bu kısa müddet için- hemen teknik harici telakki edilen çok 

2 
de hafriyatta başanlan i~ler, yeniden garip sistemde kıymettar iki kubbe bu-

s 4 meydana çıkarılan eserler hayli çok- lunmuştur.. Daha bazı kubbelerin bulu-
e '-• Saatte tur .. Hafriyatta yeni yapılmış olan restu· nacağı da kuvvetle tnhmin edilmekte· 
ttız " .. 

J Uz Tif .. b rnsyon çok dikknte şayandır.. Halkevi dir .. 
t O musa l müze komitesinin bu sene için yapa- Müzeler müdürü Salahettin Kantar, 

~,~tf~lll:,ll espit edildi bildiği yardımla yeni kazılara başlanıl- bulunan bu eserlerden dolayı eon de-

~"~'>li~'' 25 (T l I l mış bulunuluyor.. . rece bir sevinç İçinde anlatıyor ı 
lı;_1~ı •er .. e, •ıhhat m~.; .. 01~. '!J. ::- Bu kazıyı Adliye vekaletinin müsa· - Tarihte lzmirin üç agoraeı oldu-
~· 1ctlıiı 1 tedbirler u ~r ugun~1n adesiyle hapi haneden getirilip çalıştı- ğunu biliyoruz .• Efez ve Milyette ikişer, 
ı. 1)o ' •-' e ragmen tı 0 ı hk" k d 1 B S d b d "'~ "· Al.'<l.gı11 hal" d d nan ma umlar yapma ta ır ar. ergama ve artta a irer agora var ı. 

b:o .-ı. Qk_,._, ın e evam B d 1 k ik" 1 1 d fq~ .... ~arlar b · .. d u yar ım a azıya başlanalı on ı zmir mi attan sonra ikinci asır a ya-
... ~ .. «llıQ,, t ır gun e se- ·· ld v h ld b k "dd · · Ef M 1 h d ~qcle eıbit et · I d" gun o ugu a e u ısa mu et ıçın· ni ez ve i yetin in itatın an sonra 

" ~t'i tedb~lış er ı,r. de Namazgah cihetinde büyük ve küçük küçük Aayanın en müzeyyen ve mamur 
ır er a ın- k 1 1 1--·d 1 h '- l • A h 1 o on ar, ILllı e er, ey.:e ve mımarı par· oe ri o muttu. 

V eliahtı Prens P ol 
memleketimize 

geliyor 

Elen Veliahtı Preııs Pol 

İstanbul, 25 (Telgraf) - Yunan vc
liahtı prens Paul'un memleketimW zi
yaret edeceği resmen tahakkuk et.mi§-

Bugünden itibaren 
14, petrolün 

benzinin litresi 
12,5 kuruştur 
- YAZISI 1KlNC1 SAH1FEDE 

Mussolini'nin Israrı • 
uzerıne 
•• 

Habeş hükümet merkeii 
Dessie' ye naklediliyor 

Habcı§istaıı istilci.mııtı birinci yıldöniimü miinascbctiylc yapılan tören 

Londra, 25 (Radyo) - Roytcrin Ro- geniş toprakları kabili istifade bir hale 
ma muhabirinden: getirmek için bazı mühim değişiklikler 

İtalya hilkümeti Habeşistanda, bu - Sonu ücüncü aahilede -

Bir aile faciası oldu 

Eskrim şanipİyonu Bn. 
S at nişanlıs 
iki aileyi 
hadise bir 

mateme 
kazanın 

bürüyen bu 
mahsul .. dür 

lstanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Vnniköydc bugun yürekler acısı 
bir aile fficiası olmuştur. Necdet isminde bir delikanlı, nişanlısı Bn. Suatla 
karşı karşıya geçerek tabancalarını muayene ederlerken, Bn. Suadın taban
casında knlan son kurşv.n, nasılsa ateş olarak B. Necdctin be~ nine isabet 
etmiştir. 
Tabancanın ateş alması, genç kız.ın karşısında otunmıkfa olan B. Necdetin 

beynhi paı·çnlnması o kadar Ani olmuştur ki genç kız bunun farkına vardığı 
mman dilşerck bayılmıştır. B. Necdet derhal hayata gözlerini yummuştur. 

lki nilcyi yas içinde bırakan bu hadise ehemmiyetle tahkik ediliyor. Bn. 
Suat, spor alemimiz.de truunmış bir simadır. Kendisi kadınlar arasında es
kriın şampiyonudur. 

lki aileyi yas içinde bırakan bu feci htıdiscde en ufak bir kast eseri gorül-
kt.edir Bn. Suat k yakından bağlı bulwıuyordu. 
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2 SE us c:ıaaz SL D 2!lk :filli 

retrol ve benzin fiat]eri 

Bu iki madde havayici 
zaruriyede addedi di 

Bloka paralar 
Vekaletin yeni bir kararı 

Tür kofise geldi 
Türkofis başkanlığından ,dt 

rimiz Türkofisine gelen bir. Y~ 
zıda Türkiyede çalı4an yerb ~ 
yabancı airketlerin hariçte • 
lunan hiss.edar ve tahvilat b~ 
millerine ödeyecekleri faiz . j,r 
dividant mukabili ihraç edıl 
lecek mallara gülyağı, hal~, O: 
den suyu, şarap ve likörlerın b' 
ilave edildiii bildirilmekte ye ,Jı
hususta vekiller heyetinden edif• 
nan karar sureti bildirilmekt ~ 

itibaren benzinin 

Bu karara göre Türkiyede 
rayı faaliyet eden yerli ve ya~ 
cı şirketlerin hariçte bultJJ!.,e 
hissedar ve tahvilat hamillertbO' 
göndermek mecburiyetinde ar 
lundukları para ile elyevın 1 fi' 

l 
• • kiyede bankalarda muhtelif_,., 

ltresl beplerle bloka bulunan par-:' 
rın bu maddelerin ihracı sure~r 

14 petrolün 12 ,5, kuruştur 

Iktısat Vekaleti 

TELEFON : 3151 TAYYARE . SiNEMASI 
Bu 

lZMIRllE 
günkü matinalarından itibaren 
iLK flEFA 2 YENi FiLM BillllEN 

1 - B i R Y 1 L D 1 Z S ö N E R K E N ( ~~~N4A ) 
Bil'ur sesli ( CONCHİT. \ SUPERVİA ) nın teğanni ettiği Garp aleminin en yüksek opera parçaJarile bezenmiş 

hazin, çok müessir a sk hikdyes ... 

2 PETRESBURG GECELERİ Komedi 

HÖRBIGER ve sevimli yıldız ELISA JLLIARO tarafından temsil 
3- l\11KI 

ve operet filmlerinde temayüz eden: PAUL 

edilmiş muzikah, şarkılı büyük film. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLERi 

3 - 6,15 - 9,?.0 de Pri:na Donna 4,45 - 8 de Petres
buri( Geceleri. Cumarte~i pazar : 13 de talebe seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: ·10 KURUŞTUR 

le transf el"ine müsaade edilıoJ' 
tir. 

Bu karar bilhassa halı ihrf"' 
bmızın artmasına amil olacakb'' 

• 1 ••••• 1 • 

Hava postaları 
Hazırhklara deval11 

olunuyor 
fzmir - Ankara ve lzmir • b~ 

bul arasında İşleyecek olan b~ 
postaları icin Cumaovasında -
rulması tekarrür eden istaıyoll 
tesisine başlanmaktadır. ff'. 

Su birkaç Jriin içinde, nafıa~ 
kiletince kabul tasdik ve k• ~ 
edilmiş olan plan ve proje Ol 
cibince hangarın inp.sına btf 
lanacakhr. 

istasyonun kurulduğu .,.er; 
Cumaovası istasyonu ara•1,f,1ı 
uzunca bir mesafe vardır. ~ 
cuların otokardan veya tteO.cfl' 
tayyare meydamna kolayca ~dl' 
bilmeleri İçin meydan yakıd ~ 
bir istasyon yapılmaıı, olaına ~ 
takdirde Cumaovası iatasfO~ fi 
dan tayyare meydanına yerli 
giizel bir. yol yapılacaktır. 

Ağırcezada 1 
Maznunlar mUdafaaıar"' 

yaptllar 11" 
Yapıcıoğlu cinayeti ma%J1U~ııj 

ince Mehmetle arkadaşları .80 ır 
Emini Ali, Hasna ve Zebranın~ 
hakemelerine ağırceza mahkeP"" 
sinde devam edilmiftir. . • 

Bu celsede maznun Böl~_:; 
ninin avukatı müekkilinin nıu0 
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Mussolini'nin Jsrarı •• • 
uzerıne 

Habeş hükümet merkezi 
Dessie~ ye naklediliyor 

Bir ltalyan 
lfabeşistanın imarı islerinde Alman , 

Ispanyol vapuriyle bo
l ğazda_çarp ş rak battı 

vapuru 

teknisyenleri çalışacaktır 
-a"t tarafı d ·· d ·· ·· sabif d Ya or uncu c e-

Pa~:,~ u :•·efosindedir. Habeşıstan i•n
dan b ~u Parıtahtının Addis-Abeba
C\ıt 0ı:ıeye nakledilmesi için mev
ltat'i e . tasa.wur İtalya başvekilinin 
'edir lllırlerıyle tahkkuk etmek üze-

Öğr,,nild " · ~Q kol . ığıne göre geçen hafta ttal-
ıo~ı '.".'2ırının iştirakiyle, B. Mus
hu ll<>k l1yasctındc yapılan toplantıda 
ıııışıu. ta ehemmiyetle müzakere edil
lııı~ Evvelce General Graziani tara-
1111\ık .:ll"lanan ve ~u mesel.:ye ta
e.lihn· tirn rapor tetkik ve muzakere 

ıı ~ . 
~~llld:Ussolini , bütün müşküllere ve 
~ l"ağn, ihtıyar edilecek büyük masraf
llı4tiı- en bu hususta fikrini ihsas et-

il. ~USsol ' 
":ıııtorıu. ını Dessienin Habeşistan im-
~gini k g.una merkez olmasını arzu et- Maruf lııgili: iş adamı Rikot 

~ Etraftan yetisi/erek ltalyan 
ı , 

vapurunun tayfaları kurtarıldı 
İstanbul, 25 (Hususi muhabirimiz

den) - Çanakkale boğazında müessif 
bir hadise olmuş ve bir İtalyan vapunı 
sulara gömülerek batınıştır. 

İtalyaya gitmek üzere Istanbulda.1 

hareket eden Kapapina adlı İtalyan 

vapuru Çanakkale boğazını geçerken 
)000 tonluk İspanyol bandıralı Magano 
vapuriyle çarpışmış, İtalyan vapuru ağır 
mrctte yaralanarak batınışt.ır. İtalyan 

vapurunun tayfası dorhal yetişilerek 

mrtarılmıştır. .,.. ... _.. ... _. .................. ._ ........................ __ __ 
syan son 

vermek 
nefesini 
•• uz ere 

lir. Bu ~~·n~ arkadaşlarına bildirmiş- SERMA YE LAZIM 
Qddecı·l b•krın kabul edHeceği süphesiz Bu işin başarılması için hazırlanan İstanbul, 25 (Tclefonfa) - Kahra-ı lendiği inden çıkarmak için harek~t 

1 
• ilir. - plan derin tetkiklerden geçirilmekte- man kıtaatımız Tunceli mıntakasında ebniştir. Riza ya teslim olacak, yahut 

ll. 1.1 :'ffiDEF NED!R? dir. Ancak sermaye halısında henüz ile- harekata devam ederek haydutlarını da ölü, diri ele geçecektir. Filolarımız 

• 

937 dört aylık ticaretimiz 

ihracatımız ithalatımız
dan 15 milyon fazfiadır 
Ankara, 25 (A.A) - 1937 yılı ikinci j ihracat lehinde olmak üzere 15 milyon 

kanun, şubat, mart, nisan ayları için-, 935,495 liradır. 

deki dış ticaretimiz etrafında bize ve- İthalatımızın umumi kıymetinin yiiz
rilen malumata göre bu dört ay zar- de 96 sını teşkil etmekte olan 12 mil
! ında memleketimize yapılan ithalat yon 563,245 lira ve ihracatımızın umu-
1936 nın ayni ayları iincleki ithalata mi kıymetinin de yüzde 50,16 sını l.C'Ş> 

kil eden 22,327,846 lira ile Almanya dı' 
nazaran 1,868,465 lira bir artış ile ~O ticaretimizde birinci derecede gelmek
milyon 255,222 liruya. ihracat ise 1936- tedir. 
nm ayni ayları ihracatına nazaran 15 

milyon 889,609 lira bir artış ile 44 

milyon 508,717 liraya varmış 
mal<tadır. 

bulun-

1937 nin bu il!c ayına ait ithalat ve 
ihracat kıymetleri arasındaki fark is~ 

Birleşik Amerika ise umumi ithalat 
kıymetinin 13,42 sini teşkil eden 3 mtl-

yon 926,153 lira ve umumi ihracat kıy· 
metinin 10,31 ini teşkil etmekte olan 
4.587 ,295 lira ile de ikinci derecede gel· 
mektC'dir. 

Avam kamarasında 
ispanya meselesi 

taidlıln USSolıninin payıtahtı Dessieye ri bir adım atılmış değildir. İtalra bu sığındıkları bütün yerleri almışlar ve icap eden şekilde hareket edeceklerdir. 
lir? aktaki hakiki hedefi ne olabi- iş üzerinde İngiliz iş adamlariyle bir kendilerini yakala~ıışlardır.l Temizlik Seyyit Rizanın küçük oğlu son ha- Londra, 25 (A.A) --- Avam ka-ı telmih eden Çemberlayin Almanya• 
Zarın d anlaşma yapmak tasavvurunda değil- ameliyesi süratlc evam et iyor. rekatta ağır yaralı olarak yakalanmış marasında harici siyaset hakkında nın gemilerinin böyle tehlikelere 

tıev; ııe~e~~iğ~e göre bunun bazı ma- dir. Daha doğrusu bu hususta hazırlan- Son alınan bir habere göre asi ser- ve El azize gönderilmi§tir. Kendisi der- vukubulan müzakereler esnasında maruz kalmalarına müsaade edil
tilrıu h . erı vardır. Öte taraftan bir mış bir zemin olmadığı için hiçbir ko- gerdelere rei_slik y~p.an elebaşı Seyyit hal mahkemeye sevkedilecektir. Ri- Neville Çemberlayin ispanyanın memesi hakkındaki talebinin makul 
li • .0.d~lı cihetine gidilemiyen Cibu- nuşma mevzuu bahsolınuyor. Riza, avenesıyl~ bırlıkt~ sarp yerlerd~ zanın büyük oğlu da ?~basından ayrıl- vaziyetinden bahsederek lngiliz si- olduğunu kaydettikten sonra demiş-
tı, Pay1~.ı\beba demiryolunun kıyme- İNGİLİZ MENFAAT! ilci mağaraya gızlenmış~ır. :~ sabah üç ıruştır. Teslim olmak ıçın çareler arı- yasetinin münhasıran ispanya har- tir ki : 
lon,_ tın Dessieye lrnldırılma.ından Habesistandaki Fransız ve lngiliz ta~-yare =uz serger e ızayı giz- yor. __ .. binin büyümesine manı olmak Alman bahriyesinin geçirdiği im-

.\iınYarı Yarıya inecektir. menfaatlerinin haleldar edilmireceği F d , l , • • suretiyle dünya sulhunu muhafaza tihanları tabii olarak infial duyı;ıu-
1eıe g~n kaynaklarından gelen haber- mükaddit defalar İtalya hükümeü tara- ransa a ısci erin mıtıngı etmek gayesini güttüğünü tekrar !arını ve bu gibi hadiselerin doğura-
hu.u.u0';· İtalra Habeşistanın imarı fından temin edilmiştir. Şimdilik iki ' ' etmiştir.. bileceği İntikam hislerini düşünerek 
1'ırıe,in~ a Alman teknisiyenlerinın fi- hükümet teminatla iktifa etmiştir. Bu 1T/ •• • t • • ş t Hatip demiştir ki : şunu söyliyebilirim ki Almanya 
1lınok Cn Ve İ:; ortaklığından' İstifode vaziyetin ne kadar temadi edeceği Jıc- 1'1..0munıs par tısı o ana Şimdiye kadar bu siyasetimizde hükümeti gemilerini kontrol siste• 
~l'ta:~el~d:.dir. Alman tekniği Ha- ııüz belli olmamakla beraber, yakında muvaffak olduk ve ihtilafın büyü- minden çekmek suretiyle bu hadi-
v~iYetı d' buyuk isler basaracak bir bu hususta Romada bir konferans ak- oo h d k mesine m5ni olmak ümidi mevrut seleri kapanmış addetmekle iticb.l-
~tr. dedilınesi de tahmin edilebilir. ffi za eret e ece olduğu müddetçe de usanmadan bu den ayrılmamıştır. Bu itidali takdir 
}h •ı yolda gayretler sarfetmeğe devam ediyor ve hepimiz alkışlıyoruz .. Fa-
•ıgı tere ve Al .. k l . edeceğiz .. Vaziyet ciddi fakat ümit- kat Alman ve İtalyan karakol ge-

ma n ya muza ere erı Blum'un istif ası teessüfle karsı/andı siz değildir •• ç.'.ffi.~ü mu~telif mem- ~ilerinin geri çekil.mes.in.i yeni ha-

l • leket veya hukumetlerın lspanya-\dıseler çıkması tehlıkesının bertaraf 
'1gı•ı • l t hh ••tl •ı Paris, ~5 (A.~) --- ya~a~ yağ- Halk cep~es.i dimdik.dur':1yor. Pa- da iki taraftan birinin gali!' gelmesi: edildiği .~an~sını. tazammun etm~z: lZ er ea u erı e mura ragmen bınlerce qçı dun ak- ra kuvvetlen ıhdas ettıklerı buhran- ni istedikleri belki doğru ıse de halı Bunun ıçın şımdi yapılacak en ıyı 

t l 
:am Nation meydanında halkçılar dun muzafferiyetle çıkamailılar. hazırda bir Avrupa harbi11iıı. çıkma- şey Almanya ile İtalya tarafından e 

1
•r d •ı • b • toplantısı komitesi tarafından ter-1 Jouhaux, Hitler iktidar mevkiine sını istiyen bir memleket veya hü- verilen kararlarla kontrol sistemin-e f emıyen fl an- tip edilen büyük mitinge iştirak et- 'gelmeden evvel Almanyada vuku- kümet yoktur. Vaziyet böyle oldu- de bırakılan boslukları doldurmak 

l mişler ve hoparlörlerle her tarafa bulan hadiseleri hatırlatarak umu- ğu için hükümetimiz sükunetimizi ve ispanyadaki ecnebi gönüllüleri-

Q • l k yayılan nutukları dinlemişlerdir. imi iş konfederasyonunun ayni ha- muhafaza edelim .• Ve her kesin ha- nin geri çağırılmasını temiıı. etmek 
Şma lfflZQ amıyaca tır Radikaller .n~mı?a söz söyliyen,diselerin F:.ansada ~eker:~r.et~esi- kikaten uzaklaştırmak istediği bir için sarfettiii;imiz gayretlere devam 

B. Kayser demıştır kı : ne tahammul edemıyecegını soyle- felaketi tacil edebilecek bir şey söy- etmektir. Zannederim ki hepimiz 
Ber1· Bu halkçılar toplantısı Faşizmin miş ve şunları ilave etmiştir : lememeğe veya yazmamağa gayret ihtiyat, sabır ve itidal ile hareket 
~g ı:·. ~5 (.ı\.A) - Algemeine Zei- Londrada pek ala biliniyor ki kontrol ilerlemesine mani olmuştur .. Radi- Umumi iş konfederasyonu halk edelim.. !edersek Avrupa sulhunu kurtarma-
, ~lo lllliz siyasetinin son günlerdeki işinde yegane tehlikeye maruz olan ge- kal sosyalist partisi büyük içtimai ıs- ceph~si hükümetinin faaliyetini Doyçland ve Leipzig hadiselerine ğa muvaffak oluruz .. 
l;ı;.;, ın\~•tıccsinde Almanyadaki mev- miler bolşevik İspanya sahillerindeki lahata dokunulmasına müsaade et- takvıye edecek fakat hadiseleri bü- ,,,,.__:_:_ _ _,,....-..:..._:.....,. ___ ....,..,;;.., _ _.!!!!!il_,.......,....,,....,_ .... ___ _ 
'llt diy u '"'. surette kaybettiğini yaza- kontrol gemileridir. Hatta bu 12 hazi- miyecektir. yü~ bir dikkatle takip ederek faşist- E L E N lpı• 
it. tıi;rı ~r kı: ran tarihli anla~ma olmasa bile dürüst Thorez Blumun istifasından lerın muvaffak olmalarına mani ol-

l'ı>leliıı evlet arasında yapılan müza- insanlar arasında bir işin en ağır yü- dolayı teessürlerini bildirmiş ve ko- m~k için elindeki bütün vasıtalarla 
' akını kalınası İngiliz hüküme- künü üzerine alınış tarafın en kolay münistlerin kabineye İştirakleri ~udahaleye hazır bulunacakhr. Bu F k. . ı .. sade 
~lı, ~~"affakıyetsizliklerini kabart- işi gören tarafından tcrkolunmaması hakkında vukubulan teklifleriniıb~.r teh~it ~eğil .. şuur ve sarahatle Veliahtı Prens Pol a ırı e mu . 
~bir >"llelmilel bir harekette dü- icap <·der. Bu hadiseden sonra tesanüt hatır) t t soylenmış sozlerdır. mede bı•r mı•ralay 

'lir..·:· orıaxı b" .. . . ? H k" a. mış ır.. . .. . l?aris, 25 (A.A) - Komünist } k t" 0 

l• ""%:biz ~ uyuk hır tehlıkeye bı- kelimesine ne mfına vermeli. a ,_ Hatıp, yem hükümetın komunıst- . . . . • .. mem e e lmlze 
l llıQıt ce llayri ahlakidir. Hususiy- katte bu kelimerun İngilizce manası ne lerin .. ah · d · ! b" - partısının sıyası burosu tarafından 

0 
.. ld u•• 

%tl •tek b· muz eretın en emın o a ı nesred'l b" bl'"d .. I .. _ }" 
l •r k ır karardan doğan mesu- olabilir? 1 •.. k d d k d . . k" • ı en ır te ıg e ezcum e şoy ge ıy or 
~'ili abul a·ı . . ecegını ay e ere emıştır ı : le denilmektedir . 

o\j z <un;,. e mek ıstenılmezse Londra, 2-1 (A.A) - B. Eden avam Mült ·ı h lk h · · d • · 
' allığı Lcipzig hadisesinde kamarasında yazılı olarak verdiği bir l - e~ı e~ a . cep •. esının a~_ı- Blumun teessüfe şayan olan isti- -Başlaralı birinci ıahilede-

'~ı , nck.ıai n . k acagını umıt etmışlerdı .. Fakat ı.z fası neticesinde hasıl olan vaziyeti tir. Dost ve müttefilc kraliyetin değerli 
~l""' ~alde hu"ku.:ızaıınbı' derhal kabul cevapta Almanya ile vukubulabilece halkın müttehit bir kitlehalinde ka- tetkik eden komu"nı'st partı'•ı· Şotanın mümessili Prens Paul'un ağustos ayı 

Simla, 25 (A.A) - Royter ajansının 
muhabiri fakir İpi taraftarları ile İngi-

o,· .. ,, "Cnd met ır takım baha- müzakereler esnasında lngilterenin Mil- laca - b")" d k . h - !iz kıtaatı arasında son defa vukua ge-
İsine . . . . Parıs' gını ı ıyor u . yem ükümetin halk cephesi parti- içinde memleketimizi ziyareti muhte-

ı. ,_ ~ ı_. sıper edmmıştir. Bır !etler Cemiyeti misakı veyahut S 1. ) -ba- · · . •. k ldir dd t hr' izd kal k len çarpışmada maktul düşenler ara-"" .. •-1tııı"'• .ı\lınan•·a İt 1 k h" osya ıst erden Logargette ş- sının programını tatbık edecegı ha - me · . Bir mü e şe ım e aca 
d,.1 "' , ve a yanın on- paktı mucibince veyahut da Fransa 11 - ) 1 k dak 1 · sında bir de İngiliz miralavı bulunmak-,1...,,,, b· r iştirakin' t . ed anan eseri tamamlamak lazım ge - ın i beyanatını kaydetmistir. ve müzelerle şayanı temaşa yer en ge- , 
""- ırı. ı emın en ve kümctine karşı mevcut taahhütleriyle d'"' · .. ) . . K .. . . ·b h zecektir. ta oldug·unu bildirmektedir . 
• "'1<1 ""ç cun" ıgını soy emıştır. omunıstler, hükümetın u u-
ı..;1 ~a r evvel akdolunan an- telif edilemiyecek mahiyette hiçbir an- Jo h b'lh .. 1 · .. ta fed - · 1 d k •::===============:::::::::::::: ıf tlıb· •ayet etıne h"k" !aşma yapılmıyacag·ı hakkında meclise . u aux ı assa şu soz erı soy· sus sar ecegı gayret ere sa a at- ..ııl 

•riyJ zse o u umet en lemıstir : le müzah t ed ki d' ..-
.... e llezaket.•izlik yapmış olur. teminat venniştir. · ere ece er ır. ...... _ ... ______________ , 
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IÇINGUNDEN FAZLA KALAN A LELER 
A YRlCA TENZİLAT Y APJLIR. ·---·' 

Amerika Italyan 
Askeri bütçesi Tayyareıeri Mısır 

kabul edildi topraklarına indi 
Vaşin!.!ton, 24 (A.A) - Se· Kahire 25 (AA) - iki ltal-

nato 663 milyon dolara baliğ yan askeri tayyaresi ile bir 
0'~n. askeri bütçeyi kabul et• ltalyan sivil tayyaresi benzin 
mısş r. Bu bütçe barış zama• yollarında hasıl olan bozukluk-
nında kabul edilirken bütçele· 
riıı. en yükseğidir. tı.n dolayı Marsamtruhu şaı k 

Müzakere esnasında ciimhur sahillerinde harp çö.ünd~ yere 
başkanının yakınlarından olan inmişlerdir. 
demokrat Senator Levis par· Mısır hükumeti bu husu-ta 
lamentedan ordunun zayıfla- tahkikat yapı!masını emretmiş-
tı mamasını rica etmiştir. 

Hal'p, bütçenin kabulü için tir. 

ileri si.lrdü~u sebepler arJsında Gaz maskeleı·i 
bir isyan imkanından bahset
miş ve Amerikada gergin 1 iğ';n 
eheır.miyetli surette artmadığı 
hiçbir devlet mevcut cılmadı
ğını bild,rmiştir. 

Ladi Fuidi 
Batavia 25 (A.A) - Kadın 

tayyareci Almeira Earhart tay
yaresinin bazı aletlerini tamir 
etmek için Souravaya'dan Ben
doerhe avdet etmİ$tir. 

Londra 25 (A.A) - Dahi

liye müsteşarı B.Geoffroy Lloyd 
avam kamarasında beyanatta 

bulunarak gaz maskelerinin 

ahaliye ancak hakiki bir teh

like takdirinde verileceğini 
bildirmiş ve 19 Haziran tari

hine kadar dokuz milyon mas• 

ke imal edilmiş olduğu ilave 

~dilmiştir. 

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kara ve sivrisinekler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sineğin sivrisi de karası da bela.. 
Cılız, bir fiskelik can tafıyan bu mahlUkların kötülük kudret

leri kendilerinin bin misli büyüklüğündeki hayvanlardan çok 
fazladır. 
Çocukluğumuzda ninelerimiz anlatırlardı: 
Dünya öküzün iki boynuzu üzerinde dururmu,. Ara ııra ökü 

zün burnuna bir sinek kaçarmıf. öküz kafasını sallayınca zel
zele olurmut· 

Her halde bu masalı uyduran ıineğin kötülük kudretini anlat· 
mak ;stemis olacak. 

Yazın sı~ak günlerinde, serin bir odada biraz uyumak İster
siniz. Tam dalacağınız sırada gözünüzün veya burnunuzun üze
rine konan bir tek sinek asabınızın bütün tellerini birbirine dola, • 
tırır, sizi harap eder. 

Cibinlii:in arasından giren bir sivrisinek sizi sabaha kadar 
uyutmam::ı.ğa kafi gelir. Bunların ekserisi ölürken de bedava git
mezler, ya kahvenizin veya çorbanızın içinde intiharı hariçte 
ö!üme tercih ederler. Müiemadiyen naklettikleri hastalıklar da 
kötülüklerinin cabasıdır. 

İnsanlar bu haşal'atın toptan yekun canlarına kıymak yolunu 
buldular. Flit ve emsali vesıii.t ile yüzünü birden yere sermek 
kaba oluyor. 

Ben clü~ünüyorum, aramızdaki sivrisinekleri, kara sinekleri 
ne yapalım? 

Bir arkadaşla ba~başa verip konu~urken k_?-ra çalı gibi ıı;raya 
girenler, en ciddi mesaiFn mevzuu bahsoldugu yerlerde sululuk 
edenler, yemek sofrasında balgam ihraç edenler, yolunuzu ke
sip saatlerce tıraşa tutanlar birer sinek değil midirler? ~u~ların 
fili tini ne zaman bulacağız?.. ' 

Murat Cınar 
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Alman donanması Cadiks' de toplandı Pardnynn ayağn kalktı. Gözüyle :e:~ mı idiniz? •.• Al haneciyi aradı. Kapıyı nçmız dedi. Da- - Belgoder mi? .. Evet çok fena huy-
1\ nı •ı • """ Al d ha meyhaneci .}erinden kımıldnmndnn lu bir ndam, fokat pnpaslar kadar fons an gemi eri taarruza Ugrarsa man onan- ınilşteriler koşup kapıyı oçtılar. Parda- kalpli degil. 

yan kendisini tutnmadL Güldü. Saizo- - Ya Viyoletta! ... Tabii onu da la· 

d h 1 d d • d • ı e mnyı da elinden yaknlıyarak salonun nıdınız. 
nıasının mu•• a a esı•n en en ışe e 1 ıyor bir başından öbür başına kadar geçti.! - Onu tanımıyorum .. Onu tanımak 

Bütün haydutlar açılıp kendine yer ve- istiyorum. 
w;- riyorlardı. Rojo kruılnr içinde yüzü, gö- - Lütfen hatırlayınız... Viyoletta .. 

Hı k l 5 b • k • ·ı 'k b • J. h [ d zü simsiyah, taşlar ilzerinde yatıyor. Şantöz. ... 
~ Ü Ümefci er 6 ln lSl l lT OTUU QZlT Q l 'Boğazından hırıltılar çıkarıyordu. Saizoına korku içinde sert bir cevap 
~ lande 2 ' ' b b 1 h · !etler . . k l . Luizon yanıbaşında diz çökmüş, nl· verdi: 

~tcblı'ö. edr'. 5 (A.A) - Hükü-lnelmilel vaziyetten bahseden hari- rından şu veya u gru u a ey ıne cemıyetı ınu ave enamesı v k .
1 

k V h.. .. p 0 k 
ı:. ı B K h l 'h b' · t tak'p et k 'b' . A "Ik· . 'klA mnı sogu su ı e yı ıyor. e ungur - ,.-ıyır... nu tanıma istemiyo·_ 

~ t .. _ , Yor : ciye nazırı • o t spanya mese- müteveccı ır sıyase ı me - mucı ınce sıyası ve mu ı ıstı a- h"' .. vl 
· -..ııae 1 1 I 1. . . . d . d j ungur ag ıyor. ruın. ~; Yet h"·kr" vi ayetinde büyük bir lesine de temas ederek ademi müda- te ola.:gw u hakkındaki şayia arı ya- mı ıstır at etmesıne yar ım etme- Ş" l vild' ·r l F , __ t · · ı___ d ,_ • "1 f u u l . . • . .. d l h·· ova ye eg ı. ..1. ara ıyı muayene et- - atili ne ıçın yo~ısa on an neıret 
~br·1ı.la tn sürmektedir.. Si- hale komitesinin bir uzlaşma unsu- lanlamıştır. en ıçın cemıyet azasın an o an u- · f V L . h't b mi ediyorsunuz? 
~ r f l b A h b k.. 1 .. . d b' 'k . 1 ı. e wzona ı a ~n: 

' tadı l ası asız bir surette ru olduğunu \; e ir vrupa ar ine Paris, 25 (A.A) - ikinci sosya- ~umcr er uzerın e ır tazyı ıcra _ Ağlama çocuğum, ağlama... 0 _ Hayır, ı•cfrel etmiyorum. Fakat 
~ tıuf r. Hali hazırda vila- mani olmuş bulunduğunu söyle- list enternasyonali ile beynelmilel etm

2
e = .. M l h"'k" . . şimdi kendine gelecek. Bana darılma- sevmiyorum dn. Onu tanımak istcmi-

.. 1 di>tt ~su bir milyondur •• Bu- miştir.. amele federasyonu icra komiteleri - e§ru spanya u umetının dın . ı yorum. Ona bakamam da ..• 

.. ~ cnd>'ı.~ bini mültecidir. Ev- B. Koht Norveçin harici siyase· B. Debrouckere ile B. Citrine'nin arazisini ve hukukunu müdafaa için 1' F~~~· başını kaldırarak yavaşça Birdenbire durdu. Şövalyenin kolun-
L:ı'ti 1i .... d~ uyandırmakta olan ia- tinin esasları arasında hiç bir harbe muhtaç olduğu silahları tedarik ı ·Ha ır d 1 d b d' . ~ ~., ı riyaseti altında müşterek bir top- deb'l . . . k.. h "k .. I .. y . .. arı ma ım> ceva mı ver ı. dan tuttu. Ve yavaşça çekerek ilbc 
lot~tecı· normal surette temin girmemek ve gimdiye kadar olduğu lantı yapmışlardır. e. ı mesı besıçın .:n:ıez -~~ .. u du~l et ~r 1 Şövalye kadının avucuna hir altın sı- etti: 

lldra ır. gibi bundan böyle de daima yarın l l b tıcaret ser tısıne rucu e ı mesı- kıstırarak: _ Onun öyle bir yüzü vardır ki ... 

l 
... .' 25 (A.A) - Alman do- tatbik edilecek olan her hangi bir İttifa ile kabul edi mİıJ 0 an ir ni bu hükümetlere kabul ettirmek. ~ 1s . 
" . 'k · t kk"1 - mm Luizon olduğu ıçm bu pn- Bana pek ziyade ıstırap veriyor. Bana 

ttfa ıCn kuvvei külliyesi hali zecri tedbire iştirak etmemek bu- karar suretınde zı ı ı geçen eşe " u.- 3 -·- İspanyaya karşı tesanüt ve- rayı veriyorum diye mırıldandı. Mey- birçok şeyler hatırlatıyor. Ondan bana 
. ~ııın1 t Uadalaguivir körfezinde lunduğunu ilave eylemiştir. ler için atideki hususatın zarurı ol-! cibelerini iki enternasyonale men- hane kapısına doğru yilrildU. Kapının bahsetmeyin. Çok rica edefim. Onun 

~lı\'§ ~: Bu kuvvet, bir zırhlı, B. Koht, nihayet şimal memleket- duğu beyan olunm~.tadı~ =. . 1 sup bütün teşekküllere teşmil et- ~iğinde geriye dönerek cebinden bfr ismini anmayın. 
a İtd ~t, altı muhrip ve iki tah· !erinin Avruya devletlerinin grupla· ) -- İspanya hükumetının mıl- mek.. nvuç bakır ve gümUş para çıkardı. Or- Pardayan deli kadından hiçbir ip ucu 

~~~: b:;ü~::~ı:ildi:-.ımanlann ................... M~;;ş~["'pji;~J;;ki';;'j~"""j~h"J;""'{i;f "{i~J;"'"""""""""'"' tahğa n:rp:nş: ~:~::~~. yftiUer, iki ~::n;~.~::":"e:;::~:.,:n;:;;il: 
·'kta a Üssiilhareke olarak defa daha cezaya uğrarsınız. Bu defa Vaktiyle büyük bir gelire sahip bulun· 

.Si;aa1b~~nın°~~~~far~adiks ya- Pı~tllkoposun hareketi takbih ediliyor siz~::!~e :~,l:r~~:ıa:r~;~~~:nak :!::~a~::~::~:ıc~:~;~~:h~:~ti~ 
51' t§ahitler Alman maha- --1 için birbirlerinin üstUİıe çıkarlarken o~Tılmak istemiyordu. Fakat bu dl'.'li ka-
~ c en Ve bu gemilerin bir d • 1 • • • Şövalye Snizoma ile birlikte sokağa çık- dını da nereye götilrecekti Nereye hıra· 

·.~ ı..~'::~:r:yı.1:ı:·bf.: ve taşı ığı nışan ar gerı ısten1yor ~,~~:~~ie"'::~~':.ı~~h~":ı~~·~:~: :;:·~i~!~:.::;:~ .. ~:.b;::: 
k aostennekle beraber Al- marter caddesini tuttular. de yatırmağı münasip buldu. İcabında 
h~di ticaret gemilerini ken· Varşova, 24 (A.A) - Pat ajansı 1 Diğer gazeteler de pes~oposun Bu toplantıdan sonra bir heyeti 1 Şövalye sordu: buraya gelip kadına da bazı şeyler sora· 

~ ~h aye etmeğe kalkıştıkları bildiriyor : hareketini takbih etmekteclırler. murahhasa reisicümhurun nezdine - Madam işte sizi bu heriflerden bilirdi. Saizomaya dedi ki: 
~~Ur edebilecek yeni ihti- Krakovi peskopoıJU Sapisanın Varşova, 25 (A.A) - Krakovi gitmiştir.Heyet reisi general Goreçki kurtardım. Şimdi nereye gideceksiniz? - Madam işte Paristen çıktınız. 

~ tcQ· ~ı karşısında endişe his- takındığı ve kabinenin istifasına baş peskoposunun mareşal Pilsuds- cereyan etmiş olan hadiseden do- Eğer isterseniz... - Evet büyük bir rnhnt içinde ne!cı 
· ~İa, 2~ er. sebep olan hattt harehet münase- ki lahdi rneselesin~e ittihaz ettiği layı reisicümhura Polonya milleti- j - Şu sehirden çıkmak istiyorum.Bu- alıyorum. Orada iken kafamın içinde 
~et <.A:A) - Action Fran- betiyle lejyonerler birliği ve Vatan hattı hareket neticesinde bütün 1 nin derin teessürünü ve infialini ar- rada boğuluyorum. Acaba buraya ni- canlannn meşum hatıralar beni boğuyor-

\' lltın e~ının yazdığna göre, müdafileri birliği başvekile gönder- memlekette uymın infial umumi zetmiştir. çin geldim. du. Şüphesiz delilik alil.metleri olacak. 
\'ctlcrj . l§ga_li esnasında Franko 1dikleri telgraflarda kendisine karşı ve daha şiddetli bir şekil almakta· Üiğer taraftan eski muharipler - Fakat nereye gideceksiniz? Biçn- Ben neyim? ... Saizoma ... Saizoma ... ö-
:\>vcl nın c~nde daha bir kaç 1 olan merbutiyetlerini ifade etmek- dır.. cemiyeti de kabul ettiği bir karar re kadın ... Benim arkamdan geliniz. tesi yok. Siz.in de falınıza bakayım .. Siz 
11ıfetıktn~kur şehre gelen on beş 1te ve peskoposun indi kararının bü- Lehistan ajansı bu lahdin mare- suretinde baş pcskoposun hattı ha- Burada pek te uğrakta olmıyan bir kimsiniz? .• 
1()8iltıet' 1500 ~it~alyöz ve yüz 

1 
tün millet tarafından büyük ma- şalin ailesine haber verameksizin r:keti küstahlıkla tavsif edilmekte-, otel... Pek güzel bir otel var. - Geçici bir adam. Sizin ıstıraplarınız 

tl-lllalllul' Reçmıştır .. Bun!a_r İn-lreşale ve cümhur başkanına karşı ve ailesinin haberi olmaksızın nak· ıdır.. .. .. J Otelin sahihi cok iyi bir kndındır. var .. Benim de kendime mahsus dert-
~"ltt tar: ftından olup lngılız va- 1beslenilen hissiyata karşi bir haka- leclildiğini bildrimektedir. Bu akşam Varşovada buyuk bir Sizin kalp yaralarınm da tedavi eder. lerim var. Arzu ederseniz size bir dost 
~i. 2a5 ından getirilmiştir. ret tecıkil ettigw ini bildirmektedirler. Le' fecl nümayis tertip olunmuştur. Söyleyiniz istiyor musunuz?... olabilirim. 
tti~ (A A . :.- · ıyon erasyonunun nazır ~ 
<IQı~· · ) - Madrıdden K · p " h ba K 1 k k h · l r. _ ll!!!!!!'!!!'!'!!!!"'!'!!~~~~~~~~'!."!!!!!!!!!!!!l!!!'I - Çıkmak .•. Pek ziyade ıstırap çek- - Bir dost mu? ... Benim gibi bir çin· · Rınc .. UrJet oranny, cum. ur ş- oscia ovs i ve es i mu arıp er re- A k j • k 

~bit taa goreh nasy~nalistler kanı tarafından reddedilen istifanın derasyonu reisi general Gorcekinin S er J tiğim, ve hfila da çekmekte olduğum genenin ... Melun bir kadının dostu ola· 
~ ·• F'rank rrk areketı hazırlı-,peskoposun indi kararma karşı bir iştirakiyle tertip ettiği toplantıda şu şehirden kurtulmak istiyorwn ... 1 bilir mi? 
~Cticcle 0 ~~tı muvaffakı- aksülamel ifadesiolduğunukaydet· hükümetten mezkur baş peskopo- yoklaması ~imsiniz bilmiyorum. Fakat rica edc-I - Geçmişt?~ok~~ıra~~:km~ve~· 
. ".e havnenkuazı bask.ınlar ya .. P".. tikten sonra diyor ki : • sun taşıdı~ bu"tu"n Polonya nişan- rım, bana acıyınız, beni buradan çıkarı- la da ıstırap ıçınde omrunu geçırcn bu 

a I d h k 0 • ASKERLiK ŞUBESiNDEN dam s· d t labT k tın rn .
1
uvvet erı e u u- - Bütün millet kayıtsız ve ~at- larmın geri alınmasını istiyen bir nız. Eğer bu ricamı yerine getirmez- a · ıze 05 0 1 ır. 

~:ıt faaliyevzl l eri üzerinde bü· sız bu aksülamelle birliktir •. Bu ak- karar sureti kabul edilmiştir. 1 ·- 333 doğumlu ve bu doğum- seniz size lnnet okurum. Zira beni ıs- - Evet sizin sesiniz, beni teskin edi· 
"iljııt J ete uçm 1 d h 'lAf lul.:ırla muameleye tabi birçok erin hraplı bir muhitte bırab.mış olacaksı- yor. Ruhumu titretiyor. öyle anlıyorum 

i..ı, ean D L uş ar ır. sülamel asla bir siyasi i tı a man- Ayni zamanda bu mesele hak- temmuz 937 yılı içinde kamplarda nız. j ki sizin kalbiniz bir insan kalbi değil ..• 
~el'\ b' e uz' 25 (A.A) - zarası göstermemektedir. kında gör"sme1• ÜZ"'re mebusan ve b l w ·ı 1 b · 
tıtl • ıldirildiw ine öre nas- . .1. .. .u-. . ·~ - . . ' u unacagı cı let e u erler d.ah. i j .- Peki öyle olsun ... Beni takip edi- ı Zira insanların hcpsı gaddardırlar. Kim· 
i... Cttn Sa t dg dg w .1 Gazete asırlardan ben kı ıseye ayan meclıslerının de ıctımaa davet I yoklamalarını yaptırabilmel· ırın siniz? Şüphesiz bir yiğit Meyhanc-
"1e n an ere ogru 1 er- baw l b 1 'll · · b ·hfl .. f d'l · V l' ·1rl · ·ı · ~ ~ nız... I · ... ··· 

;-j • l'tıani l ak · · fflba g 1 u unan mı et ıçın u ı ı. a ın ~ 1 mesı ve ave ın mı ı eştırı mcsı 1 son yoklamanın bir temmuzdan on 1 Pard l· f l "t · · d' de o cruıavarı nasıl yakalayıp kurt sürU. 
bi .. ~ı kilom ot m bıçınd ıl o-1 pek müellim olduğunu ilave edıyor. ıstcnmektedir. ıa ~Tustos 937 salı gu"nu··ne kadar uza ~ cçhnyruıl k çdo... aza. mu ec:sırt· '~-ıı. z1 
. "' ll:İf e re gar ın a a tmış u • ;:-,u rn u a ının garıp vnzıye ı KU _ sü Uzerine fırlatıp attığınızı gö erimle 

& t ecJi} ı~e~ mürekkep bir ordu B . - j tılmıştır.. . . ! binin derinliklerine kadar işleyen ıstı- gördüm. elinizi, elinizi görmek isterim. 
~İJQİtilQ~ı~tır. fltanva Ve aponya 2 -: Lıse veya muadıl ve yahut ;rabı onun da üzerinde tesir yapmıştı. P

0

ardayan elini kapıya uzattı. Saizoma 
~ l'c . Bıne göre ordu San tan- daha yuksek okullardan çıkmış ve Monmnrter kapısına kndar geldiler.Ka- başını salladı. Şunları söyliyorcİu: 
il'ıtılt tııden teskil ve tanzim G ı • h 1 A f ı kor' un bölgesindeki şubeler hal-

1 pı kapalı idi, fakat Pardaynn muhafız - Eğer bir kimseyi sev~ olaydım; 
."c bnhr .. Lüzu~u kadar malze- o·· ru·· şme er 1 ti a ı kından ve bu şubelerde yabancı ola-I çavuşuna kapıyı açtırtmanın yolunu ki •hen şimdiye kadar kimseyi sevme-
v assa Yüz kadar tank var- ' rak kayıtlı bulunanlarla 936/ 9371 biliyordu. Cebinden ild frank çıkardı. dim. :': sevmiyeceğim.> Evet. b.irini sev· 
~~tıs· ı ] d k yılında rnezun olacaklardan vak- Cavuşa verdi. On dakika sonra merdi- mekliğım mukadder olaydı elının mutla· 

,'l'ılteirı~Ya. hükümeti Bask mu- mese e ere ayanaca tır tinden evvel asker olmak istiyen .~en indirilmiş, Şövalye de yanında Sai- - Bitmedi -
~ •-ı 1 tnu" • ed"k subay l kl d h' kl 1 ı ~ <"fZZZ:r/7.Z~.J7ZY-"LZzzzz:r/Jr;oı; ~ ~lt\fj essır surette yardım- Y v o aca arın a ı yo a- zoma o dugu halde bataklıklar arasın- ~ G .. h k. . 

11dta Ye edeceğini bildinnistir. - - - • - malan yapılacaktır· da dolaşarak dağın eteğine doğru ilcr- 1 • 0 Z e ) m) 
~el~ 25 (A.A) __ Barsel~n- Londra, 24 (A.A) _ İngiltere ile Ja- 1htilfıflarını b:?rtaraf etmezc çalışacak- 1 

K dl leıncğe koyulmuşlardı. Şövalye içinden 
1 M 1 ~ o 

1 
n ha.be 1 .. I .. lardll'. ~n bac-1 rına iş ı · · d · 1 t t ~ Ye • • r ere gore Espana ponya nrasında mutasavv"r ınuznkerc- g·· U I şwı arı geçırıyor u . 

. . ltıitc nı bır Zırhlı yapılmak için llcr hakkında D man malumata göre Resmi mahfillerde bildirild'~ine gör<! . orm Ş er - Pikvik ile Kroasın hııkkı var. Şu 1 a re 
~il) a - teşkil olunmustur .• Ko- . . . .. göri'··mclerin g~yesi suitcfchhümlerc Basmahanede kahveci Ali Ul- ~·cıvallı kadın hakikaten deli. Ondan ne .. 

fJ, ~~~~lgı .Yardım defte~ine her ~- Edenın yakında ~-. ?'osıda ıl~ mu- nihayet v.ermek olacak ve bilhasS!ı il .. i v~ ile H~lil oğlu Bedri. Abdullah 1 istifade edebilirim. 1 
. lo, 25 4'bılecektir. la katta bulunacağı bıldırilmektedır. .11,leml~ketin . karşılıklı ticaret münase- oglu F nıka nit dondurma kutu- ' Manmafih yine kadını isticvap etmek 15 ağustosa kadar seyahatte bulu-
tı d" (A.A) _ Mebusan mec- 1ki devlet adamı iki memleket arasın- betlerıne, Çın meselesine ve bir pasifik sunu hotbehot z ptetmek iste- istiyordu: nacııfrını arzeder .• 

llttkü toplantısında bey- da henüz mevcut olan bütiln görüş paktı planma taalQk edecektir. diklerinden yakalanmışlardır. 1 - Çoktanbcri Belgodcr i!ı:_?ir arada V.7.me:if"5= 5 
~ .. ....c --- ~~-·~ • 

• • , . , l hiya.neti ise fışikar bulunduğundan ötürU saya bır tekme attı, masa havada uçarak: idare~ilcriyle görüş! Dün hen onlara bir - Ala! ' \ ' ff· ' ~ j katline ferman sadır oldu. Bu hattı hü- - Gün1mm! şeyler söylemiştim. onlar da yerine gel- - Ala ya! Hem Haydaroğlu rahmet-.. \~ ~ · ' f'. .e -....... - -f. · ·::ı 1 mayunun icrasına Köpri.ilü Mehmet p:ı- Deyip kapıyn çarptı. Tuz, buz oldu. mcZ! . , bnk iyi dikkat et ve onlara da ha- !isinin intikamı, hem de kendi hıncı-
~ -....__,__~ ~ .... .:.:.:_,--:;=;-=-,·-::. 1 şamız tayin edilin::c btmu hafiyen duyan İşte.bu. _ses, bu gümbürtü kapının dışın- ber ver! dünyayı başlarına dar ed.:?rim. mız "·erini bulur. Hem de şu zulmeden 
'c'~-.'. ·~, ,. ._ . 1 !' ., ~~ ~ boynu yaralı Paşayı ınezbur ·derhal it- do. cı sı ahlı U§ağı harekele getirmi~, içe- Geldiğimde soknklardn pislik görmiyecc- kim imiş, bu mu, başkası mı öğrcniriZı 

bamdan ve gayriden vafir leşkcr topla- riyc girmişti. Uşak, kapının arkasındaki ğim çarşılarda dolandmcı görmiyeceğinı. öç nlınz bu bnhanc ile .. 
\ - • yüp mukabeleye ve hatta isyanıı şUru ey- ankaza baknrkcn, Katırcıoğlu bağırdı: Ne idugi belirsiz ecnebilerle, elini ayn - Dcs~n e! tcnbellikten atların ima· 
~O : To rı 1 l' 3frlka No: 63 !emiş. Köprülü Mehmet paşamız dira- - Hey! sersem sersem oraya bakma! kimselerin hallu soyduklarını görmiyc-1 nı gevrcmiyecek. 

lJ.'l>. _ ~ yetlı'.i bir. ihtiyar olmakla hcrabcr ne de Git ~abu.~ bana defterdarı çağır! cef.<im, sokaklnra dökülmüş hastalar gör- - Ben Kntırcıoğlu olduktan kcrri. 
~ ~lıl'an olsa sinnı hndden cfzun bulunmakl:ı. yn- Bır muddet sonra apaltopal giren sa- miyeceğim. Dediklerimin hepsi yerinç ne o ot.tar tenbelleşir, ne de biz, ne za. 

t~i~Ol'dı.ı: bu mektup şöyle de- lar bizim arkamızda koşan odamın hak- mnda bir behadır yiğitin arkadaş olması kallı defterdar hiç beklemeden yalvar- gelecek. Hadi baknlım, çık şimdi, çıkar- man olsa bir fırsat buluruz. Sen şimdi 
' kından şimdi biz mi geleceğiz. ıntinasip görülerek siz paşamızın uhde- mağa koyuldu. ken uşağı bana gönder. çabuk hazırlanmnğa hnk!. 

~tl ;ı bınızdan ndamlnrıruzla İkinci mektubu açtı. Bu mektup Sadr- sine bu vazife teffiz olundu. Hemen na· - Paşam aynklarınızın tilrabı olayım, 1 Odanın içinde uzun uzun gez.i.nmeğe Katırcıoğlunun yanından ayrılan Ak-
b:._ tııUte~~!ı~, Beypnwrı ilerusun- ilzam Murat ağndan geliyordu. Sndrtızam mclerimiz alınup rnefadı maltlm olun::a offediniz, daha tnınamlruunndı. başladL D<!!terdarın bin tcmennnlarla yakalıoğlu bir saat içinde herşeyi ha-

ı!i;~<trıı,~ ~P olan Köprülü Meh- da mektubunda: çıkup gelcsiz, nyruce namelerle; sızı - Yahu! sana birşey söylemedik da- eteklemesini bile farketmedi Uşak girin- zırlnmıştı. Tekrar efe kıyafetine giren 
~ d l'llUltıki ol 1 ır ildni «Benim hnkikatlU, dirayctlu, şecaat- Beypazarı tnrafında bekliyen KöprUlü hol dur bakalım ne duyncnksın. Kalk ce emretti: ve silahlarını kuşanan Katırcıoğlu,Fat-
l. Cl\fl t nsız. 1cr z . 

1 1 
v 

1 ~"~~,t e e İsyan eden boynu ya- lu, arslan karındaşım paşamız~• dıye baş- Mehmet paşamıza iltihak edesiz! Bak ö~'. c yntma ayaklar altına ... Ayak altına J ~ Bana Akyaknlıoğl~u ç~gır: . . mnsına sarmaşıp: 
1~~ Z ll~ . . laınış ve hikayeyi daha tafsilutla açmış- sıhhat ve selamet üzere olmanız cenabı }rnpeklcr ya.tar. 

1 
Bıraz sonra Akyakalıoglu ıçcrı gırdi: - Yakında gelirim! 

~ 1.ılUl'll ın tenkılınc serdar tı kibriyadan dua edilegelmektedir, bizim İ Korkudan benzi bozulmuş defterdar - Ooo! Şnh Mehmet başı kabak, ma- Diye onu gözü yaşlı ve hasretli hıra· 
· t!ıb Ve ltisnf ından sikuyct 1 · 1 kan 1~ lır p.rı., "' «Sizin bir zamanlar derdestlnlz için paşamız.> titriyerek ayağa kalkarken Kntırcıogwlu: salar kırılmış, gözlerin çanağına luırak, ntına atladı. Dört naln şehri bir 

k,~·; de --.ıntıın hayyen veva 1 d"' .. b hal b 1 ld ? d 1 ık l d '°lıı-uı-.tdesti i . 'k' · ı kin ve intikam hisleriyle peşinize düşüp Kntırcıoğ u bunu da okuduktan sonra, - Defterdar! ben bugün birkaç gün onmU§, u ne e. ne o un. o aştı. Art onu tanıyor ar ı. Yarım 
tlc:ıtırt~ l\iehrn;tın 1 ı serdnr~. - ;ir türlü muvaffak olamıynn boynu ya- oturduğu yüksek köşe minderinin önün- için dL:ıarı çıkıyorum. Yola çıkanın ha- 1 Diye bir kahkaha atmıştı. Katırcıoğ- saat jçinde etrafına bir göz gezdirip, 

~· C~e iktifa paşamı~ın m~m 
1 
ralı Mehmet ı>aı,<;a çok nankör bir adam deki geniş ve kakrnalı rahlemsi yerden lini Allah bilir. Kaç günde geleceğim ma- lu cevap verdi: çnrşıda yakaladığı bir madrabaz dolmı· 

t!tt ~l'ekti.r ki .c~esı tavsıye olarak kendisini gösterdi. Zirakim uhde- yapılı bir masanın üstUne iki üç yumruk Inm değil, ben gelinceye kndar dediğim 1 - Ulan gülmenin sırası şimdi değil! dırıcıyı, atından inmiyerck kamçısiyla 
' hıt,et p~ız:U m~ellahan sine layık olmadığı bir seraskerlik tev- vw~p uşak ç~ğ~nk istedi. Fakat bu defter hazırlanmalı, eğer geldiğim vakıt hadi bakalım, buradaki kızanları topla! döve döve yere serdikten sonra, bağıra 
~ h ~elestz. B ~ a bır olup cih eylemiş idik. Siz nsitanede Sadrhii- nazık masanın ıkinci yumrukta bacakları görme?.Sem alimallah seni kırk gün haps- Yanına da Beyşchrindeki muhafız as- çağıra bir takım emirler, ruısihatler sa-

eı0:~i Sliz.u alu selamet üzere mayunda misafir iken bile, bre! ben scr-ı ayrılmış, etrafı beş on parçaya bölüne- ederim. 1 kerlerin hepsini al! Yol göründü. vurup ağır agır yola çıktı. Yüzlerce ki· 
tdtı t> ruınuzdur > k ·· .. d .. .. .. ğ h di N ' ·ı·k k 1 · t . .,. · .. '"dili ~ •ı..11.IantUr} • • •• .. dar oldum deyu fuknraya eziyet edüp, re · onun en, uçuncu yumru 1unu a- De . De!terdar biraz ferah almış ha- - e var. şı ı .as er crıne ye !:i.ı ve yuru er. 

~ • 1lt.ıııci u hır küf ur sa- yakınımız~aki kazalardan cem'i emvale vada bırakacak bir yıkılma ile yerlere Iiyle: 1 - Bizi bir znman takip edip ba.~unı- .................... . 
~,~ &Qyı::tubu açmadan 1 başlamış. Siz gittikten geril birçok eziyet devrilmişti. i - Aman paşam! yarın bile hazırdır za düşman olan boynu yaralı Mehmet Beypazarının dışında bir mesircliğe 

b~e . · görmüş çıkıp gelerek arzuhAl ile izharı - Hey! Yerin dibine geçesi! diye aya- defterler .. Ne emir buyurursanız o olsun. paşa isyan etmiş, bizi onun üz.erine beş altı yüz askeriyle yerleşip çadır 
Qıi dUsıu. Bir zaınan-.tezallOm eylediler. TezallO.m edenler çok, ~kalkan Katı.rcıoilu yerdeki kırık ma- - Sen ıimdi wxı.emlekaUD .ejalariyle, ~önderlyorlar. - BiTMEDi -



inanır mısınız? 
-·-·-·-Eskilerin halleri ne kadar gülünçtü 

1798 de Fransa ooloncu Gon.,- . 
rin yanına bir kadın yolcu alarak 
havaya uçacağını ilan etmişti. Paris 
polis dairesi bu uçu~u yasak l!tti ... 
Niçin diyeceksiniz} Çünkü, ahlakın 
muhafazası bakımından, polis mü
dürü bir kadınla bir erkeğin ayni se
pet içinde seyahat etmesine müsa
ade edemezmiş! .. 

Sizler bilmezsiniz amma, bir va
kit Türkiyede de tramvaylarda ka
dınların ayrı yerleri vardı ve bir 
perde ile tramvayın diğer kısımla
rından ayrılırdı .• Hoş, kadınlar ken
dileri de yüzlerinde bir perde taşır~ 
]ardı ya .. Kadın1an, kızları perdeden, 
kafesten, haremden, esirlikten kur
taran cümhuriyeti yarının kadınları 
olacak bugünkü minimini kız1ar 
nasıl sevmezler 1. 

-

Heykeltraşlık dersi 

Yolda hır • geçen serguzeş 

Siı: de 50 kilometre 
kolayca gidebilirsiniz 

Bütün insanfar normal doğ- Şimendiferler daha yokken ayak ge- lıdır. 1ri ilmikler yüriiyü.'.jU imkansız 
mazlar .• Bazı defa, alimlerin tam zintilerinin mez.iyetlerini saymak fay- kılan Jovrımlara mani olurlar. Eğer 
olarak bulamadıkları sebeplerle, dalı ve yerinde idi. Zamanımızda bu da- böyle bir kıvrım hasıl olursa durmak 
herkese benzemiyerek doğan veya vn haliedilmiştir. cYUrüyüşUn mükem- ve bunu tedavi etmek lazımdır. 
büyüyen çocuklar olur .. Mesela Si- melliği> hararetin değişmesi kadar alel- Bununla beraber yürüyUş profcsyo
yamlı kardeşler : lki vücut birbirine ade bir konuşma mevzuudur. Herkes nelleri alelade çorap kullanmazlnr. Bir 
yapı~ık olarak doğar.. Böyle lJazt tasdik eder. «Ne nefis spor, ne sağlık kumaş parçasını, ayakkabının muhte-
vak'alar görülmüştür .. Sonra bazı ı ı k ı nI kta verici ekzersizl...> Fakat bunu derken lif losım arına göre e zem a ı ı , 
çocuklar büyüyünce d~v gibi bü- otomobil, fren veya otobüse yerleşirler. ayağına sararlar. Ve bu mükemmel bir 
Yük olur1ar. Diğerleri cüce kalırlar. bak mln ed En · · kJ Bedenl . antrenman ancak tedrici u- inti te er. cyısı aya arını 

Stratos er taYY3 

resi ve yol 
uzunluğu 

Birincileri için vücudun büyüme- sullerle elde edilebilir. Hiçbir zaman çıplak tutmnktır. O vakıt ter kumaşı 
sine sanki hudut yoktur .• Diğerleri- rf dil g , t t 1 , ıhh t ıslatmaz. Kabarcıklarla kırmızılıkların 1 GÜNDE 80 . b .. .. . . h d k sa e en a3re ıs ırap ı ve, a s a e 

1 
.:111 

nm uyum.e~ı ıse ~men ayarur a- mugayir olmamalıdır. ve taaffünlerin asıl sebebi ise budur. ııi.ı S" . 
lır •• Dev gıbı haddınden çok uzun AYAK YOR., ..... 7 ., .. ŞüN MOTöR"'" AYAKKABI· YüRüYüŞ RAYI B . l . yet edcfSC 

11 
tıl .:t 

bo l d k • 1 b d 1 l • u ı u u • u tavsıvc ere rıa 'lıırl i tı' 
Y u a am, e serıyet e U a a 0 ur. .. .. .. d . Ayakkabı kusursuz olmalıdır. Kalın 

50 
kil - l ·ıc bir 0 etrC~ ıo' 

Cüce ise çok defa pek zekidir. Ge- Yuruyuş evre::ıınde ayak asla bol su . . .. .. v • omctre yo sı 
0 

kilofll 'ıJıı' 
l d b.. ··k ah · l ile yıkanmamalıdır. Gayretten sonra derllı ve dabanı mumkun oldugu kadaı yecektir. Ancak 80-10 ~ e5' 

çen asır ar a uyu ş sıyet er . . kk b 1 ç· .1. k Jtsını:t· . 
1 

w d. l d .. l b en iyisi hafıfce nemli bfr bez almak ve az çivilı aya a ı a ınız. ıvı ı aya - muvaffakıyet saynca bırl ıt ugur ıye yan ann a cuce er u- dalı k . .k dalı .. . nra ,on ti 
l d 1 d eti ovmadnn silmektir. kaplnrı a ço ıstı rar ve n mu- muharebesmden so dol" . f 
unD~rurba_r :_·:_ ela baz ukl Su derileri yumuşatır ve hassas kı- kemmel intibak temin ederler. Daham Yunanlı mnao;lı nskcri M 3 ·~ter<İ1 

ıger ır ımza ı çoc arın . 
0 

iJ1fll1?' ~ t( 
şu veya bu azadan mahrum doğ- lar. Eğer deri altında su toplanırsa ka- geçen bir çivi hcınen çıkorılmahdır. rını geçerek Karadcnı~ eğe oc 

al d Bu d:... ,.. 1 la n ksan bnrcığı alevde kızartılmış bir iğne ile Ayakkabına giren bir taş phrçasını der- knt bu kadar uzağa gıtn: f'- 011d;ıtı ..,~ 
m arı ır.. , ıger aza ar o dl ~ hal kın l°d' 11 .. de r> .ı ı 'fV'. 
olanına ait i§leri görmelerine se- deliniz ve c igın kapanmaması için ç~ e ı ır. . . 

1 
• Mehmetçikler ~ cdilet Jll<·~, 

hep olur .• Ducornct adlı bir ressam yara içinde bir iplik bırakınız. Deriyi Scrınlemek te hır meseledir. En eyı- mire yayan olarak. ının. den \T•.;Jıı 
ayağıyle resim yaparmış.. Kolsuz hiç bir zaman koparmrunalıdır. Bir tır- si ağzı buzlu değil, serin bir su ile çal- orduları Anadolu ıçlerı~derlcrdi0"11& 
bir genç kız da ayağıyle diki~ di- mık ispirto veya eterle dezenfekte edil- kalamaktır. İçmek istenirse su il~ ka- kadnr bile az zamanda ~r }lııdtl 1'~• 
ker ve dili ve dudaklariyle iplig"' i ig"' - meli ve sarılmalıdır. Teharrüş halinde rıştırılmış şekersiz. kahveden bırkaç zam imparatorluğun b "'ctİŞeP t'lL\ 

k il b'. ıecc " . vd f neye geçirirmic:.. aslfı Tendirdiyot kullanmamalıdır.Çün- yudum almalı. Tamamen ter es me- diğer hududunn °Y .. .. ··ıcrd•· .. ti; 
)f • l h d t k'ki üruyucU ··fil) c' Nihayet sakalı üç metre otuz kil Streptokoklan çoğaltır ve teharrüş dikten sonra ve norma araret av e manlar ha ı .Y elik 'j\1 oto'11 

santimetre boyunda bir adam ta- etmiş deriyi yakar, biricik il~ç nemli etmedikten evvel kat'iyyen buzlu su iç- günde 80-100 kılonıetr··ri.iniir· ttt< 
Can sıkıcı bir adam büyük bir cevabı verir : nınmıştır .• Bunun fevkaladeliği za- kompr~s ve yürüyUşUn kat'ıdır. memeli. bize şimdi imkt'ınsız go0tJafllt1~1 et.» 

heykeltraşın atelyeaini ziyaret eder- - Gayet sade : Bir heykel yap- rarsızdır .. Bir adam çok uzun ve sık YttRUYüŞüN YAGDANLTGI .ÇORAP Su, çok ııerin su ile bile ıslatılsa za- bile, trene, ta~~~~y~ un te111~ıl"' 
ken bir heykelin nasıl yapıldığı hak- mak için bir mermer kayayı alır ve sakallı o1duğu için tikayet edemez.. Çorap ta son derece mühimdir. Hiç rarı yoktur. Sabah kat'iyyen nç yoln çık- ederiz. Fakat yuruY b~nJarıP 
kında manasız sualler soruyormuş. bütün fazla kısnnlannı kaldınrsı- Çünkü bir ustura iJe bunu yoluna bir zaman iplikten veya pamuktan de- mayınız. Sıcak 0blıirş.ını:cyı..z....iç_m_iş~'-·e_h_af_if_b_h...:· .JilsQ.iıh,j,,lh:ı..ı:a~tAJvbıeu....JkwuJ.1v;:_v.Jr;.~~tlk!,!;ct::..;;u;...r. _ ___ _ 

L_~__:Ca~n~ı~s:ı:k~ıla:n~~a:r~ti:st:._:::o~n:a~n~~~ha~y~c~t~ı~u!n~ı~z~ •• ~----~~~~~------~~k~otL:.:.m=a~s~ır..::.k:::.....:k~o~Ja::...;d~ı~rf~.------~--'.._. __ =k=nt.~~UL.ıwilJıU.l.&...JıLiıW.w:.ıL,ı;ıWlllıt:.-&11.1~.ı.ı.ı...a:.u~ 
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[B~RSA I! 
Uzum 

Ç. Fi at 
332 

Esnaf bank. 11. '25 17. 50 
12 P. Klark 12.25 13. 

394 Yekün 
445885 Eski yekün 
t46279 u. 

n 

Zahire i
8
12 Ç. Buğday 4.875 6.125 
6 .. Arpa 3 25 3.25 

1~0 " Bakla 4.1875 4.1875 

135 
8 " M. Darı 3.75 3.75 

"! kent. palamut 315 830 
- w 
AÇILDI 

? • 
DUnyanın en meşhur 

Çeşme Plajları 
t bHayat, istirahat, eR-lence, 
a ldot ve alakart nefis ye• 

inekler ve içkiler. 

b Fiatlerde her seneye nis
e~e yüzde k1rk tenzilat. 

er giln sa .. ah ve aktam 
Je . k iıtf• onforfu otobiislerden 

""'i ' •de edilir. 1-3 f1158} 

~çık artırma ilanı 
ta Aıinıet dofayısiyle 27 Haz;. 
t\'~ ~37 Pazar günü öğleden 
p e saat l O da Göztepe va· 
9'8 iskelesini geçince caddede 
b huaıaralı evde Selanik 
fe~kka~ı müdürü B. Fuat'a ait 
h"ı •iade zarif ve nadide mo· 

1 Yel tıla ekr mlbayede suretiyle sa• 
ca tır s . 

e atılacak eıyalar arasında 
lnıalj .... 1 • k 

lrıett goru memış gayet ıy · 
def ~r Şam mamulatından se
•d ışlemeli lüks ve nadide iki 
•det büyük köşelik ler ve dört 
da~t Yine sedef işlemeli san· 
ltı Yeler, ayrıca sedef işlemeli "•a v . • ••la e aynalar ve sıgara ma· 
hcı "• fevkalade iyi sesli vil· 
lba iti nıenzel Alman piyanosu 
Pc • f a'buresi. maroken kane
•and Ve iki koltuğu, maroken 
hur alyefer, maun kristal camlı 
Ye: ~e kontura bOfesi ve kare 
~ıtt e nıa:ıası, yeni bir halde 
tik on kumaştan yapılmış Ame-

an k 
ltıaa anepe ve dört koltuk 

a ve ·k· . })etd 1 • 1 ı sıgara masası ve 
tut e•erı, emayi soba ve ho· 
•baa·rı, aynalı etejer, elektrik 
ıtı1810t!.arı, şemsiyelik, l<adife 
ııa81ab 0 ttüsü, ceviz şemine ay

l'erıi b~ş Parçalı hasır takımı 
kuşı ır halde çocuk arabası, 
ltıeş tı k~vaı aynalar, çok z8rif 
dc8ec I Uçük yazıhane muhtelif 
leti tı erden Avrupa iskemfe· 
tl:ıaaaı tnubtelif madeni sigara 
~trt ~rı, . yeni b ir halde Jaci
~aııepe adıfeli 9 parçalı kübik 
ilci lld takımı lake buz dolabı 
C)tta et duvar etejeri, mavun 
lal>at~asası , Kütahya ba'ısı ve 
~ceın a, Uşak, Kayseri, Kula, 
t~ kil· Yol halılar, seccadeler 
~•ırı,'~lkri, iki adet salıncakla 
~)•la 18 enıle ve sair bir t ok 
tıiacaktt ltıüzayede suretiyle sa· 

S ır. 
'tı 

~ t~....,~ Peşindir. Fırsatı ka
.rlnız. 

Türk nıü2ayede salonu 
, nıüdüriyeti 

•••••···· 1-3 (1148) •••• 
~ n'OKTOR ........... .. 
D shat Hatip oölu 

a ili o 
t lki 

8 
Ye tnütahassısı 

,"hassı:ın:denberi dahiliye mü· 
~llltl Aı 1S?•nı ifa etmekte oldu
~atı ha'i~ancaktaki Sent Antu
;tıc "'" a,nesinden bazı sebep-
qa Jtı dı B h 11la•a nı. undan böy!e 
Ct tınu p d 

d RG 11 azar an maad 't ı . sabaht 8ı '"•tıcj an akşama ka-
~ tılltna Beyler sokağındaki 
d,'b~ı edtıııla nıuayenebanemde 

"l ecc v· 
~I ' ttirıe. 1 .. gını. Hastanede te· 
\Qt'•tt(!akt uzuaı göıülenleri de 
~e S,dık ~~üzelyerde "Dok
-..: li,1t nıet Sıhhat evin-

"te .. · aııe .. . 1 ~ . 2ırtai ucretıy e tedavi 
t'-. &ayın halka ilan 

Telefon: 3315 

ns :za: - - T ,__ F 

lzmir birinci icra memurla- J 
ğundan: 

Hamıt:nin lbrahimden o!nn 1 
İpotek karsılığı bin lira alaca
ğmın temini tahsili zımnında 
tahta teminde bulunan borçıu 
IV:ustafa oğlu lbrab·me ait Bu· 
canın A!tunav sokağında üç 
numaratajh tahtani ve fevkani 
ve içerisinde beş odası bu'u
nan bir bap ev dört yüı lira 
kıymeti mubammine i 'e ve bu 
eve muttasıl sekiz dönümden 
ibaret bir kıt'a baS! keza dört 
lira kıymeti muhammine i'e 
2 8-937 tarihine mü~adif Pa
zartesi günü saat 11 ~e aç:k 
arhrma ıuretile Hhh~a çıkarı· 
lacaktır. Bu arttırmada sahş 
bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en çok arttıran taliı>· 
lisinin teahhiidü ba'·t ka'ma't 
suretile Hh! on he~ gün daha 
uuhlarak 17·8-937 tar'hine 
mlisadif Sah ~ünü saat 11 ,le ı 

sahhğa çı\carı!acakhr. Bu arhr· 
mada dahi sahş bedeli mu· 
bammen kıymetin yüzde yet
miş b~şini bu'madı;ı takdirde 
en çok artıran taripfis~ne ibafe 
olunaca\cbr. lsbu gavri menkul 
lizerinde her han~ bir şekilde 
hak talebinde bufunan'ar işhu 
ilamn tarihi nesrindeo itibaren 
yirmi gün zarfında el•eı inde 
vesaikle birlikte dairemi:ıe mü· 
racaatlar1 laumdır. Aksi tak· 
dirde haklan tapu sicifile sabit 
olmayanlar paraların pav 1aşma

sından hariç bJrak11acaklardır. 
22· 7-937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulun
durulacaktır. Yüzde iki buçuk 
dellifiye müşteriye ait o!up mü
terakim vergi, h•nviriye ve tan
zifiyeden olan belediye rüsumu 
ve vakıf icaresi artırma bede· 
linden tenzil olunur. Arttırmaya 
i_ştirak etmek istiyenler yüzde 
yedi buçuk pey a{<çasım veya 
milli bir bankanm itibar mek
tubunu hamilen 937-987 dooıı· 
yamıza ve icra mfinn~isi'[{e m'ü
racaatlan lüzumu il5n o'unur. 

f2079l 1169 

ikinci icra memurluğundan: 
Bir borcun temini için meb· 

cuz olup satılmasma karar ve• 
r Jen 18 Jira kıymetinde aynalı 
dolap 5 lira 2 levha 25 lira 
mermerli ve aynalı konsol 35 
lira elbise dolabı 10 lira mer-
merli orta masası 5 lira bakır 
mangal 3 Jıra . sigara masası 

5 lir~ S küçük sigara masası· 
nın birinci artırması 2-7-937 
tarihine müsadif Cuma ~ünü 
saat 14 de müzayede bedes te· 
ninde bu husustaki şattnamesi 
dairesinde l<ıymetlerinin yüzde 
75 ni bulduğu takdirde müşte• 
risi üstünde bırakılacaktır Bul· 
mazsa ikinci artırması 7-7-937 
tarihine müsadif Çarşamba gü· 
nü aynı saatte en çok artıran 
üstünde bırakılacaklardır. Da· 
ha fazla ma '.umat a mak i~ i-
yenler dairemizin 937 · 2948 
No.lu dosyasınH müracaatları 
Han olunur. (2084) 1167 

Zayi 
328 eenesinde Turgutlu ka· 

sabası Rüştiyes:nio son sına
fından aldığım mektep şaha
C:etnamemi 1ayi ett'ğimden 

yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Turgut'u eski menteşbaba 
mahallesi uzu" sokak Tur
gutlu oğlu Ahmet oğ u Şer.f 

2082 (1161) 

Zavi ... 
z ;raat Bankasından a'clıihrn 

1205 No. vadeli tasarruf l o
rosu kayho1mu c: tur • Y en=s:ni 
afacaS!"ımızdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Adre41 
Mıt1r'1 Cadde9İ ikinci Sülev- ı 
maniye so'<a(Yıntf ı Ne>. 99 

evde- N ~ CtYr.: 
1172 '2075) 

Kuo:ada!n su'b hukuk bakiın· 
liğ:ncJen: 

_ _,, -
Kura.;:'Boğaı, Burun hasb· ( 

lıklan mntahassısı 

Doktor Op~rator 

ami Ku~a~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 ' 

C!i 
L":?I 

Fv·: G~ıtepe trnmv~ y cad· 
desi 992 T e '. efoa 3668 

1-26 (481) 
WWZLH'.AP ii 

:-lem satılık hem 
kiralık 

Darağaçta tramvay caddesinde 
108 numaralı kargir iki katlı ve de
rununda elektrik tesisatı, kum-

5 SEttE 6ARAt1Ti 

BULUNMAYAN EV KASASI 

OLHAYAJf IAXKA.YA BEN!.EI 

Mikrop hını.~darı aana korkutudur._ 

Paranızı kauda sakladıtırıız &ib& 

r•r•c•klerinl&J d• 

aofuk hava dolaploarında ınuhafca ediniz. 

tkl defa az işlemekle 
• 

aynı randömanı veren 

.-,.ane aotuk hava dolaptan" 

~ Ay Veresıye .::>a .. ış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZVIR - Saman hke'esi ( Büyük Knd·çah Han ) 
AYDINDA : M~hmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLA DA : Ahmet Sabri Acarsoy 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
s~bibinin vergi borcunun temini tab"ili için mü k:yeti tahsili em

val kanununa göre hacıed i len 2 inci Sultaniye mahallesi 2 inci 
havai ıoka~ında 4 sayılı arsa 21 gün müddetle sahhğa çıkarıl· 
mışhr. Bu kerre yeniden takd·r o!unan kıymet üzerinden almak 
pey sürmek ve satış şartlarmı öğrenmek İ!lttivenlerin defterdar-
lık tahsilat kalemine ge'meferi. (2093) 26-2-9 

Kuşada41ının e'lki cami ma
halles:nclen Kovancı oj?'u ö .ü 
Mehmet veresesinin o:Ylu Sü
fevman ile damadı Rifat alev
hine açh~t izalei şuyu dava~ 
üzerine yeri bel'j olmayan dava 
o'unanlardan Rifatın ilan yo
luyla yapılan tebli~at üzerine 
de gelmemesi ve bir vekil da
hi göndermemesi itibarile hak
kında gıyap karart verilerek 
duruşmanın 30-6-937 Çarşam
ba günü ıaat l O na bırakılnıış 

~--- ·-

1 • 

. 
Kumral, sarışın, e emer her tene tevefuk eden yegtne sıhhi 

kremlerdir. Cildi bes!er, çil, Jelie ve sivilce!eri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
ııbhi güzellik kremlerid:r. 

Krem Balsamin dört şekilde tekdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüı için beyaı renkli 
3 - Krem .halsamm acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba'eamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
Jn2iJiz Kanıuk eczanesi BeyoR-lu lstanbul 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Sabib:n:n vergi borcunun temini tah•ili için mülkiyeti tahsili 

emval yua5ma göre baczedifen Hatuniye mahallesi te\lalbaşı so· 
kağı 30 sayı ı ev 21 gün müddetle satı'ıfra çıkarılmıştır. Yeni
den takdir o!unan kıyrret üzerinden almak pey sürmek ve sa!ış 
şutlarını öğrenmek istiyeoferin defterdarlık tah5ilat kalemine 
jZelmeleri. _ 12092) 26-2-9 

lzmir iskan · müdürlüğünden : 
Biri merkez diğer üçü kazalard istihdam cdilme1c üzere 150· 

şer lira ~ebri ücretli dört fen memuruna ihtiyaç vardır. Talip 
o'anJarın mimar veya Fen mektebi mezunu olması ve yapı iş 'e· 
rinde ;btisası bulunması şarttır. 

Mibtahdem bu'undukları işlere ait vesaiki i1e lzmir iskiln mü· 
dürJüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 2070 1163 

• .,, 

lzrrıir Vi ayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi bQrcunun temini tahsili için müikjyeti tahsili 

emval yasasına g.öre haczedilen Ahmet ağa ahallesinin Ke
ten soka~mda kain 2 sayJh dükkan tarihi ilfi ndan itibaren 21 
j!Ün müddetle müzayedeye ıçıkanlm1şhr. Yeniden takdir edilen 
kıymet üzerinden almak pey sürmek ve müzayede şartlarını öğ· 
renmek istiyenlerin defterdarlık Tahsilat ka 'emine g e lmeleri. 

2091 26-2-9 

MILLt EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Dosya No. Lira K. 

811 · Karataş lslabrme 23 taj numaralı 4 - 3 h issesi 100 
810 " Jb · ş ağa so. No. 14 tajlı ev. 265 
806 Karantina Mahmudiye sokak 7 eski ve taj 405 

D'ımaralı ev 
796 Salhane Şetaret sokağı 17 numarataj ev. 40 
795 " ,, " 30 kapı No.lu ev f:S 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdiden 

haddi layik i1e talip çıkmadığından 7 • 6 - 937 tarihinden itibaren 
bir ay müddet le pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin satış komis· 
yonuı,un içtima ett ği gün'eri ofan pa ı.arlesi ve çarşamba gün· 
lcri Milli Emlak müdür lüğüne müracaatları. (2099) 1165 

lzmir birinci icra memurlu

ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hac
ze alınan ılıca üstü Kızı ldağ 
tırazlı mevldiode kain ve ke-

male gelmiş 1000 küsur ağaç 
üzerindeki armut mahsu.ü 1 

Temmuz 937 taribir.e müsadif 

Perşembe günü saat 11 de ılı
ca mevkiinde açık artırma su-

retile paraya çevrilecektir. Is· 
teklilerin mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

{2089) 1166 

Kendi kendinizerni traş oluyorsunuz 

' 

O HALDE? 
Memlekette biricik olan OZTURK sahipli 

ZKU 
TRAŞ BIÇAG NI VE LEVAZIMA TINI 

KULLANINIZ 
Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA özTORKON PARAsıoıR 

Çünkİ : ONUN HAKiKi VATANI TÜRKİYEDiR. 
Boz Kurt traş bıçağmı, Boz Kurt traş sabununu. Boz Kurt traş fırçasını, Boz Kurt tra~ 

makinasını ve kremlerini aramağı unutmayınız. 

SAHiPLERi: Ft'hmi Ardalı ve 1'1ehnıet Bozkurt 
lzmir toptan sahş yeri : SULU HAN No. 6 Rasim Alkanat 

~raş bıçakları 



IZM1R BELEDtYF.StNDEN ı 

1 - Beher kilosu üç buçuk 
kuruştan dört bin iki yüz yet
miş lira bedeli muhammenle 
başkatiplikteki şartname veç· 
hile yüz yirmi iki bin kilo arpa 
2 • 7 • 937 Cuma günü s~at 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç yüz 
yirmi lira yirmi beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher kilosu üç ku
ruştan üç bin iki yüz kırk lira 
bede!i muhammenle başkatıp

likteki şartname veçhile yüz 
sekiz bin kilo kalın buğday 
kepeği 2 • 7 - 937 Cuma günü 
saat on altıda açtk eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için iki yüz kırk üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelınir. 

3 -Karşıyaka tramvay hay· 
vanları için beher kilosu üç 
buçuk kuruştan bin dört yüz 
]im bedeli muhammenle kırk 
bin kilo arpa baş katiplikteki 

şartname veçhile 2 - 7 • 937 
Cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. iştirak için yüz beş 
Jiralık muvakkat teminat mak-
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Karşıyaka tramvay hay· 
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan bin elli lira bedeli 
muhammenle otuz beş b:n ki'o 
ka lın buğday kepeği baş ka
tiplikteki şartname veçhiJe 2 -
7 - 937 Cuma günü saat on 1 

altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
dokuz l'ralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
ıaalte encümene gelinir. 

5 - Karşıyaka temizlik hay
vanları için beher kilosu üç 

buçuk kuruştan beş yüz yir
mi beş lira bedeli mubammenle 
on beş bin kilo arpa baş ka
tiplikteki şartname veçhilc 
2 - 7 • 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ihale 
edilecektir. iştirak için otuz 
dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene 
gelinir. 

6 - Karşıyaka temizlik hay
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan dört yüz elli lira be-
deli muhammenle on beş bin 
kilo kalın buğday kepeği baş 
katiplikteki şnrtname veçbiJe 
2 - 7 • 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 

1 

otuz dört liralık muvakkat te· 
~~nat makbuzu ile söylenen 
gun ve saatte encümene ge· 
lınir. 

17-20-23-26 (1951) 1085 
1 - Bayındırlık sahasında 

Tevfik Rüştü Aras bu!varın-
da Montı ö meydanından 
itibaren iki yüz metre 
uzunlu~unda lağım yapılması 
işi 9.7.937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiJtme ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli bin 
dört yüz liradır. Keşif, şartna· 
me ve planı yedi kuruş muka
bilinde baş mühendislikten sa
tılır. iştirak için yüz beş Jira• 
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
il~ söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

2 __. Parklara konulmak 
üzere beheri oo üç lira seksen 
yedi kuruştan il<i bin seksen 
Jira elii kuruş bedeli keşifle 
yüz elli adet kanape yaptırı
Jacal<tır.Aç:k eksiltme ite ihalesi 
9-7-937 Cuma günü saat on 
a!tıdadır. Keşif, şartname ve 
pli:nı baş mühendisiikten be· 
delsiz olarak verilir. iştirak için 
yüz elli altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
t~minat mektubu ile söylenen 
gün ve s:ıatte encümene gcli
aır, 

23·26-30-3 2034 (1134) 
1 ·- Tilkilık caddesinde Fa· 

• 2 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. Yeri No su 

Eski Yeni 
909 Karşıyaka o~manzade şümendüfer S 

ada 112 parsel 6 
123 - 137, 157, 63 

910 Karşıyaka Osm~nzade demiryo!u çıkmazı 7, 
ada 112 parsel 6 

914 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey sokak 5 
ada 105 parsel 3 

915 Karşıyaka Osmanzade soğukkuyu Bastanlı 9 
çıkmazı, ada 148 parsel 36 

917 Karşıyaka donanmacı M. Aydoğdu sokak 24 
ada 86 parsel 9 

57 

24 

34 

925 Köprü iskele çıkmazı Tramvay caddesi 600 
934 Güzelyurt M. Azizler sokak. Ye: 65,67,69 Tj. 81,83, 

Ada 201 parsel 2, 
19475806 - 26127360 hissesi 

938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokak. 
ada 199 parsel 2, 

596208 • 808704 hissesi 
940 Güzçlyurt M. Azizler sokak. 

ada 199 parsel 16, 75 - 528 hissesi. 
941 Birinci karataş icadiye sokak 

5 • 11 his"esi 
959 ikinci ka:-ataş Tramvay caddesi 

1 • 4 hissesi 
981 Güzelyurt M. Azizler sokak. 

ada 199 parsel 17, 15 - 36 hicısesi. 
984 Köprü iskele tramyay caddesi 

ada 791 parsel 39 

32 laj 40 

13.l S,17 

16 16 

274 304 

23 11 

600 

N I• ev ı 

Tarla 

Arsa 

" 
Tarla 

Arsa 

,, 

Ev ve 
iki dükkan 
Dükkan 

iki ev 

Ev 

" 

" 
Arsa 

1004 Birinci Karataş poc;tac1 Ali Riza S. 
ada 608 parsel 11, 392 - 1344 hissesi 

1013 AyavukJa Rana sc.kak 

25 taj 29 Ev 

39 
7 • 96 hissesi 

1026 Ayavukla 1 inci Asizler Rana sokak 14,16 taj 10,12 
6 - 32 hissesi 

1127 • A. Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat beyC. 34 • 29, 84 
ada 207 parsel 13 34 • 30 86 

,, 

iki ev 

Dükkan 

M2 
3898 

553 

1520 

1939 

544 

172.50 
119.50 
42 

5.50 

204 

219.50 

-

Depozitosu 
T. L. 

155.92 

11.06 

91.20 

10-, 

50.-

292.-

178.60 

44.80 

48.80 

154.60 

250.-

30.-

241.45 

6.-

4.40 

50,60 

300.-

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarlıkla satışları 15 - 7 • 937 Perşembe günü saat ONDA yapılmak kaydile artırmaya konul
muştur. istekli o!anJarın hizalarında yazılı Depozito a kçesini Veznemize yatırarak artırmaya 
girmeleri ve yanlamıda bir fotograf getirmeleri ılan olunur, 

(2102) 

Tashih 
Bergama icra memurluğun· 

dan : 934 - 903 
Izmir Yeni Asır gazetesinin 

23 - 6 - 937 tarihli nüshasının 

8 inci sayfasının baş sutunun

da bulunan Bergama icra me· 

murluğuna ait gayri menkul 

satış ilanının 54 üncü satırın

daki 1152 sehimde 954 şayi 

sehmi yazılacal<ken sehven 252 
sehmi diye yazılmış olduğun

dan keyfiyet tashiban ilan olu
nur. 

~aris fakültesinden diplomalı 

Diş tablple .. ı 
Memleket Jıasta11esı dış tabıbt 

N. uzaffer F...roğul 
VE 

Kcnuıl Çetindağ 
Hasta!arım her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Bevler - Numan zade S. 21 
nu~arah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

ik paşa parkından iki bin met

re murabbaı yerin bir senelik 

kirası ba~katipJikteki şartname 

veçbile 13 • 7 • 937 Salı günü 

saat on n!tıda açık artırma ile 

ihale edilecektir. Şartnameye 

bağlı keşif mucibince 684, 17 
liralık bir heia kiracı tarafın

dan yapılmak şartiyle senelik 

kira bedeli muhammeni yüz 

liradır. lştiran için 59 liralık 

muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte 

encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası 42 lira 

bedeli muhammenli ismet paşa 

bulvarında Hasan Hoca ~oka· 

ğında 14 s3y1lı arsanın bir 

senelik kirası başkatiplikteld 

şartname veçhi!e 13 • 7 • 937 
Salı günü saat on altıda açık 

cntırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için üç yüz on beş ku

ruşluk muvakkat teminat mak· 

buzu ile söylenen gün ve sa· 

atte encümene gelinir. 

26-30-3-6 2104 (1170) 

s F 
TECRÜBE ED:NlZ 

Baş ve diş ağrıları, 

~rip, yaz nezlesinden 
kurtulmak isterseniz 
derhal yeni çıkan 

SEFALİN 

Kaşelerinden alınız 
her eczanede 

1 lik ve 12 lik 

Ambalajlarını arayı
nız. 

IZMIR satış yeri : 

Türk 
ECZA DEPOSU 

ve 

Liitfü Krom 
ECZA DEPOSU 

26-13 

R.omat1zmnrtaıı çok ıztuap çckıroıdum 

12-19-26 (1061) SEFALIN bnıi k11ılatıiı 

1 
lzmir vilayeti Defterdarlığından: 

Sahibinin vergi borcunuıı temini tahsili için mülkireti tahsili 
emval kanununa göre haczedilmiş olan Ahmet ağa mahallesinin 
AJi p3şa meydanında 5 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden tak
dir olunan kıymet üzerinden alınak pey sürmek ve satış şartla· 
rını öğrenmek istiyenlerin defterdarhk tahsilat kalemine gelme· 
leri. (2096) 26-2-9 · 

lzmir Kültür lisesi direktörlü
ğünden: 
1 - 1 Temmuz 937 Perşembe günü askeri kamp başlıya• 

caktır. 
2 - Kamp yeri Kızılçullu koşu mahallindeki çamlıktır. 
3 - Talebenin 29 Haziranda her halde Liseye gelmeleri lü-

zumu ilan olunur. 2105 1164 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Salihlinin vergi borcundan ötürli tahsili emval yasasına göre 

mülkiyeti haczedilen birinci Süleymaniye mahallesi çakmak so· 
kağı~ da kain 27 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müd· 
detfe satılığa çakarı:mıştır. Bu kerre yeniden takdir olunan kıy
met üzerinden almak pey sürmek ve satış şaıtlarını öğrenmek 
istıyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

(2094) 26-2-9 -ikili Belediyesinden: 
Dikili Belediyesinin elektrik makinasının ihtiyacı olan 18000 kilo 

motorin ile 1300 ki!o makina yağı kapalı zarf usulile münaka-
saya çıkarılmıştır. isteklilerin lımir Bergama ve Dikili belediye· 
lerınde şartnameyi görebilecekleri i!An olunur. 

1097 (1953) 18-22-26-30 

ıs 

Bir Gri pin a 'madsn evvel 

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

GRıPıN almalchr, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

~ ... l.Jıv•r.~,•~- -.,; __ _ 
±!il • 

I .. 

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

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
.. " ·-. ~ - ı · .. ,. . -~" ,•, . ,. ·. '""'"' ·~ıı;. ... -,,,11.ı· .• ' 
...... - • 'l. - .. . .1 ' ~ ı. 1 -<ı.:ı,• .. 

BEY06LUNDA 

~· Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Os • 
anı e 

OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bn her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski ote cisi 

BAY O E'R LUTFI ER 
••••••••••••••• 

Kırk iki serıeJik tecrübeli 
1ds

re1ile bütün Eğe halkına ken
di11 'ni sevdirmiştir. 

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

Birçok hususiyetlerine iJeveteıı 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

ü·de Müjde 

Müşterilerimize kolaylık K J b• QdeOJ1 
için gayet ehven fiatJe o om ıya ve 

marka gramofon ve 8 .. ki L .. k l"t11"' 
plaklar her marka ısı et ve u s a 
baları saatler ve bunların.~ teferruatlarile bers· 

ber dıger malJarımızd~ dt 

H 1 • t s f dd • tecim evıdelİ a ı ey e ın ~:k~tJe ~:tıŞD 
bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ 
Balcılarda No. 182 

azilli Sulama koope' 
• rati ·nde Q ~ 

sLl' , 
Esas mukavelemizin 67 inci maddesinde yazılı kazancın. eler' 

taksimi hakkındaki beşinci tikramn yüzde yirmi beş bısS 1'ı1 r• 
nisbctinde ortaklara ve yüzde elli dördü kooperatifle yar6.931 
iş nisbetinde yine ortaklara şeklinde tadili icap ederek 1 'fi''' 
tarihinde yapılan fevkalade heyeti umumiye toplantısınd~l o\ 
ret kanununun 386 ıncı maddesinde yazılı sarahat veçbı earte51 

taklar hazır bulunmamış olduğundan toplantı 12-7·937 paı ır 
günü saat 17 ye talik olunmuştur. •JJi fi' 

Kooperatifimiz ortaklarının mezkur gün ve saatte Nazı 
vine tı'elmeleri ilin olunur. (2087) 1159 

te 
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Fratelli--~Sperco N. V. 
V W. F. JI. Van iler 
Ro~Apu u Acntası Zee & <:o. 

LE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
JUN KUMPANYASI HAMBURG 

bt O Vapuru 10 hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek-
it ~eniyor. Yükünü tahliyeden son lenilmektedir. Anvrs, Rotterdam. Ham
ll •• _ı:rııas•, Varna ve Köstenceye yük burg ve Breı:r>en için yük kabul eder. 
~ f'HIOS vapıxu haziran nihayetinde 

SVENSKA ORJENT LJNJEN bekle~ilmektodir. ı:amburg ve Ilrem~n-
KUMPANYASININ den yuk getırecektir. 

SAIMA • AMERICAN EXPORT LlNES 
teUp • vapuru 1 hannm 937 de The E:.port Steamship eorporation 
~b dogru Anvers, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri seferler 
~ _urg Ve Skandinavya limanlan EXETER vapuru 18 haziranda Pire-

Yiildiyecelrtir. den hareketle, Boıton ve Nevyorka gi-

FIRSAT Olivier \/ e Şü. 
LıMİTf.T 

Vapur acentası 
BiRiNCİ Kor. DON REES 

BiNASI ·, "EL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

OPORTO vap·ı-ru on temmuzda 

Torbalı istasyonuna cıvar, 

önünden tren hattı geçen her 
yeri her türlü zir-aata ve bah
çe haline iırağa elver ' şli işlen
miş, bir kıt'ada 419 dönüm 
mıktarındaki Beyliktarla nami· 
le maruf arazi acele satı!ıktır. 
Taliplerin Güzelizmir hanında 
avukat Mustafa Enver Pekdin-
çe müracaatları. 2-10 Liverpool ve Sv .nseadan gelip yük 

"'\ 111 çıkaracaktır. 
1 DIŞ TA BiBi il POLO vapt ru on temmuzda 

IA H ı • B Londra, Hull ~ e Anversten gelip 

Londra ve Hv"1 için yük alacaktır. 
1. ~NE vapuru 14 haziranda bek decektir .. 
"<llıyor R tt d EXCAMBlGN vapuru 2 temmuzda 
ıu_ \'e ·S~ e.r anı, H~burg, G.d:- Pireden h:ıreket edrek Bo•ton ve Nev
}İiJı ala dinavya limanları ıçıı:ı york için yolcu ve yük kabul eder. 1 

SF. caktır. EXOCMORDA vapuru 16 temmuz-

a im ayer yük çıkaracak ve ayni zamanda 

ı THE GENEF AL STEAM NAVl-
GA rtON LTD. Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağustostan iti· 
baren hastalarım kabule baş
lıyacaktır. 

ADJUTA1 T vapuru haziran so
nunda gelip 1..ondra için yük alacak-

ilVIS MAR1TJM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve 
Ar_ KUMrANY ASiNiN Nevyork için yolcu ve yük kı.bul eder. 

tır •• 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların idmleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet I< abul edilmez. 

1~"-IS93 A JlJLJA vapuru l& hui- Seyahat müddeti : 
7 ta ih Pire - Boston 1 (, gün 

lıf.~ r ine doğru bekleniyor. Pire - Nevyork 18 gün 
tıı \'e'y~11rgilya ve Cenova için yol- AMERICAN EXPORT LINES 

lli.nd . kabul eder. The E:.port Stea=-hip eorporation of 
'-•d•it; alcı luueket tarihleriyle navlun- Nevyork 
'•t ı._ dcği§ildiklerden acenta mcsuli- EXIRIA vapuru 24 haziranda !ima-

[) hut •tınez. nımızda beklenilmcl<tedir. Nevyork için 
lha f·-• )-iik kabul eder. ~..... -a tafsilat için ikinci kor-

. .,., l' ah ·ı Service Maritime Roumain Bucarest 
ııı..ı_ "JV. ını ve Tahliye bınuı arka- DURUSTOR vapuru 27 haziranda 
~'iııı. l°E!.U SPERCO vapur acen- '>eklo"ilmektedir. K >;-ı-,,c•. ~ .. Jj,,a, Ka· 
ııı... hliiraeaaı edilmcşi rica olu· las, için yük kabul eder. Kalastan ak-

tarma p.rtiyle umum Tuna lim.anlan İçın 
l'E:ı.EFON : 4142/4221/2663 yük kabul eder. 

---------- Jobnston Varren Linea - Llverpool 
D • AVIEMORE vapuru 2 7 haziranda 

İş Hekimi beklenilmektedir. Livrpool ve An-

l~~ulla~ Nacl
l ~:·~:.~::'~~:~:7:ı~:·v~ur::ı~;~ 

yük kabul eder .. 
Soc. Ro,.Ie Hongroise Danube 

Maritime 

IIORTAÇSU 
ao~~talarını Birinci Beyler 
tdtr 36 numarada kabul 

DUNA vapuru l O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad. Bu
dapc~te. Bratislava. Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .. 

~··b·h 9 - 12 
Den Norske Midelbavolinje O.lo 

~ ğleden sonra 3 30 - 6 
•nde"ü iç;n telef~o ediniz 

TELEFON 2946 

• BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 
beklenil:nektcdir. Pıre, Sicilya, Diyep. 
ve Narveçin umum limanları için yük 
kabul eder. 

=······· - ······························································· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

• •••• ................................................................. 

• ~ l\arad 
t itı a, havada yaşayan 

1Qb~ sanlara hastalık mik
lar,t aşıfıYan ne kadar ha
btıab "arsa yumurtalari!e 
A. er h . 
b·llkara epsıni imha eden; 
h ij)nk v_e htanbul gibi 
'Pish Şehırlerdeki hastane, 

~tkı,;,ııe, fabrika, iuş'a ve 
, 

1
• te ·'.'de diğ ... r marka-

''"' reıh k ~ "atı, il. an abul edılen 

1 ~lı ftıı· .ıç " WHIZ ,. mar-
'ı' ır O . ~ ·•rı . · •ıınal amba-
~t~ı • !( I• 1 4 

lif •r, i i • ~. , lıtrelık 
d lltıJı1 (

2 
ç nden çeşmelı ve 

b tııı,, •a ?l litrelık hususi 
t lliııd tıllerde \'e d"k" 
aıı e p o uın 
(~~tlır~takeode ve top-

~~. iZ) .. d 
ı, 1 ·~tirıi hY~z e yüz imha 

, 

ı,.~aıı ko aızdir. Hastalık- ;!~~ 
·ı turıın k t 2. M 1 nlN E.N IEMiZ bi rahat a ve gece-

~,~de (~LıUYucnak için evi- BA HAflAT ,DEPo.ruoun 
sa -1 ~iZ) b ı d . . ~tç, t aııı t Uoıın urunuz fıatler her keseye uygundur Yerlı 

11 eeııedu Uınba'arın envaı vardır. Soo po~ta raftalin geldi. 
eıı daha ucuzdur. Telefon : 3882 
~ - z+ n cc=. ez:= 

Ş• S. Ferit Eczacıbaşı 

Birinci Beyler Numan za
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 1-15 

Ak~ehir barıkası lzmir şubesinden: 
Bankamız idare heyetince Izmir şubemit muamelatının tasfi

yesine karar verilmiş bulunduğundan şu 1 eırizde vadeli ve va
desiz ıı.evduatı ve mat'übatı ve emaneti <ı'aolarıo bunlan almak 
üzere eo son Haziran 937 gayesine kadar Bankamıza müracaat-
leri usu'eo ilan olunur. 25-7 6 - 27 2057 (1154) 

lzmir Emrazı sariye 
hekimliğinJen: 

hastanesi baş 

Hastabane~ı~ 937 mali ~eoesi ihtiyacı olan apğıda cins, 
miktar, tahınını fıat ve eksıltme ,eklile muvakkat teminat:an 
yazılı 21 kalem er~a~ ve saire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
Haziran 1937 tarıbıoe kadar 15 güo miıddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartnameler hast~lıaoede baohekimlikte huı.rün görülebilir. 
Eksiltme .30 Hazırao 9~7 çarşamba günü saat 10 ~a Tepecikte 

Emrazı Sarıye hastahaoesıode teşekkül eden komısyon huzu
runda yapı acaktır. 

(DiKKAT): 

Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 
komisyonca alıoamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını lzmir Malsandığıoa yatıraCAkladır. 

Tahmin edilen Muvakkat 
Fıat Mıktar Teminat 

Lıra K. Kofo Lira K. 
1127 50 llOUO 84 57 
2400 6000 180 
900 6000 67 50 
700 3j00 52 50 
90 2\JOO 6 75 
40 400 3 

140 • 4000 10 50 
1200 40000 80 

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

400 2000 30 
b7 50 3500 6 57 
30 @O 2 25 

450 500 33 75 
160 4JO 12 

Cinsi 
Birinci Ekmek 
Koyun eti 
Koyun 
Koyun 
Arpa 

slitü 
yoğurdu 

Kuru fasulya 
Kalın kepek 
Kok kömürü 
Makarna 
Şehriye 
Patates 
Pırınç 
Saman 
Kuru so~an 
Sade yağı 
Sabun 

265 lvOO 19 
:.ıo 800 ı 

88 Şeker 
50 Taze Kabak 

60 60J 4 
lll 12u0 8 
140 1400 10 

11 - 16-22-26 

50 " Fasu;ye 
40 Domates 
50 Patııcan 

1840 (1053) 

Yüksek nıiihendis mektebi art
tırma ve eksiltme komisyonundan: 

1 - Yuksek mühendis mektebi binasının bulun.:luğu arsa 
dahi inde yaptırılacak (238 260) lıra (77) kuruşluK keşıf bedellı 
pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile t-ksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Mu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a) Eksıttme şartn~:oesi ve buna m"rbut hususi ve fenni şartlar, 

pansıyon projesı taksimatı dahiliye listesi, tahlıli fıat cetveli. 
b/ Mukavele pıojesi. 
c) Bayındırlık işlerı genel şartnamesi. 
d) Pıiıo ve p.ojeler. 

lsteklıler bo şartnameleri ve evrakı (12) lira bedel mukabilinde 
mektep idaresinden alabılırler. 

3 - Eksıltme 28-6· 1937 1 arihine müsadif Pazartesi günü saat 
15 de Gümüşsuyuoda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
ar.tırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin (13164) lira temi
nat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o1up 
getirmesi lazımdır. 

a) Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesika~ı. 

b) (50000) liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletince tHdikli 
ves ka. 

Diş • • • 
nıacun arının ıncısı 

Onu kullananlara dışlerin in temizlenmesi beyazlanıp parlanıaı.a 
ve kat'iyyeo çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyt!t 
verir. 

Günde iki defa kullanın1z. 

Daima Radyolin 
••• ·~-". .. ... . , ... ,t '**'O **«' C.4 

Eo Parlrk 
ZIYA 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
1 lmum deposu : Sulu ban civarında 28 • 9 Hüsnü Öı. 
Ödem isli. 

.__yatmazden evvel PERLOOENT dit 

macununu kullanmak suretile allızınızı 

yıkamayı kendtnıza bir vazife biliniz. 

PERLOOENT kıyas kabul ıtmeı bir 

muzaddı taaflOndOr. 

-·""'~ W.Ü,~·~·"'f•••· • ,_. ~ ~~ 
?- """' ve a'.iı'- o4... c.uır- "-ıı'4ı ~4. 

mımm 
TURAN Fabri~alan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerioi kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
bflar için bmirde Gazı Bulvarında 25 numarada umum aceo• 
tehk Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat edmiı. 

Posta Kut. 224 Telefon E4S& ~'tıııı _ıF A ECZANESi 
lrOzlijk 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
'!' Tıbbi müstahzarlar 

l ~Ilı 1 qbı . Ozlar. A . Derece er 

c) 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 

ıoimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'ulıyeti altında 
işin yapılacaJlını ve inşaat müddetince işın başında bulundurula
cağını teahlıüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektup!arı yukarıda 3 üncü madde de yazılı 
saatten bir saat evvelıne kadar Yüksek mühendis mektebi binası 
iç.odeki arttırma ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (3205) 

T. H. K. Aydın şubesi 
başkanlığından : 

Piyangoya konan Motosiklet 582 numaraya çıkmıshr. Bu numa• 
rayı Söke köy katibi Behçet lncekaranın aldığı ve biletini kayb· 
etti~i bildirilmektedir. 

~ d .1htiy8 1 ınerıkao. Duş lastikleri. Hulasa 
•tııı ç arııı h · h ~ a Ilı epsı er yerneo çok ucuz Y evcuttur. 

eholid su 
lzrnir 

tasfiye cıhazlarının 
mümessilidir. 

9-15-20-26 1790 (1031) 

582 numaralı bileti başka birisi hamilse bir ay içinde Şubeye 
müracaatla ibraz etmesi ve Motosikleti alması lazımdır. 

Bu müdddet geçtikten sonra Motosiklet yukarıda adı geçene 
verilecek ve başka müracaatler kabul edilmiyecektir. 

(2086) 26-29-2 1160 



=--- • 
On yedi harp • • gem ısı Ak denize açıldı Alman 

Ava kamarasında münakaşalar 
.s:11mma ......... .,..::m11 ...... ._ll!l!._s:mım1111m .. IB! ......... n-.-................................. l'Jllll 

Muhalefet lideri 'spanyol milletinin imdadına yetişil-
. mesi için hükümetten seri · icraat istedi 

Loid Corç'un şiddetli tenkitlerine başvekil ve hariciye nazırı gereken cevapları verdiler 

lngiliz ve Fransız harp gemilerin beraberlerine bitaraf müşahitler alma~ 
suretiyle Akdenizde kontrol vazifelerine devam edeceklerdir 

Berlin, 25 (Ö.R) - !ki gün devam 
eden bir asabiyetten sonra dün sabah, 
Almanyanın İspanya sahillerini kon-
1roldan çekildiği kar::ırmın ilanından
beri ilk defa olarak daha sakin bir hava 
hfısıl olmuştur. Esasen bu kararın pres
tij kaygısiyle verildiği ve Alınanyanın 
ceza tedbirlerine ve~ a b::ıhri nümayişe 
tevessül niyetinde olmadığı anlaşılmak
tadır. Bununla beraber Almanya ve 
Jwlyanın kontrolde kendilerınin yerine 
dıger devletlerin kaiın olmasına müsa
ııde etmemek kararları nazik bir vazi
yet ihdas etmektedir. 

Berlin rnahafili, Akdenizdeki Alman 
cleniz kuvvetlerinin takviyesini mevcut 
Alman harp gemilerinin himayesi ınak
fiadına atfediyor ve Almanya ile İtal

ya arasında tesanüdün her zamandan 
daha ~ıkı olduğunu da kaydediyorlar. 

İNGtLlZ NAZIRLARI 
TOPLANDI 

Londra, 25 (Ö.R) - İmparatorluğun 

müdafaasına ait meselelerle meşgul 

olan nazırlar komitesi Dovning Street'
de başvekil Sir Ncvi1le Chamberlainin 
riyaseti altında toplanarak müzakere
lerde bulunmuştur. Zannedildiğine gö
re bilhassa Leipzig hadisesini takip eden 
beynelınile vaziyet müzakere mevı.uu 
olmuştur. B. Eden vaziyeti uzun uzadı
ya izah etmiştir. 

Hariciye nazırı F .. ansa sefiri B. Cor
bini kabul etmiştir. Ademi müdahale 
komitesinin yeni içtimaı için hiçbir ka
rar verilmemiştir. Komite Almanya ve 
İtalyanın ispanya sahillerinin kontro
lünden çekilmeleri lizerine tahaddüs 
eden vaziyeti müzakere edecektir. Fo
rayn ofisin alakadar dairesi Almanya 
ve İtalyanın kontrolden çekilmelerin
den ileri gelen neticeleri tetkik etmiş
tir. Resmi mahafil Cebelüttarıktan ge
len ve binlerce İtalyan gönüllüsünün 
nasyonalist saflarına karışmak üzere 
Malaga ve diğer limanlara çıkarıldığı
nı bildiren haberden maliımatror ol
madıklarını bildirmişlerdir. 

GERG1NL1K AZALDI 

İSPANYA HAKLI MI? 
Londra, 25 (ö.R) ...._ Leipzig hadise

sinden sonra vaziyetin salaha yüz tut
tuğunu gösteren bir emare B. Hitlerin 
Berlinden Berştestgaden sayfiyesine av
dctidir. Fransız sefiri ademi müdah::ılc 
komitesi reisi Lord Plimutl;ı bir müla
katın bulunmuştur. Esasen Fransız ve 
İngiliz hükümetleri daimi istisare ha-
lindedirler. ' 

lspanyaııın Londra maslahatgüzarı 
dün Doyçland hadisesinden sonrn ve 
Lcipzig hadisesinden evvel yapılan tek
life cev::ıbını bildirmiştir. Valensiya hü
kümeti kontrolü yapan harp gemileri 
için emniyet mıntakalarının tesisini 
kabul etmekte, fakat mukabilinde ken
di bayrağına tecavüz edilmemsi isten
mektedir. 

ALMAN GF,M1LER.t 

Londra, 25 (ö.R) - Cebelüttarıktan 
bildirildiğine göre yedi Alınan harp ge
misi -2 kruvazör ve beş torpido- şark 

istikametinde boğazdan geçmişlerdir. 
Böylece İspanyol ve Portekiz liman
larında toplanmış olan Alman harp ge
milerinin yeklınu 17 oluyor. Bunlar 
iki zırhlı kruvazör, 4 kruvazör, 9 tor
pido ve dört tahtelbahirdir. Hemen bii-

tün Alman açık deniz filosu bu suretle 
İspanya sahillerinde toplanmış oluyor. 
Yalnız son uğradığı taarruzdan beri ta
mirde olan Doyçland kruvazörü bun
dan hariçtır. 

AVAM KAMARASINDA 

Londra, 25 (ö.R) - Avam kama
rasında sabah İspanya meselesi hak
kında mühim bir müzakere başlamış 
ve öğleden sonra da devam etmiştir. 

tık olarak söz nlan liberal muhalefet 
partisi reisi Archibald Sinclair ademi 
müdahale meselesinin vaziyetini göz
den geçirdikten sonra demiştir ki: 

- Hükümet bu siyasetin iflfıs ettiği
ni kabul etmeli ve Fransa ile mutabık 
olarak İspanya ile serbest alış veriş si
yasetine avdet etmelidir. Böylece cüm
huriyetçilere silah ve mühlmmat ver
mek mümkün olur. Çünkü şimdiye ka
dar bu hürriyet ancaK Almanya ve Ita-1 
ya tarafından İspanyol milletini esaret 
altına almak, sevkülceyş merkezlerini 
işgal etmek, Akdeniz yolunu kontrol 
altına alıriak, Fransanın Şimali Af~ 
rika ile muvasalasını kesmek için kul
lanılmıştır. Ademi müdahale siyaseti
nin illfısı tasdik edilmeli ve mesele Mil
letler Cemiyetine havale olunmalıdır. 

İspanyaya harp malzemesi gönderme
ro4tir. Halbuki başında İspanyol hü~ 
kUmetine teveccüh besliyen bir sosya
list vardı. Fransa İspanyol hükümeti
ne kolayca nasyo~alistlere gönderilen
den fazla harp malzemesi gönderebilir
di, fakat hulus Jle hareket ederek bunu 
yapmadı. 

B. Lloyd George da hüki.imcti Rzim 
ve kuvvetle harekete davet etmiştir. 

B. Eden son olarak söz alarak İngiliz 
harici siyasetinin umumi çehresini 
göstermiş ve netice olarak İngilterc

nin ve dostlarının şimdiki silahlanma 
vaziyeti sebebiyle tehlikeli kararlara 
temayül edilmiyeccğini söylemiştir. 

ROMAYA GöRE 
Roma, 25 (A.A) - İyi haber alan 

mahafil son yirmi dört saat zarfında ha

fif bir iyiliğin kcndisini göstermeğe 
b~ladığı fikr;ndedir. İtalyanın iş bir
liğ.ıni idameye mütemayil bulunduğu 

bir kere daha kaydolunmakla ve İtal-

yanın ademi müdahale komitesinde kal
masının bunu isbat eylemekte olduğu
nu tcbnrüz ettirmektedir. İtalya ade

mi müdahale siyafetini mlimkün oldu
ğu kader uzun müddet devam ettinnck 
arzusundadır. 

ttalya, diln Almanya ile İtalyanın 
aldığı kararın vaziyeti aydınlatmaya 
yarayacağını ve her devletin kendi me
suliyetlerini kabul edecegini ümit ey
lemektedir. 

d . ""dahal k 't . . ~-...nbi ol-a emı mu e OlIU esının """:- e((~· 
madan hiçbfr karar ittihaz etrnır 

tir. tııb~ 
Londraya, cenubi İspanyaya ~ 01,ıı 

askerleri çıkarılmış olduğuna ~oııı•' 
haberleri teyit eder bir güna ın 
gelmemiştir. ~ 

B1TARAF MüŞAH1 . ıoıtı" 
Faris, 25 (A.A) - Fı·ansız .. diP ~ 

tik mahafilinde söylendiğine gorc koıı>" 
sa ve İngiltere ademi müdahale ~ 
tesine Fransız ve İngiliz geJll~ 
içlerinde bitaraf müşahit bul etli" 
suretiyle deniz kontrolünü idaJlle 1t ~· 
meleri hakkında bir tekJif yapJJ19 

rindedir. bıJ fi' 
Londra, 24 (A.A) - B. Ede:O. ul et· 

hah Fransız büyük elçisini Jcab ı~' 
miştir. Bu mülakat esnasında )(Oll' 

ve Almanya.ııın ademi müdahal~ oJlf' 
trolundan çekilmesi Uzerine hAdiS 
vaziyet tetkik edilecektir. sO 

LONDRANIN TEŞEBJ3Ü ~ 
Londra, 25 (ö.R) - Salahiyettar~ 

filler Berlindeki İngiliz bUyük ~l de }ılt 
diln sabah B. Fon Nöyrat nezdı~., 
demarş yaparak Akdenizde }.. şı# 
tarafından yapılacak her tUrlil 1" 
hareketinin Londrada vahiın bir l:Jildi"' 
ziyet olarak telakki edileceğini ~ 
meğe memur edilmiş olduğunu 
riyorlar. 

1 
,6 9" 

Bununla beraber Alman haric ~ ~U' 
zırı Neville Henderson ile yapt~ 
kfılemenin daha başlangıcında 

1 
it-' 

yanın kontrola işt;rakini kesJJlelc c 
tifa edeceğini bildirmiştir. :ıcıt#. 

Londrada Malagaya ttalyan tıe'}e~ 
nın ihraç edildiğini bildiren ~,ııı;· 
teyit eden hiçbir ma1Uınat nl 
tır. g.\~ 

Londra, 25 (A.A) - B. E<]eJl ııııW1' 
kamarasında B. Attleenin bir ~ 
cevap vererek, Akdenizdeki JcJlld~' 
harp gemilerinin harekatı htı: l'Ş,J9ıı' 
haberlerin büyük bir ihtiyatla :tl ııs· 
masını meclisten rica etmiş -ve tceP 1 

berlerin bahriye bakanlığınca . 
edilmemiş olduğunu bildirnl~· ~· 

Lizbon, 25 (A.A) - lspan~0 1 ~
1 

rındaki Alınan filosunun AdJJl~rıı ıJ#'~ 
zırhlısı ve Nürenberg ve ~~~ 
kruvazörleri ile iki torpi~o el'~; 
ve bir petrol gemisinden ınure~J<,?' 
veti tasrih edilmiyen bir i~ 
doğru denize açılmıştır. . )O"'' 
Akşam buraya gelen Leipzıg ,; 

zörü de açık denize çıkıntştıt· }>~-.., 

Londra, 25 (Ö.R) - Dün akşam Sa
lahiyettar mahafilde gerginliğin biraz 
azaldığı kaydedilmiştir. Bu salfilı B. 
Edenin beyanatından ve Alman hükü
metinin kat'i teminat verdiği haberin
den hfisıl o1m~qur. Almanyanın bir 
nümayiş yapmak istememsi iyi bir te
sir yapmıştır. Ademi müdahale komi
tesi gelecek hafta iptidasında içtima 
edecektir. Alman ve İtalyan delegeleri 
de hazır bulunacaklardır. 

TAHR1K 

Başvekil B. Chrunberlain itidalle ce
vap vermiş ve ademi müdnhale siyase- jlvam 1 t o Jlantı lıtılinde ~c.. ı r- ı 

LONDRAYA GÖRE 
Londra, 25 (A.A) - Royter ajansın-

dan: 

Cebelüttarık, 25 (A.A) - detr .~ 
Scheer, Nürenberg, Falke, J{c;;; },JV'A!' 
il, Albatros ve Tiger adında ~ r 
gemileri dün akşam boğazı g~ Roma, 25 (Ö.R) - cPopolo d'Italia> 

tahrik başlığı al!ında yazdığı bir ma
kalede İspanyaya yeniden İtalyan gö
nüllülerinin çıkarıldığı hakkında İn
giliz ve Fransız gazetelerinde intişar 
eden haberlerin kabulü imkfinsız bir tah 
rik,olarak tavsif etmekte ve şunları 
ilave eylemektedir.· 

- E&sen bu haberler hiçbir taraf
tan teeyyüt etmemiş.tir. Ve lngiliz ga
zeteleri 15, 20 veya 50 bin İtalyanın ye-

Bır Alman harp gemisi 
tindeki noksanları itiraf etmekle be-ı cek teşebbüslerden sakındığını kay-
raber İngiltere ve Fransanın buna sa- detmiştir. Netice olarak demiştir ki: 
dık kaldıklarını bildirmi,."1.ir. Demiş- - Tecerrülüınüzü iki esas noktaya 
tir ki: teksif etmek lfızırndır. Birincisi Al-

- Vaziyet ciddidir, ümitsiz değildir. 

B. Chambcrlain Leipzig kruvazörü 
hfıdiscsinin hakikatine inanmamakla be-

niden İspanyaya çıkarıldığını bildir
mekle umumi efk5.rı bile bile aldatmış
lardır. Fransız gazeteleri daha mütcva-
7.İ davranmışlar ve ancak 10 bin gönül

lüden bahsetmişlerdir. Hakikatte Fran
sa ve İngiltere ademi müdahale siyase
tine uymıyan kendi hareketlerin

den dolayı kendilerini tenl.it et
melidirler. İngiliz mitrnlyöz.lC'ri ve tay

yare yedek parçaları Bılbaol a gönde
rilmek üzer St. Jcan de Luz iskelesin
de bulundu:'W bir sırada bu şehir nas
yonalistlerin eline düsmüştür. İngilizler 
Bask milislerine kaç defa böylece yar
dım etmişler ve Fransızlar da bu ka
çakçılığı kolaylaştırmışlardır. Bu tah
riklerin grıycsi nedir? B. Eden avam 
kamarasında yeni ihraç ameliyelerin
den haberi olmadığını bildirmekle bu 
havadisleri tekzıp etmiştir. Bu tekzibi 
memnuniyetle kaydetmekle beraber 
bu kabulü imkfınsız tahrik hareketlc>
rinden istikbalde içtinap edilmek 
?ımgeldiğıni <le ilave cdC'riz 

Jj.
1 
raber bu işte Almanyanın makul ha
reket ettii'!ini ve vaziyeti vahimlestire-

manya ve İtalyanın çekilmesiyle kon

trol sisteminde hfısıl olan boşluğu dol
durmak, diğeri de İspanyadan ecnebi 
gönüllülerin geri alınmasını temin et
mek.. 

.. 
ltalyan • Alınan hareketinin tevlit 

etı lİŞ olduğu vaziyet Londrada ihti
nıamla tetkik edilınektedir. Berlinde-

1 ki tngiliz sefiri dUn Almanya hariciye 
nezaretine gitmeden evvel B. Fon Nöy
rata Almanya tarafından şiddete mü
racaatle yapılacak her hangi biı· hare
ketin vahim bir vaziyet tevnt edeceği
ni söylemek yolunda talimat almış bu
lunuyordu. 

tngiliz ve Fransız hükümetleri şimdi 
İspanyanın şark sahilleri açıklarında 
husule gelmiş olan rnhneyi kapatmak 
meselesini tetkik edeceklerdir. Ancak 

.. ~ı rclı1· 
ka doğru yola koyulm~n , Je 
Irak Kahines•jd~ 
değişiklikler 0 1,.~ 

B~ğdat 25 (A.A) ---;er~e
kabinesi dahili sebeP ıt fe 

dolay.ı bazı tadilat~ uğr:~, ~~. 
Maliye, Ticaret, Munak c1eı1f 
liye ve kültür bakanları 
miştir. • 

Fon N öyratın Londra ziyaretı 

Ziyaretin tehiri ln1?iltere' 
de endişe yand ıyo~; 

Londra, 25 (A.A) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Travayist muhalefet reisi B. Attlee Londradaki Alınan mahafili B. Fon 

hükümetin azim ve kuvvetle hnrekct Nöyratın ziyaretinin tehir edilmesinin 

etmesini istemiş bunu müteakip B. İngiltereyi Roma - Berlin mihverinin 
Lloyd George demiştir ki: kırmağa teşebbils etmek için B. Musso-

- İtirafa mecburum ki harp sonrası Jiniye bir takım tekliflerde bulunmağa 
Avrupasındaki güçlükleri tesviye için sevketmesinden endişe etmektedir. 
şimdiye kadar Fransadan gelen güç- Bu mahafil B. Fon Ribbentropun Ber-
lükleri şimdi Alınanyanın kendisin- lfndeki faaliyetinin pek nazik mahiyet-
den gelmektedir. Fransa hükümet.i t e olduğunu Alman.vanın Londra J:Qfi-

rinin bir dört devlet ın~ aııYg.)'1 
yoluna girmek surctiyJc A~ııJtlııdLI 
zik bir vaziyete sokmnŞ l 
nu ilave eylemektedir. İJlgiJlı ~ 

Ayni mahafil ynrı resIPi ~ ~ 
hafilinin İtalya ve Alınan~ae .1 
mesi yüzünden kontrol sisi a1c ~ 
olmuş olan rahneyi kapa~ }>it 

· bliYu}( tinde ısrar etmesıne 

mivet atfetmekt.adir. 


