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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sa.ba.hlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

Haraççı kardeşler 
:l.C> 

Taksitle mobllye satlşına 
başladı. Fırsata kaçn·mayınız. 
Modern Ev ihtiyacınızı 
temin ediniz. 

YENt ASIR Matbaasında baplmqtır. 
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~iLLİ MUDAF AA VEKiLi IST ANBULA GiTTi . 

Hamidiye mektep gemimiz, yarın 
~ Akde~iz seyahatine çıkacaktır 
1'iifk1Ye-Fransa Hamidiye gemisi Numan 
~Ostluğuçetin bir Yunan ve Yugoslav 
11lltihan geçirdi Menemenci 

cıı;r;;;i; i!.F::. •• ra.ındam•v- limanlarına gidecekt ·r 
lllille/1hi ve ananevi dostluğun iki ı 
de ın münasebetlerini tanzim-

Bu sabah Istan
bula hare et 

ediyor 
def,,10Ynadığı mühim rolü bir çok il 

"ar rn" h d 1 l l'oru uşa e e ey emiş bu unu-
ı.. 

ı lürkiy · F ·ı1 · ~arşı d . en~n ransız mı etme 
~~· erın hır sempati beslediğini 
ki bYerneyiz.. Ve daima istiyoruz 
lllt? u ~erniz ve samimi duyguları
kes b l ransada ayni hararetle ma-

t u abilsin .• 

,, -Y~benl~r sevmediklerinden her-1 
letind klıy~ebilirler. Fakat sevdik- ı 
:t~Ie en. ugradıkları en küçük ta- 1 

ler .• re bıle tahammül gösteremez-

Bunu . . d' k' ~ın n ıçın ır ı; Hatay dava-
tipın başlangıcında F ransanın ta
kiy etınek istediği yanlış yol, Tür
haye 1 urnumi efkarında hayret ve 
hakİ stkutu ile karşılanmış, pek 
(f1,._

1 0 arak ta bir asabiyet uyan· 
.. ,dŞtı •. 
Bu·· Sosy gun Hatay davasının Uluslar 

kild etesinde tezimize uygun bir şe
<luğ e arara bağlanmasından duy
h .. ~·udrnuz sevincin diğer bir cep· 

..... e T" k F 

Hamid.iye mektep gemisi 

h-tanbul,1 (Muhabirimizden-Telefon)- bakanımızı gemide hararetle istik-
Hamidiye mektep gemimizin Yu- bal etmişlerdir. 

goslav ve Yunan sularını ziyaret et- General Kuzrm ö1.alp şehrimizde kal
mesine karar verilmiştir. Perşembe gi.l- dığı müddetçe harp gemileri inşaatı 

nü Yugoslav sularına hareketi mu- için hazırlanmakta olan tersnne işiyle 

karrcr bulunan Hamidiyenin son ha- de meşgul olacak ve mahallinde tet-
zırlıkları da tmnamdır. kiklerde bulunacaktır. 

-~-
Dün gece şerefine veri

len ziyafette bulundu 
Belgrad, 1 ( ö.R ) - Türkiye cüm

huriyeti hnriciye siyasi müstcşnrı B. Nu
man Menemencioğlu bugün de bazı ziya-

retler yapmış ve gece, şerefine Tür
kiye sefarethanesinde verilen ziyafet
te hazır bulunmuştur. 

Politika gazetesi muhabirini kabul 
eden B. Menemcncioğlu, Cenevrede 

Sancak meselesinde Türkiyenin elde 
ettiği kıymetli netice hakkında iza-

hat vermiş ve bu meselede çıkan mUş
küllerin nasıl bertaraf edildiğini an-

Milli müdafaa bakanımız General Yaz mevsiminin sonlarına doğı:'lı, latmı~tır. 
KUzım Özalp Ankaradan şehrimize tersanede ilk olarak ilci denizaltı ge- Mencmcncioğlu yarm -bugün- kon
gclmi§ ve akşam üzeri, Akdcnize açı- mısının inşaatına başlanacağı öğre- vansyoncllc lstanbula müteveccihen 
lacak olan Hamidiye gemisini teftiş nilmi.ştir. Diğer müdafaa işlerimiz de hareket edecek ve doğru Anknraya ge-
etmiştir. Denizcilerimiz Milli Müdafaa iyi bir yoldadır. çecektir. 

1 

Yeni ve eski başvekiller: BB. Çcmberlayin, BaldıJin 

lngiliz muhafazakar part ·si 

Növil Çemberlayin) i 
liderliğe intihap etti 
Lider ilk nutkunu irat etti 

Londra, 1 ( ö.R )- Muhafazakar ınin edildiği üzere pnrti reyini ittüak.. 
partisi yeni liderini intihap etmek üze- la başvekil Sir Neville Chembcrlainct 
re umumi bir içtima yapmıştır. Tah- - Sontı üçüııcü sahifede -~ti b' ur - ransız dostluğunun 

n ır . 'h d l'etI k ımtı an an muvaffakı· ••••••••11•••••••••••••••••••••••n• •••••••••n••••••••••••••••••••1 ••11••••1 •••1 • 1 • 1•••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• 

~; ~:~ rn~eki1:;::ı::·.~;;İ;yeb;:;,;z Çirkin bir hadise oldu Harp tehıu·· kesı- yok· 
ihl'a. Y meselesı tarıhı dostlugun 

~~~;.~;!;.kvedfırsatverenakbirıBursa Orman müdürüne Al 1 I d . ..d h 1 
~nd e s en erun topr • t ya u a 
lcrivea'J" kaşıyan Türklere, istiklal- c •• •• h t lr _J manya ve a a emı m a e 
'•rı<Ia rı~r en Türkiye-Fransaara- urmumeş U yapı Uf 

:~t~~:::;~::n v:n~~:ı~~ü ç~~ işret . meclis,erinde gene, kızlara komitesinden çekildiklerini bildirdiler 
l'etj lll~ernleket Hatayın tamami-

:tiye h ~lkiycsini tanırlarken, Su- .J be mugavır işler yapmış Cebelüttarıkta yapılan Dovc, land kurbanlarının 
~<ı.tanr~ ~tlarının da muhafazasını eue ..,, J 

l İlerı 
1 
er.~ altına almışlar, müteka- 1STANBUL, 1 HAZtRAN cenaze törenine Türk denizcileri de istirak etti 

etj trı teıırnler aleyhindeki faaliyet- ' 
tc k enetrn k l h. 1 · · · Muhabirimizden - Telgraf Paris, ı ( ö .R ) _ Alman _ İspanyol 
kre lii k' e tan 1 ut erme gırı- Bursada müessif bir lıfıdisc meydana çıkanlmıştır. Bursa orman müdürü h 
1
tr ellın . r ıye - Suriye arasında tam 

1 1 1 
. Misesi günün en mühim diplomatik 

'<lrııı1 lldYet havası estirmek imkan~ bay Zühtü, bazı genç kızları top ıyara t eğ encelcr tertip ettiği, işret ıncc- meşgale mevzuudur. Bir aralık hemen 
au : e. etmişlerdir. !isinde genç kızlara karşı edebe mugayir hareketlerde bulunduğu iddia ci:lil- İspanya cümhuriyeti ile Almanya nra-

~ellltıu~1Yet Türkiye için çok mi§ti.r. sında harba dayanmak üzere olan ha-
l}'e \" IYete şayandır. Fakat Su- Filvaki zabıta tnhk.ikat yapmış ve bu iddiayı teyit edecek bazı noktalara dise gerginliğini kaybCtmişür. Hariciye 
~erıfa.a.~ı S~riye üzerinde vazife ve temas etmiştir. Zabıtacn bu zata cürmü meşhut yapılmış ve kendisiyle suç nazırı B. Delbos dün sabah İspanya 
'l<lha se :rı .. bulunan Fransa için ortakları cürmü meşhut mahkemesine vcrilmişlcrcliı-. ve Sovyet sefirleriyle, akşnın Alman 

lierı .. "ındırıci olmak lazım gelir. Om1an müdüründen başka suç ortağı olduğu anlaşılan daktilo NerJninin sefiri ve hariciye komisyonu reisiyle r: bu:~ ist~klaline kavuşan Suri- de tcvkiflcrinc karar verilmiştir. Muhakemelerine ağırcezadn devam edi- göriişmüştür. 
~ilde b l k bır emniyet ve huzur leccktir. - Somı üçüncü sayfada -

~~-, k!~n~~ v"ıo~:::~ğT:~= ................. F.;;;;;;~·;;;;····-;;;; ... hddi;;·· ................... j····a· ... p ..... o ..... n····y····a ..... d .... a······ 
~el'llea· §ı u .. ılane bir siyaset takip 

L-.~ ~ı hesı T ~r~lerin Suriyelilere Ul dı dı k b l ;ıe his} _edıgı samimiyet ve dos- u agv a ay o an 
1'
\>erec ekrı.nden istifade imkanları

.. e tır 
l- Urk' · 

;:.~l;.\:tla1Ye • barışa karşı çözülmez cocuk lzmı•r Je ıleJlloJ· ~glı bir devlettir. Beynel- a~ aranıyor 

Siyasi buhran 
Yeni kabineyi Prens 

Koney teşkil edecek Cı~ttaqıfö ıtı a aleminde barış lehine j ' 
r1~let1erj r~ller meydandadır. Şark 1 B B A . d h el ~aris, 1 (ö.R) - Japonyadaki si
er11'le k 0 •n uyanışlarını . istiklaI-ı aytar . ZlZ az a a COCUgUnU ~ası _buhran son intihabatın bir ne-
ı>qti ile avu.ıJınalarını büyÜk bir sem-

1
. .J k ' tıcesıdir. Hayaşi kabinesi intihabat-

},, Ştı h ~dkıp eylemektedir. e ınaen acırıyordU ta hezimete uğramıştı. Yeni di-
:~leJ a e barışı l · ·ı · ' b yet meclisinde ittifaka yakın bir 
isti}' erle tnill ti 5.e~en e~:ıkn, l 1 erkı Dün Bucada çok dikkate şayan bir re hadiseyi baştan nihayete kadar e- husumetle k 1 v t <!ttle . e erını yu se tme . B Az' k d' . . arşı anmasına ragmen 
<\tı, Sel/•n Türki eden korkacak-ı hadise geçmış ve baytar . ız en ı raberce takıp edelım: Başvekil hemen istifa etmemişti .. 
t"r •. A. ınecekieri h! b' l . k çocuğu olan dokuz yaşındaki küçük SEK1Z SENE EVVEL ULUDAôDA Ve partilerin husumetine rağmen iş 
~J· tıbl k11cak onun ıçd ır şle~ en yok ~ Saidi elinden kaçırmak tehlikesi ge- Bursada oturmakta olan fabrika~r başında kalmakta ısrar ediyordu .• 
1~ <\ ha I ost ugunu a .. B M hm b dan sekız y c~k b' 8 ı başına f d t · _ çirmiştir. ve tuccar ay c et un . eni kabineyi teşkile memur edi-
~ar-p ır kuvvet ay! b'~rnın ey Baytar B. Aziz, çocuğunun kendisi- sene evvel üç çocuğunu ve ailesinı ala- len prens Koneye askerler arasın-

~t \>c ta olduğu k::yı a Ş ırkt b ne ait olduğunu isbat için çocuğun ebe- rak Bursada Uludağa gezmeğe git- da ve parlamentoda bazı teveccüh-
Ycııi ... lllüvazene a" a~ı· arl aT .. a-lı sini ve şahitlerini getirmek mecbu- m.işler ve kendileri bir yerde otur.ırak lere istinat etmektedir. B. Hayacti bir 

ttbl' ·• ern· mı ı o an ur- . -s 
ttı, ıı b ın bir dostluğunu elde riyetindc kalmış ve epi heyecanlı da- çocuklarının karlar üzerinde oyna- ~~orıter parti teşkiline teşebbüs etti-
~el'lltıurı· ulu.nrnası Fransa için de kikalar yaşamıştır. malanm seyre dalmışlardır. Bu ınesut gı z8:~an. bunun riyasetini ayan 

~l'll~ 1Yetı rnucip olmaktan uzak Sebebi de ta Bursadan gelen iki ka- aile üç çocukla bu suretle geç vakte mec.lıs~ reısi B •. Ko~eyeye tekli~ 
't, U dost) dm ile ilci erketın bu çocuğun kendi- kadar Uludağda kalmışlar ve ~ma etmıştı. .Mu~aı~eyhın .. bu. şere~ 

a kadar\l~ .ne kadar inkişaf eeler- !erinin olduğu iddiasını · ortaya atmala- doğru da çocuklarını toplayarak~ aşa- ~eddetmesı sıyası _temayul1erıne. hır 
......_ Son~ı t:"r~f için faydalı ne- ndır. ğıya inmek istemişler ve hazırlıga baş- ışaret olmuştu. lntıhab~ndan berı d.e 

2 ıncı aabifede - Bir muharririmizin bu meraklı vak'a larnışJardır. prens Koneye Başvekıl B. Hayaşı-
llıtKK.ı OCAKOGLU hakkında yaptığı tahkikat neticesine gö- - Sonu 2 inci ..hilede - - Sonu dördüncü sahi/ede -

ııw;.;.;.......o;._.~ ....... .....;...w;w;..-.;~m'~ 

Almanyamn Londra sefiri Von Ribbentrop, Doyçland'ın Taymis Sttlannı 

ziyaretinde gemiyi terkedcrkcn 

Bay Bayar temin ediyor 

Bütün ihtimaller göz 
önünde tutulmuştur 

mevsimi için alınması Yeni ihracat 
gereken tedbirler hazırlanmaktadır 

- YAZISI BEŞtNCt SAHlFEDE -



Sahife 2 

Türkiye - Fransa 
dostluğu çetin bir 
imtihan geçirdi . ., . 

- Baş taralı birinci sahil ede -
ticeler istihsali kolaylaşır. 

Bütün bunlara ilaveten şunu da 
aöyliyebiliriz ki Türkiye ile Fransa 
Milletler Cemiyetinin azasıdırlar. 
Bu müessesenin kuvvet bulmasını 
can ve gönülden istemektedirler •. 
Bu yolla harı~ın korunacağı hak
kındaki inanları sarsılmamıştır. 

Binaenaleyh milletler arasında 
tahaddüs edecek her hangi bir an
laşmamazlığın hallinde Uluslar 
Sosyetesinin müspet bir kuvvet ol
duğunu cihan umumi efkarına gös
termeleri ayn bir kazanç teşkil eder. 
Montrödc rnuahedelerin tadilinde, 
Cenevredc ihtilaflann hallinde sa
mimiyet ve hüsnü niyetin başancı 
rollerini tebarüz ettirmek fırsatı
nı yaratmış bulunduğumuzdan ay
rıca övünebiliriz. Bu güzel örnek
ler cihan milletleri için bir ders teş
kil eylemez mi?. Barışı seven mil
letler için takip ed"lecek yolu gös
termez mi?. 

Şüphesiz ki evet 1 
işte bundan do1ayıdır ki konsey 

azalan iki memleket delegelerini 
hararetle tebrik eylemeği vazife bil
mişlerdir. Bu neticelerde Türkiyc
nin ve Fransanm müşterek şeref 
hisseleri vardır. 

HAKKI OCAKOCLU 

Yağmuriar 
Bağlara zarar vermedi 

iki gün evvel şehrimizde 
yağan yağmurların muhtelif 
kaza ve köylere de düştüğünü 
yazmıştık. Şehrimizdeki alaka
darlara gelen malumata göre, 
Manisa ve havalisindeki yağ
murlar, tütün mahsulüne çok 
faydah oimuş ve bağlara da 
zarar vermemiştir. Havaların 

son günlerde sıcak gitmesin
den dolayı bağlarda hastalık
tan korkulmadığı için bağlaıa 
fazla göz taşı atılmamıştı. Yağ
mur yalnız kısmen ilaçlanmış 
olan bağlardaki ilaçları ailip 
götürmüştür. Üzüm tantlerinin 
de yağmur yilzünden iri da
neli olacağı da söylenmek
tedir. Tütün müstahsilleri se
vinç içinaedir, 

Üç vilayete 
Göçmenlerden a2ao 
ille yerleştirllecel tir 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

Vekaleti bu sene vilayetimize 
getirilecek göçmenlerin ma
halli müretteplerini şehrimiz
deki alakadarlara bildirmiştir. 
Getirilecek göçmen!er 5260 ki· 
şidir bunlar vilayetimizle Aydın 
ve Manisa vilayetlerinde iskan 
edileceklerdir. 

Gelen listeye göre, vilayeti
mizin muhteJif yerlerinde 815 
aile iskan edilecektir. Bunlar
dan yirmişer aile Seydiköy ve 
Değirmendere nahiyelerinde, 
65 f llça, 25 aile Menemen, 
180 aile Seferihisar, 60 aile Ke
malpaşa, 110 aile Urla, 85 aile 
Bergama, 200 aile Torbala ve 
50 aile Dikili kazalarında ıs
kiin edileceklerdir. 

Komisyona 
MUr~caatler çoğalıyor 

Umumi kadınlardan bazıları, 
son günlerde fuhuş hayahndan 
çekilmek için fuhuş ve bulaşık 
hastalıklarla mücade!e komis
yonuna müracaatler çoR"almak· 
tadır. Komisyon, dün Sıhhat 
müdürü Dr. B.Cevdet Sataçoğ· 
lunun başkanlığında toplanarak 
bu dilekçeler üzerinde tetkik
lerde bulunmuştur. Komisyon, 
müracaat sahibi kadınlarm za
bıtadaki kayıtlarının silinmesi. e 
karar verm ştir. 

11 
Halkevinde 

Bugün saat 17 de 
dershaneleri ve kurslar komi
tesinin, saat 18.30 da sosyal 
yardım kolunun heyeti umumi
ye toplantıları vardır. 

,.-..-
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Enteresan bir hadise 

Uludağda kayb lan 
Üç ki • k lzmirde coc 

' 
ranıyor 

Dul bir kadını ka- Baytar B. Aziz az daha çocuğunu 
kaçırıyordu çırmak istemişler elinden 

Zabıtaya yapılan bir şHdiyet
de, Bayındırın Çiftlik köyünde 
Mahmudun hemşiresi yirmi yaş
larında Bn. Elifin, Kerim, Şa
ban, Haydar adında üç kişi 
tarafmdan dağa kaçırıldığı ve 
kirletildiği bildirilmiş ve bu 
hadisede Bayındırın Havuzbaşı 
köyünde oturan muhtar B. 
Zekainin karısı Bn. Ayşenin 

teşvikinin mevcudiyeti ilave 
edilmiştir. 

Z 1bıta bu şikayet üzerine 
tab!. kata girişmiş, bu işte Ay
şen n eli olmadığmı ve kirlet -
me 1 idisesinin mevcut bulma
dığun meydana çıkarmıştır. 
Vak'anın esası şudur: 

Yirmi yaşlarındaki güzelce 
dul Elif, Çiftlik köyünde her 
gün tütün işile meşgul olmakta 
ve akşama kadar tarlada 
çalışmaktadır. 

Ayni köyde oturan Kerim, 
Şaban ve Haydar bu lrndına 
göz koymuşlar, güzellikle yüz 
bulamayınca Elifi kaçırmak için 
çare aramağa başlamışlardır. 

Ş ıkayetin yapıldığı gün, Ke
rim, Şaban ve Haydar birleşe· 
rek Elifin çalışmakta olduğu 
tütün tarlasına gitmişler ve 
Elif işiyle uğraşmakta iken 
kollarından ve belinden yaka
lamak st1retile kaçır:t:ak iste
mişlerdir. Fakat, Elif ani ya-
pılan bu baskm üzerine ferya
dı basmış ve etraftan yetişen
ler bu üç haydudun elinden 
Elifi kurtarmışlardır. Elıfi ka
çırmak istiyenler val<adan 
sonra zabıta tarafından yaka
lanmış ve hak)arında tanzim 
edilen evrakla birlikle adliyeye 
verilmişlerdir. 

11. • • •• .: 

Ziraat Vekaleti 
Teş llAt kanunu m ecliste 

Ziraat Vekaleti, yeni teşki
lat layihasının bazır'anması bit
miş ve kamulaya verilmiştir. 

Ziraat Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara bildırildi
ğine göre, layiha yakında ka
nuniyet kesbedecek terfi müd
detleri gelen baytarlar da bu 
kanunla terfi ettirilecektir. 

Malt sene başlangıcı 
937 mali senesinin ilk günü 

olmak münasebetiyle dün resmi 
dairelerdeki kasa mevcutları 
muhtelif maliye heyetleri tara
fından tesbit oJunmuştur. Güm
rük başmüdür'üğü dairelerinde 
de ayni resmi muame'e yapıl
mış ve vezne mevcutlarını gös
terir zabitler tutulmuştur. 

-Baştaralı birinci sahilede- bu iki kadm Aydının İmam köyüne 
Tüccar bay Mehmet, kansının ha- kadar gibnişlerdir. 

zırlanması için onu yalnız bırakarak Bn. Beytiye bny Mehmede çok yn
çocuklarını aramnğa gitmiş, fnkat ço- kından alakalı bulunduğundan ve ço
cuklardan ikisinin oynamakta oldu- cuğ..ı iyi tanıdığından İmam köyündc
ğunu ve diğeri dört yaşındaki yavru- deki çocuğun nradıkları çocuk olmadı
sunun oradn bulunmadığını görmil:,c;tür. ğını görmüştür. 

ÇOCUKLARDAN DlRt YOK YENt Bffi lRBAR KARŞISINDA 
Telaşla çocuklarının yanına gelen Yalnız bu köyde misafir bulunduk

bay Mehmet, iki çocuğuna, diğer kar- ları sırada kendilerine, çocuklarının lz
deşlerinin nerede bulunduğunu sormuş, 1 mirin Buca mıhiyesinde oturan bay
çocuklar, hep beraber oynrunaktalar- ı tar B. Azizin yanında bulunduğunu 

ken onun kendilerinden ayrıldığını söy- I söylemişler ve oradan aranmasını tav-
lemişlcrdir. siye etmişlerdir. . 

İşte bundan sonra bay Mehmecli tc- Bu haberi nlan iki bayan, derhal 
lfiş alınış ve kclasında çocuğunun Ulu- Aydından hareket ederek şehrimize 

dağdan ym·arlanması ve katlar ara- gelmişler ve Sadık bey oteline misa
sında kaybolması gibi birçok istifham- fir olmuşlardır. Bn. Beytiye 1zmire 
lar belirmiş ve mer.ıkla aramağa ko- gelir gelmez ilk iş olarak Bursaya bay 
yulmuştur. Mehmcde bir telgraf çe~iş ve çocu-

Bu sırada hnzırlığını bitiren bay ğunun bulunduğunu, acele gelmesini 
Mehmedin bayanı da diğer iki çocuğun bildirmi._crtir. 
yanına gelerek babalarını sormuş, ço- Telgrafı alan baba, sevinçler içinde 
cuklar, bnbalarının diğer kardcslcri- ve yanında çocuğun dedesi olduğu hal
ni aramağa gittiğini söylemişlerdir. de ilk vasıta ile Bursadan şehrimize 

Biraz evvel babasını alan tclUş, bu gelmişler ve Bn. Beytiye ile buluşmuş
defa da bayanı sarmıs, o da kocasının !ardır. 

arkasından koşmuştm. tki bayan ve iki de bay burada yer
ARAŞ'I'IRMALARDAN FAYDA YOK leştikten sonra Bucada baytar B. Azi-
Akşamn kadnr ve hatta gecelere ka- zin evine giderek çocuğu görmüşler ve 

dar yapılan bütün araştırmalar, hiç- bu çocuğun kendilerine nit olduğunu 
bir netice vermemiş ve çocuk buluna- ve teslim edilmesini istemişlerdir. 
ınamıştır. İşte bundan sonra da B. Azi;-Jn etck-

Bay Mehmet, çocuğunun kayboldu- lcri tutuşmuş ve çocuğun kendisine 
ğunu znbıtaya haber vermiş ve bir ta- ait olduğunu, belki kendi çocuklarına 

rafuın da her tarafa adamlar gönder- benziycbllcccğini söylemiş, fokal kar
mek suretiyle çocuğunu aratmağa baş- ~ısındakilcre bir türlü lakırdı anlata-
lamıştır. mamıştır. 

Gerek zabıtanın ve gerek adamla- B. Mehmet talebinde ısrar etmiş ve 
rının yaptığı araştırmalar hiçbir se- çocuğun kendi çocuğu olduğunu, ta 
mere vermemiş ve hiçbir tarafta çocu- Uludağdaki vnk'adan başlıyarak so
ğun izine tesadüf edilmemiştir. nuna kadar başından geçenleri ruılat-

GELEN MEKTUPLAR mış ve çocuğun verilmesini baytar B. 
Bu vak'adan bir iki ay sonra tüccar Azizden yalvarmıştır. B. Aziz, çocuğun 

bay Melunet, birçok yerlerden mek- kendisine ait olduğunu, ebesini ve sa
tuplar almıştır. Bu mektuplarda mü- ir tanıyanlarla isbata kalkışmak iste
him miktarda para verildiği tnkdirde mişse de yine bir türlü inandıramamış 
çocuğunun teslim edileceği bildirili- ve neticede de çocuğun kendisine ait 
yordu. Bay Mehmet, bu mektupların olduğundan nasıl verebileceğini söy
sahiplerine ltız.ımgelen paraları ver- liyerck kapıyı kapatmıştır. 
miş yine çocuğunu elde edememiş ni- ZABl'I'A VE ADLİYE tŞ BAŞINDA 
hayet dolandırılmakta olduğunu an- B. Mehmet ve yanındakiler bundan 
!ayınca da vak'ayı zabıtaya bildirmiş- sonra Bucada jandarmaya müracaat 
tir. Bu mektuplardan birinin sahibi ederek çocuklarının baytar B. Azizden 
olan Hüseyin Bursa mahkemesinde ya- alınmasını istemişlerdir. 
pılan muhakemesi neticesinde malı- Zabıta bu şikayet üzerine tahkika
kCım olmuş ve Bursa hapishanesine atıl- ta başlamış ve keyfiyet müddeiuınumi-

1 

nuştır. liğc bildirilmiştir. 

SENELER GEÇtYOR Çocuğu:ı eşknli sorulunca, bay Meh-

1 

Arndnn seneler geçiyor, fakat bay met çocugun sağ tarafında omuzun
Mehmct, çocuğunu araştırmaktan usan- da bir ben'i bulunduğunu, dudağının 

1 mıyor, birçok paralar sarfediyor, tz- küçükken düşerek yırtılmış olduğunu 
1 mir, İstanbul ve Aydına kadar adam- söylemiştir. Bunun üzerine çocuk so-

1 
lar göndez:nek suretiyle araştırmaları- y~uş. ve bay .. ~c~_1edin dediği ~~-
nı genişletiyor. kilde hır ben gorulınuş fakat bu ben ın 

1 
B1R HAY AL SUKUTU dudakta iddia edildiği gibi yırtık bu-

Bu araştırmalar neticesinde bundan omuzda vdeği1, daha ortalarda olduğu, 
j bir a: evvel bay Mehmet, Aydından yi- lunmadıgı da ~sbit olwı~uştur. . . 
I ne bır mektup almıştır. Bu mektupta, Baytar B. AZJ.Z de çocugun kendısı-

1 çocuğunun Aydının İmam köyünde Sa- ne _ait. olduğu.nu eben~n ve diğ~r şahit-
dık Mehmet adında birinin yanında bu- lcrın Üadclcrıyle tevsık eylemış mese
lunduğu bildirilmekte idi. Mektubu se- le de ha1lolunmuştur. . 
vinçlerle kabul eden baba, derhal Bey- Bay Mehmetle çocuğun dedesi ve ı 
tiye ve Emine isminde tanıdığı iki ka- yanlarındaki iki bayan çocuğu tekrar f 

1 dını Bursndan Aydına göndermiş ve aramak üzere yola çıkmışlardır. 

Pi yer 
Bir sene ağır ha

pise mahkum 
edildi 

Şehitlerdeki iplik fabrikasın
da ltalyan - Habeş harbmın 

münakaşası sırasında orada 
bulunan Türk amelelerle ağız 
kavgasında Türklüğü tahkir 
edecek sözler sarfeden Mişel 
oğlu Piyerin şehrimiz a~ırceza 
mahkemesindeki muhakemesi 
bitmiştir. 

Dünkü celsede karar tefhim 
olunmuş ve Piyer bir sene ağır 
hapsr. mahküm edilmiştir, 

B. Bekir Sıtkı 
Mahkeme beraet 

kararı verdi 
Sulh Hulrnk mahkemesi eski 

başkatibi B. Bekir Sıtkınm, 
Karataşda satılan hisseli bir 
evin sahibi Bn. Halideye ait 
1350 lirayı zimmetine geçir-
mekten şehrimiz ağırceza mah
l..euıesinde dt!vam etmekte 
olan muhakemesi bitmiş ve 
karar tefhim olunmuştur. 

B. Bekir Sıtkının zimmet 
suçu sabit olmadıji1ndan bera-
etine karar verilmis ve Halide
ye ait paranın başka bir kadı
na verildiği anlaşıldığından bu 
suç da vazifeyi suiistimal ma-
hiyetinde görülmüş, bu cihet
ten dava ikame edilmemesin-
den ve af kanunu da bu gibi 
suçları ortadan kaldırdığından 

Halidenin Hukuk mahkemesine 
müracaalta muhtar olduğuna 

karar vermiştir. 

Kız kaçıranlar 
Torbalıda Yoğurtçu köyünde 

Haticeyi zorla kaçırmaktan 
suçlu Bayram ve arkadaşı Sü
leymanın şehrimiz ağırceza 

mahkemesinde cereyan etmek
te olan muhakemeleri bitmiş 

ve karar tefhim olunmuştur. 
Karara göre Bayram, üç ay 

ağır hapse ve 50 hra tazminata 
mahkum olmuş, Süleymanın 

suçu görülmediğinden beraetine 
karar verilmiştir. 

Otomobil faciası 
Kararda ısrar edildi 
lzmir-Bayrakh yolunda oto

mobilini başka bir otomobile 
ça;·ptırmak suretiyle iki kişinin 
ölümüne sebebiyet V\!rmekten 
maznun şoför Nazif oğlu Ha
sanın şehrimiz ağırceza mah
kemesinde nakzan cereyan et
melde olan muhakemesi dün 
sona ermiş Hasan evvelce ol
duğu gibi bir sene dört ay 
ağır hapse 133 lira ağır para 
cezasına mahkum edilmiştir. 

• • ••••• 1 • 

Arsa sat.şiarı 
Belediye Daimi Encümeni, 

dün öğleden sonra reis B. 
doktor Behçet Uzun başkanlı
ğında toplanmıştır. Encümen, 
bu toplantıda arsa satış işlerile 
meşgul olmuştur. 

~~~~ 

TELEFON : 3151 TAYYA E SiNEMASI 
Biitüu [znıir halkının sabırsızlıkla beklediği filmlc ... r 

1 - lngiltere kral ve 
kraliçesi hazeratının TAÇ GEYME MERASI I ~öe:~~:i::ıin la~üat!~n teferruatını 

renkli filim 

2 - N DA "'Jeanne D'ark 
Bakiresinin hayatını gösteren en bitaraf muharrirlerin eserinden alınmış filim 

O •• L u· M Ve ş E y T A N Kate de Nagy ve Pierre Blenchar tarafından 
• çevrilen berkesin Beğendiği fevkalade bir filim 3-

Orlean 

AŞK 
~ t) • Her gün: 3.15 - 7.15 AŞK-ÔLÜM ve ŞEYTAN ...,;eans Saa erı: " 5.15 - 9.15 lngiltere kralının ·TAÇ GEYME merasimi ile JAN DARK 

Cumartesi ve Pazar günleri 1.15 lngiltere kral ve kraliçesin Taç geyme merasimi ve Jandark 
• . • ~ • . . • .~ .~~:~ -~> • . • .... • - • • . • . ~ . ... -:_· ,-' • ."'', ' .:.~• ,. . • • , ~ • f •• ~ 

Çiftçilere ôğütler 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

Portakal koşnih 
( Chrysomphalus'le~ 

Portakal, turunç, mand 11 
ve limon eğaçlarmın mey\f• fl 
yaprak'armda kirli açık k~~ 
r'l.ngi veya kirli sarı renkte u P"~ 
pul, pul lekeler bulunur, bu da' 
cuklnr elle sıyrılırsa altların b~ 
ekseriya sarı hazan da bu..şka 1't' 
çeşit olan vişne renginde no b& 
kadar ufak fakat yumuşak ~ 
cekler görülür. Bu mevsimde dlJJI' 
katle bakılırsa yapraklarda b ııı' 

· farın toz gibi ufak yavruları bd 
kıpırdaştığı görülebilir. hte .. ııt 
mevsim mücadele için en rnU5 

bir mevsimdir. 't 

Gerek nebatın yaprakların• ~ 
tila ederek onların vazife ~ ~ 
melcrine mani olmak suretıY 
bünyesini zaifleten ve ger~ 
meyvaların kemmiyet ve keY" 
yeti üzerine çok fena tesirler C 
pan bu hastalığa k::rtı çok ·ıtr 
lay ve en müessir tedavi şekı 
rini yazıyoruz: 
Yukarıda söylediğimiz '! 

bi bunlarla mücadele için en ~ 
sait zaman olan yavrulama ro' 
simini gözetmekle beraber, ~ 
ve kış bunları tedavi etmek b' 
mümkündür. Yaz ve bilhassa 
mevsim için vekaletin bu ~ 
kabul ettiği ve halen Aydın t 
Sultanhisar kamunu portakal; 
rmdrud mücadelede kulla~ıl d 
volk ilacını yüztlc 1.5 nisbetııı 
kullanmak dahi isabetli bir ~ 
davi olabilirse de bu ilacı btıti' ., 
piyasada her zaman bulmak 1 J 
kansızlığı karfıaında yüzde ~~ 
nisbetinde yerli arap sabunu 1 

de muvaffakıyetli bir tedavi tr 
min edilmif olur. ;. 

Bu hastalığın en güzel ted•~ 
usulü nebatı çarşaf altına ala! • 
g~z tatbik etmek. ise de bir ~
guç olan bu şekıl mücadel~.~ 
hcrkesce tatbiki mümkün deJ1 
dir. 

K. OLKO!AETi 
1 1 - ...... .. 

Maaşlar için 
Bugün emir beklenıyof 

Resmi daireler memurlarl 
henüz H~ziran peşin maaşlarıol 
alamamışlardır. Bunun da sebe" 
bi, 936 mali yılının sonu ~e 
kadroların da henüz gelmeıPİf 
bulunmasıdır. 

Maaş emirlerinin bugün gel
mesi beklenmektedir. 

4 ....... .. 

Aranan katil 
Bir sene sonra Men•· 

mende y kalandı 

Geçen sene Çerkeş ka1as1r 
da bir cinayet işliyerek kaç1111 

Osman oğlu Hakkı bütün ar•~ 
tırmalara rağmen yakalanarO• 
mış bir s~nedenberi de ort•' 
dan kaybolmuştu. 

O z&mandanberi aranınaktl 
olan Hakkının son günlerd' 
Menemen kazasının .<.aklıç 1'~ 
yünde Sökeli lbrahim kahya"' 
yanında çoban olarak bultıll' 
duğu anlaşılmış ve yakalanr1l~ 
için tertibat alınmıştı. Hak 
Kınık nahiyesinden lzmire SS: 
ğır getirmekte iken Çerkeş 1'', 
zası cinayetinin faili olduğu all 

}aşılmış v~ Kınıktan MeneıJJ:; 
jandarma kumandanlı~ana 

•' telgraf çekilerek Hakkının Y 
kalanrnası bildirilmiştir. il' 

Menemen jandarma kum• 
1 

danlığının aldığı tedbir iiıeri111 Hakkı, Kaklıç köyü civarınd~, 
geçerken ele geçirilmiş ve 9 

· · f · · Hak~ıı çunu ıtıra etmıştır. li' 
Menemenden suçun işlen '~· 
Çerkeş kazasına gönderilece 
tir. . ·-······ Pi 

imtihanlar ., 
Sözlüye kalan talebele~, 

imtıhanlarına dört Hazirand .,-
itibaren başlanacaktır. Bu~efı 
ıçın sözlüye kalan tafeb.e ti
dün mekteplere gider~k ııJJ,f' 
han programlarını öğreıı011 

lerdir. 'tı'' 
Şehfr:ıiz sanat okulunda 1 dl 

tibanlara on bir Temrnuı ~ 
başlanacaktır. Bundan et/'~ 
sanat dersleri hariç o~OIÜ, 
üzere diğer derslerdt"n ıdl ast' 
hanları yapılmıştı. On bir te ,t 
muza kadar olan müddet s•"r 

. . ' derslerine çalışmaları açın 

rılmıştır • 

n 
y 



~ HAZiRAN 1937 YENi ASIR 

F ra te ili S~p====e=r~c~o~1 ~=»~~~N~.~V~.~~=------M~u1~~~~~~öt~'~~~u~AN~n~: c~A=RE=T===M~E-~~O~li~vier Ve Şü. 
Vapu A W. F. il. Van Oer lzmirde Mimar Kemalettin cad- LıMITET 
R 

f U CD tası desinde Bilgiç sokağında 5 numa-
Oy ALE Zee & Co. rada ticaret yapan Filipuçi ve Rec- vapur acentası 

NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LtNtE yo §İrketinin 4 - 4 - 937 tarihind~n 
JUN KUMPANYASI HAMBURG itibaren feshine mütedair mukave- iRiNCİ KORDON REES 

~İ~o:ap~. l~ hazirana doğru ARKADiA vapuru 11 haziran- len8?.1e ti~.et kanunu hükümleri- BiNASI T.EL. 2443 
r- Bur • Yükiinu tahliyeden son da beklenilmektedir • Rotterdam, ine gon: Sıcı~ın.~~~~numnrMına hayt Lllerman L1nes Ltd • 
.. ı_ gas, Vnrna ve Ko" t "'k Hamburg ve Bremen için yük ka- ve tescıl edıldıgı ılan olunur. ALGERlAN vapuru 5 Mayısta Lon-
"'Utcakt s ence:ye yu •--. s· 'li . t 1 -• ır. bul eder. ı..uuır ıcı licnre memur ugu res- dra, Hull ve Anveroten gelip yük çıka-

S'VENSKA ORIE AMERlCAN EXPORT Ll~ES mi mühürü ve F. Tenik imzası. ıacak ve 15 mayısta avdet edip Lond-
KUMPANY NT LtNIEN The Export Stc, mship corporatıon 1.: MUKA VEU::NA~ ra ve Hull için yük alacnk.br. 

SAIMA ASiNiN Pireden aktarmalı seri !lef erler Bır taraftan, 1zmırde Gul soka- LESBIAN ,·apuru 2 7 mayısta Lond-
ReUp d ... vapuru 1 haziran 937 de EXCALIBUR vapuru 4 haziranda ğında 6 numarnda bay Hılaryon Fi- ra, Hull ve Anversten gdip yük çıka-
ı.ı ogru An . . r . Qaıtıbur Vera, Rotterdam, Pireden Baston ve Nevyork ıçın ıpu~~· , rncnk ve nyni zamanda Londra ve Hull 
İ!fin Yii'-~ ve Ska.ndinavya limanları hareket edecektir. Dıger tar~ftan, İzmırde .Karşıya- için yük olncakbr. 

A " ... auıYecektir. EXETER vapuru 18 haziranda ~a Fabre~tınpaşaff bacaddKesmde mu- EGYPTIAN vapuru mayıs bidayetin· 
·~Nt:o p· N k B · · l:ım ve muteve a y o stantin 1-: ı:. vapuru 14 haz· d bek ıreden cvyor ve oston ıçın ' • l • l l n . de Liverpool ve Swnnseadan gelip yük 

-•u:vor R ıran a h ek ed k · Recyonu n varıs en o up cendı na- . . . • Olterdaın H b Gd ar et ece tır. 'I l l'l . ld ... .. çıkaracak ve aynı zamanda Llverpool 
nıa Ve Sk . ' anı urg, Y- EXCAMBION vapuru 2 temmuz- mına bı asa e ve ve 1 erı 0 ugu lrii- i in ük alacaktır. 
tük ala ~ndınavya limanları için da Pireden Boston ve Nevyork için çük çocuklan bayan Karmen Rec- ç Y THE GE..1\lERAL STEAM 

SER; ır. hareket edecektir. yo ve bay Frank Recyo namına bil- NAVtGATION C LTD 
iS MARtTIM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem- velaye hareket eden Madam Mür- ADJUTANT vapuru S mayı:t~ Lon: 

ALBAUMPANYASININ muzda Pireden Baston ve Nevyork yel Recyo.d. ... d lı .. .. dra için yük alacaktır . 
.fULtA 

16 
h · içni hareket edecektir. Araların a, aşagı ayazı hukum 

tan 937 tarih' va__ı>uru . azı- Seyahat muddeti : ve §artlar dairesinde mukavele ak- NOT : Vürut tarihleri, va-
~llta., Mar il ine dogru beklenıyor. Pire • Bostan 16 gün dolunmuytur : purların isimleri ve navlun üc-
cu \re Yük ~a ve Cenova İçin yol- Pire - Ncvyork 18 giin 1 -- İzmir ticare~ nici~de mü- retlerinin değişikliklerinden me-

llarıdaki h ul eder. AMERICAN EXPORT UNES sec.cel ve. merkez~ lzmırd~ J\.1imar suliyet kabul edilmez. 
llrdak· arcket tarihleriyle navlun· The Export Steamship corporation of Kemalettm caddesmde . Bılgiç so-
>'ct k 1 değişikliklerden ncenta esuli- Ncvyork 1 kağanda 5 numaralı daırede ki.in 

D abuı etmez. m EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
1 
«F~lipu~i ve Recyo» unvanl~ sirket lZMlR BEi .EDIYESINDEN : 

d aha fazlo. tafsilat . . lk.' . k beklenilmektedir. Nevyork için yük ~iklermd~n ba9j7Koarih~st_antın R<X- Cinsi Mikdarı Bedeli 
ond, l'ahınil T hı~ın ıncı or· kabul eder. iyonun 4 nısanA t. ınde vefab kilo muhammeni 

&ırıd• F'R.\ ve a lıye binnSl arka- Service Maritime Rownain Buca.rest üzerine, mezkUr 4 nıımn 937 tari- l400 27 lalığıne ~ SPERCO vapur acen· DURUSTOR vapuru 30 mayısta hinden iti?aren fe;ıhedilmiştir. Tc7. şeker 2400 
nur. rnuracııat edilmesi rica olu- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 1 2 -- lki tar~ §ır~et h~saplannı Pirinç SOO 

27 

Kalas ve Kalas aktarması olarak tetkik ve tasvıp e erek §ır!cet işle- Sade ycığ 87 
TELE.FON : 4142/4221 /2663 

l<ulak B • 
1 ı_l' o gaz, Burun hasta· 
il{ an b" . . 

•rıncı sınıf 
Mu miitabassısı 

ayeneban . s· · · B No 
36 

e · ırıncı eyler 

Evi· .. Telefon 2310 
de·. Goztepe tramvay cad· 

sı 992 Telefon 3668 
1-26 (481) 

HALKIN 
Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
o - d ogru an doğruya 

GAZ 

bütün Tuna limanları için yük ka- 1 rini tasfiye etmişlerdir. Sabun 950 36 
b 1 d 

1 

3 __ tiri taraf mütekabilen mez- 900 20 
u e er. . l . d d la Makarna 
J L--t V Lin Li 1 kUr .. irket ış erın en o yı yekdi- O 

OlllU on arren es - verpoo ~ • • l d' M · k 50 20 · E ğerlerini ıbra etmış er ır. ercıme 
L' INC IMO~E vapuru 3~ m~yı~~ 4 -- ileride §irket için muhik bir Nohut 400 14 
ıverpuk ve B nversteVn ge erKe .. yu borç çıktığı takdirde ~bu borç akit- Horoz fasulyası 500 14 

ç1araca tır. urgas, nrna, osten- l d mütesaviy t k · Soda 200 7 
S 1. K ı lb ·ı · . "k er arasın a en a aım ce, u ma , a as ve roı ıçın yu · ecl'I ktir 

kabul eder. 1 ece • 22 Zeytin danesi 365 35 
Soc. Royale Hongroise Danube I mnyıs 1

1
937 ince tuz 500 4 

Maritim mza mza 200 13 
BUDAPEST 

e Dairede okunup miinaaı anlatı- Buğday unu 
. . vepuru 29 ma~ıc;ta lan bu 22 mayıs 1937 tarihli mu- Pirinç unu 350 25 

belklBenıdlmektedırB. ~llgrad, . Lıma- kavelede yanımızda imzalarını ko- Nışaste unu 60 25 
so, u apeşte, ratis ava, Lınz ve t h"' · ti · · bild" d' '>SO 14 
Viyana için yük kabul eder. y~n za Hve laruvıyeF~li~ı • ır ı- lrmik ..J 

Den Nord<e Midelhavslinje Oslo ğım ba~. ır yon · 1 puçı ve ma- Patates 2200 7 
BOSPHORUS vapuru 18 hazi- dam Muryel Recyonun olup .mü~- Beyaz p~yoir 256 32 
d beki ·1 kted' t k d . derccahnı tamamen kabul ettiklerı-ran a em me ır. s en erıye ah't' Kibrit 400 

Diyep, ve Norveç limanları için yük neS§ahı'ıt ız:. 
1,5 

Çekirdeksiz 
kabul eder. B. d Şeh't M ~-f kak k 60 17 umava a ı us"' a ao uru üzüm 

'" Yalnız bir el· 13 numaralı evde oturan Liyonel Kuru erik 200 50 
bise pnrası ile Belom imzası... Domat salçası 125 16 
dört kat elbise Şahit : 10 55 
nasıl giyilir ? 

15 kuruşa ala
cağımı bir pa
ket ARTI bo
yası ile elbiseni
zi 40 renk ara-
sından seve.ceği

ni1. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma· 
ğazamızdan ala
cağrnız tafsilat 
üzerine bu ame-
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir-
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
hatırı sayılır ü-
konto yapılır. He 
rnrguya nıutlak 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

lzmirde Burnavada Atatürk cad- Bndem içi 
desinde 13 numaralı evde oturan Arpacık soğan 400 3 
Herbert Joli imzası Çocuk yuvasının 937 yılı 

Umumi No. 3127 ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
Hususi No. 3/197 
Dairede 0 runup manası anla- mikdarı ile beher kilosunun 

tılan i~bu 22 mayıs 1937 tarihli mu- bedeli mubammeni yazılı yirmi 
kavelename alhndaki imzaların, üç kalem erzak baş katiplik
zat ve hüviyetleri yukarıda isim ve teki şartname veçhile 15 6-937 
adresleri yazılı §Bhitlerin tarif ve Sah günü saat on altıda açık 
tehadetlcriyle anlll!lılan tzmircle Gül 
sokağında 6 numaralı evde oturan eksiltme ile ihale edilecektir. 
Hırlaryon Filipuçi ile tzmirde ~ar- Hepsinin bedel\ muhammeni 
§ıyakada Fahrettinpaşa cadde!ımde üç bin yüz doksan sekiz lira 
50 numaralı evde oturan kendi 
namına bilasale ve çocukları nanu- seksen yedi kuruştur. iştirak 
na bilvelaye hareket eden Mad~ için iki yüz kırk liralık muvak
Müryel Recyonun olup her hın kat teminat makbuzu veya 
münderecatını tamamen kabul ve b k b · ı an a teminat mektu u ı e ikrar ettikten sonra bizzat vazet-
tiklerini tasdik ederiz. Bin dokuz yüz 
?t~ ,Yedi senesi mnyıs ayının yirmi 
ıkincı cumartesi günü.. • 

T. C. lzmir Oçüncü Noten 
Tahsin Amur resı;ni ınühürü 

ve vekili Ali Raif Günyer imzası 
Umumi No. 3150 
Hususi No. 3/197 
Bu mukavelename suretinin dai-

re dosyasında saklı 22/5/1937 ta
rihli ve 3127 umumi numaralı aslı
na uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz yedi senesi mayıs 
ayının yirmi dördüncü pazartesi gü-
nü ..• 

T. C. lzmir Oçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü 

ve vek11i AH Raif Günver imzası 

söylenen gün ve saatte encü~ 

mene gelinir. 
29-2-5-8 1659 (946) 

1 - Çocuk yuvasının 937 
senesi ihtiyacı olan yedi bin 

yüz ksrk yedi kilo inek südü 

beher kilosu sekiz kuruştan 

beş yüz yetmiş bir lira yetmiş 

altı kuruş bedeli muhammenle 

başkatiplikteki şartname veç

hile 15-6-1937 Salı günü saat 

ile Yanan her boy 

Petromaks 
lüks t· b 

(976) 1717 
w wA2ilCl'*tüo & S +& ' J& 

Kuşadası icra daires'nden: 
lzmirde Jkiçeşmt:lih te üçüncü 

Camr.öz sokağında 41 No. Ju 
hanede otururken bu gün otur· 
duğu yer belli olmıyan Kuş
adalı Mehmet Ali Mirala 

on altıda açık eksıltme ile 

ihale edılecektir. iştirak için 

kırk üç liralık muvakkat te• 

minat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Karşıyaka suyu için 
am alan gelmiştir. 

1( 1-lalkınııza kolaylık 
n~~~~et e her şey taksitle v~~ilir. 

lllodcı n en saR-lam bisiklet ve motosikletlerını yenı 
tasında~ctromaks lüks lambalarını NECiP SADIK mağa-
llu] arayınız. 

cılar: 156 -- Necip Sadık Oaın1apınar 

lzın · 
bat b~ Mıntakası Maadin işleri irti-

•tnıir ~tosundan: 
kai " 1layeti · B d•v• k" d 11 olup 

1 
nın ayındır kazasına bağlı çiftçi ge ıgı mev ıın e 

~Oildenind O Ey'ul 333 tar hli ferman'a ihale kılınmış olan arsinik 
bi e Buld ı . .. · b J •• d 26/ 88enin İQJ • an 1 Ethem mırasçıları uzerınde u unan . y~z e 
120 N lıyazı lcra Vekilleri Heyetinin 9.3.937 tarıblı ve 

o. lu lcaı arile feshedilmiştir. 30-1-2 1674 (948} 

Kuşadasında Adalı Osmana 
93 lira borcunuzdan dolayı 
ödeme tebliği için giden mü
başir ikametgah nııda bu'un
madığınııdan ve oturduğunuz 
yer belli olmadığından tebliğ 
edememiş ve tebligatın ilanen 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Tarih ilandan itibaren bir ay 
zarfında borcu ödemez ve ya
hut on gün zarfında bir itira
zınız varsa dermiyan etmediği· 
niz takdirde icraya devam olu· 
nacağı ödeme emri tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ila
nen tebliğ olunur. 

1714 (975) 

şartnamesinde yazılı yedek par

çalariyle birlikte iki yüz adet 

su saati kırk beş gün müd
detle açık eksiltmeye lconul· 

muştur. Eksiltme 16-7-937 Cu

ma günü saat on altıdadır. Be

deli ruuhammeni beheri on iki 

liradan iki bin dört yüz lira

dır. Şartnamesi başmühend s

Jikten parasız olarak verilir. 

iştirak için yüz seksen liralık 
muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte encü

mene gelinir. 
29-2-5-8 1660 (945} . 

Sahife 9 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi dcnıektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

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

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZA ESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

T ermozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarJnın 

Izmir müınessilidir. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Devlet Demir yollarından : 
•• 
Od emiş • 

gezı treni 

• 

6 Haziran 937 Pazar günü lzmirden Ödemişe bir gezi treni 

yapılacaktır. Alsancaktan Öd~mişe hareketi 6,45 ve Ödemişten 
lımire hareketi 18.00 olacaktır. Ücretlerde tenzilat vardır. 

Fırsattan istifade ediniz. 1718 (973) 
Alsancak Şehitler Yadigar sokağında idaremize ait büyük 

antrepolar yanında 19 ve 53 No. lu iki küçük baraka yazıhane 

olarak lrnllanılmak üzere üç sene müddetle ve paza:-lık usulile 

9 - 6- 937 Çarşamba günü s:ıat 15 de lzmir Alsancak 8 inci 

işletme Komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik 

kira bedeli 19 No. lu barakanın 36 ve 53 No. Ju barakanın 72 
liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat yatı~maları 
ve işe girmeye kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyanna
melerle muayyen vakıtta komisyona milracaatları lazımdır. Şart-

nameler Komisyondan parasız alınır. . 
28-2 1646 (932) 

-IZ~!IR MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
icar No: 

186 
191 
192 
193 
194 

Ura 
Dolaplı kuyu Bayburtlu S. 5 taj No. lu Ev 24 
Karşıyaka Bayraklı vapur iskelesi 75 
Ceza evindeki Bakkal dükkanı 400 
Göztepe vapur iskelesi 70 
Çarşıda şehoğlu S. No: 113 kapu ve taj 72 metre 20 
arsa içindeki mo!ozu kaldırtmak masrafa müşteriye 
aid o'mak üzere. 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlan 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuşrur. ihalesi 17 - 6 - 937 Perşembe günü 
saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

2-11 1721 (970) 



Sahife 10 YENIASIR ÇARŞAMBA. 2 HAZlJWl i~ 

Doyçland zırhlısı bombardıman edildikten sonra 

n mu abelesi çok müthiş o LI 

Dehşet içinde yataklarından fırlayan Almeria halkı 
kaçacak yer bulamamış ve ateşe göğüs germiştir 

Şehir tamamen harabe halindedir ölenlerin sayısı değil, kalanların sayısı tespit ediliyor 
Valensiya, 31 (A.A) - Milli mü-ıkanaati sarsmışlardır. bir sıra hakiki düşmanlık hareket- buat Doyçland meselesini fevkal-

dafaa bakanlığı tebliğ ediyor : TA YMIS YAZIYOR leri yaptıkları bildirilerek deniliyor ade şiddetli bir lisanla tefsire de-
Almeria askeri kumandanı milli 1 Tirnes gazetesi ademi müdahale ki : vam etmektedir. 

müdafaa bakanlığına aşağıdaki iş- komitesince vücuda getirilen eser- «Evvelce gizli ve bugün açık su- Korres Pondans Nasyonal sos-
arda bulunmuştur : [erin ağır bir darbeye maruz kaldı- rette yapılan bu hareketler Alme- yalist Alman milletinin Alman 

Bu sabah saat 5,30 da bir Al- ğını kaydettikten sonra şunları rianın bombardımanı ile azami bahriyelilerinin ölmesine hükümet 
man zırhlısı ile dört torpito muhri- ilave eylemektedir : haddini bulmuştur.» tarafından bir nota ile değil icra-
binin Cartagenadan Almeriaya doğ- lspanyol taarruzuyle Alman Müteakiben nota kontrol kaide- atla mukabele etmiş olmasını mem-
ru gelmekte olduğundan haberdar mukabelesinin gizli sebepleri ne !eri mucibince bu kontrolü yapan nuniyet ve heyecanla karşılamış 
edildim. Saat 5,45 te beş Alman olursa olursa Almanya ile ltalya- gemilerin milli suların dışında kal- olduğunu bildiriyor ve diyor ki : 
gemısı Almeria üzerine ilerlemeğe nın ademi müdahale komitesine malan icap etmekte olduğunu ha- Führerin kararı Almanyanın şe
devam etmişler ve on iki kilomtre avdetlerini temin etmek meselesi tırlatarak şu suretle devam ediyor: refiyle ve büyüklüğü ile mütena
mesafede hiç bir ihtarda bulunmak- pek büyük bir ehemmiyeti haiz- Bundan başka Alman gemileri- sip ve kızıllar üzerinde tesir yapa-
sızın ve sarih hiç bir hedef tayinine w,,__,,,_,,...,,,,_ __ ...,,...,,.,,.,,...,.. ..... -----. .... ,...._,._,....,._,__..., ______ illi 
teşebbü» etmeksizin Almeria hal- -" 
kının üzerine ateş açmışlardır. Al
man gemileri iki yüz mermi atmış
lardır. Sahil bataryalarımız altmış 
obüs atmakla mukabele etmiştir .. 
Ve zahire nazaran da torpitolardan 
birine isabet vuku bulmustur. 

Saat 6,50 de Alman filosu bir 
duman bulutunun arkasına gizle
nerek uzaklaşmıştır. Mevkii müs
tahkem gözcüleri mütearrız ge
milerin üzerinde sarahatan Alman 
bayrağını görmüşlerdir. 

Bir çok mebani tahrip olunmuş
tur. ölü ve yaralıların sayısını tah
min etmek simdilik imkansızdır .. 
Alman gemile;i geçenlerde bir ln
giliz torpitosunun mayne çarptığı 
mıntakada mayn toplıyan gemile
ri de topa tutmuşlardır. 

Almeria, 1 (A.A) - Almerianın 
hemen bütün binaları harap olmuş
tur. Katedral hasara uğramıştır .. 
Meksika konsoloshanesi bir enkaz 
yığını haline gelmiştir. Arabalar 
ve piyadeler kafile halinde enkaz 
arasından geçerek şehri terketmek
tedirler. Askeri hastane yaralılarla 
dolmuştur. Bir çok imdat istas- dir. 

1spanya sularında bulunan Alman filosu budur. Bardası görüııen Doyçland'dır. 

Morning Post gazetesi şu müta
yonları obüslerle tahrip olunmuştur. Jaaları ilave ediyor : 
Bombardıman facıasının ilk rak Hiç bir millet Alman zırhlısının 
kamlarına nazaran yirmi ölü ve k ld 
1 50 yaralı vardır. maruz a ığı sebepsiz taarruza 

benzer bir taarruzu cezasız bıraka-
BiR ŞEH!R MAHVOLDU maz .. Bununla beraber Alınanya 

Valensiya, 1 (A.A) - Royter ile İtalyanın kontroldan çekilmeleri 
ajansının muhabiri bildiriyor : 1 

spanyanın Şark sahillerini açık 
Bombardımana şahit olan bir za- bırakacak ve kızıl gemiler de Is

tın söylediklerine göre dehşet için
de bulunan Almeria ahalisi şehri panyaya buradan erzak ve cepha-

d h ne çıkaracaklardır. terketmektedir. Şehri e avagazı 
ve elektrik işlemediği için Almeria AMERiKA NE DOŞONOYOR~ 
geceyi karanlıkta geçirmiştir. Su Vaşi.ngtonA, I 1 (~.A) - Efkarı ı 

t 1 f ervisleri de d t ı· umumıye merıanın bombadı-
vAe de e 

0b".ırskaç gu"n g urmd uş ur. manını tasvip etmemektedir. Bazı 
ra an eçme en ev- • . b' 
1 bombardıman k ba 1 1 resmı şahsıyetler Almanyanın ır 

ve ur n arının h h k . ld • 'd 
adedini tespit etmeğe imkan ok- ?<P are etı yapmış o ~gunu ı -

nin Balear adalarında yapacak bir cak yegane karardı. Nasyonal sos
vazifeleri de yoktur. Bununla be- yalist Almanyanın kullandığı lisan 
raber Doyçland zırhlısı lbiza lima- bizimle beraber barış için çalışan 
nında demirlemiş ve bir çok vesi- herkes için barış lisanıdır. Fakat 
lelerle de tespit edilebildiği gibi di- gemilerimizi bombardıman eden ca
ğer Alman gemileriyle birlikte asi niler için top lisanıdır. 
kuvvetleri himaye ederek adalara Folkişer Beobahter gazetesi ya-
ve hükümet gemilerine taarruz, zıyor : 
asi gemilere radyo ile ve işaretle Almanya bahriyelilerinin hayatı-
malumat vermekte idi. nı Londra hayır siyasetine feda et-

Notada Alman amiralının lspan- mek arzusunda değildir. Milletler 
yol askeri kumandanına verdii(i Cemiyeti ile ademi müdah;ı.le ko-

• 

ateş açmak için Alman harp geJllr, 
lerine emir vermiş olduğunu ıe1' 
ey !emektedir. .Aı 

Londra, 1 (A.A) - B. Gr&JI" 
B. Edeni ziyaret etmiştir. ~ 

Ademi müdahale komitesi .. e: 
vekili B. Vallace ltalyan hükuıJ1'1li 
tinin de Alınan hükümetinin aY !
tedbirleri almağa kararlaşbrJYllŞ 0,. 
duğunu yani bu gibi hadiseleriıı \. 
kerrürüne karşı kafi garantiler .. :,, 

ı,;~~I~ nıncaya kadar kontrole ve ~u J' 
li t;r,i;;.l:,~,;.~ ı; kerelere iştirak etmiyeceğinı .1 tit· 

rar etmiş bulunduğunu bildirJYl1}!1 
BiR VAPUR BA ti 

Valensiya, 1 (A.A) - MiJli)'t 
meçhul bir denizaltı gemisi Ba~ 
!on civarında Zorrora ismindekı·Jle' 

ispanya! halkına çok müthi§ mukabe
lede bulunan B. Hitler nutuk söylüyOT 

niz kuvvetlerini takviye için gide-

•nyol nakliye gemisini torP' !· 
miş bilahara saat 13,30 da 1 1 O Y~ 
cu ile hareket halinde bulunan G 

1
, 

ideda de Barselona vapurunu b811
r· 

B ··ıd 
mıştır. u vapurun batması ~·hiııl 
ne boğulanların mikdarı JllU 11 sanılmaktadır. Vapur Marsily.aılıı1• 
gelmekt~ !di. Rhone ismindekı ~!· 
rol gemısı de hücuma maruı k . 
mış ise de bu gemiye bir şey olfl1

3 

mıştır. 'fi 
EDENiN iZAHA 11 

Londra, 1 (A.A) -- Alman>".'.~~ 
ve ltalyanın aldıkları vaziyet ll l" 
riıle ademi müdahale komitesi 10 

lanmıştır. d de" 
B. Eden Avam kamarasın a 

miştir ki : 
ıaJıal' Bu sabah Almanya mas . .11 

güzarından İngiliz hükümetııı~. 
Almanyanın esasen vahim olan v ~ 
ziyetini daha ziyade vahimleştirec'.1 ··ıııı 
bir harekette bulunmıyacağını 11 • t 

etmekte olduğumdan hüküJlletıfl 
bildirmesini rica ettim. . , 

ceklerd.ir. Londra, 31 (A.A) _ V?l.en~!~e 
Berlın, 3 1 (A.A) -- Doyçla~d dan Royter ajansına bildırıldıg , 

zır~lıs1ına karşı b'lyapkılan1 ve vahım göre Fransız harp gemileri 'f 0~. 
netıce er vere ı ece o an taarruz )ondan Akdenize do· ru hareket e 
siyasi mah.f~llerde ':'e ~ütün AI- mişlerdir. Bayonnelen bir kaç h.01 
manya ahalısınde ınfial uyandır- gemisinin hareket ettiği biJdır• 
mıştır. mektedir. . fi' 

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Londra, 3 f (A.A) _ Rayter ~~~ e 
hemen bütün evler astıkları bay- sına Cebelüttarıktan bildirildıg1~. 
rakları matem alameti olarak yarı- göre Doyçland zırhlısının kurfl8 ~ 
ya indirmişlerdir. Ahali pek şid- danı derhal Almanya ya dönfll~ı 
detli mukabele bilmisil tedbirleri emrini almışbr. Zırhlı öğle zar!l8 

alınmasını istemek }ıususunda mat- hareket etmiştir. da 
buatla tamamiyle müttefiktir. Roma, 3 f (A.A) _ Doyçlall 

0
, 

t Ortada kaybola 1 k 
y l dıa etmekte ve kannatlerınce mu-

ur. narı en az a - h . dd d'I · ı· J Al 
tında bulmak ümidiyle kurtarma arıp a e ı mesı . azım ge en -
ameliyatı devam et kt d' B manyaya karşı bıtaraflık kanunu-, 

Reich hükümetinin dünkü beya- karşı yapılan taarruz ltalyan ~~al 
natında bildirdiği ve ademi müda- rıumumiyesinde derin bir 1~ ,

8
• 

hale komite ine tebliğ edilecek olan uyandırmışbr. Matbuat Valen•~Y.0 
tedbirlerin neden ibaret olduğunu nın ademi müdahale komite•1111

, 

• öğrenmek için halk büyük bir sa- ihtarlarına kulak asmadığını ve.~. 
-r . .ıı" hırsızlık göstermektedir. niyane tecavüzlerine devam etl•S me e ır. om- b'k' . . k d' 1 ha d ba 1 d .. . nun tat ı ını ısteme te ır er. 

r ıman .. ş ~. ıgı. zaman şehır ALMANYA TENKtT EDiLiYOR 
halkının buyuk hır kısmı yatakla- Lo d 1 (A A) H · 

d 'd' K d n ra - avas aıan-
rın a ı ı. ate ral ile San Sebasti- h' b' · b:ld' · · kT · h 1 sının mu a ırı ı ırıyor . 
en B 1 ıs7ı arf P(Ao mAu)ştur. I 1 Salahiyettar mahfeller Almanya 

d 
arse onh, . . bo-- bBarse on tarafından alınan mukabele bilmi-

ra yosu şe rın son m ardıma- ' . 
nında ölenlerin yetmiş dokuz ve ya-ı sil tedbirlerinin beynelmılel kanun 
ralananların 144 olduğunu bildir- ve ahlaka açıkça bir taarruz oldu-
miştir. 1 ğunu söylemekte ve Alm·a· nyanın 1 

bb 
spanyol halkı müdafaasız, ölmeğe yavaş yavCI§ al'§ıyor 

DEYLI TELGRAFA GöRE bu şekilde harekete teşe . ~s etme-
Londra 1 (AA) D T T I f den evvel tertibat almak ıçın evve- notaya istinat edilerek tayyareleri- mitesi arasında bir ayrılık tesisine 

gazetesi. b' ba.h --T hal~kı 1.e grb~ la' bu"tu"n çarelere ba• vurmu• olma- miz kendilerine Doyçland tarafın- çalışan gazet "t ı· u sa « e ı e ı ır ·-. . ·ı-: Y • d 1 h k e mu a aasını şu su-
mukabel b'lm' ·ı ba I • al d sı lazım geldıgını ı ave etmektedır- an yapı an a sız taarruza karşı retle bildirmektedir : 

e ı ısı » ş ıgı tın a d "d f d b 1 1 d · .. 
Çıkmıştır B t .. ) .. ler.. sa ece mu a aa a u unmuş ardır, A emı mudahale komitesine ge-

. u gaze e ezcum e şoy- be b h d ·ı k d' · Al 
le yazmaktadır:. Bununla ~ra ~ u ma f~ller em me te ·~: .. . lınce ne ~anyanın ne de !talya-

Eg" er Avru d . b' . Doyçlandın ugradıgı ve sebebınin Alman hukumetı topraklarımızı nın bu komıteye Milletler Cemi-
pa a yem ır gergın- · ·ı· · · ·ı ak 1 1 · · k . 

ı 'ıg"e mani olmak · t · Al henüz malum olmadığını söyledik- ısb a ıçın vesı e aram ta ısrara yetının ço tan berı oynamakta oldu-
ıs enıyorsa me- d d' Med • d" bö 

rianın bombardımanı meselesiyle leri tecavüzden do.layı teessüf et- ev~m e ıy~.r. . em unya . y- ğu rol kadar gülünç bir rol verecek 
büyük bir dikkat ve meharetle uğ- mektedirler. Aynı mahfe~l~r ita!- le .. hır tecavuz ve ş~d~et hareke!ı":e hattı h:ıre.kete iştirak etmiyeceği 
raşmak lazımdır. Ademi müdaha- ya ile Almanyanın bu gıbı hadi- musaade etmemelıdır. Barış ıstı- şüphesızdır. 
le komitesi böyle bir hadiseye ma- selerin tekerrürüne mani olmak yen bütün memleketler dünyanın . BERLIN BiLDiRiYOR 
ni olmak için aylarca uğraşb ve ıçın kafi teminat almak meselesi bir harbe sürüklenmesinden içtinap Be~l~n, 31 (A.A) - Resmen teb-
şimdi işddetli bir hareket neticesin- hakkındaki tekliflerinin neden iba- istiyen bütün milletler ispanya liğ edılıyor : 
de elde edilen bütün neticeler sıfı- ret olduğunu tasrih etmeleri lazım millet ve hükümetiyle birlikte pro- lspanyol müstahkem mevkii Al-
ra inmek tehlikesi karşısında bu- geldiği kanaatindedirler. testoda bulunmalıdır. meria lim?n.1 kızıl bombardıman 
lunuyor. Mukabele bilmisilin ni- Buna mukabil Alman mahfelleri ASKERi MÜDAHALE MI? tayyarelerının Doyçland kruvazö-
hayet bulduğu hakkında Fon Rib- kontrol servisiyle mükellef olan Valensiya, 1 (A.A) - Havas rüne karşt yapmış oldukları cani-
bentrop tarafından verilen temi- gemilerin emniyetini temin etmek ajansının muhabiri B. Negriden Is- yane taarruza karşı mukabele bil
nat dünkü vak'aların mahdut bir üzere Ademi müdahale komitesi- panyanın Almeria bombardımanı misil olmak üzere bu sabah Alman 
çerçive içinde kalacağı ümidini ver- nin sarih tekliflerde bulunması la- üzerine Milletler Cemiyeti azasına deniz kuvvetleri tarafından bom
mektedir. Bununla beraber ademi zım geldiğini ileri sürmektedirler. kendisi lehinde askeri müdahalede bardıman edilmiştir. 
müdahale komitesince vücuda ge- DOYÇLAND NE YAPIYORMUŞ~ bulunulması için müracaat edip et- Mukabele bilmisil hareketi li-
tirilen eserin en büyük kısmının Valensiya, 1 (A.A) - Hükümet miyeceğini sormuştur. rnan tesisatı tamamiyle tahrip 
mahvolması ispanya vaziyetini Av- lspanyol milletine ve bütün dünya B. Negrin cevabında sadece va- '.>lunduktan ve Kızıl mevkii müs
rupa için yeni bir tehlike haline milletlerine Alman nazizminin Is- kıaları izah için konseyin içtirnaa tahkem bataryaları susturulduktan 
getirmiştir. Alman obüsleri millet- panyaya karşı yaptığı cinayeti bil- davet edilmesini istedik, demiştir. •onra nihayet bulmuştur. 
ler arasındaki ittihadın Avrupadaki dirmek için bir nota nqretmiştir.. Berlin, 1 (A.A) - Resmi Alman Alman donanmasının diğer par-
aükunetin iadesini mümkün kıla- Notada Alman ve İtalyan hükü- mahfellerinin yatıştırıcı beyanatla- ;alan da derhal lspanyol sularına 
cak bir noktaya geldiği hakkındaki metinin lspanyol milletine karşı rına rağmen milli sosyalist mat- orada mevcut bulunan Alınan de-

Resmi binalarla belediyeler üç ni kaydetmektedir. . e' 

gün müddetle bayraklarını yarıya Siyasi mahfeller bu yeni had•5 
. 

indireceklerdir. yi pek vahim addetmektedirler• ;t' 
Londra, 1 (A.A) - B. Fon Rib- Ademi müdahale kontrolünü .;ı 

bentrop ademi müdahale komitesi min tmeğe memur olan ltalya.n lı~ 
riyasetine bir mektup göndermiş- Alman harp gemilerinin ilerıde ~9 
tir. B. Fon Ribbentrop bu mektu- tecavüzlere maruz kalmala~' i~ 
bunda Doyçlandın ateş açmadığı- mani olmak için Roma ile Berlı~~· 
nı bildirmekte ve bu gibi hadisele- müştereken siyasi bir teşebbüste 
rin tekerrürüne karşı kafi garantiler lunacakları zannedilmektedir', ra' 
almadıkça Alman hükümetinin ev- Alman ve ltalyan milletlerı 11 

e' 

velki planına ve komite müzakere- sında mevcut olan tesanüde hiirfll)ı~ 
!erine iştirak eylemiyeceğini ilave ten donanı rı.,sına karşı yapıları ıa' 
etmektedir. hakaretin tamiri için Alman)'~)ıif" 

Bu mektup Alman hükümeti- rafından alınacak olan bütün t"';' ta' 
nin kendilerine yaklaşan İspanyol !eri ltalyan efkarıumumiyesı 
gemilerine ve tayyarelerine karşı mamiyle tasvip edecektir. 

Silahları bırakma konferansı 

Proje metni lmanya -ve 
Italyaya da gönderildi 
Cenevre 1 (A.A) - Silah

ları bırakma konferansının bü
rosu içtimalarına nihayet ver
miştir. Büro hali hazırdaki va
ziyetin konferansın programına 
dahil meselelerin heyeti umu· 
miyesi hakkındaki çalışmalara 
devam edilmesine müsait oldu
ğunu kaydeden bir takrir ka
bul etmiştir. 

Büro temsil edilen veya tem
ıil edilmiı olan bütün bükü-

metlere yani Italya ile Aloı3;.: 
yaya da silahlanma masrafla f• 
nın neşredilmesiyle bu ına~rağ' 
ların kontrolü bir nizama bale' 
!anması hakkındaki mukav~ , 
name projesinin metnini goıı 
dermeğe karar vermiştir: rıı' 

Büro Milletler cemiyetı t~ııte 
fından tesbit edılen t~rı et· 
toplanarak muhtelif hüku~Jıilı 
!erden gelen cevapları te 
edecektir. 
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Şi al 
rn ··d u afaasının ten-
sik• k 1 ararnamesi 

imzalandı 
Valensiy ı ( 

hu b a, A.A) - Cüm-
nınr t aşkanı şimal müdafaast

ern 'k· 
rarn 91 ı hakkında bir ka-

aıne · 
nıüd f •mza etmiştir. Bu 
dan a ;a w bundan böyle doğru
bakant ~gruya miJli müdafaa 

•gına merbut 'k' b" ··k or, d ı ı uyu 
ou an t Bu eşekkül edecektir. 

lJ b or~ulardan biri gent!ral 
u Urrıni k 

ord 0 umandasında Bask 
usu ile E general Llano Dela 

tıeıniend . 
Sant d enın kumandasında 
Cakt~n Bı Asturi ordusu ola· 
tıiz ' u generaller kara de-

ve ha d taıııa d va a kumandayı ayni 
n a tenıin edeceklerdir. 

Bursa 
Orınan .. d .... mu uru 
tnahkum oldu 

İstanbuı l 
llİtiıı . ' ( Yeni Asır - Telefon ) -

c.ı tel&rafı 
Ndiğini b' . ~~a mahkemeye ve
li. Zı:L •. ildirdığırn orman müdürü 

... 1tu ve d kt'I 
Ceı.adak.i n ı o Bn. Nerminin ağır-
ZUlıtu ikirnuhakemeleri bitmiştir. B. 
lin. N . S<me 9ay ve bir gün hapse, 
it erının d 'k• Gın ed' . e .1 ı sene hapse mah-
iatna k ilınişlerdır. Binlerce halk ak
llliWr. adar muhakemeyi takip et-

YENi ASIR 

"' 

natta ulund 

l 
ife 3 

Yazan: Eczacı Ke:mal Akt~ 
Mektebi bitirip eczacı diploma· 

sını cebime koyalı tam 28 sene bit· 
ti. Bunu itiraf ederken vakıa yaşım 

1
da meydana çıkıyor amma, onu ha· 
zılan gibi saklamak lüzumunu duy· 
mıyorum.. Bu 28 sene içinde hala 

B. ofla olan a tide memnu i
da izahat v·erece 

imtihan ruyası görürüm, hala asit
fenik,hala Sinameki,hala İngiliz tuzu 
ruyama giriyor. Geçenlerde yine 
böyle bir ruya gördüm, bir türlü 
aspirin diyemiyor, imtihan heyeti 
karşısında buram buram terliyor
dum •. 

• • ye cı o 
.- s::ı :z:> 

Ankarn, 1 ( A.A ) - C. H. P. Ka
mutay grubu bugün öğleden sonra An
talya mebusu D. Cemal Twıcanın b:ış
kanlığında topl::ındı. 

Sürekli alkışlar arasında kürsüye 

•• g a 
.l- • Her sene bu mevsimde mektep-

Belgadda ve Atinaw.ı yaptığı siyast tc- letin umumi siynseti hakkında yapa- Başvekil bu nutkunda, dış ve ıç po- l d · tı'h l ba 1 d k '- · 
. er e ım an ar ş a ı ça ı.::enım 

maslardan aldıCı intibalarını ve bu ~ağı beyan~tın nna hatlıırı üzerinde de Htikaya temas edecek, günün mesele- de ruyalarıma girer, ben de buram 
m ml ketlerde Türkiyeye kn?'§ı göste- uahat verdi. .. .. .. . . lerini ve cümhuriyet hükümetinin ha- buram terlerim. Mektepte ders ke-
r il n s. 1iııll dostluk tcuıhüratını an- Başbakan lnonunun ıki buçuk sa::ıt reket tarzını geniş ölçüde izah ede- simi mektebin havasını bozar der-

la tl. süren bu beyanatı grubda büyük mem- kti H la 1 · · · hallind saneler koridorlar teneffu"shane . .. . ce r. a y mese csının en son- • ' • 
gelen başbnkan lnönii tnç giyme me- fl nunıyet tezahıulcrı,ylc karşılo.nclı. ler, hatt5. kitaplar, ho.-"l'"'• renklen'· lnCni.iııiin B. Litvino a rnülaknth- h d t1 da k larımızla ra ~ ...u rasimine ic:tirnk etmek üzere Londra- l stanbuJ 1 (Yeni Asır - Telefonla )- r::ı u u nnmız omşu a - · d ~ · t' · kt ı_ __ ba J b' 

~ r.ı <L"l pnrti grubunca memnuniyeti mu- ' .. .. · .. .. .. w nı egış ırır. me ep uum ş ta ır 
ya yaptığı seyahat etrafında izah:ıt Bnşvekil tsınct lnonu yarın mecliste mızda puruzlu meseleler kalmadıgını kılık alır. 
verdikten sonra Londrada ve Londra- cip olınustur. devletin umumi siyaseti hakkında bek- da bu nutuklnrında işaret edecekler- Mektep hayatında imtihan hiç 
ya giderken Pariste ve avdetlerinde Bac;vckil yakında ~mutnycla dev- lenen mühim nutktınu söyliyecektir. dir. unutulmıyan şeylerdendir. Bizim .......................... J~P~~y;·d~ ... k~bi·~·~·· .. b~h;~~;·····;·~; ............................. r~·;-;;ı~ .. ~·~i~ş-;;~·~;·~ :ı.~;~~e i:;ih!:~~:n .:~t;~b7r: v:r~ 

sersem bir talebesine : Mongolfi-
T ahran 1 ( A.A ) - Pars b d ı bal ·ı d 

Yenle kabı•ne prens onoye teşkı•ı ajansı biJdiriyor: ra:? ira erer onu ne ıe uçur U• 

Türkiye ile Iran arasındaki Diye bir şey sorulmuş. Talebe 

d k 1 •• k d hudut hattının bir kısmının dü- etraftan arkadaşlarından istianeye 

e ece Ş rece a am arıyor zeltilmesi hakkındaki anlaşma kalkışmış, cevap verebilmek için 
• acemi aktörün süflörden ses bek-hariciye nazm tarafından dün 

lemesi gibi kulak kesilmiş .• Arkadaş· . t•f s nd t ı parlamentoya verilmiştir. ları durma ati 
.ısı a ı an gaze e er memnun 12 millete Amerika Demişler, sersem talebe büsbütün 

Tokyo, 1 (A.A) - Gazete- birli l!i yapmağa prensib itiba~ Konoye gazetecilere beyanatta bitaraf kalacaktır sersem olmuş : 
ler B. Hayaşinin istifasına bü· rile hazır olduklarına bir delil bulunarak demiştir ki: Vaşington 1 ( A.A ) - San -- At ile uçurdular, demiş, bugü· 
yük ehemmiyet atfetmekte ve ola ak telakki edilmektedir. iş görebilecek milli bir ka- Fransiskoda bulunan lcıpanya nün talebesi at! kelimesini atmak 

Hayaşi kabinesini 

umumiyetle bundan mı::mnuni- To'<vo, 1 (A. A) - İmpara- bine kurabilmek için elimden büyük elçisi tayyare ile Vaşing· için düşünecek atı işitse bile hiç ol· 
Pr t yet beyan eylemektedir. Osabi ,or Ayan mecl.isi re. isi • Prens geleni yapacağım. Listenin t 't · f O d B H il mazsa güzel timar olmasını, rah-

O esto n t k b t b ı ona gı mış ır. :-a 8 • u van gı'denı'nı' SPrecek, ı'şe <ııekı·ı vere-B . O ası Konoyeye yem a ıneyı teşkil yarın tamam sure te azır o .up E ~:t ::ı: erJın l (A Simbun partilerin askeri maha· . t . r P . d'd k ile görüşecektir. lçinin Ame· cektir. Akşam Üzerleri bizim ecza-n"' .. d' ' .A) - Vatikan filin ve imparatorun mu··şavı'rle- etmec:'nı E"mre m1ş ır. rens olmıyacağını şım ı en ati ola- 'k h tt h k t' ... v 

..... •nd k" K 46 d d M k l .,. f·h b' rı anın a 1 are e ını ogren· nenin önünden geçen kasketli ta· 
k ~uııı • e. ı Almanya sefı'rt' hu". rı'nin mu··zaharet'ını· haı'z olacak on6oyde k' h _Yd~şınl a ır. art ra söy iyemem. ı.vıama ı ır k . t d' v. • d 1 

t 193 - d b me ıs e ıgını zanne en span· )ebeyi gördükre AJlah imtihanla~ ı. e •nın Ch:c d K d' ı bir kabinenin teşkil edilebile· . a 1 a ıs~ er. esnas. ın a çok n,örüşmclerim müs et ne· 1 hf il A k d ::ı: 
tYlUnd l . • ago a ar ına t un kabı c t k l r. yo ma e eri meri anına e• rınızda yardımcınız olsun diyor hep 
nutkue eın tarafından so"ylenen cegy i ümidini izhar eylemekte· ımpara Ot n yı eş 1 et· tice vermiştir. · .. d b 1 k · · d -

1 k h d k' d f · h mı mu a a e omıtesın e aza genç ere dua ediyorum. 
tevd· protesto eden notasını dir. me .usut~udn la ı ·ı avke ıbnı sı - Prens Kon o ye ha 'en bazı olmamakla beraber daima bir •••••••••••••••11• 

1 etmiştir. hl vazı ve 1 0 ayısı e a ul et- l · 1 ın nezdinde yer- Alman gemileri lspan-

B 
Nisinisi gazetesi ise partile· memişti. Prens geniş fikirleri· fes~· dnazırkalr k t k ademi müdahale siya3eti takip yada topl~nıyor · ··l"k rin müdahale hakkını kabul l t t erın e a ıp ama iste- k .., 

l ır mu a at h ı. k e anınmıc:. ır. d ki . . .. ~ k .. etmiş oldugw unu bildirme te ve Kı'el, l (A.A) _ lspanyol t · u · · • k b · " ht f 'f'i! hf 1, d d me ı erını oarenme uzere ondra 1 (AA) Al e meyen ı ç ır ımsenın a ı- 'J U e ı ma e jer e ost· . . o k d Al . hAd' . . b . 
Sefiri F ' · - man neyi teşkil eyhyemiyeceğini 1 e k d' . k t' ıshmzaçta bulunma ta ır. merıa a ısesının u sıya- sularmda bulunan Alman deniı: 
b· h h on Ribbentrop bu sa· bildirmektedir. arı v en ısme arşı sempa ı H b' 1 S sette bir değişiklik husule ge- kuvvetlerinin takviyesi ıçın 

" a · · <JÖsterenler vardır. Prensin as- ar ıye tıazırı genera 0 • k 
tek rıcıye nezaretine gide- Sabık harbiye nazırı en iyi keri ve mali ve siyasi mah· giıirna v~ bahrir~ nazırı ami· tirip getirmiyeceğini düşünme - alman tedbirler cümlesinden 
tııü t~azır B. Eden ile görüş- bal suretin'n partiler fevkinde fellerden kuvvetli müzaheret ral Jonaı yerJerını muhafaıaya tedirler. olarak bir Alman kruvazörü 

ş ur. şahsiyetlerden mürekkep bir g6rdüj!ü jç"n iki üç sene de· h?zır oldu.klarını şimdiden bil· Ölenler 25 oldu -Ou sabah Jsapanyaya har~ket 
Ooyçl d Al kabine olacağı fikrindedir. B. vam edebilecek milli bir ka- dırmışlerdır. Cebelüttarık, 1 (A.A) etmiştir. 

an meriaya Hayaşi yeni kabinenin büyük bı·ne teşkı'I e.;Jebı'lecegy 1• tahmı"n Hariciye ıçın en kuvvetli hl b S t• t J f 
• 1 b 1 · 0 Doyçland zır ısı mürette a- empa ı e gra ı 

C 
gıdiyor güçlük eri yene i mesinı temen- edıJ mektedir. namzed olarak sabık başvekil 

b · 1 • r tından bir kişi daha bu sabah Bertin, 1 (A.A) _ Doyç'and 
G e e. lüttarak, 1 ( A.A ) _ nı ey emış ır. Tokyo, 1 (A.A} - Prens Hirota gösterilmektedir. Maliye ÖJ 

1 a b P t ·ı b- ··k b" k t · t K · k'l • · t' k h kk d hastanede ölmüştür. ene- z.ırhlısına yapılan tecavu"z dolau. r ıstik . ar ı er uyu ır c umıye onoye kabineyi teş ı etm~gı nezare ı ma amı a ın a J 

ta olan D am,ehndde yol almak- muhafaza etmektedir. Bu hal kabul etmiştir. bazı güçlükler mevcut olduğu rin mıktan bu suretle 25 i sile Naib Horti Hitlere bir 
nu de"'o~ç an zırhlısı yolu- partilerin yeni kabine ile iş Tokvo 1 (A.A) - Pr~ns söylenmektedir. bulmuştur. sempati telgrafı göndermi ... tir. 
do" . gışhrerek Almeriaya 

gru alerJ .. b 
Poı emege aşlariuşhr. ~ 

onya tayyareleri 
Polis 

.\Una Atlnada 

~~~?:::::~::;yet ere tamim gönderdi Almanya ve ltalya ademı dahale 
~! ~~;~ =:.v• F~:v::~ ~:!"'.;,!~:ı::"~~~1:;ı::;;»:; ~;~:. ç;:;::., b:~.;:;:::·1~.r y•ı;:,:,: komitesinden çekildikleri ıİ bildirdiler 

gru yola çıkacnktır. ah'l' ..._ muamele yapmnları hakkınd::ı d ı ı- ca<n, sınıf, derece gözetilmeksizin ne-

1 ı .... _. ye vekaletinden vilayetlere çok DlÜ- ı.aketle karşılanmnlı ve ccv::ıpsız bıl'a- Cebelüttarıkta yapılan Dovc, land 
ngı· te h:im bir tanıim gönderilmiştir. kılmamalıdır. J 

~l re Bu tamimde; polisin yurd içinde cen- Ifrr karakoldn bulunan polislerin cenaze törenine Türk denizcileri de istirak 
Ulıaf azal ..... tilmen ve (!n nazik olması lfızımgelcn defterlerinde :maruf zevatın adresleri , 

........ El {Ur partİSİ ve halka şefkat ve y::ırdımdıı bulun- yazılı bulunmalıdır. - Baı taralı birinci sahilede -1 Son z::ımanlarda mesut bir şekilde 1 Faris, 1 ( ö.R ) - ispanyadan bil 
\>e Qf fcırg/ı b · · . mnsı icap eden bir devlet memuru ol- Vnz.ifelerınde dürüst mu::ımele ya- Diğer taraftan Londrada B. Eden de ·ı inki:,w etmekte olan Londra komitesi- ı dirildiğine göre Valensia hükümeti şiro· 
~ ırıncı aahilede - b k f k ı ak · \r· · l3u r · duğu tebarüz ettirilınekle ve şu nok- pan emniyet mensuplarının bu hare- irçok sefirlerle görüştiiktcn sonra nin faaliyeti, Almanya ve İtalyanın çe- ı dilik onseyin ev alfıde o nr ıçti· 

ıv,~n Cheınb:lı .~rd Derby'nin ve talara clikkııt olunması tavsiye olun- ketleri sicillerine geçirilecek ve terfi- avam kamarasında beyanatta bulun- kilmesi dolnyısiyle, bilinmiyen bir müd- mnını istememektedir Ancak Londra 
«Qp etnı· . aının müdahaleleri maktadır: lerinde bunlar nazarı dikkate alına- muştur. Londra ve Faris kabineleri det için felce uğrnyncaktır. Diğer ta- komitesinin alncağı vnziyeti öğrendik-

le,.;_ 1§t.ir. Bunl.,r b' · · · lm d k 1 kt 1 k · f Al It.al k trol t d ki I 1 h·'k" ti kat'i -.'il :n C "' ın ırıncısı rey- Kat'i ve znrur! ihtiyaç o a ı ç::ı ca ~tır. Her emniyet amiri, bu no a a- sı ı te.ınns halindedirler. Ademi mu- r::ı tan, manya ve yanın on en sonra ır spruıyo u ume 
l~ (!Qe~ h'heınberlnine verilmesini tek- istirahntc çekilen bir yurddnş sorgu n memurlorn okuyacak ve konferans- dalıaJ.e ciynsetine sadık olan İngiltere muamelesinden de çekilmeleriyle, bir kararını verecektir. 
b'llıta ır takrir vermic: 'kin · · d ve s::ıire gibi c:cylerle rnhatsız ediline- lar ve sair suretlerle memurlar tenvir ve Fransa hfidisenin 7.ararlnrmı tahdit taraflı kalan kontrolun faydalı olarak K::ıbinc meclisinin uzun bir içtimam-

llı.üzı:ı.h "'' ı cısı e :.. 
~~tle h crct eylemiştir. Bu mü- melidir. Bir vatandaşa nezaket kaidesi edilecektir. etmek ve genişlemesine mani olmak nasıl yapılabileceği dilşünülmektedir. dan sonra hükümet uzun bir beyanna-
~itnıc:rjn· eh~ iki hatip B. Baldvine E d h için hararetle çalışmaktndırlar. Diğer milletler Berlin ve Romayı ka- mc neşretmiştir. Bunun neticesi şu-
ve~ 1 ildi · Şarki f en ükümdarl Dün akşama doğru Almanyanın Lon- rarlarından döndürmeğe çalışacaklar- dur: 
h· P<ıttiy l'ltlışler ve eski baş- dra sefiri Von Rilıbcntrop ademi mü- uır. Bunun için kont.rol gemilerini is- • 1 
1 ~etler· . e Ve memlekete yaptığı d 

11 
d h Almeria hadisesi gibi vnk a arın te-

<ll" ın, hat, ı Emı·r Ah u . şerefı·ne a ale komitesi reisine bir mektup gön- tikbalde sureti mahsusada tayin edi- kerrürü dünya sulhunu &ni bir tehlike-a:r'lsın..:ı- s· r atmışlardır. Alkış- de 1 Alm l 
~ "<1 ır :N rere < cria bombardımanı i e len ve muhasımlar tarafından kabul ye maruz kılmaktadır. Sulhu istiyen 

<ıv% k cville snlondan çıka- mukabil Al h k ti · 'h t 
h!nı Urnnr man are c nın nı aye ı olunan emniyet mıntakalarında ma- bütün insanlar lspanyol milleti ve hü-
d' l<ıkdirler} 1 usına gitmiş ve ornda • b ı • d • d • bulduğunu bildirm~tir. Fakat ayni sun bulunduracak olan bir sistemi tat- kümetiy le birlikte hadiseyi protesto 
1-:~cl' :Yl'lll be ta~şılanmıştır. Bu Uık- resm 1 a r ıp e ı ı mektu~la. Alm::ın hükümeti bombardı- bik mevkiinc çık::ırmağn uğraşacaklar- etmelidir. Ispanyo1 hükümeti vatanın 

at on O§vckıle cesaret enn· t man hadısesine benzer vak'aların te- d 
lıiç u en zi d v ış ır. Ank 1 kAl · ı k .. ır. hürriyet ve istiklalini müdafaa etmek 
. . §til>he .. i Yn e mütehassis eden Anknra, 1 ( A.A ) - Dün. . arayı a etı vekili tarafından Ankarapa as- ~rrur ctmiyeccği hakkında kMi te- Faris, 1 { ö.R ) - Mebusan meclisi hususundaki sarsılmaz karnnnı bi1-
ls.iy)e lih..._ ~ travayist muhal f t _ tcşıif eden Şarki Erden Emırı Altes ta d ın akşam Altes Emir Abdullah mınat almadıkça komiteden ve kon-
"ht h ı.~ tnuhalefet . .. e e re Abdullah saat 11/ 30 da hariciye vekil şcre'ine mükellef bir ziyafet veril- troldan çekilmiş duracağını bilclirmis- ~~rid~rfa~ında harici~e komisyonu re- clirmiştir. Ve yine tekrar eder. Bu uğur-

t a~llı·'-k reısının B.Bald- ı Ş" kr" " ve saat 12 de mic: b · af t' ı k b. kabul rcmıi tır· Az t•-l f' . K t G d' l ısı B. Mıstler şu bel'anatta bulunmuş- da simdiye kadar millet en iyi çocukla-"O ""1 i se kr. . . . vekili Saraçoğ u u U} u ~· u 7.ıy c ı par a ır · · sonra ~ ya se ırı on ran ~ 
ıırı- na ar sozlendır. .. · R tak" ı · · d b t Sb" h"-d' · eh tt k rının haya•'-- ~ı.,H .. V afer ka l><ırtı l"'<l, l ( A.A B. M. Meclisi reisi Abdulh::ılık en- ıp ey Cm.iştir. e unn benzer bir tebliğde bulun- u.-: ıza <t ısesı, v ame en uza .. wu-ını ve ... ~~. e z:: • 

l'ine 1derlıcine i . ) - Muhafazakar dayı ziyaret etmiş ve saat 12,30 dan Ankaı·a, 1 ( A.A ) - Altes Emir Ab- muştur. olmıynn diğer birçok hnva ve deniz ha- zanmak için fedakarlığın en son nok-
f :n. ~evnı ttifakla seçilmesi üze- 12 "- kad . bu ı.iynrcücri iade edil- dullnh bugün öğleden evvel Gazi ve 15- Alınanya ile h-p:ınya cümhuriyeti disclerindcn sonra, Avrupa için Ispan-1 tasına kadar gitmek uğrundadır. 

t!l'<(hh e Çeınb 1 ,'1:> e ::ıı t 1 .. .. ··1 · · · t tmış' d 1 h d 1 
il'- . ...,ınd,.. L er ayn parti kon- mc nonu eru:tltu crını zıyare c - ::ırasın n harp tehlikesi bir an idn bcr- yol dahi i arbının ev::ımından hasıl 1 Londra, ı ( A.A ) - Doyçland bah· 

"' .... tJ:-ı~. ki miştir. '"' 
?ltıtku ~ye ·ı ve lide f t• 1 1 -· · lerdir. Uıraf edilmiştir. Berlinden di.in atrsam olan tehlikeyi göstermektedir. Sulhun rjyelilcrinin cenaze ıncrasimi bugün nu v r sı n ıy e Altes Emir Abdullah öğ e ycmegıru . ~ 

......_ 13. h eııniş ve demi tir ki· Altes Emir sant 13/30 ela Türk1 ye gelen bütün haberler bunu teyit et- korunm::ısı hakkındaki ümitlerimiz Lon- Cebelüttarıkt.::ı yapılmış ve bu mera· 
ce~ ~<ıluv· ş · dairekrindc yemişlerdir. B 1\I M k R da · 1 

git11 li tnin siynser · k' · · 4 cclis i reisi Abdülhali en mış erdir. dra komitesinin fanliyetine d::ıyanır. Fa- simde Ccbeliittarık valisi General Si-
it~~ Ukiiınet iç' 1 :~ ta ıp ede- Ankara, 1 ( A.A ) - Reisicümhur tarafından Mannarn kfü;künde şeref- Von Neur::ıth İngiltere ve Ffansa se- kat Almanya ve Italya komite hari- rcvans ve Amiral Velles de hazır bu-
leceku 

1 
t'll iyı siyasc ın~ c uç partinin Atatürk di.i.n Şarki Erden Emiri Altes lerinc verilen öğle y~eğinde hazır firlcrini kabul ederek Almanyanın ha- cinde kalmak kararlarında ısrar eder- lunmuştur. 

lkıına :r. liiikurnet ilttır, Ve idame edi- Abdullahı kabul etmiştir. Bu kabdul bulunmuşlardır. diseyi -Valensia hükümeti de ayni tavrı lerse bu faaliyetin ne hükmü olacağı Ayrıca Cclıelüttarıkta bulunan ın. 
d. ~dık s 11.Llan d h . . ek""'eti vekili e M"'t _,_ b iI liw• . .. tak k . 1 1 d t4tı-· . knL:ı cuı ma progra- esnnsııı a arıcıye v <tJ u eill\.ı en orman ç t gını ve mu- ınınn şnrtiy e- kapnnmış saydığını soru mnğn eğer. Devletler arasındıı giliz gemilerinden ve hnlen burada 
\ı ~ • caktır z· t t · l d' b'ld' . . B" 1 e tnil lnkiŞaf . ırnat ve en- hazır bulunmuş ur. esscsa ı geznus er ır. . ı ırmiştir. oy ece feveran devre- samimi iş birliğinden başka çıkar yol bulunan bir Türk torpido muhı·ibi, bir 
bul'iy li ~<Ihıin ~a Yardım eyliyecek Reisicümhur Atntürk Altes Abdul- Ankarn, 1 ( A.A ) - Bu akşam saat sinden sonra yeniden yatışma devre- yoktur. Cenevre müzakerelerden .son- Holanda denizaltı gemisi ve bir Ame-
l-at U".rin nı.u .. •dnnıcsi ve mali mec- lahn Anknrapnlnsta ziyaretini iade ey- 20/30 da Altes Emir Abdullah şerefine sine girilmiştir. Fakat Sbiza hadic;e- ra yatışma yoluna girm ol. n Ispan- rikan torpido muhribi torpidosundan 

i~C!Si 'Y"ks ad~i nisbctinde ha- }emiştir. Irak sefarethanesinde Irnk elçisi tara- sinden h5.sıl olan ç::ılkantı durulmak ya meselesi yine evvelki karışık vazi- birer heyet te bu merasime iştirak et-
u eltıier.ckt.ir. Ankara, ı ( A.A ) - Hariciyt' ve- fından bir ziyafet verilmiştir. üzere değildir. yetine düsmüstür. mişl:rd~. 

kurbanlarının 
• 

ettı 
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kemanları Japonyada J B. San ler iyi veya kötü 
• ••••••••••••••••••••••• 

Gördükleriın 
•• 

ıvaryus 
• 

affa-Bu san' atkirın hayatı ve mu 
kıyet sırları hala bilinemiyor 

Siyasi buhran 
Yeni kabineyi Prens 

Koney teşkil edecek 
-Bastmalı birinci sahi/ede-

. nin pa:rtilere hiç bir tavizde bulun-
mamasını hoş görmiyor ve böylelik
le kendini sukuta mahkum ettiğini 
s.:iyliyordu .• 

Tekzip ediyor 
Stokbofm, 31 (A.A) - Ha

riciy~ nazın Sandler dün ak

şam tayyare ile Stokho!ma av· 
del etmiştir. Nazır Berlinde 

Fon Noyrat ile pek samimi 

müzakerelerde bulunduğunu ve 

bu sayede beynelmilel vaziyet 

hakkıoda pek mühim ma'.fımat 

elde ettiğini beyan etmiştir. 

Ve 

işittiklerim 
.• -.ı .. 

Arnavuduz 
Dün öğle yemeği için eoe ~ 

mekten vazgeçerek börek r1e et 
yemeği tercihan Kemeral!ı içi 
varında bir dükkana girdınt:. f 
ride kır saçlı ve yaşlı bir mııflf 
ve tatlıcı ile pomakça kotııl 
diğer bir adam daha vardı. ,J 

Stradivaryüs tahtayı terenrıÜm ettiren bir dehadır 
Şurasını da kaydetmek lazım ge

lir ki prens Koneye imparatorun en Her keman çalanın en büyük ide-
1 
varyüs usulü keman yapmayı öğre

ali bir Stradivaryüs'e malik olmakhr. tecek bir usta mektebinin açılma~ı 
Stradivaryüs nedir? lk\ asır önce 

1 vardı. Bu münasebetle Kremon şeh
Lombardiyanın bir ~ebrinde musiki rinin bir çok ziyaretçileri kendine 
aletleri yapmış olan bir adam ki bu- ıl çekeceği muhakkaktır ve büyük sa
gün,§(>hreti dillerde dolaşan bu alet- natkurlann yayı altında canlanan es
lere ismini vermiştir. Stradivaryüs ki Stradivaryüsleri dinlemek istiye
imzah kemanlar bugün herltesçe 1 cekler her hale.le çok kalabalık ola
malumdur ve hatta bunların hangi caktır. 
ellerden geçmİ§ olduklanna dair si-İ iki asırdanbcri, Stradivaryüs'e da
cilleri bile meraklılar taraf mdan tu- ı ir bir çok kitaplar yazılmış olmasına 
tulmuş,ber keman için hakiki hiyog- rağmen, bu adamın hayatını hakkiy
rafyalar yazılmııtır. Bu kemanlann 

1 
le tesbit ve efsanelerden tamamiyle 

sablığa çıkarılması musiki aleminde tccrid hala mümkün o1amamı~tır. 
hadise teşkil eder ve ~ok defa, bun-

1 
Hatta biyograflar, doğumunun tari

ların bedeli işitilmemiş rakamlara : hi hakkında bile müttefik değildirler. 
kadar yükselir. Bir Stradivaryüs ke- Malum olan cihet üstad sazcının 

---·~-~···'-=""°'?· 1644 le 1650 seneleri arasmda doğ
muş olduğudur. Nerede :? Bµ dama
lum değildir. Ailesi 1628-1632 sene
lerinde şimali italyada salgın halinde 
bulunan açlık ve vebadan kaçmış 
olacaktır. Latinl~miş şekliyle An -
tonio Stradivari' nin adına ilk rastlan
dığı zaman o Nicolo Amati'nin tale
besidir. Ve .genç şakirdin bugün ma
lum olan ilk kemanında bu cihet tas
rih edilmiştir. Yirmi ya~larında iken 
F rançeska F erbo~i isminde genç bir 
dulJa evlendiği ve ondan altı çocuğu 
olduğu malumdur. Daha 1680 de 
kendine bir ev satın alacak kadar pa
ra kazanabilmisti. Güzel havalarda 
dam üzerindel<.:i açık ate1yesinde ça
lışarak, Ömrünü bu evde geçirmişti. 
Şöhreti İtalyanın hudutlarını aşmış 

, 1 çok dinlediği müşavirlerinden prens 
ıq.;.:~~~~' .. ~,, , .. ~ 1 T anomoşinin teveccühüne dayan-

, maktadır ki bu zat son senelerde 
.?lif!i. 1 nüfuzunu daima uzlaşma ve itidal 
#;: 

· 1 sah:l'Hnda kullanmıştır. Bu şartlar 
! içinde prens Koneyenin partilerin 
muhalefetine rağmen yeni bir kabi
ne teşkiline muvaffak olması ihti
mali vardır. 

Tokyo, 1 (ö.R) - İmparator 
ayan meclisi reisi prens Koneyi sa
raya davet etmistir. Kendisine yeni 
kabineyi teşkil vazaesini vereceği 
tahmin ediliyor. 

Cümhuriyetçiler 

Nazır lsveç ile Almanya ara· 

smda muallak meseleler mev

cud olduğu ve Fon Noyrat 

ile bu husu,ta görüştüğü 

hakkındaki şayiaları tekzip et-

miştir. 

B. Blum 
Sovyet maslahatgUzarlle 

görüştü 

Paris, 31 (A.A) - Başvekil 

Blum birbiri arkasından Sovyet 

istediklerimi getiren tatlıcı 
1 

rar o adamın yanına giderek:~ 
ni dilden konuşmağa devam,flil 

Müıte~iyi, milliyet~.ni, .. ~ 
adeta hıçe sayan dukkatıC Jı1 
bu haline kızdığımı anlıyarı ,J. 
saçlı zat, acı bir tebessüm, (r 
nalı bir bakıfia bana baktı. )1 
var kasabalardan olduğunıı (5' 
tirdiğim bu zatın bakışından ~ 
lzmirliler bu gibi saygısııl;, ~ 
ra galiba alışkınsınız) deme il' 
tediğini sezinsedim. Esasetı i 
de mütee.sir olduğum için t 
cıya: 6' 

- Siz Bulgar mısınız diye HUcumu durdurdular 
Bilbao 1 (A.A) - Bilbao maslahatgüzarı Hinchfeld, h- dum. 

- Hayır Arnavuduz. .w 
radyosu bildiriyor: paoya sefiri Araguistaini ve Deyince dükkancıya barb' 

Biskaye cephesinde şimal I T f · Eric Phippsi b · ·· l d" Fakat 
bölgesinde Cümhuriyetçi:er bir ng; ız se ırı ca ırşey soy eme ım. J'iif' 

kabul etmiştir. soruşumdan ne demek iste \;~ 
düşman hücumunu büyük 2a· anlayan muhatabı bir Jatı J 
yiat verdirerek durdurmuşlar- sonra gitti. Ve tabii yabancı~ 
d C · b · t t ı d.. Memur sUsU vermiş ır. um urıye opçu arı uş- yaygarası da kesildi. Ancak 
man mevzilerini tesirli bir -;u- Faik paşa mahallesinde, Ali teessir olduğum bu hali şu ıii~ 
rette bombardıman etmişlerdir. oğlu Mustafa: Rahmi oğlu da kendisine anlatmaktan JıV 

K S'- d. .. Basklılar Mehmedin evine giderek kapı- dimi alamıyorum: J Meshur emanet ua ıvaryııs Arkadaş! Her şeyden e~, 
Yord{ı. 1729 da Sen-Dominik kilise- 1 t 1 ti d t 1111 J k d' · · t h i -' B r epeyi s r a e er sını ça ıp en ısının a arr bağrına sığındığın, sayesinJe1.~ sinde bir mahzen satın aldı, karısı B b 31 A A) M k J ftJ'. 
1937 marhnda buraya gömü1dü, ay- il ao, ( · - unguia memuru olduğunu ve kara o a ra kazanıp ekmek yediğin J 

·ık k" d k d' . d hala Bask milislerinin İşgali go"t-urecegv ini so-yledigv i haber milletinin hissiyatına hürmet~ 
nı senenin 1 anunun a en 181 e altındadır. Milisler dün şiddetH l. ·ı·b t "" bııtP' 
aynı "erc!e ona mülaki oldu. Bugün aJıoarak memur süsü verdig~ in- ıne ı ' ar e mege mec 

J bir muharebeden sonra Lemo- B b · ' Roma meydanı diye anılan yerdeki u ır · ·• 
b . . na tepesini istirdat etmişlerdir. den yakalanmıştır. ikincisi de.• Velı'n:-etin evi eski çehresini kay etmıştır. Ebe- ...... ,f(I 

d .. · tı' ah t' · · de kavusmus ol . l 1 7 . l d'... S yılan miiaterilere luuşı hiit .J ı ıs r a ıne ıçın - · - mıştır. Parlak deı:rı 1700 e 20 se-ı Elden ele geçmış o an ıger tra- kT l bil /ı .-
duğunu sandığı kiliseye gelince, bu neleri arasındaki olgunluk çağına te- divaryüs'lerin de hepsinin ayrı birer ~~ neza Z'. f'I.~. ar~nı k ;ce ylJlıl 
da 1869 da yıkıldı ve kimse onun ke- sadüf eder. Birçok tecrübelerden .

1 

ismi vardır. Meşhur viyolonist Y sa- °J'e~e_.ce sın ~: ç a mka Jj 
mikleriyle meşgul olmadı. Bazı ifa- sonra, sanatına hak.kile sahip olduğu ye'in ~emanı «Herg,ül» adını t~şıyo~~ desek a: Ben ... bır .d~ha b'?ş Jiİ; 
delere göre, kafa tası uzun zaman bir zaman, zarif tenasüplü, saf ve yu- du; Vırtüoz Rusya da yaphgı hır I ~n onu_ftugun ıçın senın 
tıp talebesinin masasında kalmış; fa- muşak sesli bu ahenk harikalarını turne esnasında, sahnede başka bir kaUnına gırmk~m.B k lıa,,I, 
kat nihayet bundan bıkmış olan ta- meydana ç1kardı ve eserleri altın pa- kemanla çalarken bunu locasında nutma ı: arcuı ,o . · ef' 
lehe mezarlığın umumi çukuruna at- hasına en büyük viyolonistler tara- bırakmak ihtiyatsızlığında bulundu; fertlere malik, li,an ve mıllt!; 
tırmıs. Ancak üzerinde ismi mahkfık fmdan kapışıldı. Hayatta iken Stra- tekrar locasına döndüğü zaman için gün geçtik~e titizleşen ftff 
Ol"'n ~mezar taşı saklanmıcatır ·, bu taş b H 1 · d il · d lerı·n d d 

u - :. divaryüs en güzel eserlerinden iri « ergü »ün yerın eye er esıyor u. yar u ur. " 
Kremon belediyesinde mahfuzdur. için ücret olarak dört altın lui ile ik- Her halde müteassıb bir kolleksiyon- H. o~; .•.. 

Dogv um tarihi meçhul, kemikleri 1 ı ta f · · ed .............. ••••••••••11•••••••••• • tifa ediyordu ve bu onu güzd bir ser- cu onu ça mat<. n ne eını men e-
dagıw lmıca, hiç bir hakiki resmi mevcut b. ·ı · k ed ed. f · · 

~ vet ırudırme ten men em ı. · a- memıstı. 

olmıyan adamdan bugüne hiç bir ha- kat asıl ölümünden sonra ve bilhassa Str~divaryüs kemanlarının müs
tıra kalmamış olduğu söylenebilirdi, on dokuzuncu asırdadır ki, meşhur tesna musiki kıymetleri nereden ge
eğer bütün dünyaya dağılmış ke - ressamların tablolarına olduğu gibi liyor? Bu suale en iyi mütehassıslar 

[BORSA:] 
man, viyolonsel, alto, mandolin, gi- spekülasyon onun kemanları üzerine bile tatmin edici bir cevap vereme
tar ve saire gibi e'siz. musiki ak.deri atıldı. On sekizinci asrın sonhrında mektedirler. Umumiyetle bu keman
hatırasını devam ettırmekte olma - bu kemanlar 300 le 400 frank ara- ların kıymetini yapan kullanılan tah- Ç. 

Uzüm 

saydı. Fakat meçhul _ha?ratının boş- sında ödeniyordu. Yavaş yavaş fiat- ta ile cilanın kıymeti olduğu ileri sü- l02 inhisar ida. 
luklarım doldurmak ı~dıasında olan leri yüzlere ve binlere çıktı. rülmektedir. Fakat Stradivaryüs 83 P.Klark 
efsaneler onun ~crlerme de musal- Hakiki müze eşyası olan bazı Lombardiyada ve Po vadisinde bu- 74 K.Taner 
la~ olmuştur: Muzel.erde veya sa.nat- Stradivaryüs'lerin tarihçesini takip gün de mevcud olun bir nevi ağacın 
k - 1 k 11 ks ı ü d 58 M J.Taranto 

Fiat 
7
, 

5 6. 

10,50 13·1~ 
15, 1s.2. 
13,25 15.6~ 

ar ar veya o e ıyoncu ar e n e etmek mümkündür. Bunların en tahtalarını kullanmıştır; kıymetli 
Stradivaryüsün meshur kemanı ve doğduğu yer bulunan yüzlerce Straclivaryüsden meşhurlarından biri, mütehassısların sırrını ~ezarma götürmüş olduğu 57 J.K'>hen 

manı sahibinin elinde büyük bir ~er- ı ve zamanının en meşhur musikişi- kaç tanesi hakikaten. üsta~ın elinden fikrince onun şaheseri olan keman söylenen cilaya gelince, bu da bütün 19 Ş.Riza H. 
13. 14,' 
16. 16.Z 

vettU:. lşte Lö Tan gazete.inde 1 nasları ile kırallık ve prenslik sar'!y- çık~ıştır) Onun elıyle ımzalanmış 1716 tarihinde yapılan ve «Mesih» möbleleri parlatmak için kullanıl - 13 A.H.Nazh 
Andre Pierre Stradivaryüs'ün iki lan onun müşterisi olmu~lardı. ka- hakıki kemanlar bunların ancak kü- adıyla anılandır. makta olan basit bir eczadan baska 
yüzüncü yıldöniimü dolayısiyle şun- nsı 1698 de öldü ve ertesi yıl Ant<;:m- çük bir kısmını teşkil etmektedir. Di- Bir çok maruf ellerden geçtikten bir şey değildir. Hakikatte bir Stra- 13 Şınlak 
lan yazıyor: ya - Marya Zambe1li ile evlendı .. · ğerleri ya onun nezareti altında ken- sonra Fransız viyolonisti Alard bunu divaryüs, umumi heyeti itibariyle 4 D.Arditi 

Kremon şehri ve onunla birlikte Ondan da dört oğulla bir kızı oldu. di atelyesinde şakirdleri tarafından 25,000 franga almıştı; sonra 1890 mükemmel bir sentezdir ki tahlili 418 Yekun 
bütün ltalya 18 illlinun 1737 de Bu zaif ve sıhhatça nahif ad:ım, imal e<lilmiş olanlar yahut da mahir da hu keman 50,000 franga Crav - mümkün değildir. Aynı zamanda 

I k I h da d d · 439225 Eıtki vekun ölmüş olan meşhur sazcı Stradivar- kıymetli tahta arını oyara ve ış e- sa tekarlar tarafın n vücu e geti- for ısminde bir iskoçyalıya satıldı. müstesna bir sacla hassasiyetine ve 

16, 
9,25 

15,25 

yüsün hahrasmı anmak.tadır. Lom- yerek çok geçkin bir yaşa kadar ça- rilmis olan taklidlerdir. Her zaman O zamandan beri lngilterede kalmış mükemmeliyet aşkına ~ahip bir ada- 439643 U yekun 
bardiyanın bu eski şehrinde organize lısmaktan geri durmadı. Gözü artık ve h;r yerde şöhretleri istismar eden- olan bu kemana iki kardeş sahiptir, mın sabırlı çalışması da bu eserlerin Zahire 
edilmiş programda bu dahi sanatkar iij görmüyor ve ell~ri. hafifç~ ti~~i- ler çıkmıştır. b u s~ne, iki yüzüncü yıldönümu do- eşsizliği üzerinde müessir olmuştur. 1512 Ç. Buğday 5, 
tarafından yapılmıs olan yaylı saz- yordu; fabt eser1erının, eskı mu - Esasen büyük sazcının meslek ha- layı~ıyle bu kemanı İngiliz milletine Stradivaryüs tahtayı terennüm etti- 50 Susam 15,75 
lardan mürekker> bir sergi kurulma- kemmeliyetine malik olmadığım ka- yatında da, müsavi kıymette olmı- hedıy~ etmiye karar vermişlerdir. ren bir dehadır, Mişel Anj'ın merme- " 
sı, mayıs ve haziran aylarında bir bul etmekle beraber aşkla bağlı ol- yan devirler vardır. 1690 senesine «Mesıh» Oksford'da Ashınolean ri insanlaştıran ve ona hayat veren 335 " Kepek 2,75 
konferanslar serisi tertip, ve Stradi- duğu meslekten vazgeçmek istemi- kadar o Am.-ıtinin tesiri altında kal- müzesinde saklanacaktır. bir deha oluşu gibi. 64 B. Pamuk 42, 

11, 
13,1~ 
15,2' 
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Aıık ve '"""",."" R~ .......... , Tefrika No. 4 5 ikin hat halinde yüzünü çiziyor: ı kat o kadar meşgulüm ki mazur görün. söyliyen kocasına uyuyor: kuyor Leman .. Fakat ne olursa 
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mJI A .. 111 

1 
nız Nüveyrc hanım? . f Y_ii~ bltuhrdaankınalı hakissediyor .. Ve o1~un te-rtdclkin sah

1
ibididr. Fcvkaladedkudrcbtli

1
' .. Bağ- dyl:lmınRkahpl.!lına gcldiğ~b~akı0t;!r~ - Teşekkür ederim Hasan bey .. Sizı sırı a ın ar yavaşça söy ıyor: 

1 
at mese esin c onu tanı ığımı i irsin.. a e atı.. u una uyar gı ı y 1:1-

sormalı .. Demek ki buralardasınız_ - Olabilir .. Gelmenizi çok arzu eder- O kadar vatanperver ve o kadar da as- bitkin.. Zorla eli zile gidiyor.. w' 
Süha birdenbire söze karışıyor: dik değil ıni Süha .. Filhakika.. jkerdi ki görme.. Heyhat.. İçeriden bir cevap gelıı' 
- Ay .. Hasan beyi yeni mi görüyor- Süha ilave ediyor: 1 - Haklı imişsin iddialarında Nüvcy- ona.. ıJ 

sun .. Zekana ve hafızana hayret etli- - Yarın veyahut başka bir gün teşrif re .. Adeta bakışlarının tesiı'ini kaybe- Mi.ıhakkak Hasanı görmelidir {e.;J 
9 yorum .. Çünkü seni ben çok kere dal- etseniz... 1 demiyorum.. Çok tenha olan bu caddede orıll 

~---------------------------~!~~~~ ı~~~~~~~~~&ı~~m~~~~&~an~~~- ~ 
tngilizceden adapte cdeıı • VEDAT A. UZUNDOST E" Süh tan k b- .. k acı b" kin. ihzas ıld bak N" . di gül' •. Fak t .. d G" .. ta ft k' 1 .. ük blt .A 

•••••, ••••• 1 ........... 1 ••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• ger ... ayı ımasa ulun ço • ır ıst ı par ıyan ış- uveyrc şun uyor.. a ıçın e ozune yan ra a ı {UÇ 6~. 
Suha kelimelerine hUla lal:ayttı ve doğru gelen Nüveyreye bakıyor .. Gözle- macerayı anlamış bir insanın hücumunu !arını en evvela Nüveyrenin gözlerinde öyle tuhaf bir can sıkıntısı ve korku hallebici dükkfıru ilişiyor .. OraY3 

kompliman katarak NüveyYeye daha bir ı rinde ateşten bir kıvılcun var.. yapıyor deriz .. Halbuki bu büyük bir söndürerek Sühada toplıyor: 1 var ki.. gidiyor.. . ıJf 
~CT söyliy~,._." ~y{iyo~ amma.. Nü- Süha da afall~mıştır. Onun için ancak ha~:tin ifadesidir.. f - Ziy~ctinize gelmeğe gayret edece- Bu neden geliyor .. Bilemiyor bir tür- Kafasında yegane bir dü~~nç:u. 
veyre bunu ışıtmıyO!' bile.. Çünkü aru 1 tuhaf gelen vaz..ıyette, karısının bu meç- Nuveyre Hasana bakarak kocasına ce- . ğim efendim.. lü... hakkak Hasanı bu ak,şaı:n gortn ~· 
•e çok acı bir .,.u·a oluyor.. ~ ~rkeğe d~ğru gidişidir .. Ve gayri ih- vap veriyor: . 1 Elini uzatıyor ve Nüvcyrenin küçük SADlST ERKEK Saatler yelkovanın içinde dö~ilS' ~ 

Karşıki kaldırımda Hasanı görüyor.. tiyarı o da Nuveyreye uyuyor. - H.ayır kendilerine daha evvel tesa- , parınak.larıru avucunun ~ine a1ıyor .. O ı Süha bir işi çıkarak Lcmandan ayn- laşıyor .. Eğer Hasanın ne iş Y11ptJ ~ıl' 
!:yvah şimdi ne yapabilir bu kadın... Sü- - Kocam.. d:if etmiştim. Fakat gideceklerini söyle- kadar .. Sonra.. Süharun elini sıkıyor.. lıyor.. bilmiş olsa onu telefonla arıyacnl<" 
hayı kandır.ıbi!mck i<:ln, onu telkin ede- - Hasan bey .. Erkanıharp b.inhaşısL. m.işlerdi de.. Her iki erkek te şapkalarını çıkara- Bu Leman için ne büyük bir fırsat- nu da bilmiyor fakat o.. JJ 
bilmek için onun koluna~ bir va- Bağdattan tanırım.. Susuyorlar.. rak birbirlerinden ayrılıyorlar: tır .. Remen koşuyor telefon köşküne Hava kararırken .. Yorgun odııJ·11ı 
. kal 1]" E t. t te Her iki erkek birbirine bakıyorlar- Süha nereden doğduğu belli olnuyan - Allaha ısmarladık efendim.. ve numaraları çevirerek Hasanı arıyor .. Hasanın geldigınıw· . g·· u·· or Hcıııcıı ~ N zıycttc ya ıyor ınsan onu.. ve . ş .. . or y .. '/vrv 

.,_ d Id H b··t·· .. Sühanın nazarlarında hiçbir fevkalade- bir hisle mırıldanıyor: Her ikisi de cevap veriyorlar: Ses yok .. Ve hiç bir cevap gelmiyor.S,"'- hallebı'cı'd n ık k dol'frtı ne Kl\ ar sarsı ı.. asanın u un vucu- 1, ,_ k. Sad ·-ı..~- _Aı.. • . d w " e ç ara ona o 
U& yo · ece gı_y~ ~ ıyı t.anı ıgı - Eğer bize teşrif edeceğinizi ümit et- - Güle güle muhakkak bekleriz.. dece boğuk bir hınçkırık gibi boşlukta cf) 

dun<la büyük bir ısparmoz ile ayakları bu adamı Nilveyre nereden biliyor. Ha- sem .beraber bir supe almayı rica edece- Son sözü Süha ilave ediyor.. ı tel f yor.. .diişii!' ~ 
durdu. Dimdik duran bu erkeğin vazi- san ~.iru;e .. Hinı..:- hareketi b.i.r aıılaVl~ ça ıyor e on çıngırağı.. .Hasan ne kadar ~.al~ ve .. c cl~ı;. 

. . . ~ o1.,. ğim... Uzaklaşıyorlar.. Fakat ay~kları gayri .ihtiyari yolunu Dik başı omuzlan uzerınde Wl f" 
Jetinde ne derın bır buhran dalgası geç- kavratıruyor. Nüveyre de birdenbire atılıyor: Leman bu fuıi vak'ayı tahlil edemiyen çeviriyor.. Yaya olarak.. Hasanın evine d'" ·· ""' k k b' ·· dclet orı~ ~ ,J 
t'm ne kadar belli.. Süha: j uşmll§ .. vr ere ır mu . . ~ 

- - Doi:'l"U ya .. Hasan bey .. Eve bizimle ıstırap altmdıı Süha da ona uyarak yürü- . doğru yürüyor.. !aşamıyor .. Vo bir gö\ge gıbı at 
Nüveyre gayri ihtiyari kolunu Süha- - Teşerrüf ettik efendim.. Karınım gelsen.iz o kadar memnun olacağım ki. 1 yorlar .. Y-me Süha sözü kesiyor: r Bir saat kadar süren bu yolda hep takip ediyor.. . . ıJI 

&an çekiyor .. Ve ona doğru gidiyor.. en eski günlerinin mazisinde büyük ar- . Hasan susuy~r .. Ve sect bir asker se-l - Enerjik bir adam tipi.. Fakat insa- düşüncesini ihata eden bugünkü vak'a.. Kapıya geldiği zaman ,kc.odiJll 
Hasan,. Dimdik ve sapsarı .. Fakat bu kadaşlığınızı daiına anarız.. sıyle cevap verıyor: • . 

1 
nm .üze_rinde ~ü~ tesir yaratıyor.. . . f Muhakkak ki Basanın kıskanç ru- mıyor: 

Wr in &i.iırüyor ö,.Ie sakin vıa ı:amit .. Ona Hasan suauyor .. Sert bir tebessüm kes- - Arzunuzu emır telakki ederım .. Fa- Bır r\4rada ııbı Hasanın bu kudretmı bunda müthiş bir darbe oldu bu .. Kor- - Bitmedi -



Bay Bayar temin ediyor 
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Kulüpleri ayırmak g(inahtır 

er iki kulüpte maçlarda 
muvaff a muştur 

Çok t e.~.?..~:!~ .... ~~~-~?.:~.~-~~-.. ~.?..~~-~~.:.: ... ••••••••••••••••••••• 
Evvelce lzmirde l ulUp yoldu, oyuncunun ayak-

kabısı yoktu, forması yoktu, Mevcut oı- n yalnız 
kulüplerin adları}•dı. Şimdi Partln_ln eUyle lzmlrde 
kulUp adı veril cek eserler kuruımu,tur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Futbol ajanlıgına getirilen Bay Suat ların yerini dolduracak ihtiyatları bu-

\Yurdkoru'nun partinin eliyle birleşen lunmazdı. Bulunaın.-ı:~ı, çünkü y~ktu. 
kulü ler hakkında bazı mühim tasav- Yalnız oyuncu degıl, takımdakı on 

p w • d" k vurları olduğu öğrenilmiştir. Hatırla- bir oyuncunun ayagına gıy ırece on 
dığunıza göre yeni futbol ajanı, daha bir çift ayakkabı da yoktu. Forma da 
kulüplerin birleşme teşebbüsleri orta- yoktu. Birinci haftayımda yağmur al
ya atıldığı zaman Izmirde üç, dört ku- tında ıslanan formaları devre arasın
lübün gavri kafi olduğunu ileri süre- da değiştirmenin imkfını yoktu. Yır
rek şehrin mıntakalara ayrılarak nü- tılan bir pantalonun değişmesine im
fusa göre semt kulüpleri kurulmasını kan yoh-tu. İhtiyat futbol topu da yok
müdafoa etmişti. tu. Sahada iki takımın ihtiyat bir top-

B. Suadın iyi bir spor idnrecısi ol- l:ırı olmadığı için maçların yarıda kal
duğunu ötedenberi bildnmiz için bu <lığını bile hatırlamak m\ımkündür. 
husustaki fikirlerinde bir isnbet nok- Kulüplerin muntazam birer binaln
tası aramak isteriz. Ancak bu i in bir rı yoktu. Altayın son kulilp binasını 
de nizam noktası vardır kı buna vuru- hatırlıyoruz da üzülmekten kendimizi 
lacnk ilk kazma ile valimizin bi.itün bir alamıyoruz. Kulüp binalarında otu-

. l ı c k h d r olacaktır racak sandalye yoktu. Kulüplerin para-
eserı yı ~ı , · 

sı yoktu. Bütçe tanzimine lüzum yoktu. 
Yalnız birşey vardı .. Kulüplerin bi

rer adı vardı ve yalnız futbol maçla
rına çıkaracak on birer kişilik takım
ları \nrdı. 

Halbuki kuhiplerin hiçbiri: Futbol 
kulübü, adını taşımıyorlardı. Hepsi 
de spor kulüpleri idi. Şimdi müsaade 
edilirse konuşmak isteriz: 

Adları fıyuka çıkarılan meşhur Al
tınordu, meşhur Altny, meşhur İzmir- Geçen haftn Atinada Yunan atletleri 

spor, meşhur Göztepe, meşhur K.S.K çok müşkül bir imtihan geçirdiler. Bal
hnkikattc birer spor kulübü olarak fa- kan atletizm şampiyonu olan Yunan at

eni futbol ajanı 
B. Suat Yurdkoru 

Şimdi işi itidalle muhakeme 
liriz: 

Deniliyor ki: 

edebi-

1 - lzmir büyük bir şehirdir. ötc
denberi sekiz, on kulüp barındırmıştır. 

2 - Yeni kulüplerin cYalnız Sait, 
Fuat, Hakkı ve saire:. birlesmesinden 
başka maddi bir kıymeti olmamıştır. 
Elde mevcut kulüplerle ne lik tesis edi
lir, ne de yeni oyuncu yetiştirilebilir. 

Maksat futbolun terakkisi ise yeni şart
lar altında buna imkan yoktur. 

3 - Altay, Altınordu, K.S.K., Göz-

aliyet göstermişler miydi? Hangisi on 
atlet, on voleybolcu, on !basketbolcu 
sahaya çıkarmışlardı? 

Bu sözlerden ho lruımıyanlur bulu
nursa, bu zevatın hakikatleri görmek 

istemeyişlerine hamlederiz. Bunların 
munaknşa edilir yerleri bile yoktur. 

YEN! TEŞEKKüLLER 

letleri bu müşkül imtihandan açık 
alınla çıktılar. Ve büyük muvaffakı

yetler kazandılar. 
Yunan atletlerinin karşısına çıka-

rılan ÇekoSlovakya ve Polonya atlet
leri arasında beynelmilel şöhret sahibi 
olanlar da vardı. Polonya takımında 

Kuşarski, Şinayder ve Nöyi gibi ta
nınmış pist yıldızları vardı. 

Denilecek ki: Organizasyon cidden muvaffakıyetli 
Yeni kulüplerin kulüp denecek yer- idi. Elde edilen dereceler şunlardır: 

1 ri '\ar mıdır? 100 metre: Birinciliği 11.3 saniye ile 
Bir cümle ile, tereddüt etmeden cc- Polonyalı Popek kaZanhuştır. lkincı 

vnp verebiliriz: Polonya, üçüncü Çekoslovakya, dör-

- Bu sual, bizim istediğimiz cevaba düncü Yunanistan oldu. 
karşılık değildir. 200 metre: Birinciliği 23.4 ile Polon-

yalı Popek, ikinciliği Yunanlı Mandi
Hakikntte bu kulüplerin kulüp de

kas, üçüncülüğü Polonyalı Slivnk aldı. tepe, lzmirspor gibi semt kulüplerini 
1 
nccek yerleri mevcuttur. Üçok kulü-

200 metrenin rekoru da yüz metre gibi ihya ederek, diğer küçük ve gayri fc-1 bünü ele alalım: Birleşme pek ani ol-
tatminkur değildir. 

dere kulüpleri bunl a iltihak ettir-1 muştur. Üçok birleşik kulüp henüz bir 400 metre: Polonyalı Slivak, Çekos-

Polonya birinci, Yunanistan 
Çekler üçüncü oldular 

B.Hak 

Türkiyenin en kuvvetli ı 
B. Hakkı 

Milli küme maçlarının 1zınİ 
kazandırdığını tahmin edemİY 
oyunların blançosu, netice 
sonra anlaşılacaktır. Ancak b .. 
kayıbımız, hem de telafisi nıii 
kayıbıınız var. Doğansporun 
metli orta hafı, orta muhaclın 
takımın biricik orta muavini 
kaybettik. 

Hakkı, İstanbuldn yapılan 

Doğanspor maçında makasa d 
rek yaralanmıştı. Yarası ağırdı 
geldi. Tedavi allına alındı. 

azami dikkatle yapıldı. Aldığ 
habere göre Hakkının uzun 
spor sahasından uzaklaşması i 
mektcdir. Sıhhati bunu icap c 

lşin içinde 1zmirlilik-1stanb 
görmek istemiyoruz ama, Beşi 
çında Hakkıyı makasla, Fethi 
meyle, Aliyi, Mahmudu, Fuadı 
yaralamışlardı. Bir oyunda ya 
kımı işe yaramaz bir halde bu 
sonra buna spor adını vermek 
müşkül bir iş oldu. 
Hakkı ve arkadaşları henüz 

altındadırlar. Kendilerine sıhhat 
nilerimizi tekrarlarız. 

lııCW 1 1 t il 1 1 

Istanbulda 
mek maksadı temin eder. Bunu pek kongre yapacak vakti bulamamıştır l k al R · k y l 
alu yapabiliriz. B l . ova y ı . osıns y, unan ı Mandi- atletı•zm 

uca, A tay ve Altınordunun mevcut kas sıra ile derece aldılar. Bu koşu bü-

TAKIMLAR !>.~~~~~ varlıkları ayni bina altında toplandık-' yük bir heyecanla takip edilmiştir. Esa- Bu hafta İstanbulda da at 

r.k . ..dnf tan, seçkin idarecileri kulübün idare sen sürat koşuları arasında 400 metre müsabakaları olmucıtur. En j 
B. Suadın aynen bu ı rı mu aa 'k d h -s 

. . . . 1 makinesinde vazifelendikten sonra el- a ar eyecan verici bir koşu yok- . receler şunlardır : 
edip etmi~eceklerını bıl~ıyoru~. Mak-1 bette ki kulüp olarak hayatiyet gös- tur. ~~a. kadar en başta giden Yunan· nı gördüler. Filvaki meşhur Yunanlı! Gülle atmada Çekler Muvaffakıyet Pulat yüksek atlamada 1. 
sadımız hır h~sbıhnl~en .. ı~.~et~ır. 0.~- termeğe çalışacaklardır. a~!etı, fuuşi iki rakibine vererek üçün- mukavemet koşucusu Arvanitis ancak 1 kaza.n.ınıştır. Diski Yunanlı Sillas 49.50 lıyarak eski rekorunu muhaf 
tadaki vaziyeti kendı. g~ruşumuze go- Cidden na?Jk bir mevzu üzerinde cu olmuştur. Rekor: 50 saniye.. bir göğüs farkıyle bu koşunun netice- metre ile kazanmıştır. Ciridi Polonyalı imiştir. Ne gariptir ki bu atlet. 
re muhakeme etmek ıstıyoruz. konuşuyoruz. Kurulan kulüpleri yık- SOO metre: Birinci ve ikinciliği Po- sini Polonyalı Nöyi ye vermiştir. Re- Lokaiski 63.90 metre ile kazanmıştır.! bulda 1.80 atladığı halde harı 

Milli kilme maçlarında ne Doğan- mak için fırsat bekliyenler vardır. Bu lonya, üçüncülüğü Yunanistan alınış- kor 15.18.7 dakikadır. Yunan atletinin 4.03 ile Polonyalılar (Polonyalı Şnay-j maslarda bu dereceyi bulafl'l 
sporun, ne de Üçoksporun tam bir mu-1 k d k d'l . nf t .. ·ı .nden tır. Koşu çok çelin olmuş ve Kuşarsky kurduğu rekor yeni Balkan rekorudur. der) uzun atlamayı 7.11 ile Polonya- .

1 

tadır. 
yı ım an en ı enne me aa umı .... (P 1 ' 

vaffakıyet elde edemediğinden bah"e- 1 d K 1 .. 1 . • im1 · üzerin- 0 onya) enfes bir galebe temin et- 10.000 metre koşuyu tekrar Polon- lılar almıştır. üç adımda Polonyalı Rasim Cirit atmada 55.04 er var ır. u up erın ıs erı 1 • r R k N.. · 
diliyor. Evvela bu noktayı konuşmak de belki de tadilat yapmak mümkün-, mış ır. e or; 1.57.4 dakikadır. y~ı .. ~.yı almış, Yunanlı Kirvaniden Lukhans 14.47 ile birinci olmuştur. 

1 
savurmuştur. Recep 1500 ıı1 

.faydalı olacaktır. b l50 metre: Bu koşuyu da Polonyalı ikinciligı muhafaza etmiştir. Yapılan müsabakaların puvan tas- 4.18 dakikada koşmuştur. 
H "k" k d ıı· k ldür. Anca. k yeni .b. ünyeleri Boahzmıya çkia~ 1 Kuş:ırsky 4.5.4 dakikada almış, ikin- 110 manialı ko.,uyu Yunanlı Man- nüi şudur: Polonya 137 puvanla bi-1 Şimdi en iyı· derecelerimizi 

er 1 ı ta llT\ a mi ı lime maç- ışmak cıdden gunahtır. usus u·v· y l y k" dik 15 6 . . .~ . . . . . . . d alı d 1 1 k 1 
lnrında uhdelerine diişeni pek aLi be- . .. . d h . 1 c ıgı unan ı orga ıse kaptırmıştır. as · gıbı guzel bır rekorla alınış- rıncı, Yunanıstan 125 puvanla ıkmcı, na a nan erece ere arşı 

Parti, bu mevzu uzerın e assasıyetle Pol al ldan .. .. .. lm lkin · .. .. .. .. .. .. 1 hm · 
cerebilmi§lcrdir. Her iki takım da İz.- d uşt ony ı so uçuncu o tl§tur. tır. eı ve uçuncu Polonyalı atletler- Çekoslovakya 99 puvanla uçuncu o - . 

· · h k ttiw· t• 1 • l 1 urm ur. 5000 metre: Beynelmilel şöhret sa- dir. 400 nıanialıyı da Yunanlı atlet Man- m .. .+. ... Bu üç memleket 938 senesinin 1 Atinada yüksek atlama 1.90, 
nurın a c gı ne ıce erı a mamış ar- y . kı tli futbol a·an ..l-- • • • •• , • v ~~........ • • • b 

v eru ve yme . l ınU4Ul hıbı Polonyalı Noyı den bu kosuda dikas almıştır. 4X400 bayragı Polonya ayni haftasında Varsovada ikmcı defa 1.80 .. Ancak Yunan atletlerı 
sa, futbol~~ aşagı yukar: . anlı yan ze-1 kulüplerin kuvvetle~esı, kulüpçüler .fevkaladelik bekliyenler aldandıkları-1 ekibi kolaylıkla almıştır. karşılaşacaklardır. :ı J receyi bulamamışlardır. T ese 
vatın da ıtıraf edeceklerı gıbı bunun nrasında ahenk tesısı, maç organizas- ••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• budur •. 
sebebi meydandadır. Bu oyuncular muh- yonları yapılması gibi mühim i§ler ba- T ·- k. yıldırım spor takımı Atinada cirit atma 63.90 ... 
telif takımlardan ve mıihtelif sistem- şarması beklenebilir. Du yen~ teşek- ur ıye 55.04 .. Aradaki fark pek bıJ 
ler üzerine oynayan kulüp kadrola- küller hakikatte yarı profesyonelliğe tür •• 

rmdan gelmişlerdir. Bır takıma bir ve- doğru gidiştir. Bir adımdır. Bu adımın G •• 1 b • t Atinada 1500 metre 4.5.4 
ya iki oyuncu iltihak etmiş de!;,'İldir. muvaffak olması için daimi surette te- Milli takımı uze ır maç an sonra.1ca, bizde 4.18 dakika. 
Bütün oyunlarda ayrı sistemlerin çar- mas imkanlarını araştırmak lazımdır. Jkı' Hel~ Haydarın sırıkla atlıs1•1 pışması olm~ştur. Bilhassa lstanbula uğrayacak takım- enfernasyonaf maç s k v 1 A ld kurdugu 3.30 metreye mukab 

Üçok muvaffak olamamıştır. Çün- ların hepsini lzmire celbetmek lazun- yapacaktır a arya mag up o u na~a _4.?3 metrelik bir rekor 
kil Altmordunun oyun sistemi, Alta- dır. Biz böyle dii..,ünu··yoruz. G J b ld l edilmıştır. ., 

-s eçen sene stan u a yapı an d g 
yın oyun sistemine hiç benzeme7.di.Do- SEMJH NAZI~! be be . l T k y Arada koskocaman bir a 

;ı ve ra re netıce enen ür iye- u- MANİSA 3 ğanspor beklenen randmanı alamamış- 1 (Hususi) - Dört hafta- pası yerinde istimal ederek Yıldırımın dar bir fark vardır. 
goslavya milli takımları maçının bu · lik 

tır. Çünkü G<>ztcpenin oyunuyle İz- p danberı maçlarına devam edilmekte ilk sayısını ve on dakika sonra Ziya • 
• · yılki müsabakası Belgradda oyna-

mirsporun oyunu arasında koskocaman ar ıs nacaktır. Bu maç revanş mahiye- idi. Bu maçların en ehemmiyetlisi ve ikinci golü atarak oyun 1-2 Yıldırım le- B 1 
bir sistem forkı vardı. Bu takımlar, an- tindedir. iki ağustos pazartesi gü- Gediz bölgesi lik şampiyonluğuna nam- hine neticelenmiştir. Geçen hafta Sa- u gar 
cak yedi sekiz maç yaptıktan sonra nü yapılacaktır. Maç hakemliği için zet takıniı meydana çıkaracak olan Yıl- lihliyi 0-3 mağlup eden Yıldırım puvan 
aralarında. bir nhcnk tesisine muvaf- Sergı· kupası ltalyalı Barlassina teklif edilmistir. dırım ve Sakarya takımları, üç binse- itibariyle başta gelmektedir. 
fok olmuşlardır. Yani beklenen ne- Eğer futbol federasyonu, bu ~aç yirci huzurunda karşılaştılar. 
tice alınmıştır. Oyunlar seyircileri tat- J için akıllı uslu bir milli takım kad- Maça saat 17 de başlandı. Birinci 
min etmiştir. Oyunlar Fcnerbahçeyi Dl 3 Ç a rJ rosu meydana getirirse galip gel- devre umumiyet itibariyle Yıldırımın 
de, Beşiktaşı da, Ankara takımlarını da Paris sergısı turnovasına F ran- memiz mümkündür. Milli takıma hakimiyeti altında cereyan etmiş, mu-
.tatmin etmiştir. sacla alakayla devam ediliyor.Alı- ayrılmak üzere lzmirden şu adlar hacinı hattının anlaşamaması veSakarya 

KULÜP NEDlR? nan en son neticeler şunlardır : hatıra geliyor : kaleci.sinin mahareti gol olmamasına 
İşi esasından ele alabiliriz. Kulüp Profesyonel Çelsi takımı Olim- Sait, Adil, Adnan, Fuat, Hakkı, funil olmuştur. Devrenin 25 inci daki-

nedir, evvelce lzrtıirde kulüp var mıy- pik dö Marseyle 1 - 1 berabere kal- Enver.. kasında Sakarya soldan ve Nezihinin 
dı? m1ştır. İtalya şampiyonu Bolonya Bu maçtan sonra milli takımı- ayağıyle bir gol kaydederek devre 0-1 

Böyle bir şeyin vücudundan haber- takımı, Fransa kupası galibi Şose I mızın Bulgar milli takımıyle karşı- Sakarya lehine neticelenmiştir. 
dar değildik. ldare işleriyle uğraşan takımını 1 - 4 yenmiştir. Strazburg-

1 
}aşması mukarrerdir. Bu maçın iz-

lkinci devrede Yıldırımlılar hücum zevnt pek flla bilirler ki maç günü da yapılan Pragın meşhur İslavya- mirde yapılması muhtemeldir. Fe-

Dolandırmış mı? 
Çuvalcı Muiz yakalandı 
Halimağa çarşısında, lsak 

oğlu Salamon Moiz, Ramazan 
oğlu Tahir Akıncmın Bayındır 
Tarım kooperatifi namına satın 
aldığı sicimleri 135 kuruşa 

pazarlık ettiği halde 125 ku-

ruşluk fatura verdiği ve bu 
suretle dolandırildığmın ıikAyet 

edilmesi üzerine Moiz yakalan-

yaklaşırken, kulüp idare heyetlerinde Macaristamn Fhebus maçını Çekler derasyonla Bulgarlar arasında bu hattında ufak bir tadilat yapmışlar ve 
l>ulu.n~ idarecilerin alınlarında epiy~ j ı - 2 kazanmışlardır. Havr'da Vi- hus~~ta .m.uhaberc: cereyan diyor. müdafaadan Hilmiyi muhacim hattına 
ce çızgıler toplanırdı. Farzı muhal iki yananın Osturya takımı Alman Lc- I Henuz tarihı ve yen anlaıılamamış- alarak müessir akınlar yapmağa başla-
oyuncu hasta veya mazeretli olsa. bun- İpzi2 takımını O - 2 yenmiıtir. tır. mışlardır. 15 inci dakikada Halim aldığı mııtır. 

Takımı mağl~ 
Şişli ve Pera İf1 

dereceler aldılar 
Bulgar Vladislav takımı bu ıı:JtB 

tanbulda gayri federe Pera ve sÇl 
takunlariyle iki maç yaptı . .llk ~çte 
ra ile idi. Bulgarlar bire karşı 0 lJ 
nildiler. İkinci maçı Şişli takı1111 l3 
kral kupası finalistiyle yaptı· 
takımı tekrar O - 2 mağlup oldıl· 

Bulgar takımı vasat bir takııtl 
~1 

zarasını vermiş hazan yarattığ 
keler şutsuzluk

1 

yüzünden netice 
mem.iştir. 
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1
Y01etta s· 1 b l d .. ·· 1 b k ~ıra in . . u_suyordu. Gözlerini aşa- sonra en ı:ııına ev n gozuy ~·w a n~ıya-

ha.vet dirnııştı. O lıUlfı titriyordu. Ni- caftım.. Senin de bunları ogrendikten 
kııına kendisini toplamnğa çalışarak 1 sonra bana cbaba> diyemiyeccğini an-

._ .~Ienebilcll: l lıyorwn .. 
tiiyUy Sö:vle bnkalım.. Madamki bana Kılot diz üstünde başını eğdi.. !dam 
~Yoecek ~ı.lcrin varmış.. Söyle!.Ben ı meydanında cellata başını uzatnn zaval-

Ciiın ~ ~·· lılara benziyordu. 
)'atak .:~ı . biürıneğe kudret bulamı- Viyoletta clleriı;i yüzünden çekti. Ma-
\tucud 1 ~ızı. üzerine çöktü. Şu koskoca vi gözleri göründü. Çok latif sesile tıpkı 
ll-.ans ~ UtnitsWiğin doğurduğu der- küçüklüğündeki saf ve masum sesiyle 
<la ti~ a çöktüğünü gören Viyoletta cevap verdi: 
lot inil . ekten nefsini alıkoyamadı. Kı- - Babacığım.. Benim Kılot babacı-
t)..._ - liyc b · w B · l 11 al G.. .. --.yilllı • enzıyen bir sesle sözlerine gım.. em rn arının arasına .. oru-

._ ~U: . yorsun ki çok müteessir .ol~um ... 
l'eeekıetinı dinle .. Benim de sana söyli- . Kılot başını kaldırdı. Tıtrıyor ve keke-
çılttnaJ . var. Her şey açıkca meydana 1 lıyordu: 
h ı, hı,.. b" t N d d" ., .ı:;ll'akta :ı ır şey gizli kalmamalıdır. - e c ın ... 
~a· anlatayım .. Daha doi'.,Tusu an- Viyoletta cevap vermedi. Küçük elle-
l>!Joda:,çalışayım .. Sus ... Yerinden kı- ' riyle cellildın o koca ellerini )·akaladı. 
' Çok. Evet ben adam öldürdüm .. ı şefkat ve saadet ifade eden bir kuvvetle 
~dar .Yalvarırım sararma.. Sonuna onu kaldırmağa çalıştı. Muvaffak olama
dııı d~nı .~inle!.. Ne dedim .. Unutma- ymc~ ~endisini celladın i..-ııcağına attı. 
~ rnı · 1 temezsen ne yanına yak- Ellerını Kılotun boynuna dolıyar.ik ba-
b. llll, ne d v 1 .. v •• d d 
ı: eviıı e agzımı açarım .. Ben adeta şını gogsunc aya ı: 

~ kapusunda bekliyen köpeğe j - Babacığım.. Benim insan babacıç' ·· Tanrı seni yolumun üstüne ğım!. Kızını kucakla! ... dedi. 
~a caya kadar ne yapdığırnın far_ Sevincinden çilgın bir hale gelmiş olan 
~talıke:lrnıyarak bir san'ata girmiştim .. Kılot arkası üstü düşmi.i41, gözleri kapan
lıollde . ebeni çağırıyor. Veya bir emir 1 mı;ş, hınçkırıyor .. Bu defa sevinç yaşları 
~ ti.Yor. Bazan Montfokonda hazan döküyordu. 

l'~le~e~~da hazan da daha başka - 10 -
~ bir ahkum bana teslim ediliyordu BABALIK 
lıhtı iltı §ey ~ilmiyordum .. lp, balta be- Kıl0t sevinç buhranını atlatarak kcn
~dint .~Ctlındi, Hatta üçüncü alette di3ine geldiği zaman dünyanın en mesut 
Saııa ıdun. İşte bu kadar.... adamı olmu~u. . ~~ç.z_nişleri tamamen 

' na daha ne söylcmckliğimi istiyor- unutmuştu. Şımdı onunde yepyeni bir 
hahaın hanı, büyük babam,daha büyi.ık hayat açılmıştı. 
~ll dhcpsi bu san'atı yaparlarmış.. Birdenb~e kızına seslendi: . . 

~al>tı· e 0 nlara uydum.Bütün ailemizin - Haydı yavrum. Hemen gıdelım.Bak 
' gı ~n'atı ben de onlara uyarak de- şimdi herşeyi unuttum. Benim için artık 

\ri ettirdim. hiçbir tehlike yoktur. Çünkü bizi ölmüş 
rı-_, .Yolctta b bili. 1 
''llot i . unları hareketsiz dinledL yor ar. 
l~ l'i kaşlnruıı hntıralorını toplamak Knhknhalar ntarak ilf ve etti: 
~ ~~bnıştı, ağlıJordu. Farkında olma- - Ah ne g~ze.1 oyun. Biz öldük?. Ha-

Ceu de Yaşlar sel gibi akı ordu.. yatımda kendunı bu kadar canlı hiçbir .._ td sözüne devam etti; Y gün bulmadım.. Ölmüş sannıasalar bile 
~ b §tc bu san'atı yaparken bir .. buradan daha emin bir yer olamaz. 
~ld~durn. Sen küçük, zaü fakat = Bizi Parisin her yerinde anyabilirler. 
~· ın.. Sen kollarını toplu bulunan Fakat burası kimsenin aklına gelmez. 
ı. .. h1Ye ttZntarak merhum t dil . k Yalnız burada çok ıstırap çektiğim için 
""1! inı d e enır m . . . 
~ . e ne büyük hislerin alevlendi- bır o 'benı korkutuyor. 

l/· hılenıczsin.. - Znvrulı babacıı;ım!. Artık bundan 
ı.tolctta mırıldandı: sonra ıstırap çekmiyecekdn. 

~._Ben .. Ben mi ahali ko - Hakiknten öyle. Vicdanımda büyük 
~Utn.. ye llarım.ı uza- bir huzur duyuyorum. A Viyoletta!. Bil-

~ ŞuPhcsiz .. Ev t S mezsin .• Yüreğim o kadar çarpıyor ki .. 
lt hen aldım. ç·~ ·k .. en .. lşte 0 zaman Böyle bir saadete kavuşacağımı hayalim-
~ 'ıcağ1z şidd tliun b~ s~n babas~~ın .. den bile geçirmiyordum. Çok konuştum. 

lrkttdı: e ır tıtreme ıçınde Haydi gidelim kızım. 
........ Sen . Viyoletta hafifç<' başını yukarı kaldı-
...... li:" t ını babasızdım?.. rınca Kılot sordu: 

SO ve se B .~lerdinı n.. en sana dalına yalan - Ne o? Gitmek istemiyor musun?. 
di İlil'af ··.Kendini bilmiyordun.. Şiın- - BabacJğun! bir z önce siz burada 

'·· _ediyorum. Ben senin baban do- tehlike olmadığını söylemiştiniz. Herkes 
~lla bizi ölmüş bildiğine göre buradan daha 
l~ .. d sÖzünü bitirince Viyoletta •. _ emin bir yer bulunmıyacağmı ilave et-
b· once . goz 
q. ~ıca Yerınden oynadı sonra şiddetli miştiniz. 

........ Oh Çarpmış gibi kapandı_ - Doğru .. Fakat ne için? .. 
""- Si- Viyolctta gözlerini yere indirdi: 
•1t s;;._ .... onı d k · ·ı·· k d v -~y} ... d· ··· eıne o ur en 0""'-" ın r d .,,. - - Ben Par isten ayrılmak istemiyo 

ltılot ··· iye mırıldandı. Hi 1 b' k ·· d · b tekr rum. ç o mazs.'\ ır ·aç gun ana ura-
...._ t ar sCıze b:ı c:l d · · ~· §le -.ı a ı. <la kalalım .. de<lı. 

lı..:'~lirq. l~~~ya!. Ben senin baban - lstediğin kadar kalırız .. Bu ev gü-
~'· Öy) _ıgın znman beni hırakabi- zeldir. Biraz evvel burası beni korkutu-

~\tlaU: ısc şimdi beni dinle.. Seni yor demistim Sen benim delic"' sözleri-
ıga alm da . :ı:. ... 

llld , oltrıadan a n evvel, yanı sen me aldırma! Burada kalıyoruz değil mi? 
4t lt :Ul\u h. . hayatın ne demek Haydi Madam Jilbert şu araba ve hay
~ "ar rn ılrnıyorum .. Kalbim duygu- vanları sav!. Çocul,. burnclıı kalmak i.sti
d •. ~ilim ıydı .. Bunu da bilmiyordum. yor. 
lt,.ı~ .ti. n olunca hayatım, duygularım 1htiyar hizmetçi bir kıza bir de ihtiyar 
tq~ Öld:n artık eski Kılot değildiın. Jadama sevinçle baktı. Verilen emirleri 
R..l:<ıcı.ıı1 n~~ektcn nefrete başladım.Da ı yerine getirdi. 
.'llitı c.orunc t .. 1 • . . . ~1 bit .. c uy erım urpcnyordu. Viyolctta tekrar söze başladı: 
tı ~di~illti ~un benim şu menfur san'atı - Babacığım. Söyliycceklerim bu ka-
tı r Söyli her alınca benim hakkımda dar değil.. Hem burada kalacağız, hem 
~b Yeceğin· d.. .. ğ b ~ il), 

11 
ı uşurunc c aşJadım. de ben yarın biraz sokağa çıkacağım. 

lııa~dlttı .. Ş: demek olduğunu o zaman - Sen mi sokağa çıkacaksın!.. 
~Vicdan rncnfur san'attan kurtul - - Esperans oteline kadar gideceğim. 
!Vi it l'o!Iaunı Yatıştıracak imkanlar - Pekala! Bit-az önce bir sürü şeyler 
~~' bir- rına dii:.c:tüm .. Vicdanımda söyliyordun .. Zavallı Simonun ölümünü 
~~de ne ~ara vardı.Modonde küçük anlatıyordun. Çiçek getiren bir delikan
d~ rılarcı.. n:111e Ynnyana bulunduğum lıdan bahsediyordun. Onun adı ne idi?. 
~l ·· ~ru ;san olduğumu anlıyor - Ne o? kızarıyorsun?. Buna lüzum yok .. 
tıı~: olusrol'd fet .Viyolctta! .. Öyle <laki- Seni seven şu genci ben de seviyorum. 

lltdurn. u ki seni hakiki kızım sa- Kızcağız sarardı cevap verdi: 

d\t. ; hırııtı Xı - Ben öyle demedim ki... 
' <11-at 

0 
l~tın boğazını yırtıyordu. - Sen söylemedin ama.. Ben anla-

' fırsat v~ \rıyolettanın ağzını açma- dım .. Şu delikanlının ismini söyle .. 
?i~ lste hu rtncden devam etti: - Ben de bilmiyorwn .. 
~ {: l'et ~i ~adette bana çok görüldü. Kılot yine neşeli bir kahkaha salıver-
~ .. ~"!\ '"t aybettim. 'Ümitsizlik icin- di. Camlar titredi. Kızın elini aldı öptu.·· 

.. a~ .... ıra ı · • 
~! .{1ll\ • P 1 hayatımı sana anlata- Oturdu kalktı. Sevincinden ne yapaca-

l'~i; seni y . ~mı hilmiyordu: 
L. '\len enıdcn b ld v ak k ""tıı gt>ldi ,· u ugum, hayata - S n mer etme ·ızıın. Ben onu 
~l!~~~clu~ll!ll~~~dakika<la sen de benim arar bulur bir s;ıat içinde de sana buraya 
~l- ırn. ~kene ogrczıdin.. Görüyorumki ~ctiririm.. O genci mutlaka bulmalıyım. 
~ ~ ~ e ve ıstıraplar benim gü- Onunla konuşmalıyım. Gözlerinden seni 
~ ~imdi ılayacak dereceye varma- sevmcğe lôyık bir delikanlı olup olma
~~!"tlnı& ~en iStcdiğiın seni kur- dıf,tını anlamalıyım. Zararı yok .. Sen bir 
~,l.IQe ~ ~ emin bir yere götür- şey söyleme. Ben burada yok iken Jil-

h . k ~enn kliğindir. Sonra bert kapıları pençereleri güzelce kapatır. 
oı:ıının.. Çünkü bwıdan - Bitmedi -

YENIAS --
lZMlR SIClLl TlCARET ME

MtJRLUGUNDAN: 
(H.Filipuçi ve M.Recyo) tica

ret unvaniyle lzmirde mimar 
Kemalettin cadde~inde Bilgiç 
sokaüında 5 numarada harici 
ticaret ve 1 nmfö;yonculuk ya
pan işbu şir\\et n f caret un-
vanı ve !llirket mukave'enamesi 
t:caret kanunu hükümlerine 
~öre s'cilin· 2013 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
o 1unur. 

hmir s'ci1i tic;H·Pt memur'uO-u 
re1:mi m;ihrü ve F.Tenik İmzası 

1: Mırkave'e 
Da"rt'de "' unup "1:\naqı an

latılan hu 22 Mayıs 937 tarl.:i 
mukavelede yanımt7da İmzala
rını koyan ıat ve hüviye~ er'ni 
hildi~imiz Bay Hı'arvon Fıfi
puçi ve madam Mürvel Rec
vonnn nlnı·> miinrlerecafınt h
m;tmen kabul ettiklerine şahi
d~7. 

Şahit. 
Ror.,nvıt-la Şehit Muc;t:Jfn ~o

kak l ~ No.lı evde oturan Li
yont>f Belom imusı 

Sah it 
bmirde BMnova~a Atatiirk 

('adrlec;·nde 1 ~ No.'ı evc\e otu
ran Herhert .h'i imzası 

IJmumi No.312R 
Hucıuqi No. 3-198 
Dairede okunun man:lc1 :ll1· 

1ahlan işl.u 22 Mayıs 1937 ta
rihli mukavelename altındaki 
im 7a•arın, zat ve hüviyetleri 
yukarır4a i~im ve adre"'eri va
zı'• .. ahit'erin tarif ve ~ahatlP.t
leriy!e anlacılan hmirde Gül 
sokaS?-ında 6 numaraf. evde otu
ran bav Hılaryon Fi 1iouçi ile 
Izmirde Karşıyakada. Fahrettin 
paşa caddesinde 50 numaralı 
e:vde oturan Madam Mürvel 
Recyonun olup her b1ri n.Ün
derecatını tamamen kabul ve 
ikrar ettikten ı::onra bizzat ken
eli e11eriy~e va7.ettiklerini tas
dik ederiz. Bin dokuı yüz otuz 
yedi senesi mayıs ayının yiı mi 
ikinci cumartesi gijnii • 

T.C. lzmir üçüncü Noteri 
Tahsin Amur reı:mi mühürü ve 
vekili Ali Raif Günyer ımzası. 

Umümi No.3149 
Hususi No. 3-198 
Bu mukave1ename !<ure'inin 

daire dosva~ında saklı22-5-1937 
tarih ve 3128 umumi nurl"aralı 
aslına uygun olduğu tasdik kı
landı. Bin dokuz vüz otuz yedi 
senesi mayıs ;.ıyının yirmi dör
düncü Paıarte..;i günü. 

lzmir üçilncü noterliği resmi 
mühiirü ve Tahsin Amur vekili 
Ali Raif Günyer imzac;ı 

Bir taraftan lzmirde Gül so
kağında 6 numarada mukim 
bay Hilaryon Filipuçi 
diğer taraftan, Karşıyakada 
Fahrettin paşa caddesi 50 nu .. 
marada mukinı ve Konstanten 
Recyo dul karısı bayan Müryel 
Recyo. 

Aralarında atideki ahkam 
ve şartlar dairesinde bir mu· 
kavele akt edilmiştir. . 

M. 1 - Akitler "H. Filipuçı 
ve 1\1. Recyo,, unvanlı bir k~l
lektif şirketi teşkil etmişlerdır. 

M. 2 - Şirketin mevzuu, 
hf\en tasviye edilmiş bulunan 
"Filippucci ve Reggio unvanlı 
şirketin işlerine hal;f olmak 
ve münhasıran harici ticaret 
komusyonculuk ve mümessilliği 
ile iştigal etmektir. 

.M. 3 - Şirketin merkezi l~
rnır ve muamelatı bilgiç sokagı 
5 numaradadır. 

M. 4 - Şirketin sermayesi 
Akitler tarafından yan yarıya 
konulmuş ''2000 iki bin Türk 
ı. " ırasıdır. 

M. 5 - Kir ve zarar, şerik· 
ler arasında mütesariyen tak .. 
sim edilecektir. 

M. 6 - Şeriklerden her ~i
ri münferiden şirketi ~emsıle 
ve şirket namma vazulimzaya 
mezun dur. Bununla beraber 
yalnız B. Filipuçi şirket oaını~a 1 

iki kişiyi ayni zamanda tevkıle 
mezun olup mumaileyhin me· 
zun kılacağı vekiller ınüçte
mian imza edeceklerdir. Şuka
darki vekilleri tayinden evvel 
B. Müryele haber verecektir. . 

M. 7 - iştirakin mebdeı 
5/Nisan/1937 dir. Müddeti de 
beş sene olup bu müdd~tin 
hitamından altı ay evvel nıha· 
yet verileceği yek diğerini 
rnektupla haberdar etmezs~ 
daha beş sene devam etmesı 
meşruttur. 

imza 
22/Mayıs/l 937 

imza 
(1715) t977\ 

IZMIR SIClLI TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

lzmirde Gazi bulvarında Saf .. 
fet sokağında 18 numarada 
ticaret yapan zahire ihracat 
ş"rketi Rahmi FilibeJi ve şeriki 
P. A. Pav idis şirketinin 

müddeti bitmesi dolayısiyle 

tasfiy~sine mütedair mukavele 
ticaret kanunu hükmüne gö e 
sicilin 2011 numarasma kayt ve 
tescil edildiği ilan o:unur. 

lzmir sicili lic-aret meı.ourluğu 
reqmi mührü ve F.Tenik imzası 

1: Mukavele 
Bin do'mz yüz otuz yedi se

nesi Mayıs ayının otuz birinci 
pazartesi günü saat on beş 

sıra 'arın da vuku bulan talep 
ve davet üzerine lı.mirde Halim 
ağa çarşısında 14 No. lu dai
resinde vazife gören aşağıda 

mühür ve imzasını lrnyan lzmir 
Üçüncü Noteri B:ty Tahsin 
Amurun vekili Bay Ali Raif 
Günyerden aldığ'ım mezuniyet 
üzerine ben aşağıda im2ası 

bu'unan daire memurlarından 

Ali Haydar Sokman, lzmirde 
Başturakta Cami karşısında 
13/17 No. lu yazıhaneye gittim. 
Orada haıu· olup zat ve hüvi
yetleri kanun nazarında şeha

dete ehil görülen kimselerden 
lzmirde Başturakta Cami kar
şısında 9/11 No. lu mağazada 
Salim oğlu Halil Miman ve 
biraderi Salim oğlu Mehmet 
Minıan ..• 

Nam şahitlerin tarif ve şe
hadetleriyle anlaşılan ayni ··a
zıbanede oturan tüccardan Bay 
Rahmi Fılibeli ve lzmirde bi
rinci kordonda 354 No. lu ev
de oturan Bay Patroklos A. 
Pavlidi'den niçin çağrıldığımı 
sordum. Anlatacakları gıbi bir 
muka velenamenin yazı imasını 
istediler. Yukarıda adı sanılara 
yazılı şahitlerin yanında arzu· 
Jarı soruldukta her ikisi birden 
söıe başlıyarak. 

M. 1 - Zahire ve her nevi 
emtea ihracatı ile iştigal e}'le
mek üzere bir Haziran dokuz 
yüz otuz beş tarihinden itiba
ren iki sene müddetle teşkil 

edilip on dört Haziran dokuz 
yüz otuz beş taribiude tesçil 
ve ilan oluna "lhracat Şirketi 
Rahmi Filibeli ve P. A. Pav
lidıs., unvanla kollektif şirketi
nin müddeti sona ermesine 
binaen kat'i tasfiyesi taraflarca 
kabul edilmiştir. 

M. 2 - Taraflarca tanzim 
ve imza ile teali edilen ve 
muteber addolunan defterlere 
istinat eden şirketin bütün 
muamelatına mütealhk hesaba
tın son vaziyetini gösterir 
muvazene mucibince şirketin 
teşekkülü tarihinden itibaren 
hitam bulduğu bugüne kadar 
bil'umum muamelat ve kuyu
dat ve hesabahn her türlü 
sehivlerden azade ve muvaf:kı 
hakikat olduğu ittifakla kabul 
ediluıiştir. 

M. 3 - Muvazene ile taay
yün eden son vaziyete göre 
müddeti bitmiş olan şirketin 
bütün alacaklarını tahsile, borç
larını ödemeğe, henüz ifa edil
miyen taahhütlerin icrasma ve 
işbu taahhütlerin ifası emrinde 
alanması iktiza edecek mevad
dın satın alınmasına ve mual
lakta bulunan bütün muamelat 
ve hesabaho takip ve iotacına, 
:ıfacaldı ve borçlularla ve ifa 
e?ilecek taahhütlerden doğa
bıJecek ber ha11gi bir ihtilafın 
halline ve ticaret kanununun 
bahşettiği selahiyetleri tama
men ve müştereken kullanmak 
suretiyle tasfiye vazifesini üc
retsiz olarak kabul eyledikle
rini beyao ederler. 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar et
meleri üzerine işbu mukavele
nameyi yazmakla beraber hazır 
bulunanlar yanında açıkça 
okunup manası anlatılarak 
meal ve müoderecatı arzusuna 
uygun olduğu tasdik kılındıktan 

Sahife T 

T 

Mikrop hırsızdan daha korkuludur. 

Paranızı kasada aakladıtrnız ctbl • 

Jlyeceklerinlzl de 

aotuk hava dolaplarında muhafa:a edlnlz. 

·iki defa az işlemekle 
• 

aynı r ndömanı v ren 

"T 5 SENE üARAr1Tİ yeclne ao uk hava dolaplım -

18 Ay Veresiye Sahş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLADA Ahmet Sabri Acarsoy 

~u ' 

Tü ·· nCü er, sebzeciler 
Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 

fidanlardan alınabilir. 
Mıntakamızda otuz senedenberi büyck muvaffakıyetle kul

lanılan 1 ·ıvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arıederıı. 

ADRES= Hacıdavut zade 
R A il M i K A il A il A V U T 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZM 1 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3eog 

WBl!ElaEalii:m:51_.~anEZıCDmDllmlmmmı:ı1 

lzmir Liman işletmesinden : 
Şartnamesinde yazılı evsafta olmak üzere vesaitimiz için 4000 

kilo o ·zel yağı, 1500 kilo ince mal:ine yağı, 2000 kilo silindir 
yağı, 50.000 kHo mazot, 2500 kilo petrol eksiltmeye konulmuş-
tur. Eksiltme 11 • Haziran - 937 Cuma günü saat 15 de şefler 
encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler yüzde yedi 
buçuk teminat vereceklerdir. 

izahat almak isteyenlerin Levazım Servisine müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

Bayan ara ıııüjde 

MÜ EVVER 
TuV ALET SALONU 

Avrupadan yeni getirdiği oo
c\iile makinesi!e açıldı. Bayan· 
lara, onbeş dakika içinde ko· 
layca sıhhat, güzellik, taravet 
temin etmektedir. 

9 ve 11 aylık saç ondüle!liİ 
yapılmaktadır. 

Birinci Beyler sokağı No. 34 
1-5 968 

Coo. M. Braciyoti'nin vasi
yetini teofiz memurlarından : 

lzmirde Göztepede 832 No. 
lu hanede c,turmakta iken 

16 - 12 - 936 tarihinde ölen 
Con. M. liraciyoti'nio lzmir 
ahkamı şahsiye sulh hukuk 
hakimliğinden 28 • 5 - 937 
tarihli ve 937 - 370 sayıla 
teskere ile tebliğ kılınan 
vasiyetname mucibince vaziye
tini tenfize ve terekeyi idare 
ve tasfiyeye memur edildiği

nizden işbu terekede alacağı 
ve verecegı olanların ilan ta
rihinden itibaren bir ay zar
fında Halimağa çarşısında 38 
No. da avukat lbrahim Ethem 
Postacı oğlu yazıbaoesinde 
Con Braciyoti vasiyetini tenfiz 
memurlarına müracaatları lü
zumu ilan o:unur. 

1715 (974) 

sonra altını hepimiz imza ettik 
ve mühürledik. 

Akitler imzalara. 
Şahitler imzaları. 
T. C. lzmirde Üçüncü Noter 
resmi mührü ve vekili Ali 

Raif Günyer ımzası 
Umumi No. 3322 
Hususi No. 3/50 
işbu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saklı 3304 
umumi numaralı asiına uygun 
olduğu tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz yedi 
senesi mayıs ayının otuz birinci 
pazartesi günü. 

T. C. lzmirde Üçüncü Noter 
resmi mühilrü ve vekili Ali 

Raif Günyer imzası 
(969) 

30-2 1684 (952) 
-----;;a 

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 

Jki senedenberi dahiliye mü
tahassıslı~ını ifa etmekte oldu-

ğum Alsancaktaki Sent Antu
van hastanesinden bazı sebep-

lerle aynldım: Bundan böyle 

hastalaumt Pazardan maada 

her gün sabahtan akşama ka

dar ikinci Beyler sokağındaki 

81 numaralı ınuayeoebanemde 

kabul edeceğim. Hastanede te

davilerine lüzum görülenleri de 

Alsancakta Güzelyerde "Dok

tor Sadık Ahmet Sıhhat ev:n

de., Hastane ücretiyle tedavi 

edeceğimi sayın haika ilan 
ederim. 

Telefon: 3315 
Esat Hatipoğlu 

(978) S-7 1-26 

Diş Hekimi 

~~ull ~ Naci 
1-IOllTAÇSU 

Muayeoehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110] 

lzmir Sicilli Ticaret memur· 
luğundan: 

lzmirôe Keıneraltı caddesin

de 35 No.da bakkallık ticare~ 

tini Abdülfettah unvanı altın .. 

da yapmakta ikeo bu kerre 

Fettah Yavuz unvanını almıı 

olduğundan işbu yeni ticaret 

unvanı ticaret kanunu hüküm

lerine göre sicilin 201 O numa. 

rasına kayıt ve tescil edildiği 

ilan olunur. 1712 (972) 
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STO 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 
• sm ye 

OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY O TFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki seneJik tecrübeli ida
rtsile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otelleri11de misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar m:.ithiş ucuzdur. 

En hoş meyva lu~udu~. lnkıbaıı def eder. Mide, bağrsak, 
karacigerden mütevellıt rnlıatsızlıldan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

lnS?iliz Kanzuk eczanesi Bevoglu • lstanbul 

.. 

Çiftçi ve hay a 
s bip eri -• 

za ikk na 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkaıılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurm:ıktadır. 

Hayvanlarmıza ( Öküz b!lşı ) markalı Turan mamul?ta 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semız
Jeyip kuvvet!endiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı hmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ed:niz. 

• 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
T e!efon • lzmir 3465 

iL.mir Liman işletmesinden: 
Tersanemizde çalışmak için perçinci, tesviyeci, tavcı, dayamacı 

ve bozmacı ustalarına ihtiyaç vardır. ktiyenler Karşıyakada 
Alaybeyindeki tersane amirliğine müracaat t-tsinler. 

(97J) (1719) 

YENIASIR 

~ 

KUVVET ARTAR . . .... MESARIF AZALIR 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E Bütiin dünyada nakliyatın mühim ·bir kısmı tercihan ~ 

f"............... ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de hu ···ı . . . . . .. k 1 f 1 f 1 d .d. . ................. . ................. : ma ~ina arın az masr? a az a ran maıı vcrmesı ır. : . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAM MİLE YENİ, DAHA KUVVELİ MOTÖR 

DUZELTİLMİŞ VEZİN TASKİM'i SAYESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 
• • - . TAM-SERBEST DiFERANSiYEL HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENİ BİR MOTÖR. - Şevrolenin tecrübe 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su
pap usulünde kamyon motörü biçimi, yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta eski.sinden daha büyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir. 
kuvveti artlırılmı~tır. Tork daha yüksektir, dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış knv. 

vet idareden hiç bir fedakarlıkta bulunmadan elde 
edilmişter zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni rnolôr zaman ve paradan ta

snrruf ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştın; 

uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrolc 
Kamyonlarından da daha sastam 
ve da!ıa şayanı itimattırlar. 

·····································: 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 
tara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrole Kamyonunda 
bulunacaktır, Düzeltelmiş vezin taksi mi yük il artı ırmak 

sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevro
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka 
aks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şcvrolcnin 

itimada sayanlıgını artırır. Yeni bir şase daha büyuk 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Düzeltilmiş, ken

diliğinden mafsallı, kamyonda kul· 
lanmak için bilhassa imal edilmiş 

hidrolik frenler müspet, ve müsa· 

vilcştirilmiş frennj hasıl ve balata 
kalınlığı kullırnmakla ::ızaldıgı za
man bile İren labanlarilc kasnaklar 

arasında tam teması lemin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
lskenderıye, Mısır. 

••••ıııııııaaaaaıııııaııaaaaaıaaaaaaw. 

: TELGRAF : KUTAY :l 
: ..••........•••..•.........•.••.•••.. OSMAN KUTAY 

IZMIR 

~ TELEFON : 2704 : 
.........•..........•.......•........ : 

markal! 

. . ' 
rt"- ~ ,,_·~. ·,;.· .. m 

TOPHANE 
terazilerimiz gelmiştir 

Bir Gripin almadan evvel 
Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 

3
o 

Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 01 
kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarııı 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

··" - • ,ı .. -·· ' • 

!.-- 5- dakik" · ,5 ·· ,..,, ··· _. ... a onra ..... 
,. .. • ' .~ ... ~ - - ' . :t-.""' 

Aldıktan beş dakika sonra ............. _. ........................................................ .. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
-'-• -

N o. 28/9 Hüsnü Öz udemişli mağazasıdır. ~ 
~~!!!!!!!=:!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!..~~!!!!...~~~C:::~~~~!!!!!!!~~ 

Bursa Uray!ndan : 
937 M ıA l · · d'k d'l bu"tçesı'nde 250 Jir' a ı yı ı ıçın tas ı e ı tn urayımız 

aylık ücretli başmühendislik yeri açıktır. . .,,a· 
Mühendis mektebinden diplomalı ve yaşı 55 den yukarı ol 

1
,,, 

~ cıak üzere mesleğinde tecrübeli isteklilerin başkanlığa müracat 
ilan olunur.. 1-2 1707 (961) 

• 


