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• Haraççı kardeşler 
:l.C> 

Taksitle mobilya sall,ına 
ba,ıadı. Fırsatı kaçu·mayınız. 
Modern Ev ihtiyacınızı 
temin ediniz. 

~ati (5) kuruftur Ctımhuriyetin V c CtımhuTiyet EseTinhıiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi. Gazetedir YENt ASIR Matbaasında basılm11tır. 
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FRANSA CÜMHURREISI LEBRUN'UN llUZURUYLE 

Yaşatıle 
• • • 

~cıye Ve 
Is~~~ ~~diselerij 

'' • e 
n 

'I 

de Hari
söy edi 

.'hanı tutuşturmak 
lSfd 1 adından uzak '' 

Bize ''şaki,, diyenlere ka şı 
------~..-:::--~---""==" __ ..... __ ._.____ __ __ __,or;nıı....,_ Briand: 

şa r a olsalcir ı· 

' A. tutulabilecek mi? 
ı_ Vrupayı . . d 

So!I: had" I ıçın en kemiren bir rver olurdu'' 
JSJlanyaıse k ~afi gelmiyormuş gibi 
kunç va ayu bütün cihanı kor-
dır.. endişelerle karşılaştırmakta-

Bir 8 ed 
toPrakJ en en beri İspanyol 
harp ci~~~da . devam eden dahili 
t :ak n ınsanlık namına acı
deniy;t Ut~nılacak bir haldir. Me
birbirl . . ıddiasında bulunanların 
ı_ erını .. 
'<ili cih canavarca bogazlama-
tini ii an . urnumi efkarının tüyle-
b" k lJ>ertıyor M ı · · ·· ·· " ad 1 • ese enın ıç yuzu 

Biit .. ar a da kalmıyor. • 

Elcisini kabul 
' buyurdu 

§e ve~n k bu. v?kayi Avrupayı ate-
Yeni eb. ıstıdadını gösteriyor.. Ankara, 2 (A.A) - Sovyet-

EsciaJ,, d ~r harbin telafisi imkansız ler Birliğinin yeni büyük elçisi 
t. ...r ogura .. d 1 oırJe b.. .. cagını, aha açık ta- B. Karski dün mutat merasime 
teceg"ı· ~tun bir medeniyeti çöktü- Fransız 'T'cisicüm1ıuru bir ziyafette Reisicümhur Atatiirk tarafından 

nı çok .. b"J 
:ehlikesini ıyl 1 en ~e.vletler, harp Pnris, 2 ( A.A ) - Anadolu ajan- hava nazırı Pien-c Kot tarafından ş _ kabul olunmuş ve itimatname-

ıen feci_,_ .. alt _atmak ıçın elden ge- smın hususi muhnbiri bildiriyor: rdine verilen çayda hazır bulunduk- sini takdim eylemiştir. 
QK.Uf 1 .... •• • 

r8Panya dahil~\ gob~u~ verıyorlar.. Cenevrcden tayyare ile buraya gc- tan sonra meşhur Fransız devlet nda- Hariciye bakanı vekili Şükrü 
alllarn ar ının etrafa sıç- 1 1 . . kilimiz D rf'k R B · d 75 · · d - · ü Saracoğlu kabul resminde ha-

hale bsını teminen ademi müda-1 :.n ıancıye ve r. Tc" ı üş- mı rımı ın ıncı ogum senesı m - zır bulunmuştur. 
tı" ran verdiler 1 d tu Aras hava knrargahında Fransız - Sonu. iiçüncü. sayfada - ........................................ . 
l~ ve k h • spanyanın e-

altına f ra udutlarının kontrol 

gibidir 

• 

Kontrolü~ ın7jsını kararlaşbrdılar .• 
bıi rtıüdahale k en ?aşlamasiyle ade
!tıaları omısyonunun çalış
!tıi~ti Fınkesut bir inkişaf '-'oluna gir-

. a at b d " · 
L Ceçen h u a uzun sürmedi. 
~anyol c·~fta ~alma limanında 
~elerj b"umhurıyetçilerinin tay-
. lllbaiudıla ır ltalran gemisini 

tıın ölüm.. 
1
r · Altı Italyan askeri

'enin h uy e neticelenen bu hadi-

• • ar c ye 
ta • s • 

azırı A manyaya 
de bul ndu 

C\i eyecan ha le lllhuriy ı stırılmadan yine 4. ayn~\:aftarlarının tayyare- Alman filosu yola çıktı 
~ 1 Alman k nda ~.o!.çland adın- . .. . . • ............. _. ................. ~ ......................... .. 
aptılar.. ruvazorune baskın Parıs, 2 (O.R) ·- Doyçla~d. ve hafilı Akdeniz Alman fılosunun lel münasebetlerinde başka usul-

~· ~ttıkla Almeria bombardımanları hadısele- takviye edilmesinin ancak bir em- lere müracaat etmesini temenni et-
A:ıı öldü rı bombalardan yirmi üç rinin neticeleri dünya umumi ef- niyet tedbiri olduğunu bildirmekte- mişlerdir. 
t c~i ~~d~3 kişi de .yaralandı. kfırını işgal«; devan~. ediyor. l!mumi dirler.. Bı:gün Cenubi Amerikada Ko
h~tınde kon~;le k~mı~y?n~~un ~larak vazıyette ~~n kayde~ılen ~- İ~alya. tar?fından da 48 s~atten lombıa parlamentosu Almeria 
l'j hangi bir ~l v?zıfesını go~en 

1
1 hın _deva~ e:tıgı ve.~at~ bugu? berı vazıyetı güçlestirecek bır h~- hom.b?rdımanına karşı bir protesto 

~ne karşı nıılletın harp gemıle- daha zıyade ınkışaf ettıgı soylenebı- reket olmamıştır. Diğer taraftan bır takrırı kabul etmiş ve hükümeti 
~r ~Ötn:ı~~~ı~an ~u tecavüzü ma- 'lir .. Al~an~a t~rafından 4~ saatten çok .. ~üküme_tle.~ de umumi efkfır~.n beynelmilel hukuka bu suret!e ya
te Ple~.' ne ol ımkanı yokt~r. S~-1 berı yem ~ıç .hır te~ebbus olm~- a~sulamellerı gorülmüştür.Ekser hu- pılan taarruzu protesto etmege da-
ta.vu~ lllü Ursa olsun boyle bır mışbr. Leıpzıg, Nuremberg ve Kı- kumetler Almeria bombardıma- vet etmiştir. 

ff"Allllany sarnaha ile knrşılanamaz. 1 el kruvazörleri İspanyol sularına nına karşı enerjik bir protesto yap- Diğer taraftan Amerika harici-
ı:11tcrdi. F \ Çok haklı bir asabiyet doğru yolda iseler de Alman ma- mışlar ve Almanyanın Beynelrni- - Sonu altıncı sahifede -

lede b la at çok feci bir muk.a- lll•llllSlllllllll8811118118lllllllllll~llll•llSl•lllllllll•ICll•la18181118181•81CRl••f-llllla•ııı11111119111llllllllllllllllllllllllll 
~thl cl U Undu D·· 
tıq ı an • ort torpito ve bir A 
bq~lllas1 A~üre~ke~ Alman do- ya m Q n \J Q 

dılllan ~crıa lımanını bom- 'J 
Di 1 ettı. 

ta .P 0 1llark Su.. Bakanı D b k "l._.~ıhi · 1 Yollardan vaziyetin lŞ a anı 
.,, <ltı b ıstenrned A • • eo ll en anı şekılde ya-
t Yl'-"nebi)" :rnk~~abele bilmisil açıkça 
it Lt iT ı l " l b · qer nsanı o maktan uzak-
u k d ne hal . E 
ol~ a arla k I ıse. · ğer mesele 
~e .~icap ~ ırsa yine memnun 
ti:1sıne 'Ya e İr. Çünkü bir harp 
ha eden ~ı an tecavüz, onu ta-
n) tp Sebeb· ~ıddetli mukabele, bir 
cvı 1 te}:-kk" d'l ti.i. enlllesi . a ~ ı e ı erek işin 

..... Her h . ıhtımalleri büyük-

.-.ıı k l angı b. h 
tıq a lllıyac .. ır arbin arbk mev-

F açistler tarafından 
törenle karşılandı 

Romada yapllacak askeri 
törende hazır bulunacak 

Roma, 2 (ö.R) - Alman harbi
ye nazırı feld mareşal von Blom
berg tayyare ile Littorio kararga
hına muvasalat etmiştir. Hava kuv
vetlerine mensup bir müfreze ile • 

Belgrad ve Sofyayı 
ziyaret edecektir --Bu ziyarete bUyUk 

ehemmiyet verlllyor 
. Belgrad, 2 ( ö.R) - Alman hari-, 

cıye nazırı von Neurath bu hafta 
içinde Belgrada gelecek, bir gün 
kaldıktan sonra Sofyayı ziyaret 

KahramanlaT askCTe giderken 

Ankara kahramanlar yurdunda 

Yeni giren erler heye
c and ·etiler 

' -·c::3'1·-·-v Atatürk çocugu omanın s rrı 
YAZISI BEŞ1NCt SAHlFEDE 

Valimizin kat'i ifadeleri 

'' u Hplere verilen ist ·
kamet kat'i ve bozulmı

yacak bir hedeftir,, 
Partinin kurucu eliyle birleşen 

ve yeni adlar altında varlıklarını ta
zeliyen spor kulüplerini, eski şekil
lerine irca için bir cereyanın mev
cudiyetinden bahsetmiştik. Hatta 
bazı idareci zevatın, oyuncular üze
rinde bile tesir yapmak istedikleri 
şayi olmuştur. 

Bay Suat Yurdkorunun futbol 
ajanlığına tayini miinasebetiyle, 
dünkü sayımızda bu mevzua tahsis 
ettiğimiz yazımız İzmirde spor işle
rinin nizam albna alınmasına ta
raftar olan sporcular arasında ala
kayla karşılanmıştır. 

Değerli valimiz ve Parti reisi B. 
Fazlı Güleç, Kulüp işleri hakkındaki 
mütalaalarını şu kat'i cümlelerle 
ifade etmişlerdir : 

- «Bay Suat Yurdkoruya atfedi
len bu fikirler kendisi tarafından 
bana beyan edilmemiştir. Ve işte 
bir yanlış anlama sezmekteyim. 

Spor İ§lcrfoi büyiik biT muraffakıyctlc 

nizam altına alan Valimiz B. Fazlı Güleç 

Kulüplere verilen istikamet kat'i 
ve bozulmıyacak bir hedeftir. Ay· 
rılma asla varid değildir. işi iyi gö
renler, birleşmenin güzel neticele
rinde tamamen müttefiktirler.» 

s 

Bay Aziz'le bir mülakat 

"AZ daha Hoptman' ın 
yerine geçecektim,, 

..... ı!···················ı···········~················ı···ı•••\••\••···········....-······ : tsurıalı Bay Mehmet, aekız. aene evve llaybolan çocugunu: 
S bulmak için şimdiye kadar on bin liraya yakın para sarletmif·· E 
S Çorf!ğunun lotogralını teksir ettirerek muhbirlere .vermif .• Muh- : 
: birler ıehir, şehir dolaşarak kayıp çocuğu arıyorlarm.r.ş.. S 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bq_ l göre cuagı rnu_hakkak olduğu-

l:ıi /'~n hadi~lrt:sı günü akşamı 
İdi 0Ruttrıak ". e_rın umumi bir har
letİ ~reket vıstı~adı çok kuvvetli 

faşist milisleri, genç faşistler ve Ro- fil-"?f':~;.....ff:~ 
madaki genç Hitlerciler kendisini 
bekliyorlardı. Düçc saat 13, 1 O da 
hava limanına gelmişti. İstikbal
de hazır bulunmak için toplananlar 
arasında hariciye nazırı kont Ciano, 
erkanıharbiye reisi mareşal Ba
dogliyo, mareşal Debono, harbiye, 
bahriye ve hava müsteşarları, yük
sek rütbeli zabitler hazır bulunuyor
lardı. Tayyarenin muvasalatını bek
lerken de Düçe samimi olarak Al
man sefiri von Hassel ile goruş
müştür. Avusturya ve Macaristan 
sefirleri de istikbalde bulunmuşlar~ 
dır.. Saat 13.5 ta tayyare motörü 
gürültüsü duyulmuş ve Alman na
zırını getiren «Herman Göring» 

edecektir. Bu seyahat esnasında 
1 T · r=-___,,.,'""'""'"',..,.,,.~'!'m~~~"""">:"""',,..,..,.,.,~7"'1 Sabah treniyle Bucaya giderken dil· 

una. meselesine temas edileceği 1 

.. er, ersın k. A 
\i~cr· arasınd ı vrupa dev-
tek ~ıık alrnaka harp ~esuliyetini 

t,ı; e bir rn .
11 
cesaretıni gösterc-

o18a;~r §ll hadi~elt mevcut değildir. 
Sokt 1 şirnd' ekr 1914 ten evvel 

an ıye ~d t .h AI sarını l .,. ar a eş cı anı 
la.rı llleria v ti o urdu. 
t • nın b· e Palın l" ıc .. ~· ıricik a ımanı facia-
. -• k tes il' hah •stcn·ı ola-y k l e ı şolan ne-
tıd1r 1 lllediğini 0 

.• ay harbe atılmak 
A •• Rostermiş bulunma-

~lc "'tnlll Cain · a, buna ~ 
~ bertaraf ;a.gn:ı:~. ha~p teh

Sorıu 2 . .dıldıgı ıddıası ile
f/ A lhcı sahifede _ 

/(l(J 0CAKOCLU - Sonu döTdüncii. sahifede -

tahm cd"l k z p şünüyordum: ın ı me tedir. iyarete a-· I 
h 1 

- Hnkikaten iki insanın 
ns ma afilinde ehemmiyet verıliyor . t . ayırt edilemiyecek kadar 

birbirine 
benzemesi 

talyan mahfelleri bu seyahatin 1 mümkün mü? 
ltalyan hariciye nazırı Kont Cia- Şimdiye kadar nnlntılan birçok vak'-
nonun Belgrad seyahatini tamam- alara rağmen hiç kimse kendisine ben-
lıyacağı şeklinde tezahür ettiğini · ziyen biriyle karşılaşmadı. En kuvvetli 
haber vermekte ise de bu hususta b · 1 bil ·· f' · · t enzcyış er c gozc, ızyonomınm ~ 

'3elgradda hiç bir malumat yoktur.• 
Paris, 2 (A.A) - Belgraddan bil- - - utinhasır kaldı. Tnm ve aldatıcı bir 

dirildiğine göre gelecek hafta yük- · ilenzeyişc tesadüf edilemedi. 
sek Alman şahsiyetlerinden biri- Baytar B. Azizin on üç yaşındaki 
ni kabul etmek üzere hazırlık ya- çocuğu küçük Şadi ile sekiz sene evvel 
pılmaktadır. Gelecek zatın Von Uludağda kaybolan fabrikatör bay Meh-
Blomberg mi, von Neurath mı yok- ll;l~liflli mcdin dört yaşındaki çocuğu arasmda-
sa Göring mi olduğu henüz malum !E -' da hakikaten böyle bir benzeyiş mi 

Almanya Sü Bakanı General Blomberg değildir. Bay Azizin çocuğu kilçiik Şadi - Sorw altıncı sahifede _ 



- -~ - - - ·--- ... - ..::.._ - - --- - - . 
~--

i Şahife 2 

ispanya hadiseler· ..... 
Cihanı tutuşturmak 
istidadından uzak 
tutulabilecek mi? 

- Baı taralı birinci aahiledc -
ri sürülemez. Çünkü Almanya ile 
ltalya ademi müdahale komisyo
nundan çekilmişlerdir. ispanyada 
bir kısım deniz ve kara hudutları 
lcontrolsüz kalmıştır. Komisyonda 
kalan devletlerin bir taraflı kont-

.. 
• • 

• • • • 
• • .. 
• • 
1 1 

YENi ASIR 

Ya ılardaki · evlerin Mezbahanın 
Belediyeye devri 
hazırltkları başiadı 

lnsan kendini, senede bir defa 
sun mcthctmczsc çatlarmış.. ?d 
bir günden bir güne, en mütevazi 
mahviyetkiırı bile: 

- Ben şöyleyim! Diye öğün .. 
Yalan değil, hatta bana kalırsa 

hedilmezsc de çatlar mutlaka: 
- Aman bayım, sen şöylesin, 

role devam edebilmeleri imkanları çe-
mevcut Sayılamaz. Salhanedeki mezbaha binası, sin .. 

b l ı Şeklinde sözler duymağa 

m!:7ci:~ ~:y~~{~kıe;;~:r; eda~~~ Inhisa ar idaresi }er· · e ~':!'~~~~:en ~~~~~;;e i~e:e~i: vardır. 
ı. I k B · · b h h Tanrının hikmetinden sual kis bu vaziyet fazla kanşıklıklara Tu••tu··n ] h ece tir. unun ıçın mez a a e-

sebebiyet verebilir.. JS a is asyonu yeti devir işini görüşmek üzere maz. lnsanlar arasında, öyleleri 
Bunun için şimdi Avrupa barışı- kurmuc-tur Atatürk caddesinin Güzelya-ıgöre, Atatürk caddesinin Gü- yakında toplanacaktır. dır ki senede bir defa değil günde 

m korumak istiyen devletler, Al- I h" l "d "i • Akh" d lıya kadar deniz kısmından uza- zelyalı} a kadar uzatılması Belediye bir eylulde mezbaha- defaya bile razı değillerdir. Saat 
1 ı . . b"l w. n ısar r ı aresı Har a t l . . b l d" lA . . fi l kl b .d . l 1 w "b" d k dil . . th tm z1 the manya ve ta yanın ıstıye · ecegı te- b" ··ru·· l h . t k ı ı ması ıçın e e ıyece azını- ıfı • masra ı o ma a era- yı 1 areın a tına a acagı gı ı, a- en erını me e e er, me 

. ld ed k k 1 ·r ır tu n ıs a ıs asyonu urmu,.
1 

• h 1 ki b l f h 1 d .. 
rnınatı e e ere·, ontro vazı e- ld h At h I 1 k geıe.ı nzır ı ara aş anmıştır. raber güç olmıyacaktır. Çün- ha birçok m·· im iş ere e gırı- !erse çattadak çatlar, dünya baş 
1 . . .. k ·ı . b""l tur. are, usuaı o um ar a en- r B . . l k t'~ t l k . 1 k . H l 1 k h zindan olur. 
1 erıhı golece kgebı ':k_': dmr. o gr di tarlalarında tecrübeler yapa-' k u 1 ışın ~apı mai~ ~ ı dsure~ e kü burada bulunan ev er amı- ı •ece ~ır. ah. santra.' ç~~~ • as-
er adzır ı.yar~dah ul ı ık ev. etın te - rak elde edilecek tohumları üç 1 adr:ır aşfhrı mh ı t"c Buhg~nh abnd e- len bahçeli olduğundan bu bah- j tanesıl Avled şe ~r.bgaraJı bgı lı ınşaka- Erkekse, hemen her sel[.un 

avdetlerini kolaylaştırmağa uğra-
1
sene znr ın Ea _ ar~ıkrm1. agı arar- Güzelyahya kadar olan kısım- çe. erınd_ıls 1 k d . . d ld l tır. 

rar a emı mu a e omısyonuna f d w k 1 e ıye en eye ı a rı a a an I · · fmlaki ile maksat te-ı ta ey u en ıtı aren aş ıyaca - ğine, merhabanın . ,.kasından : 

caklan süphesizdir. Bu '-'oldaki a,hrmıştır. ger ı ını uygun d k" h h" )erinin de . t _ mın e ı ece enızın o uru - ,, , • , ,, ... - Duydun mu birader, ben 
şa ~ J ı· ""b 1 ff k a 1 nne sa ıp nız a ı·· k l kt 81 1 hhl 1 • Y t bö l ttirn çalışmalardan müspet bir netice gel ı~ ve. tecru ~ er hmuv

1
a a ı- ı rafında bahçelerinde yapacak- ;rnasına uz~m n mıyaca. ~r. na gayr SE mı ap ım, Ye e . 

alınabilirse harp tehlikesi yeniden yet ı netıce venrse to um ar o ı ı . t m""saade et Pek az hır kısımda denızın dol- Vaktiyle hastane olarak inşa Diye ya bir sürü şeyler söyler . h l"d 1 k d·- arı ınş a a u meme- "h . .. .. 1 k teri bir çember altına konacak demektır. 1 ava ı e yayı aca ve ıger to- - b l t r Bu kısımd b durulmasına ı tıyaç gurulecek- edilen Akhisar orta mektep bina- rur anır, san ·i ondan ba~ka o iş 
h 1 ek'l · .. d ge aş amış ı • a u-

Aksi takdirde daha ':ahim neticele- u~ ~rın k . 1 mesıne musaa e lunan aroalarfa ev bahçeleri tir. sının gayri sıhhi ve mektep itti- pan veya yapacak olan yokmuş, 
rin vukua gel~esınden ~er za- edılmı~ece tır. •w kordon için istimlak edilecelttir. Kordonun uzatılmasından son- , hazına elverişli olmadığı yapı- hut ta, her selam verdiğinden: 
rman için endışe ızhar ey1ıyenler Akhısar~~ bu sene dıg~r ~e- Arsa sahipleri istediği ve mü- ra burası mükemmel bir cadde lan teftişlerden anla,ılmıştır. - Aman bayım! Bu ne iştir, bil 
pek haksız sayılamazlar. nelerden yuzde on beş nıshetm- t ttikl ...: takdirde · t" }Ak ı k h· Ik burada gezmekj Bu hususta hazırlanan rapor tir ki saheserler yapıuorsun, .:öyle 

O;ı. d f l ·· ·· dik"l · · AlA racaa e eu ıs ım a o aca ve a • J ll' 

HAKKI OCAK \J.LU e aza tulün ı ~ı,tır. ~-.muamelesi derhal yapılacaktır. suretiyle deniz havasından isti- kültür bakanlığına gönderilmi,- zel söylüyorsun, böyle düzgün 
kadarlara ~elenl mdalumataAkh"go-j Alakadarların söylediklerine fade edecektir. ı tir. vaffak oluyorsun, muhitte fıdeta 

Kokaryalı cinayeti re, ""OD yagmur ar an ISd- .. , .. ••• •• ~ den başka muvaffak olmuş kimse 
. rın ·apaklar, Çiftlik köylerinde- }ki kaza netı·cesı·n e TUtUn kumpanyalarının remiyorum. 

Adliye tahkikatı ki t .tünler çok fayda görmüftür. te,ebbUslerl St>nalarını veya buna benıerl 
d d. Tüt ' cüler aevinçtedir. t · d k" tütü ku 1 evam e ıyor B. . 

0
•• du·· .. zmır e • n mpanya a- bekler, hatta böyle söylemiyenler 

AJ hisarın Çıtak ve Sındırgı Ç rı, Akhisarda birer imalathane 
Güzelyahda karısı Rabiayı ta- h · · d w 1 b b Şl sa üstesine kızarlar, llVi..usıne e yagmur a cra er vücuda getirmek için faaliyete banca ile öldürmekten maznun d l d"" ...... • · ·· · 1 b saymazlar 0 u uştugu ıçın tutun et' u • geçmi•lerdir. Aldıgwımız malu- · 

gümrük komisyoncusu B. Sab- mıntakada zarar görmüftür. • Y Ya kadın olursa! .. 
ri hakkındaki tahkikata birinci ... • 11• ı şı e a mata göre, fabrikalar, tütün it- Kadın olursa iş biraz değişir, 
sorgu hakimliğinde devam olun- Bir tahsildar jleme isinin ucuza maledilmesi kndınların içinde kendini 
maktadır. w d k l . ni teminen bu imalathaneleri in- l lmakl b be 1 1 dl 

Haıepte Yakalanarak Bozyakada Kemer bogazı mev- 1 amele toprak altın a a mıı~tır. tt" ki d' H tA H er az 0 a era r o an an Şahit olarak dinlenen Sabri- k.. . ... d 1 A l l d H"" .. ..k .. C fa e ırece er ır. ata erman t .. 1 lıl 
. ki hAk" _._, hu."ku··melı"mı"ze teslı·m kiinde toprak çö untusun en fe- me e er en usnu ço unu es- S . I Akh" d gaye guze tat ar, yemekler yap 

nın çocu arı, a ıme, VUK ayı I b" l d "k .... d .. pırer rnmpanyası ısar a . . .. 
1 

.. 
1 

d·~· . h t· ci bir kaza o mus ve ır ame e nasın a tazyı yuzun en uç met- . t b l ya evını guze sus e ıgını, ya u , 
gördükleri gibi anlatmışlardır. d' ld• · l k d .1 . f l t l Al" ınfaa a aş amıştır. b 
B e 1 ı ölmüş ve ikisi de yara anmı,tır. re a ar 1 erıye ır a ı mıf ı u nadirdir; kendi güzelliğini :ı:ıı una nazaran vak'a şu suretle ol-
muştur: 932 senesinde belediye tahsil- Bu hadise hakkında aldığı- oğlu Mehmet başı tamamen-top- A b lagalandırırlar. 

Vak'a gecesi Sabri, eve çok darı iken 367 lira zimmetine ge- mız malumat şudur: rağa gömülmüş ve sert bir cisme. Ce a Fakat kadınların hemen hepsi de= 
sarhoş olaralc gelmiş ve karısı çirerek firar etmiş olan Tahir, Ha- Kavalalı B. Hasan Nurinin dokunarak başından yaralan- Çocuk dayaktan mı dUştü? - Güzelsin! Demekten mutlaka 
Rabiaya: lepte tutularak hükümetimize kiremit fabrikası için Ali oğlu mıştır. Hüsnü de hafifçe yara-ı Servilimescitte iman soka- lanırlar, ki bu iltifat kendi cismani 

- Bu çocukları çağır .• Yolda tes im edilmiştir. Mehmet, Hüsnü ve Dursu!1 adın- la~;ş~r. h b l b d •ı ğmda yirmi numarada oturan zelliğini de, ruhani güzelliğini de 
oynamaktan terbiyeleri bozulu- Tahir, yaya olarak Adana- da üç amele Kemer bogazında a c ayı a er a an za ıta er- ~ . .. betmiş ve hatta elbiselerini sena e 
yor. dan şehrimize getirilmiş ve hn- birkaç gündenberi toprak çıkar- hal yetiferek başından fena hal- H~seyın k~arısı Fd~tmay~ dove- olsa dahi .. 

Diye bağırmıştır. Bu ı:ırada on pishaneye atılmıstır. yakında mnkta idiler. Bu ameleler, dün de yaralanan Mehmedi memle- re çocugunun uşmesıne se-
dört yaşlarında bulunan çocu- muhakemesi yapılacaktır. de ayni yerden toprak çıkannağa 

1
ket hastan-sine göndermi ve tah- bebiyet vermekten maznun 

g-u fsmet eve gelmi• ve Sabri ko- • • • • • • · devam etfnişlerdir. Fakat, bir- k" nta başlamıstır. M h t -ı E . k d . 
y Romanyada sanayı· kaç gündenberi çalıştıkları bul Mehmet aldıg.:ı yaraların tesi- He me og uh kmın vıe. ard~"şı müdinanın gözünden tabancayı asanın mu a eme erıne un d hA ı 1 tü r f k o 1 h d ••1m•• •• alarak ismete doğru çevirmiş panayırı yer e ası o an ne ın ar ına I rıy e astane e o uştur. 

k w b 1 varmamışlar üst tabakadaki Diğer iki amelenin yaralarının şehrimiz ağırceza mahkemesin-
ve şa a yapmaga aş anuştır. Romanyada Sı"dı"u tu>brı"nde her ak b d b k d d d"l 

j y- topr ir en ire çö müş ve üç tedavisine calışılmaktadır. e evam e ı miştir. smet, yavaş yavaş babasının sene açılan sanayi panayırı bu 
yanına sokulmuş ve tabancayı sene de 20 temmuzda açılarak Bu celsede, adli tıb işlerin-
kapmak istemi,tir. Sabri, isme- 10 ağustosta kapanacaktır. Jk. den gelen rapor okunmuştur. 
!i'b yanına aokuklduğunu ~~~n~e tısat vekaletinden fehrimizdeki Kıdem zamları verilecek Kamçı hullanamlyacaldar Raporda, karlının dayak tesi-
a ancayı ar asına goturmuş alakadarl l h" d s· k ··k b I . 1 - d .... d·· - .... . •w• . ara ge en ır yazı a 936 senesinde kıdem zammı ıne ve yu ara acı arının rıy e çocugunu uşur ugunu ve emnıyet tetıgını açmıştır. bu pa b d "t"b l b k 

B R b" d h f l t h naymı u sene en 1 1 a- gören öğretmenlerin listesi kül- camçı ve .~ton ullanarak hay- kabul etmek için dayaktan 
.. 1n·d a. ıa ka ak aza a .~m- ren rekabet ceklinde olmamak Jıar l d dük" 1 • ·· · 1 • 

m asının y • tür bakanlıg-ınca tasdik oluna- van arı ov erı goni müş- sonra kan gelmesi lazımgeldig· i . u e emıycre . ocb uze- tiyle yabancı memleketler sanat k •ıA .. . . . tu··r B 1 d" 
rıne atılmış ve ışte u sırada b b d k b l d'I w• . ra vı ayete gonderılmıştır. Kı- · e e ıye, kamçı ve baston ve çocuk düşünceye kadar ka-
namlusu üzerine tevcih edilmis be~ld~ .ılnı~ ald ~ u k e dı elcegınakın 'ı dem zammı gören ögrw etmenle- kullfandan }arabacılara on beş gün 

1 b "k" d f I · ı ırı mış o ugu ay o unm - . zar ın a ramr b t 1 nın devam etmesi icap ettiği o an ta anca ı ı e a pat amı, t d rın, zamları şimdiye kadar ve- . !L"ı veya as on arın 1 
ve Rabia yere dü mü•tür. a ır. rı"lmemı"• v b""t t• 1 atılmasını ıstemi•tir. On bes gün bildiriliyordu. Fatma dayak ha-

• • • Y • -
1 

• • • 
1 

v e u çe emane ıne a ın- k "' · 
Suçlu Sabrı, ıfadesmde ha- Mani ada ya-morlar mıctı Bu 1 b h . sonra arncı kullananlar görü- disesini şu suretle anlatmıştır: · · b" k Y • zaman arın on eş azı- · 

dısenın .1r aza olduğunu ıöy- Manisadan tehrimizdeki ala- randan itibaren öğretmenlere lürse, evvela yirmi beş, ikinci de- - Küçük bir çocuğum var. 
leme~tedır. . Ya.pılmakta olan kadarlara gelen malumata gö- 1 tevziine başlanacaktır. fasında elli lira cezaya çarptı- Kaynanam Eminenin evinde 
tahkıkat vazıyetı aydınlatacak- re geçen hafta içinde vilayeti- y· .. w t l . 933 934 rılacak ve üçüncü defa da bu su- k d -
tır. .1A ıne ogre men erın - . 

1 
d pençerenin üzerine oy ugu 

___ mize olduğu gibi civar vı ayet senelerine ait tazminatlarının ve- çu ış e iği görülürse icrayı aa- yastığı bir değnekle düşürmüş 
v • ve kazalara da tiddetli yağmur- r'l . . . d I .. 1t.. b k l nattnn nıenedilecektir. ı Ocugu n Vazı eti• I w 1 mesı ıçın e i:U Ul." a anı- ve yastık bir dolap üzerine ar yagmıştır. ... d · ı · · T · 

ahkeme t ıbl dlf 1 Manisa vilayetinin Hacı Rah- gınl nndemır bge mhıştı~. azmı- Burnovada esllen düşmüştür. Dolap ta yuvarlan-
' a Y 1 S h 1 k"" l . nat ar a on eş azıran an iti- h I 

dl dl man ar ve aru an ı oy erın- b .1 , . ayv2 n ar mıştır. Bundan hiddetlen~n n e d _ 1 d d" b" d"" aren verı ece1dır. M 
K e yagmur ar an ye ı m o- ayıs ayı İçinde Bornova he- kayna am - kova} 

nüm miktarın a ag ve pam-~'- e· J tediye mezb h d 27 k 
araman sokag-ında yirmi d b w 

1 

n çocugu amış ve 

Hnumaralı aile evinde oturan mahsulü çok zarar görmüştür.wı; ır ame e 3 keçi, 814 'ima:~~~ oğl~~l~ akşam da oğulları Emin ve Ha-
ayriyenin dövmek suretile üç Dina itle ağır yaral ndı kü" 1 sana söylemiştir. Emin, kardeşi 
1 k Ö z, 6 inek, 65 dana olmak 

ay~ çocuğunu düşürmeğe ilk mektepler Karşıyaka;ıın Soğukkuyu mm- üzere ı 780 hat hayvan kesilmit- Hasanla gece evime gelerek 
se ep olmaktan suçlu Melaha- tik mekteplerde yedi haziran- takasında tat ocaklarında feci tir. beni tokat ve tekme ile döv-
tın muhakemesine dün şehrimiz b' k 1 B d 1 

dan itibaren imtihanlara son ve- ır aza o muştur. ura a ça ıf- - ·· ı B .. d n -
agwırceza mahkemesı"nde devam B dc...uu.şetru··. u yuz e çocugum rilecektir. Talebeler bir senelik makta olan Eskitehirli Recep oğ- • Nadir Uysal olunmuştur. 

B faaliyetlerini tethir için şimdiden lu Bahri adında bir amele, di- Vilayet ziraat müdürü B. Na- M hk dl b I 
u celsede eski tabibi adli sergiler hazırlamağa başlamışlar- namitle lağım patlatırken ağır dir Uysal ödemite gitmittir. B. a eme, a i tı iş erinden 

d
B. Muhip Nurittin şahit olarak dır. Bu sergiler yedi hazirandan jsurette yaralanmıttır. Nadir, Ödemi, ve havalisinde gelen rapordaki kan meselesi 
inlenmiştir. sonra çocuk velilerine ve ziya-ı Kazaya sebep, Bahrinin dina- zirai mücadele itleriyle mefgul hakkında bazı şahitlerin dinlen-
B. Muhip, bu kadından ço- retçilere açık bulundurulacaktır. mitteki fitili erken ateşlemesidir. olacaktır. 1 mesıne kalmıştır. 

çuk düşme hadisesinin olduğu 
tespit edilen asardan fennen 
tahakkuk etmiş bulunduğunu 
fakat düşenin henüz kalp ve 
adalatı teşekkül etmemiş kü-
çük mü, yoksa tamamen teşek
kül etmiş bir cenin mi oldu
ğunun görülerek tespit edil
memiş olduğunu söylemiştir. 

Müddeiumumi evvelki cel~e· 
lerde maznun Mela ha tın h .:
ziyesini istemişti. Muhakeme 
karar için başka bir güne 
kalmıştır. 

alkevinde 
Bugün saat on altıda köycülük 

17.30 da kitap saray ve yayım ko-
miteleri toplnntılan vl4rdır. 1 

TELEFON: 3151 A s 
Bütün lzınir halkının sııhırsızlıkla beklediği filml~r 

GEYME MERASJ l Merasimin blitün 1 - lngiltere kral ve 
kraliçec;İ hazeratmın 

-
Orlean 

3-AŞK -

TAÇ 

DA 
gösterı>n tamamen 

teferruatını 
renkli filim 

"Jeanne D'ark 
Hakiresinin hayahnı gösteren en bitaraf muharrirlerin eserinden alınmış filim 

.. L u· M v ş E y T A N Kate de Nagy ve Pierre Blenchar tarafından 
0 e çevrilen berkesin Beğendiği fevkalade bir filim 

ti • • Her gün: 3.15 - 7.15 AŞK-ÖLÜM ve ŞEYTAN 
1ı.,;eanS Saa e l. .. 5.15 - 9.15 lngiltere kralının TAÇ GEVME merasimi ile JAN DARK 

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

sant kendini mcthedcnleri ile, 
bekliyenlcrden daha makul ve 
buluyorum. Kadırun, methetmek 
edilmek ezeli bir hakkıdır, o çir]tiıı 
ğildir. Çirkin olan: Erkeklerin 
hude ve milnasız methü sitayiş 

maları ve beklemeleridir. 
TOKDtL 

il •••••• 

V. Ç nar 
iz irin değerli 

• • çocugu ıçın 

ihtifal yapıldı 
iki sene evvel Moskof•~ 

vefat eden lzmirin değeP' 
çocuğu B. Vasıf Çınarın a., 
münün ikinci yıldönümü 111~"! 
sebetile dün gece HalkefJOV' 
bir ihtıfal tertip edilmiştir. 

Bu uıünasebetle ert<ek li 
müdürü B. Necmettin 
avukat Mustafa Münir, tarib iti 

retmeni Milat tarafından Vafi 
hatıraları ve hayatı anla 

Çın~r ıçı n yazmış 
şiirini okumuştur. 

Bisikletle 
Yaya kaldırımlard• 

gezenler 
Yaya kaldırımlarda bi• · 

le gezmek belediye tenbi~.J 
sine göre yasaktır. Son ~il 
de Atatürk caddesiyle Mu~ 
Enver bey caddesi yaya kal~~ 
larında ve diğer yaya kal ~ 
larda gezenler görülmüt ~e it lr 
ta bu yüzden geçenlerde b 
kaza bile olmuştu. . dfl!_ 

Belediye riyaseti, beledıye ~ 
takalarına gönderdiği bir ~ 
de, yaya kaldırımlarda bit J1' 
le gezenlerin dikkatle takiP :ı,
masını ve cezaya çarptırıloı 
nı bildirmi,tir. elı ~ 

Belediye, bisikletle geı:OI. ~ 
tiyenler için Kültürparkta b~ 
ayırmı,tır. Hatta, kira ile lı' 
let vermek istiyenler olu,... "1 
lec!iye Kültürparkta bunlar• 
bir yer gösteı·ecektir. 
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1 

; fzmirde Kiraz hanında Mustafa 

l<UM NEERLANDAIS ,o. ve Salih Zekiye 449 lira 88 kuruş Vapur acentası 
JlJNo PANY ASI DEUTSCHE LEV ANTE UNtE borçlu Balçovada bahçe arasında 

fıeı.ı . vapuru 10 bazir _ HAMBURG mukim Osman oğlu Mustafa Sai- iRiNCİ KORDON REES 
B enıyor. Yükü .. .ana dogru ARKADIA vapuıu 1 l haziran- din iıbu borcundan dolayı Güzel B!NASI TEL 2443 

Urgag y nu tahliyeden son da beklenilmektedir • Rotterdam, tyurd mahallesine ait tapu kütüğü- Lller L" ' Ltd 
alacaktır.' arna ve Köstenceye yük Hamburg ve Brcmen için yük ka- nün 87 cnyılı sahifesinde müsec- DRAGOman ınes • . 

SVE:Ns bul eder. ce1 ve Türk pazorı sok.;;ında 38 L" vapuru 1 S haz.randa 
.,,.KA ORIENT LINIEN AMERICAN EXPORT 1.iNES taj 28/30 emlik ve 199 ada 64 ~~erpkl ve Svanseadan gelerek 

SAJ11t UMPANYASININ The Expo" Sıe m•hip corporaHon parsel oayılı 125 M. M. terbünde yu cif. arn~aktır. . 
V•Up d A Vapuru 1 h . P"eden akınrmah ocri oeferler eskiden ev iken hilen rsa ola • ODNO vapuru 1 S hawanda 
liıı-b oğru Anve azıRran 937 de EX. CAUBUR vapuru 4 haziranda i§bu mnhallin 28 hissede b n Londra ve Hullden gelerek yük 

... u rs ott d p ed B orç- çıkaracakt r 
i i .'."g ve Sk d. ' . er am, ır en oston ve Nevyork için !unun hissesine isabet eden S his- GR 

1 

• . 
l n Yİildiyecektir"" ınavya hmanlan hareket edecektir. sesi ile "Giizelyalı tramvay dd OD. O vapuru 30 hazıranda 

1 

.\A.51'..tı-o • EXETER vapuru 18 haziranda sinde tapunun 5/4/932 gu .. n ~lt 33e- gelerek Londra ve Hull için yük 
,,r:. va cı 1 alacaktır. 

eniyor. Ro PUru 14 haziranda bek Pireden Nevyork ve Boston için 'fo 50 sJra 3 sayılı sicilinde mu-
nia ve S lt':clam, Haınbur Gd _ hareket edecektir. hayyel 1011 /1 ve 1011 /2 ve lOll / DEUTSH - LEY ANTE - Linie 
l'iilc I kandınavya r f' . ~ EXCAMBION vapuru 2 temmuz- 3 oayıh ve tamamı borçlu Saide ait SOFJA vapuru 10 haziranda 
SE~ acaktır. ıman an ıçın da Pireden Boston ve Nevyork için t Fç ı:det gayri menkulün tarihi ilan- ~ı;::~;;k :~:ı.~:kt~;, Anversten 

Vts MARt hareket edecektir. dan itibaren bir ay müddetle açık 
KUMPANY TiM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem- arttmnaya~lmıştır. Talip olan- NOT : Vürut tarihleri, va-

it AlııA JUU ASiNiN muzda Pıreden Boston ve Nevyork larm kıymetı mubammenenin )'Üz- purların isimleri ve navlun üc· 
"1n937 ıarih" A '>puru 16 bazi- içni harel-et edecektir. de yedi buçuk nisbetinde pey ak- retlerinin değişikliklerinden me-

alta, Mnr ·ııne doğru bekleniyor. ~~yahnt müddeti : çesi veya milli bankanın teminat suliyet kabul edilmez. 
Cl.l l sı Ya ve Ce • . l ıre - Boston 1 6 gün ınektubu vermeleri ve artt 

e Yük k nova ıçın yo. p· N k 18 . • • ınna ıı· ahu} ed ırc - evyor giın S/7 /937 tarihıne tesadüf eden • 
1.,d "'~•k; ha.ekeı eı:İ, . AMERICAN EXPORT UNES ma günü saat on birde dairede er: IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
> okı değö,;]d ki tan la.yle nnvlun- The Export Stenmsh;p co,.,,omtion of ra olunacaktır. Müşterilere ait be Basmahanede Dokuz Eylül mey-
" t..buı .. ,..:_ «den ncenta me•ul;. Nevyork j hususun daireye tal~ . olunan açık danının park; ve kesme la§larile ve 

. O.ı,, la,J EXPRESS vapuru 10 haziranda arttırma ıartnamesını 28/6/1937 Basmahane ıstasyonu kariısındaki 
"'•da ı-ah ' ı.ı.;ıuı ;ç;n ikinci kor· beklenilmektedir. Nevyork için yük tcrilıinden itibaren olruyabilir .Hak-1 yolun da yalnu: parhe t11Jlarile yeni
.,,d, FiıA onn Ve "fohJ;ye bôn ... nrka- kabul ~der. • • • !an lz!pU .iciliy(e • sal_>it olmıyan den tefrişi İ§i 15/6/937 Salı günü 
l<lot. "fE!..u SPERCO Semce Mnrit- Roumam Bucare.ı ıpolekli alnc:altldar ıle dığer alacak- saat 16 da kapah zarflı eksilbne ile 
nu._ .. nıü'"""•t vapur ncen- DUı:tUSTO~ vapuru 30 mayısta lılann ve irtifak bak sahiplerinin ~"!e edi_Iecekt'~· !"f·~~ti. ~umiye-

edilmcsi rica olu· beklenılmcktedır. Köstence • Sulina bu hakbnnın ve bu hususta foi sını 'k~if bede ı yınnı iki bın iki yüz 
l°E:ı.Er-o K?~s ve Kalruı aktarması olarak ve masarif~ d~ir . olan i~di•lann~, l~~.r. K~:f ve ş&rtnaıne ve projesi 

[j 
. N: 4142/4221/2663 butun Tuna Jımanlan için yük ka- ~~akı .müsbı~ele:ıyle ~ıımi gün yuz 01?'.bır I~ı:uı bedel mukabilinde Ok bul eder. ıçınde ıcra daıresıne bıldinneleri ~ munendısliktcn satılır. Taşrndan 

Johnston Vnrren Lineı _ Livcrpool al:ıi halde hakları tapu siciliyle aa-ımuracaat vukuunda ıartname, keşif 
iNCEMORE vapuru 30 mayısta bit olmadıkça s~tıf bedelinin pay- ve _proj~ bedel~. ile ~irlikt~ _posta üc-

Liverpul ve Anversten gelerek yük }aşmasından harıç ltalacakları ve retı pqınen gonderılmelıdır. İştirak 
çıaracaktır. Burgas, Varna Kösten- tayin edllen zamandan arttırma be- için bin altı yüz altmış he§ liralık mu
ce, Sulina , Kalas ve ibrail için yük deli. ~nyri me~lün ~zde yetmi§ vnkkat ~eminat makbuz~ veya. Ban-
kabul eder. betını bulmadıgı tnkdırde en son ka temınat mektubu ıle bırlikte 

l<ulak Bo _ Soc. Royale Hongroüe Dmıube arttıranın truılılıüdü baki kalmak 
9A9ı sayıb laınl!nun tarifi dairesinde 

hkİ gaz, Burun basta. Maritôme üzere arttırmanın on bet gün dah hazırlanmış teklifler ihale günü olan 
arı • birinci sınıf BUı;>APEST vepuru 29 mayısta ten:ıd.it edilıne~ suretiyle 2417 /93; 15/~/937 "'.'b.~nü s~t. 15 e kadar 

fııuay nuılabassısı beklemlmektedir. Belgrad, Lima- tarihıne tesadu~ eden cumartesi gii- encumen reıaligıne verıhr(. 
ı No, 

3
e
6
nehane: Birinci Beyler sol, Budapeşte. Bratislava Linz ve nü naat on bırde gayri menkul en 30- 3 -6 - 9 1688 950) 

E . Telefon 2l l O · Viyana için yük kabul ed;,... çok arttıran• ihale edilecektiT. Sa- - Beher adedi on iki buçuk ku -vı: Göztep t Den Nor.ke Mid.ıt.av.ıın;. o.ıo tı! peşin para iledir. Mal bedeli ruştan on iki bin beş yüz lirn bedeli 
desi 9

92 
e ramvay cad- BOSPHORUS vapuru 18 haz·- alınmadan teslim edilmez. Mal be- mu!ıammenle yüz bin adet parke ta-

Telefon 3668 ra_nda beklenilmektedir. lskenderiyıc d?~i verilme~~e ihale karan feshe- §1 kap~lı.~arfh eksiltme il~ 15/6/~37 
1-26 (481) Dıyep, ve Norveç limanları için yük dılir ve kendısınden evvel en yük- ıalı gunu ıaat on altıda ıliale edılc-

kabul eder. sek teklifte bulunan kimse arzetnıiş cektir. Şartnamesi baş mühendislik-
- olduğu bedel ile almnğa razi olur- ten parasız olarak verilir. iştirak için 

Yalnız bir el- sa ona lı ale edilir. O da razi olmaz dokuz yüz otuz yedi buçuk liralık 
bise parası ile veya bulunmazsa ·cm dairesince muvakkat teminat makbuzu veya 
dört kat elbise hemen on beş gün müddetle arttır- Banka teminat mektubu ile birlıkte 
nasıl giyilir ? maya çıkarılır Bu arttmn:ıya al&- 2490 sayılı kanunun teklifi dairesin-

5 kadarlara tebliğe hacet olmayıp de hazttlanmı.ş teklifler ihale günü 
1 kuruşa ala- yalnız ilfuıla iktifa olunarak en çok olan 15/6/1937 salı günü saat on 

cağımz bir pa- nrttmına. ihale edilerek her iki halde ~şe kadar encümen reisliğine veri-
ket ARTI bo- birinci ihale edilen kimse iki ihale lir. 
yası ile clhiseni- arasındaki .far!dan ve diğer zarar- 30 - 3 - 6 - 9 1686 (954) 
zi 40 renk ara- lardan mezul olduğu ve tapu harcı- - Bayındı!!'lık sahasında Şükrü 
sından seveceği- nm belediye ve vakıf icannın ve ~aya bulvarının Montrö meydanile 
nİ1. her hangi bir yüzde iki buçuk dellaliyenin müş- ..;: meydanla Gazi bulvarı arasındaki 
renge kolayca teriye ait olduğu ilin olunur. smını!1. ~ke ve kesme ta§la dö-
çevirirsiniz. Ma- (980) t 737 ıenmesı ışı 15/6/937 aalı günü saat 
ğazamızdnn ala-

16
. da k palı zarflı eksiltme ile ihale 

c~ğmız afsilat IZMIR Sf CiLt TİCARET etilecelıtir. Be:leli k~fi yirmi ilci bin 
üzerine bu ame- ME URLUGUNDAN: atı ~z iki l~ı:cJır. 
1
. · b T ·1 d. . b" tım bedelının yedi bin alh yüz iki 
ıyeyı u mev- escı c ılmış o an Akşe ır lirası nakde ••t baki L-~ b" 
. d d d f b k . n ve mu e on ~ ın 
sım e ört e a an ası lzmir şubesinin ödünç lirası Bayındırlık sahasında nrtırma-
tekra: edebilir- pa · 1 ı ya ıkanl v ra ver~e ış_ eri e uğraşaca: K ~ acak arsalarla ödenecektir. 

gına mutedaır beyannaınesı I eşıf, şartname ve planı yüz on üç siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
hatırı sayılır is
konto yapılır. He 
rnrguya ırullak 
cevap verilir. 

T clcfon 3882 

ti~aret . ~anunu hükümlerine ı~': mukabilinde b~ ~ühendis -
gore sıcılin 2014 numarasına .f sablır. Ttı!radan ıstıyenler ke
kayt ve tes ·ı d"ld"V · ·ıan şı ' ~am; ve plan ücretile birlikte 

cı e ı ıgı ı pnsta ucretı """c. • •• d ı·d· o!unur l I . r·~ınen gon erme ır-

1 
· . ~~~ 

1
: tirak için bin alb yüz doksan 

zmır Sicili ticaret ınemur- ıucs- ıra on be§ kurufluk muvakkat 
luğu resmi mührü ve teminat makbuzu veya Banka temi-

F. T enık imzası k: mektubu ile birlikte 2490 sayılı 
1 - Beyanname unun .tarifi dairesinde hllZll'lan-

IZMIR İLBA YL Gl YÜKSEK ~)6/eklifl~ .. ihale günü olan 

M 
937 gunu saat onbese kadar 

AKAMIN A encümen reı·sliğ-· ·ı· ~ 227 ıne ven ır. 
9 Numaralı ödünç para 30 - 3 - 6 - 9 1687 (951) 

verme kanununun ikinci ınad· 
desine tevfikan Bankamız lzmir 
şubesi için tanzim cciilen 

BEYANNAME 
1 - lkrazattan senevi yüzde 

on ikiye kadar faiz ve komis
yon alınacaktır 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden : 
Kar~ıyakada oturan Osman 

o~lu Enverin kardeşleri Osman 
0.glu Ferit ve Cemal aleyhle-
tme a t v • 1 • Ç ıgı ıza eyı şuyu dava-
sından dolayı Ferit ve Cemale a s 

lüks ı~ 
anıbnları gelmiştir. 

2 - Müşteri nam ve hesa
bına yapılan nakli nukut, Tel 
ve posta. Sigorta, ardiye, ekis-

• gazete ile gerek davetiye ve 
gerekse gıyap kararının tebliği 
suretile gıyaben yapılan muha-

ınnza kolaylık 
verilir 

ve motosikletlerini yeni 
NECiP SADIK mağa-

8 
i •• ıı.,•di~n~nova Belediyesinden : 

1 

ret ın P 1 . • 
l>aıit Verilecektir ar ~ .. ıçınde mevcut gazinosu üç sene müddetle 
~er 0 akçesi Be; . uzayedeye iştirak için on lira elli kuruş de
i t· Şı:ınbe gü .. .edıyeye yatırılacakhr. Müzayede 17 - 6 • 937 

ıyenı nu saat 16 d erin B a yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
ornova Il 1 d" . , e e ıyesıne müracaatları ilan o!unur. 

1-5-8-13 '1735) (981) 

P.e~tiz, hammaliye, işleme, bek
çıhk ve saire gibi ücret ve 
masrafıarla muamele vergileri 
ayrıca müşterilerden tahsil 
olunacaktır. 

3 - Borçlu Cari hesaplara 
tahakkuk ettir~lecek faiz ve 
ko""Disyonlar, Ticaret kanunu 
mucibince her üç ayda bir 
re'sülmale l<alp ve zam edile
cektir. 

işbu Beyanname üç nüsha 
olarak tanzim olunmuştur. 

21 Mayıs 1937 
AKŞEHiR BANKASI 

lzmir Şubesi 
M. Halil H. Köseoğlu 

(1734) (982} 

ke · mesı sonunda Alay bey ma-
hallesinin ada sokağında 15 
sayıda kayıtla hanenin kabili 
taksim olmadığı anlaşıldığından 
satılarak bedelinin hissedarlar 
arasında hisseleri nisbetinde 
tak.si!° ve tevziine 12 - 4 _ 937 
~arıhınde karar verilmiş oldu
gundan müddeialeyhlerin müd
deti kanuniyesi zarfmda mah
kemeye müracaat!~ te:nyiz yo
luna gitmediği takdirde bu 
bapla verilen hükmün katilt!şe
ceği tebliğ makamma kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(1728) (983) 

Hayatın tenıel taşlarından 
yerinden s()külmesi dernektir 

birinin 
tık at 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça
lamak surelile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişler..inizi sade temiz
lemekle ve parlatmakla kal
maz, ağızda~i bütün mik
ropları imha eder. 

.. 

DAiMA RADYOLiN 

Fenni 

s. Ferit Eczacı başı 

ECZA • 
ı 

gözlük 
Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
Tıbbi müstahzarlar 

Dereceler 
Termozlar. Amerikan. 

sıhhi ihtiyaçların hepsi 
ve daima mevcuttur. 

Duş lastikleri. Hulasa 
her yerrlen çok ucuz 

• 
ı 

Vebolid su 
• 

zmır 

tasfiye cıhaz arJnın 

mümessilidir. 

:······················································ • • ••••••••••••••• . . . . 
~ Taze Temiz Ucuz l aç ~ . . . . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . 

1 
Masa ve cep v an ti atorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcak• 
~a~ıadan kurtarır. Masa vantilatorlan üc pil ile çahş1r kırk 
ıkı ~aat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTİLATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 
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l Sahife 10 YENi ASIR PERşEMBE 3 HAZiRAN 1 

A 
.-

emı müdahale komitesinin kararı 
• 

esı ihdas edildi 
Almanlar Bombardımanda yere temas eder etmez yüz metre kutrundaki 
sahada, canlı mahlUkları öldüren obüsler kullandılar, Yar alılar çoktur 

lngiltere hükümeti ispanya işlerinin daha vahim bir yola dökülmesine kat'iyyen mani olacaktır 
Valensiya, 2 (A.A) - Royter 

/\jansı bildiriyor : 
Nasyonalistlerin Malagayı zap

tından sonra Almeriaya iltica et
miş olan halka yardım için giden 
heyeti idare eden bir Georgesin 
bugün Almeriadan buraya gelmiş
tir. Beyanatında demiştir ki 

Almerianın bombardımanı Al
manların kullandıkları obüslerin 
mahiyeti itibariyle çok gaddarane 
olmuştur. Almanlar yere temas 
eder etmez infilak eden ve takri
ben yüz metre kutrundaki bir saha
da bulunan bütün diri mahlftklan 
öldüren veya ynralıyacak tarzda l 
misketler saçan büyük kalibreden 
obüsler kullanmışlardır. Almeria
dan ayrıldığım zc{man bütün has
taneler yaralı ile dolu idi. • 

Almeria, 2 (A.A) - Sokaklarda 
hayat tabii şeklini almıştır. 50 kadarı 
ev tamamiyle harap olmuş ve şeh-ı 
rin diğer bütün evleri de az çok 
hasara uğramıştır. Şehrin bomh:ır· 
dımanına i tirak eden Alman harp 

luyle Barselona geçmişlerdir. Di
ğer taraftan Marsilya ve T ulozdan 
İspanyaya silah gönderildiği anla
şılmaktadır .. 

ÖLENLER 26 DIR 
Londra, 1 (A.A) - Bütün gaze

teler Doyçland zırhlısına yapılan 
taarruzu teessüfle karşılamakla be-

mamışlardır. Diğer devletlerin mü
messilleri vaziyet hakkında hükü
metlcrine rapor göndermişler ve 
komite reisinin münasip göreceği 
tarihte komiteyi tekrar içtimaa da
vet etmesine karar verll!işlerdir. ln
giliz hükümeti Alman ve ltalyan hü
kümetlerine verdikleri karardan do-

gemileri sunlardır : yer · 
Amiral Scheer kruvazörü ile Le-

rdst - kal.an 1spanyol halkı u Zar tt- erindc bu. rejim kavgasının 

oprat Luchse Volssen ve Pantara sonuna inti ar ediyor 
raber Alman mukabil tedbirlerini layı teessürlerini bildirmiştir. Ve va-

torpito ve muhripleridir. . 1 . k"l 1 
PROTESTO tasvıp etmeme •tedırler. Bununla ziyctin daha vahim bir şe ı ... masına 

b b bu tedbl.rle · d t · m~nı· olmak ı"çı"n mumkün olan her 
L d 1 (AA) V l · d-L· era er rın evam c mı- .. 

on m, • - a ensıya mu . h kk d k' Al l B k tla İspan f ngiliz mnsl;ıhatr,üzan 26 mayısta yeceğı a n~ a ı man beyana- şeyi yapaca ;.tır. u ma sa . . -
Palmada Majorgue açıklarında tını memnunıy~tle kaydeden mat: yado.ki iki tar fla temasa gırmış 
H ardy muhribinin ya " b b buat Almanya ıle İtalyanın ademı bulunmaktadır. 

nın. om a h 1 k . . d k" "k" ATLLEENlN SU l\Lt atılmasını protesto etmek · · tal"- müda a e ·omıtesın e ı tesrı ı ~ 
mat almıştır. ıcın ı ı~~ilerine . dönecel·leri ümidini Londra, 2 (A.A) -- Avam ka· 

Bomba lspanyol hükümet tay- gosterm:ktedır. marasında İspanyol meselesinin 

Y
arelerinin bir uçusu esnasında Cebeluttarık, 2 (A.A) - Doyç- Milletler Cemiyetine tevdi etmek 
t 1 t • ıland mürettebah yaralılarından bi- fikrinde olup olmadığına dair mu-

11 ı mış ır. MUKABELE BiLMISiL f ri daha bu akşam hastanede ölm~s- halif işçi partisi reisi Atlleenin bir 
Londra, 1 (A.A) _ ispanya se- tür. Bu suretle ölenlerin sayısı yır- sualine cevaben Eden, lngiliz hükü

firi Azcarata Cenevreden buraya mı altıya çıkmıştır. . metinin böyle bir münferit teşeb
gelmiştir. Sefir Doyçland zırhlısı- .. ~ond~a, ~ _(A.A~ -- . Valensıya büse girişme hususunda tereddüt 
nın lspanyol tayyarelerine taarruz hukumetı reısı Negrın ispanyanın ettiğini söylemi'itir .• 
ettiğini söylemiş ve bir mukabele hariçteki bütün siyasi mümessille- Atllee, lngiliz hükümetinin Al
bilmisil tedbiri olmak üzere bila- rini 15 haziranda \~al~nsiyada kon- meria hadisesi dolayısiyle ölenler 
ihtar Almerianın b b d feransa davet etmıştır. Bu toplan- için lspanyol milletine tarziyede 

om ar ıman d i lA k d ed . A b l b l d w d s edilmesinin hukuku düvel kaidele- tı a spanyayı a a a ar en sıyası u unup u unma ıgım a sormu~ -

rine muhalif olduğunu ileri süre
rek Almanların bu hareketini şid
detle protesto etmiştir. 

Londra, 1 (A.A) -- Hava neza
retinin bildirdiğine göre yarın dört 
ordu hasta bakıcı hemşiresi iki İn
giliz tayyaresi ile Cebelüttarıkta as
keri hastanede tedavi edilmekte 
olan Alman bahriyelilerine bakmak 
üzere Cebclüttarıka hareket ede
ceklerdir .. 

Doyc;land mürettebatından birisi 
daha bugün ölmüş ve öğleden son-ı 
ra merasimle Cebelüttarıkta def
nedilmiştir. 

Berlin, 1 (A.A) -- B. Hitler 
Doyçlanda yapılan tecavüz netice
sinde ölenlerin cenazelerinin dev
let hesabına Almanyaya getiril
melerini ve Alman topraklarında 
defnedilmelerini emretmistir. 

daha vahim bir şekil almasına ma
ni olmağı ve yalnız Almanyanın ve 
İtalyanın metalibatını değil ayni 
zamanda Fransanın ve lngilterenin 
ihtiyaçlarını da tatmin edebilecek 
olan bir garanti ve emniyet siste
minin Fransa ile müştereken bulun· 
masını istihdaf eyliyecektir. 

İngiltere hükümeti her türlü hadi
senin önüne geçmek azmindedir ... 
Binaenaleyh her hangi bir hadiseye 
meydan verecek olan ademi müda
hale siyasetindeki ihmallere mani 
olacaktır. 

ALMAN GEMlLERl 
Berlin, 2 (A.A) - Kontrol işine 

memur Alman gemilerinin kendi
lerine Cezayirde gösterilen limanla
ra girmeleri icap ettiğine ve bina
enaleyh Doyçlandın lbizada işi ol
madığına dair hariçte çıkarılan ha
berler hilafına olarak salahiyettar 
mahafilde söylendiğine göre harp 
gemilerinin muhtaç oldukları mah
rukat ve yeyeceğini tedaıik için İs
panyol limanlarına girmeleri ka
dar tabii bir şey olamaz. Harp ge
milerinin İspanyol limanlarına gir
mesı beynelmilel taahhütlere kat
iyyen mugayir değildir. 

Diğer taraftan şurası da kayde
diliyor ki kontrol işine memur ge
milerin yeyecek ve mahrukat teda
riki için münhasıran kontrol işiyle 
alakadar olmak üzere kendilerine J 
gösterilen limanlara girmekle mü
kellef olduklarını İngiliz salahiyet· 
tar mahafili de teslim etmektedir. 

Sükfınet Var 
Londra, 2 (A.A) -- Burada mev· 

cut umumi kanaate göre beynel
milel vaziyete bugün bir değişiklik 
olmam~ısa da bir nevi sükunet gel
miştir. Bu sükunet hadiseleri soğuk 
kanlılıkla mütalaa etmeğe imkan 
bırakmaktadır. Şimdiye kadar ya
pılan müzakereler henüz bir netice 
vermemişse de bir kaç güne kadar 

nın çerçivesi dahilinde kontrol işi
ni deruhte edeceklerdir. 

EMNlYET MINT AKASI 
Londra, 2 (A.A) - Royter ajan

sının bildirdiğine göre ademi müda
hale komitesinde bir kaç saat sü
ren müzakereler neticesinde her ta
rafı memnun edebilecek bir sureti 
tesviyeye yaklaşılmıştır. 

Kontrole iştirak eden gemiler 
için kat'i bir emniyet mıntakası ta
yin olunacak ve bu iki muharip ta
raflara da kabul ettirildikten sonra 
ltalya ve Almanya tekrar mesaisi
ne iştirake davet olunacaktır. 

Şimdi İtalya ve Almanyanm çe-

mukabele bilmisil hareketi hakkı} 
da teessüflerini bildirmiş, Bı 
bao mıntak.asında bir Fransıı 
tayyaresinin, ve F ransada Cerbt' 
re arazisinin asi tayyareleri tarafıd• 
dan bombardıman edildiği hal e 
F ransanın kanuni yoldan ayrılrııa· 
dığını hatırlatmıştır. .. 

Londra, 1 (A.A) - Ademi Jll~· 
dahale komitesi Doyçland haclı· 
sesi dolayısiyle çıkan meseleler hak• 
kındaki tetkikatının hitamında111. . iı 
evvel toplanmıyacaktır. İngı 
hükümeti kontrolü temin eden g~ 
milerin bombardımanı hadisesin111 

l•tı tekerrürüne mani olacak bir p a 

Jspanyol Jwılkı, kendi kardeşlerinin süngüleri altında böyle feci §ekilde cafl 
ııermekte devam ediyor 

kilmesiyle deniz kontrolünde boş bulmak Alman ve ltalyan harp ge· 
ka1an yerin doldurulması işi tet- milerinin kontrolden çekilmesi ile 
kik olunmaktadır. hasıl olan boşluğu doldurmak ho-

Valensiya, 1 (A.A) - İngiliz susunda alakadar hükümetlerle sı1'• 
maslahatgüzarı Lechs Pritoya bir bir temas muhafaza etmektedir. 
mektu~ gönderer~k Palma dke Ma- Roma, 2 (A.A) _ Salahiyettııf 
jorgue da bir emnıyet mmta ası te- ahf il İt 1 be l ı"lel ..,s.· . . edb" l d d l m e er a yanın yne m sısı ıçın alman t ır er en o ayı et• 
kendisine teşekkür etmiştir. zayeti vahimleştirecek veya g 

V ALENSlY ANIN NOT ASI ginliğin izalesine mani olacak~·~ 
Valensiya, 1 (A.A) -- Nazırlar türlü hareketten içtinap edecegııı 

meclisi toplanarak İtalya ve Al- bildirmektedir. 
manyanın İspanyaya müdahalesi- ~1:1 mahfeller hükü~et ~!Ya;: 
rı protesto eden bir nota neşret- lerının İtalyan harp gemılerını bo 1-

·ı · · bardıman etmeleri dolayısiyle he. . 
miştir. Notada Alman gemı erının k bel b"l . ·1 t dbirlet1 

asiler hesabına casusluk yaptık- ylanın__ mhukka dek.ı mısı . le ı te1'' 
a acagı a ın a ı şayıa ar 

ları ve cümhuriyet tayyarelerine zip etmektedirler. 
taarruz ettikleri kaydedildikten son-
ra Alman hükümetinin ispanyayı 

istila etmek için bahane aradığı da 
ilave edilmektedir. Italyan 

Gemileri kalıyo~ 
PLAN ARANIYOR 

Roma, 2 ( ö.R )-- Par İs ve Londrada 
hariciye nezaretleri halya ve Alman
yanın çok uzun zaman Londra ade
mi müdahale komitesinden ve Is- 'ı· 
panya hudutlarının kontrolüne ait 
bir plfın aramakla meşguldürler. Bu 1 

U«.'!'tt :~l l' -·. ~ . . .. ,. :;.~"'': . 
"g~ 'f ,....~ ? 

..... ......- ~ ~ "'"· 
~~,. J ' jv ~ ~ ~"'V' 1 , v ~.;.x . ~ 

/s', ·.'. 'J~ ... ':~ .':"'~~"*~. ~ 

Cenevre, 1 (A.A) - Delvayo Mil
letler Cemiyeti genel sekreteri bav 
Avenola bir muhtıra tevdi ederek 
lbiza ve Almeria hadiselerini İs
panyol hükümetinin İspanyanın 
istiklal ve tamamiyetine karşı ye-
ni bir taarruz telakki ettiğini bildir
miş ve keyfiyetten Milletler Cemi
yeti azalarının haberdar edilmeleri
ni Avenoldan istemiştir. 

Roma, 2 (A.A) - Adf"lll1 

müdahale kontrolüne bakmakt• 
olan ltalyan gemileri ltalyaoıO 
Londra komitesinden çekifıPe" 
sine rağmen kontrol etmekte 
oldukları mıntakalarda kalacak" 
lardır. Malum olduğu üzere b&J 
gemilerin vazifesi sırf lspa~" 
yaya gitmekte olan gemilerıo 
bir kontrolör bulunup buluD" 

maksatla İspanya sahillerinin kont- ve ekonomik meseleler görüşüle
rolüne iştirak eden harp gemileri- cektir .• 
nin emniyet ve masuniyetini her 1 EDENiN BEY ANA Ti 
şekilde temin edecek bir formi.H Londra, 2 (ö.R) - Son Sbiga ve 
bulmak lazımgelmekteclir. İngiliz Almeria hadiselerinden hasıl olan 
hükümeti böyle bir sistemin esas- vaziyet hakkında hariciye nazırı B. 
larını vazetmek için İspanyadaki Eden Avnm kamarasında şu bcya
iki muhasım tarafla temasa geç- natta bulunmuştur : 
mişlerdir. . . j -- Alman hüküm eti, Doydand 

Lizbon, 2 (O.R) -- Portekiz hü- zırhlısına yapılan bir harekete 
kümeti de Londra ademi müdahale benzer bir hadisenin istikbalde te
komitesine Doyçland Alman kru- kerrür ctmiyeceği hakkında mu
vazorunun bombardımanı hadise- hakkak bir garanti almadıkça Al
sini protesto eden bir nota gönder· man deniz kuvvetlerinin İspanya 
miş ve kontrole iştirak eden italyan sahillerindeki bahri nezarete işti
ve Alman harp gemilerinin emni- rak etmemelerine ve Londra ademi 
yetini koruyacak bir plan hazırlan- müdahale komitesi içtimalarına da 
m&sını istemiştir. Portekiz hükü- İştirak etmemeğe karar vermistir. 
meti Doyçland hadisesinin barışçı ltalyan hükümeti de ayni mahiyet· 
bir şekilde halli imkanı bulunma- te bir karar bildirmiştir. Yaptığımız 
dıkça Londra komitesine iştirak et- tahkikata göre bu iki hükümet 
miyeceğini de ilave etmektedir. 1 kontrol tedbirlerinin tatbikine de-

Roma, 2 ( ö.R) -- Buraya gelen vam edilmesine muhalif değiller
habcrlere göre Fransız bahriye mek· dir. Ademi müd,ahale komitesinin 
tehi zabit namzetlerinden bir çoğu son içtimaında ne Alman, ne de 
Paristen hareket ederek Serber yo- ltalyan mümessilleri hazır bulun-

~~~ ~~;.;~ _ ;.. ~:~·, " 

istirahate çekilen Alman filosu. 
tur. Bu esnada bir çok muhafaza
kar mebuslar Atlleenin sözünü ke
serek : 

- Ya Alman milletine? diye buğır
m ışlardır. 

Eden dün lngiliz hükümetinin 
gerek Doyçland kruvazöründe ve 
gerekse Almeriada ölenler için te
essüflerini beyan ettiğini hatırlat
mıştır .• 

işçi mebus Janes Alman ve 
ltalyan gemilerinin çekilmesi üze
rine İspanyol sularındaki kontrolda 
hasıl olan boşluğun doldurulması 
hususunda tedbirler alınıp alınıl
madığını ·sormuştur. 

Eden, bu meselelerin henüz hal
ledilmediğini ve İspanyol sahille
rinden murakabesi Alman ve İtal
yanlara mevdu bulunan kısmın 
şimdilik kontrolsüz kaldığım beyan 
etmiştir •. 

Londra, 2 (A.A) - İngiliz siyasi 
mahnfiJinde beyan olunduğuna gö
re lngilterenin bütün mesaisi is
panya işlerinde çıkan müşkülatın 

terakkiler elde edileceği zannolun- Muhtırada Almerianın bombar-
maktadır. dımanı neticesinde beşi kadın ve 

Doyçlandın bombardımanı ile biri çocuk olmak üzere 19 kişinin 
hasıl olan vaziyetin tavazzuhuna öldüğü ve 35 evin yıkıldığı kayde
ve Jtalya ile Almanyanın tekrar dilmektedir. 
ademi müdahale komitesindeki me- ispanya hükümeti Milletler ce
saisine iştiraklerine büyük bir ehem- miyeti konseyinin müstacelen top
miyet atfolunmaktadır. !anmasını talep etmeden evvel ade-

Ecnebi mümessillerle müzakere- mi müdahale komitesinin ne şekil
lere devam olunacaktır. Umumiyet- de karar vereceğini öğrenmek iste
le nikbin olmağa hiç bir sebep mev- mektedir. 
cut olmadığı kanaati vardır. KONTROLE DEVAM 

HOOD ZIRHLISI Londra, 1 (A.A) -- Salahiyettar 
Londra, 22 (A.A) -- Hood zırh- bir menbadan öğrenildiğine göre 

lısı bugün Cebelüttarıka gitmek 1 dün akşamki toplantısı esnasında 
üzere Spitheadden hareket etmiş- tali ademi müdahale komitesi aşa-
tir.. ğıdaki kararları ittihaz etmiştir : 

Salahiyettar mahafilde beyan 1 - İtalya ile Almanya tarafından 
olunduğuna göre deniz geçit resmi- verilen karar komitede temsil edi
ne iştirak etmiş olan Hoodun Ce- len bütün hükümetlere bildirilerek 
belüttarıka bu gidişi son hadiseler vaziyet hakkında fikirleri sorula-
ile kat'iyyen alakadar değildir. caktır. 

Diğer taraftan anavatan filo- 2 -- Fransız ve İngiliz gemileri ls-
suna mensup Ekspress ve Usk tor- panyayı kontrol etmeğe devam ede
pitoları da Kasgonya körfezine gi-I ceklerdir. 
derek Beynelmilel kontrol planı· Fransız murahhası Alman yanın 

• 

E" t madığını anlamaktadır. ge 
gemide kontrolör yok ise kon" 
trol gemileri bu geminin yo: . ·o• luna devam etmesıne ına 

olmak salahiyetini haiz değil" 
d ir. Bu sebeple ltalya koP" 
trol ıçm son zamanlard• 
Palma Dr Majorguedz bomba~" 
dıman e<!ilen Baletta gibi basıt 
ticaret gemileri kullanmakt• 
idi. Bu gemiler ltalya hesabın• 
muhtemel silah kaçakçılığı111 

müşahedede devam eyleyecek" 
ler ve her türlü hücuma kart• 
kendilerini müdafaa eyliyece1'" 
lerdir. Fakat bu ana kad•' 
yabancı gemileri yolda durdur" 
mak ve taharri etmek içİO 
emir almamışlardır • 
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Peştede 
Türk gecesi 

rau~nlcar_a, 2 (A.A) - Aldığı-
1937 tnalumata göre 4 Haziran 
l'ld akşanıı saat 19- da Peşte 
lllil:o;nda bayan Fatma Ce
bir T e Bonkovska tarafından 

ürk 01 'k" . . ed'I usı ı gecesı terhp 
ı ecek 

telif ve programda muh-
fatk ~enç kompozitörlerimizin 

Adi~;ı;;ba 
Başka yere 
nakledilmiyor 
ta:oma, 2 (Ô.R) - Habeşis
d Paytabtının Adis - Abeba-

1 
an başka bir şehre nakledi
ece"' · 

do"' gı hakkındaki haberler 

111 
gru de~ildir. Böyle bir nakil 
U.aıe) · · illa esının olmadığı ve ol-

telacağı resmen bildirilmek-

''· 
toa~oma, 2 .< Ô.R) - Vaşing-
1) an hıldirildiğine göre, 

ce~ut.schland hadisesi ve neti
B trı hakkında hariciye nazırı 
Ü~ Cordel Hull ile görüşmek 
-.ere C" b 

•cet u~ urreisi B. Roose\·elt 
} e Vaşıngtona dönmüştür. 

knıparatorluk 0nferansı 
to~o~dra, 2 (A.A) - lmpara
ı.. u konferansının bugün 
oaşvekT . • la 1 ın evınde yaptığı top-
&~tkı~~ Eden ispanyanın bu-
eolln u . . 
iı h vazıyetı hakkında uzun 

a at vermiştir. 
Edenin Cenevreye gitmesile 

Yarıda ._ 1 Ka mış olan umumi siya· 
•et üz . d k' .. d erm e ı muzakerelerİne 
evanı t . t' K f h'· .. e mış ır. on eransm 

buyuk komitesi yarın ilk önce 
ıdak şark meselelerini tedkik 

t ecektir. 

B. Titulesko 
Pariste 

" londra, 1 (A.A) - Roman
ıanın k' d l es 1 ış bakanı B. Titu-
Csk0 b 
tuı k uraya gelmiştir. B. Ti-

d 
es 0 gazetecilere beyanatın

a in ·ı k 
1 

gı terede kısa bir müddet 
ti '.arak Cambridge ve Oksford 
nıver "t 1 

., 81 e erinde konferanslar 
erece ~ •. F' gına söylemiştir. 

ransız gazete
lerine göre 

Pa . 
tıs, 1 (A.A) - Sabah 

Razetel . l 
ltıa erı bia hadisesi ve At-
llz n nıukabil tedbiri hakkında 

Un t f . 
t-1etb e sıratta bulunuyorlar. 
biti ~a~ Alman mukab'ele ted
du ... erının şimdilik nihayet bul-

llla~u~u bildiren beyanatın 
kay;us. bir salah basıl ettiğini 
a edıyorlar. 

Unda b k . •e l n aş ~ gazeteler Parıs 
ai 00dranın ademi müdahale 

Y•ser . 
'le At •nı tau:ıamen muhafaza 
ltıüd nıanya ıle ltalyayı ademi 

'll kahale komitesine döndür-
e Vıt 'f • 1ar1 Zı esıyle mükellef olduk· 

Ilı b'ld' tnuk b 1 ıtmekte ve Alman 
buı a ele tedbirlerini fazla 

biJe~'tla beraber takdir edi!e
dırJa e mahiyette bulmakta-

r. 

•••••••••••••• • Ç .... 
k 0 cuk esirgeme 
Urunıunun 

Yardımları 
"" .Mayıs 937 .. d k 
"8ırg ayı ıçın e çocu 
'"indeme kurumu çocuk balum 
Yene e (430) hasta çocuk mua-

ve ted · · "erifrn· . avı edılerek ilaçları 
1( ıştır. 

l arşıyak 
46 kil a çocuk yuvasına 

tnittir 
0 gıda ve yiyecek veril-

~4 .Çocuü . 
Ctll v . &a geyecek ve yıye· s erılrn k . 14 e suretıyle ceman 

Çocu"' 
qa vardım edilmislir. 

YENIİ\SIR • 
Sabile 3 

1 

/ /. 1 

~~~~~==I 
Vindsor 

Bugün evleniyor 
Merasime foförlerl de 

davetlldlr 

Kamutayda polis teşkilat kanunu 

raretli müzakerelerde sonra 
Hami diye 
Bugün seyahate 

çıkıyor 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Hamiadde hariç o a üzere 

maddeler kah l ed ·tdi 
diye mektep gemisi yarın {Bugün) 1 

d • v öğleden sonra Akdeniz seyahatine 
1 Jge çıkacaktır. Hamidiye ilk olarak Fa-

;_------------~~~~-- ler limanını ziyaret edecek, bun-

A n k~rada bı·r t f k C•ıt . kurulacaktır dan sonra Ciridi ve Yugoslav li- Vindsor dükünün izdivaç mukave-- ıp a u esı manlarını ziyaretle on gün kadar lesinin imzasına ait bir intiba 

Ankara, 2 {Yeni Asır - Telefon- ı Bayan Nakiye, teklifinin derhal! Ankarada bir tıp fakültesi ku- kalacaktır. Hamidiye ayın on iki- Londm, 2 (Ö.R) - Kornuay 
la) - Kamutay bugün reis vekili böyle bir külfeti icap ettinniyece- rulması hakkındaki kanun layihası şinde Döbrovnikte bulunacaktır. müddeiumumisi bu sabah tayyare 
Hilmi Uranın başkanlığında top- ğini, üç sene sonra mevzuubahis ola- ile yeniden beş koza teşkili hakkın- Hava hu·· cumla ile Parise gitmiştir. Oradan Cande 
lanarak ruznamesindeki maddelerin cağını söylemiştir. daki kanun layihası da müzakere ~atosuna giderek Vindsor dükası 
müzakeresiyle meııgul olmw~tur. Ziya Gevher (İçeli), B. M . Mec- olunmuştur. k ile Bn. Varfield arasındaki izdivaç 

Polis teşkilat kanununun müza- lisinin gösterdiği yakın alakaya te- Bayan fatma (Edirne) söz ala- rına arşı resminde hazır bulunacaktır. 
k . h ı· 1 b. k k ı· · f' k T" k t l bel . . c·· h . tSTANBUL, 2 (TELGRAF) Roma, 2 ( ö.R) - Haber alındı-eresı araret ı o muş ve ır ço sekkiir edere po ısın ter ıi düşünii- ra , ur a e ermm um urı-
hatipler söz almışlardır. İürken memleketin umumi vazive- yet idaresinde mazhar olduğu in- Genel Kurmaya bağlı bir hava hü- ğına göre Vindsor dükasının izdivaç 

Söz alanlardan bayan Nakiye, ha- . . d d"su"nülmesi icap tt·-·· . kişafı kaydetmiş kızlarımızın da sağ- cumlarından korunma komutan- mukavelesi sabık kralın bir çok cm• 
. . . ._._ d · . tının e u~ e ıgını ] k h d k k k d l · 1 I k I d h l l h lakinin iradını zevcesi üzerine geçir· tıplerın polısler ha~ın a sıtavıs- .. 1 • f ı sa asın a er e • ar a aş arıy e ığı teş i ine air azır anan ayi a ek y· d d" . .1 

kfuane beyanatlarına ilave edil~- soyBemdış ır.. nra kanun d h'l' bir arada çaışmalarından şükran- bugünlerde Kamutaya arzedilecek- m te ve kın ksor ~şesme .. mı -
cek bir sözü olmadığını söylemiş .. un a.n d k5

•
0 on ikinci dadı 1?'

1
e larmı sunmuştur. I tir. Hava hücumlarından korun- hyonlarca fr1 an k 

1d~metınde mucev-

f
. l t · t. encumenın e ı rna e ı e S" l h t"pl d 5 h . k l - l k .. eratı ma etme te ır. ve ter ı şart arına temas e mış ır.. .. .. . deki 56 1 

oz a an a ı er en sonra ı - ma omutan ıgı, meme ette vu· P . 2 AA y l I 
Bayan Nakiye bir takrir vererek, butçe encumenın .. ·~ ncı mad- hat vehili Refik Soydam beyanatta 

1 
cuda getirilecek sivil te~kilatın da d aMrıs, (bel. d? - ~~ saCaat d ,

3o 
' d h · l k uzere dı l · k ~ t e ıye reısı n e halen kadroda bulunan terfi hak- e arıç 0 ma ger erı a- bulunmuştur.. mercii olacaktır. a an 

5 
.. • . şa· 

larını kazanmıyacak olan iyi sicilli bul olunmuştur. Bundan başka ticaret gemilerine F tosunda Duk de Vmdsor ıle Bayan· 
memurlar bulunduğunu, bunların B. Hüsnü Kitapçının. yeni bir denizaltı gemilerinin hareketlerine uara Vallis Varfieldin evlenme töreni-

. ed'I · · · · · dd •ıAvesı' hakkındakı ı'stek· k d . L d d · 1 k ni icra edecektir. Bu merasime pek 
talının ı mesını ıstemıştır. ma e ı a ı a- aır on ra a ımza anan mu ave-ı . . l 

B N 
.
1 

K d . t f" hl' bul bayan Nakiyenin takriri redde- l .1 'h k C d M"ll l • az kışı davet o unmuştur. Yalnız beş . aı ara enız, er ıe e ı- 1 • ' • • eye J tı a ve enevre e ı el er O•• • •} d • . b l kt 
yet göstermemiş olanların yalnız dılmıştır.. . . arası i~ konferansında yeraltı işleri 0 VIZ Vefi l gazDetecı 1.1u unaca ırd. ed' 

P l 
f f 1 d · d'l · 1 avet ı er arasın a on y ı se-

polis mesleğinde değil, diğer ı:ne- osta, te graA ~e va~ı e erıne a- hakkında tanzım e ı mış 0 an mu- Ankara, 2 (Telefonla) - lzmir d be · d "k .. d l 
muriyetlerde de bulunduğunu söy- ir ek kanun layıhası ıle teşviki sa- kavelenin tasdiki hakkındaki kanun fuarında satılacak eşya bedellerine nef~~. d'' u dun yanın a ça ısan 
Iemiştir.. nayi kanununun 56 ıncı maddesinin layihalarının da birinci müzakerele- karşılık olarak Vekiler Heyeti ka- şo ;ru. ~ v(;. ~) B ·· 

B.Hüsnü Kitapçı, bayan Nakiye- değiştirilmesi hakkındaki kanun la- ri ynpılmı:jtıT. rariyle 100 bin liralık döviz tahsis d'l arbı~ır' kararn. ·-y· udgunDn.~.~~e-
. · · · · · b" · · .. k } · · .. ·· l ı en ame ın sor UK.aSI 

nm noktaı nazarına ıltıhak etmış yıhasının ırıncı muza ere ~rı ya- Kamutay cumartesı gunu top ana- edilmiştir Keyfiyet alakadarlara · ı b s· J v • ~ . . . . · ı e ayan ımpsonun ev enecegı 
oldugunu bıldırmıştır. • pılmıştır. caktır. \tebliğ edilmiştir. Cande atosu ·· · d ta ·arel -........... R8j)id"····ıa· ......... IDl' ...... gelif Or ........ -.. vDı·yarn.ada r as ::kd~~· ~~~~~e;~·k .~. 

Balhk memleketlerina 

Avusturya profesyonel eri Istaıibulda ~~~~.~~r.~r- Türkiye h.~~7~:::.:f Z~~.!dı., 1~:~ 
ı•kı• mu••hı•m .. maç yapacaklardır hariciye vekili Dr. Aras bura· ziranda Baltık memJeketlerine 

Milli küme ma-çları tehir 
Ankaraya gitmesi de 

ediidi. 
·ihtimal 

Rapid takımınln 
dahilindedir ....;. ____ .;;;.. ________________________ __ 

Ankara 2 \A.A) - Istihba- federasyonu o tarihte oynana- şöhret temin etmiştir. Bu iti-

ratımıza nazaran Viyanaoın Ra- cak maçlan tehire muvafakat barla 6 ve 8 Haziran tarihle· 
pid takımı Fenerbabçenin yı~· etmiştir. rinde yapılacak iki karşılaşma• 
dönümünde oynamak üzere Rapid yalnız Viyananıo de- dan Türk futbolunun pek bü· 
lstanbula gelmeyi kabul etmiş ğil bütün dünyamn en büyük yük istifadeler temin etmesine 

intizar edilebilir. 
ve kat'i muvafakatini telgrafla takımlarından biri olmakla ma-

k !
.. · k•t' ı·v· bil ruftur. Bilhassa ecnebi takım- bRapid önümüzdeki Cumartesi 

u up umumı a ıp ıgme - sa ahı lstanbulda olacaktır. 
dirmiştir. lara karşı Admiralardan Avus- 10 ve 13 Haziran tarihlerinde 

Fenerbabçe yıldönümünü 6 turyalılardan ziyade muvaffak ~n_karada da iki maç yapması 
Haziranda yapacağmdan futbol olması keııdisine alemşumul bir ıbtımal dahilindedir. 

•••••••••••••••••••••••••••taı•••••••••,•••••••••••••••••••••ııııaıaaaıaıaııı11ıı111ııııııııı11aıı11ııaııııııııııııııaıııaıııııaııııı 

Bize ''şaki,, diyenlere karşı Briand: · 

"Bu şakiler F ransada olsalardı; 
adları büyük milliyetperver olurdu}) 
-Baştaralı birinci sahi/ede-. bu teuıhürnt orada mevcut her Tür- na iınkfuı yoktur.) O zamanın icap

nasebetiylc Sorbonne'da gece tcH.ıp 'kün kalbini iftiharla doldurdu. larından kendilerine şakilerden ze
edilcn toplantıda bulundu. Toplantı Badehu Dr. Aras bUtün .yüksek Ti- lilane bir sıfat verilirken Briand o dev
.Fransa rcisicümhuru B. Albert Leh· cal tarafından sürekli alkışlarla karşı- rede her halde cesurane olan bir ke-
runun huzuru ile şcreflcnmişii. lanan atideki nutkunu irat etti: lime söylemiştir. 1 

Bütün Parisleki büyi.ik elçiler, ayan - «Cenevrede yakından tanunak Briand mücadele halinde bulunan 
ve mebusan reisleri, birçok mebuslar, fırsatını bulmuş olduğum Briandın Kamtılistlerden bahsederken: 
ayanlar ve Fransız ve ecnebi ricali hatınısmı bu akşam burada hürmetle «Bu şakiler Frnnsada olsalardı, ad· 
ile ve kesif dinleyicilerle Sorbonne'- • y<ıded~~~~ sebebini iz.aha lüzum y~k- ları büyük vatanperverler olurdu, de- il 
nun meşhur salonu hıncn hınç dol- tur .. ~uyuk Avrupalının beynelmilel mektc tereddüt göstermemiştir. Muh-
muştu. . eserını buradn çizıneğc de içtisar ede- tereın bül i.ık Fransanın mümeyyiz vas· 
Toplantıya B. Heryo riy~et _<~~tı. ~ek .değilim. Ve bu cihanşüm~l . faa- fı olan bu yüksek tefekküre bu akşam 

H""''Onun her iki tarafında harıcıyc lıyetin en parlak Fransız faalıyctı ol· memleketimı'n ıaz· t • · ~., ~ . ıma ını arzeoerım.» 

vekilimiz D. Arnsla Romanya harici- duğunu da söylemek bana ait degildır. .................................... • .... . 

ye nazırı B. Antonesko ~ardı. ve_ sıra B~ .akşamki tezahür bize bu ~ın Mu ha re beler 
il<' her iki tarafında Belçıka kolanı na- mıllı ve enternasyonal çehresının ne 
zırı, Amerikalı ve A vnıpalı ricali dev- kadar büyük olduğunu ve en . :emiz Q 1Uy0 r 
lct mc,•cutlu. Fransız vatruıpervcrliğinin hır ifade-

Heryo, hariciye vekilimizin Cenev- si olan beşeri mefkflrcsinin ne kadar Madrit 2 (A.A) - Lagranja 
rooc mesut mesaisini bıtirdikten ve yüksek bulunduğunu kafi derecede dahilinde şiddetli muharebeler 
asambleye riyaset ettikten sonra hava- gösterir. Bu meşhur bina dahilin~e ve çarpı~malar devam elmek-
tarildylc ve toplnntıya iştirak etmek .söz aldı isem bu Türk mcfkfıreciliğinın t d' A •1 · · b'. ··k b" "k ı· t ı·w• . · d daha e ar. sı er sarayda muh~-üzcre gelmesını uyu ır şu ran ı- ve va anperver ıgının Brıan ı 
saniylc tebarüz ettirerek Dr. Arasın bidayetinde anlamış ve cesaretle bn· sar~ ~ltındadır. Sarayı~ bah· 
hatipler nrasındc1 bulunacağını da tes- şardığı ımıazznm eserini hayranlıkla çesı hılhassa bu bahçenıo ba· 
bit etti. tel5kki etmiş olduğunu söylemek için- kımsız olan kısmı müdafaaya 

Heryonun bu sözleri alkışlarla kar- dir. Fakat büyük Fransız devlet ada- çok elverişlidir. Cumburiye~çi
şılandı. Ve hnzıruna teşekkür için aya- mı h:ıkkında yapacak bir şükran va- ler imdat kuvvetlerinin gelme· 
ğn kalkan Dr. Aras hazırun tarafından zifom daha v~:"" ~riandın ~a~~ sinden evvel sarayı ele geçir
muazznm Sorbonne salonunu doldu- geçen pek çok sozlerı arasında hır so- mek ı'ste kt d' M't 1 - l • .. . .. . me e ır. ı ra yoz er 
ran alkışlarla selamlandı ve alkışlar zu de vardır kı; Turkler binlerce se- t't k I d d 

d d · ı d b · k dil . ·ı b' 1 ve ao ı an top arı urma an uzun müd et cvam etti. ne r en erı en erme aı ır oır . . 1 
Türk hariciye vekiline gerek onun rnğın son parçalarını kurtarmak için ateş etmektedır. lkı tarafm za· 

sahsındn Büyük önderimiz Atatürke k. hraınanca mücadele ederken (Bir yiah da çok büyüktür. Saray-
~ı' Kamalist Türkiycsine karşi yapılan Knmfilist Türkün bunu hatırlamaması dı:ıki tahribat ta miihimdir. 

ya gelmiştir. Bu hafta sonuna resmi ziyafetler yapmak üzere 
doğru Ankaraya hareket etme- Stokholmdan hareket edecek 
si muhtemeldir. • 

B. Numan 
Belgrad, 2 (A.A) - Türki

ye hariciye siyasi müsteşarı 

Numan MenP.mencioğlu Yugos
lavya başvekili tarafından ka· 
bul edilmiştir. 

Dün akşam Türkiye elçili· 
ğinde B. Menemencioğlu şere
fine bir kabul resmi tertib 
olunmuştur. 

B. Numan Menemencioğlu 
bu akşam lstanbula hareket 
edecektir. 

ve ayın on dördünde dört mem
leketi de ziyaretten sonra ls
ıreçe dönecektir. 

Suriye başvekili 
Paris, 1 ( A.A ) - Suriye 

başvekili Mardam hey ve hari
ciye nazırı B. Sadullah Cabiri 
Parise varmışlardır. 

Krom ihracatı 
Muğla, 2 (A.A) - Nisan 

ayı içiode il içindeki krom ma
denlerinden harice 8506 ton 
krom ihraç edilmiştir. ---· Dicle - Fırat arası kapatıldı 

Resiiliyn' de bir aşiret 
arasında veba mı var? 

Ankaradan bir heyet gönderilmiştir 

Fırat 

Ankara, 2 ( A:A ) - Urfa 
vilayetine Hi.bi Resülayn kasa· 
basına yakın ve cenup hudu
dumuzun öte tarafında yaşayan 

bir aşiret efradı arasında za

türree şekli veba vukuatı zuhur 

ettiği haber alınması üzerine 
sıhhat vekaletince Resül-

iynde icab eden tedbir-
ler derhaJ alınmıs ve hu• 

köprüsü 

dudumuzuo Dicle iJe Fırat 
nehirleri arasındaki kısmı mu
vakkaten kapatılarak her türlü 
muvasala ve münasebat mene· 
dilmiş ve ayrıca merkezden 
profesör Doktor Server Kamil 
T okgözün riyaseti altında bir 
heyet bütün serum aşı ve sair 
malzeme ile Resülaynda tedki
kal yapmak ve tedabir ittihaz 
etmek iizere yola çıkarılmısbr. 



YENtASIR 

Jye lerde havacılık 
Sovyet ülkesinin her yerinde kabili 
sevk balonlar yolcunakliyatı yapacak 

Sovyet ağır endüstri 
mamu atı artıyor 

ispanya harb ·ye nazıı·ı: 

"Dahili harp daha çok 
sürecektir,, diyor 

ispanya barin 
üstünlüğünü 

ha va silahının 

ispat etmistir 
_Y azan: lndaleclo PRIETO 
IEpanya M. MUd faa n zırı 
••~n·•~·· ·•~••••••••••••••••ıııııııııeıeııııııe 
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l Atman ya 
Sü Bakanı 

- Baı taralı birinci ıahi~d1 "' 
tayyaresi istikbale gelenlerın ~ 
başına karaya inmiştir.Feld Jlla D 
Von Blomberigin yanında kızı ~ 
rote, yaverleri ve ltalyanın B~ 
atasemiliteri bulunmaktadır. Al ·~ 
ncdırı B. Mussolini ile çok sa~ef. 
olarak görüştükten sonra . a f3ı1" 
kıt'aları teftişten geçirmiştır. 
nu müteakip Düçe, Kont Cian~ 
maiyetlP.ri tarafından selamla~$ 
otomobiline binmiş ve bir Jlltl rl 

1
, i~tiroh:ıt ~çi? Alman scfareth~ 
sıne gıtmıştır. 

Fuar ko. -m---,ı-e-;-, -toplaıtdt 
't 

Enternasyonal fuar kot1\1 

dün reis B. Behçet Uzun ba!~ 
lığında toplanarak, fuar W 

1 
etrafında görütmeler yapınıt 

1 
kararlar vermiştir. 

Beraet etU 
Çeşmen in Barbaros köynode 

karısı Fatmayı öldürmek ııı•~' 
sadiyle Gra tüfcngiyle k•P' 
önünde beki emektE'n 9dçf4 
Mevlüdün muhakemesine d0' 
şehrimiz ağırceza mabkemeııif, 
de devam edilmiş ve karar tt 

lspanyada harp sahneleri him ofunmuştur. MevJUdün saı,• 
tSPANY A dahili harbı - siyasi kında Madridin şarapnellerdeo kur- sabit görülmediğinden ber•" 

mülahazalar bertaraf edilirse - tay- tulacağı demek değildir, ancak şu 
k tine karar verilmiştir. yareciliğin gerek taarruz, gerek mü- var ki tayyarelerin yerine toplar a- --

dafaa hususunda üstünlüğünü ispat im olacaktır. 
etmiştir. Şimdiye kadar askerlik fen- ESASEN, Madridi alakadar eden 
ni hava silahlarının ancak diğer si- harekat itibarile, harbın kat'i safha
lahlarla iş birliği halinde faydalı bir sına geldiğimizden şüphe edilemez. 

Sovyet paraıutçuları yüksek atlama tecrübeleri yapıyorlar şekilde kullanılabileceğini iddia edi- İspanyada biz çok eyi biliyoruz ki 

( IBO RSAj 
Kabili.sevk balonlar, nakil vasıtası kemmelliğini upat eylemi§tir. Sovyetler Birliği dahilinde heli- yordu. Bask memleketinde yapılan mart ayından beri iki taraf da azami 
haysiyetiyle, pek yakında, Sovyet-J Sovyet balonculan arumda., um vesaire gibi kgabazlili.arınkdba m

1 
evcu- son askeri hareketler bunun aksini gayret sarfediyorlar ve gelecek haf- Ç. 

Uz Um 

Jer, Birliğinin genİf arazisinde bü- Pa.Dkov, Domin, Pomoranbev, Li- diyeti, Sovyet ~ev a o.n ~- isp~t etmişlerdir. Diişma~ Vizkaye talarda dahili harbın en facialı saf- 150 inhisar ida. 
yük tatbik sahası bulacaktır. anguzov ve GFudovanbev v~ 1düstrisinin kolayca ve tehlikeaız ve Alava ınıntakalarındakı cephele- halarını beklemek mümkündür. Bu- lOO M.J.Taranto 

Çarlık Ruayuında kahiliaevk saire ;ibi kabiliyetlerini bir çok inki§afma büyük yardımda bulun- rimizi ancak tayyareciliği sayesinde nun~a beraber bu azami gayret sar- 17 P.Klark 
balon inıaatı mevcut değildi. Harp .. h. l la tm' .. maktadır. yarabilmiştir. Mevkilerimizin clüş - fının ihtilafın yakında biteceğine de-

ala d 
.. 1. k fabrik mu ıml uçkuUf a:r ıspat e 1§ mu- AGIR ENDUSTRt man pilotlan tarafından bombardı- lalet ettiğini sanmak hata olur. Va- 13 D. Arditi 

ort nna ogru ıeva asın- kemme mandanlar mevcuttur. llk be' yılbk pli.n devl"esinde d h l 'k" . b. h f'l ·ı · · · d.k. h ı· ba'--lı b'l 280 Yekun da l t .. b 1 d ff l h . ~ manını er a ı ıncı ır ava ı otı - zıyetın şım ı ı a ıne ııu rsa ı -
kı r.apı ~ ecru e er e. ~uva a· Bı:ı.n ann ep~ı, •. yükse~ !1':11s~ gör- Sovyet abr endüstrisi, 2.871 lo- lasınm mitralyöz ateşi takip etmiş- akis çok muhtemeldir ki bahtsız 1439643 Eı1ki yek ün 

yet l neticeler vennemqtı. O za- muı ve bu l§ ıçın yetııtirihnı~ ka- komotif ve ikinci beı yıllık pluun tir. Birbirini takip eden bu iki hücu- memleketimiz daha çok zaman kanlı 439923 U k • 

Fiat t:ıl 
6.50 9,:r 

13. 16, 
9.25 10.sD 

12.2s ıs.25 

mrmlar, Ru~ya~ ekseriyetle Fran~ biliyetli gençl~r~ir. ilk dört senesi zarfınd:s ise 5.500 mun neticesi hatlarımızın tahribi ol- hadiselere sahne olacaktır. ye Zı;hlre 
S1% mamu~atı hır kaç bal~~ var~ı ~ Sovyet kabilıaevk balonlannm lokomotif imal edilmiştir. Vagon muştur. Bu manevra bir kaç ay evvel BU SöYLEDlKLERIM adeta bir 125 Ç B v d 6125 bunlar da ıdare ve kabıliyetsizlik bütün uçmanlan, bunlann mua- imalatı ise birinci bet yıllık planda bizim pilotlarımız tarafından Gua- tezad gibi görünür. Bununla beraber 4 · ug ay 

3
•50 yüzünden harap olınuı vaziyette idi. vinleri ve pilotların ekaerisi, mü- 76 b .. b im 1933 ir 1936 d _ dalajara cephesinde tatbik edilen ma- fikrimi anlamak irin şunu düşünmek SO vagon arpa 3· SO 

Sovyetler Birliğinde kahilisevk hendistir. Bunlar, mühendislik tah- . ıdnı . u 200uf, h' . a • tir ev nevranın hemen hemen ayni idi. kafidir ki efsani tahminlere göre, yı- SO Tç. S " 
15

·
50 ba) 1 · brun inki fı 1930 resm e ıse ını geçlD.lf ' BASK h · d d"' · w h ı· d b. ··d h l l · l on uıam · on ar ınıaa !a ı sillerini bitirdikten sonra, Moskova H akinalan . b' • . cep esın e uşman pı - gın a ın e ecne ı mu a a e en o -

senesinde bqlamııtır. llk seneler civanndal<i pilotaj yüksek mekte- be ;n w:i 13 700 ~ . ır:;ı )otlarının kazandıkları muvaffakıyet ma7.sa, iki taraftan hiç biri bu daki- 18 B. PCtmuk 44. 
yardımına ihtiyaç hissedilıni§ ise de bine girmekte ve buradaki kursları f . p a im. Kcıa e başta bu mıntakadaki tayyare karar- kada idame ettiği gayreti tekrara 40 Ton kepek 2.35 

de 80 bın tane yapı I§tır amyon ·hı ·· t'• l"w ·· d ·ı · 1 kt d' l kt F k t b 8827 k'l k 52 halen Sovyetler Birliği kendi ba- d b.tinnekted' B .. kı k kt . . · . . . ga arının us un ugun en ı en ge - mu e ır o amıyaca ır. a a u şu ı o yapa • 
lonlarını münhasıran kendi genç b~ ı d ır. u ~· eh me :.: m_şaatı d~ ılk devredd.~2•200 ikincı miştir. Müteaddit ve geniş olan bu demektir ki harp az zamanda kat'i 192 kent palam.240. 350. ,,ı' 

-tah 1__ ~--· 1 · t ın yanın a, ayrıca ır avacı devrede ıse 306.200 ur. !karargahlar pilotlara genis mikyasta neticeler vermezse ilanihaye devam ••••••••••••• .. ••••••••••••••••••11 • ''ı.j! mu asaıaMU"ı vuı~ıy e lDf& e · kt b' d-L d ki b kt . • . . d .. ~ k 1 k O vııı-
mektedir. me e ı ıına var ır u me ep 1925 seneaı tefrınıevvelin e agır münferit hareket imkanını veriyor. edebilecektir:Zafer, gerisi daha uzun niden urmağa ça ışaca tır. ·de' 

Tamamiyle metalik balonlar in- te pilot muavinleri yetiftirmekte- endüstri sabit kapitali, dört milyar Buna rağmen, en son sistem bir çok müddet mukavemet edecek tarafa biz, sulh idealine tabi olarak, bu~ 
fUt İçin y Wnakta lan t "b 1 _ dir.. 180 milyon nible idi. 1936 senesi düşman tayyarelerini düşürebildik. ait olacaktır. Muhasamatın kusvası- alin tahakkukuna elimizden el 

b .. "k aph . 
0 ~ e.; Sovyet kabilisevk balonlan pilot- bidayetinde ise bu kapital on buçuk Bilhassa bir çok avcı tayyareleri dü- na erişildikten sonra iki taraftan her diği kadar hizmet etmeğe çalıfl 

re h .. u~ e effut d~kted' e lan ve makinistleri arasında bir misli fazlalaımt! bulunmaktadır. şürdük ki bu hadisenin ehemmiyeti biri elde edilmiş mevkileri tahkim et- ğız. rr) 
ve uyu • mura. .e. e ır:. çok ta kadın vardır. Bunlardan Ve- ilk beı yıllık plin devresinde 16, kimsenin gözünden kaçamaz. meğe çalışacaktır: ancak her ihtimal Eğer biz ezilirsek, İspanya Ro" 
A~n~, Tsıolkov.skı tıpı hava gem;- ra Mitiogina balonu yalnız bapna ikinci beş yıllık plin devresinde i.ae ISPANYOL harbından çıkan di- dahilinde gerideki halka güvenebil- ve Berlinin şikan olacaktır. ltahrj rt 
lermın yanında, pas tutmıyan çe - 'd debiİ k b' . . f ilot- 19 yeni ofurno lrurulmu§lur. ğer bir ders: Avcı tayyare!erinin mo- diği takdirdedir ki buna muvaffak Almanya böylece en cüretkar hu~ 
ten balon inıaatı da yapı~~dır. 1 

are e ece ırmcı mu P Birinci be§ lhk li de • _ dern strategia'daki muazzam rolü - olacaktır. iki taraftan hangisi müte- larmı bile geçen bir hegemonY~d f 
Pek yakında, Sovyet kabılısevk tur.. . . . de 66 mart• ~da ~aall tvr~- dür. Harp Öncesi mütahaıısıslan avcı madiyen ahalisinin gizli veya açık zanacaklardır. Şüphesizdir ki ikı e.,, 

balonlar, Moskovayı memleketin Kabili.sevk balonlannda bır çok en- ihn' tir ın ye e ceçı tayyarelerini pek az takdir ederlerdi; isyanlarını b'ilstırmağa ve herhangi let harp planları için bu hegeınoıı> 
uzak merkezlerine bağhyacak mü- tere5all tecrübelerde bulunulmu,tur. r y ::ıa · .. . . fakat filiyatta bunların hava silahları bir anında arkadan gelebilecek bir dan istifade edeceklerdir. ır 
teaddit hava yollarmda kullanılma- Bu tecrübelerden alınan mühim d b'· !.kn ı;;~~~ l ~es~de arasında en mühim unsur olduğu an- kama darbesinden korunmağa mec- Sözü kesmek için, dahili siro.;e. 
ğa başlanacaktır. Has!atan pek ya- neticeler, kabilisevk balon bava e uyukt d ır 1~. ~ b' • ·gb:; laşılmıştır. Madridin mütevali bom- bur kalırsa, ezilecektir. miz hakkında da bir söz söylı)' ef. 
kında Urahn mühim endüstri mer- yollarının işlemesinde geniı tatbik çarpma ~ ır. ı~e ırınc~ 

1 
bardımanlan, etrafa ölüm saçtıkları lŞTE BANA ümit veren de bu- ğim. Bizim ayrılıklarımıza güver ft' 

kezi Sverdlovsku Moskovaya rap- abası bulacaktır. Bu meyanda, yıllık plan de':re~~~~ 45,5 m.ily?n 1hald7, her defasında düşmana his- dur. Ben bizim zafer kazanacağımızı ler yanılıyorlar. Faşizme muha ~I 
leden yol kabilisevk balonlarla i•- da k--L.!: an. alma yol tonluk 129 yenı komur madenı ıı- : sedilır zayiat verdiren avcı tayyare- ümit ediyorum. Bu Avrupa muva- eden siyasi zümre ve harc. ı.eb~" 

~ uçuı esnasın aıuur , • l .. l ikin' • be Ilık IA . · ı ~ 
letilmeğe açılacaktır. b' d' 'ıre a'ıb'ı cidden mu·· emege ça ıtmlf cı f yı P an lerımız sayesinde neticesiz kalınıııt - zeneeinin zaferi olacaktır. Filhakika cümhuriyeti müdafaa zaruretı e ~· 

cu ın ırme vesa • - d · · 'Ik d··rt • fınd B ~ . f11tı' 
. Son seneJer içinde Sovyet kabi- hinı olanları vardır. Pilotlann ser- . evres~nın 1 0 se~eaı zar . a tır. unun için hükümet merkezine şurasını unutmamalıdır ki Jspanyol birlerine bağlanmışlardır. Bu ~ 
lısevk balonları, Moskova - Kiev be r l · d b .. yük b' l§lemege bqlayan yenı madenlerm karşı yapılan bombardımanların git- dahili harbının sonu, iki ordugahtan satla aralarında U)"llfmuşlardır· }ıli 
Moskova - Kazan Te Moskova - Ar~ h st ~ÇUJ ta 1?1ın:.r:; ~uh~ lif b .~ ise mikdarı 111 İ bulnnqtur. j tikçe daha fasılalı olacağı ve nihayet birinin veya diğerinin zaferine göre, sebeple bizim zaferimiz şu ve'/' df 
kanjel gibi mühim ve büyük tec- e .. ~ıyet ven 

1i k.bal ru: u- Birinci beı yılhk plan devresin- tamamile kesileceği tahmin edilebi- birbirinden tamamiyle başka siyasi partinin zaferi değil, uyuşman•~'~ 
rübe ve tetkik uçuıları yap.Dllfbı'. yukl klerde yuvar a . 0 

• la ya- de 2.933, ikinci plan devre.sinin ilk lir~ filhakika, teknik bakımdan bu manzumelere sebep olacaktır. mokrat cümhuriyetlerin zaferı 0 

«V - 6» lmbilisevk balonu 40 ili pılan hu uçuılarda bır çok pilotlar, dört .senesi zarfında ise 4.376 pet- bombardımanlar neticelerle mütena- Eô.ER BiZ galip gelirsek müs- caktır. 
45 saat havada kalrnıı ve gerek ba- dünya rekorlarına yakın neticeler rol kuyusu forajı yapılml§tır. I sip olmayan çok masraflı fedakarlık- ta kil ispanya Fransa ve İngiltere ile 1 f ndalecio PRIETO 
lonun gerek mürettebatının mü- nlmıştır. -Tas Ajansı- harı zaruri kılmaktadır. Tabit bu ya- hakiki iş birliği içinde kend~~ ls~an~a M. Müda~~ 

T Pfrika No. 6 & Hasan hfıla başka bi..rşey söylemiyor. doğru gidiyor.. Vücudunu onun kuca- insan bu vak' aya şahit oltmca anlıyor., Gece ilerlıyor.. Servetle Suhn r---------------------------- ~~~~hl~~~ın~b~~nğ~~~-H~~~~ ~cy~ ~man~~~~d~~oo~~~~~M~~~.~~~~~~ 
bir tanesini Mha tazeliyor.. şiı:ndi.. Hem de bu ağlayışı müthiş bir mek istiyor fakat.. Bu sıra.do .. Bahçe tamfmdan bı~ 

- Bana kv.gınsın yine değil mi?. kahkaha tufanı içinde.. Bu mümkün değil.. pek sesi aksediyor. Ve bu avava 
Diye kekeliyor kadın.. Hasan yerinden kalkıyor.. Onu hır- Hasan mağlubiyetinden korkarak yiş gibi birdenbire donuk çıkıyor:· •A~ 
Hasanda bir cevap yok.. palayıcı bir sademe ile Halının üzerine arkasını dönüyor.. Şatranca da~ış iki erkek birW'"y 
- Konuş Hasan.. Allahmı seversen fırlatıyor. Gözleri oyluklarından !ırla- Kadın biraz döndüğü zaman .. Bu müt- yüzüne şüpheyle bakıyorlar. 

konuş.. nuş .. Ve ~akaklan tokmak.lanır gibi hiş anın ve tesirin manasını anlıyor.. - Köpekti değil mi? 
• Hasanın bakışları onun gözlerinin üs- ayakta .d~dik duruyor: Koridoru geçiyor. Sokak kapısına - Evet .. 

. . t~de meçhul bir istikamete doğru dö- - Gıt dıyorum buradan.. Seni koğu- geliyor.. Gözlerinde hfila nemli bir bu- Süha pcnçereye doğru k<>Şl.!yor: 
İngılızccden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST nük .. Yara izi olan elinin parmakları yorum .. Senden iğreniyorum.. 1 öl k · ti . di Ah 

ı ı • ı ı • •, •• ••• ,,,,. ••., 11 ••11 •••. •• ••, •••• •• •• •••, •• •••••• •• •••. •••••••••••• ••••• ••••• ••• • • • • ... • • .., Kadın d .. ... .. . .. h .. H .. ut.. mc ıs yor o şun .. yarab- - Toraman. .. 
- Hasaıı! Diyor Hasan.. 1 ne dcrın hır ihtilaç ıçin<le oldugunu asa- w yer e surunur gıbı ungurtü bım .. Bunu yapabilse.. Cevap gelmiyor bu bağırışa-
Hasan b"-.ıru sert . . V So 1_ bol bi açıp kapamalarından belli oluyordu. ile aglıyor. Ve birdenbire yerden fırlı- CİNAYET GECESt 

~ çevırıyor. e onun nra :tU1Y uyor- Y" .. - Toraman .. 
,.,,,,_,,,...;yle ı.ft-.1~~ B. ..ddet ba arak •. _ - Ne konuşnyım.. Basitlikten iğre- yor.. uzu sapsarı .. Bakışları keskin ve vı·ıı~dayız .. 
.,11.41 .... u awu~"""':i·,-or_ ır mu - Leman bu hükme uy yuruyor ve · . ak . a Diye tekrarlıyor.. Yine bir 
ı....~ orlar . . ruyorum artık .. Senden .nefret ediyo- y ıcı. ah lah 
·~·Y - merdivenlen ağır ağır çıkıyor.. Şapka- N f t B . fazl b' tır Ne d k . ., Gece siy maş ını arkasına Geçir- yok.. ,,., 

b
. ı....,......___ f rum_. e re .. enı a ırşey yap - - eme istiyorsun. .v· 

Cam ır 1UGA~'4ll arklı değil Hasa- sı elinde yorgun bir ruh izmihlali .için- w k k . . . miş gibi... Bununla beraber bir müddet o) 
1 K d ··zı . . . • I maga, sana arşı neza etımı kaybetme- Hasan aynı asabi sesle tekrarlıyor: Ç t bil k tad mn nazar arı. a ın go crını bu t.esır- de. w b . ı c yo or a .. 

· ge mec ur etmeden buradan git yoksa.. - Gıt.. Buradan defol Çabuk Yok- ç k k1 d ... ı._ d ha k" 
d b. "dd t k ta " S · 1 k d d k klı k ·· .. o uza ar an ~e en ço n o-en ır mu e ur rırcasına one eği- anıye er o a ar o una ve or- Biltiln Asabım zaten bozuk.. Yalvarı- sa .. Bu senin · · k .. th. 1 k .. 
~ f ı~ın ço mu ış o aca .. peklerının uluması. 

yor !:mı.. kunç birbirini atlıyor ki .. Bu intizar Lc-

1 

rım beni artık arama.. · Bu tahakküm altında kadının vücu- '()' t 
1 

d Se ~tle Süh .. .. 
- Sen .. Sen ha .. Leman.. man için çok acı geliyor z t b 1 Elimd "thiş d lı s sa on a rv ayı goruyo-.. a en una ıyorum.. en mu u sarsı :,Yor: 
Sonra birden bu tesirden de kurtu- Fakat hula Hasandan haber yok.. bir kaza çıkaracaksın G'd' ruz .. 

luyor: Ne ·ıı· V . . "tti ·· - ı ıyonım .. Fakat... Şatranç oynıyorlar .. Nüveyre mey-
rcye gı _ 1 ~.. e nıçın gı ·• . Leman susuyor.. Ve hafifçe gözlerini Devam ediyor: danda yok.. 

- Niçin geldin?· B.u sualJerının cevabını almak gayrı 
1 
kaldın yor.. O kadar.. Karşısındaki er-1 Hasan ona cevap vermiyor. Sanki meşum bir vak'ayı bekler gibi 

Kadında hiçbir cevap Y0~·· •. kabil.. keğin hatlarında, bu sözlerin ne kadarı Ayni perişanlıkla kadın kapıya doğ- susuyor oda .. 
Kapıyı açıyor, erkek .. Bır muddct Nihayet camlı kapıdan o.nwı girdi- aşik!r ve belli bir netice sakladığını an- nı ilerliyor.. lra~i ruhu, kalbi e B' "ddet b b akal 

ÖJ ~ Y~ d~yorlar.. Sonra ~ir ~ ğini görüyoruz.. · · l lıyor.. I ayaklan.. tçinde bul~duğu hAdisel: y :ı:u oclasın~~du: d~~·elim. 
~nye çekilerek Leınanm gınnesıne Ayakta duran Lemana emreder gıöı Bununla bern~r bir korku gelmiyor rin tesiri altında yürüyor ,u ____ •~- v ·· ı· Dal vl .. 
ardım cdi or ,~ ,_..,~. . .. . . . . • . .. .. . . • . .. . . · ~ ~ e onu gore ım.. guı ve ag ıyan goz-

y, • Y •· • ...,.1.4~ ... daıı merdiven- soytıyor. ıçıne bilAkis .. Butun sırurler.mı yakan sur ıçınde .. Dudakları kımıldıyor.. lerini göremiyoruz.. Titrek bir takını 
.leri çıkıyorlar.. - Otursana.. f tatıı bir haz duyuyor. 1 İki metrelik bir mesafenin ne .kadar gölge içinde odanın içi.. 

- Salona~· Oturuyor Lem.ut.. 1 Yuvaıiao.Ar gibi kallayor.. Ve ona U%Ull bir umanda kat.ed.ile~ini 1 
Ve kap ... kilitli onun .. 

dev,\m ediyorlar.. r ,, 
Yine birbirlerinin yüzüne ~J) 

lar. Servet sükutu yırtıyor: cııW 
- Şahı esir alıyorum.. Mars o!s 

sın Süha.. ,,,, 
Süha birden bütün tuşları eliyle 

zuyor. 
- Servet, içimde mü~ bir 

var .. Neden? 
- Vallahi bilmem bende de .. 

~ 

Susuyorlar.. . ,of 
Bir müddet bu böyle devam ed•~de' 
Servet ayağa kalkarak yatmağa !:-

ceğini :K>yliyor .. Süha da buna uyJ.Jr 

- Bilmedi -
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...... \" 
b1~"~aa! ıq~d" bağll'dılar ı yuvcrdiniz. Kaçtınız, topu topu bir kişi 

dtlaı- aıı. bırnkrn ve atından inmesine idi o .. 
ııt • haca.k.J adan, sallasırt omuzla- Bunu işiten paşa: 
l>ı~datı ind· <lrından, kollarından tutup - Dönün geri! Bu kadarcık kişinin 
~'<lr L ırcrcI· h · · d b f 11:eııar " ora tepercesınc hır hakkındruı geleme iniz, u sc er kaçanı 
~···· ına CÖtilrdülcr. ben öldlircceğım. 

<1~111 İtı.ç -~~-~~İ· Emrini vermesi üzcıine böylece geri 
%k e bir iki saat g·· ·· ·• döndüler. Yaylagva geldikleri vakıt or-...._ ten oruşup, 

ili l<ı~ sonra, Katırcıoğlu: talıkt.-ı kimseler yol:..tu .. 
ltı. l k <ı.r! d d" 

t<Q- •• e ha e ı. Bunlar şimdi be-
' 'li.~n ... • ınıa g ld ı"gıv . . .. v . k 
l:ı~ • "•ıın mı ogrenıp tc -
"'<I ıç- ızc "ald ' 

l_:ı· •tı iyi b" ırırlar. Burası mü ',_ 
ll"a~ il' Yer d v ·ı 

ili'~ SOtırn e •ı , dönelim get 
~:dat Yola c kleatırcıoğlu önde, efeler 

\> • ı~l r. .ı hlar. 
(! ~ o&lun 

?ltrı .., heuı id·un tahrnini çok yerinde 

{t~i ~?l:ı.1arı ıha~~Pal Mclunet (paşa)
hıl'i 0~ii .. I ikatcn çok geçmeden 

Otı.k , C:tdı " _ 
....._~dem· : .cu-alnrına sokulnn 

hir ı.: ahu• ıştt ki: 
·~ tıı • ne korkak l 

tı hı111tı d adam arsınız, 
rn sivle kopçayı ko-

Kntırcıoğlu iki iiç saat ötede Kara
caören köyüne kadar ilerlemişti. 

Fakat efelerin izine di.işen topal Meh
-net (paşa) nın a:dnmlnrı ile Katırcıoğlu 
kafilesi çok geçmeden yine karşılaşmış
lar, buluşmuşlardı. Bu takipten fev
kalade cnnı sıkılan Katırcıoğlu, topal 
Meh'Tledin askerini daha ilk görüşte 

kükredi: 

•• o 

? • e va 
··nde to anan 

• et ı 

Ankara kahramanlar yurdunda 
• • Ye re l e 

and 
ye-

r _______ .. _ ·--------
Atatürk çocuğu oln anın sırrı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Hazerde, seferde, karada, denizde, havada, lıer zaman ve: 

her yerde millete, Cümhuriyete doğruluk ve muhabbetle hiz-: 
met, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, as-: 
kcrliğin namuı:unıt, Türk sancağının şanını hayatımd n aziz bi-: 
lip icabında vatan, cümhuriyet ve vazife u~una seve seve canı·: 
mı /eda edeceğime namusum pzerine söz veriyorum.» : •.....•...•.......•........................................... , ••.....•.....•..•...•.. 

Diye nyrıcn söylenmesinden Absi ağa 
korkmuştu. 

Çay kasabasındaki çiftliğine çak.ildi, 
bir gece mütemadiyen uyumadan dü
şündü ve nihayet şu kararı verdi: 

- :stnnbula yazmnlı! Mutlaka yaz-

- Bitmedi -
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Bay Aziz'le bir mülakat 

"Az daha Hoptman' ın 
yerine geçecektim,, 

Vaziyet 
Yatışmış gibidir 

- Baş taralı birinci •ahi/etli 
ye nazırı B. Cordel Hull de A 
",Ya ve ispanya arasında itidal 

P d 
•• h • d ki ki k "•••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•••ı••••••••••••• 1111 1 111111111 siyelerine iştirak etmek le • '-' • • • t : Bunalı Bay Mehmet, •ekiz sene evve llaybolan çocuğunu: 

ıyasa a mu ım egışı 1 er yo ur : bulmak için şimdiye kadar on bin liraya yakın para aarletmiş .. : meselenin barışa uygun bir . 
E Çocuğunun lotogralını tekair ettirerek muhbirlere vermif·· Muh- : de halli için Alman sefiri nezch • h il • ı • b ki • E birler fehir, ıehir dolaşarak kayıp çocuğu arıyorlarmı,.. : bir teşebbüste bulunmuştur. 

Yen. } ma su erın ge mesı e enıyor ••••••••••••••11•11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nihayet Almanya da, ya 
-Baştaralı birinci ıahilede- hakkında tahkikat yapmış.. Mektebe şiddetli harekete rağmen, v ls 

var. Bay Azizin evini bulmak muş·· - "tt•Y• ... y • y 1 b kl . 1 yada bir sergüzeşte atılmaga .. 
gı ıgını ogrenmış. . o unu e emış er. .1 .. .. . .. k"" bO 

k··ı lm d K b w ku··ç·u·k N 1 1 y m1 temayı gorunmıyor, çun u u o a ı. a ına sıgınıyan e yapmış ar yapmış ar, çocugu a b " .. . hl"k l . 8 • 

b k B B 
.. .. ır serguzestın te ı e erı 

ir yaramaz apıyı açtı. aytar ay konuşmuşlar, kucaklayıp opmuşler. İç- . d ~_. f l ·se 
Azizi sordum·. 1 . d b" k d y temın e ecegı men aat er ı 

erın en ır a ın çocuguma sormuş : .. h ı· ·· ·· k ed" Nihl 
k 

. . şup e ı gorunme t ır. 

Bakla hariçten gelen fiatler müsait değildir 
muameleler oldukça hararetlidir 

• • 
ıçın 

v 

yapagı 
•• • 
uzerıne - Babam az evvel çı tı, dedi. Ken- - Yavrum bu adam senm dedendır. İta] b l d Al 0 . . . . yanın u mese e e ma 

Şehrimiz ticaret ve zahire borsası muhtelif arpa muamelesi olmuş ve Nevi kental az rok disını 1zmirde bulacaksınız. Baban Bursadadır. Bursada kardeşle- dah ·ı · · · -· h . . . .. . a ı erı gıtmıyecegı mu 
tarafından 26/ 5/937 den 1 / 6/ 937 geçen senenin bu haftasına ait borsa 7mıak mallar 66 445.00 445.00 Kapıyı açan delikanlı on ıki, on uç rın ablaların vardır. Biz senin akraba- ld - d ltal AlmanY 
tarihine kadar neşredilmiq olan gün- listesinde arpa satışına rastlanma· K.aba ,. 635 335.oo 365.00 yaşlarında .. Bunun Uludağ kahrama- nız. Hatırlıyor musun, Uludağda gez- Lo udgun akn "t ~a vde.. }eri · 

"$ Ro/üz 28 250.00 250.00 . on ra omı esme onme 
delik satış listeleri muhteviyatı aşa- mıştır. Yekan" 729 nı olması ihtimalim hatırladım: miye gitmiştik. Sonra sen kayboldun. sulh yolunda bir tesviye sureti 
ğıdaki şekilde toplanmıştır: Arpa piyasası son hafta içinde ol- Geçen haftaki vaziyet de hemen - Sizin isminiz Şadi değil mi? Biz seni şimdiye kadar aradık, bula- lunacağı muhakkak sayılmak 

ha/talık Jiat dukça hararetli geçmiştir. Yapılan hemen ayni idi. - .. ~:et.. . . • madık. ~~yet sana kavuştuk. Seni Almanyanın ileri sürdüğü 
linsı mikıatı zarfı az (.Ok muamelattan da mühim bir kısmı Şu sıralarda Amerikaya pek az Kuçü.k yar~ ~~- m:ınasını bulmak ıçın arkandan bunca masraf- lar dün çok ifratlı görülüyo 
Mah.buğday 3877 çuval 5 .00 6.8125 spekülasyon için olduğu tahmin edil- mıktarda ihracat yapılabidiğinden anlamıştı. Hafifçe gülwnsedı. Babası- 1ar yaptık. • Bugün ise bu şartlar hakkında 

,, aıpa 2177 ,. 3,375 4,4375 mektedir. Ve bundan sonra arpa iş- palamut işleri azalmış ve fiatlerde nın adresini alarak kendisine veda et- Çocuğum eve geldi. Bunları olduğu ha muteclil haberler alınmıştır· 
Bakla 4 .. 4 25 4,25 lerinde hararet ve faaliyet görüleceği gevşemiştir. tim. gibi anlattı ve ağlamaya başladı: manya İspanyol sularında koD. 
Alulatı 210 ., 3.625 3,625 anlaşılmaktadır. Fiatlerde istikrar ÇEKiRDEKSiZ OZOM ••• - Beni almak istiyorlar. Ne biçim vazifesini gören harp gemileri 1 

KamdaıI 36 ,, 5,50 6.00 mevcut ise de fazla mıktarda talep Son hafta içinde borsada satılan Bay Azize: Geçmiş olsun, dedim. Te- iş bu .. Benim dedem varmış, başka kayıtsız ve şartsız demir a 
Çavdar 61 " 4•25 4.5o vukuunda fiatlerin biraz daha yük- çekirdeksiz üzüm mıktan 1762 çu- şek.kür etti. Ve anlattı: kardeşlerim vannış.. cekleri emniyet mıntakalarını~ 
r~:~ 60 " 1~:~~ 1J:~~ selmesi ihtimali varit görülmekteclir. valdır. Fiatler beş ile on sekiz kuru§ - Cidden üzüntülü günler geçirdik. Görüyorsunuz ki iş ciddi bir renk yinini istemiştir. Valensiya h 
/(epek 3;~ " 2.75 2.15 BAKLA otuz para arasındadır. _ İşin şakaya alınır tarafı yoktu. Çocuk almıştı. Ken.lisini tazibe başlamışlardı. meti bu teklife tarahar olduSo 
Pamuk muh. 630 b~lva 30.00 44.00 Son hafta içinde borsada yalnız Çekirdeksiz üzüm piyasası son sana ait, sen büyüt, tahsiline, terbiye- Ertesi sabah çocuğumu evde bırakarak bildirmiştir. Diğer taraftan 1'0 

Yapağı 19174 ./ulo 50.00 53.00 4,25 kuruştan 4 çuval bakla satılmış- hafta içinde geçen hahaki vaziyeti sine ihtimam göster. Sonra, bir çırpıda üzmek istemedim. tzmire, işime iner- role istirak eden devletlerden 
Muh.palamut 729 kental 250 445.00 tır. olduğu gibi saklamıştır. başkaları sahip çıksın .. Olur şey değil ken beraberimde aldım. nin harp gemileri taarruza uğrı) 
Hmda incir 215 çuval 3.00 4.50 Avrupa bakla fiatlerinin müsaa- 25/ S/ 937 de tesbit eclilmiş olan doğrusu .. - 1 Meğer çocuğun evde bulunmadığını cak olursa bütün devletleri~ 1P 
Ç. üzüm 1762 ,. 5.00 180,50 desizliği hasebile ihracatçılarımız ta- piyasa fiatleri bu hafta da olduğu - Nasıl oldu bu iş? anlamışlar. Onları bir telaştır almış.. tesanit hareket etmeleri teklifi 

BUGDA Y ahhüdata girişmemiş olduklarından gibi yürümüş yalnız satış mıktan ge- - Hani buna ben de şaştım doğru- Çocuğu kaçırdılar diye telaşa düşmüş- müzakere mevzuu olabilir. J-11 
Hahalık buğday satışlarının nevi piyasamız durgundur. çen haftadan 800 çuval kadar nok- su .. İnsanlar birbirine bu kadar ben- ler .. Derhal bir istida hazırlıyarak vi- bu, Almanyanın şimdiye kadar 

üzerinden satılan mıktarları ile bun- Vaziyetin alacağı şekil hakkında sanlık göstermiştir. . . . zeyebilir.. Iayete vermişler. Akşam eve gelince ma muarız bulunduğu kollektif 
lann satış fiatlerinin asgari ve azami alakadarlarca mütalaa mahiyetinde 25/ S/ 937 de tesbıt e?ılıp _1 / 6 / Benim çocuğumun ismi Şadi, Bursalı jandarmalar haber verdi. Karakola git- niyet ve karşılıklı yardım ~ . 
mıktarlan §Öyleclir: dahi b" fi.k" d . d"I k 937 akşamına kadar aynı sevıyede fabrikatörün oğlunun adı Scidi.. Be- tim. Kaçmadığımızı bildirdim. Ertesi beklenilmiyen bir tarzda ış .. 
Ntvi çuval az çok tedir. ır ır ermıyan e ı ememe - ki aladn çekirdeksiz üzüm fiatleri tun- nim çocuğum on üç yaşında .. Onun ço- sabah lzrnirdc jandarma bölük kuman- gibi bir şeydir •. . Bu .şartlar dahı . 
Uşak yumuşak 1202 5.75 6.3125 PAMUK arı r: cuğu sekiz sene evvel, dört yaşınday- danlığına gideceğimi bildirdim. Fransız 1?.'ahafılı hır. anlaşmayı 

,. stıt 376 5.875 6.8125 So h f Numara az rok ken kaybolmuş.. Bay Aziz gülüyordu: kansız. gorm~~ektedır. . c:.. 
n a ta içinde borsada alınıp sa- 7 11 oO 11 50 p 2 ( R) p ;;1" Muhtelit mahlut229t) 5.00 6.50 1 1 · · Bana, çocuğwna sahip çıkmak istiyen - Biz aşağı yukarı bu vaziyetimizle arıs! . O. - « arıs ~. 

Yekun •1877 tı mış o an pamukların nevi, mıktar 8 12.50 13 t L d h b rı 
Bundan bir hafta evvel ise hor- ve fiatleri bervechi atidir: 9 13.50 14 zat karakolda kaybolan çocuğunun fo- Lindbergin çocuğunu çalan Haupt- g~~ des1fın °~ r~ ... d~~ 8: ~~ 

sada satılan muhtelif nevi buğdayla- Neı•i balva az çok ıo ll.Oo y AP J.~"f 0 ~graf~ g=ğrurdi. ~yanı ~ayre~. d.~: ın:nn' a ~~y~rd:. Sa:; 1~~~u. ç~ ra ~ikbi~)i~7:0 hüküı: :~rdüi'i 
nn yek.unu 1538 ve geçen yılın bu P,ese birinci hazır 120 43.00 44.00 M . . b . w •• • k enzeyış.. su otogr ı gor u - cugumu a ra 3ruı arma ır ıgme mu- h be . Al e t - evsım ıca ı yapagı uzerıne uv- ten b ktirdi v• . t hak t tti 0 d f b 'k t"" B M h a r verıyor. manya v 
hahasındalr."ı •"'tıq mıktarı da keza ,, ikincı ,, 474 41 42 

1
. l l l w ha l sonra ana çe gı ezıye e racaa e m. ra a a rı a or . e - d . "'dah I k "tesi 

oa Y vet ı muame e er o maga ş amış- elim Gö"zl . . d d ki k t1 ail . f d" 1 k 1 t k B" nın a emı mu a e omı 
muhtelif nevilerden olmak üzere '' san " 36 3o 30 hr. Haftalık horsa satış yekunu ver ·· erı aynı, u a ~· tıp 1 me etl esı e ~a ıy e ~~ı aş ı · ~~e ve kontrolden çekilmeleriyle 
11,652 çuval olarak toplanmıştı. GYeklinh f 630 h l 19174 kilo olarak tesbit eclilmiştir. tıpkısına .. Yalnız fotografta bır husu- :~~: ar. Çocugun resmını orada gos- yetin girdiği çıkmazdan ya1'• 

Geçen hafta olduğu gibi bu haf- eçen a ta ise mu te if neviler- Bu mıktar da 50 - 53 kuruş arasında siyet var ki benim çocuğumda bu yok- r ı er. . kurtulacağı ümit ediliyor. R 
ta da rekoltenin müsait bulunduğu den 742 balye ve geçen senenin bu satılmı .. tır. tur. O, dudaklarını emercesine dişle- y Sahnebanacıdde?t hledye:anııydı. .Çocu- dan bu sabah gelen haberler l 

1 d k lık hahas nda • 2267 ha] 39 h y • ı kitl · Be · v d ğil" gumun aı o ugunu vesaıkirnle 1 · haber erin en ararsız devam et- ı ıse ye ve a- Geçen haha da ayni fiatlerle ny e em.ış.. nım çocugum e . . . .. yanın, dünkü müzakere erın. 
miştir.Hatta fiatlerde biraz da tenez- rar pamuk muamelesi yapıldığı bor- 4978 kilo muhtelif yapağı muame- şimdi, ktiçUkken de böyle şeyler yap- ısbat ettim. M~~er fab.rikator, çocu: neticesi olarak, yakında koınıte 

1 h . 1 p· f 1 ı· t 1 • d ·· ··1 " t'" p k 1 · 1 . --~~ı ğunu bulmak ıçm sekiz seneden berı d ~ ..ı - • • ah · tt·--elı zü ısso unmuştur. ıyasaya aza sa ıa e erın e goru muş ur. amu esı o mu11 ve geçen senenın bu haf- uNIUI. • • av et eoecegını t mın e ııu• • 
mıktarda mal arzedilmekte olduğun- piyasası son hafta içinde geçen haf- tasında muhtelif kayıtlarla 32542 Ne diyordum. Ha, evet, mesele bu muhbırlere v~ ~r zevata para vermiş .. dir. Kontrol gemileri. için eınn• 
dan fiatlerin önümüzdeki haha için- taki vaziyeti olduğu gibi saklamış fi- kilo yapağı 45 _ 66 kuruş arasında merkezde .. Alın.. Aman yarabbi.. Ne ~ı on hın. lır:'ya ~ak~.. Ç~- mıntakaları tayin edılece~. ~e . 
de de biraz daha değitiklik gösterme- atlerde tebeddül kaydedilmemiştir. satılmıştı. şayanı hayı'et benzeyiştir bu.. Çehre- c~g~~ kendilerm~ aıt oldugunu bır gemiler çok uzaktan da gorule h 
ei ihtimali vardır. Ancak piyasanın istikbali hakkında Yapağı piyaaui sağlam, alıcılar it- nin yapılışı umumiyet itibariyle be- tur~u ıtiraf . edemediler ve benzeyişle- cek, kızılhaç İf8l'etine benzer, ... 

ARPA kat"i bir ümit ve kanaat mevcut bu- tahlıdır. nim Şad' . bir k Arada bazı re ışaret e~er. susi bir işaret taşıyacaklardır. 
Son ilaha içinde borsada yapılmiş lunmadığı için işler hazır mallar üze- Mevsim ilerledikçe piyasada fa. ufak tef ~farklar opyası.. b Onlar Jandanna dairesinde çocuk- taraftan her millete mensup. ko 

olan arpa işlerinin aşağıdaki şekilde rine yapılmakta ve vadeli muamele- aliyet artmaktadır, zehair ve hubu- tm k . e. --L bavarbaamla, kun~a~: ~ının bazı hususiyetlerinden bahset- rol harp gemilerine diğer ınılled 
oldu- ho b 1 1 ali le l ak d . e e ıçm an\:aA oma tiler r ...... uklar b~ . . Be . .. h" 1 . . kabı gu rsa ü ten erinin icm n- r o marn ta ır. bat üzerıne az çok muameleler cere- Be k ğwn .. :· · Y"" ı asa 1 ım.ış.. nım ço- re mensup mu~ ıt erın ır 
den anlaşılmlfbr: Piyasada sükunet VC\fclır. itlerin yan etmekteclir. n;,.et çocuda .~ ~üfus teskeresı- cuğum da karakolda, kendisine sahip ıünülmekteclir. Bu tedbirler l&I 

Nni çuval az roTt merkezi sikletini ikinci mallar teıkil Ancak mahsullerin kısmi mühim- :.:n-~ Y(~~ç yaşında çek- çık.anlara karşı asabiyet gösterdi. Fa- sinde ademi müdahele ve kon 
Uşak tlfpa 123 4.4375 4.4375 etmektedir. Piyasaya sağlam gözüyle mi henüz idrak ve piyasaya arzedil- ~ .0 

ruwl ·· . • kat onların çocuğunun da asabi ol- esaslannı ve dolayısiyle sulhtJ ... 
,. çtdlf 1523 3.375 3.59 bakılıyor. memiş bulunduğundan piyasaya sıl- .. u 11 • patlak verdi, sıze na- duğunu öğrenince: rumak lngiliz mahafili için ııı 
Mu"~ ,ı ·ı 520 350 3 50 PALAMUT "' · bakı da __ ,_. muracaat ettiler? Ben bt d ~t:- ·· · k"' .. ·· kted" mt'ıı tupa . . umumı vazıyet mın n 11a&ın Aziz ... m·· - asa eı;....uu, muteesair ol- un gorunme ır. 

Yt'~n 2178 Hahahk palamut satışları borsada gözile bakılabilir. B. . au.auyordu: dum da, onun için ailıyorum, dedi 
Bir hafta evvel borsada 338 çuval aşağıdaki surette cereyan etmiıtir: ABDI SOKUUU - Bır akşam eve gittim, bahçede Onlar ümitlerinin boşa çıktığını an-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oturuyordum. Çocuğum kapıyı açtı.. laymca benden müsaade istedi! Ço-

Vatansız bı·r a _Jam Bir janda~ ne.feri beni arıyormuş .. cuğunıu öptüler, ok§adılar, ~lan-
aı Haber verdi. Gittim. Elinde bir celp na bastılar. 

Kendisini kabul edecek 
bir vatan arıyor 

Cürmünü bilmiyor, günahını 
bilmiyor, herşeye razı oluyor 

İngiliz gazeteleri, burada fotografmı mıyordu. Endişe, teessür içindeydi. 
I 

gördüğünüz adamdan bahsederken §U Bir gün kendisini Emniyet müdürlü-
cümleleri kuilanıyorlar: ğtlne celbettiler. Alman topraklanndan 

cVatanam adam bu defa lngilterede çıkanlacağını, bazırlanınasmı tebliğ et- Kendisine bir •tan arayan Davi<l 
de tutunamıyarak kendisine bir vatan tiler. İsyan etti: Ya1criel, efi "e çocuğu 
aramıya koyuldu. Nereye gidecek, bu- - Cürmümü söyleyin, ne yaptım, ..... __ ilen"n sualine ... ce b . . 

k 
. .. • . '""'...,.,; ,,- va ı verıyor. 

nu endisi de bilmiyor. Başkaları da kabahatimi ogreneyım, herşeye razıyım cBen masum bir dam c·· .. -
bilini 

a ım. urmumu 
yor. Şimdi o meçhul bir yolun dedi. henüz bilmi" Ha ishan d kalın . . . . . . . yorum. p e e ı-

üzenndedır. Eğer ımkAnını bulsa bır Cevap vermediler ve hudut harici et- idim." aka . ya razı F t vatansız olmak ba-
Robenson Krusue hayatı yaşamıya ha- tiler.. Polonyada tutunamadı. Orada te-
zırdır. Ta ki bilmediği giinahını affet- min ettiği bir pasaportla trlandaya ka- na çok acı geliyor. Beni tabüyetine ka
tirinceye kadar.. dar seyahat etmek imkAıı.ını buldu. Ser- bul edecek memlekette na.musldr bir 

Adı DA VID Y ASKtEL olan bu adam best memlekette iş temin edemediği için insan ve iş adamı olarak çalışmak ar-

37 yaşındadır. Güzel bir eşi, sevimli iki Londraya gitti. Geçinmek istiyordu. zusundayım. Şimdilik beni hiçbir yer 
çocuğu vardır. Kendisi aslen bir Al- Karısını ve çocuğunu çok seviyordu. kabul etmiyor.:. 

mandır. 933 senesine kadar Almanyada Bir giln Londra polisi kendisini Skot- &------------• 
ailesiyle birlikte mesut bir hayat geçir- land-Yard'a davet etti. Bir dairede ken- KUMARCILAR 
nıişti. disini karşıladılar. Sahte pasaport taşı- Karııyaka Alay bey tersane· 

Nasyonal Sosyalizm inkılabı Alman- dığı hakkında kanuni takibat yapılarak sinde Kadri oğlu Şevki, Ali 
yanın i~nde yeni bir nizam kuruyordu. gıyaben mahkôm olduğunu söylediler. oğlu Mehmet, Recep oğlu 
Bir gün hadisenin kahramanı David Ancak hükılmet müddeti kendisine bil- Hasan Ali oj'lu Ali ve Süley• 
Yasklel'e Dahiliye nezaretinden bir dirmernişti. Bunu öğrenmek istedi. Ce- manın evinde kumar oynadık
mektup geldi. Bu bir davetname idi. vap alamadı. Ve hapishaneye atıldı. ları haber alınarak sa6ahleyin 
Bazı sebeplerden dolayı Alınan tabii- Orada bir hafta evveline kadar kaldı. 
yetinden çıkarıldığı bildiriliyordu. En Mesuttu. Eşini görüyordu. Bir miktar dağılırlarken yakalanmıılardır. 
JtıSa bir zamanda Alman topraklarını parası olduğu için eşi geçiniyordu. Fa- KENDi KENDiNi YARALAMIŞ 
terıti de ihtar ediliyordu. kat bir hafta evvel kendisini hapisha- lkiçeımelik hastane cadde
.,}-.,Tanınmış iş adamı, tüccar Yaskiel bu neden çıkardılar ve İngiltereyi terket- sinde Ali oğlu Şüluii, aarboı 
ararın sebebini bilmiyordu.Uzun uzun mesini kendisine tebliğ ettiler. Şimdi olarak nira attığı ve yere dil· 
cfOiUndü, acaba ne yapmıştı. Memleke- nereye gidecek? ıerek kendi kendini yarala
tibı aleyhinde bir hareketini hatırla- Vatansız adam bunu bilmiYor ve P· dığından yakal•amııbr. 

varakası \'ardı Çocu" bana ait t~: v · gumun ~n zoru yok ya.. Çocugum bUyU-
olup olmadığını sordu ve karakola da- sün mademki nların da 1--1--

• J 0 AU.UU-1 V8r-
vet etti. y·· ·· d · nl ·· k mış.. uz goz e erız, o ara guveyi 

Kara ola gittim. Evrak galiba Bur· olur .. Bu suretle benim çocuğum, müş
na~a karakolundan geliyormuş.. Ço- terek çocuğumuz olur. 
c~~u:: bana ait olduğunu, en ufak B. Azizin verdiği izahate teşekkür 
hır §UP ern olmadığını anlattım. Fa- ediyordum. Bana şunları söyledi: 
kat o zaman hadise · ·· ul"" ·· h B .. nın şum unu e- - aba olmak cidden zor şeymiş, 
nuz a~nlanıam~ım. azizim.. Onlar yanlış yoldan ·· ·· d ··• 

Meger habe . . imadan l yuru u 
ruruz o ne er ol- Ier. Doğrudan doğruya evime gele-

m~.. Bursadan kadınlar gelmiş, ço- ceklerdi Kendilerini misafir edecek
cugurnu g<Snnüşler, sahip çıkmışlar .. tim. Çocuğumu gördükten sonra ka
B~y~ yıldırım telgraf çekmişler, naat getireceklerdi. Kendilerine zah. 
fabrikatöl' Bay Mehmede zahmet et- met oldu 
tirınişler.. Bu zat gelmiş.. Çocuğum · ADNAN B1LGE'l' 

Almanya ve Papalık 

Diplomatik münasebat-
lar katedilmiştir 

• Berlin 2 (Ô.R) - Almanya 1 rafından Naıyonal Soıyaliıt re· 
ıle Papalık araıınd• çoktanberi jimi aleyhinde yapılan Yiazlar 

bey~nnameler •• nutuklar, gazete Ye 86ylenilea natuklardar. Al· 
neırıyab ıuretıyle devam eden 
ihtilif ve milcadele ıimdi kat'ı 
bir ıekle girmiıtir. Alman bü
kOmeti Vatikana Almanya ile 
papalık arasında normal diplo

matik milnasebetlerin devam 
edeceğini bildirmiıtir. Bu ıe
bepte Vatikandaki Alman •e· 
firi bir daha vazifemi batına 
dönmemek üıere mezuniyet 
almııtır. Diplomatik mOaase
betler böylece inkdaa uğra-
maktadır. Bu bidiHnin son se
bebi Amerika pe.kepo•lan ta-

manya, papanın bunları reddet

mesini istemiıti. Papa bunu 
reddettiği için diplomatik mü· 

nasebetler katedilıiıittir. Buna 
benzer bir vaziyet 60 sene ev-

vel Bismark zamanında Alman· 
ya ile Papalık arasında basıl 
olmuıtu. . · -··· ··-· Grev bitti 

Nevyork 2 (A.A) - Holivut 
grevi nihayet bulmuı ve bu aa
bab iıe baılanmışbr. 

• 
Zabıta haber!!:! 
MANTO ÇALMIŞLAR 

Alsancak ıefkat sokağıod 
Nuri oğlu arap Ahmet 1' 
arap Bedia, aynı evde otar 
Ali kızı Şerife ve Süleyıo" 
kızı Emine'nin mantolarını çl 
dıklarından yakalanmışlard~ 
KADIN DÖVÜLÜR Mu• 
Jkiçeşmelik kiremitçi ıolı~ 

ğında lsmail oğlu Mehdi • 
Salih Coşkun Valdesi Ayt•'I 

sopa ile dövdüğünden yakal 

mııbr. 
HAKARET 

Karııyaka Soğuk ku~ 
Mehmet oğlu Yusuf, HoıeJ' 
oğlu Mehmede •u me.elesio~ 
hakaret ettiğinden yak• 
mıtbr. 

NJKAHLJLARI TEH~~ 
AINncak Hatip Hka;ı..,... ... 

Şaban oğlu Recep ye o!: 
Recai Duman Muhittin oır 

Ethem, nikihlanmak ese~ 
bulunan Niyazi kızı ZipO dit 
Hüseyin oğlu Enveri teb ,
ettikleri ıikiyet edildiğiod 
yakalanmıılardır. 

SUÇ TASNIJ , 

Karııyaka Şayeste sok•.tı;, 
da Ali oğlu Hüseyin, e\fıO dl 
kimse bulunmadığı bir sır• , 

içeriye gire belisiz hırsız tar;, 
fından 200 liralık boooıUll 
ÇAhodığını tikiyet eylemiı •• J;il 
lan tahkikırtta çhndığı 1 dl 
edilen bonolar yatak ar•1111 bit 
bulunmuş ve evde çalıo~•f,, 
ıey olmadığından Hüseyıll 1 
taıni ettiğinden vakalaaoad 
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tı. ~t Viyolcttayı kollan arasında sık- ğım. K1zmın hnyatta olduğunu öğrene
\r~lr kelime söylemesine meydan ceksin.. 
I~ . kO§a kcşı kapıdan çıktı. Viyo- Famez yürümeğe başladı. Kılot'un 
ltlıı ~onu fikren takip ediyordu. Kılo- kendisini takip edeceğinden emindi. 
gQJern . l'ans oteline girdiğini Dük Dan- Hakikaten birçocuk gibi cellat, Prcn
tiir Cib~e buluşarak konuştuklarını gö- sin üç adım gerisinden yürüyordu. Do
k~ ı oluyor, kalbi çarpıyor ve kendi laınbaçlı yollardan Metr Dam'a girdi-

' ~soruyordu: ler. Famez onu günah çıkarılmağa 
oııa n ba gelecek mi? Gelirse ben mahsus odaya götürdü ve dedi ki: 

llu e diyeceğim?_ • - Beni burada bekleyiniz. Vicdanı-
tın b"Sltada bodrum katındaki camla- nızı temizlemeg· e hazırlanınız! .. 

u~··k lildt :a· u bir gürültü ile kırıldığı işi- Kılot diz çökerek dua ediyordu: 
\'-%! ırçok kimseler evin içine atladı. - Aman Tanrım!. Evladundan ay
' etta büyük bir ko:ku içinde d~c;a-I rılmıyacak, onu muhafaza edeceğim. 

, )?.~elen şu sözleri işitti: Değil mi? Tanrım! Vekiliniz olan şu 
~ger herif karşı gelirse öldürünüz. adama artık ağlamamasını söyle.meldi

..... kızın kılına dokunulmıyacaktır. ğim, yakında evladına kavuşacağını tc

lıf~~· · ·· · · ·······. .... 1 min eylemekliğim bütün günahlarıııu 
~· l<ılot sırtına bir manto atarak affettirmek için kafi değil mi? Tanrım! 
!:. ile~. de görünmiyecek şekilde şap- Bnna onu birkaç ay bağışla!. Yalnız bir 
~ Ş 0l'terek Esperans oteline koşmuş- kaç ay .. 
' arı nangolcm ile Bclgoderin ko-I Farncz

0 

üzerindeki süvari elbiselerini 
iaıle~rı snbah idi. Kılot orada Dan- çıkannış, ruhnni elbiselerini geyerck 
' bulamadı. Otel sahibi hırsız, 1 

Kardinal olarak geri dönmüştü. 
~1 bir herif olduğu için çok ihti- t Kılot onu kırmızı elbiseler içinde gö-

~~ıYo~, ağzından çok şeyler r~_nc: he:bc~~en ~tredi.. D.izlcri bü-
~ h lStcnıiyordu. Bir saat uğraş- kuldu. Gozlennı aşagıya dıktı. 1 
~lllde Pek az şeyler öğrenebildi. De-J Farncz ilk söz olarak şunu söyledi: 
~ f ltıın gclmiycceğini anlıyarak kı-\ - Ah! 1573 yılı paskalyasının saba-

iki senedenberi dahiliye mü
tabassıslı~ını ifa etmekte oldu

ğum Alsancaktaki Scnt Antu
van hastanesinden bazı sebep-

lerle ayr1ldım. Bundan böyle 

hasta'arımı Pazardan maada 

her gün sabahtan akşama ka

dar ikinci Beyler so~ağındaki 

81 numaralı muayenehanemde 

kabul edeceğim. Ha9tanede te

davi'erine lüzum görülen1eri de 

Alsancakta Güzelyerde "Dok

tor Sadık Ahmet Sıhhat ev·n

de,, Hastane ücretıyle tedavi 

edeceğimi sayın halka ilan 
ederim. 

Telefon: 3315 
Esat Hat'pok'u 

t978) S-7 l-26 
IW!:W:.~_ .............. . 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
ll(lR'f AÇSU 

~ azla üzüntü içinde bırakmamak hı ... 
~ltlen çıktı. Viyolettanın ismini 1 Gelmic; geçmiş bütün vak'alar onun Muayenehanesini Birinci 
l!ıeshı.i ı~ı-.b~ delikanlıya gönül vcr-jg~z~ önünde .canla~ı~or. Lconuru dil- 1 Beyler sokağı 36 numaraya 
l'otdu duşunuyor, ne y~pacağını bilıni-lşunuyor, kalbı sevgı ile tutuşuyor, ru- nakletmiştir.Hastalarını müs-

0 · J bu olanca dehşeti ile o fadayı tasavvur 
1 

ta kil olarak kabul ve, tedavi 
bey~ <lakika sonra Şarl da otele gelmiş, ediyordu. eder. TELEFON 2946 

Ude y 1 c··zı . . Kıl ' d"k" G ~lU . e:e oraları aramıştı. o crı~ı ~ . ota ı ınce xrev mey- l 26 12 1.ııı UUş bır sevinç içinde olan Ktlot- danındakı facmyı hatırlıyor, celladın 
2 

wı 01,..!!!>l 
l'ole~nı Sıkılmağa başlamıştı. önce Vi- kızını nasıl çaldığını görür gibi oluyor- :..(111zll!lm•i•r•s•u~l~h~b111u';'k•u~k-miiiıaiiih;;.ı;k•asem..,es.-ı: 

' e~~ Yanına dönmeği, onu teselli du. sinden: 
bııı..... : so .. nra.. da tekrar genci arayıp ı ~nra celladın ~anına koştuğu zaman h · · 1 • ~- _ _ lzmir azıneı ma ıye vekili 
<ısı gı dUŞündü. O mutlaka Parisi alt- aldıgı cevap kulagında çınlıyordu: 
Ç~~ek, genci ele geçirmek istiyordu.! - Kızınız üç gün kadar yaşadı, öl- Adem Kora tarafından lzmirin 
detı t~ tfilün kendisine bir günlük saa- dü_ Gaziler mahallesinin Dönerli 
ll~bilewçuk görmesinden korkuyordu.! Bu me.~u~.cevabı.Kılot dün de tek- sokağında 7-25 sayıh evde otu
du~ _ragmcn bol bol gülüyordu. Hatta rar etmenuşti. Belki bu adam kızını ran Sami aleyhine açılan ecri 
~~Cı.nin birine bir lira sadaka verdi. besliyemcıniş, öldürmüş, belki onu boğ- misilden mütevellit alacak da
l'ııeJt ~da ~dctten başka birşey gör_ !muştu.. vasmın müddeia1r.ybin ikamet
'l'ıı ..... ~ernıyor, hıilı hızlı yürüyordu. Kim bilirdi? 
~q kop·· .. 1 ~ gabımn meçhul bulunması ha-

~ği ruyu geçip Met:r Dam'n gire- şte uoyle intikam hisleri altında Knr-
bıir~ zaman karşı.sına bir adam çıktı. dinal Farnez tirtir titriyordu. Nasıl ken- sebile gerek davetiye ve gıyap 
tallta~· oı~~k~- fe1.~1tct görmuş, Isti- disi yıll_arca ıstırap içinde ölgün bir ha- ve gcrek~c yemin teklıfi hak
taıı belini bükmuş olan bu adamı le gelmışsc, nasıl onun aynkları dibinde kındaki ihbarnamelerinin ilanen 
~makta zorluk çelonedi. ağlamışsa, yalvarmışsa ~imdi Kılot'u tebliği suretiyle yapılan duruş· 

~~haınet hisleri kalbini doldurdu. ayni şekilde ıstıraplar içinde kıvrandı- mada: M.aleyh yemm için mah-
..... "~endlııc rnırıldanclı: racak, ağlatacak, yalvartacaktı. kemeye geloıedığinden ecrimisli 
llq~olcttanın babası!... Kılot'un yanına oturdu. Papasların isteniıeo a.oezk~r evi iddıa edi-

lıt ten bu adam Prens Farnez günah çikarırken dalma oturdukları 
· /\.c.ıb <l len tarıh zarfında işgal ettiği ' a nereden geliyordu? Kılot yere otunna ı. Cellat bunun farkında 

de··ı ~endi evinden geldiğinin farkında bile değildi. hakkındaki hükme tevfıkao eh-
' ~ dı. Çünkü J:Tens geceleyin Favsta Kardinali görünce gözleri parladı. livukuf tarafından takdir edi-

~~ llldan çağırılmış, kendisine bir va- Farnez csizi dinliyorum> deyince geniş len ayda 7 lira ecrimisil üıerin
ı.:t>~erilnıişti. Aldığı emirleri yerine omuzları sarsıldı. Heyecandan kalbi den 22 ay 9 gün için tutarı 
~ ek için K1lofun evini sarmış la- duracak gibi idi. Başından geçenleri, olan 156 lira 10 kuruşun ma-
~lat evde olmadığından vaz.ifosini hayatını, celllitlık yaparken öldürdük- !arifi muhakeme ile birlikte 
ç~ en Yerine getirmemişti Evden !erini birer birer anlatıyordu. dd 5 
llıığ tken kızını çalan adama karşı duy- Hikaye çok feci idi. Farnezin gözü- mü eialeybten tahsiline 21 -

l{_~ nefret hislerini tekrarlamıştı. nün önünden kanlar akıyor, kemikler 937 tarihinde karar verilmiş 
~İı.ıı-· ot, onu görünce kwnı düşündü- çatırdıyor, iniltiler işitiyor sanıyordu. olduğundan M.aieyhin müddeti 
t~ .. ~ak kendi kendine şöyle dil- Cc_l.15dın, günahlarını anlatırken gözleri kanuniyesi zarfında temyiz yo-

......_ Uştu: evınden fırlamış, tüyleri ürpermişti. luna gitmediği takdirde işbu 
l4ıt. Zavallı ndam! mutlaka kwnı dü- Homurdanıyor, Knrdinalden istimdat hükmün kesbi katiyet edece· 

Uyor 'l\y l" d 
11.ı San · ~~e kndnr da müteessir .. Haydi ey ıyor u.. . ği tebliğ makamına kaim ol-
~b det günümde hi,.. olmazsa kızının Farnez ıse lııç ses çıkarmıyor, yalnız k .r<ıtta 

1 
-s dinl" 1 d ma üzere ilanen ihbar o.unur. 

~~lt: o duğunu kendisine haber ve- ıyor, so uyor u. Hikayenin sonu gc- ( 1725) (984) 
l.;ı~nu da sevindireyim. lince sordu: ._, 

lt<Jal}ı birdenbire Farnczin Favstanm - Yalnız bu kadar mı? 
=a -d%ıı1 0~~uğunu hatırladı. Eğer 0 ken- - Hepsi bu kadar! Hiç birini unut

~~boı~0rlirse Viyolettanın ebediyycn madım. 
~ ....,ıası ihtimallerini düşündü.Kaç- . Farncz gözlerini kapadı, açtığı zaman 
~~Sokaklardan birine dalmak istedi. cellada hançcı· darbesine benziyen bir 
il~ Pek geç kalmışU. Farncz onu ta- bakış fırlattı. Bu bakışın altında Kılot 
'~i~·.ltendisine doğru ilerl~cıti.ümit- dakikalarca titredi.. Bir felaketin yak
' ~Jçinde perişan bir vaziyette bulu- la;.<rtığını anlıyarak toplandı. 
~'1E!ııd~tls celladın karşısına dikilerek du~ardinal şiddetli bir ihtarda bulun-

~-~ SİQn günahlarınızı ff tt' k - l§lediğin cinayetlerin en büyüğü-
%. a e ınne .. B' tak il .. 

~~lill\. ır almıştım. Hani sizi dinliye- nu unuttun.. ır ım zava ~. ve wgu-
~ nahsızları astın. Bu birşey degıl!. Bazı 

d"'- tlot tit.redı" Kalb" . d . l'kl . iyi aile ~ocuklnrının başlarını kopardın. 
""I g . ının erın ı • erın-

llıı-r:_ elen. yü1 ___ ,_ 
1 

.. 
1 

• O da birşcy değil!. Birçok kimselere 
"\>~ n.:>c.K ses er onu şoy e hır . 

ceye dii.,·· .. ~·· ışkence ettin. Kırbacının altında et par-....._ b ~unnuş.u· 
~ elllek b . .: hl aH çaları kopardın.. Bu da birşey değil!. 
llr.... elt için bcn~und. glunak 8~1':11 et- Düşün!. Iyi düşün!. Hayatının en bü-

.. ı on ı ın eme istiyormuş. . . • 
lırq lın kızını -'d 

0 
b. b. yı.lk cınayctini unuttun!. 

.\Jı.~ '-'e . Çuı ım. nu ın ır ıs- . J. 
~ ~encıe içinde bıraktım. O beni - Bıtme ı -

l t~ boy \rttşturmak istiyor. 
~ ('tuldj le bir düşünce ne yerlere ka- Bayanlara nı üjde 
~ ......_ ~ ve cevap verdi: •• 
b'~YÖr s~ aldatmak istemi- MUNEVVER 
it ..,~, undenberı, hatta bu gece öyle 
~~ ~ldu ki ... Sizin takdisinize lü- TUVALET SALONU 

'SiZi dı.. Avrupadan yeni getirdiği on· 
:~·Q tı rnuuaka dinlemeliyim. Geçen düle makinesi!e açıldı. Bayan
lıııı, ~lursa olsun, madamki siz.i bul- lara, onbeı dakika içinde ko-
l\ılot l'.'-'rneliyim. Haydi gidelim.. Jayca sıhhat, güzellik, taravet 

ı._:' A ... ille rnırıldamyordu: 
~b ... ~ T temin etmektedir. 
~ llde anrıın! Ben de şu adamın 
~PlıJııt sevinç Yaratacak bir büyük 9 ve 11 ayhk saç ondüle~i 
4- %ıaı .. ~;t:rcrruyecek miyim? Evet yapılmaktadır. 

~tliıı it nın takdisine mukabil ben Birinci Beyler sokağı No. 34 
~bindeki matemi dağıtaca- 1-5 968 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden : 

lzmir Hazinei Maliye vekili 
avukat Adem Kom tarafından 
iz.mirin Ga:?iler mahallesinin 
Dönerli sokağında 7/25 sayılı 
evde Zehra aleyhine açılan ec
rimisilden mütevellit alacak 
davasının : müddeialeyMn ika
metgahınm meçhul bu'unması 
hasebi e gerek davetiye ve gı
yap ve gerekse yemin teklifi 
hakkmdakı İLbarname!erin ila
nen tebliği suretıJe yapılan 
duruşmada müddeialeyhin ye
min için mahkemeye gelmedi-
ğinden ecrimiıli istenilen mu· 
kur evi iddia edilen tarih zar-
f anda işgal ettiği hakkındaki 
bükme tevfıkan taktir edilen 
ayda yedi lira ecrimisil üzerin· 
den üç sene iki ayın tutarı 

olan 266 lira 93 kuruş ecrimis
Jin masarifi muhakeme ve üc
reti vekalet ile birlikte tahsi
line 24 • 5 - 937 tarihinde ka-
rar verilmit olduğundan müd
deialeyhin müddeti kanuniyHi 
zarfında temyi1 yoluna gitme
diği takdirde itbu hükmün 
kat'iyet kesbedeceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ili· 
nen ihbar olunur. 

1723 (986) 

m 

Menemen icra memurluğun-
dan: D.No. 936-37 

Menemenin gaybi mahatle• 
sinden · Divrikli Ömer karı11 
Müniren=n tahtı vela_yetinde bu
lunan Muammer ve oğ u Os
man namma bilvelaye ve diğer 
büyük kızı Hatıcenin bilasale 
Menfmende mukim hacı Osman 
oğlu Niyaziye bükmen l:.orçlu 
oldukları 430 küsür liranın te
mıni istifası için tabb tasarruf 
ve temellülderinde bulunan ve 
üç yeminli ehli vukuf marife
tile mahallinde kıymet ve vazi
yeti bazırast tespit edılen Me
nemende Şebat Kemal cadde
sinde kain sağı kahveci Pana
yotiden Fılırınafı lbrahime 
geçen dükkan solu E lagözlü 
oğlundan Cemi e geçen dükkan 
arka.n kahveci Yorgiden hazi
neye kaian arsa cebbesi yo! 
ile mahdut tahtani ve fevkani 
ve 24 sehimden ibaret o'an 
bir bap kargir dükldinmdao 
112 buçuk lira kıymetinde üç 
sehmi ve kasaba cıvarmda 
şarkan Ayişe ve Muazzez gar
ben yol ve giritli Hüseyinden 
bardakçı Halil veresesin.e ge
çen ş malen Osman oğ:u Niya
r.iden keçeci Aliye geçen bağ 
cenuben çukur köylü Mehmet 
veresesi ve Vasilaki keremit
hanesi ve gerız ve halen Mü
nire ile mahdut 11 dönümden 
ve 12 sebimden ibaret olan 
bağdan üç sehmin tutarı olan 
ve 170 lira kıymetinde bulunan 
3 dönüm üç evlek lcısmım 
3 - 6 - 937 tarihinden itibaren 
muzayedeye konularak her iki 
gayri menkulün yukarda göste-
ri 'en l<ıymeti mubamm lerinio 
% 75 ini bulduğu takdirde 
6 - 7-937 tarihine müsadıf Salı 
günü saat 16 da ihale edıle-
ceği ve kıymeti mubammileri
nin °'o 75 şi bu madığı takdir
de 15 gün müddetle temdidile 
son ihale 22 - 7 - 937 tarihine 
müsad f Perşembe günü saat 
16 da icra edilecektir. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alacakhlaruı gayri men-
kul üzerindeki haklarını husu
s.le faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müıJbite'erile 
20 gün zarfında icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satı bedelinin payfaşmasından 
hariç kalacaklardır. 

Talip olanla:-ın kıymeti mu
hanıminesinin yüzde 7 buçuk 
pey akçesini veya banka mek
tubu ibraı etmeleri ve della· 
liye rusumile pul masrafı ve 
masarifi sairesi alacaklıya ait 
olmak ve fazla izahat almak 
arzusunda bulunanların Menemen 
İcra dairesine müracaatları ilan 
olunur. 

(987) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lZ .IR SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

lzmir Hazinei maliye vekili 
avukat Adem ı ora tarafından 
lzınirin Gaziler maha11esinin 
dönerli sokağında 7/25 sayılı 
e~de oturan Zabit Hamdi aley
hıne açılan ecrimisilden müte-
vellit alacak davasının müd
deialeyhin ikametgabımn meç-
hul bulunması hasebiyle gerek 
davetiye ve gıyap ve gerekse 
yemin teklif hakkındaki ihbar
namelerin ilanen tebliği sureti!e 
Y?pılan duru~mada müddeialey
bıo yemin için mahkemeye 
g~lmediğinden ecrimisil iste
nılen mezl<i'ır evi iddia edilen 
tarih zarfında işgal ettiği hak
kındaki hükme tevf.kan ehli 
vukuf tarafından takdir edılen 
ayda altı lira ecri misli üze
rindt:n 37 ay için tutarı 0J2n 
222 Jira ecrimislin masarifi 
m~hakeme ile birlikte müddei
alaybten tabailine 21 - 5 - 937 · 
tarihinde karar verilmiş o'du
ğundan mllddeialeyhin müddeti 
kanuniyesi zarfında temyiz yo-
luna gitmediii takdirde işbu 
hükmün katiyet kesp edeceğini 
teblii makamına kaim olmak 
üzere iline• ihbar olunur. 

ti 725) (985) 

-RZ?"'" 
:satlif e 7 

zx 

IELYİllATID 
BULUNH.a.YAN EV-JCASASI 

OLHAYAH IANXAYA.BEN?.EI 

Mikrop hırsızdan daha korku1uHr~ 
Paranızt k ada aakladıtınıa bl 

,rı,.cek'9riniz1 de 

90fuk hava dolaplarında muhafua ediniz. 

·ıkl defa az işleme~ 
aynı rand6m~ 

~ 5 SENE GARANTİ recine aotuk hava dolaptan 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLADA : Ahm,t Sabri Acarsoy 

~ ' 
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

Mıntakamızda otuz senedenberi büyilk muvaffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımııa emniyetle 
arzederiı. 

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

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

~ ................................... 1111:.1 ... mıl 

iz mir 
den: 

lnhi~arlar baş müdürlüğün-

Baş müdürlüğümüze ait depolarla şimendifer istasyonları iske· 
leler ve merkezle civar kanlar arasında yapılacak ispirto içki
lerle iskele ve istasyonlardan depoya gönderilecek barut ve me
vadı infilakiyenin 937 mali senesi nakJiyatı açık esiltmeye ko
nulmuştur. 

Muhammen bedel 4122,5{) muvakkat teminat 309,19 liradır. 
Bu işe ait şartname muhasebe şub~mizde görülebilir. 

isteklilerin 10-6-937 günü saat 15 de Baş Müdürlüğümüzdeki 
komiııyon.!\ gelmeleri. 3-6 1709 (989) 

..... :~···~~~·, .......... ,,,.~ ... .,. ••• • 1 ·.:~ : ~. "'-..... ~···--·· 

Bahçe Sahiplerine 
VOLK 

Bütün meyve ve süs a~açları ve bilhassa NARENCiYE 
YANİ PORTAKAL, MANDARİN, LiMON. TURUNÇ 
ve emsali ağaçların haşerelerile mücadelede tesiri kat'i 
o'up Ziraat Vekaletince tanınmış ve muvaffakıyetle kulla
nılmakta olan V O L K ilacıdır. 
Türkiye umumi depoları : 
Ahmet Etem Buldanhoğlu Gazi bulvarı - lzmlr 

Edison tlcarethanesı - Mimar Kem lettln caddesi 
Her zaman mevcut vardır. Talep üzerine fıat ve tafsilat verilir • 

1 

Tire Orta okul 
başkanlığından: 

kurmfi • • 
cemıyetı 

1 - Tirede yeniden yaptırılacak o!an ve tahmini keşif bedeli 

umum yeluinu 42507 Liradan ibaret bulunrın ORTA OKUL 

binasının temel, taş ve tuğla dıvarlnrı betonarme ve çah inşa
atına ait 24113 liralık kBım kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İşbu birinci kısım inşaatın eksiltme1i 14 Haziran 937 
Pazartesi günü saat 15 de parti binasındaki cemiyet merkezin,te 
yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 1808 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat akçe 
veya Banka mektuplarını, şartnameye uygun bir fekilde tanzim 
edecekleri teklif mektuplarına leffederek bu mektupları ihale 

saatine kadar imza mukabilinde Cemiyetimize vermiş olmaları 
tar ttır. 

4 - lstekli:erin bu baptaki prtname ve inşaabn keşifname 

ve p'in dosyasını görmek ve izahat almak için Jıtanbulda Bah

çe kapı - Anadolu Han 24 No. da Mimar Abidin Mortaş ite 
lzmirde, Liman işleri Mühendisi Yusuf Karasu ya ve Tirede de 
Cemiyetimize müracaat etmeleri ve istiyenlere 10 lira bedeH 
mukabilinde bu dosyalardan bir nushasmııı verilebileceği ilin 
olunur. 

3-6-10 1700 (988) 

Manisa Vilayeti Defterdarlığından 
30 Lira maa~lı Salihli kazası Maliye varidat memurluğu 

açıktır. Memurin kanununun 4 üncfi maddesindeki şeraiti haiz: 
olanlar arasında 10 - 6 - 937 Perşembe ~ünü saat 14 de o~fter
darhk idaresinde imtihan heyeti buzurile imtihan yapılacaktır. 
Talip olaolann eYrakı müsbitelerile birlikte müracaatları ili• 
olaaar. 

3-4 (1708) (979, 



Satılık Dizel motörü 
Ve cereyanı mütemadi dinamosu 
Fabrikamızın tev!İİ dolayısiyle fazla kalan ve Ingiliz Natio

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

Motörün normal yedek parça larile birlik bir de silindir ve 
biston vardır. 

Fazla tafsilat isliyenlerin (Elektrik fabrikası Kemal ve Ali 
Sunetci oğlu kardeşler Milas ) adresine yazmaları veya İz
mirde~netti ve Pariyente ticarethanesine müracaatleri 
ve işle~duğu yerde görmek istiyenlerin Mılasa teş-
rifleri ilan olunur. 1 • 5 (967) H 3 

•• J' ~ • - •• • • j •• .. ' .... 

Saçları dökülenlere Kom ojen Ka·nzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvf'Otlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Türkiye 
Kızılny Kurumu 

y~ 

Böbrek, karaciğer ı ahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir ·ki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni hmir eczanesi TELEFON : 2067 
llll!!ıml-~~~nıı;;·i~i:iiil' 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını bavi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
meı:ısucatına faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3 67 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

-GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ 

HARIK, NAKLİYAT, HAYAT, 

Sümerbank, Emlak ve Ey
tam Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELİGI 
SÜMERBANK IZMIR YERLi MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükümet caddesi 
Telgraf adresi : 
GÜVEN ıZ:vtlR Telefon : 

No. 36 - 4 lZMlR 

( 
Direktörlük 3308 
Servis 2285 , ________________________ _, 

Bir Gripin almadan evvel 

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

bozmaz, böbn:kleri kalbi 
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
inhisarlar umum müdürlüğünden: 

1 - 1 /Vl/937 salı günü saat 15te kapalı zarf usuliyle ekailtmesi ya
pılacağı ilin edilmit olan Çamaltı tuzlasında yapilacak elektrik santra
lı teıisi İ§İ 15 gün müddetle tehir edilmi§tir _ 

11 - Ekailtme 16/Vl/937 çar§arnba günü saat on be§te Kahatqta 
kain Levazım müdürlüğündeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

UI - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bede
li sif lzmir 98000 liradır. 

iV - Muvakkat teminat -6150-liradır. 
V - Şartnameler 490 kurut mukabilinde inhisarlar Levazım ve 

Mübayaat tubesinden, Ankara ve lzmir ba§müdürlüklerinden alınabi
lir. 

vı - isteklilerin fenni prtnamede yazılı takatte bir gazojan tesisati 
yapmıt olduklarına dair resmi vesikalarını ve §arlnarneye uygun ol
mak üzere ihzar olunmu§ fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden en az 15 gün evveline kadar inhisarlar Tuz Fen Şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için münakasa
dan azami iki gün evveline kadar tekliflerinin muvafık bulunduğuna 
dair mezkfu ,ubeden vesika almalan lazımdır. 

Vll - Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikaları ile mu
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflann en geç iha
le günü tam saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon bqkanlığına 
makbuz mukabilinde verilrnif olması lizımdır, «2988» 

3()-l-3-5 1649 (953) 

lzmirde Nasırdan Şikay~t ayıpdır? 
Eczacı Kemal Kaırıil Aktaşın 

''Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI YARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

EKA )AR DOGRU ~ ...• 
' 

• 

• 

PERŞEMBE 3 HAZiRAN 1 

REVUE ·--.tonı lsteylnl&• 
Cine,""' mOdeı ve flyat hueuaunda diğer yUka•J< • t t 
ınarka oaatı•••• mukayese edlnl&• • 
Kullananlanlan bir fikir edlnlniS• 
lft•. o vakit niçin herkeeın • 

. . REVUE 
.aatını tercih ettıi;ını anlıyacaksınız~ 

..... depnw :' BERNARo A ZAHAROF, fzmır7 HUkOmet caddee t so l 

BBISTOL 

il 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tllrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR ................ 
Kırk iki senelik tecrübeli İds' 

resife bütün Eğe halkına keP' 
diııini sevdirmiştir. 

Otellerinde miııafir kalanl•'• 
kendi evlerindeki rahatı bil' 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine iliivete 
fia tlar müthiş ucuzdur. 

.:. {~ ~ · .. •' :. ~ ;',~"':ıo. ı..~ ' . , , •:, n •' . ' • 

YENi TOPHANE 
markal! terazilerimiz gelmiştir 

1 

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

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarınd 
No. 28/9 Hüsnü Öz vdemişli mağazasıdır. 

'~de ... 
,__ "PERLOOENT" cilt "macununu 
~erclh edeceksiniz, 

~ıra a~ızın bllcOmte~.erafıt iıhhlyeslnl 
-haiz olan bu macun dı,ıerl çOrO.mekten 
'korur, di' ellerini kuvvetlendirir, nefesi 
'lerlnfellr, v~ insanın gllrOnOf efesini 

,'artırır. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda TurııP 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllzellik kreıtl' 
!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yaı L toptan ıa' 
tıflar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numı:.rada umuoı aceP' 

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edini:ı:. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&6 


