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amutay yaz tatili yapacak 
~~~~~~m'.l'D~~~ .... ----

' 
A ta ür gün iz ..... __ ·_ 

do - s ya a i e çı 
V... ·ı d Bütün yurt seyahatle 

vapuruyle 
yorlar 

~rgı er e alakadardır 

alakadar Ad ı · -· ŞEF, dogv u havali iyle a eti temin ana , 
. v~~~~sibimizdir anayi tesisatını teftiş edece_k · 
deadal ~rın tahakkuk ve tahsilin- JSTANBUL, 7. HAZ1RAN ı-
ltıaııı etin göz önünde bulundurul- Telgraf - Muhabirimizden E d •• 
bir ,~ !arttır. Medent bir devlet, hiç Büyük önder Att.ıtürk yarın sabah -bu sabah- İzmir vapuriyle şark scya- r un 
• --rnan ad'}'· J b' · 1 k •ıatcrn · 1 ane o mı yan ır vergı haline çıkacaktır. Büyük Şef Karadeniz sahillerinden baş ıyara doğu vila-
ın~. ıne asla müsamaha ile baka- yetlcrini gezecektir. Erzurum ve havalisini de teşrif buyurmaları kuvvetli 

Bı'lh bir ihtimal olnrak ileri sürülüyor. 
d ass b" • 
CVrind a ızım gibi imparatorluk ı Büyiil· Şef, çok milhimsenen bu .seyahatleri esnnsıncla Şark havalisini ya-
~tıı ~ vergi adaletsizliğinin acı- kından tetkik etmekle beraber, bu havaliylc nlakadar sanayi tesisatını tef
ta ÇQJc d trnış bulunanlar için bu nok- tiş buyuracaklardır. 
~Yıdır k?1ıa .. mühimdir. Bundan do- Şefe bu seyahatlerinde Dahiliye Vekili B. Şiikrü Kı:ıya ile bazı mütahas
tiıükellefl Cu~~riyet idaresi devlet sıslar da ı·cfakat edeceklerdir. Bütün yurd Şe'fin seyahatlerinin semere ve
llıilinde Y:tlerının yurddaşlara tah- reccğindcıı emindir. 
~let ınusavata ve tahakkukatta ANKARA, 7 (Telgraf) - Kamutayın, cuma günkü celsede yaz tatili ka
}'aııta mefhumuna çok geniş rnik- ran vcnnesi muhtemeldir. Kamutayın son gtinkü celsesinde Hatay :ınese
ra.k el Yel venneği ana prensip ola- lesi Jıakkmdn elde edilen itilafın görüşülmesi ve Başvekilin beklenen siyasi 

M e a mıştır. nutkunu söylemesine intizar ediliyor. 
~~~m~.~M~~ili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lllcyd • en.kuçuk. !>ır haksızlığa LJamı·dı·ye C'aler_ıen ayrıfl'"Or r~ ~ Verılmcmesı ıçin azami de- fl j r 1 a~ 9' 
Yere. assas davranılmıştır. 
~ .R~ tahakkukatına karşı yurddaş- El h l k 
~~a~~~~ hakl~n verilmiş, bu iti- en mec u as er me-
Çttilrn • ~uhtelıf derecelerden ge- ' 

[)"ha ~1 1:°1kfuıları bahşedilmistir. 1 l kl k lr J_ 
~c rne!e~~ gid~Ierek itirazatı tetki- zarına ce en er onu UU 

Hükümdarı 
bugün gidiyor 

s edildi 
Dr. Aras bugün geliyor 

Aras, Rumen ricaliyle 
mühim temaslar yaptı 
Lehistan Cümhurreisi ve 

Bükreşte karşılandı 
İstanbul, 7 ( Telefon ) - Cencvre

dcn sonra Par~, Viyana, Peşte ve Bük
reşi ziya.ret eden hariciye vekilimiz Dr. 
Tevfik Rüştü Aras Rumen nazırlarıyle 
bazı mühim görü~mclcr yapmış ve Kös
tcncc yoluyle İstanbula hareket etmiş
tir. Hariciye vekilimiz ~·arın (bugün) 
şehrimize gel~ccktir. 

Bükreş, 7 ( A.A ) - Doktor Tev
fik Rüştü Aras dün B. Viktor Anto
nesko ile uzun bir mülnkatta bulun-

B. Bek 

muştur. Lehistan hariciye nazırı B. Bel; 
Bükreş civarındaki Mannaacla şcre- ra başvekil B. Tataresko ile uzun bir 

fine maarif nazın B. Anglesko ile mec- mülakatta bulunmuştur. Akşam üzeri 
lis reisi Savlanonun riyasetlerinde bir B. Antonesko tarnfından şerefine hiı< 
öğle ziyafeti verilmiştir. dine verilmiştir. 

Türkiye hariciye vekili öğleden son- ·· - ikinci sahi/ede -
~:""""""'~~~~~~~~~ ...... ~ ...... ~--~------~""""!"--~~ 

Türk - Iran dostluğu 

.Kamutaydan Iran mec
lisine selô:m gönderildi 
B. Saraçoğlu Şükrü beyanatta bulundu 

- YAZISI VÇONCO S.1R1FEDE -

cocuk kntssiU . komısyonlarda halk mü-ı t Erclün hiıkümdarı Altes Abdullah 
Dernerıne. Yer ayrılmıştır. -YAZISI 3 VNCV SAHiFEDE- -YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE- •• 

~~d·~~n:· 'i:!~t;~~~ ~:rn~;~ ................ ............................................ ......... .... ............................................................ Muhbir H use yi n 
Paylaşılamıyan 

' 

dün 
tevkif edildi 

lıc~icc:i:detnemurların !ena i~iyatları at e e aldırmıyorlar 
İlıtırnaıı • •• haksızlıga ugraması B d 
~rşı daertı~b. derpiş eylemiş, buna 1 ursa a 
•ip~b.~~~:d~~~~C:

1

k.:!;::;ndapr•n- uatayda Araplar Türk halkına 'cvınç d ndan memnun olmamak, C'J ~ 
dcrnekr uf."aınak imkansızdır. Bu • •• 

~~·h.,ı:.~:~.;;.~~:!.k~:: taarruz ettı. Olüler ve yaralılar var 
i, lll.?nunla beraber gizliyemeyiz 

1 

dan 
ob.ı bunferit hadis 1 kl" d d İstanbul, 7 ( Telefonla ) - Hatay bulunuyorl::ı.r. Biri nğır olmak üzere ye-
çij .. ' a:z;ı haksızlıkel er şc .. m .. e e gelen haberler, vaziyetin karışık oldu- niden dört kişi yaralanmıştır. 

"ltıed·~ arın onune ge- k bctt·~· · s a tgi Vukid" I ğunu VC gittikçe vehnınet es ıgını ~ Uriyc gazeteleri: İskenderun elden 
~İ]d·unun da k:bah . d ) . d ,

1

· meydana çıkarmaktadır. Uzun bir gitti. Diyerek fcryndı bastırıyorlar. Arap 
L ır. Lı k atı ev etm c- di l . f li t d . d sonra dü "th d b .. d ·~r d ı,a sızlıo ~ l k b P oması na ye evresm eıı . nyasını ı nm e en u soz e gaze-
l · ı e"} eıa ugrıyan ar a a- ah f hak d' en t il haz ı 
•ıakk v ete tevcih ed' l F 1._ nihayet r at ne es almayı e ın . cc c.r, kendilc:ri aleyhinde ıra-
}°qL ı atte şu ve b ıyor ar. a~t knrclcşlcrimi?.e l\!Vn görülen bu ycnı dıkları yaygaraları devam eltinnektc 

• 
11

ut t ya u memurun ve 1 al~k d n} f'lde "ttci'k · •ttj a şu veya .. .. . ' 1 ve ağır ıareketler, ı.ı n ar m ın 1 mu ı ·tırler. 
dola altında işlene bu ~uşuncenın te- hiç te müsait şekilde knrşılanmamıştır. Londra, 7 ( A.A ) - Antakyadan 
~h:ı hükürneti n bır ~aksızlıktan I Bütün Türkiye halkının kalbi Hataylı- Royter ajansına bildirildiğine göre Türk-
di~i :ari2: bir haı:1~k tur;ıanjn, lar için çarpıyor ve her hftdisc lıns- ler ile Araplar arasında karışıklıklar 

ıd:ı.c §Üphe Yok ız 1 teş ı ey e- sasiyctle takip ediliyor. . . olduğundan mahalli hükümet asker 
~tıı • ıa1arırn121 ~~~·: l d Suriyeli memurların tahrık esen ola- kuvvetlerine müracaat etmek mecbu-
1\ · a ıse ere ayıya-ırak ayaklanan bir kısım Araplar yer l'iyetinde kalmıştır. 
~qt~nç Ve bin • . yer Tiirk halkına silah.la saldınyorla.r. Antaky:ı, 7 ( A.A ) - Havas ajan-
h"1ti:; karşı v: vergılerı tah~~u- Yapılan alçakça taarruzlar neticesinde sı ınuhnbiri bildiriyor: 
lif d ı Vardır :n~aşl~~n ıtıraz 1 kardeşlerimizden bir çokları yaralan- ' Hatay anlaşmasının akdi üzerine hfı-
~İa}'etecatta k~rn. un İr ıçın ~u~e- j mıştır. Arap köylüleri silahlandırılıyo~. Suriye hariciye nazırı sıl olan heyecan Sancak dahilinde de-
•ilı ?nlarda d b~syon ar, ve u o- Fransız memurlan asayişi iadeden acız B. Cemal Mürdem - Sonu ücüncü •ahi/ede -

erı hl n ıtaraf halk mümes- ••••••••••••••••• • ••••• •• • •• ••• ••••••••••••••••••••••• • •••• • •• ••••• ••••• ••• •• ••••••••••••••••••• •' ••' ••••• • • ••' •••• ••••••••••• •••••• 
. Bı.ın evc:uttur. C' ' • • • J k ı· J.. •• ,. 
~tit~ı a rağrne~ ba d f ı h ki r ener ın yırmı uo uzuncu yı uonumu 
ııı.ı ar redd . zı e a ar a ı 

trıak" llıuh ı·~dılmekte, ada etin ru- r ll . 1:9 
ıı:::'.;~·.:· ~·-1"'1• karşılaş•'··Avusturya proTesyone erı r enerbah-

~beb' bebı nedir ~ 
• 

ettı def t t-de~çı~· Bu ~omisyonlarda ce•Vf• bı•re karsı _Jo .. rtle magv lu.Ap· 
} • t kend") V~t~n hır kısmı bazı 'J a·~ . 
li \ktı.ıhiyen .1 rını çok garip bir ha- ' J ~ 
~ t .:.ın İtir~br~lrn? sokuyorla:·· Ankarah ar §ı':l!!"!l'!:ll~~m-:w.-.ın•~~~~ 
~ıtı rn li:ve .1 ehındc rey verır- k d" 
tırı 1' Üç be 1 e aralarının açılaca- Galatanarayı en ı 
t\ı dqn trı h kurusluk huzur hakla- sahasında ma ... IOp ettiler y tek 8~3 rurn kaltı.cnklarını dü- Jstanbul, 7 ( Telgraf ) - Fen':h::11ç: 
1 }' arıı.'i <ln} çıkarmıyorlar.. kulübünün yirmi dokuzuncu yıldonumu 
d~ ~l>ıy0t d acıı~rnnsın.. Hepsi böy-ı pazar günü merasimle kutlulaıımıştır. 

un l'tnıy ı lil b" ··k b" tı\ı en ıtı h Oruz. akin böyle Fener stadı davet er ve uyu ır sc-
~~r.. <l dut kimseler de bulu- yirci kiitlcsiylc dolmuştu. 

1 llıt ı g·· l" ıta \ k I Hazırlanan programa orc evvc a 
\\tj~181nd<l 81~. ık işlemenin ıstırabı Fencrbahçe kulübünün atlC't, sporcu, 
du8 .. ne <'he uç ?e§ kuruşluk menfa- denizci ve futbolcuları büyük bir ge
l'~k llntllt'.'k l,?lrnıyeti kalır?. Sonra 

1 
çit resmi yaptılar. Geçit resminde bilhas-

Ctle ı ~rnd k" ,_ __ , ··zı · eli d ltıi, r c hük·· ır ı çekingen ha- sa sporcu atlet ıuz.ınr go erı Ç yor u. 
~tıa 01ı.ırnı:y0r uıne~e .. de iyilik edil- ,. Yürüyüş gayet muntazam ?ldu. .. . . 

l>rcnaip 
0

j" Bılakis hükümetin Günün en mühim hareketi, bugun ıçı~ 
....._ so..; :~ gi.ittüğü adalet Viyanadan celbcdilcn, Avusturya bı-

11"4 Ilıca sahifede - 1 rinci }ikinin na~ğ!up • profesyonelle-
ICl(ı 0CAKOCLU J - Sona 2 ancı sahifede - Ge~en vılki Fener bavramıw ge~ resmine İ§Ü?'ak eden Feurli kız atletlet" 

Bucada, iki baba arasında bir türlü 
paylaşılanuyan küçük Şadi hadisesi res
mi tahkikat safhasına girmiştir. Buca 
nahiye müdürü B. Şem'i baı.ı şahitle
rin ifadelerini tcsbit etmiştir. 

Bursalı fabrikatör B. Mehmet evvelki 
geceyi Basmahanedeki Sadıkbey ote
linde geçirmiş ve Balıkesir yoluyle Bur
saya gitmi§tir. 1ki gün içinde tekrar 
1zmire dönecektir. 

Bursnya gidiş, Bursa adliyesinin gös
terdiği lüzum üzerinedir. Bursa adli
yesi, Hüseyin isminde bir şahsı tevkif 
etmiştir. Hüseyin ötcdenberi aranmak
taydı. Iddiaya göre Hüseyin, bu hadi
senin nnahtarını taşımaktadır. Sekiz 
sene önce kaybolan Şadinin İz.mirde 
baytar B. Aiizin nezdinde bulundui,sunu 
haber veren iki kişiden biridir. 

Fabrikatörle Hüseyin müvacchc 
edildikten sonra 17.ınire geleceklerdir. 
Hüseyinin hadise hakkında bazı mü
fit malfunat vereceği tahmin olunu
yor. Eğer hakikaten bu şahit birşeyler 

- Sona ikinci say/ada -

cı ı 

Baytar B. Aziz 

ıvıl-
r 

Yazan: V. KEMAL 
İmparatorluğun çökmesi, miistcvlilcrin yurdumuza saldırması üzerinl' 

başlıyan milli smraşın bir parçası da ödemişte Hacı tlyas sırtlarında atılan 
ilk kurşunla canlanmıştır. 

Bozdağ, Alaşehir ve Salihli cephelerinin teşekküllerini anla
tan bu eıeri yakında tefrikaya baılıyacağız. 

Vesikaları hadisede geçen tahsiyetlerin canlı varlıkları olan 
bu eseri merakla bekleyiniz ! 
Yaşanmış bir tarih olan bu tefrikamız, değerli bir kalemle süslenmiş, haş
haşa bir heyecan kaynağı haline getirilmiştir. 



t 1 ~ 1 

( 
Sahlle t YENi 

, Vergilerde 
\Adaleti temin, ana r Aile 

1 

prensibimizdir _ 42 • 
2 

_ 

-Ba,tarafı 1 inci Sahifede- Muhatabımın ikinci auali bı 
ruhu darbeleniyor.. oldu: • 

Binaenaleyh hükümetin bu ko- H ı b • G •• t d - fadivaç hakkında ne Jiiı?1'; 
misyonlara tahmil eylediği büyük a ın ası ı·nşaa tı 1 oz epe e düğünüzü gizlemeden, aaf"ill' 
ve şerefli vazifenin hedrolmasına Bir şoförü tehdit olarak konuşacak cuareti k8~ sebebiyet veriliyor.. k d dinizde görüyor musunuz? • 

Bu komisyonlarda bulunan ne bı•tme 0••zere 1•r eden çoban günkü aileyi beğeniyor muaııllflJ· 
memurlar ve ne de halk mürncasille- Göztepede ltalyan bahçesi aile hak~ınd? aöyle?ilenlere irıa;. 
ri §U veya bu dü§iincenin esiri de- Q il üzerinde ailesiyle birlikte ge- mak caız mı, her ınsanın tıl . 

ğildirler. Matlup olan adaletin ye- te er Evkaf ı'daresi şehrı' mizde büyük zinen toför B. Zekiyi, koyun ktrk- laka evlenmesine taraltar rııtsl 
rine getirilmesidir. Esaslı vazifeleri B l d• • • fı d mağa mahsus bir makasla teh- nız? 
d b d r e e ıye reısı tara n an b l k k . . d. d k b. ı· b tın k e u u .. • t t ıt e ere ır ırasmı gas e e • ············ 

Şu.h8;'de nasıldevletmemurlan- teftiş edildi Jna ar yap lrma ararJnl VerrnlŞ lr ;1e suçlu çoban Halil ve.arkad~.'ı ...•....•... .. el,. 
nı daıını kontrol alhnda bulundu- F akJ d l · • Kemalin muhakemelerme dun Sayın arkadaşın muıaııd. 
ruyor, onların mesailerini dürüst l buarledı~ Y t afi mhası 0

1 kayanıataıy. I Evkaf idaresinin Mezarlıkba-1 Aynca maden kömürü ile 111- -hrimiz ag· ırceza mahkemesin- riyle kendileTinin gizliliklerıf 
b - > •• - •• \ b. e e ıye 0 e' an ve 0 d d · tt• k 1 ak l b. k f 1 1 Y"' ll'k d b. k ·ı et',. ir .mecraaa yurutmegı. esası . ır larda bazı tedbirler almaktadır. i 'ı .,.._,7 anın. a ın•.a e ır~e le 1 tı ac o an ır aç ırın ı:apı ~- de devam edilmittir. ta~. u e en . ır no ta.vı ı şa ı4' 
vazıfe sayıyorsa, Bcleclıye ve Tıca- ı Bu meyanda otellerde yapı· oldugu bal bınası ıntaatı ıkmal I caktır. Bu fınnlarda beledıyenın ı Bu celsede iddiasını serdeden cegım ve evlı, çoluk çocuk J· 
ret od~r~ da bu gibi kom.isyonlara 

1 

lacak bazı ilave ve tamirat için ~dilmek üzered~. Haber .. al1;11dı- iat~diğ~ ~vaafta ekm.ek 5~arıla- müddeiumumi muavini B. Şev-; hi~i ~ir bavan olduk!arını_. arı 
seçtiklerı iizalarının meaaı tarzlar!- noksanlar tesbit edilmit ve otel gına göre hal bınasının uzerı te- cagı gıbı mahal~elerm ıhtiyaçl~- ki, karısı Emine ile beraber hava 

1 

lerının •onlar-na eklıyecegınl· 
~ ya~ndan takip eyle".:'ek mev~ı- sahiplerine bildirilmioti. Otel-, ras ~alinde, etrafı parm~klıklarla rı.n~ .c~~ap verebılecek muhtelıf 1 almakta olan foför Zekinin ya- Ne de olsa bu nıc:ızuun 1ı;;:; 
mdedırler. Bu teşekkuller v~ıfe lerde görülen bu noksanların ik- · çevrılecek ve kır kahve~ı. olarak pıtırıcılık te yapılacaktır. nına giderek arkasından ve an-

1 
~l~cak tara!l~ı çohtıır. !J ld' 

verdikleri ark~~a~~ının ne şekilde mal edilip edilmediği dün bizzat kullanıla~tı~: ~~~u~ ıçın evkaf . EV:KAF PAVYONU jsızın kendisini yakala~ığı,. yere gıbı .nü~usa ıhtiyacı olan ~ır ıı 
çalıştıklarını goz onunde bul~nd~r- reis Dr. Behçet Uz tarafından umum mudurlugunun muvafa- Evka~ ıdaresı. b~ sene fuar!' 

1 
yatırdığı ve karısı Emınenın fer-: su? ızdıvaç davasına.~ ehtı{;. 

mağa mecburdurlar. Kendılerıne tetkik edilmiştir. Dr. Bay Behçet kati de alınmıstır. ufak mikyasta ıttirak etmek nı- 1 yadına rağmen çizmesinden çı- mıyet vermek mevkıınde ot tJI 
vekalet verdikleri adamların bu ve- Uz, beraberinde zabıta ba,me-1 Hal binası civarında evkafın yetindedir. Fakat gelecek sene kardığı bir makasla tehdit ettiği l iiunu takdir edeTim. izdivaç 
~aleti iyi bir şekilde kullanıp kullan-

1 

muru B. Ali Riza olduğu halde ı birkaç araas! daha var~ır •.. B_un- entı:rna~y.ona! fua~da. ~aln~z: ve bir lira para aldığı aabit gö-
1 
ai~e davasının reiim kad~, ~ 

madıklannı ~aşhrma~dırlar. . bütün otelleri gezmiffir. Reis l~rın Ü7.erle~ı°:e de ,ehrı suslıye- tzmır vılayetı ~~kaf .. ı.~lerı~~ ıt:la- 1 rüldüğünden maznunun, Türk 
1 
mıyet.~adar heT !eTde .. yukl~"'ı,ı 

Yoksa falan zatı falan k~~isyona otellerin heyeti umuıniyeaini ıyı bılece~ ve ıhtıyaca cevap vere- kadar eden ~e~ıl, b1;1tün T~kıye J ceza kanununun 195 inci mad-
1 
mevkıınde oldugu tabıı vazıle 

seçtik demek maksadı temıne yete- bulmuttur. cek bınalar yapılacaktır. . . . evkaf eserl.erını t~ıhı~ edebılecek desi mucibince üç sene hap~e mah vardır. el 
mez •• Küçük görülebilecek olan bu Bundan başka evkaf Bırıncı hu•usi tertıbatı fımdıden alacak·ıkiimiyetini istemittir. ı Par prensip her insanın, ~-
nokta, vergilerde kanun vaziinin yollar bitti Kordonda tam konforlu mükem- tır. Diğer maznun çoban Kema· dü~nenin bir yuva karmaıı z 
kaadı olan adaleti tesis bakımın- , , l bU I 1.,1 ğ mel bir de ote1 binası yaptıra- Gelecek sene evkafın yapaca· 1 lin hadiseyi uzaktan seyrettiği zumuna inanıyorum. Ncu~J 

· · h •. d. ._ 0 s er -reme 8 caktır B ı d·- B. · · K - b .. ··k k f d T·· - ı td k lik ··k il ı· · b. dan büyük ehemmıyetı aız ır. • b 1 d . u ote ıger ırıncı or- gı uyu ev a pavyonun a ur- ve ali.kadar olmadıgı an aıı ı- as eT mu e e ıyetı ır '. 
Vazifelerini yapmıyan, sala.Bhiyetl~ . a, a 1 

• don otellerinden daha ucuz ola- kiyemizde evkafın içtim!'i ba- ğından beraeti istenmiıtir. bor~ İae, izdiv~ ta Y'fTd ~~ 
rini kullanamıyanlara karşı tedbır iz 1 r • Karftyaka ve lzmır - caktır. kımdan faydaları en cazıp auret- Müdafaa için muhakeme bae- luının mevkıınde bır cenı 1'; 
almak kanuna ve hazineye hizmet B~n:ı ra yollarının tamiratı bit-j Şehrin münasip görülecek bir te tebarüz ettirilecek, birçok kıy- ka bir gijne bırakılmııtır. borcudur. Varlığını ihya eJ J 
etmek demektir.. ı mıı r.lduihından dünden itiba- yerinde de bir asri banyo yapıla- metli abide ve sair eserlerin Yai· """"""""'"'""""'"""""" """ anaya karşı vaziluini ödeıfl, 

HAKKI OCAKOCLU r~~ Kar,ıya~a ve Burnovaya oto- cak ve banyo ayrı ayrı kabine- lı boya tabloları, grafikler, canlı F • mecburiyetini omuzlanan, Jf' 
................ ~ ........................ bus seferlerı tekrar ba,lamıttır. lerden ve müteaddit du, yerle- tablolar bulundurulması için Ça• enerın şünen insan, bütün insanca; 
Dr Aras bugu" n ilk okullar ~en mürekkep olacaktır. 1ı,ı1acaktır. zileler!nin üzerinde •.. doiı!r 0, 

. . H Ik d M hk" · Yı'rmı· dokuzuncu ve dogurtmak mevkıındedır. ti' 

l • Yaz tatili yaptılar a evin e a umıyet iiurmıyan anayla Joğurtmıyatı 
ge ıyor Şehrimiz ilk okulları bugün- ı yıJdo"'nu"mu" kei?in cemiyet içinde rolü ve 1, 

den itibaren yaz tatillerine bae-ı Müsamere kararı zilesi yoktur. Kadın iatese 1ıJ 
-B&Jtarafı 1 inci Sahifede-- lamıtlardır. Ayın on beşine ka- İstemese de doi(uracaktır. Er 
Bükreş, 7 ( A.A) - Lehlstan cüm- dar son sınıf talebelerinin imti-ı' Gençler muv~ttak Oldular Temyiz mahkemesince -B&Jtarafı 1 inci Sahifede-- mutl!Jka pasiv vazife.ini baf4' 

hur başkanı B. Moscicki bugün saat on hanları yapılacaktır. Dün gece Halkevinde, Sakarya de tasdik edildi riyle yapılacak maçtı. Sahaya evvela racaktır. 
altıda muvasalat edecektir. Münakalat Menemen. ödemiı, Bayındır okulu müsamere kolu tarafından Viyananın Rapid takımı çıkmıştı. Ra-; izdivaç ve aile, başka baffı' 
nazırı B. Fransoviçin başkanlığın- ve Tire ile Bergama kazaların- bir müsamere verilmiştir. istiklal On lira rütvet almal<la maz- pid ve Admiı·a, şimdiye kadar Türki- !'eyleTdir. Ailenin bugünkü "'; 
da bir heyet Lehista~ dcv.let reısu:'. daki ilk okullar yaz tatiline baş- marşiyle başlanan müsamereye bir nun sulhceza katiplerinden B. yede en iyi netice alan takımlar arasın- dern insanın ihtiyacına c~:~ı 
ve dış bakanı ~· Bekın de ıştırak ettıgı lamışlardır. çok talebe velileri gelmiş ve Hal- Hakkının asliyecezada cereyan daydL 1 vermiyen yerlerinin tashı .. ~ 
maiyet heyetını kı:rşıla':'ak uzere hu-ı kevi salonu tamamen dolmuştu. eden muhakemesi neticesinde ve- Misafir takımın sahaya çıkışı alkış- ihtiyaç vardır. Elbetteki .Jıı 1'. 
dutla hareket etmişlerdir. Gazeteler bu Fuarımıza Geneler müsamere programını rilen üç aylık mahkumiyet ka- !arla karşılandı. Bunu Fener takımı ta- nen iman bu inkılabı kendı ·d 
münasebetle hararetli makaleler neş-, iki yUz Yunanlı gelt?cek muvaffakıyetle tatbik etmişler ve rarı temyiz mahkemesince de tas- kip etti. Başından sonuna kadar hara-: vası içinde başarma ceııırett 
retm.ektedirler. . .. Türkofis Atina şubesinin te- çok alkışlanmışlardır. dik olunmuştur. retle cereyan eden bu maçta Viyana- gösterecektir. d' 

Bukreş, 7 ( ö.R ) - Lehistan cum- tebbüsü ile enternasyonal lzmir lılar, seyredenleri tatmin eden güzel bir 1 Dikkat .buyurunu7. s~yın . "'ti' 
hur reisi B. Moski, refakatinde hari- fuarının açık bulunacağı gün- Vakıfların idaresinde Ik• oyun çıkardılar ve kolaylıkla neticeyi hatabun, ızdıvae re1ımın, a~le.1". 
ciye nazırı B. Bek olduğu halkralde Bük

1
- lerde Yunanistandan sehrimize 5( hrin imarına da } genç lehlerine çevirdiler. Bugün çok güzel; miyetin. '!1alıdır, de~ek ı~~efıl 

reşe vasıl olmuş, istasyonda Karo• iki yüz ki,ilik bir seyyah kafilesi- ehemmly t verilecek oynayan Fener takımı bire karşı dört-ı rum. Bırı kurucul-unu, 0 

veliaht prens Mişel, hükümet erkfuu nin gelecei?i haber alınmıttır. Ka- 14 yaşında bir kız\ le mağlup olmaktan kurtulamadı. yapıcılığını ;,bat edecektir. ç,4 
ve kor diplomatik tarafından karşılan· file iki hafta ııehrimizde kala- 2762 sayılı vakıflar kanunu Bu maçtan evvel Fenerbahçe • Gü-

1 
NERiMAN GtJR;it' 

mıştır. B. Moski, kral Karo! ve prens cak buradan istanbula gidecek hükümlerine göre evkaf umum kaçırdılar neş mütekait futbolcuları karşılaştı-
Mişel şeref bölüğünü teftiş ettikten ve oradan Yunanistana dönecek- müdürlüilünce hazırlanan dev- !ar. Her iki takımın kadrosunda, za-
sonra birlikte saraya hareket etmişler· 1 tir. Bu seyahatin denizyolları va· let şurasınca tasdik edilen va- Torbalının Dağkızılca nahi- man zaman Türkiye spor sahasında as 
dir. purlarından bı·rı·yte yapılaca<!ı kıflar nizamnamesi ıehrimizde- . b • 1 K - k.. .. d - k ıo ._ d I yesıne ag 1 araagaç oyun e payesine çıkan eski spor yıldızları var-

Paris, 7 ( ö.R ) - Fransız siyasi ma- zannedı.lmektedir. i a ua ar ara tebliii: edilmiftir. k tici 
N• l bir kız açırma hadisesi olmue- dı. Maç çetin ve eğlenceli geçti. · ta-hafilinin kanaatine göre Leh cümhur ızamnameye göre vakıf ma • 

ltalya 
Ne zaman cevaP 

· B B k tar Adı11·ye tayı"nlerı" ı k l · tur. Kaçırılan kızın adı Fatmadır kım ancak birer gol yapacak enerjiyi reisinin Bükreşi ziyareti . e a- arın orunması ve gaye erlJle k 
fından Lehistan ve Romanya arasında yani muavlr ler göre y~atılması için yeni ted- ve on dört Yaşındadır. Kaçıranlar ayaklarında buldular. Verece 
dig" er bütün beynelmilel teşekkül ve it I b d 1 r birler alınacaktır. Hüseyin Hüsnü ile arkadatı Ham- il İstanbul, 7 ( Telgraf ) - Günün ve R 6 (A A) ttal Jr v z eler ne aşla ı a y 1 d hatta bu ayın en mühim spor hadisesı,· oma, . - yanırı "' 
nüfuzlardan müstakil olarak bir Bük- .. dd eni vakıf inşaatında ge ir za ır. I k 1 .. - tak . ·rıe"' 

- V•...ınva mihveri kurmak için Şehrimiz cümhuriyet mu ~ temı·nı· esas olmakla beraber ,e- Fatma kard • 1 b·rlikte tü- milli kiline şampiyonluğuna namzet panyo ontro unun vıyeaı 3~ 
reş -.- ·ıumum·ı muavı·nıı·klerine tayın h. . . efıy e 1 

• 1 1 T t kl'fl · ce". ~ 
sarfedilen gayretle alakadardır. 1 d.l . l M f K I ırlerın ımarı noktasına da ehem- tün tarlaaında çalıtırken taar- zannedilen Galatasaray takımının Tak- Al 

0 
an ntı ız h ı ~.e "~t'I"' 

Varşova, 7 ( A.A ) - Reisicümhur e ı kmıt 0 anho'-~sta a ·ne.ima Bpa. miyet verilecektir. ruza uiiramı,, kardeşinin elinden 
1 
sim stadyumunda mağ!Op oluşudur. An- . "'.a.nya. ~ usus. ı ~ ıf 

M . ki da hari . B fa azaaı ıuum muavı a· ı k alm I d G k t karanın Güç takımı Galatasaray kar- bıldırır bildırmez venlecekhr. ~ 
oscıc yanın CJye nazırı . H d D 1 K h. • • • ızı ıt ar ır. ene ıza aar- • ı 1 d-'-' ka •• ih . 50ıv 

Bek olduğu halde öğle üzeri hususi bir yan h~kn. a!1B aKa ve l h~ •~ar Valımız geldı d·td·-· ·dd. d d jşısında bakim bir oyun oynayarak bu saat er eıu tı tiyattan ""' - y ema 8 e rımı•e ruz e ı ıgı ı ıası a var ır. . · d. tm kt lan ~wt. treni Bükr harek t . . ceza a ımı a . '· . . . . neticeyi hak etmiştir. Netıce 2 • 4 tür. şun ı cereyan e e e o ,... 
Po7onya eş;eisic~.:Utmiş~Ukreşte 1 

gl elderek vazifelerine başlamış- Üç gijn evvel Bayındır ve Ti- Suçl~lar bu ıfı becerdıkten son- Bu suretle Galntasaray iki puvan kay- kerelerin neticesi hakkında sı :J 

Kral K 1 ktedir 
ar ır re kazalarını tefti•e gitmit olan ra tzmıre doğru gelmeğe bat- betmiş oluyor. şüphe ve tereddüt tezahüratı r 

aro u reı;men ziyaret etme .. 'ı t ·. . t mahk • • V 1· B F 1 c··ı t ft. . . b·t· . k' .. . . . . zmır tıcare emesı aza a ı · az 1 u eç e •tını 1 ır- lamı,lard T b 1 b b r ru"lmektedır· 
Moscıc ı dun başvekil ile harıcıye na- . 

1
. _. t . d.I . l ır. or a ının a e • ayın e ı mıt miı ve tebrimize dönmüttür. y · l -'·"' zırı B. Bek de hazır olduğu halde Ma- ~:-1ahvın .ıgıtne .. ddeiu • o an vermesi üzerine Buca jandarma- ent eser er lngiliz projesini akim bırlll""Jl 

rkaeşaltta Sbmı1'gli Rydz ile uzun bir müla-l~~:ı:;::;en ;~ Abdull:hu K':~: A Alb k tarı derhal tahkikata başlamıe- iş verenler ve işçiler 
1
matuf bir. Bolşe"'.ik boykotajııı"" ' 

u unmuştur. d · d d.. · ·f · b • a yra !ardır. Filvaki gece vakti Koza- iş kanununun tatbikatına geçi- da bahsedılmektedır. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• emır e un yenı vazı esıne aş- Beraet ettı• 1 y· F k b ı d k 1 ii;aç mevkiinde bunlara tesadüf leceği bugünlerde gerek iş verenle- ıne ransız a u ün e 1 f 
Pay/aşı/amıyan amıftır. - Cumaovaaında Bn. Sıdıkaya edilmi•tir. Hüseyin Hüınü, jan- ' rin ve gerek işçilerin bilmele~~ lazı~ hüsnüniyet ~ezi~~~~e v~ ~~ 

k 
Alsancak camii borcundan dolayı B. Zeynelabi- darmaları görünce ceketini fır-' gelen en mühim noktaların guzel hır yanın Valensıya hukumetınırı ı~ 

ÇOCU Alsancakta evkaf idaresi tara· 1 dinin icra daireıince satılan bir !atarak kaçmıf, Hamza ve genç hülasasını yapmış ola?, ~düstrİ» nüniyetin! şüphe ilebagö~.teren. ~ıı"' 
-Bll§tarafı 1 inci Sahifede-- fından on bin lira sarfiyle bir baii;ını tanınmıt genç ihracatçı- kız yakalanmıttır. 1 mec·muasının mayıs nus asını mut· yan resmı notu te ruz ettırı 

cami intası tekarrür etmit ve ca- larımızdan Ispartalı B. Ali Hay- Tahkikata ehemmı·yetle de- laka o.ku.yunuz. Bu knü~hadal .bili!~-, tedir.. ,,,,••' 
biliyorsa iş tenevvür edecek; aksi çı- .• l mum ışçı, usta ve te nısyen erı gı- •••••• 111111• 111••1 ••••••••••••••• 

karsa Mdise kapanmış olacaktır. mıın arsası evve ce Alsancaklı- dar Albayrak satın almı,tı. Ala- vam ediliyor. ı ~ 
Küçült Şadi pazar günü Bucadaki lar tarafından toplanan para ile kadar bazı kimseler bundan mÜ· lendiren birçok pratik ve faydalı tek- r 

evinden çıkarak istasyon caddesinde bi- satın alınmıştı. Bu arsa üzerine. teessir olarak B. Ali Haydar Al- Alman filosu nik yazılar vardır. IB O R S JJ!. 
sikletle uzunca bir gezinti yapmıştır. inta olunacak cami;n keşfinin bayrak aleyhine dolandırıcılık Doyçland kurbanları 
Bayan Beytiye hala, bayan Emine ile yapılmasına mimar B. Necmed- davası açmıtlardı. ikinci asliye- Cebelüttarık, 6 ( A.A ) -:-- Doyçland, 
birlikte Bucadadır. Ve belediye gazi· din memur edilmiftir. 1 ceza mahkemesinde görülmek- 4 tahMbahir ve 4 muhribden mürek-
nosunda ekseri zamanlarını istirahatle Ketif ve proje umum müdür- te olan bu dava dün aona ermiı kep hır Alman filosunun hali hazırda 

Cebelüttarık, 7 ( A.A ) - Doyçland 
yaralılarından biri daha bugün has
tanede ölmüştür. Bu suretle ölülerin 
sayısı 29 a çıkmıştır. 

geçirmektedir. lüğün tasvibine iktiran eder et- ve B. Ali Haydar Albayrak hak- Cadiks limanında bulunduğu bildiril-
mez insaata baflanacaktır. kında beraet kararı verilmittir. mektedir. 

Dost!uk 
tezahürleri 
Kiel, 7 (A.A) - Fransız Jcanne 

o·arc kruvazörü Alman bahriyesi- ' 
ni ziyaret etmek üzere Kiele gele- i 
cektir. Fransız kruvazörü Kie1 1e 
sekiz gün kalacaktır. Bu esna ... ' 
gemi subayları tayyarelerle Berli
ne gelecekler ve orada bir gün geze
ceklerdir. r Halkevinde 1 

Bugün Halkevinde saat 17 de I 
müze ve sergi komitesinin top-il 
lantıaı vardır. 

IEiil~mm-•• .. 
TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 

1-100 SENE SONRA .. Dünyamızın bugünkü gid işine göre yüz sene sonra erişeceği tekamül 
•ve bunun avakıbını gösteren feerik filim. Görülmemiş mızansen ve 

2 - SiRK 
TAÇ GEYME 3 - lngiltere kral ve 

kraliçesinin 

kuruştur. 

dekor zenginliği ... 
Sovyet sinema;:ılığının yeni bir şaheseri 
şimdiye kadar görülen canbazhane fi
limlerinin en eğlenceli ve en heyecanlısı 

MERASiMi geçen hafta vaktinde yetişemiyen bu filim 
ı.. bu hafta da ilave olarak gösterilecektir. 

Df,,.KAT: FIATLER: 20, 25 ve 35 

Seans saatleri: Her gün 4 ve 7 20 de SiRK 
5.35 ve 9.15 de Yüz sene sonra 

ve Pazar günleri 12.30 da: SiRK ve 2.25 de Yüz ~ene sonra 
'!. • • _· ~. #ı-

Uzum 
Ç. Fiat ıt 
55 M.J. Taran.15,75 16.,0 
22 K. 'fan er 16,25 18.~ 
15 H. Alyoti 16 19 O 

1 O Alyoti 11,50 11.5 
3 Ş. Rıza H. 17 17 

105 Yekiın 

1
441394 E~ki vekün 
441499 U yekiın 

incir 
206 A. H. Nazlı 4 

184101 

4 

184307 
Zahire 

37 B. Pamuk 37 
4A 
~ 

56 Kent. Palamut 250 ~ı 
8814 kilo yapak 50 tS. 

78 " Susam 15,50 ı 
40000 " P. çekird~. 3,25 

Fi 

l\f 
N 



~ SAlJ 8 HAZtRAN 1937 ------- YENi ASIK Sahife~ 

Fratelli Sperco =- • N. V. 
Vap A W. F. il. Van fler uru cntası " 
Roy ALE Zee & ',o. 

Son derece müessir FLIT"".'mayii kullanınız 
NEERLANDAIS DElITSCHE LEVANTE LlNtE 

JlJN KUMPANYASI HAMBURG 
FLİT taklidi mayilerle müz'iç pirelerin I ~O vapuru 10 hazirana doğru ARKADiA vapuru J 1 haziran- hakkından gelinemez • 

.._ 8 Yor. Yii.künü tahliyeden aon da beklenilmektedir • Rotterdam, 
al.-~' Yama ve Köatenceye yük Hamburg ve Bremen için yük ka-
~. bul eder. 

SVENgKA O AME.RICAN EXPORT Ll NES 
KUMP ~NT UNtEN The Export Stcamship corporation 

SAJMA NY ASiNiN Pireden aktarmaJı aeri seferler 
ıtlip .L.~ vapuru 1haziran937 de EXCALIBUR vapuru 4 haziranda 
~ Anvera, Rotterdam, Pireden -Boston ve Nevyork için 
1ÇiQ •• • Ve Skandinavya limanlan hareket edecektir. 

1iildiyecekfu. EXETER vapuru 18 haziranda 

FLiT. batan haşarat öldaraca mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuşt1:1r Fnt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartl mOkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrQr. ŞOpheli mayilerl red~e.diniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığanıza emin olmak ıçın: siyah ku
şakh ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

leni >u\sNE vapuru ı4 huiranda bek Pireden Nevyork ve Boston için 
• Yor. Rotterdam Hamb Gd hareket edecektir. 

Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur . 

~ \'e Ska d' ' • urg, . ~- EXCAMBION vapuru 2 temmuz
)iik ~ ınavya limanlan ıçm da Pireden Boston ve Nevyork için 

SER.y il'. hareket edecektir. 
tS MARITJM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem-

>J..B KUMPANYASININ muzda Pireden Bostan ve Nevyork 
tlQ A JUUA vapuru 16 hazi- içni hareket .. edec~ktir. 

937 tarihin d ... beld , Seyahat muddetı : 
e ogru enıyor. p· B 16 .. M., il . . ue - oston gun 

tu \'e .. 1 Ya ve Cenova ıçın yol- Pire - Nevyoric 18 gün itan:-: kabul eder. AMERICAN EXPORT LlNE.5 
lard .. L• a 1 hareket tarihleriyle navlun- The Export Stcamship corporation of 
~ devi ~1-J''- N k )'~ t.h g §aa. ııderden acenta meıuli- evyor 

ca:aaı t••?CZSZ 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET . 

Vapur acentası 
lRlNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

I LAN 
Iımir ikinci Hukuk Mahke· 

mesinden : 

D u) etmez. EXPR.ESS vapuru J O haziranda 

d -ha fazla tafail 4 t · . I'-' • k beklenilmektedir. Nevyork için yük DRAGO vapuru ) 5 haziranda 
011«l. "Y" a ıçın auncı or- k b l d 

Lllerman Lines Ltd. 

lzmirde Balcılar içinde 96 
No: Ju dnkkinda müstahdem 
ve lzmir nufu11 sicillinin hane 
647, cilt 133 sahife 77 numa· 
rasında kayıtlı ölü Mariyadan 
doğma öln Yani oğlu mühtedi 
Bekir tarafından mahkemeye 
verilen arzuhalde : Kendisi 1 ahrnil Tah · • a u e er· Liverpol ve Svanseadan gelerek illııda f:'aA ve lıye bınuı arka- Service Maritime Roumain Bucareat 
ibtida ederek adı Bekir oldu
k u haldt". :lUfusundn ana ve 
baba isimlerinin ba,ka bir dil· 
le yaz1'1 k:ıldığı cihetle ölil 
anası Mariya ile babası ismi-

ta.lığı .~ SPERCO vapur acen- DURUSTOR vapuru 30 mavısta yük çıkarN~ktır. 15 h . 
ll1ır ~ ınuracaat edilmesi rica olu- beklenilmektedir. Köstence , S~lina GROD vapuru azıranda 

· K Lo dr ve Hullden gelerek yu"k alas ve Kalas aktarması olarak n 8 

!wnz TELEFON : 4142/4221 /2663 bütün Tuna limanları için yük ka- çıkaracaktır. '°' a bul eder. GRODNO vapuru 30 haziranda 
UQktor o t Johnston Yarren . Lineı - Llverpool gelerek Londra ve Hull için yük 

nin de Türkçeye çevrilmesini 
istemiş olmakla İcra kılman 
tahkikat ve muhakeme sonun· 
da : Davacının ölü anası Ma
riyanın Havva ve babası ölü 
Yaninin de Abdullah olarak 
adlaranm değiştirilmesine mah
kemece 1 • 6 • 937 tarihinde 
karar verildiği medeni K. nun 
26 ancı maddesi hükmüne tev
fikan ilan olunur. 

~ 
pera Or INCEMORE vapuru 30 mayısta • alacaktır. 

1 K 1 ~ Liverpul ve Anversten gelerek yiik DEUTSH - LEY ANTE - Linie 

a iDi U a Ç 1 ~~rs~İ~t~r: ~:t!a~~ ~::~iiç~ös~:k H~[~~ sa!::'n 1~e kn-::-:;~; 
kabul eder. gelerek yuk çıkaracaktır. 

1( 1 Soc. Royale Hongroise Danube NOT : Vürut tarihleri -
ll ak B - M 'tim , va 

Ik' ogaz, Burun hasta· an e purların isimleri ve navlun üc-
1 lan birinci sınıf be~U~AP.f5J. veBepuru 29 ma~'>ta retlerinin değişikliklerinden me-

Mu mütahassısı em me t ır. . lgrad, . Lıma- suJi et kabul edilmez. 
~' ayenebane . Bi · • B l sol, Budapcşte, Bratıslava, Lınz ve Y 
•1 0. 36 T I · f rın2c3ılOey er Viyana için yük kabul eder. 

I:' • e e on Den Norskc Midelhavslinje Oslo 
l:.Vı• G h 

d : oztepe tramvay cad· BOSPHORUS vapuru 18 hazi-
eaı 992 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 

l-26 (481) Diycp, ve Norveç limanları için yük 

HALKIN 
Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 

kabul eder. 

ile yanan her boy 

Petromaks 
lliks limbaları gelmiştir. 

(( Halkımıza kolaylık 
l>~faletle her şey taksitle verilir 

Ilı oyanın en • ı b. 'ki 'k · · · Odeı sag am ısı et ve motosı let leı mı yem 
lasınd Petromaks lüks lambalarını NECiP SADIK ma~a-lla I an arayınız. -

cılar: 156 -- Necip Sadık OamJap1nar 

~~vlet Demiryollarından: 
detJ ı orfu ista d k' .d . . • .. -d 1 e v syonun a ı ı are:mıze aıt ambar uç sene mu • 
~llıir Ar açık artırma usulile 14-6· 937 Pazartesi günü saat 15te 

P.ı sancak 8 · · · ı ·ı kf ı lllıa ıncı ış etme komisyonunda kiraya verı ece ır. 
tı:~ lliab:~en üç senelik kira bed~li 300 lıradır. isteklilerin % 
~it k,llunı°~~ nıuvakkat teminat yatırmaları ve işe g irmeye ma
d akttta k .1' halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen 

all 0ınısyo - ş ı k · •e l(e ib na. muracaatları laZ1mdır. artnaı.ne.er omısyon-
I ç urJo ıstasyt>n yazıhanesinden puasız ahnır. 

ot lk tkaifttta . 4-8 1750 (995) . 
.. •tı lOo eıı fesh edilen ve muhammen bedeli 42000 lıra 

~~illi •aat ton renkli veya beyaz üstübü 21 • 6 - 937 Pazartesi 
1'>• 1 S d . . d 'd & •ınd, e yemden kapalı zarf usuhle Ankara a ı are 

k ll İşe •~tarı alınacaktır. 
lltıu gırnıek · · k · l ·ı "c tıurı t . ıstıyenlerin 3150 liralık muvak at temırıa ı e, 

•i 3297 Nayın ettiği vesika 'arı resmi gazetenin 1 • 5 - 936 gün 

Jif~d~ Narı o. lu nusbasında intişar ctmış olan talimatname daire
lc ~tıni aya. Vekaletinden alınmış müteabbitlı '- vesikası ve tek-

tı 14 nı f7Üo 14 . J. w • 

Ş :tınıd 0 saat de kadar Komisyon reıs ıgıne verme· 
llrt ır. 

Paşa llaıneler 21 O 
Ve J\d kuru~ mukabiJinde Ankara, lzmir, Haydar-

b· ana veznelerinden satılmaktadır. 
•er ~nar iat 5-7-9-11 1739 (1000) 
llU "' ka,,akasyonu istimlak hududu dahilinde bulunan 20 adet 

E 
Baş ağrısı büyük bir 

ıstaraphr. 

Derhal bir ka~e SEFA
LİN alarak kurtulunuz. 

Grip, yaz nezlesi, ro· 
matizma ve kadınların 

sanca arını ani olarak ge· 
çırar. 

1 tik ve 12 lik amba
laj larını arayınız. 

lzmir : satış yeri. 

Türk Ecza 
DEPOSU 

ve 

Lütfü Krom 
ECZA DEPOSU 

8-15-22 (1022) 

AL i 

•ı 
IZMIR MiLLi EMLAK MÜuÜRLÜGÜNDEN : 

. - . . .• - , 
Sıra No. Lira 

Hasan Hoca Osmaniye C. 10 eski ve taj No: Ju 1100 
Mağaza ... 

798 

816 3. cü karataş lslabane S. 51 eski 33 taj No: lu 121 
evın 224 sebımde 155 sehmi ... 

817 Kahramanlar sepetçi S. 38 kapu 12 taJ· No:lu 100 
D-kk· u an ... 

818 Karataş 1hsaniye 5/1 eski kapu 9 taj No: Ju 120 
147,50 me~re M. Ar;;a ..• 

820 2: ci Karantina mıs:rh C. 451/433 eski 319 taj 100 
No: Ju 395 metre Dükkan ve arsası... · 

828 Güzelyah Erik S. 31 eski 13 taj No: lu Ev... 200 
829 " " HaJımağa-Güneş S. 176,SO Metre 913 70 

ada 8 parsel No: fu Arsa ... 
831 Güzelyalı Yeni çay S. Teceddüt S. 16 eski 14 ve 150 

16 taj No: 1u Ev ..• 
830 GüzeJyah Şekip çıkmazı - Ferah So. 22 eski 100 

24 taj No: Ju Ev. 
Yukarıda yazth emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. ihalesi 17 • 6 - 937 Perşembe günü saat 
15 dedir. Taliplerin Mılli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

(1014) (1720) 
- -·--!!SE • 

Fil Başı Çividi 

Ağızdan çıkan her diş 
IJayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

• )!' • ~ 

.'RADYOLi -N:··; 
. . . . . 
. ' -

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

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

DAiMA RADYOLiN 
-- b _., ıw • 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
Tıbbi müstahzarlar 

Dereceler 
Termoılar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 

sıhhi ihtiyaçların hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Veholid tasfiye cıhazlarının 
mümessilidir. 

:····································································· . . . . 

• • • . 

Taze Temiz Ucuz IJaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

• . • . 

toplantıya çağırış 
Erbeyli incir müstahsilleri kooperatifinde 1 mayıs 1937 tarihi· 

ne kadar ortak bulunanların 26 haziran 1937 cumarte6İ günü 
saat 17 de Er beyli kooperatif deposunda yapılacak fevkalade 
toplantıya asaleten veya temsilen iştirakleri rıca ve ilan olunur. 

RUZNAME 
idare heyeti 

Erbeyli incir müstahsiHeri kooperatifi ana mukavelenamesioe 
göre 7 mayıs 1937 tarihi itibariyJe tanzim edilen bilanço ve 
karüzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle alakadar idare mecli-
sinjn ibrası. (1011) 

tlıe ~at 16 dve 3 a~et de akkavak ağacı 18 - 6 - ?31 cum~ ~rü
kcs·ı 01tıisy a lzmır Alsancakta 8 inci işletme bınasında ışlet· 

ı Ilı . onund A w 1 "er tsı al a açık artırma suretile sa lılacak hr. gaç arın 
bı.ııttteıerj v ıcıya aittir. isteklilerin 638 kuruş muvakkat teminat 

Jj llnnı e aran J k A - ·ı . ~ ~Uta~ adıiına d .1 anb vesikalarla işe girmeye _anunkı m~m erı 

Türkiyede sahlan çamaşır çivitlerinin en eyisi ve en mükem- J • T El k k 
melidir. Sahipleri, serma esi ve işç leri halis Türktür. Zffilf ram vay Ve e trİ 

Bazı çivitlerde olduğu gibi içinde çamasırlan yıpratan mad- Şirketinden: 
411" Ş, atları JA aır eyannameierle muayyen vakıtte omısyona 
~ rtıı,lllel auttadır. 

er k . 
J 0ttaısyondan parasız alınır. 

1771 (1015) 8 -- 12 

deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 
verir, ikramiyelidir her yerde satıhr. Şebeke ameliyab dolayısile cereyanın 9- 6 - 1937 Çarşamba 

günü saat 12 den 17 ye kadar Arapfırıoı, Damlacık sokaklaun-
Ege için umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me- da ye mücavir aokakJarda kesileceği sayın abonelerimizce bilin• 

raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 mek üzre ilin olunur • 
. .. .. .. 



Paris sergisi büyük bir muvaffakıyet ka::andı. Bu sergiye iştirak eden 
deı;letler arasında, iktısadi rekabet halinde bulunan Almanya ve Sovyetler 
giizel bir pa'l•yon inşa ettiler. Sağda Sovyct pavyonunu, solda Alman pav
yonunu görüyorsunuz. 

YENi ASIR 

Diinkü posta ile gelen Deyli E/c$press gazetesi, Veziristanda hadiselerin 
devanı ettiğini haber ve1'iyor. Fotograf, lngiliz kuvvetlerine ka.fa tutan ipi 
fakiriJ.in silahlı askerlerini harekat esnasında çok iyi bir §ekilde gösteriyor. 

SALI 8 HAztRAN 1937 

~J.L"Z/.T.L7J..LZY-7..zT/.77..T.LZZJtz.Z7.L27.Z7.ZZLZT..LZ>o.:%.llZZZ7...2'2ZZ7.T.LZZ2Z2ZLZA/J•h:lıZZ:tZZT..Lr../.Z.:LOl(ZT".,077.7-Zl~~ZZZ7.:ZZZ:ZZ7.7.2!::z:27:2Z!:Z.i~ZZZZZZ1 

Italyanın cevabı ge • 
1 Frans z ·başve ili 

ontrolü kabul etmekte, ancak Herg .. mania atlıyoruz diyen başve' ita/ya 
bazı gara til r istemektedir il mevkiinden emi görü müşt··r 

Asilerin yaptıkları bonıbardımanları ltalyan ve işçiler federasyonu reisi, işçilerin 

Alman uçakçıları i dare ediyormuş arkasında olduğunu beyan 
hükümetin 
etti 

Paris, 7 ( ö.R) - Dünyanın muh- niyeti sayesinde bu programı tat-1-=r;-"'-""l~---
Londra, 7 (Ö.R) - Hükümet, İs

panya sahillerinde kontrol vazife
sını gören dört devlet filolarına 
verilecek emniyet garantileri hakkın
daki telkinleri hakkında italyanın 
cevabını da bugün almıştır. ltalyan 
hükümeti tarafından verilen ceva
bın Alman cevabının ayni olduğu 
zannedilmektedir. 

Roma hükümeti lspanyol lima
nında kontrol gemileri için müm
kün olduğu kadar çok mikdarda em
niyet mıntakaları tesisini kabul et
mektedir. Ve hadise halinde dört 
devlet arasında bir istişareye de 
muhalif değildir. Fakat ltalya da, 
Almanya gibi, bu istişarenin kontro
le memur harp gemilerinden birine 
taarruz halinde meşru müdafaa va
ziyetini haleldar etmemesini temen
ni etmektedir. 

Diğer taraf tan Alman cevabı üze
rine lngiliz hükümeti Berline yeni 
bir tebliğde bulunmuştur. İngiliz hü
kümeti bu nota ile meşru müdafaa 
hakkının inkar edilemiyeceği mü
talaasında olduğunu, fakat bunun 
«Mukabele hilmisih> suretiyle ceza 

lidir. İngiliz hükümeti kontrolü tat
bik eden dört devlet arasında ha
kiki bir iş birliği gayesini takip etti
ği içindir ki bu istişare kaydı üzerin
de ısrar etmektedir. 

Ayni mahiyette mülahazalann Ro
maya da bildirilmesi mümkündür. 
Siyasi mahfellerin hepsi müzake
relerin neticesi hakkında nikbin bu
lunmakta ve yakın vadede bir an
laşmaya vasıl olunacağına kani bu
lunmaktadırlar .. 

Londra, 7 (A.A) - Sabah gaze
teleri Almanya ve ltalyanın lngiliz 
tekliflerine verdiği cevaplar hakkın
da hararetli tefsiratta bulunuyor
lar.. Ve bu iki memleketin prensip 
itibariyle muvafakat etmekle bera
ber taarruz halinde üç devletin ku
mandaları ile istişareye giriı:ımeclen 
önce hareket ve mukabele serbes
tisini muhafaza hakkını istedi ·leri
ni kaydediyorlar. 

Tahminlere göre Fransızlar em
niyet bölgelerinin ilgasiyle kontro
le ademi müdahale anlaşmasını im
za etmiş olan devletlerin bilamel iş
tirakini ve bütün İspanyol gemile· 

telif memleketlerinde şubeleri olan bik etmiş ve diğer sınıfların vaziye
ve her meslekten tek bir mümessi- tını güçleştirmeksizin işçi sınıfının 
lin iştirakiyle teessüs ederek dahili halini ıslah etmiştir. 
ve harici sulh ve anlaşma lehinde Sosyalist idareli hükümet mem-
j çalışan Rotary kulüplerinin Niste leketin kötü bir idare ile harap ol-
1 toplanan beynelmilel kongresinde duğu bir devreyi takip etmiştir ..•. 
1 Fransa cümhurreisi B. Albert Leh- Ayni zamanda ufukta beliren bir 
run delegeleri Fransayı ve Fransız 

1 harp tehlikesi girişilen eseri tehli-
milletini her sahada tanımak ıçın B keye düşürecek mahiyette idi. u-

1
: memleketi baştan başa zıya· k 1 
rete davet etmiş ve gerek na rağmen hükümet muvaffa o -
kendi emniyetini korumak, ge- muştur. Biz demokratik müessese-

! k be 1 l 1 ıh k lerin muhafazasını en iyi sulh ve re ·se yne mi e su un orun-
! masına hizmet etmek iç· n F ransanın terakki vasıtası telakki ettik. F ev
. maddi kuvvetlerini tam olarak mu- kalade bir salahiyet istemeden i~-

1 
h~f~ azminde olduğunu bildir- çilerin vaziyetini, insani vaziyeti 
mıştir.. değiştiren teclbirler a1mağa muvaf-

1 Paria, 7 (ö.R) - Halk cephesi fak olduk. ilk defa olarak patronlar 
1 hükümetinin birinci yıldönümü mü- ve işçiler Fransada müsavi iki taraf 
nasebetiyle Luna Parkta yapılan halinde müzakereye giriştiler 

1 sosyalist içtimaında söz alan ha§- anlaşmaya vardılar. 
·vekil B. Blum demiştir ki : Hükümetin içinde - Memleket
ı1. - İktidar mevkiine geçmekle kar- te olduğu gibi - ekseriyeti teşkil 
şılaşacağımız güçlükleri bilmiyor eden patronlar arasında anlaşma 
~değildik. Fakat sosyalist partisinin bir sene evvelki kadar tamdır ve ek

. hükümete iştiraki hadisesinin par- seriyet tamamdır. Yapılacak daha 
lamento ananelerinde bir değişiklik ıslahat vardır. Biz daimi olarak 

1 
husule getireceğini göstermek iste· bir mania koşusu yapıyoruz. Her 

1 
dik. Ne anayasadan, ne de halk cep- gün bir engel atlıyoruz. Her gün de 

" hesi programının esaslarından ayrıl- yuvarlanmak tehlikesine maruzuz. 
1 ~ .. . 1 madan bunun delilini gösterdik. . • İşte hükümete hem geçici, hem de 

B r tayyare kazasında olem ası Müşterek gayretle hazırlanan bu devamlı bir mahiyet veren budur .• 
generallerden San Jurjo -~--,...7.?~.,,,,..., ................ ....,..,,,,,..._..,,....,,. __ -=,..,,,._,.,.-...,,,..,._....-....-::--:ı-.,.....·..,,..,...,... ....... .,_ _ _,....,.,..,. 

asker, on dort falangist ve altı sivil 1 , 
hatforımıza geçmişlerdir. 

BLkaye cephesinde düşmanın Le
mona tepesine karşı geçen gece baş
ladığı taarruz kolayca püskürtül-l müştür. · Bir onbaşı ve dokuz asker 
silah ve mühimmatlariyle hatlarımı- Fransız BQ.§Vekili B. Bluuı 
za geçmi~lerdir. Santander cephe- Clermont, 7 (A.A) -- Blum ~ 
sinde kuvvetlerimiz ilerliyerek ba- kümetinin yıldönümü rnünase J. 
zı düşman hatlarını işgal etmişlerdir. ! tiyle yapılan bir :ııümayiş esnası; 
Astürya cephesinde, Oviedoda düş-1 JOUHAUX bir nutuk söyliyti 
manın bir hücumu zayiat verdirile-' vaziyet ne olursa olsun umuf11 
rek tardedilmiş, mazbaha mahalle· konfederasyonunun daima hiİ~I 
sinde kuvvetlerimiz bir baskın ya- mete müzahir olacağını beyan 
parak düşmandan bir kaç baş hay- miştir. 
van zaptetmişlerdir. JOUHAUX konfederasyonuJl ~ 

Londra, 7 (ö.R) -- Buraya g& tün partilere karşı istiklalini f1l 
Bilbaodan hicret eden lspanyol çocukları len haberlere göre Bilbao cephesinde ıı 

f Lemona tepesı.nı"n zaptı ı·çı"n gecelı" ı hafaza edeceğini kaydettikten so 
tedbirleri tatbiki hakkını istilzam rinde bitara müşahitler bulunması-

ed k d. gu""ndu··zıu·· muharebeler olmuştur.. sözlerine şöyle devam etmiştir : . 
etm iğini bildirmektedir. İngiliz nı isteme te ır. d 
hükümeti hücuma uğrıyan bir harp Madrid, 7 ( ö.R) _ Harbiye ne- Nasyonalis~le~in .. bu m~satla ?'ap- 1 -- Eğer yarın parlamento h~ 
gemisinin bu hücumu tardetmesini zareti saat 23 te tebliğ ctmiştir:Mcr- tı.kları yenı hır hucum .cu~~urıye~- leri neticesinde hükümet dü ~ 
kabul etmektedir. Ancak bunun kezde muhtelif mıntakalarda top çıler tarafından tardedılmıştır. Ası- olursa umumi iş konfederas1°1 
ilerisine gidecek olan ceza tedbirleri ateşi. Şark ordusunda düşman mit-1 ler taraf~ndan yapılan ?ombardıman-, bunu kabul etmiyecektir. Si~ 
düşünülecek olursa, bunların tat- ralyöz ateşiyle dağıtılmış, ağır za-ı lara gelınce Bask pılotları bu ha- devri geçmiştir.lktısadi sahada tJıı1 
biki ancak bir istisareyi takip etme- • t .. ··1 .. f" Bir onba .. reketlerin İtalyan ve Alman tayya- . mi iş konfederasyonu temsil et~. 

yıa ı goru muş ur. şı, uç el . fı d ld w bild" Fransız i§çi konfederasyonu rcısi B.JUho htı" 
~~-~---------------~·----~--~--~r ~taran~~~ ı~ı ~ lcak"I · ·· · Emı"nı"zk"Fransayı aldıgıwmızdankkbnıh~i~ ~ m~u -- . l j program yapı a ış erı gosterı- ı ıı 

ti k • rıyor ar.. f k . d b" h d d h b k v H""k"" metin yerine g~çmemck için b ıJ rnaVU U . IS yan Bilbao 7 (A.A) _ Bask ce he- yor: a at. aynı za~.a~. a ır. ~ ut a a mesut ıra acagız. u ume· bert'"' 

Arnavutlukta, eski dahiliye nazırı Etem Totonun idare ettiği bir isyan 
başgösterc!iğini haber vermiştik. Jsyan hareketi, Kral Zogonun emriyle 
sevkcclilcn janda.rma kuvvetleri tarafından bastın!ml§, asiler tarafından iş
gal edilen bir şehir tc1..-rar istirdat edilnıiş ve Arnavutlukta. sükun iade edil
rıtiştir. 

Yııkandaki fotograf bu isyan hareketinde öldürülen Etem Totonun kar
deşi ismet Toto üc, bilahare ;andanna kıır§Unları altında can veren Etem 
Tot9t}a aittir. Etem Toto, eski Arnavut sergerdclcrinden biriydi. 

. ' . ~. tayın edıyordu. Hukumet ıştırak timizin teşkkülünden beri bir sene yapmak istemez. Bununla 1 
~ın~e Sov~e~ol mc::~asında cu~- 1 eden bütün partilerin ve parlamen- geçti. Yeni bir seneye giriyoruz.. işçilerin menfaatini temin e\i 

dukr~yet . ıt a ~r1 ı . rıtos tepdesıekn- to harici bir teşekkül olan umumi Gelecek sene için size yine burada ıçın içtimai ıslahatın tatbı 
e ı ası mevzı erme taarruz e er · k fed ı.. •• •• d · h · ekt" . . . mesaı on erasyonunun nusnu ran evu verıyorum.. e emmıyet verec ır. ,,,,. 

kısa ve şıddetlı bır muharebeden son- ••••••••••••• .. ••••••••••• .. •••••••••••••••••••• •••••••••••••. •••••••••••••• ••••• ••• ••••••••• 11••••••••••••• •• •• ••• •• • •• •• • ••' • 

ra te?eyiiş~?lctmişlerdir. Busi"::i General Ar ·kme ir ilim hadisesi 
tepenın sevkulceyş noktasından hu- .. .. cli)Pi 

'yük bir ehemmiyeti vardır. , 1 Moskova, 7 ( A.A ) - Butun 
D L 

. . r, lirnl . . "k" }<ıJ1 ' ün akşam asi kuvvetlerinin c- rı~.az.ıye. a c~mın ~ -ı asra ya Jı 
mona tepesine taarruzları esnasında 1 muddettır hallıne ugraştıkları 
avcı tayyarelerinin himayesile bom- • • muvaffak olamadıkları Goldvach ~ 
bardıman tayyareleri cümhuriyet- a a ı et ı vasını parlak bir surette hallcd~ 
çilerin mevzilerine yüzlerce bom- yet fen akademisi azasından rı tl 
ba atmışlardır. Asi topçu kuvvet• • • , ..,. • -· , ci Vinogradof mezkur akademi .. j/• 
leri taarruzu şiddetli bir bombar· 1 ANKARA, 7 (T clgraf) - Türk değerli hizmetlerinden teşekkür et- nınca on bin rublelik bir rniÜ' 
dımanla himaye etmişlerdir. Sa- ' spor kurumu başkanı general Ali miş ve istifanın teessürle alındığını taltif edilm~r. • •• 
at yirmide on beş asi tankı tepeye Hikmet sıhhi sebeplerden dolayı bildirmiştir. Y enı hır kruvazot ııl 
taarruz etmişse de Bask piyadeleri spor kurumundan istifa etmiştir.. Spor işlerini umum spor kong- Berlin, 6 (A.A) - 16 bin tOt1'' 
bomba kullanarak taarruzu durdur- Parti genel sekreteri ve İç işleri ha- resine kadar Aydın saylavı bay Ad- yeni bir kruvazör salı günü ~ ti 
mağa muvaffak olmuşlardır. Mu-ı kanı bay Şükrü Kaya, kendilerine nan idare edecektir. Kendisine teb- Areadon huzuru ile Kielde e 
harebe şiddetle devam etmektedir. spor kurumunun batında aepkeden ligat yapılmı§br. indirilecektir •• 

• 

lerı 



v l;l~riciye 
ekıhıniz Bağda-

da hareket ediyor 
\'e~~l, 7 (Telgraf) - Hariciye 
\'eltuı · Arns, beraberinde lktısat 
harta Celat Bayar olduj;'U holde bir 
\tekiıJ sonra Bağdada hareket edeccktil'. 
. t!r Ba 'id ~<lret g attan sonra Tahranı da 

1( ede~:Ue:dir . 
...., 0rnunıst neşriyatı 

lid, ~şo~a, 6 ( A.A ) - Barsclon Mad-
h- Uı-ısp M. ' 
ll'çok ko' .. r?g ve oskovada çıkan 

ltJı<lli ınunıst gnzctelcrinin Lehistann 
Yasak cdılmiştir. • 

Miss A nelia 
l>lll'ıs 7 
Cttı • '. ( Ö.R ) - Havadan devri 
l!ın . Miaıni'dcn hareket e<lcn ka

- YENi ASIR 

Ele m chul 
' 

a 

cele 
' --...aı~--·ot-CI• _ _. ____ _ zarı o 

dt • eri kan üı.yynrcclı.i Ainclia Er-
\ı,._ -·_ ~ırndi Atlas oı-- .. . d Atin::ı, G ( A.A ) - Atin.-ı ajansı bil-,kümctlcrımiz tarafından Bnlkan antan-
.. ~ladır lWynosu uzerın e "t;ı,tal lirn · CesUr kadın Brezilyanın diriyor: tı müttefiklerimizle sıkı bir fu:!anild 
~da ,...~dan bu sabah 7,13 de Af- Kesif bır h::ı1k killlcsi meçhul nske-ı d::ıircsinde hareket etmek suretiyle gi-
h• u:Ura do•ğru uçm. uştıır. rin mezarına çelenk koymuş olan Türk rişnüş 'O!auğumu~ muslihnne icraatı 
U }) tJ '!l bahriye wbitleri He efr::ıdını harnrctle tnrsin ctu'lckten bu ka ·bfr netice vcrc-

l erın lJfUS!iiOIİ· alkışlamışlardır. Yunan muzikası Ti.irk mez. 
llİye nisanı milli marşını, Haınidiyenin muzikası Türkiye sefiri Ruşen Eşref Unnydın 

b 
netli .- da Yunan milli marşını çalmıştır. ezcümle şöyle demiştir: 

it 4:b1;{.? ( Ö.R ) - D.N.B. ajansının Gazeteler Yunmı bahriye müste§nrı - G nç bahriyelilerimizin mcskk-
l:qijQıı gınc göre B. Hitler yeni teslıı Papa Vassiliou tarnfından Türk ınisa- lcrinin bn§lanğıcındaki bu temasları 
bu Alınan knrtah firler şerefine ·ekilmiş oları ziyafette onların ruhlarında hususi bir mc\'ki 
~salibi · meziyet nişanının Türk _ Yunnn dostlugyu hakkında teati işgal edecektir. Buna eminim. Biı·bir-

~'I •~ . nı BB. Mussolini ve Ciano- 1 tılq .._.,tih ctnuşt· cdilmis olan sfüJcrdcn bahsetmektedir. lcrini mütek.-ıbilcn tanımak suretiy e 

er 
a aba 

Yeni b·r 

A 

e ekiz 
işgal e e 
··-·-·· 

taarruz hazırlanıyor 

Sahife 3 

se de 
Brüksel, 7 ( A. A) - Dr. Kung ile 

Çin heyeti §<?refine verilen ziyafette 
bir nutuk söyliyen hID-iciye nazırı Spaak 
eski Çin - Belçika dostluğundan bahs 
ettikten sonra Belçikada tahsil etmek
te olan Çinli tal benin sitayişe l:iyık 
bir şekilde çalışıtığmı söylemiş, 1936 se
nesinde iki yüz olnn Çinli talebe ade
dinin Çin - Belçika üniversite komite
sinin teşkilinden sonra artmakta old\J<' 
ğunu iüıvc eylemiştir. 

B ··kreşte 
\>~evlet a~Bu nişana ilk nail Pnp~ Vnssiliou genç Türk bahriye müttefik Balkan ınerrileketleri ara-
b~ - t'Si «Alın ı bunlardır. Nişanın zabit namzetleıini seHimlıyarak ez- sındn yeni bir devre açmış olan bu mu- P.' • ~. •-'k•><' an - ltnlyan dostluk bagy - k ... dd t 'k' ' . tesel- J ilı ~. • c' l , .. 1 • n yapı 1 (,) ı 
• '4l vı cümle şöyle demiştir: .. es eşrı 1 mesaı mırasını ~' ~ 1 ,) 

t~ı t.ıkd' Ye hususundaki meziyet.le- Doruanm"lnrınıızın inld~~rına, lüın edeceklerdir. Bu suretle daha B k R ""U 1.r.> d 1·1· " ~ J d C h 'd k ü ı"t' i ( .\ A ) - estorasyonun 
it. e ı ı olarak gösterilmek- tensı"km' c rasılnsız surette çalışırken genç yaşlarında iken bu niwmın mu- . spanya a: ep eye gı er en .• 

1 • Bılbao 6 (AA) H · h · d k' h"k"' t k l · ~ ı:clinci ~ ıld• n i nıii münasebetiyle Bi.ik-

l sarfetmekt.e oldu~rumuz müc;terck me-ı h::ıfnznsının ayni uımanda umumi sulh ' • - avas a1ansı cep esın e ·ı u ume uvvet erı-ll friJ t • 1 . h d k la muhabiri bildiriyor : nin kumandam Perca milislerin bu reş ba!jtnn ıı ı donanmıştır. Dün kral 
erenı 11 )l3 ra saide hep siı.leri düşünüyoruz. ~i: er~.n sa~ asın a ~emayüz etmek deme 

0 
- Asi kıt'aları Bask milislerinin kuv- cephede mevzilerini iyice ısllh et- J unuU;m tayyare meydanında G 6 936 

t Sİ \r~setİ samimi ve de\'amlı teşriki mesaısı hu- cagıııa kanı olacaklardır. vetle tahkim etmiş oldukları Mont miş olduklarını beyan etmiştir. gece ı kru·a}a indiği yere gitmis ve 
a·"'Orıdra 7 J AI h b. R J -h. -b. Lemonayı istila için beyhude te- Milisler evvela sekiz kasaba iş- hava nişanını hamil olanların geçidinde 
tt~ John.' s· ( ö.R) - Maliye nazırı .-\. man ar 1ye nazlrl Oma 3 iÇ Jr ~ebbüslerde bulunmuşlardır. gal etmişler, sonra da Esplegades hazır bulunmuştur. Kral, veliaht, Laş-
-"'cl 1ınon bu .. k } Üviedo h · d ·1 b s k .. 1 d"V b ·ı · 1 vekil, harich·c, ordu ve ha\•a ııa.ıırla-ı... tıltın gun avam amara- ) • d ·ıd• cep esın e ası er o_ ye- mev uy e ıger azı mevzı en e - J 

:l'~tta bnıeselesi hakkında mühim an aşma ım za a m ış e_ gv 1 1 r re.San Clandio mevziine hücum et- lerine geçirmiRlerdir. Bu mevziler riyle hariciye müsteşarının hazır bu-
uı .... __ k mısler v b' k tl .. · d' hk' d"l · · lunduğu bir uyindcn sonra kral Fran· bıı.""' i .. --ura tngiltcrenin para - e ır ço saa er suren mu- şım ı ta ım e ı mıştır. 

"<ll.tıd , .' uç 'Ulraflı nnlaşma esası da- Roma, 7 ( A.A ) - !Havas ajansı bil- snat 8 de Spet.ı.aya vtısıl olmuştur. Baş- harebeden sonra ricate mecbur ol- Milisler yeniden taarruza geçme- sız endi.istrisi tarafından teslim ·edilen 

Llıah edecektir diriyor: vekil havadan körfezin üzerinden 11ç- muşlardır.. ğe hazırlanmaktadırlar. Asilerin tayyare filosunu ziyaret etmiş ve han-
Ü k ) . Alman harbiye naZll'J Mareşal Blom- muş, ikinci fırkayn mensup harp ge-. Bilbao, 6 (A.A) - Habana vapu- mukabil tnnrruzları tardedilmiştir. garda hazırlnnıın öğle yemeğinde bu-

ı11 ~~,bu n Jurgta berg Roma seyahati siyasi bakımdan milcrini havadan teftiş ettikten sonra, TU bu sabah yüzde otuz beşi çocuk Hükümct bataryaları Lagranja sa- lunınuştur. 
llltı~l'lltae ~· 7 ( .ö.R) _ Müntehip- yeni hiçbir şey ortaya çıkarmamış ol- tayyaresi Amiral bayrağını taşıyan Dük ol~ak üzere beş bin mülteciyi ha- rayile Segovie yolu üzerindeki asi Garp paktı 

t~ 
i1'i 

tr.~~ 
1 

• G sı sıyasi partilerin da- malclıı beraber Roma, Berl~n. ı~v~- d'Aost zırhllsı yanında denize konmuş- mılen hareket etmiştir.. mevzilerini müessir surette bombar-
d~ ~y· çıu hUkUmete saltıhiyet ve- rinin resnnetini teyit eylcınıştır. Hıçbır tur. Duçe gemiye biner binmez zırhlı- Madrid, 6 (A.A) - Cuadalajara dıman etmişlerdir. Londra, 6 (A.A) _ Sunday Dis· 
~~~~~~~~~~U~~~~im~~~~~ ~tl~~wki~fl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~mu~mns~~m~~ 

Ş •• de rey venn~lerdir. ki 1tnlyan hariciye nazırı Kont Cıa- amiralı Çen de .. diğer zevatla birlikte JbnİSİnanın 900 Üncü yıldÖnÜmÜ ririne göre, İngiltere, Almanya ile Uph )• h nonun Berlini ziyareti sU"asında da gemide idi. münasebetlerinin son zamanlarda 

1( 
e ı a herler kelimenin tam mnnasiyle yeni bir an- Fcld Mareşal Blomberg saat S,30 da y· . b. H d b iyileşmesinden istifade ederek bir laşma yapılmamıştır. Bununla bera- gelmiş ve zırhlıya çıkmıştır. ~lforeşal ırmı 1r azı•ran a u•• gnrp paktı imzası için müzakerele-

arah · her Kont Cianonun bu z.iyarcti iki şeref bölüğünü, erkanı harbiye zabit- • re girişmiştir. Bu yolda atılacak ilk 
il.. an memleket arasında günlük siyasi bir ı · · • k adım Almanyanın Belçı·k~nıı1 bı'-
\>"l'> erını ve mürettebatı selamladıktan son- • • h • f ı ı k 0 

"'-)' !' temas devrine, Mareşal Fon Blomber- y u t t tarafl - t · d l 'l' F " te,.,.k•f d·ı ke h b' ra Duçe ile birlikte kumandan köp- 1 ı a yapı aca ır ıgını emın e en ngı ız - ran-~ ~ 1 e 1 miş gin de Roma z.iyarcti er .. nı ar ıyc- sız - Belçika itilafına girmesi ola-
l:Clt Oına, İ (Ô R) ' lcri m-clSında devmnlı bir noktai nazar rüsünde yer almış ve manevralara iş- caktır. 
't et,ai S · - •Pravda,, teatisine yol açmıştır. tirak <.'dccck gemileri teftiş etmiştir. lstanbuf, 7 ( A.A ) - Türk büyük bızmetleri tebarüz etti- E ' b · • 
"l'oçk"ısL ovyet birlig-inde Italy"'n _ Alman dostlugiunun ruhu Bunlar altmıştan fazla deniz yüzü t 'h k f Vıenme meC Urıyt""h 
.. l u " arı urumu başkanlığından: recek, kon cranslar verecek-
..,ttıan •"ca nsurların tasfiyesı"ne göz öni.inde tutulursa iki memleket gemisi ile 60 tahtelbahirdi. Dört sıra T k Berlin, 6 (A.A) -- Finans baka-' .. h 1 ür tarih kurumu büyük lerdir. "o"k dev d.ld arasındaki askeri teşriki mesai bir itti- n inde nmiral gemisinin önünden geç- T nı doktor Rcichnrdt bir çok çocuk-
""ıs 't is' .. R· anı e ı ig-ini, ürk hek" f'I f 1· b' . B --ı· 1 d b v t l k f fak mahi"elinde olmasa da her halde mişlcr ve tfıbye hareketlerine ait ta- ım ve ı ezo u o ısı• u a ım er lII eyanın a ey- lu aileler federasyonu kongresin-

i~ llnsu d 1 0 ist - Bakano· ·• n 900 a .. 
1 

r an erkfını harbiycler arasında sade bir limler yapmışlardır. Bunu müteakip bir anın ·ncü yıl dönümünün nelmilel hb tarihi cemiyeti de gelecekte devlet memurluğu 
~~ geldi~· . eser kalmaması anlaşınndnn da fazladır. ha\•n hücumu olmuş ve ikinci filo ka- hu büyük ve güıide alime la· fahri reisi M. Louvaio, tıb fa- namzetlerinin evlenmeğe mecbur 

~ts 'Radan gını 1Yazıyor. Roma, 7 ( ö.R ) - Almanya or<lu sırga hnlincle hava müdn[aa toplariyle yık bir şekilde kutlanmasını kültesi tıb tarihi profesörü Dr. olacaklannı bildirmiştir . 
..... s.Y<ld.. g. e en haberlerde nazırı Von I31ombcrgin huzurunda ya- mukabelede bulunn1uc:tur. Muhacim- d'" - •· •
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uşunmuş ve geçen sene aza· Tricot Royer ile ayni cemiye- yazma ve basma eserlerinden 

~ ı lb·ı'-t d" 1 tevkifattan bah- pılan Italyan deniz manevra arı çok lcr takip cdllmiştir. Talimler Nnpo i sından profeso"r Şemsettı'n . f I . f ,.ta ~ e ır T rr ı· 1 t D b h k"" f · d 
1 

ih t tın i i reisı pro esör Dr. Go· miirekkep bir sergi de açı!a-
ı.. sında . cvkif edı'lenler muva akıyet ı o muş ur. uçe sa a ·or ezm e bir geçit resmiy e n aye G" it b k I "" b 1 h k d k b 1 una ayın aş an ığı altında moiu da vardır. kt Cltah sa ık A l f. . Roınadan tayyare i e are et e ere u muştur. b" İ ca ır. 
fir· an il n <ara se ırı ır bnisina ihtifali komitesi Bu münasebetle Türk tarih Türk tarih kurumu büyük 

lli~ ~~ enbers~bık Madrid se· Faslılar silah altında LehistC!nın bir kararı seçerek işe baş!amışh. kurumu lbnisina komitesi bü- alimin Türk ve lslam eserleri 

y'81llılen b?,10 ve Kretioski· Londra, 7 ( A.A) - Tayınis gazete- Yarşovn, 6 ( A. A) - Dantzig kör- ihtifal 21 Haziran Pazartesi yük filozofun bayat ve eserle- müzesinde bulunan orİJ.İnal 
d · A. 1 diriliyor - ·• t 14 d .. · · b" atı · -. it · sinin Tancadan aldığı malumata göre fezine hakim Hela yarım adasına 7 gunu saa • e unıversıte ı· rine dair bir eserle Ibnisinanın bir minyatürünü renkli olarak 

kat'i ~~karılnnıga~a~ v~ ~oma- iiç gün içinde Ispanyol Fasından mil- Hazirandan itibaren knra, deniz ve ha- yoloji enstitüsünde Türk tarih eserlerinin güzel bir kataloğu· devlet basım evinde bashr· 
ta, ır ihr a erıerı en liyetpervcr Ispanyaya takriben on dört va yolu ile ecnebilerin girmesi Lehis- kurumu tarafından açıl.sıcak ve nu hazırlamıştır. mıştır • 

.. ttti .. ıyatJa kar~ılamak h J'f T k b •ltd1r. :.- bin asker nakledilmiştir. Bunun 11,500ü tnn hükümcti tarafından yasak edil- mu te ı ür ve ecoe i ilim- Bu ihtifal münasebetiyle bi- ihtifal proğramı ayrıca gaze· 
yeni kaydedilen Ispanyol efradıdır. miştir. leri lbnisinaoın ilme yaptığı yofoji enstilüsün<le lbnisinanın lelerle ilan edilecektir. 
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edecek harbın ehen miy ti üyül\.tÜr 
y;z,rn: Piyer Dom.nik 1 

Almanlarla hükümctçi İspanyollar I FASLILAR V I!. 1T AL YANLAR 
nrasmda vukua gelmiı olan son hadi- Cümhuriyetçiler de. F ru:lıları geri çe-
seler yeniden bütün dikkati ispanya kilmcsi l:ıum gelen gönüllülerden tcl:.kki 
harbı üzerine çelnniıtir. Entemasyo- ediyorlar. Halbuki Salamnnka hükumeti 

YENIASIR 

ALMAN BAŞVEKiLi BRÜNING 
................................................................. 

Şimdi sadece 
D ktor Anderson'dur. Ve llarvard 

üniversitesi profesörüdüı· 

Almanyadan tardedilerek emlakin
den mahrum edildiği için Birleşik 
devletlerde iş aramağa mecbur kaldı 

nal güçlükler doğurmasından korku- Rifle lsp anyn nrasındn bir aynlık gözet- - - --
lan tspanyol meselesinin bir mütareke mck istemiyecektir. Meselenin bu bakım· Ş i mdi diyor ki: 
ve mla,tınna ile halli mümkün mü- dan halli güç görünüyor. Geriye nsıl ya- "iki sene başvekili olduğum memleketle artık meş-
dür? fıte tanmm1.1 Fransız muharriri, hancılar meselesi kalıyor. Bir ltalyan li· k } b"} • • 
Piyer Domi.oilı: aıağıda okuyacaimız vası vardı, bu lSğvcdilmiştir. Alman un- gul o'mak zaruretinde a mağı l e ıstemıyorum,, 
yazısmda bu ıuale cevap yermeye ça- aurlar, ispanyada kendisi için bir kazanç NEVYORK .. HAZİRAN (P.S.) söylemişimdir. Artık, iki sene başve-
lqıyor. olmıyacağını farketrniş olan Almanya Hiç ımutmam, altı yıl evveldi, Berlindc Radzivil sarayında ilk defa şan.- killiğini yaptığım memleketle meşgul 

fngiltere ortaya iki mesele atmı,br. tarafından memnuniyetle geri çekilecek- sö!ye Druningi görmüştüm. O vakit kudretli bir adamdı. Bir sözle altmış mil- olmak zaruretinde kalmak istemiyorum. 
Muharebenin durdurulması ve gönüllüle- tir. Fakat ltalya ne yapacaktır~ ltalyanın voıı §alısı ayaklandırabilirdi. Emirleri münakaşa edilmezdi. Harp sonr.:ısı Tekrar profesör oldum ve vazifemi ve-
rin derece derece geri çe1kam~sinden l lspan~ada h~~iki .. bir o.rdusu varJır. G:- Almaııyasında o demokrasi şampiyonuydu. BB. Laval ve Briand ile görü~- karla yapmak isterim. Almanya hak-
bahsediyor. Herhalde şimdiıik boyle bir adalaJarada uç tumenın mevcut oldugu mek füere Parise geldiği vakit bütün dünya Almanya ile diğer devletler kında söylenmesini lüzumlu gördü-
hadise beklenemez, ve iki taraf bir müta- 1 söyleniyordu: Kırk elli bin asker. Bilbao arası1ula iş birliğinin <kanuni> esaslar dahilinde kurulacağını ve endişeli ğüm şeyleri söyledim. Artık Kançelar 
rcke fikrine muhaliftirler. Bahasaa eüm-

1 
önünde de Kıuaok tümeni harp etmek- Avrupa içın yeni bir devrin açıld1ğmı ummtı§tu. Paris onu hararetle kar- Brilning değilim. Doktor Jan Anderso-

buriyetçiler, zaferden emin mi§ler gibi bu tcdir. Her halde ltalyanlar bugünkü nas- §ıladı. uum ve yalnız talebelerim ve benim 
fikre ynntı§mamaktadırlar, onlann Av- yonalist ordusunun en mühim unsurları- Altı ::C1ıe Almanyada §eTef ve iktidar mcvkiinde bulunan adam bugün şahsında diğer bütün profesörlere bcn-

rupad- '-ı" dostlan da bu hususta onlarla nı te,,~il etmektedirler. Onların memle- dig·er insanlar gibi bir insandan başka bir §ey değildir. Yct§amak, çalışmak, f dık b f 
nK ziyen vazi esine sa ir pro esör gö-

ayni fikirdedirler. Buna mukabil Almnn- ketten ayrılması bu orduyu çok zayıfla- 1ctnıdine bir mcv1d hazırlamak, istikbali temin etmek kaygıuiyle hareket receklerdir. 
ya. ıimdiden lngiltereye doğru meylet- tacakbr. 1 ediyor. 
mektedir ve ttıılya, bu noktada git gide Cümhuriyetçi ordusunun da entemaıı- llayatın böyle garip ivicaclan ne kadar çoktur! ... 

1. F. S. 

eksika 
Metni kim vern ış?ıc' 

Roma, 7 (Ö.R) - Son ·r) 
Jet'er eemiyeti asamb!e51 

Leh delegesinin Habeşi5~ 
Milletler cemiyetinden çık 
telkakki eden beyanatın~ ~ 
kabil Meksika delegesinıo Jı 
bir azanın cemiyetten ibra ."'J 
Meksikanm ınuvafakat etın1Y'ı 
ceğini bildirmesi, genel sekr 
ter B. Avenolun teşvikiyle. 
giliz ve F ranc;ız delegeler•~ 
tahrikine atfedilmiştir. ıtal~ 
gazeteleri Meksika delege~~ 
yapacağı müdahale ıne.toı~ 

ı bile son dakikada tevdı e 
diğ i ni iddia ediyorlar. d 
Linyit madeni bulun 
Roma 7 (A.A) - Adis· A~ 

hadan biJdiıiliyor: 
Gallas Sidamo vilayeti~ 

Omo bölı;?esinde iki Linyit d 
deni bu lunmuştur. Bunlar b(: 
Girdo köyünün yakıninde 
lunan birincisi bir kitorrıe 
uzunluğunda ve 400 aı>\ 
genişliğinde ve Agallo Y8 

ninde bulunan ikincisi de t~ 
riben ayni vüsattadır. Yap~: 
tahlil madenin iyi evsafı .,.. 
oldu~unu ~östermiştir. ,,,,,,,/ 

Alman müttefikleri tarafından terkedil- Yonal livalann gitmesiyle znyıflıyacağı PROFESÖR JAN ANDERSON 
diğini hissetmektedir. 1 ileri ıürülecektir. Bütün mesele, yaban- E$ki Alman ba,vekili. KançebClf' BTüning, adi bir suçlu gibi 

HARBi DURDURMAK MOMKON cıları ispanyadan çıkmaya mecbur etme- ı memleketinden tardedildiği :aman bütün •ervetinden mahrum 
MODOR 7 \den enternasyonal livalan dağıtmanın kalmıştı. ilk kaygısı ferelli bir aurette yaıamak imkanını vere· 

Hatıra gelen ilk sual harb1 durdurma- yolunu bulmaktadır. Fakat bu adamların cek bir vaziyet elde etmeğe çalıımak oldu. 
nın mümkün olup olmadığıdır. Şurası tebaıılığa girmeleri kabul edilmese bile Birçok memleketlerden geçti, birçok zetliğini koydu ve Ingiltereden Ame
a;ıikurdır ki Mola ordusu Bilbaoya doğru bunların ölmüıı fııpanyollann nüfusiyle payıtclıtlan denedJ. Fakat insan felsefe 1 riknya geçerken birleşik devletlerin 
yürüyÜ§Ünü durdurmamaktadır. Onun 1 İspanyol gib~ g.~sterilcrek or~.uda .. kulla- ve ekonomi doktoru bir cHerr Kançe-I üniversite profesörlilğil kadrosuna res
fikrince bir mütnreke Bilbaoyu kurtar • ı n~~ala~ının onune geçmek mümkun ola- lan da olsa muhaceret yoluna düşüp · men alındı. 
mak neticesini doğurmamalıdır. Bu mü- bilır mı} )tekendi memlek tinden dışarıya bir iş\ Işgal ettiği kürsü senede 240 bin 

ordusu Fransanın 
ihtiyaçlarına 

cevap veriyor mu? 
tarekeden evvel ochir teslim olmıılıdır. FIRSAT KAÇIRILMAMALIDIR nramağa koyulduğu zaman bunun pek frank (12500 lira) bir ~ kazandı-
Şu halde ıehir düımedikçe bir mütareke Bununla beraber bu fırsat kaçırılma- faz.la revacı yoktur. nr. ilk ihtiyaç: Emniyettit 
ihtimali uznk görünmektedir, falcat bu ~alıdır. ş_urası~ muhakkaktır ki iki taıa!ın İşte bunun içindir ki g:.inün birinde Dr. Jan Anderson Heinrich Brünin-

netice elde edildikten sonra iı kolaylaşa- : kuvvetlerı ll§ab'l ;ukan muvazene halın- Kançelar Brüning Birleşik devletlere gi gördük. Büyük Amerika üniversite- Yazan: PAUL REYNAUD İşte ikincisi. Yaşayan her şeY,.. 
caktır O zaman nasyonalistler iyi bir de bulunurken bır uzlaşma tavassutu ya- h k ka eli O ada l b" . d kil .. .. . .. gale geldig~i l d': .. · ı l tık b' dah h. ıl nre ete rar ver r yen ır sın e rsusunu ış zaman Paris mebu~-ıı. ve eski nazır lap eder. Hareketsizlik ölüm ..... , 
d iplomatik ve nskeri vaziyette buluna·, pı mazsa ar ır a ıç yap amıya• hayat kurabileceğini umuyordu. Kıs- orada idik.. 1914 de olduğu gibi bugün de Avru- Bugünkü ordumuz büyük carııo< 
caklardır. Evvela Bask tezadı ortadan caktır. 1 h kl k nk·· N k k 1 d b ki 1 hli _r d d dA1 olııft 
kalkmış olacaktır. Çünki Bask katolikleri ir arazıye e una ım. Mese a O• •• • • il' 

1 
B f · d bul 1 1 T men a ı çı tı once evyor o - Mareşal Von Hin en urgun es mu- padn bir tek büyük devlet ö üın te ·- rillın an zamanın a UJıiyane ı.\• 

anarıistlerle birlikte diğer katoliklere ledoya karşı yapılacak bir Cümhuriyctçi leJınde hır sıra konferanslar . vermek temedi çok değişmiştir. Almanya Kan- kesiyle karşı karşıyadır: Fransa. tclak~iye göre kunılmuştur ve 
karşı harp etmektedirler. Bundan başka mukabil taarruzunun J\1adrit muhasara- f~t~ ~uldu ~e bu sa~ede ~~az ~ara çelar1 olduğu zaman gibi yine küçük Bunwı için hazır olmak lazım. rinin yerine geçebilir fırkalara 
milliyetçi ordular gibi bir vaziyet tnkına· sını kaldırtmak neticesi vereceğini veya bıriktirdı. Hatta, Amenka unıversıtc- gözlükler taşıyor. Fakat Dr. Brüning 1914 de hazır de~lclik. mıştır. 
bileceklerdir. Bu suretle çifte fayda te- cenupta Kardu ve Grenad'ın hükümet- lerinden birinde bir ekonomi politik oldul:!ça fakirane giyinmİitL Ancak Nasıl ki 1870 de hazır değildik. Halbuki muasır dünyanın . le~ 

. d 'l . l kt lçilerle zabtcdildigvini fanedelim Bu ne- kürsUsU açılır açılmaz. kendisine veri- yıpranmış kostümü ve kamburlaşmt~ Nasıl ki ihtilal zamanında hazır de- endüstriyel hususta olduğu gibı 
mm e ı mı§ o ca ır. · . . . "'ildik 1h • 

B k bil B"lb • , f uir ·. ticeden sonra Cümhuriyetçilerin, asilerin leceğl vaM bıle edildi. melon şapkası Harvardm zengin tale- ıf · ·· hususta da, ihtisastır. tisas ıse, 
una mu a ' 1 ao nun nne o'l K lar Amcrik "Ik besi arasında hemen ona m··'--bbet ka- Nasıl ki yüz sene harbı sırasında ha- lanılııcak makinelerin ı~n .... ılığı miz sukutundan sonra da askeri vnziyet· teslim olmasından bnşka bir bal şeklini . nnçe . . aya varınca, ı w.w -,,. 

t d h ı b - "k b" el .... a l"k 1 k d kabul etmeleri beklenebilir mi~ 1 dikkat ettiği nokta halk tarafından ta- zandırdı. zır değildik. biyle, csalMıiyctli> kimseleri 
... ld" B ·u·b 1 Jd d'I k b"" 1 Diüer bir faraziye Bilbao'nun zabtın· nınmamak oldu. Kendısıne Jan An- Kançelar bize dedi ki: ün ru Ç azır o wm ıçın mak lüzumunu ihdas eder. 
e er a uyu ır egış : ı o nen e·ı . . Ç k '" hi h lınamak b" · · · 
gı ır. u 1 ar a, e e e 1 ece oy e ., . d 1 .J- • b" ur b" d ' 
bir zaferden sonra harbın yavaşlnması dan ııonra, general Molanın kuvvetleri· derson a ı a tınuu .yenı .. ır pasaport - Doktor Anderson Kançclar Bril- m ı ır anane ır. Yenilik buradadır. Bu da, t 
. k~ t d'I b"l" 0 t ni ııünı.tle Hueska üzerine indirdiC.i ve hnzırlnndı. HuttA hır mudd'!t evvel ln- ning hakkında birşey bilmek istemiyor. Fakat bu artık ödeyemiyeceğimiz bir gününde seferber edilerek birb' 
ım anı asavvur e ı e ı ır. zaman n• .. 1 • • • 1 d Alınan mil! d l"'ksf' 11 la l b" di "it . b. zl bb"' .. . . Bnrsclonnya doüru muvaffakıyetle yu·· ciltcreye de bu l.ldla geldi ve bazı şah- - Ders eriniz e · etin en u ur. gası z.ımge en ır anane r. . bil k _z ka lardaJl 
sı erenın ır U aıtınna teıe USU JÇın 0 - , A 0 0 • , d h b , d 1 ç•• k.. v •• rını•• w .. •• k bctt•w• yenne geçe ece «.llr > 

. d h .. h 1 l cak lrüdüğünü farzedelim bundan sonra fısi- sı ışlennın halliyle meşgul oldu. orn a arptan erı cereyan e en siyas un u, yıgın us t ugunu ay ıgı- kk mill' d .1 t lif cdileıt' 
zemın n ıı ıyı nzır anmış o a tır. • 1 w 1 1 1 1 bahsedecek . . . k 1 ld k. r e ep ı or u ı e e 

CÖNOLLO NE DEMEKTiR? lerin, Cümhuriyetrilerin teslim olmasın- Işte Londrada bulu __ nd. ugu. s.ıradadır ı5dise ere netice erinden mız ıçın, ırı gan o u . 
... k.l h iniz" F lı 'ht" Şüphesiz, bu milli orduyu 

Ş d "k" ( h • k k a. bir dan başka bir netice ile iktifa edecekleri meş ur Horvard unıversıtcsı eko- mis . ••. ransanın en esas ı ıy3c1 em-
.. dud an. ~· 1b ~ tar~ a, :tt;.:~ k ~s 

1 
t 1 sanılabilir mi, 1 nomi politik profesörlüğünün münhal - Ilu meV2u hnkkmda nediyeceğim niyettir. Dizim için mesele, kuvvet yo- za etmek gerektir. Fakat ilköncc 

mu et ıçın ır mutnre e 1 n k a 
1
; : ·ı D k 

1 
· k" .. .. .. dek. h ft o1duğu kendisine bildirildi. Hemen nam- varsa g~çen seneki konferanslarımda lunu diğerlerine kapamaktır. fcrbcrlikte, sonra da harp esn:ı: 

tirilse bile. gönüllünün ne deme o ugu- eme o uyor ı onumuz ı ıı a- &yıyı kaybettiğimiz için kendi ken- onu himaye etmek 18.zı.mdır. 
nu tarif etmek icap edecektir. Çünki mü- 1arın netice üzerinde büyük ehemmiyeti parti kazanılını• addedilebilir. alım mevcut değildi. ispanyada bilmec-

1 

... dimize emniyetimizi koruyamayız. Muhtelif ~nhlar vasıtasiyle 
tarekeden sonra bir plebisit yapılabilmesi olacaktır. BtR PLEBIStT Mt? huriye askeri kıt'alar bulunacaktır. Bu ERt Başkalarından taahhüt elde etmek için etmek: 
için gönüllülerin memleketten çıkmış ol- DEVLETLERiN VAZtYETJ.. . Bir mütareke plebisite kadar gitmesi şartlıır altında. plebisitten müsbet bir ne- hız" de •·a:-'-'-üt altına girme~e macbur _,1 :1. Jd 

ek · n·· ·· d l t1 1 l d ki tngil 1. "'.uuı t:.. 1 - Hava zırhı: Tayyare~. 
malan icap edec tır. utun ev e er nn amış ar ır • ı azım gelen bir teşebbüsün ilk adımını tice almak kabil olrruyacaktır. Yeni ls- kaldık. Bu taahhütleri tutabilmeliyiz. haripleri tamamiyle meslek cftll 

Bilindiği gibi asilerle, hükümetçi saf- tere madem ki bir kerre mütareke ve teşkil edecektir. Böyle bir plebisit müm- F k 1 · b" · • k1 ~· 
l d kil d·ı . l .... 11 .. 1 . . k'l . fikrini ortaya l .. d I k pıınyanın yandan bi .. az fazla!' ran o Yoksa diğer erı ızı terıtedecc er. 2 _ Hudut zu·hı: Muasır istiblc~ 
ann a le§ e ı mış o an enternasyonal gonu u enn gen çe ·ı mesı ı :un mü ür? tnlyada, yabancı as ·erle- lehinde, yandan binız noksanı da Valen• Şimdiki hükümet reisi B. Lcon Blum 1• 

1 1 d h d b 1 1 ld ı 1 · dnima hazır kıt'alar tarafından iva ar a arp c en ya ancı ann, battiı. atmıştır, diplomatik yo an ça ~ma arına rın geri çekilmesinden aonra Sar için kul- h" k bu taahhu'"tlerın' tutula'"'g·ını so"'yledi 1 siya lİ ümeti lehinde reyini V('rccektir. ....... 
Luıılnr lspanyol tebaalığına kabul edil- sebatla devam edeceldir. lngilterenin lanılmııı prensiplerin ispanyaya tatbiki Es J Pek ,Ala·,· frk""t bu J'lücwna um.ayan bır" 
miş olsnlar bile memleketten çıkarılması- Ccne\•re konuşmalarından önce öy e bir muvafık olacağı düşünülmektedir. Belki dur. müttefikimizi kurtarabilecek bir taar-

1 

b 1 ascn talyada ümit edilen netice bu - " - ... .,. 

nı istemektedirler. Bu gönüllüler ara~ında telkinde bulunmuş olına'ı sebepsiz değil- Sar usu!U ispanyada da tatbik edilebilir· ruza girişmek kudretinde bir ordu tipi-
ehı:mmi:etli mıktnrda Alman ve ltalyan 1 dir. Bu, Valensiy~ h~kü~etini~ .müraca-

1
1 
se de, kontrolörlerin on binlerce kiııiden Her halde Roma burada garip bir ne malik olduğumuzu ifade eder. 

foıııs t du~manları vardır. Bunlardan bir atini makul haddıne ındırmck ıçın yapıl- mürekkep olması icnh edecek, buna rağ· psikolojik hataya düşmektedir. Çünkü Hakıkat bu mu? 
çokl:ırı Fransadan gelmişlerdir. Tekrar mı~ bir manevradır. lngiltere, Cenevre i men muvaffakıyet imkanları gene de general FranHo zaferi kazansa bile, ts- İntihap ettiğimiz siyasetin lüzumlu 
Fransaya mı döneceklerdir~ Bu mese- toplnntısının ertesinde Fransa ve Alman· 'şüpheli kalacaktır. Esasen, iki hüküme- panyayı Yeniden inşa etmek için paraya kıldığı bu ordu tipine malik miyiz? 
lenin Fransa bakımından ehmmiyeti var- , ynnın da ynrdımiyle, ~~tareke yapılaca- tin leh veya aleyhinde bir plebisit mi, ihtiyacı olacaktır. Ve bu parayı da ancak 7 Mart 1936 c!a Almanya hem Ver
dır. Bu adamlar, aylarca harp ettikten, ğını ummııktndır. Her ıkı tarahn da men- yoksa bir müessisler meclisi için intihabat Vaşingtonda, Pariste ve Londrada bu- say cdikkatını> hem de kendisini.'l Lo
ihtilAlci ve :ısker ruhu edindikten sonra foati bunu icnp ettirmektedir. Frt\nsn gi- mı yapılacaktır? Bir plebisitin tercih edil- lacaktır. Portekizin bir faşist memleket kamoda serbestçe iınz.aladığı ınua
F ransaya dönünce burası i~in tehlikeli 

1 
bi Almanya da bir tavassut fikrine me-

1 
mcsi muhtemeldir. Fakat Sar" da Hitler· olma ına rağmen lngilterenin müttefiki hedeyi çiğneyerek Ren mıntaknsını iş-

olmıyacnk mıdırlar? Bu on veya yirmi 
1
yillidir. İngiltere Fransanın ve Almanya-

1 
cilerin hakiki bir propaganda tazyiki bulunduğu daima hatrrdan çıkarılmak- gal ettiği zaman öyle b<'nzemcdi 

bin iş .. izi Fransn ne yapacaktır? 1 nın müznharetini elde ettiği takdirde iae, 
1 
yapmış olmalarına rağmen Alman kıt"- tadır. Bu birinci müşahede .. - R,,,...... ........ Tefrika No. so 1 Hafif bir gıcırtı ile açılan kapıdan Ayni geldiği gibi ve fakat şimdi ta· Ahizeyi knpatı~·or. Ve zile basıyor .. 

~----------------------~--------~~ka~ık~~- ~ffiy~~~ ~~~~~~i~~~ ~~ 

Ve adam içeriye dalıyor.. uznklaşıyor Hnsan.. 1 - Oğlum .. Cinayet masası memu-
Etrafa tuttufu dağınık ışık altında mü- Evet işte bir mezar kapağı kapanıyor rtıJlU çağır .. 
him heyülacıklar.. ÇALINAN CESED ' - B:lş üstüne müdür bey .. 

Tekrar dışarı çıkarak, tuttuğu elek-1 Polis müdürünün odasındayız.. O dışarıya çıkıyor .• 
tirik nltında yanan sapsarı bir kadın Orada müdürü görüyoruz.. 1 !ki üç dakika .. 
vücudu görüyoruz.. Bu yuvarlak es- Ellerini arkndan kenetlemiş ve ağır,' İçeriye cinayet masası memurunun 
mcr yfö: o kadar kararmış ki. ölü sa- asabi adımlarla dolaşıyor.. girdiğini görüyoruz.. 

rılığı onu ne kadar değiştirmiş.. Ağ?.ında bir sigara, ince duman ta - - Beni istetmi:ı siniz .• 

İngilizceden adapte t:de.ı : Lemnnı yüz hatlarından tanımam.ak bakası çıkararak yüzünde bu~cruk I _ Evet İngiliz villasının zabıt vara-
• ••••••••••••••• •••• ••• ••••••••• ••••••••••••••••• ••••••• ••••••• • ... ••••••••••• •••• ••••••• gayrı" kaı"l.. hatlar d • 

G . ·1 1 oguruyor.. ı k""ı tamam mı"'. -ece yme epeyce ı er emi;J... Ynvnş ve fakat dikkatli adımlarla bu ....., ~ 
Profesör Sel&minin lflboratuvnnna esrarengiz. ada.n lAboratuvarın kapısı- Elin yara izinden kahramanımız Hn- Solgun ve uykusuz geçmiş bir gccc-1 - H emen hemen .. 

giden dehlizin ctmhndaki ormanlığa bir ua doğru illerliyor.. sanı da tanıyoruz.. nin yorgunluğu var çehresinde.. - Yeni bir şüpheyi.. Ayni zaman da 
otomobilin yava§ yavaş ilerlediğini gö- Kıırnnlık ne meş'um? Ne meş'um ne acı bir netice.. . Tam bu sırada .. Telefonun sesi onun düşünceleri değiştiren bir şekil var or-
.. d b 1 b .. Hnsanın ~ollarında sevgilisinin ziruh :ıdım sesl.erini bogv uyor.. Ve oraya dog;- •tada .. ruyoruz... Ueçhul hisler altın a oca ıyan u ~ 1 

Yollar O kftdnr bozuk '-~... Makı·na d h 1 d k k vucudu, soguk ve kaskatL. ru acelecı bir hareketle kosuyor.. . . 
... au a amın a i e or unç.. I "' - Ne gıbı' 

zorlukla yürüyor... Dehlize onunla beraber giriyoruz... Ürkek ve çılgınca bakı.5lnrla etrafta Adeta kendisinde bu telefonu bek- · . 
Nihayet artık yürüyenüycceğini mı- Karanlık kanalizasyondan geçerek gözlerini gezdiriyor.. Nihayet vücudu, , liyen bir hal var.. Olur a .. Polis müdü- - Kadının cesedi morgdan çalın-

sincmatografın yanındaki bir masanın rüdür.. mış .. 
lndı, durdu. demir kapıya geldik.. Kucağındaki in- h k - Nasıl olmuş? üzerine boylu boyuna uzatıyor.. A izcyi ulağına götürüyor: 

Etraf simsiyah.. Korkunç bir silkut snnı hafücc yere koyu~·or.. Sonra ce- Cebinden çıkardığı uzun bir beyaz - Allo.. - Kimbilir.. Şimdi oraya gidelim ... 
içın. de del"ı·ı,. ... ıar geçı· •or binden çıknrdıg· ı elektirik fenerini ka-

~ ""' ~ · tülle tcrliycn alnını sil<lih-ten sonra o- - .... - Olur müdilr bey.. Fakat hakika-
Duran otomobilin şöför mahallinden pı~;u!u:~ hu ndamın korkunç si- nun üzerine koyuyor.. - Evet polis mUdürü.. ten bu cinayet hakkındaki şüpheler 

simsiyah bir hayal çıkıyor.. O zaman vücudumuz titriyor.. - ... değişmiş oluyor. önce her şey müphem 
Bu bir insan gölgesi.. bir şey fark masını farketmeğe çalışıyoruz. Çükü çılğın bakışlı bu yaralı adamın - Efendim.. iken şimdi ortaya meçhul bir fail çıkı-

cdemiyonız.. Ondan sona otomobilin Bu kabil ~lamı~or.. gözlerinde titriyen yaş buğulan var.. - ... yor .. Ve ilk söz olarak akla: kim öldür-
o!unnn yerinin kapısı açılıyor .. İçeriye Sadece clındekı nnahtan, Ljığın al- Gitgide bu buğular çognlıyor .• Ağ-ı - Nasıl İngiliz villasındaki.. dü suali geliyor .. 
g ınyor.. Tekrar çıkarken kucağında tında deliğe sokarken tanıdığımız bir lıyor Hasan .. BwlU masanın köşesinde - .•. - Haydi gidelim.. 
di1er bir insan vUcudu.. l elle karşıl~<;ıyoruz.. açık bırakılan elektirlk fenerinin ziya- - Kadının cesedi mi .. O halde lüt- Polis müdürü ayağa kalkıyor. Ve 

O kadar dikkat edebiliyoruz.. Bilekten şahadet ve orta parmak ara- sından görüyoruz.. ı fen tahaffuzhaneye kimseyi sokmayın I cinayet masası memuru ile beraber yo· 
~a hiç bir şey fark edilemiyor.. sına uzanan ince yara iz.i var .. O kadar.. O kadar.. derhal geleceğim.. la çıkıyorlar .. 

::!~:r~:~n ;:~~a efr~cı:.:~~ 
şekilde teşkilatı bozulan milli orO: 
zilleriyle değil .. Bir istihkam son fi 
ayında yüzde 40 ve temmuzda 
100 değerinde olamaz.. 

3 - Seyyar bir zırh: Yı1dırıın ~ 
taarruza muktedir tank fırkalnrı'.,.t.I' 
ya hnrbı da yığın halinde kUV" 

ctrtV tankların üstüruüğünü isbat 
Tnyyareler gibi bu tanl<lar da t' 
lıdır, nazik aletlerdir, daima hB -1 
hazır tutulmaları lazımdır. nuııl -MORGTA TAHKJKAT 

- Her a~aın kaparken çok di 
davranır ınısınız.. 

- Evet efendim.. Bilhass:ı ııJ 
bir de gece bekçisi bulunur .. 

Hayret doğrusu.. ı 

- Şüphe edilen hiş bir hnrcİ(C 
mamış mıdır? 

- Asla.. ...:.1 
- Öyle.. Bura•ıını jyi bilen bıP· 

rafından hatta anahtarla aç.ılmı~ 
Değil mi? 

-Tamamen.. ) 
- Acnba bunun nlmmasındıı. 

ne olabilir? 
- ilk defa vukubuluyor .. 

B k~ - u sabah otopsi yapıfocıı. .
11 

kat yanda kaldı .. Asıl tuhafı c<:Sed• 
le olarak alınmasıdır. 

C. •. ı.ş(l 
ınayet masası memuru soze .. 

- Müdür bey ... Ben bir nokt8 d:, 
mak İsterim.. Cesedin otopsidefl 
1 1 B . •etıe a ınması tasar anmış. u cınıı.J " 

olan şey kadındır. Ötekileri cheJll~e' 
değil.. Kadının mazisini tahki'k d' ~ 
Meçhul bir takım sualler lcarşısıll 
dık .. 

Bu sırada 

içeriye muhabir Ziya giriyor =~ jı9 
- Bonjur müdür bey.. Muh 

vadis .. 

- R;ımeJi -



Maden anıeleleri grev 

ıı.ııır 

ıJ 

1~ Zab~ta ile greve· 
sında müsade 

halinde 

a a
oldu 

Alman Kültür Bakanı 

Türkiye - Finlandiya ticareti 

i mem eket arası daki 
icaretgittikçegen · şliyor 
Finlandiya müvazene temini için 
ihracat mallarımızı almağa taliptir 

: da~o~a •. ? (Ö.R} - Şikago· 
~ l bıldırıliyor: Birleşik dev-

yerine yakın eyaletlerdeki iş
sizleri işe almak istemişlerdir:. 
Grevciler bu teşebbüse kov· Ctlerd 27 . d . d en sın e 12 hın ma-

t~ h:~ en~üstri . amelesi . grev 
b d odedır. Genışlemek ıstida-

•bda olan ·ı · ·· - .. 

vetle mukabele niyetinde oJ
duklanndao karasakhklardan 
korkulmaktacJ1r. Oh:o devle· 

Bükreşte ziyafet- i 
Taarruza YARALAMA 

al grevcı erın onunu 
trıak içı'n n b . . . - t' d ., 1 b ta a a d h c m ur reısının mu- ın e grevcı er e za ı r sın-

r> a alesi istenmiştir. Vahim bir da ateş teatisinden sonra işçi· 
ır.Ctc.j l'k 6 n 1 vaziyeti vardır. Ka- lerin elinden 200 ateşli silah 

ler verildi I 
Silahla mukabe e edilecek 

;~:lıkların önüne geçmek için alanmıştır. Unes de grevcilerin 
ııil \tctıc 1?1ntakalarmda zabıta kuv- işgali altındaki fabrikalara 

dıt f rı ~rtınlmıştır. Yung Toron tayyare ile erzak gönderil-

Bükreş, 7 ( Ô.R ) - Lebis· 

tan reisicümhuru B. M\lski şe· 

refine kral sarayında mükellef 

bir ziyafet verilmiştir. Bu mü

nasebetle ·evvela kral Karol 
tarafından bir nutuk söylenmiş, 

Bükr~ş. 7 (A.A\ - Harici

ye nazm Antenesko Rüştü 

Aras şerefine hariciye nczare· 

tinde hususi bir öğle ziyafeti 

vermiş •e bu ı:iyafotte endüs

tri nazırı Valre Pop, Bükrcş· 
teki Türkiye, Yunan ve Yu-

Roma, 7 (Ö.R) - "Doyç· 
land" hadisesinden ve Almeria 
bombardımanından sonra basıl 

olan gerginli~in sona ermek 
üzere olduğu sanılabilir. lta!ya 

lkiçeşmelik Cedit sokağında 

lsak oğlu 6 yaşında Bohor, 

elindeki camları Sabatay oğlu 

7 yaşında Şemailin üzerine 

atarak başından yaraladığından 

yakalanmıştır. 

b 

abrıka sahipleri grevcilerin mekterlir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~---""~~ 
•ttıa te gUuu, nıilll ordunun bir parça- Mavi bir gök, birnz çiçek, yazlık rop-

~.;,_ ~"di edilem~ lan içinde kadınlar ve aldatıcı bir sü-
~\,\['ijlü • 

~llıt Yor ki bir buçuk asır evvel kOnet yumu.,.c:ak ve klllııY bir emniyet 

ha 'eı. olan Carnotnun teltıkk.isi hissini kolayca verebilir. Halbuki Al
~ltıll 
o' lazyikı altında parça parça 
b~~ lli' . .t\Yni zmnanda harbın tek 

llı.ı ltı 1daı-esini hazırlamak U\zımdır. 
.ı. eseı""':~u~eğ· . -uu harp çıktığı zaman halle-
fi(! lll..i .. ı ~ b· soy emek, bombalar altında 

~lıadu~ karar verileceğini söy lemeğe 
ıl.lier lah 
""tll ~en· nda cesnretlc ve geç kalına-
~'llan 1 Ynpnınk Uızımdır. Fransızlar 

ll'.atnalıdırlar. 

man şarapnelleri Almeria üzerine ya-

ğıyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

TAARRUZ t!.TMlŞ 
Karşıyaka şimendüfer cad· 

desinde Mehmet oğlu Ismail, 

Reşit karısı Kadriyenin evine 

taarruz ettiğinden yakalan· 

mışhr. 

bnna reisicümbur B. Moski 
tarafmdan cevap verilmiştir. 

Nutuklarda Leh • Romen 

ananevi dostluğundan bah~e

dilmiş ve ziyafet çok samimi 
bir hava içinde gt:çmiştir. 

Ziyafette, Le':ı hariciye na

zarı B. Bekle, başvekil Tata• 

resko, hariciye nazırı Antenes

ko, kor dip!omatik v~ daha 
bir çok zevat hazır bulun· 
muştur. 

goı.lavya orla elçileri, hariciye 

müsteşan Radülesko, Endüstri 

nezareti genel sekreteri, Türk 

elçiliği ve hariciye nezareti . 

erkanı hnır bulunmuştur. 

Antenesko akşamleyin de 

Rüştü Aras şerefine Co~onade 
lokantasında bir ziyafet vermiş 
ve bunda da Tilrkiye elçiliği 

ve hariciye nezareti 

hazır bulunmuştur. 
erkanı 

lngilterenin son tekliflerine 
ceYap vermiştir. Esasen bu 

cevap Alman cevabının aynı
dır. iki bükümet Ingiliz teklif-

Jerini kül halinde kabul et• 

mekle beraber şu mühim ve 

esaslı ihtiraz kaydını da ileri 
sürüyorlar: Silahla vukubulacak 

her hangi bir taarruza, diğer 
devletlerle istişare mecburiye

tinde kalmaksı:ıın, silahla mu
kabele hakkını muhafaza et· 
mektedirler. 

SiGARA ÇALMIŞ 
Kemer tepecik cevizli soka

ğında Osman oğlu Ali ile 

metresi Suzan. bakkal Meb
medin dilkkao.ndan bir mıktar 

sigara paketlerini çaldıkların

dan yakalapımışlardır. 

DOM ÜŞ 
Karşıyaka Tramvay cadde· 

sinde Ahmet oğlu Kamil Jbra

bim oğlu Malik'i bir kadın 

meselesinden dövdüğünden ya· 
kalanmııhr. 

------~~...-,,,._~----
-Ağa öyle ise bize de köpeklik düt' -, - ..... .......... 

1
.<iylemenin nihayetinde Şahin dayı, koy- eski kızgınhğı geç.er, hem de; ne bileyi.oı. 

tü, o tilki biz köpek.. ......... nundan mektuplan çıkardı, sözünü şöy- lazım bir §ey bu .•• 
- Hap! Havai Sen bir ar11lansınl... Kuyruksuz Şahin dayı soluk soluğa le bağladı: - Doğru söyliyoraun Kuyrubu:tl 

Hele buyurun bir kaç gün, bir yol yor• Çay kasabasına ulaşabildi, atından yu- İ - Ali benim kıymetli ağam! Oku da Bu gece bol bir uyku uyu! Yann sa· 
gunluğu alın 1 j varlanıtcasına atlayıp toz toprak içinde bizi Scydişehrinde bckliyen bu arslana bah beraber yola çıkalım .. 

Şakayı iltifata boğan bu ağaya §ehrin boğulmuııtu. Per:şan haline bakmadan : beraber gidelim.. 1 - Olur ağa! 
k~r§ıcı erka~ı dıı iştirıık ederek, ~abrcı ı --:- Amıının ağayı çabuk gör~yi~·- ' Absi ağa lstanbuldan ~e~disinc yazı- -. Peki amma. ben ~asıl çık.a~m bu 

!..._a~an: Tok Dil Tefrika No: 
48 

oglunu buyurun! ettiler .. Katırcıoglu da f Dıyerck pnlaı pandraa Absı aganın lan mektupları aJdı, lıcAtıbıni çagırtıp !herifin karoısına, ne derım kendısıne, ya 
-~ kabul etti : !Yanına vardı. Abıi ağa daha : 1 okutturdu, bunları da dinledikten eonra l>lr dilımanlık ederse! 

~i~ete}( ıo1._lı •. te dL 

1 

_Sus sus timdi vezirlik, mezirlilc ak- :-- Alil Biz adam aramağa ge~~~k. - Ne haber Kuyruksuz? katibini savan Absi ağa, Kuyruksuz da- Şahin dııyı. bnğqna yurnru~unu vurup 
··· ~ nı gos r ,,. d al meger istirahat mukaddcrmi~. haydı oy- Derneğe kalmadan Şahin dayı anlatı· yıya dönlip:.. temlpat :verdı : 

Cet.......... lımda değil, halledecegım. av ar ~a.r. l ) k d d 1 k d d B B ld ~ b k e o sun. Zaten burada bekliyece a am- yor u : - Eh 1 Kuyru suz. e L apma öy- - eni ö Urmeden sıına dokunamıu,, 
l.- er ag~ırland1, "fcler '---ırland• onun arkasından elbet ır arar vennz. 1 . fir 1 A b •-· 1 l ' d d -u h b b 1 d b '~•·- "" ıWL -. ) d anm var, buyurun bakalım. kil1le mısa - ğa 1 Gayri ölsem de gam yemem. le ir iş te sen açtın Ki o ur §ıer en eg • em en unu o ars an an eklemem .•. 

'
~cıor·ı Cevap beklemeden atına ata ı.. B S .r 6 U bUt"' kadaşl t olacaksak yol göstersin.. en Katırcıo8lunu gördüm, o ne baha· - Neden} özün yarısmı bana bırak, bak neler QI•· 

~ atla un nr arının a - _ Haydi! kızanlar! Seydiıehirlilerl 
a~.. dıklarını se derken Şahı'n Seydişehirlilerden birisi dır Yiiit, o ne anaların bir daha doğura- -Neden olacak, ben cevabı alınca cak .. 
ı:. .rı, o . yre Diye atını aürdü .. "ll-d ~lon - Bize buyurun( mıyacağı arslan, o ne insanhuın İn!'lanı, ne yapıp yapıp Katırcıoğlunu buraya ., .......... , .. 

ı: Şahin ağayı yanına ça- Çıktılar, aittiler .. 
....._ R-• . 0 *** Öteden birisi daha : 0 yeri, yurdu cennet olacak adammı§... davet edecektim. Bir kaç gü11 sonra .. 

h Y<llluı nr. , - Bize buyurun.. Şahin dayı aklına, ağzına gelen eena- - Gelmezdi lıtil Kntırcıoğlunun rııiııafir kaldığı Sf:y. 
""idı .... aı..._ ..... L' &n. kusura bakma bu te- Katırcıogvlu Seydi..,hrine girmiıti am- l ~q -""1.,"« . ..- Demif ve : arı aaydıkça tüketcmiyordu. Nihayet - Neden} diıehrine Şahin ağa ile beraber &irç11 
cn... • J:: •• ,. .. t b senin hatınnı hocı edeme- ma, hafı'yeler Kıı.tırcıoğluna imdat gön- B' b • 'Absı· ~ ·ı 1 . v k d Aw d • 1 t Ab . J(. .. t.' t v 1 "l~'-. "\ll\ v" lll - ıze uyurunl. aı;;a ı er cyıp agzını apa ı : - gam emın atı attım sana o ars- eı Pt;a o ~un ..,.n ırcıotı una mu™"' 

(!ttik en Katırcıoğluyum, sana derildiğini ve hatta Katırcıoğlunun yol- Lar çoğalmı§tı. Bu hal karşısında Ka- -Dur be Kuyruksu~ 1 NerdeyJe bu lan seni dü§man bdiemiı.. Ilen aksini 
1 olmuştu.. • 

' Seıı ~ da olduğunu öğrenip topal (Paşa) ya tırcıoğlu elini bö~rünc vererek ş0rdu : j zorunla kuyruğun çıkacak, sen evvela ımlatıncaya kadar akla karayı şeçtim, I KatırcıoGIU, a~a,yı ve.kar vç ç.iddiyıst· 
.ı ' "'ı.. _ . nr ol! Y<ışa be! haber verdiklerinden, o veda bile etme- B k d b · · d k'me bu ne oldu 1 t t b b th d ı · ı · d d k ı· fi l k 1 d ~14:.-.·ı-vsı a" - u a ar uyurun ıçm e ı -, . an a a era er me c e ım. aenı oıııı, onu sana oıt e ece il arı c arşı n ı : . w 

ıııt'ıatı.1 id·gnyn selam söyle! ben onun den pılıyı pırtıyı toplayıp kaçmıştı. yuralım ağaları Şahın dayı sözüne dcvamlil, başından söyledim.. - Hot sel dm nsa 1 
\ı iti Se . ırn, s~ kurtarmağa çalıştın, Katırcıoğlu Seydiıehrini •elamet bul- Bunun en iyj5i her birimiz birinize~- ne ~eçtiyse, letanbuldan Çay kasabasına i - Hımmml Aferin sanal Amma, - Hoş wh'11dı.ı':° Pll~~m~_z.. . 
~~r 0~~~ sözün bitmedi. Şimdi sana du.Seydişehirliler Katırcıoğlunu kar§ılnr- aafir kalam. Çünkü ben burad~ . galıba gelınceye kadar en .a~i tcferrüatına va- on~n ayağına gi~ek hana layık mı! 1 Katı~~ı~g!.u h~fıfçç gilldu, ~e _~ıı~c be-

~~hr~ı.ıc;~a· w )arken. içlerinden birisi gülerek dedi ki: iki gün kadar bao ağrı11 olacagım:· .. l nncay~ ka~ar hc:ps~nı. anl~t~ı • Kuyruk..u~ Şahın dayının damarları ka-ı r~ber yı.ıru~up,. bır sofi\~ ~~kı~dı~er, NDr· 
•i -~ ırıdel'· ı agayn git( Ben Sey- _ Efem ı Topal senin korkunu aldı Katırcıoğlunun bu filcri müna:ııp Ko-I Şahın aganın hıkayesını ko~ koyu bannıştı : gıle}(:r rıeldı. Kahveler pışın)dı. KcJwcler 
Clt"~ ile beı~b Oraya gidiyorum. Ab- galiba ... O kadar zorbalık taslıyan he- rülerek Akyııknlıo~lu ile Dailar deliai , merakla dinliycn Abti •in. hikayeye - Kusura bakma ağa! Dedi. O oim- 1rin ilk yudumu hprpuldeyip, nDrgi)eler 

dirıı· °' er aen de ee', seni ve onu rif kuyruğunu altına almış tilki gibi ses oğlu Krıtırcıoğlu ile beraber bir eve mi- meraklanıp hatta mektuplan bile istiye- di lıstıınbulun sözbcbeği bir vali oldu, ilk nefesle tukurdndı1'tan J>Qnra, şijk~ıu 
'- ~tı.i1Ye<:cfürn.. çıkarmadan kaçtı.. aafir kaJdılar .. Gerisini Seydi,dıri ahalisi ' ınemi§tİ.. vezirlik rütbe.ini ,ldı .. Dem~ ki üs-- ıKı:ıtırcıoafonyn il_k tiiıii bozdu ' 

" "ezirlik.. Katırcıo~lu knhkaha ile cevap verdi: ldeta kapı§Ucutna p~aıtılaı- l Belki bir Mal Mıea bu dioleme ve tünlüiü var, •ier U'AillYl &ider11Ck. bem 1 - Bitm•di _. 

,ı:ı 

,/ 



ANKARA RAPORT AJLARI Y anıbaşımızda yeni bir devlet! 

Kaya a altındaki milyarlar Serbest cerrahlık devleti 
Ankarada birçok kimsele:ri ümitlere tesis edilmiştir 

düşüren ir zavallının sözleri .• 
ANKARA 5 ( ULUS) 

Dünyanın bütün deva bulmazlarını bir merkezde toplamak ve tedaviye 
çalışmak için Yunan hükümeti Ege denizinde küçük bir adaya istiklal veriyor 

·o Hususi postası, puJları, parası, pasaportu olacak olan bu devJet•. 
kanunları bir cerrahlar konıitesi tarafından tedvir ediJece.ktıt 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet Demiryolları 

idaresinin kullandığı ,.at 

iımirde atıf yeri: MORENO D. GABAY YolbedeıteD 1111 ,l ____ .;.;. .... __ ...; __ r-m ______ ....... 
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A V S T A .
1 

Köşk incir müstahsilleri kooperat finde 7 - Mayıs • 1937 
tarihine kadar ortak bulunanların 3 - Temmuz 1937 Cumartesi 
günü saat 17 de KÖŞK kooperatif deposunda yapılacak 

••---------·------• ' fevkalade toplantıya asaleten veya temsilen iştirakleri rica ve 
Y .;zan : Mlş~I Zevalro ilan o:unur. 

-28 -
-s· l!ly iıden nefret dahi onunla bir fuı söylemi,ti. Gözleri arasıra bir timşek 

ed el barışınaruz için bir sebep teşkil gibi açılıp kapanıyordu. Favsta ona ba-
er. 1 kıyor. ve onu dinliyordu. 

RUZNAME 
idare heyeti 

Köşk incir mü -tahsilleri Kooperatifi Ana mukavelenamesine 
göre 7 - Mayıs - 1937 tar hi itibariyle tanz m edılen bilanço ve 
lıarüzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle a!akadar idare mecli
sinin ibrası. 0ıı:ıı baJıa doğrusu, şöyledir. Madam: 1 . '.~rdayan s~zünü bitirince F a~a ke~- . 

~ hır ayak evvel benimle barışması dısının de manasını anlayamadıgı hır\ (1009) 
~ akıllıca bir hareket olur. Demek hayret ve içten gelen bir çarpıntile kendi ..--.---::;::;=-;:---;7-;-====~=--=======~~~=-

Yorsunuz değil mi?... kendine mırıldandı' Fevkalade toplantıya çagvırış 
}'•vsı,, Parise hakim bulunan bir 1 - Heyecan içindeyim ha 1... Teessür 
""8"' hakk d h ı B ı B h ı Umurlu incir müstahsillen kooperat.fınde 7 · M~yıs - 1937 1 

"'• .. ında Şövalyenin bu şekilde uyuy.orum a . . . en . . . . en a .•• 
~. S<:i ı H d b k ı F tak d ı H tarıb i ne !<adar ortak bulunan'arın 2 · Temmuz - 1937 Cuma günü 
dıı. c; leıne~ini çok hayrete şayan bul- b.ay 

1
k ka a "'." ·alvk~ ı ·e~ ıı.de !e. :ç saat 17 de Umurlu kooperatıt deposunda yapı acak fevka ı a· de ı 

•- uz trini 0 .. I . dikti O ır er e senın ı ır erını agıtmaga 
,.. "'k nun goz erme ra- ' k d" ı k top:antıya asa:eten veya temsilen iştiralderi rica ve ilan olunur. 
ıı· '" bariz bir cesaret eseri gördü. mu te ır o amıyac~ tı'.. . . . 

l>denbire söze b 
1 

dr ı Şimdiye kadar hıç bır kımse ve hıç hır idare Hey' eti 
., ..... ?.!osy .. ı E" aş akıl. M'" .. hadise karşısında zaaf göstermiyen kadın RUZNAME 
"" (G o... ger ıncının osyo k f d b.. 1 '- ·• '- 1 b ı· · U 1 f · ·· t h ' k 1 ~ İzin) hizmetine tahsis ederseniz 1 a asın a oy e ..atı ıı;arar ar e ırtıyor, mur u ncır mus a sııleri l<ooperatifi Anamu ave P.Damesine 

Yoıtıin ed . ki ln . . h fakat Pardayam hatırlayınca bu kararlar göre 7 - Mayıs • 1937 tarihi iti arıy e tanzim edilen bilanço ve 
a .. ~ •-· erım ya ız s=n akkı- · · ·d· d k h b t tk"k ld :-""1"1 intikam hlsl . tulm •. erıyıp gı ıyor u. arüzarar esa ının e ı ve tasdıkiyle alakadar are Meclisi-
~ en l1Üksek . en unu uş degil Nihayet bütün cesazetini toplıyan şö· nın ibrası. (101 Ol 
o.L. hır makama çıkmış ola- al h. · 
~J.nız v yeye ıtap ttı : k 1 A d 
_Ş(;v .. ı~e b.. . . - - Sizin aradığınız karşınızda duru - F ev a_ a .. e toplantıya çagv 1 r•ş 
~ •liıu uyük hır soguk~anlılıkla yor. O da sizin düşündüiiünüz gibi yıl-

-
0 

UZal<ırak cevap verdı: !arca bu hayalin peşinde koştu. Ortaklar lncır mustahsilleri konperatifinde 7 - Mayıs. 1937 
lııaıı liıı. halde Dük Dö Gizin bu eli sık-ı _ Al. •• Al ... Siz mi madamL.. tar.hıde kadar ortak bu'uııanların 27 - Haziran - 1937 Pazar gü-

._ sU:..ındır. _ Evet ben. En haris kimselerin bile nü saat 17 de Orlaltlar kooperatıf deposunda yapılacak fevkal-
- takacaktır. . . ·gözlerini parlatacak çok geniı tasavvur- ade toplantıya asaleten veya temsilen iştirakleri rica ve ilan 

~~i . t çok nca ederım Madam. !arımı ortaya koyabilmek için adam an· o:unur. 
~y:~ilıniyorslınuz. Yarın Fransa yan benimle ıövalye ... Bunlardan biri de 
lııı ~ı muhtemel bulunan bu za- siz olmak ister misini> ... Sizde yüksek 
' · daki fikirlerini daha iyi öğ- bir ruh, geniş bir fikir ve bütün insaniyet 
diğiıııe~ için bu elin onun suratına in- alemini hükmü altına alabilecek kudret 
vlltırı S<iylemekliğime müsaadenizi yal- görüyorum. Eğer kafamın içinde yer 

idare Hey' eti 

......, ~· alan herşeyi size anlatacak olsam ..• Aca-
~ Ö Orııek siz Dük dö Gizi tokatladı- ba sizi tanımadığım halde niçin size bu 

._ ı~:~_rni? .. , kadar açıldım} ... Bilmiyorum ... Bilmi-
ıy1 . -o.cuıınazsaruz kendisi de bu vak- yorum .. ~ Ve zan ediyorum ki aiz istedi
~.,,•i>e anlatabilir. O müdafaadan mah- ğim adamlardan birisisiniz! ... 
buı YaraJı ve belki de ölüm halinde 1 Şövalye kendi kendine söylendi : 
l"iıı ~ bir ihtiyarın; sila.Jılı kuvvetle- - Başıma gelen şu felakete bakın! .. 
ğ;,,i ~tnda olarak evine cebren girdi- işte şimdi yakalar,dım. insan acaba ra
~"ıı •1>e anlatacaktır. Belki de 0 ihti- hatça bir ömür geçirmek için ne yapma
ı<iyte~Üın döşeğinde iken öldürdüğünü lıdır) ••• 
ne ibreye cesaret edebilecektir. Ve yi-j - Bitmedi -
~ a L"llalden uzak değildir ki cesare- . . -
~ ttırarak Dülc dö Giz amiral Koli-! o· H k" . 
L Cesedini iŞ e ımı .. laoalı: pençereden sokağa fır.. 

"''di·· _kadar büyüklük (!) eseri gös- · A~~ulla~ Nacı· ~•t 0gıru. . sizden gizlemiyecelı:tir. Niha-
~İitı llaz.ik ve asil olan J)i.ilt zavallı ölil-
"1~ :ı~:;:or olan yüzüne ayağını koy- " 
~°"•lı:tir. ~u .~~. hi!myeden çekinmi
.-.i_ ıı,, k buyük muzafferiyet değil 
'dam? ..... lşte bu rntizafferiyetin 
clı,., hakkı olmak üzere beniın toka-

l' onuıı YÜzüne indi ' 
•"•ta b • k · j ...._ F ogu hır scı çıkardı : . 

Ilı" akat mösyö! O k·1· . h 1.i:daf ı ısenm aklarını 
aa ediycrdu. ı 

~!:;: .~angi kilisenin madamı ..• Her 
1
" tane olacak --s· . 

d~~n~'~n~sıl oluyor da ilr.i kilise bulun-
" ılıyor eunuz' r•rd ' .. • 

HORTAÇ~U 
Muayenehanesi i Birinci 

,..Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarım müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110) 

RUZNA ME 
Ortaklar incir miistahsılteri kooperatifi Anamukavelenamesine 

göre 7 - Mayıs • 1937 tarihi itibariyle tanzim edılen bilanço ve 
karüzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle a'akadar idare Meclisi
nin ibrası. 

( 1013) 

Fevkalade toplantıya çağırış 
Germencik incir müstahsilleri kooperatifinde 7 • Mayıs - 1937 

tarihine kadar ortak bulunanların 24 haziran 1937 Perşembe 
günü saat 17 de Germencik kooperat f deposunda yapılacak 
fevkalade toplan ıya asaleten veya temsilen iştirakleri rica ve 
ilan olunur. 

idare Heyeti 

RUZNAME 
Germencik incir müstahsııleri kooperatifi A na mukavelename

sioe göre 7 • Mayıs• 1937 tarihi itıbariyle tanzim edilen bilanço 
ve kıirüzarar hesabının tetkik ve tasdıkiyle alakadar ldare 
Meclisinin ibrası. (1012) 

Bornova Belediyesinden: 
Belediyenin park içinde mevcut gazinosu üç sene müddetle 

icara verilecektir. Müzayedeye iştirak için on lira elli kuruş de
poz'to akçesi Belediyeye yatırıl:-caktır. Müzayede 17 - 6 - 937 
Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isti •enlerin Bornova Belediyesine müracaatları ilan o'unur. 

3-5-8-13 (1735) (981) ----
ödemiş inhisarlar müdürlüğünden: 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
ısbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 
mar-

·kELVİNAT 
BULUNHA.YA.N EV KA.SA.SI 

15 SENE GAAAllTI 

DLHAYA. N BAHKA.YA.BENtElt 

!Mikrop hırsızdan daha korkuludur.: 
oaranızı kasada aakhıdıtınız sibl 

rıreeeklerlnlzl dil. 

•oluk hava dolaplarında muhafaza ediniz. 

lk! defa u işlemekle 
• 

aynı randöma"ı veren 

,..c~• •oluk hava dolapfanı 

18 Ay Veresiye Sahş 

SAl-IIBININ SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 
''•kl•ıı ayan bu •un! karşısında biraz 
diy• . '· <iki kilise bu ne demek olacak> 
bu •d"'•tıldandL Favıta kendi kendine 
Şo•aı:"'. acaba casus mu diye düşündü. 

oor<TOR 
Esat Hatip oğlu 

937 mali senesi içinde Ödemiş, Tire, Bayındır, istasyonlariyle 
mahalleri İnhisarlar a:nbarla~ı ve Ödemiş ile Adagide arasında 
yapılacak mamul ve yaprak tütün, müskirat ve kırtasiye dolu 
boş sandılt ve balyalarile ispi rto bidonları nakliyatı açık elısilt
meye konulmuştur. Senelik muhammen nakliye ücreti 1043 
Muvakkat teminatı 77 li rad ır. Şartnameleri mahalleri ihisarlar 
idaresinde görülebilir. lsteklılerin 15 - 6 - 937 günü saat 16 da 

&m;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;o;;;:;;:;;;;;;;o;;;:;;;;;;o;;;;;;m;o:;;;;=-----===-------""""=---~~---~ 

,. ıa., •• d 
......._ A ıçın en ıunlan geçiriyordu : 

~~n h•k~;ba ~~ ~adın Sentling kurumu· 
'.t ilet . reısıdır de Giz bunun elinde 

d,. ttıı dir' A b L" . b" 
• 1 tt\i) r • • • ca a ıng yenı ır 

~t "c .: · ·. İnsanı taşırtan ıu saray; ıu 
'lıı U<tınd k" p alık d 1 llcrd I . e 'l ap tacı, ö~emele-
~rl ••rm .. "dki" ~t UZerın e ışaretler, anah-
'hd "• Olur ş d "ili B •l ad ey eg · ·. en de ne 
l>a .. ,. •ınım. Belli ki, bu saray bir pa-

l' Yı olac k p . . 
· . il"ata a · arıste oturan bır papa. 
~~f•dc karşısında!.inin dalgınlığından 
"'tdcn ~ederek eh'a.hnı saran düşünce-
~.~ UttuJ 

tı. O d ınıya çalışını~ kepdini topla-
~· alllı.ı ~.0-ÖYalyeyi süzüyordu. Ne olur-
.• ,., ı n ıova!y . k . 
~· ıtı) 1 . enın ço cessur ve yenıl-
•lne • ncıte fevk 1-d . 1 .. b"l ,. '"'• a a e ış er gore ı ece-
" n ed' i 01•1.ın lYor. Onu ne pahasına olur-
""~'Yor~ satın almak lazım geldiğine 
, ....._ I ···"" Silkinerc>lı: söze başladı : 
..,.llı ıvıuay·· 
b. t<Jiki . 0 de Ci2e hizmet etmek is-
~ k nı<i a 1 d B tf ı:z:tn • n a ım. ununla beraber 
'< ol •tı !,3,k b" · · d · ftı.ı ~ a ırısın en esırgemcse-
·' ll' "ıı l, .. 

'ıı.•r u hi<ın 1 • t· •ne b . et o unacak kınısenin va-
~ı.. •ırlıdır B k" . , 

Cl) • 1c~ · . · en ımım ve neyim). 1 

·~ ı, "'''Yen h .. b İt •d ve ayatından bıkmış 
f., ~bi de •ınln\. Hayatımdan bıkışımın 

ı,,,,d açıJc .. I" K 

Dahiliye mÜt:lhassısı 
iki senedenberi dahiliye mü

tahassıslıibm ifa etmekte oldu
ğum Alsancaktaki Sent Antu
van hastanesinden bazı sebep
lerle ayrıldım. Bundan böyle 
hastalarımı Pazardan maada 
her gün sabahtan akşama ka· 
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numaralı muayenehanemde 
kabul edeceğim. Hastanede te
davilerine lüzum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok
tor Sadık Ahmet Sıhhat ev:n-
de,. Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğimi sayın halka ilan 
ederim. Telefon: 3315 

Esat Habpoğlu 

Müdüriyetim:ıdeki komisyona gelmeleri. 1729 (997) 

~ ' 
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cin• mahbul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle l.ul
lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
R A H M i ' K A it A D A V U T 

Yemiş ça şısı, Cezair H an 

Telgraf adresi: KARADAVUT 

• 

IZMIR 
Telefon seo9 , 

Kendi kendinizemi traş oluyorsunuz 
O ALO ? 

L I ir. il •oy ıyeyim. endi kaba-
d "~d~~J en inaanları ıimdiye kadar .ı 
• t• •'1 hak"'-• . . ı • biricilc olan ÖZTURK sahipli Memlekette 

p• I •~vv.. lK;l •cvıycnın çok üstün-
' •' ., etti E' tOv it, fik.· I rn. ger ruhu elmas gibi 1 •I ır eri ih 

~h Yo:ı-e c anı aydınlatacak bir ' 
•o · rast! 1 

'ııtd •çin b aınış olsaydım; insanlığı 
' l .,_ •nden Y d . . b 1 'l1.ı, ı er d ar ım ıstcmış u un-

d ' düt .. h 
~t ." be,.._· . •uz izmctine koşardım. 
1 •tı~· ını iÇİ b" • 
':\d ·•ıı llıa n ır teselli olurdu. Cc-

'r !) >ur gö .. - d 
tı,._ iJ'o· runuz ma am: şimdiye 
""'"l~ı Jc11; 'b. 

~:ttıl tl-ı, ni Rı 1 nafile yere fener ta- ' 
• t•• r Çok •d mi .. d.. '-. f 
,., il; •ı t;o1'_ .• " a ar gor um ıu 
~ ~la•ı ınuthi, g·· • d .. ._. . hald ı 

1.ıt it a.r orun uııucrı e l 
t._ •nın b ki 1 •1~1 · lü>u 0 <u uğundan ve ya-

l•tı ~''ndan "1Undan fazla bebek kalbli ı 
L •tı ı,- Yani "1tb ••den b· arına yaklaşınca deh-

TRAŞ 

ZK 
BIÇAGINI VE LEV AZİMA TINI 

KU LL ANINIZ 
Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA ÔZTÜRKÜN PARASIDIR 

Çünki: O NUN HAKiKi VATANI TÜRKİYEDİR. 
<! Qld.. ıre sa bu ' ·· ··• ·· ·b· 1tııı. •. l':sk·d n ıcopugu gı ı 
~ol<t· Ş.llıd; ' en pek yüksek bakıyor- Boz Kurt traş bıçağını, Boz Kurt traş sabununu, Boz Kurt traş fırçasını, Boz Kurt traş 
i '·" '- llÖ>f . • 1 k. k 1 . . • t "•.,. '""t k erımı a çalımak lazım ma ınasını ve rem erını aramagı unu mayınız. 
·- .,,, endi, . d SAH P L '""i<i"i•ı,Y•; ı,.ı.:.ı.:ıy.e'." bende aşağıya i ERi: Ft•hmi Ardalı ve Mehmet Bozkurt 
Şa ~ '-d sızın ana söy1iye-

Rasim Alkanat 

Salibli Sulh Hukuk Hakim- lzmir Birinci icra Memurlu-
liğinden : ğundan : 

Dosya No. 5 Arpacı oğlu hanında tütün 
Salihlinin Mıtatpaşa mahal-

lesinden Ahmet oğlu giritli tüccarı Ağab~y zade Ahmet 
Muradın vefalı hasebile vere- Cevat tarafına : 
senin talebile terekesi yazıl- Ak•eki Bankasına borcunuz-
mışhr. Müteveffada alacağı dan dolayı Ôdemişdeki emva-
olanlarla ona borçlu bulunan- li gayri menkulenize ehli vukuf 
)arın bir ay içinde borç ve 
alacaklarını Sulh mahkemesine tarafından taktir edilen kıy -
müracaatle kayıt ettirmeleri meller hakkında tutulan 1-2-37 
aksi taktirde mirasçıyı ne şah - tarihli ve 14 - 5 - 937 tarihli 
sen ne de terekeye izafetle zabıt varakalarını görmek ve 
takip edemeyecekleri ve miras- itirazınız varsa bildirmek üze-
çıların sıfatlarını beyan etme- re 103 üncü madde mucibince 
leri lüzumu kanunu medeni· 

569 534 d tarihi ilandan itibaren üç gün nin 561, ve cü ma -
deleri gereğince ilan olunur. zarfında müracaatınız ilanen 

4 - 6 - 937 tebli;i olunur. 
(1025) 1787 (1017) 

~raş bıçahları 
'"\l }, bu•: ~iınL.. lzmir toptan satış yeri : SULU HAN No. 6 

'eri büyük bir talakatle '\r----------------------•H••••••m••---------------------------------11::1-•ölW 



• 

Sahife 8 

1 Hazirandan 10 Hazirana kadar 
edecek olan Beykoz 

haftası münasebetiyle 
Tenzilatlı satışların hitamına 3 

kaldı acele ediniz!. .. 

devam 

•• gun 

Büyük ve Küçükler lçın 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

BBI TOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiııtlar müthiş ucuzdur. 

: .... ~N : • < ' ' • o • , ~. jr.,.." 

ve 
•• •• 

Türkiye iş 
Bankaları 
mandan: 

uzum 
Ziraat 
kuru-

ihracat büromuzda çalışmak Üzere 
f ransızca, Almanca, lngiiizceye va
kıf bir genç aranıyor. Muhasebe
den anlıyan tercih olunacaktır. 
Kendisine kabiliyetine göre 100 
liraya kadar aylık verilecektir. Mü-
racaatların üç gün zarfında Saman 
iskelesinde iş Hanındaki Büro
muza yapılması lüzumu ilan olunur. 

(1015) 

lzmi..-- Tramvay 
Şirketinden: 

ve 
---- -

Elektrik 

lıınir Emniyet Direktörlüğünün verd i ği emir üzerine cereyanın 
Adliyece keşif yapılmak üzre 9 - 6 - 1937 saat 21 de Eşrefpaşa 
mıntakasında kesileceği sayın abonelerimi:ı:ce bilinmek üzre ilan 
olunur. 

YENfASIR 

IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Tescil edilmiş olan lstanbul 
Küçük lstikrazat sandığı Türk 
Anonim Şirketi lzmir şubesinin 
ödünç para verme işleriyle 
uğraşacağına mütedair beyan
namesi 2279 numaralı kanun 
hükmüne göre sicilin 2020 nu
marasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir Sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. T enik imzası 
h Beyanname 
2: Vesika 

lzmir llbaylığı Yüksek 
Makamına 

Merkezi Ga!atada Sen Piyer 
hanında 12 No. in dairede 
bulunan "lstanbul Küçük ikra
zat sandığı T.A.Ş. ,, nin Yan
devi hanında 1 N o. lu dairede 
bu:unan lzmir şubesinin 2279 
No. lu kanun mucibince ver
meğe borçlu olduğu beyanoa
medir: 

Adı: lstanbul Küçük lstik
razat sandığı Türk Anonim 
Şirketi 

Kanuni ikametgahı: Müdür 
J. Çikurel, Göztepe tramvay 
caddesi No. 801, Müdür E. 
Roditi, Göztepe tramvay cad
desi No. 546 

Tıcaret ikametgahı Yandevi 
Hanı No. 1 

Tabiiyeti: Türk 
Sermayesi: 3 O, O O O Türk 

Lira s ı 

Alınacak faizin en yüksek 
haddi: % 12 "Yüzde on iki., 

Yapılacak muame!enin ne
vileri: Küçük esnaf, tüccar ve 
sanatkar:ara muayyen ve tak
sitlerle ödünç para verme 
işleri. 

24 Mayıs 1937 
lstanbul Kiiçük ikrazat sandığı 

lzmir şubesi 
imzalar okunamamıştır 

iZiN VESIKASI 

Adı: lstanbul Küçük istikra
zat Sandığı Türk Anonim 
Şirketi 

Kanuni ikametgahı: Yandevi 
hanı No. 1 

Tabiiyeti: Türk 
Sermayesi: 3 O, O O O Türk 

Lirası 

Alınacak faizin en yüksek 
haddi: % 12 "Yüzde on iki 

Yapılacak muamelenin nevi
leri: Küçük esnaf tiiccar ve 
s~n'atkıi.~lara muayyen ve tak
sıtlerle odünç para verme işleri 

11 - 6 • 934 tarih ve 2279 
numaralı kanuna tevfikan ve
rilmesi lıizımge l en beyanname
ler lstanbul Küçük 1. S. T. A. 
Ş. alınarak, kendilerine ödünç 
p.ı~a verme işleri ile uğraş
masına müsaade edilmiştir. 

lzmir llbaylığı 
7 - 6. 937 

Aslı gibidir 
lzmir Sicili Tıcaret memur

luğu resmi mıihrü ve 
F. Tenik imzası 

1797 (1021) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Sulh hukuk mahkeme
sinden : 

Davacı lzmirde Birinci Kor
donda Pasaport karşısında "W. 
F. Hanri Vanderze ve Co.,, 
vekilleri avukat Mustı.fa Münir 
ve Tayyar Şefik tarafından 
müddeialeyh Tepecikte Kaat
hane caddesinde 137 numaralı 
Paterson deposunda mukim 
iken halen Zonguldakta iş 
Bankasının 63 numaralı koope
ratif ve bakkaliye şefi Necip 
zade Hasan aleyhine 169 lira 
6q kuruşun tahsili hakkında 
açı lan davadan dolayı davacı 
vekili müddeialeyh Hasana da
va hakkında yemin teklif ey
lemiş ve yemin için muhakeme 
16 - 6 - 937 tarihine müsadif 
çarşamba gününe talik kılınmış 
olduğundan yevmi mezkürde 
saat 10 da müddeialeyh Ha
san yemin için mahkemeye 
gelmediği takdirde yeminden 
imtina etmiş addolunacağının 

tebliğ · makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

1796 (1018) 

_. .&-

lZMtR Bfl EDJYF.SlNDEN ı 

Cinsi Mikdarı Bedeli 
kilo muhammeni 

Toz şeker 1400 27 
Pirinç 2400 27 
Sade yağ 800 87 
Sabun 950 36 
Makarna 900 20 
Mercimek 500 20 
Nohut 400 14 
Horoz fasulyası 500 14 
Soda 200 7 
Zeytin danesi 365 35 
Tnce tuz 500 4 
Ru(,day unu 200 13 
Pirinç unu 350 25 
Nıqaste unu 60 25 
l•mik 350 14 
Patates 2200 7 
Rev11z P"Ynir 256 32 
Kibrit 400 1,5 
Çekirdeksiz 
kuru üzüm 60 17 
Kuru erik 200 50 
Domat salçası 125 16 
Badem içi 10 55 
Arnacık soğan 400 3 

Çocuk yuvasının 937 yılı 
ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
mikdarı ile beher kilosunun 
bedeli mubammeni yazılı yirmi 
üç kalem erzak baş katiplik
teki şartnamP. veçhile 15 6-937 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
üç bln yüz doksan sekiz lira 
seksen yedi kuruştur. iştirak 
için iki yüz kırk lira 1ık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene !"elinir. 

29-2-5-8 1659 (946) 
1 - Çocuk yuvasının 937 

senesi ihtiyacı olan yedi bin 
yüz kırk yedi kilo inek südü 
beher kilosu sekiz kuruştan 
beş vüz yetmiş bir lira yetmiş 
altı kuruş bedeli muhammenle 
başkatip! i kteki şartname veç
hile 15·6·1937 Salı !!'ünü saat 
on altıda açık e!.siltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
kırk üç l i ralık muvakkat te
minat makbuzn ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Karşıyaka suyu için 
şartnamesinde y2 z •!ı yedek par
çalariyle birlikte iki yüz a.-let 
su saati kırk beş gün müd
detle açık eksiltmeye konııl· 
muştur. Eksiltme 16· 7-937 Cu
ma günü saat on altıdadır. Be
deli mubammeni beheri oo iki 
liradan iki bin dört yüz lira
dır. Şartnamesi başmühend s
likten parasız olarak verilir. 
iştirak için yüz seksen liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

29-2-5-8 1660 (945) 
1 - Muhammen 
Cinsi Mıkdarı bedeli 

Kilo Kuruş 
Formül 300 130 
Asidfenik 
Kristalize 250 130 
Kreolin 200 30 
Kükürt 100 15 

Yukarıda cins ve mıkdarile 
beher kilosuııun muhammen 
bedeli yazılı ilaçların başkatip
likteki şartname veçhile açık 
eksiltme ile ihalesi 15 - 6 - 937 
Salı gi1nüne temdit edilmiştir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
yedi yüz doksan liradır. işti
rak için eUi dokuz buçuk lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen günde ve saat on 
a l tıda encümene gelinir. 
2 - Muhammen 
Cinsi Mıkdan bedeli 

Kilo kuruş 
Pamuk 50 160 
O Oksijen 10 65 
Gaz bezi 300 metre 12 
Eter 6 140 
Band (beşlik) 25 paket 50 
Band (onluk) 50 " 100 
Band (yedilik) 25 " 70 
Lizol 30 kilo 120 
Yukarıda cins \"e mıkdarı 

ve beher kilo, pakt-t ve met
rosunun muhammen bedeli ya
zılı ilaç ve sairenin baş kıi.tip
Jikteki şartname veçhile açık 
eksiltme ile ihalesi 15 • 6 - 937 
Salı gününe temdid edilmiştir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
iki yüz kırk altı lira doksan 
kuruştur. iştirak için on yedi 
lira yirmi kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

1802 (1020) 
l - Hava gazı fabrikasında 

SAU 8 HAZiRAN I!f37 , 
Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce hastaların şifa bulduğu Urganlı 

ılıcaları bugünden itibaren açıldı. 
Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 

müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün ~oıı: 
foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmiş, asri bir şekle ıfrag 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizzat tahlil 
ettirilen sularında yüzde bir buçuk radyonaktevite buluod~· 
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapor tasdik e.dı • 
miştir . Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mıde, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil· 
hassa çocuğu olmıyan kadınların şifa bulduğu bu ılıcal~r 
en son terekkivat ve nezafetini göstermekle sayın müşte~
ı~rine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olaca • 
!arını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula· 
caklarını hildiririm. Müsteciri: Rüstem . =- 1-15 (1008) ••• 

Haraçcı Kardeşler 

10 
Taksitle mobilye satışına başlamışlardır. Fırsatı kaçırma

yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 
Satış yeri: YERLİ MALLAR PAZARI 

YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve tem."zliği ile meşhur~ur 
30 

Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kılodan d 
kiloya kadu mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarın • 
No. 28/9 Hüsnü Uz vdemişli ma~azası dır. 1" 

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, böbrftkleri kalbi 
yormaz. 

= , 

5 dakilca Sonra ... -. :-.. 

_Aldıktan .~~~. ~~.~.~~a s~.~-r.~ 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
.s;;;;--.,;------=-=-=-=-=-............. =---------~~ bulunan -m-uh_t_.:-lif kuturda eski Cuma günü saat on altıd• 
maden borular, elektrik mo- açık artırma ile ihale ed~e; 
törleri, kristal şişe ve karpuz- cektir. iştirak için on do ~. 
lar, tunç ve metal parçaları buçuk liralık muvakkat te~1

11 
başkatiplikteki şartname veç- nat makbuzu ile söylenen gil 
hile 25 - 6 - 937 Cuma günü ve saatte ımcümene gelini~37 
saat on altıda açık artırma ile 3 - Çocuk yuvasının (ıi 
ihale edilecektir. yılı ihtiyacı için başkatiplikte 

11 
Hepsinin bedeli muhammeni şartoameye ilişik listede 

0 
e 

T " bin üç yüz yirmi altı liradır. sekiz kalemde yazılı ı aç 11 
iştirak için doksan dokuz bu· materyel 25 - 6 - 937 cıı~. 
çuk liralık muvakkat teminat günii saat on altıda açık e. 

. ktır· 
makbuzu veya banka teminat siltme ile ihale edılece 

11
; 

mektubu ile söylenen gün ve Hepsinin bedeli muhaınıı:ıe i~ 
saatte encüırene geJ;nir. altı yüz on yedi lira yetıı:ı ,, 

. k . · kır" 2 - Karşıyakada Celal bey beş kuruştur. lştıra ıçın kk't 
sokağı karşısındaki benzin sa- altı buçuk liralık muva eli 
tış yerinin bir senelik kirası teminat makbuzıı ile söyleJI e 
iki yüz altmış lira bedeli mu- gün ve Raatte encüıı:ıell 
hammenle başkatiplikteki şart- gelinir. 91) 
name veçhile 25 - 6 - 1937 8-11-15-18 1803 (10 


