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8lırıtiyaı. sahibi : ŞEVKET BıLGIN SO?(, ~ 
•taaubarrir ve umumi neşriyat müdürü: • 

1 --... HAKKJ OCAKOGLU 
'O--a.ao~~ ş~~.i-rr_:ı:_· --

~Yanı müddetıl fürkıye içiolHariç ıçin 
~ .--. . - 1300 2soo 

ı ~/tı av/ık. . . . - . - - 700-- -1300 -

1 ~ TELEF0~~&9_!_ _ _ 

, Pamuk lpllğl ithali serbesttir 
1 ANl<..ARA, 18 (AA) - Olimıük taıi/esi 
\ kanununun 366 ıJfi 370 pozisronla11na gilen 

pamuk ıplıklennm hır kaıamamesrnin S. liste
sine a/marak memlektle seıhcstçe rtlralle.1i lzak
kındakı Jcıa Vekil/eti Heyeti katan Yüksek 
tasdike ıktrıa!l etmiştir. 

~ Fiati (5) kuruftur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet_ Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir "" "" · YENt ASIR Matbaasında basılmı,tır. 

• 
eserıne 

1 

Arnavudluk isyanı Nasıl 

ltalya ile lngiltere mat
buat mütarekesi yaptı 

Bastırıldı? 

Altıncı George 
aras1nda 

Tebrik te]grafları 
teati edildi 

Ankara, 17 (A.A) - İngilte
re kralının taç giyme merasimi 
münasebetile Reisicümhur Ata
türkle Majeste alhncı George 
arasında a~ğıdaki telgraflar te
ati olunmuştur. 

Majeste Altıncı George 
LONDRA 

Majestelerinin sureti resmi
yede Britanya krallık tacını giy
dikleri bu anda en hararetli teb
riklerimi ve şahsi saadetleri ile 
Majeste kraliçenin ve krallık ai
lesinin saadetleri ve Britanya 
imparatorluğunun refah ve tea
lisi hakkında bütün kalbimle 
Yaptığım temennilerimi kabul 
buyurmalarını rica ederim. 

K.ATATORK 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Kraliçe ve ben taç giymemiz 

münasebetiyle yollamak lütfun
da bulunduğunuz ve bizim de 
büyük bir memnuniyetle aldı
ğımız nazikane tebrik ve temen
nilerinize en hararetli bir suret
te teşekkür ederiz. 

GEORGE VI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mali 
Vaziyetimiz 
Gıpta edilecek bir 

durumdadır 

Macar askl'rleıi Peştede bır eeçit eısmindc 

İtalya kralı Peşteye gitti 

Prens Pol ve Dr. Şmit 
dün Parise vardılar 

Sovyet Dış bakanı da Ke Dorsey'de 
İvon Delbos'la görüşecek 

Alman Hariciye 
siyaset takip 

nazırı Berlin'in barışçı bir 
etmesine amil oluyor 

YAZISI 4 ONCO SAH1FEDE-

Yeni lspanyol kabinesi 

Halk cephesi zafer için 
fedakarlık yaptı 

Hüküm et, yüksek harp 
ilga etmiştir 

Paris, 18 (Ö.R) - «Humanite» 
komünist gazetesine göre ispanya
daki kabine buhranı, halk cephesi
nin bir «neşvü nüma» buhranı idi. 
İspanyol komünist ve sosyalistle
rin uysallık gösterdikleri ve çok faz
la ıeyler istediklerini iddia edenler 
yanılıyorlar. ispanyadaki biricik 
mesele şudur : Halk cephesi nasıl 
ve ne vasıta ile zaferi daha iyi te
min edebilir ~ Haddi zatinde na
muslu bir arkadaş olan Largo Ka
ballero kendi kabinesinin zafer hü
kümeti icabatına uygun olmadığım 
anlamış ve istifasını B. Azanaya ver
miştir. 

Paris, 18 (ö.R) - Yeni İspanyol 
kabinesi sosyalist partisi lideri B. 
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A 

şurasını 

Soı dördüncü. sahifede - istila eden Laıeo Kahalleıo 

lzmirin kalkınma programı 

Bayındırlık işlerine bir 
milyon 800 

bin. lira harcanacak 
t 



Sahife 2 

19 Mayıs 
Türk Milletinin 
hareket günüdür 

- Btlf taralı birinci sahifede -
define varmamıştır. Hala yürüyor. 
ilerliyor. Gençlik hareketleri bu yü
rüyüş ve ilerleyişi hızlandıracak,he
define ulaştıracaktır. Her 19 mayıs 
baılıyan harekete hız veren bir ta
rihtir. 

Bugün yurdun her tarafında ya
pılacak gençlik gösterilerinde, geçit 
resimlerinde yere çarpacak sert 
adımlar, Atatürk devrini ebedileşti
recek kuvvet ve hareketin ifadesi 
olacaktır. 

Ne mutlu o, gençliğe ki bu mesut 
devrin çocukları bulunuyorlar. 

Ne mutlu o, gençliğe ki bu devrin 
ağ..-, fakat şerefli vazifelerini omuz
lannda taşıyorlar. 

HAKKI OCAKOCLU 

Halkevinde 

HALK 

YENi ASIR -

Konak - Basmahane 
elektrikli tramvayları 

Yeni plan 
Kordon Güzelya-

y apılan görüşmelerde yeni anlaşma lıya kadar 
zemini bulundug" u temin ediliyor uzatılacak Opereti Belediye riyasetince şehrin yan-

ÇARŞAMBA 19 MAYIS 1 

Mahkumlar 
-31-

Bir komşumuz var, ke 
küçüktenberi tanırım. Sal ve 
cup bir delikanlıdır. Bir er 
bir kadına hizmet edeceğini 
/asına sığdıramaz, bunu 
lük sayar. Hatta kadına so 
selam vermeği dahi kibirin 
diremez. 
Komşu delikanlı cehaletiyl 

fına bir if açtı. Mahkeme 
larına düftÜ. Kendisini bir 
aya mahkiim ettiler. 

ş h • • d Senelerden beri bir türlü halledi- kavelede mevcut ikinci kordon key- mamış kısımlarının da bir imar pla-
e rı ID 1 Z e lemiyen işlerden biri de şüphesiz fiyetinin tadilini ve projelerin tas- nı tanzim edileceği malumdur. Şeh- Kadına selam vermeği 

San'atkarlar çok kuvvetli ki. as~a~?~e hattına tramvay iş- dikini beklemektedir. rin noksan olan haritalarının ya- rursuzluk sayan genç dört a 

b• k d ·ı ld"l ıletılmesı ışıdır. Haber aldıg"ımıza göre Beledi- 1 h d b K beri hapishanede yatıyor. Ne ır a ro ı e ge ı er N h b h · · d pı ması işi mü en is ay arpaya 
. . . .. .. , . i ay·e· t u mü im_ ışın e h.alle- ye, şirkete yazdığı bir mektupta bu tığına, orada nasıl vakit g 

M 1 k tını Buyük San t d im k Id verilmişti. Bay Karpa bu haritaları eme e ızın a ı e uzere o ugu memnunıyet-ı hattın Konaktan Gazi bulvarı met- diğine merak cL'im. Hapis 
grub';' ~alk Üper~.ti .~ün . şehrimize le h~r alınmıştır.. Elde ettiğimiz haline kadar ilave edilecek yeni ray bitir~iş ve tasdik edilmek ~zer_e nin ziyaret günü annesiyle 
~el~ıştır. Heyet ~uyük bır kadrol'." tafsıla~ yazıy':'ruz . . tesisatının yapılmasını, en kısa bir Beledıye tarafından Nafıa vekaletı- likte onu görmeğe gittim. 
iht_ıv? e~me~ted';'". I?ost Elen mıI-! lzmır_ el~ktı:~k tram".ay ~ırketinin zamanda Basmahane hattına tram- ne gönderilmiştir. Haritalar tasdik- Güne,e, ziyaya, havaya ve. 
letının degerli san atkan Matmazel 92') tarihlı muzeyyel bır mukavele- vay i•letilmesini istemi•tir. ı t ı· im h · rı"yete hasret genç, yu··. yı"rm• z Daim ·ı T·· k sah 1 · · ' . d B d · k . • • en ge ır ge ez şe rın yanmamış M 

ozo as ı e ur ne erırun namesı var ır. un a şır etın inşa- y ıl · ·· ·· 1 f 1 k 1 . 1• h sur gün (,.inde bir hayli degı" · 
büyük operet artisti bayan Toto "' ile mükellef bulunduğu hatlardan . dapb aln yenı g?ruşmle er ne ıckel~ o an ısım arının ımar p anı azır- " 

Eski• resi• mlerden "b" ile" b"·yük· . . be be . ı b" .. d K ak B h K sın e u unan yenı an aşma şe ı lanm""a ba•la acaktı B . pla' Rengi sararmış, bak·-'arı gı. ı. ı u artıstı .ra. r getır- ırıbı e on - a.s.m .. a ane.-. emer udur .· -e y n r. u ımar - &.f& • 1 Ş sine hiç benzemiyen bir ,efıı 
mıştır. Operet sahnelerının karak- hattıdır. Bu hat, Hukumet onünde- N f . k .. l . k nında en mühim işler meyanında it 

b~ • J k t · tik • tk' N hah t Balta k" k 1 · d d ba I a ıa şır et ve muessese en o- B" . . k . . . mlf .. Bakarken dalıyor, o lr Se rgı aÇl aca ens sana an e a ı saat u esı mey anın an ş ı- . 1 ... N f k'I f .. ırıncı ordonun yırmı metre genış- şurken cümlenin sonunu geti 
ile Necla Tezcan gibi iki değerli yarak ikinci kordondan Gazi bul- mdıserkıgı akı.'.' veha e ıne Kmurakcaat likte olarak Güzelyalıya kadar uza-

. · · esk" azılar L' ba be be d" A k t1· takibe Bas ah · e ere mez ur attın ona tan! den araya başka •eyler kar Şehrunız lfulkevı, ı y , ..... tap yan ra r ır. yrıca uvve ı vannı n m ane ıstasyo- .. .. .. .. k d . l • d B . . b I d" y Y 

ka !arı tezhi !er divanlar, minyatür- bir hıle heyeti iştirak etmiştir.Ope- nuna ve Kemere vasıl olacaktır. g':''?r~k onune a ar .0~n k~smın~.n tı a'."'gı. ır. .unun ~çı~ e ~ ıye, a- rıyor. Hatırını sordum. D 
P . '. P ' !ar .b. refr müessislerinden ve izmirin ı yalnız Konak ile Gazi b 1 Bırıncı kordondan geçırılmesıne mu- lı cihetındekı evlerın onlerınde, sa- yüzüme baktı. 

!er çmiler balılar ve nakış gı ı ulu- u varı d · · k · 
' .... ' . . 

1 
çol: evcliği Celal Süruri, kompo- methali arasındaki ikinci kordon ~aa e ıstıyece tır. hilde bulunan arsaları ve bazı ev- Komşunun çocuğu eskisi 

sal kültur belgelerıyle eski u usa! kı~ zis; n artisti Mehmet lbrahim, Belediyece kafi derecede tevsi edi- Vekalet buna müsaade ettiği tak- leri istimlak edecektir. değil.. Yavaş yavaı konuff11 
lıklar oyalar yazmalar çevreler cskı S · h d k li 1 ak d" d • · b" · · d ş· k t b · H "tmi ' '. .. ' ' 1 ıti . .\kçetepe, henüz sa n~ epe "nceye kadar tek hat o ar yapıla- ır e azamı ır ay ıçın .e ır _e nı ecerıyor. oşuma gı 
kılıçlar, yaı:g~·. tüfenkler, taban- 1 ~en; .,Jduğu halde berrak s~sıy~~ da:'caktı. Basmahaneye tramvay ışletmege Kültür bakanlığı bir yeri, bedbin olmasıdır. 
c'.'_1ar'. her ~rlu sila!ılar, sedef, altın, una alkışlar .. t~plıyan Alı Sururı, 1 .. Belediye ile Şirket aras.ında son başlıyacaktı_r. . . ı MUfettlşlerl 'ehrlmize lıyorum ki hapishanenin 
gumuş ve saır kakmalar ve oymalar ve 

1 
~şiarında Reıısör olgun ve sempa- gunlerde husule gelen hır anlaşma Esasen şırketın malzemesı ve bu geldiler lık hayatı onun yalnız hürr 

bunlara benzer tarihi ve güzel eser- tık artist Lütfullah Süruri bulun- 1 üzerine hattın saat kulesinden güm- hatta kullanacağı tramvay arabala-ı O t k I 1 li I .. • tini almamış, yalnız ziyadafl 
yılan ·· 1 akt d O k h · b"" ·· k ··k ·· ·· kad B" · · k d d k il ld tı 1 r a me tep er e se er ve og- h d h t • lı lerden sa ve Türk emeği ile vu- m a ır.. r estra eyetı uyu ru onune ar ırıncı or on an rı ço yı ar evve en sa n a ınmış k . . ava an ma rum e memış, 

1 san' tk" K ıı· "d · d d G · b 1 th ı· b 1 ak d ş· k . "d 1 .. retmen o ulları yakında yaz tatılıne • d h d ·· e cut bulmuş el işlerinden bir ser]i yap-

1 

. a. ar apoçe ı ı aresın e ge- ve ora. an azı u varı me a ıne u unm ta ır. ır etın ı are mec ısı · . . sın en ve er şey en once 
mak kararını vernıi§tir. nış bır kadro içindedir. Orkestraya kadar ikinci kordonu ve oradan«Ga- ikinci reisi bay Bet' in birkaç günden 

1 
başlıya~aklarından hır senelık me- ii•ini çekip alm14.. Hapish 

Dedelerden ve ninelerden kalma bi- ı :neşhur viyolonist Zeki Kurtav kon- zi bulvarını takiben Bas~ahane '.s- beri şehrimizde ~ulunması bu işin bir ı::'ilerinın .. n~ticelerini :espit.. et'."ek den çıkınca hiçbir İşe yaratr11 

'-~-''··-
1 

k · ıeı ~- .ert mayester olarak refakat etmek- tasyonuna varması takarrur etmış- an evvel halledılmesine yardım ede-! uzere Kultur bakanlıgı mufettısle- cağını sanıyor. 
rer ~"u.L<U. o ara aı er arasın= mu- d" I . h Ik • r . 1 ' 
hafaza edilmekte olan bu kabil eserler 1 te ır. ~mır.. .a . mı~ neşe ~ .. gece- 1 tır. ceği zannını kuvvetlendirmektedir. j rinden bay Kadri Zeki, İsmail Hik- ···••••••• 

. . . . . ler geçırecegını şımdıden muıdele- ı Gazi bulvarında çifte hat sene- Basmahaneye gidecek olan tramvay t B · Bed · h · · 1- •••••••••• 
. . . . rız. , emsı u a şam ıpıça a - erden beri döşenmiş hazır bulun- arabaları Gazi bulvarının münteha- . I · k I . f . ba la Y e ta mın e erım ı vazıı -yıne sahiplerıne ıade edilmek üzere- . ilk t ·ı b k p· . d 1 1 me • esun ve rı şe rımıze ge Ö l h . d • k" • .. 

bu sergı ıçın hır araya toplanacaktır. lı neşe, şetaret, şuh bir operet ile maktadır. Şirket Basmahaneye ka- sındaki 9 eylul meydanında bir ka- mış er ve me tep erı te tışe ş - nun, mahkiimu böyle tarif el 
. Sahipleri tarafından satılmak isu~ ~şlıyacaktır. Muvaffakıyetler dile- dar tramva! işletebilmek için Ko- vis yaparak geriye döneceklerdir. 

1 

mışlardır. yor. Kurulu nizamı ihlal ede 
nılen eserler olursa, takdır edeceklerı rız. j naktan Gazı bulvarına kadar olan Belediye de yakında bu meydan p ·· t k l • elinden yalnız hürriyetini al 
bedel üzerinden satışına delalet edile- 1 !<ısım için, esasen elinde mevcut ile meydandan Kültürparkın Bas- ara şu u esı yı kestirmi, bulurıuyor. Bi~, 
rek satış bedelinin tamı eser sahibine Sakız ağacı b~ıun~ _raylan döşiyerek azami mahane methaline giden caddeyij ınşaata hayn ııerıemıştır iptidai hapiahanemizde 
verilecektir. hır ay ıçınde Konaktan Basmaha- Bandırma parke taşı ile tefriş ede- Kültürparkta Türk Hava Kurumu kumdan hürriyetinden daha ( 

fZZ/..L7.L///./J//././LLz-LZZ"Lr-1..':Zt Çeşme civarındaki tet- neye tramvay işletebilir. Şirket mu- cektir. tarafından gençlerimizin paraşüile at- la bir şey istiyoruz. Eneri• 
VEFAT kikler müspet netice lama sporları yapmaları için 38 bin çekip alıyoruz. Manevi ka . 

Kantarcıoğlu Rifat ve Etem verdi Bergarn ada urla cinayeti küsur lira sarfıyle inşa ettirilmekte olan lerini bir harabe haline getirt 

k d 1 Çeşme kazasında yapılan tetkik- w 1 k K ruz. ar eş erin eniştesi bay Emin • apı aca ermes Suçlu 12 sene hapse paraşüt kulesi inşaatı oldukça ilerle- Buna hakkımız yok, gibi 
Güven düçar olduğu hastalık.- !erde Sakız adasında olduğu gibi eğlenceler! hkA ld miş ve kulenin birinci katı epiy yük- liyor. 
tan kurtulamıyarak dün ög"le- Çeşme havalisinde de iyi sakız is· ı 22 M sta başl arak b" hafta ma um O U '-'·tir· Kul d . edil 
d 

tihsali m ·· k ·· ) • J J ayı ay ır ge- se~ · e ve yanın a lll§a e-
en sonra ölmüstür um un ° acagı an ası mış- celi g'" düz!" ·· d d k ı B U la lzm" 1 d t b"I · tır.. • ı un u evam e ece 0 an er- r - ır yo un a 0 omo 1 • cek olan havacılık kulübü binası Fuara 
Cenazesi bugÜn saat on bir- U • h 1 Sakızd 'gama Kermes eğlenceleri için mühim içinde Mehmet Kamili öldüren kadar b"tiril cektir Muh]ı"sı"n 

de Karanti adaki · d kal mumı arpten evve an h !ıklar ılın ktad ı e . 
n evın en - getiril !iki d t" t" il f- azır yap a ır. Haber aldı- Yahya oğlu Alinin ağırcezada de- ---

dınlarak Kemeraltı camiinde na- en çe er en ye ış ır en ı ğımıza ·· aı· B Fazlı Gül K T h ki 
mazı lalındiktan sonra Koklu- danlarla bin kadar sakız ağacı ı:li- .. gore v ı : .. .. eç te er- vaın etmekte olan muhakemesi as ı"h "0CU arı 

kil · . ş· d" r- h 1 .. d mes ıçın cumartesı gunu Bergaınaya gi- b" . ~ 
ca kabristanındaki aile kabrine mıştı. ıın ı .,.....şme ava ısın e d k b" hafta kad dün ıtınış ve karar tefhim edil- O t h 
defnedilecektir. Kederclide ef- yalnız üç yüz kadar sakız ağacı var- ere . ır . . ar orada kalacak ve miştir. Dünkü sayımızda vergi kaçakçılığın- pere eye tile 

dır. Bir mikdar da yabani sakız aga" _ bu ves::;melıstif~de ederek Dikili ka- Ali . iki" • h . dan ve çifte defter tutmaktan mah- şehrimize geldi 
radı ailesine beyan taziyet ey- za ve y erını +-<+:. d ektir nın on sene agır apsıne il' 
!eriz. 1528 (868) cı bulunduğu için bu ağaçların aşı- 1 B K -...,, e ec · ltı .. lir .. 1.. . t , kemeye verildiğini yazdığımız Kuşa- Türkiye operetçilik hayatındaki 

l•ac..:z;ıızollll!lr.ılll!!Z.llllllız:ı:z:.i22Zıl::ıı:z:ılif lanm f~'- ·· ··1m·· ..::. Zi • ergama ermes eğlencelerine şeh ve a yuz a o um tazmına ına ası muva "" goru UŞuu. - . . d b" t.ı---~ - dasındaki Soka zeytinyağı fabrikası hlm rolü malilm bulunan ve birçal< 
··d·· ı··· ·· · · d r_ ruruz en ırço.....,.= iştirak edece- mahkumiyetine karar verilmiştir. .. fi • raat mu ur ugu on sene ıçm e ,,..-ş- •. .h. B müdürü hakkında ayrıca döviz kaçak- telediği eserlerle haklı bir şöbre"'. 

G 
me havalisinde kırk elli bin sakız gı gı. ı. urnava ve Buca ile Karşıyaka- çılığından dolayı da tahkikat yapıldı- yık olan B. Muhlis Sabahattin yeııl azetem • ağacı yetiştirmek mümkün olaca- dan bırçok ecnebilerin de gidecekleri Alman seyyahı ğuu yazmıştık. Döviz kaçakçılığına ait genç eıemanıarla bir operet heyeti ~ JZ ğmı ve bunlardan istihsal edilecek haber alınmıştır_ Mekteplerde konferans haberde fabrika müdürü yazılacak rarak şehrimize gelmiştir. 

~ sakızların iyi fiatlerle satılarak bu Ziyaret Almanyarun meşhur seyyah ve 
1 
yerde banka müdürü şeklinde çıkmış- Yarın akşam Birinci KordoO . 

Ank d havalideki müstahsillere mühim fa- H k f la d ba K lbe h 1 . -* ara a satış teş alk "-- t" ·· ·· ·· · L·· on eransçı rın an y o r şe - 1 tır. Vilki tertip yanlışlığını düze tir Tayyare sineması sahnesinde teJll" 
• ideler temin edeceğini tespit etmiş- fu~ sfü:'~d~:e~~rky a;,::~ c~: rimize gelmiştir. Konferansçı lzmir. ve tashih ederiz. lerine başlıyacaktır. 

kiJatı yapmıştır , tir. leçı ve Belediye reisi doLtor B. Beh- mekteplerinde seyahatleri hakkında 
" Yeni Asır n Ankarada KüİtÜrparkta çe..!.~u ziyaret etmiştir. konferanslar verecektir. • 

aşağıdaki yerlerde satıla- tr 

caktır : Sıhhat müzesi İnşaatına ş h d 
::~:O:.~~:ae:lll Kültu::ı.~a=C~~!~ini yaz- ' e ir gazinosun a 

:~man pazarında Dur dığuruz sıhhat müzesinin inşası sureti 8 BA y AN ile Şef d' orkestr 
kat'iyede tekarrür etmiştir. 

Yenlşehiı-de bayi 1 Kültürparkta sıhhl bir mekt.ep vazi- ' Doktor J. ROZENFELD'in 
Must ~ ta fesini görecek olan sıhhat müzesinin 

TUtüncU Ali Ekber inşasıru Hilfiliahmer umum! merkezi! 
Ahmet Enver bakka- deruhte etmiştir. 

llyesl tütün gl,esl. Hililliahmerin hazırladığı plfuılar 
Taştıanda gazeteci Yakup 'Hililliahmer şehrimiz şubesine gönde- 1 

TUtUncU rilmiştir. Planlara göre bina elli bin 
pazarı karde,ıer liraya çıkabilecektir. On beş gün sonra 

Pc stacıda gazeteci inşaatın ihalesi yapılacak ve Fuara ka-
ömer dar yetiştirilmesine gayret sarfedilecek· 

- = :z; = tir. 

Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel serglslnıle blrlnclllğl ihraz 
eden 9 klşlllk Vlyananın en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir 

S-2 

TELEFON : 3151 TAYYARE SINEMAS·I 
BU HAFTA 2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

P E R G O N T Moda Çılgınlıkları 
Hans Albers - Olga Tscheckova - Zehra Ahmet Villlam Povel - Bette Davls 

lki senedir beklenen baştanbaşa şıir ve güzellik filmi Bütün bayanlar bu filmi görmeğe davetlidirler. 
"Pergüntn hayabn ta kendisidir Amerika ve Paris mdaları tatlı bir mevzu içinde teşhir eciiliyor. 

BU HAFTANIN SEANS SAATLERi 
2,45 - 6 - 9,15 Pergünt - 4,45 - 8 Moda çılgınlıkları Cumartesi ve P{lzar günleri 1,30 Moda çılgınlıkları 

Ul V" ~·---. 

Kooperatifler birliği aY 
sonunda kurulacak 

Bu yıl İngiltere ye ve orta A vrupaY~ 
yaş meyva ihraç olunacaktır 

ol"'~ 
~utl~, .Kemalpaşa, Turgu.~u: Ala- ı den_ frigorofik tesisatı havi vago ır 

şehir, Salihli, Menemen, Urla uzum sa- Ingiltercye de doğrudan doğruya ııl'' 

tış kooperath1eri teşekkül etmiştir. Kı- mir limanından sevkiyat yapılması fi' 
ruk koo!?"'atifi .bu "":ta içinde teşckk~ temeldir. . ,r 
edecektir. Manisa bagcılar kooperati- Satış k tifl · b" !iğ"" ııib'".ı• 
finin intibak kararı Iktısat Vekaletin- t oonlarpera end . ırt şekkı, uı '" emmuz so ına ogru e 
ce tasdik edilirse bu kooperatif, üçe 

miş bulunacakbr. .t 
ayrılacak, Manisa merkezinden başka ıııt'"' 
Hacı Rahmanlar ile Çobanisa koo~ Satış kooperatifleri birliği " dl~ 
ratifleri teşekkül edecektir. r üzüm kurumu gümrük kaIJıSıJI ,gf 

İncir satış kooperatiflerinin bütün for
maliteleri ikmal edilmiş ve koopera
tifler faaliyete geçmiştir. 

İzmir ve bavalisi sebze ve meyva sa
tış kooperatifinin intibak kararı da tas
dik edilirse bu kooperatif te üçe ayrı
lacak; Buca, Karşıyaka ve Narlıdere, 
Balçuva meyva ve sebze satış koope
ratifleri haline getirilecektir. 

Önümüzdeki mevsimde gerek mer
kezi Avrupaya, gerek Ingiliz pazar
larına yaş üzüm sekiyatı yapılması 

muhakkak şekilde karar altına alın-
mıştır. 

Gar Maritim namiyle maruf ball~ .;r 
\ 

!arda üzüm ve incir işletme ıesi5"11 .ıf 
cuda getirmektedir. Bilhassa orlll td 
küçüle istihsal sahipleri koopcratilıJet"' 
kililtından mütevellit mcrnnuni)C .,ıJV 
ni iz.barda müsabaka eder vaziyeti 
!er. 

Türk armatörler"tıe üzüm J<U~; 
ııetı 

arasında husule gelen anlaşma ti oO • 
olarak gelecek ay iptidal:ırına .,,#1 
Romanyadan Izmire kutuluk 1'"' .... ~ 

fril""' 
nakliyatına başlanacaktır. Gc ı ı.;J" 
olan kerestelerin bedelleri tnk~s!• 

Merkez! Avrupaya Köstence üzerin- nec~ktir. 



• 

YENi TOPHANE 
hlarkalı terazilerimiz gelmişti"r 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
k• Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

~~Ja kada" mevcudu vardır. Satıı yeri: Suluhan 

• 28/9 Hiisnil Ôz Ôdemiıli mağazasıdır. 

Çiftçi ve hayvan 
Sahiplerinin na
zarı dikkatına 
".•Y•anlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
••de cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

lba~ fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
r a ugu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
•nde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

~8Y•anlanmza ( Öküz bap ) markalı Turan mamulatı 
lei'ı~pe yedirerek .!>!11~nn .ıayam .h~~ret de~~~ede semiz-
~p kunetlendıgını ve meklerınızın verdıgı ıütün fazla 

••&darda çoğaldığını göreceksiniz. 

11
eecani numune ve tarifname için f abrikalanmız ma

lll1llltı bmir ve civan umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
•e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

BEYOGLUNDA 

Bistol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TDrkiyenin en eaki otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki ıenelik tecr6beli ida· 
resi.le bfttftn Eğe halkına ken
disini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine illveten 
fiatlar mlUhiı ucuzdur. 

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

!aze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
: KarŞlsında 
••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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KUVVET • MISARIF AZALIR ARTAR • J • 

:·················· ·················· - , ·······················•• ! •• ~ ···························································: . . 
.................. .i Bütün dfinv~da nakliyatın ınühim bir kısmı tercihan ~ ................. : 

i ( ŞEVROL~ ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de bu -.. ~ 
• • 
: ................. € ınakinaların az masrafla fazla randuman vermesidir. r·····•••nnuu• . . . . 

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

• • • •• 
TAMAMILE YENi, DAHA KUYYELI MOTOR 

. . , . .. . .. 
DUZELTILMIŞ VEZiN TASKIMI SA VESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL " . 

HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENi BiR MOTÖR. - Şevroıenln tecrübe 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik. tepeden su
pap usulünde kamyon moıörıl biçimi.yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni )iiksek rökorlar tesis edecek yeni 
bfr randıman ve lıaua eski.sinden daha bllyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveU arlbnlmışbr. Tork daha yüksektir, dak.850-1550 
de'Y. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış kııv. 

vet idareden biç bir fedakarlıktıt bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam

yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni motör zaman ve paradan ta• 
sarraf ettirmek, ayni yamanda iş 
başında kalmak için yapılmıştır ; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklıhklari1e meşhur Şevrole 
Kamyonlarından ~a daha sagtam 
ve daha şayanı itımattırlar. -

DİGER MÜHiM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 
kıra şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 

yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrole Kamyonunda 
bulunacaklır, Düzeltelmiş vezin taksimi yüku arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevro
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli ark~ : 
aks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şcvrolenln · 
itimada sayanlığını artırır. Yeni bir şase daha büyük 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Düzellilmiş. ken- -

diliğinden mafsallı, kamyonda kul- ~ 
lanmak için bilhassa imal e-dilmiş : 
hidrolik rrcnler müspet. ve nıOsa- : 

vil eştirilmiş frenaj hasıl ve bahıla 

kalınlığı kulhmmakla :ızaldıgı za
man bile fren labanlarile kasnaklar 

arasında tam teması temin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
hkenderiye. Mısır. 

1 TELGRAF: KUTAY ' 
OSMAN KUTAY 

iZ.MiR 

1 TELEFON: 2704 1 

~---------------------------------------------------------------! 

Göz Hetimi 
MİTAT OREL 

Adrea - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-
baam yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

DOKTOR 

Sami ·Kul atçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıklan birinci sınıf 
mfitahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe trıo-n vay cad
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerin : En modera •• ea zarif çeşitlerini 
•••••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Çocuk araba:arlDID: Ea lükı Avrupa mamulib ve en dayanıklılarım 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzıar.nı 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En ın1u, beyaz •e san nikrlqh modellerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin l Z M 1 R ve A N KAR A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENi EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 
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Bugün hepimiz saat on beşte stadyumda buluşacağız 
............... 113 ..... cm .... -=... ... !:Z'J .................................... . 

O z ve er e atlet ayni kumandaya uyarak lsveç 
us lü j·mnastik areketleri yapacaktır 

yet Kız Enstitüsü, Bölge Sannt okulu, 
Karataş orta okulu ve spor kulüpleri. 
csemlin> 

2 - Gerek kışlndan hareket edenle
rin, gerekse okul topluluğu halinde ay
nca yol alanların başında jimnastik öğ
retmenleri bulunacak ve Kışladan ha
reket edenler yürüyüşte, Nuri Tozko
paranın emri altında yol alacaklardır. 

3 - Alana kız öğrenciler Alsancak 
tlkokulunda, erkek ~'l'Cnciler de stad
yum nrkasındnki nrsadn soyunmuş ve 
sporcular cpor elbiselerini geyinmiş ol-

Etkek spoıcu/ar dukları halde, kızlar tribün ortasında-
Bu gün öğleden sonra saat on beşte ki geçitten, erkekler stadyumun arka 

lımir gençliği stadyumda büyük bir kapısından girecekler ve her grup ken
geçit resmi yapıyor. Ayni saatta Tür- di yerini alacnktır. 

kiyenin her yerinde yurd gençliği ayni 4 - Alanda duruş ve geçit resminde 
şekilde, geçit resmi yapacaktır. yürüyüş sırası, sağdan yani cümle ka-

Stadyumda yapılacak gl.>Çit resmine pısındnn itibaren şöyledir: 
yalnız mekteplerden üç bin genç atlet Kız. lisesiyle ona mülhak Kültür li
ve sporcu iştirak edecektir. Spor kulüp- sesi kızları, Kız öğretmen okulu, Cum
leri, 'Iürkkuşu talebeleri ve diğer te- huriyct Kız Enstitüsü, Buca orta okulu 
şckküller de geçit resminde bulunacak- kızları, Erkek lisesi, Tecim lisesi, Kül
lardır. Geçit resmini talebenin İsveç tür lisesi, Bölge San'at okulu, Buca or
usulü jimnastik hareketleri takip ede- ta okulu erkekleri, Karataş orta okulu, 
ccktir Karşıyaka orta okulu, spor kulüpleri 

Jimnastik şenliklerine Kız lisesinden 1zmir Türkkuşu. 
900, kız enstitüsünden 120, Kültür lise- 5 - Her okulun alanda işgal edeceği 
sinden 150, kız muallim ol..-ulundnn 400, cephe -arkadan boş yer kalmamak şar
Karatnş orta okulundan 400, Karşıya- tiyle- öğrenci sayısını teşkil edebilece
kn orta okulundan 240, Sanat okulundan ği derin kol dizilerinin tutabileceği ka-
125, Buca orta okulundan 325 talebe dar olacaldır. 
iştirak edecektir. Talebeler, sporcular, 6 - Her türlü yürüyüşlerde manga
kız ve erkek ntletler geçit resmine yek- lar,Türk ordusunun kabul etmiş oldu
nesak fonnalarla iştirak edeceklerdir. ğu nizama göre tertip edilmiş buluna-

BugünkU gençlik resmi geçidi aşa- caktır. 
ğıdaki programa göre yapılacaktır: Gerek kı§ladan hareket eden öğrenci 

TOPLANMA YERLER! ve sporcular ve gerekse ayrıca stadyu-
1 - Vaktinde snhada toplanmış ol- ma giden okullar ve spor kulüpleri, 

mak için gelecek olan öğrencilerle ser- marşlar söyliyerek alana gideceklerdir. 
best sporcular okul ve kulüplerinden STADYUMDA TÖREN 
hareket ederek en kısa yoldan stadyu- 7 - Tam saat on beşte başta llbay 
ma gidecekler yalnız Kültür lisesiyle olduğu halde askeri komutan, Ifalkevi 
Kız lisesi, Kız Enstitüsünün gündüz başkanı, Şarbay, Kültür direktörü, spor 

mlna ve öneml ile spor ve jimnastiğin 
karakter teşkilinde ve yurt savgasın

dnki değeri üzerine veciz bir söylev ve

recektir. 
10 - Söylev bitince erkek öğrenci

lerle sporcular sahayı bırakacaklar, 
pistle alan arasındaki boş yerleri Toz
koparanın göstereceği sıra dahilinde iş
gal edeceklerdir. 

11 - Çok kısa bir zaman sığması la
zımgclen bu işin arkasından talimat
namedeki jimnnstik hnreketleri gele
cek ve bu hareketler öğretmen Bayan 
Turan tarafındnn idare edilecektir 

12 - Kızların hareketleri bitince sa
hayı erkeklere terkedecekler ve çok 
kısa bir fasıla ile erkeklerin hareketi 
başlıyacaktır. Erkeklere Erkek Lisesi 
jimnastik öğretmeni Özbek kumanda 
verecektir. 

13 - Öğrencilerin jimnastik hare
ketlerine kumanda edeceklerin o anda 
ödev yapmalarına bir engel çıkarsa 
Tozkoparanın münasip göreceği başka 

jinınastik öğretmenleri kumandayı ele 
alacaklardır. 

14 - Öğrencilerin jimnastik hare
ketleri bitince kızlar ve erkekler el
biselerini giymek lizerc intizam dahi
linde ve süratle Alsancak okuluna ve 
yukarıda adı geçen arsaya geçecekler 
ve sonra yine sporculan seyretmek 
üzere intizar yerlerine geleceklerdir. 

15 - öğrencilerin jimnastik hare
ketlerinden sonra sporcuların göste
rileri başlıyacaktır. Bu gösterilerin ar
kası; -en başta muzika arkasında yu
karıdaki sıraya göre öğrenciler ve son
ra sporcular olduğu halde bayrama iş
tirak eden bütün öğrenci ve sporcula
rın topluca stadyumdan çıkıp Atatürk 
anıdına çelenk koymalarına vakit bı

rakacak bir müddet içinde- alınmış ola
caktır. 

16 - Sahadan çıkıp Atatürk heyke-

K..ız spofCalar 
Uçten uşağı olmıyacaktır. 

18 - Çelenkler konduktan sonra bet• 
kes derli toplu kendi yerine dönecek• 
tir. .. 

MANlSADA 
Manisa, 18 ( Hususi muhabirinıiı" 

den ) - Gençlik bayramı yarın ?d~ 
nisada büyük merasimle tesit edile" 
cektir. Sabahleyin saat 9,30 da çocuk 
bahçesinin açma töreni yapılacak, saat 
11,30 da parti binasının temel a~ 
merasimi yapılacaktır. 
öğleden sonra saat 15 de spor saba• 

sında sporcular ve genç mekteplUel 
bir geçit resmi yapacaklardır. Bun\J 
muhtelif spor hareketleri takip edece1' .. 
tir. Dağ spor kulübü de geçit resınlı11 

iştirak edecektir. 
Spor sahasında futbol maçları, jiJJl" 

nastik hareketleri, atletizm numaralatl 
yapılacaktır. Valimizin bir nutuk sö<J• 
lemcsi programda vardır. 

Ankara, 18 ( Yeni Asır ) - Ankara• 
da yapılacak spor şenlikleri için b\1"" 
gün 17.mirden ve Istanbuldan atletlet 
şehrimize gelmiştir. Atletizm ınusa"" 
bakaları çok parlak olacaktır. 

üç şehir arasındaki atletizm ınusr 
bakalarında derece alanlara madal• 
yalar verilecektir. 

Spor ve gençlik bayramı münasebS" 

Paza1tesı l!Ünkii 1inmastık dmemete111utetı bır i111iba Oenç hü!lyeyi spor takviye eder Pazaıtcsi günkü jimnastik ae11emelennden bır ıntıba ·~ 
kısmı, Bölge Sannt okulu ve Karataş bölgesi başknnı ve diğer zatlardan mil - kalacaktır. dikkat kumnndnsı üzerine ve bando- line doğru gelinirken mıızikanın ara tiyle parti genel sekreteri ve d8hi\, .. 
ortn okulu Kışla alanında toplanarak rckkcp heyet öğrenci ve sporcuların ara- Geçit resminde ııelAm, baş sağa dön- nun da i~nkile İstiklal marşını söyll- verdiği zamanlarda onuncu yıl veya vekili Şükrü Kayanın bir nutuk ş0 
en çok saat 13,30 da yürüyüşe geçecek- larında gezerek teftiş yapacaklardır. Tef dilrülmek ve en büyuk Mülkiye Amiri yecekler, marş söylenirken, tribünle sporcular marşı söylenecektir. }emesi muhtemeldir. ....-1.rl• 
lcrdir. Bu yürüyüşte en önde askeri ti§ biter bitmez geçit resmi yapılacak olan llbaya bakılmak ~klinde verile - alan arasındaki husu.si yerine bayrak 17 - Atatürk anıdına konacak çe- Istanbul, 18 ( Yeni Asır ) - ~es+' 
bando ve her okulun önünde kendi iz.., bu geçit nz aralıkla ve mümkün olan cektir. çekilecektir. lenkler birisi bütün kız öğrenciler adı- mizde yapılacak büyük spor şe~-1& 
elleri olduğu halde, şu sıra gözetilecek- sürntle yapılacaktır. Aralık mesafesinin 8 - Geçit r esmi bitince bütün öğren- 9 - Ba~ merasim.inden sonra Er- na, blriid biltUn erkek öğrenciler adı- ne 6000 genç atlet ve sporcu ~-
tir: Kız lisesi, Kültür lisesi, Cumhurl- tayini Tozkoparanın kumandasına tabi el ve sporcular Tozkoparanuı vereceii kek lisealnden bir ö~encl, 19 14a~ na, biri de sporcular adına olmak üzere edecektir. 

1 
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S:nçlik - - · · Kırşehirde iktısad1. 
} 9 Ma YIS K>rşeh«.~~~l~!ı~-tMucur pa· 

1 
19 Mayış r·· k ·1·· · k nayırı bugün vilayet merkezinden ıkta.. w ' ur ta ıının aran-

·• ışıga k w b ve Mucura civar kaza ve köylerden 8 .. çı hgı ir gündür. 
urun r·· k gelen binlerce halkın iştirakiyle 

::~et •erp":n :~~~:nt9 7at ~e şçı· muhaceret konten1· anı Arnavutluktaki isyaıı hareketi açıldı. Panayıra iştirak ede~ çiftçi~ ogdu. ayıs a lerden en iyi mahsul ve hayvan ye-
19 Mcı A tiştirenlere mükafatlar verilmiş vcıı 

trı~-:-'fb;. ~::~n;:.,a;;;;;, Ku üs Yahudi kom. es· isyana da iliye nazır ale- ~~::ı:ıa a;~~~dc1n t:~:ı:n ~u~: 
raya ır urtarıcının denizden ka- , dükkanın temeli atılmıştır. 
ltaipl ayak bcutığını bütün yculı b k b • • • • h • • Panayırda yerli mallat ve alel· 
19e~ müjdeliyordu. u a u et yor y e · muteveccı ımış umumıher~şit mahsulatvehubu-

orltaa dayıa; sayısız maceralm bat üzerjnde hararetli alış veriş ol· 
ihtiy:r~ a kofa koşa yorulan ve muştur. Toprağı olmıyan eğitmen• 
J afan Tu0"rk· · · · Kudu··s, 18 ( A.A ) - Yahudi aJ·an- manya muhacirleri için sureti mahsu- Tı"ran, 17 (A.A) - Amnvutluk mat-t Tiran, 18 ( A.A) - Arnavutluk tel- l I ııen ıyemızın yenı- Ierin köy erin manevi şahsiyet eri-
diği f ~nç/~ftiği, yeniden ateşlen- sının icra komitesi 770 müsaadename- sacla verilmiş olan müsaadennmelerl buat bürosu tebliğ ediyor: graf ajansının bildirdiğine göre Ethem nin malı olan topraktan faydalan· 

19 ~ t:undür. den fa1.la verilmemesini protesto etmek kabul edecektir. Bu muhacirler Sir Her- İhtilal hareketi taıııamiyle suya düş- Totonun fesat çıkarmak hususundaki ması için şimdiden hazırlık yapıyor• 
rına at ,aY•sta Karadeniz kıyıla- maksadıyle 1 Nis:ın ile 31 Temmuz ara- bert Samuelin riyasetindeki . British müştür. Hüküınct kuvvetleri asileri teşı:bbiisü birkaç saat asilerin elinde lar. 

•J l 1 an bir adım b"0 t•• Ana sındaki dört ay için tcsbit edilmiş olan takibe devaın etmektedir. Maktullerin kalan kasabl..,rdakı" safdı'l halkı gafil K h 
llO uy ' u un - Council Gcrman Jovl"l·'in mali yardı- .. u·· ta yada ılı. D~ ıaratı. O gün ovalar yarıl- işç~ muhacere~ kontenjanını kabul et- ve asiler.in üzerinde bulunan vesaik avlamıştır. 

llfrna k · ıniylc vücuda getirilen ziraat planından arck . . k O g"" na meZGr olmak ıçın .• memcğe arar vcrmıştir. bu ihtilal h ctınm ,omünist tema- . Ethem Totonun avenesi isyanın bnş., ) · kt • k t J 
boğ~11h S?~arya coştu: Düfmanı Icra komitesi bununla beraber Al- istifade edeceklerdir. yüller i!.iihdaf etmekt olduğunu mey- langıcında işit.ilen silah seslerinin Del- ~e e rl S3 D ra · 1 
ba•l a ıçın.. O gün dağların •• •• • •• -.c: dana çıkarmaktadır. vinadan ecnebi memleketlerine giden Kütahya, 17 A.A) - Kütahyacfa 

'" orında k k N k p • ) t ewı· •• D·· n OT unç kasırgalar ev yor - arıs uruşu Belgrad, 17 ( A.A - yi malumat f kl ı kurulacak olan büyük elektrik sant· .. < ~ Totonun şerefine atılan lü en er o -
b•·&·~frnanı denize atmak irin. almakta olan ınahafil Arnavutluk is- ralı için mütahassıslardan mürekkep 
o .. "'" ,. •W duğunu söylemişlerdir. 

lf!ri. bu," engin denizleri ve tepe- A k yanının bilhassa dahiliye nazırı Musa Matbuat hükümetin şiddetle hare- bir heyet şehrimize gelmiştir. Sant• 
l'aL a·•tıflara deO..n d...mlart as.a- merı· a yarışın yap - Jo\İka aleyhine müteveccih olup JtraJ ra}ın sehre yedi kilometre mesafede• " u 6

"' -o · kete geçerek isyanı süratle bastırma- • 
•ala.. nyan. ın dört bucag~ ına ün · Zogoya ve İtalyan nüfuzuna karşı ya- ki Akköprüye kurulması takarrür 

·• u b sından sitayişle bahsetmektedir. 
•o.veıa e ın bir çefit milletlerin A • olaca"ktı pılmış bir hareket olmadığını beyan etmiş gibidir. Heyet ayni zamanda 
Yıata 1111 toplıyan Türk; 19 Ma- masına manı etmektedir. Londra, lS ( A.A) - Arnavutluk is- istimlak edilecek yerleri de tespit 

19 canlandı. . Bu rnahafil Ergeri ic;yanmın 14 Ağus- .}'anı hakkında tefsirlerde bulunan Dai- edecektir. 

bir rn Ma_Yra; dünyanın görmediği d 1 . tos 1935 tarihinde B. Musa Jouka yine ly Hcrald gazetesi Mussolininin yeni Danı· marka nazırı 
bir ho~kıze tarihinin ilk Y.aprağı, F ransaya da bir nota gön eri ecek dahiliye nazırı iken Piaride çıkmış obn bir sergüzeşte atılacağını söylemekte-
~·dır a~'!k.lanmcuının ılk adı- .. .. ·w. )syana mümasil olduğunu ilave etmek- dir. Paris, 18 (Ô.R) - Dani· 
derı ,;. Bugun «AT ATORK»alev- Vaşington, 18 (A.A) - Hariciye 1 olan bu teşebb~~un arzettıgı muha- tedir. Bu gazete Arnavutluğu komü- marka hariciye nazırı Doktor 
"İirıd:r baYTak oldu, ve halkın ö- ' nezareti aşağıdaki notayı neşretmiş- ı ta rayı nazarı ı!ı~re al~rak Yarışın Nasyon~listlerle İtalya taraftarları da nizmden kurtarmak bahanesiyle 1tal- Munsh MiJletler cemiyeti içti-

19 dalgalandı. tir : yapılmas~na manı olmag.a, bu hu- dahil olduğu hal<le birbirinden pek Iaı-h- yanın kral Zogoyu Arnavutluğun ttat- maında hazır bulunduktan 
let Mayuıta o milletin başı mil- Amerika lıükümeti Lindbergin susta hnnsız · makamatına . bir Jı bir takım unsurlar Piari isyanııı:ı iş- yan düşmanı unsurlarına karşı tedbir- sonra Berl"ne gideceğini bil-

l;11un CÖvde;i oldu. ' seyahatinin onuncu yılclönümünü nota göndermeğe karar vermiştir. tirak C'tmişlerdi. Jer almağa sevkedcceğini yazmaktadır. dirmiştir. 
batı ... Mayıs, bir zafer destanının tes'it etmk maksadiyle Fransayı Vaşington, 18 (A.A) - Ameri- ................................... . 
l~g!ıgündür. INevyor - Paris hava yarışını tertip ka müna~ahlat ku~?anbyakları Nev- B. Mussolinfn. emrile Karı - koca 

t•L "1ayuı. r·· k 1. w• . . ctmeğe sevkeden dostane ve alicena- york - Parıs ava musa a asına mu-, 
ı~lQl • , ur genç ıgının ıs-ı 1 A d · • ı·kt 

tal b~' ınkılaba, yüksek ve kut- bane sebepleri pek iyi takdir ederek arızdır ar. k d" . . rasın a geçımsız ı en 
ko,t ı~ iilkiiye yıldırım hı.ziyle evvela bu teşebbüse yardım etme- ~indbe~g c~ ı~ı~ın y~pmı.ş ol- ya aze lerı· aleyh- doğan iki vak'a 

llgq bir tarihtir. ğe muvafakat etmişti. du~.u ~.n ut se ermın . atıra~ı~ı - Dün İkiçeşmelikte karı koca 
~ KA-ZIM YONCU Bil"hare yapılan fenni tetkik- tes ıt ıç_ın _yapılan. ~erasıme ıştı-
--= 1 k t t k geçimsizliği neticesi olarak bir yn· "' lcr neticesinde Amerika hükümeti ra ten ımtına e mış ır. t • t t • 

S •• t birkaç insanın hayatının lüzumsuz Diğer taraftan Kana.da hükünıeti- ar eşrıy a 1 es } ralkama hadisesi olmu~ur. Camgöı. 
K da so ağında oturan Mustafa, karısı vere tehlikeve koyacak ve hava nin ana yarışının ıcrasına mu-

J J Hasibe ile bir seneden beri mahke-ye . l. nakliyatının emniyeti hakkında halefet edeceği resmi haberlerden Parı"s, 18 (o"".R) __ ı"ngı"lterenı"n i ·1· 1 · · ı I · d d 1 k d l 1 tan ngı ız gazete erının ta yaya gır- me e ava aşma ta ır ar. Davanın 
hl fa tmatname halkta fena bir tesir bırakabilecek anlaşıh~aktadır. Roma sefiri sir Eric Drumond ile mesini meneden karar da tadil edil- sebebi de, verem hasuılığına müp· 

t tb• k Muscclini arasında yapılan bir mü- mi§tir. İtalyada bulunan İngilizler tela olan Mustafayı karısı Hasibenin 
na l edi ecek Ciano - Drumond n ii akatı la.katın lngiliz ~İtalyan münasebet- İngiliz gazetelerini muntazamen al- eve kabul etmemesidir. 
oeled" lerindeki gerginliği oldukça azalt· m ğa devam edebileceklerdir. Bu vaziyetten son derece mütees-

a ıye .. sütçülere bir 

1 
tığı Londradan bildiriliyor.«Morning Öyle hissediliyor ki İngiltere sir olan Mustafa, kansı Hasibeyi ta· 

Bel ~ lnUhJet verdi t a a Post>> gazetesinin vazdığına göre aleyhindeki mücadelesinde Al- kip ederek yakalamış ve ağız kav· 
· edıyeıniz ·· • · · '"' manyanın müzaheretini kazanamı- gasından sonra çektig-i bıçağını Ha 
'Y}rede hafi t swut !§ını sureti kat- B. Mussolini ltalyan gazetelerinde yan İtalya hiç olmnzsa şimdilik, da- .sibenin gögw süne ve koluna sapl;\· 

Sıhh e ınegc karar vermistir. 1 "it 1 h" d k" · k 
ı at 'V 1 · " ~ ngı ere a ey m e 1 neşrıyahn e- ha zivade itidal gösterme ... ge karar mı"'tır. Yaralı kadın hastane'-·e kal· ~aler e çtıınaı muavenet Ve- a a ya J lı' J 

1 ınce H fz hh silmesini emretmiştir. Diğer taraf- vermiştir. dınlarak tedavi altına alınmıştır. 
]fi. 

1 1~ a bnununun -~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~==~=~~ 
""" ncı :ınaddes· ·· h 1 Mustafa yakalanarak adliyeye veril-t>Ol'lder·ı ıne gore azır anıp R 18 (A A) B c· 1 d k" . ı· . ı· 1 k y kt ka L 1ı en 'Ve şehrimizde de tatbi- oma, . -- ay ıano- sın a 1 gergın ığın zeva ı gazete- ra ve emen pa l miştir. 
ka uaş anan s ·· t }" . nun bu ayın on dördiinde söylemiş ler arasındaki münasebetlerin ısl<l- Ayni sekildc dün sabah Gazi 

iç:~:.8Öre _h~lk:~::~t~::i:sı ::~ olduğu nutkun ortalıktaki gerginli-!lnna bağlıdır. Dostluk tam bı·r Arab bmuuı:taurrın. da da ikinci bir hadise ol-
tıi.iınun ı .temınen bütün sütçüleri gm zail olması arzusuna terceman Londra, 18 (A.A) __ Son Ciano ~ 
trıağa esı gibi süt kapları yaptır- olduğu ye ltalyanın Almanya ta- Drumond mülakatından bahseden Birkaç gün evvel lstanbuldan iz· 

· l'llecbur J rafından lngiltereye karşı ittihaz Times gazetesi diyor ki : mire gelmiş bulunan Siirtli Ömer, 
llk s"" k ey emiştir. k 1 h d tı ... d Ut aplann K . edilmiş olan hattı hare ete ya;.- Bu go""ru""smc esn"sı11da ,·ki mem- . ru una ay anıyor muş geçimsizlik yüzünden mahkemede 

'' a .. 
1 

aratas cıva- ı-~makta oldug~una delalet etmekte l k · l · · u • • • tk"k C ·1 tırrnışt~~.t satan sütçü Gülbit~r yap- oıı • e ·et gazete erının va~ıyetı te ı oldukları karısı emı eyi işe gi· 
Bu ka l lJulunduğu söylenmektedır. edilmiştir. Sanıldığına göre bir çok Roma, 18 (Ô.R) - Yemende imam Yahya ile bir pakt imza 1 elerken Gazi bulvarında yakalamı~ 

taht" S" Pdar şu suretledir : Bir Bu ayın on altısında bay Ciano meseleler de ve ezcu""mle garp paktı 1 t . 1 1 k D 1 B d d d 1 d 1 jilet bıçağı ile yüzünden yarala-
.ı ... ...n k 1 B E D d it l e ınış o an ra e egasyonu ağ a a önüş yo un a Kahi-
4a Yapt lı içine sureti mahsusa- i e · · ric rumon a _yan .. ve ı meselesinde anlaşmalara da varıl- d · mıştır. k 
d ırı arak 1 lngiliz gazeteleri arasmdakı muna- C .. k l . re en geçmiştir. Heyet reisi Mısır gazetecilerine Yemende, imam Ömer zabıtaca yakalanara der· 
1 ~rı nıa ..... l b· yer ~tirilmiş çinko- b l I · · tk.k t · 1 d" mıştır. arp paktı muza ere erme Y h d' t• · d t b. ff k t L d hal adlı"yeye verı"lmı"ş "e tevkı"f ~ı b ... u ır g"'W.. •• fı d sc et er meşe esını te ı · e mış er ı. k d . ba .. it a yanın ıraye ı sayesm e, am ır muva a ıye Kazan ığı, • 
ı oşlukt .. d · uAgumun etra n a- Cu""nkl""ı ltalyanıı1 lngı"ltereden ba:.o.·- ya_ ın a yemden şlanması um m" k 1 · b" d ti k h · · d 1 ~rıdurul u nımı surette buz bu- ., -I uza ere erın tam ır o~ u avası ıçın e cereyan ettiği ve o mımuştur. 
lıcesi sı akcak ve sütlerin sallantı ne- l;ca şikayeti İngiliz gazetelerinin hat- ~dıl_mektedirM. ik

11
i 

1
devClet adam!~ a- artak Yemen ile lrakı birbirine bağhyan dostluğun tam bir Arab Soygunculuk 

lti" ca ha 1 d tı hareketidir. ltalyan gazetecilerinin eşıstanın i et er emiyetın en b d d . ani ol v~ ar a bozulmasına ru una ayan ığını söyfemıştir. 
ltık acaktır Sa dk k geriçagwırılmasınınscbe~İngil~g~ uzak~ştırı~ıası ve l~~an impara-~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- D "d 

' rnu ' k . n 1 ta i i mus- l 1 1 avasının yenı en 8İ.it su ta b" . d ZC'telerinin serdctmekte oldukları tor uğmnın tanınması husus arını H b B v d 
8 .. \"erilecek b~ . ırın en müşteriye d l d • rU00 yet1.ne başlandı 

d mütalaalardır. Ve iki memleket ara- a ayrıca görüsmiiş er ir. a eş • }ll sor tıt Ver"! ' ırın en de su alınarak M -

tar. ı en kaplar daima yıkanacak- Geçen sene Seferihisarın Dik 

Bü1·· c L d ·ı.. Payitahtı de!!işiyor u·· H d men dağında çadırda oturan yü ~ıatı 'Y~n sütçülerin ayni şekilde süt • Ol OŞ ngı ~ere '-' ç aziran a rüklerden Osmanın çadırını basa· 
8et' Prnalar · · B Roma, 18 (A.A) - Gazete- rak para ve eş)'asını oasbetmek ve . ınce k . 1 ıçm elediye riya- p k • h ı· } 0 

tı}_nıiştir.eBduıler~~cb~raymühletve- lskenderiyede amu ısti sa 1 1erin yazdıklarına göre, Habe- ev eniyor karısı Güllüyü yaralamakla suçlu 
Bunu k 1 ınuhletın daha yirmi şislan payitahtının Adis-Abe- Gönerli ' Osman oğlu İsmail v 
'Yaptırın a rnışltır. Ayni şekilde kap gu·· reşecek f azf,a)aştı ba'dan Djimma veyahut Des· Tours, 18 (A.A) - B. Ro- Anamurlu Yusufun şehrimiz ağırce· 
l!ah~"'larıYan arın ınah,.,llelerde su··ı k • • gere bugu-n saat 14 - 30 - da za mahkemesince yedişer sene ağıı ·••.... "" Londra, 18 ( A.A ) - İngiliz pamu sıe ye ki d·ı · "ht" ı· s:ı~d ına su t" k .. d ·· } na e 1 mesı 1 ıma 1 hapislerine karar verilmişti . ._ e edil . re 1 ·at ıyye c mu- lstanbul, 18 (Yeni Asır mu 1a- müstahsil ccmi"yeti tarafından ncşrcdi- d gazelecilere beyanatta buluna• -

llo~ l rnıyecektir. · var ır. Zira Adis·Abeba'nın Bu karar Temyiz mahkemesine<' 
1 k c.U an ·· 1 birinden) - Yunan güreş şampıyonu len bir rapora göre Hindistan hariç kl" 1 rak Dük Dö Vindsorun Mis- k d 1 ld · d b 1 lara L _ sut erin bir çok hasta- d · k d · ı ımi avrupalılara uygun ge - na ze imiş o uğu içın ün l 
diLk se1.1ebi'-'et d •w. . B. Cim Londos Atina an 15 en erı- olmak üzere bütün lngiltere imparator- memektedı'r. tres Vaftis Varfield ile izd1'va- davanın nakzen rüyetine baslan 

ıı; ate al J ver ıgını nazarı · · · c· L dos pazar dil • t A l" an b ) d" yeye gıtmıs.tır. ım on ' lugwunda 936 senesinde istihsal e en t 
•;t ı~e iı:ıi · d e c ıyemiz sütlerin is- .. Bu haberlerde digw er bazı cmın 3 Haziranda Cande şa- mış ır. Jl~k ,: ... nkı e tetkik ettirmektedir. günii lsken~eriyede Kanada şampi · pamuk miktarı bundan evvelki bütun h Maznunlardan İsmail : 

l(!k J'-' ındn b d l yonu Kambel'le güreşecekt~r. reko~ları kırmıştır. şe irlerin de yerlerinin değiş· tosunda icra edileceğini söyle- __ Biz mahkum olduktan sonr~ 
Si.itler· · unun aha ledile- k rih tı'rı·lecegwı· ı·ıa·ve olunmaktadır. mı·ştir. t" ın ıst ı · l!l37 scnesı· •·ahminlerinin pe sa b d v la J,B l .... satıırn er ıze edildikten son- M , s· .. u a acı r ,, u suçu maznuna• 

ası teınin olunacaktır. ~t~alya .. IVaS olarak dahn müsait olduğu ;ı:<ıporda 400 metre yükseldiğinde . bulu- Bu son aylar . zarfında Dük i~lemedi .. Başkaları işledi .. Biz gü· 
ılfıvc edilmektedir. nan Gondar şehrinin 1800 ile Mistres Vaftis Varfileld ile nahlarına girdik .. » demişlerdir. 

Hattı metre yükseklikte yeniden inşa münasebetlerini idame etmiş Bunun için şahitlerimiz de vardır, apo n edilmesi ihtimali mevcuttur. olan zevat davet ed•."lecek ı·se- dedGi. ·· österilen şahitlerden Mahmut 

N b l Üğrenildiğine göre yeni Goo- de izdivaç merasiminde kral oğlu Nuri dedi ki: ı 
azırının eyana 1 darın planlan şimdiden hazır -- Bir gün kömür.)'akıyordum, is· 

h b ı b hanedanı erkanından hiç kim~e İstanhu], 18 (Yeni Asır mu a i- Paris, 18 (ö.R) -- Tokyodan bi- ulunınal.tachr. Fakat inşaata mnil yanıma geldi, çadırın ve için· 
-ı:-BQş tar f b" . . rinden) -- Sivas, Erzurum, Malatya diriliyor : Vilayet valilerinin bir iç- ancak Gondara müntehi olan bulunmıyacaktır. deki eşyanın yakıldığını, kansı Gül-

ı;:.nc· a ' ırıncı h ·ı d d · l ·ı · k 1 · · t ·1 1 • • • • • ) ;. tırnen ın b SQ ı e e - emıryo u 1 tısa ıattının ınşaa 1 l e- ı tımaında nutuk söylıyen harıcıyc na- yollar sister11inin ikmalinden K ru vazôr er !!İtti lünün bıçakla yaralandığını söyledi. 
ı~tıktkıyrnctind <.ız at~~ında paramı- rilcmektedir. Malatya - Sivas hatları İzın B. Sato diğer memleketlerle Jn- sonra başlanı'acaktır. v Ben de ça<lırlarına gittim. Haniyn 

e r-d" en soyle b h '"I 1 d Ç · k d b" 1 k · ·· L d 17 (A A) ..... ır : ~ a seaı -
1 
ıaziran a ctm ·aya a ır eşece ·- ponyn arasındaki ticari ve siyası lllU- H on ra, . - Bütün çadır duruyor, dedim. 

bir <f<lranıı:zın istik k . lerdir. mısebetlerini gözden geçirmİıj \'P a b~r yalanmış lngiliz gazeteleri Jspnyol Bale- - Eşyalar yandı, cevabını verdi. 
] ceio rn rnleketler .r~r ve ıyme~ı B Hodza dünyadaki şartların daima kararsız Roma 17 ( A.A ) - Bu""tu""n ares ve Canarvi kruvazörleri- Bu işi kimlerin yaptığını gerek 

B sekilde dev ıçın gıp~ cdı - • ve müphem olduğunu söyli:mi~tir. · kendisine!gerek karısı Güllüye sor· 

D anı etmektedır >.> ·ı l · · · set·h· tt it ı hf JI · le altı muavin kruva2örün as- · ıec:1·ı • b · Londr~'da iyi işler Japonyanın . beynelmı e vazıyetını a ıye ar ayan ma e erı dum. fanımadıklarım söy ı er ve 
b .• e OS görüldü, diyor ı ~lah için beynelm_ilel v~z:yet kar- gibi Almanya sefarethanesi de kerle dolu olarak Santander )alnız : 
Ot k ) . . ~ ısında anlay1şlı bır vazıyet takın- Chieıısie şatosunda Hitler ile istikametinde gittiğine dair bir -- Bilmiyoruz Arnavutlar mı, Ci· 
p . Se e gtdJyOr Londra, 18 (AA ) - Çekoslovakya mak lazımdır. Nazır~n fıkrince, ~a- görüşmek üzere bugün veya hnber neşretmiştir. ritliler mi, bunlar yabancı, insanlaı 

Deı arıs, 17 (A.A) __ "" . . başvekili B. Hodza Roytcr aj nsı mu- p?n .. ya ile Manç~ - Kuo_ arasında .m- idiler, ce'\ abını verdiler. 
n· kbos B·+i!· l "'k .. H ı~ıyl.! nazırı habil'ine şu beyanatta bulunmuştur: fulal kabul etmıyen bağları takvıye yarın Muasolininin Bavyera ya Nasyonalistlerin Bilbao ile Diğer şahitle~ de dinlendiler. Gel· 
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•• abu) ~de~ ku uınetıuın da,·eti- - Londrada sulh lehipe ve Tuna etmek ve Japonya ile Çin ve Sov- gideceği hakkında ecnebi mat- Laredo arasında bir ihraç te- miyen bazı şahitlerin çağırılınnlnrı 
rukscic ı?idec:ek . pcrşenıb~ gi.inü ınüvazenesinin takviyesine doğru çok yetler birliği arasındaki miinasebet- buatı tarafından yayılan haberleri şebbüsünde bulunacakları zan- için muhakeme başka bir güne bıra· 

tır. rnükemınt•l işler bttirülınüştiir. leri düzeltmek lanmdır. kat'iyetle tekzip eylemektedir. nediJme1'tedir. kıldı. 
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Hazlrandü Çatlnkayada 
birleşiyor v 
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lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Erkek ba~ını önüne eğmi~. mütevekkil 1 - Neye yarar ..• Mukadderata ho· 

bir arzuyla kadını dinliyor: yun eğeceğiz ... Arbk sana inanamam 
- Beni muhakkak anlamalıydın Ha· Leman ... 

san ..• Hayatın bu acı tecc1lisi karşısında,. Kadın çırpınır gibi sözünü kesiyor:: 
birbirimizi anlamak mecburiyeti var yal- - inanmalısın çocuğum.,. Çünki o 
nız... Seni daima sevdim, unutmadım, daima senindi ... Daima onun her nüve· 
seviyorum ve sevec:eğim .. ~n benim ye- l sinde sen vardın . .. 
gône crkeğimdin Hasan ... Ba~dattan ay· I Gülüyor crk~k fakat acı, yıkıcı gülü· 
rılrşrmız olan o günden bugüne kadar yor .•• 
çektiğim hayat ıstırapları arasında hep 1 
senin a~k dolu gözlerinin sırf izleri vardı. Niı;in 

Ben. biliyorsun, ki yalnız senin Lema- d<!m. · · 

*** 

run'dım. Nüveyre ise o filhakika herkes içinde o kadar çok şey varki onun 
içindi. Halbuki bunun bence ne kıymeti dolgun kalbinin en uza.le. köşeciklerine 

Yardı. Çünki sahteydi onun için. Lema· sinmiş bir ıstıraptı bu ... Çatalını batırdı· 

D D daima senin kaldı Hasan... ğı pasta daneciklerini bi mana ağzına 

Erkek ağır ağır baıını kaldırıyor. götürüşünden de onun hangi çırpınan 

ı Bu bakı~lrırda erimiyen o çam bakışı hisler içinde boğulu olduğunu anlatı· 
}ııtla .ert. h~l • kin dolu... yor .. Gözlerine bakıyoruz ... Her an de· 

lspanyol ·~~2'~/7'..);~ 
1 Arasıra kabinesi Peşteye Yeni gitti • 
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resmı Tebliğ neşredildi Pariste 
litvinof - Delbos mülakatında iki memleket, 

mevcut pakta sadakatJerini teyit ettiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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Trakyada köy hamleleri 

Göçmen eVleri inşaatı 
hararetle ilerliyor 

Son v yagan 
ovayı 

yağmurlar neticesinde 
sular istila etti 

7 wkııa mii/eltlşlık köy büro::.11 şrJi 
B. Sa/dlıillin /\.andemır 

Güreşler tam bir alaka ve heye
can içinde geç vakite kadar devam 
etmiş ve Edirne adeta bir bayram 
olarak yaşamı~tır. 

BEREKET 
Edirne (Hususi muhabirimiz

den) - Son ay içinde devam eden 

tık 
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s lı hayatı Mağazaların 

Kapanması 
Mağnzaların kapanma zamanını umu

mi sıhhat ve memleket intizamı bakı
mından :resmi bir karar altına aldıra
bilmek için vakıt vakıt yapı1an teşeb
büslerin mnnttces.süf hiç birisi kat'i ve 
bilhnssa müspet bir netice alamadı. 

-----------------------------Devle icabatının kanlı kalesi 
2800 iri Elınash 

Halbuki: Vilayete ve belediyeye veri- lngı•ıı•z tacı 
len yüzlerce imzalı istidalarda -dikkat 
edil~ek olsaydı- iş verenler ile iş gö- __ _ 

renler her medeni memlekette olduğu Tasıdıi!ı remizlerle 
gibi dahn insanca ynşamak fırsatını ve- .- '-./ 
ren bir dilekten ne fa7.la ne de aykırı orada gizlidir 
bir şeye alaka gösterilmesi istenmiyor- • 

du. Bilakis halkın menfaatini koruyan, Bu tac birgün çalınmıştı 
onun birlikle istediği şeyi mumkün ol- Yazan: MAURICEVERNE 
duğu kadar tatminkar bir şekilde başa
ran idare ümirlerimi.zden şu (mağaza- lntelligence Service şeflerinden 
ların kapanması) meselesine de icap birinin sayesinde, kapıları halka da
eden yakınlığın gösterilmesi yalvnrılı- ima kapalı olan Londra kulesinde, 

bir kaç saat geçirebildim. 
~~~ . 

Fakat: Ne belediye ne de vilayet t:l- ihtiyar İngilter~n.in remız vb: tim-

af d h ed be · . sallerile efsanelerım taşıyan ır sa -
r ın an - er n ense- nımsenmıycn . . d K lla 
b ·· t1 nih t · k dil" haya gırmış oluyor um. ra rın u muracna er nye yme en ı- • k l · A f 

eskı sarayı olan bu u e sıyası acı-
ğindcn hnlloldu. 1 · ·d· z hl b.. l · k l MüccvheT ve ziimriitlerlc t/Üklii 

i 

Efsaneye göre İngiliz askerleri bu 
kargayı Yatcrlo harp meydanından 
Napolyonun mağlup hambaracıları
nın delik deşik zırhlarile birlikte ge
tirmişler ve zırhları silah kolleksi -
yonlnrı arasına ilave etmişlerdir. 
1814 harp sahnesi üzerinde şışman
lıyan karga 1914 harbından öteye 
yaşamamıştır. Böylece, adeta timsali 
bir zaman dairesini ikmal etmiştir. 

Harbın iptidasında kule yeniden 
yaşamağa başlamıştır. Burası Alman 
casuslarile dolu idi. Bunlc.r idama 
mahkum edilmiş kimselerdi ki, İngi
liz kanununa göre, ya asılmak, ya
hut kurşuna dizilmek suretile iki ö
lümden birini tercih etmeğe hakları 
vardı. 

Londradan bir hendekle ayrılmış 
olan hisarlarla muhat kuleyi, esirle

la 'ı rin kanlı tırnaklarile duvarlara yaz-
0 n dıkları ibareleri hala taşıyan zından

wwwc 

Mn . .d d b "dir tü a ar sıtesı ır. ır ı urç erı, anı 
yısm ıpti asın and crı _

1
__ .:c:r- siyasetgahları ile İngiliz tarihini baş-

lar ve esnaflar arasın a yapUillı goruş- ha t 
. . .. • ıtan şa yaşamış ır. 

melerde toptan ış yapan manifatura tuc- Londra kulesi!. Her akşam, Lon-

Saint Edvaro tacı 
nahtarları takdim ediyor. Bun?ar 
krallığın hazine dairesile birlikte zın
danlann da' anahtarlam~ır. Hazine 
dairesinin en kıymetli mücevheri ise 

lar silsilesini gezdim. Her tarafta ki- müş şanın bütün nihayetsiz sefalet
misi celladın satırında~ geçmiş, ki- lerini hahrlatır.» 

carlanmız akşamlnrı snat altıda, pera- dra uyurken, orada efsanelerden çık
kcnde iş gören tacirler, kunduracılar, mış bir nöbet değiştirme merasimi 

misi saılmış, diğerleri de zehirlenmi~ Bu romantik dehşetlerin ortasın
erkek ve kadınların facia ve hatırala- da İngiltere krallarının hazinelerini 

şekerciler, hurdavatçılar, manüaturacı l 
d 

v o ur. 
ve kazmirciler de saat yedi e mngaza- Yestminster saati 11 i çalıyor. 
larını knpamağa kn:ar v~rmişlerdir.v Muhafız, dolu tüfengi omuzunda, 

Demek oluyor kı: lhtiyaçt.an dobran 1 hainler kapısının kenarına çekilir. 
b~ mUracnati. ait oldu~ makamlar ih- «Traiters Gote» ötedenberi devlet 
mal etseler bile halk sozleşme yoluyla l esirlerinin geçtiği kapıdır. 
olsun -istedikten sonrn- kuvveden fiile Karşıda kanlı kule «Bloody T o -
getirmeğe muktedirdir. ver» göğe yükseliyor. Sekizinci Ri-

Maamnfih böyle olmasına rağmen şard orada Edvardın çocuklarını bo
yinc bütün esnafın arzusu bu yolda bir gazlatmıştı. Diğer kanlı kulelerde 
knran• tıpkı İstanbul ve Ankara beledi- bizi ihata ediyor. 
yclcrinin yaptığı gibi belediyenin bil- Bir bekçi, kızıl mantosu altında 
umum halka şümullendirip daha resmi görünüyor. Derebeylik devrinin bir 
ve daha knnun1 bir mahiyet verdinne- celladım andırıyor. Krallığın hazine
sindedir. lerini muhafaza edecek olan bekçi-

Resmi icraatlara karşı bağlılıklarını ler (bunlara öküz yiyenler denir) 
her vesile ile ibraz eden vatandaşların onun arkasından gelmektedirler. Kı
bilhas.sa böyle kendi isteklerinden do- zıl insanın sol elinde kocaman anah
ğacak bir kanıra karşı hoşnutsuzluk tarlardan bir deste, sağ elinde yan-
göstcreceklerine ihtimül verilemez. mış bir fener var. 

Fakat böyle gayri resmi, sadece ara- Nöbetçi zabiti onu durduruyor: 
Jarında sözleşme kabilinden bir anlaş- - Kim o? Oraya 'kim gidiyor? 
ma ile devam edilirse bir gün verdiği Kızıl adam gür sesle cevap veri -
sözün ve ettiği imzanın kıymetini pek yor : 

değersiz bir menfaat mukabilinde unu- -- Anahtarları taşıyorum. 
tacakların bulunacağı ihtimali her gün - Hangi anahtarlar. 
hatıra gelen müz'iç bir noktadır. -- Kral Jorjun anahtarları. 

1şte o zaman yine göreneğin arkasın- Zabit emrediyor: : 
dan gidilmeğe, yine gecelerin dokuzuna, - Kral Jorjun anahtarları, gcçı-

İngiltere kralı, Hindistan imparato- rı. Burada, gözde ve kraliçe olan 
ru, Dominyonlar ve yedi deniz haki- An de Boleyn son ıstırab dakikala-
minin 2800 yıldızlı tacıdır. rını yaşamıştır. Bu hücre kraliçe Eli-

K d ht 1 al k ....... betı"n hakimiyet hülyalarını tanı-uman an ana ar arı ır en ...... 
tekrar ediyor: mıştır; bu matemli taşlar ise Mari 

- Kral Jorju Allah korusun. Stuartın iniltilerini dinlemiştir. Öte-
Asırlardanberi Londra kulesinde de Jeanne Greyin hücresi vardır; 

İngiltere kralının uykusu böyle se- burada Dördüncü Edvardın kardeşi 
lamlanmaktadır. bir fıçı içinde boğulmuştur. Duvar
DEVLET KALEStNtN ROMAN- hırdan biri üzerinde latince bir mısra 
TtK DEHŞETLERt ARASINDA Arandel kontu Filip Hovardın bura
Dünyanın asırlar arasında böylece pnn geçtiğini gösteriyor ki, zavallı 

onuna, hatta on birine kadar iş başında niz !.. ı~ondra kalesi: Gece donan mi§ olarak 
bulunnıağa başlanacak.. Kızıl insan kapıyı açıyor. 5 

yaşamağa devam eden diğer hiç bir Mari tunrtı sevmeğe cesaret ettiği 
Bunun için herkes tarafından yerinde Arkadaşları takip ediyorlar. Karan- istihkamı yoktur. Londra kulesinde için idam edilmiştir. 

ve isabetli bir emir telakki edilecek Jıklarda kaybolacağı sırada da döne-
efsane ile hakikat arasında mutavas- Siyasi cinayet aeyaset aletlerini 

olan bu karnrın çeşı·t çeşit faidelerm· ·ı rek haykırıyor: ı f · 
k sıt bir hava mu ıa aza edilir. Mazinin tJÖsterıyor: Mahkumların derilerinin 

göz önünde bulundurarak bir fut evvel - Kral Jorju Allah ·orusun. k 1 t:t 

k d ka asabi mer ez erinden halin asabi yüzüldüğü iskemle, Eneks kontunun halli çaresine gidilmclidir. Zabit kılıncını ·ının an _çı · rıyor. l . . k 
bek 1 merkez erme ınti al eden bu mera- boynunu kesen balta, Lord La Ovo-Mcsc15: Scnelcr<lenbcridir rn]ug·u Silahlar şakırdıyor, çı er, hare- k h ek 

:.- ço- k d b sim ır ın ru unu muhafaza etm le tun kafasını koparan satır... 19 t 4 cultU ile birlikte bir akşam ue •• ketsiz, selam durur en ini ir sesle h 

ınahru l 
J megı ye- tekrar ediyorlar: ve er gün onu yeniden çelikleştir- den 1918 e kadar kullanılan idam 

mektcn m o an pek çok işçi ha- A · · mektedir. müfrezelerinin tüfenkleri henüz kol--- mın, amın. 

baları vardır ki, bugüne kadar bir tür- Kızıl adam Londra kulesi kuman- Kale mezarlığının bir köşesinde leksiyona dahil değildir. Daha sonra 
lü çaresini bulnmndıklan bu acı mah- danının dairesine varmışttr. Ona a- bir asırdan fazla yaşamış bir karga- görülecektir. Dünyada «devlet es
rumiyettcn kurtulup yavrularının ders- --~~~~~~~'!!!'!!!!~ ..... ~~!!!!!!~ nın iskeleti vardır. Bu karga «öküz. rarının» böyle umumi bir müzesi da
Jeri, yuvalarının müşkülleri ile bihak- ruret tclfıkki edilmelidir. yiyenlerin» uğuru idi. Tersanenin ha yoktur. Ye işte Macaulay tarafın
km altıkalanncnkları gibi medeni ihti- Temenni e<leriz ki: Uıerinde daha obüsleri üzerine konar, işkence avJı- dan dünyanın en meşum biri unvanı 
yaçlnrını dn imkan nisbetinde tatmin Cazla durmağa ve söz söylemeğe lüzum sında çöplenir, arkalarında eski si - verilen küçük mezarlık ki «burada 
edebileceklerdir. görmediğin1iz bu (mağazaların kapan- lahlarla dolu karanlık od~ları göste- ölüm ancnk en korkunç cinayetle -

Hü..ıisa: Bunlara mümasil daha bir ması) işini de yine başarıcı reisimiz en ren yeşil camlara gagasile vurur ve ri, insanlığın en karanlık mukaddc
çok faidelcr ve imkfuılar veren bu ak- yakın bir znmnndn müspet işleri meya- Birinci Edvarttan beri asırlarca bo- ratını, amansız düşmanların şeytani 
şam tatili meselesinin de birçok bnkım-' nınn idhal etmiş bulunsun. ğuşmayı temsil eden zırhlı manken- zaferini, yalancı dostların korkaklı-
lnrdan nihai bir karara bağlnnması zn- 1 0 • leri seyrederdi. ğını, düşmüş büyüklüğun ve sön -

muhafaza eder. 
Büyük bir demir kafesin parmak

lıkları arkasında, pırıl pırıl parlıyan 
bir daire. Ayna basamaklar üzerinde 
asalar birbirile çaprastlanmıştır. 
Ayin vazoları kralın maddi ve ma -
nevi adaletine ait keskin kılınçların 
yanına yerleştirilmiştir. Curtana, 
merhamet kılıncı da buradadır. T ac
lar da birbirini takip etmektedir. 
Kraliçenin tacı, Hindistanda mağlup 
edilmiş hükümdarlarının bir cizyesi 
olan Guhi Nur (Nur dağı) taşımak
tadır. Bunun yanında Gal prensleri
nin soyulmuş tacı ve nihayet ayna 
kaidesinin zirvesinde yapyalnız, ren
garenk 500 milyonluk mücevherin 
ışıklarına bürünmüş imparatorluğun 
en yüksek nişanesi, T ac - İngiliz 
krallarınn 2800 elmaslı tacı. 

Onun kemeri üzerinde Deli Petro
nun Kara prense hediye ettiği emsal
siz yakutla Cullinar adım taşıyan ve 
T ransuvalın lngiltereye tabiiyet he
diyesi olan mavi elmas yanyanadır. 
Altıncı Jorjun alnı üzerine konan bu 
ta.c kraliçe Viktorya tarafından ye
niden tanzim ettirilmiştir. lngiltere
nin iki kuvvetini, tac ile devleti tem
sil etmektedir. 

Bu taç bir çok maceralar da geçir
miş, ikinci Şarl zamanında, devrin 
Gangesterlerinin elleri arasında ga
rip bir seyahat yapmıştır. 

Saint-Edvard tacı bir kaç seneden
bcri yapılmıştı ki Blood adını ta~ıyan 
ve Kromvelin ihtilal ordusunda alayı 
olan bir Irlandalı onu çalmağa karar 
verdi. T ac, bugün gibi o zaman da 
Londra kulesinde muhafaza ediliyor
du. 

Blood bir gün bir rahip kılığile ka
ranlık istihkama girmeğe muvaffak 
olmuştu. Yanında karısı olduğunu 
söyliyen bir kadın vardı. Mücevher
leri ihtiva eden sandukaların önüne 
geldikleri sırada kadın cali bir bay -
gınlık geçirdi. Bekçi rahibi ve karı -
sını evine çağırdı. Arada dostluk ha
sıl olunca, ziyaretler birbirini takip 
etti. lrlandalının oğlu diye takdim 
ettiği bir delikanlı bekçinin kızile ev
lenecek oldu. Nişanlanma merasimi 

zannetmişlerdi ama, biraz ilerleyince: j - ~öyde tek bir erkek yok! Hepsi I altı arkadaşını bırakalım istediğinizi 
- Heyy! Köyde kimse yok mu? lyaylngı Katırcıoğlunun yanına gitti. Biz yapın! Bunu bize verin! 

No:34 

Köylülerin içinden iki ihtiyar Ka-ı yaylağa ayrıldıklnrından haberleri var
tırcıoğluna koşarak ayaklarına kapan- dı. Ve hepsi de şimdi bir matemhnne 
dı. Göz yaşları döküyorlardı: olan köy kffiıyasının evine dolmuşlar, 

- Allah seni berhudar etsin, Allah yolları göilUyorlnroı. 
sana zeval vermesin .. Allah senin tuttu- - Acaba ne oldular, ne olacak? Ka
ğunu altın etsin, bu kızlar bizim.. tırcıoğlu bir hiyanetlik daha yapmasın, 

- öyle mi? Alın öyle ise kızlarınızı .. erkeklerini böyle hep birden çekip 
Çabuk buradan şu herifi de götürün. mahvederek köye alabildiğine ferman 
Yoksa ben tepeliyeccğim.. okumasın?. O znman biz ne yaparız? 

Diye bağırarak ilerliyen elli, altını~ kaldık. Eğer bunu fırsat sayıp ta gel- Köylüler tekilli kabul edince, o gece 
kişilik siltıhlı bir kafile ile kar~ılaştılnr. diyscniz, sizin başınızı odunlarla par- köye misafir kaldılar. Derman.sız ve can 
Ve korkarak bu yabancı silahlı erkek çalarız, kendimizi teslim etmeyiz, ölsek çekişen Kazaz Ahmetle bir iki arkadn
lerden korunmak için birbirlerine so- te gayri can bize haram oldu. şını ertesi sabah aldılar, götürdüler.Ka
kuldulnr, kaçmağa, çığlık atmağa baş- Tam; iki taraf bu münakaşada iken tırlann üstünde canının dürtte üç bölü
ladılnr. Köyün içine giren bu kafileden kadınların bekledikleri yaylak yolun- ğünü veren Kazaz Ahmedi 1stanbula 
birisi ileri atılıp: dan köyün erkekleri, hay huy içinde ulaştırdılar. Hemen o gün Vezirin fer-

- Korkmayın! hatunlar, korkmayın! sökün etmişler, seslerini göklere sala- manı ile Kazaz Ahmet bir ağaç dalma 
Biz Mutasarrıfın askerleriyiz, köyü eş- rnk bnğnşıp köye girmişlerdi. asıldı. 
kıya basmış diye haber aldık, siz.in im- En önde üç beş k.i§i Kazaz Ah- ....•....•.••..•....• 
dadınıza koştuk. ıncdin bacaklarına bağladıkları bir ur- Köylülere bırakılan haydutlardan be-

Diye bnğırclı. Kadınların şüphe ve ganı çekerek geliyor, arkalarında, elle- şi kadınların ellerine verildi Köy ka
korkusu zail olmamakla beraber bir ri arkalarına bağlanmış, on kadar yüzü dınları, bu bir gün evvel ınlarına su
kısmı ~uraklndı. önden koşup gelen si- ı şişmi§'. g~z.leri patlamış, ağızlan, burun- nan kepazeleri ortalarına alıp taşlıya 
lfıhlı bır erkek, arkadan tutulan meş'a-1 ları bırbınne karışmış Kazaz Ahmed.in taşlıya, yıktılar, üstlerinde ağlıyarak te
lelcrin ışığı altında çehresini göstermiş.! arkadnşlarını kuşatan bir sürü köylü pindiler, ve böylece hepsini snatlerce 

için Blood «damad» ve iki şahid 
sellah olarak geldiler. Mdıt 
hazineleri göstermek teklifi ~ 
Fakat oraya varınca, bekçi 
sımsıkı bağlandı. Blood ve ar ·Je 
ları tacı yakaladıkları gibi atJ&rl 
zaklaştılar. Ancak gece vakti .. 
}anmaları mümkün oldu. Bu 'di 
zarfında tacın bir çok kıyrne 
ları kaybolmuştu. Bu ma 1" 
hoşlanan kral ikinci Rişard lr oh' 
lıyı affetti ve hazinesine ııı 
tayin eyledi. \ 

Diğer hadiselerde olmuştur: ~ 
terlo muharebesinden sonra b~ 
dın tacı himaye eden demir P3 jV 
lığı zorlıyarak taca karşı bir 5\1 

yapmıştır. On sene sonra bir ~ 
nın bütün hazineleri mahvetJ11. ttl-_ 

ramak kalmıstır. O vakıttenbetl. 
kilit ve par~aklıkların himaY~ 
tında, rahat günler tanımış, ti 
büyük mernsim günlerinde ot dJ 
çıkarak halk tarafından alkışları 
tır. _:ljj 

işte etrafımızdaki ta§lar ln~.,..c 
lerin serbestçe başları.na geçirı~ 
zumunda devirdikleri hu kra y 
hikayesini anlatıyor. Dôrt metre~ 
lınlığındaki bu duvarları yaı;;. 
fatih Vilyamdan Anju haned-_.,eı. 
sonra bunu takip eden Plant8:~.A 
Tudor, Stuart hanedanlarına, ~ 
vel, Oraj hanedanına ve nihaye~·re' 
manyadan gelip hala saltanat ~te' 
Hanovr hanedanına kadar İnShıır 
renin bütün tarihinden burada 
ralar vardır. _J 

lngilterenin tarihi ki, AvrupP"~ 
tarihi olmuştur. Bu tarihte dai.~ ~ 
daima göze çarpan halkın hak!k -.,; 
kimiyetidir. Kralların hakiki bır ~
reti yoktur. Onlar ancak anaya 
muhafızlarıdırlar. ~ 

Yine bu ziyaret vesiledir ki}·~ 
polis idaresile Entelligence Ser"j 
tarafından imparatorluğun re)( 
sayılan hükümdarların hayatını~ 
rumak için «hususi şube» nin ı,ıı 
kurulduğunu öğrendim. Fakat t)t' 
anlatılacak başka bir hikayedi~· ,# 
bu saatte «husmıi şube» nin ikı,, ·~ 
fesi vardır: Londrada Altıncı JS:~ 
ve Avusturya veya Fransada ~ .• 
zinci Edvardın hayatını korurTl j
Romanesk hadiseler de noksıtl1 
mu yor. 

.. .. d o .. ı..~ ... - k dat dıl' şunuyor u. gun a~ .. a a .. ·-~ 
madan dinlenmeden yol aldılar. ~ 
karanlığı çökünce, Katırcıoğlu. ~ 
üstünde bir boşlukta istirahat içi.il. f' 
dnn atladı, onu efeleri de takip edi~ 
yıra yayıldılar. Akyakalıoğlu ile . •• aıl 
lnPdelisi oğlu Katırcıoğluna ya'6J'K
sordular: 

- Efem! nen var senin? ; 
Katırcıoğlu bu suali cevapsız 1> 

tı: ,,,; 
- Kızanlar! dedi. Erzaklarınız ~ 

çıkarın, hazırlayın, yoksa beniın fi' 
hemde biraz akçe var alın onları·· 

Juzımsa aldırın. ~ 

Bu söz mükemmel bir cevap~ 
de anlıyarak efclere lauıngelen ;r 
tı verdiler. O gi.in dereden, tepedeJI Hiddetinden yaylağı dört dolaşanKn- yollu endişe izhar eyliyorlar. Korku 

tırcıoğlu biraz atına bindi, bir saat ka- içinde dertleşiyorlardı. 
Snatlc.rcc bu merak ile yollara göz 

- Arka~lnrım korkmayın! Sizler ve daha nrkalarından ellerindeki meş'a- can çekiştirerek öldürdüler. Buna rağ
hain eşkıyalar el sürmüş, can havliyle f lelerle ortalığa, çatır çatır yanan çıra- men hmçkırıklarını alamıyan kadınlar, rüşerek o geceyi orada geçirdi~ 
sizden bize bir haber ulaşıp imdat iste-1 ların ışığını salan köylüler geliyordu. ölülerin bacaklarına ipler takarak, kö- Ertesi gün knfile Afyon dar gecenin içinde ... koşturdu, koştur-

du, döndü, dolaştı geldi. Tekrar içme

ğe başladı. Böylece sabahı buldu .. 

Köylüler Katırcıoğlunun müsaadesl 

ile Knzaz Ahrnedi ve onun luıçamıyan 
on kndar arka~mı alıp köye götür
düler. 

nuru döken köy kadınları gecenin hay-
li ilerlemiş bir vaktinde, bekledikleri 
yoldan değil, köyün içinden gelen at 
kişnemeleriyle knrl§JIUŞ gürültüler duy
dular 

lçlerinden birkaç kadın bağırdı: 
- Ne oluyor? Ne var acaba? 
Kadınlar oluk oluk kapıdan taşarak 

Köyün kadınlan, erkeklerinin Katır- sokaklara yayıldılar. Onlar, erkekleri
~u ile söz biilüö yaparak kiivden nln bir baska yoldan köye girdiklerini 

diler. Kadınların her birisi erkeklerinin yün bütün sokakalarında sürüdüler ve doğru tekrar yola çıktı. 
Demişti. Kadınlardan birisi: seslerini tanıyıp koşarak bu kafileyi köy kahyasının delirip boğulduğu coş- •··········•···· ····· 

_ Canımızı, ırzımızı gayri kimseden karşıladılar. kun çaya fırlattılar. B···ır· .k .. a .. ç .. gu·::·n··
50
•• nra, kafı"le, Kat~! 

imdat dilenip koruyacak: değiliz. Biz.i Köy büyük (matemli bir şenlik) yap- • P""' 

bu zamana kadar çok aldattılar. Sizin tı. Katırcıoğlu o sabah uyku uyumadan nun ~r~ın köyüne gi~· s; .; 
duyduğunuz gibi eşkıyalar bastı köyüı Fakat. mutasrunf tarafından gelen yaylaktan efelerini çekip, göçüp gitm~ kaç gunluk yol, KatırcıoglunUD ~ 
yapnındıklarmı bırakmadılar emme, si-

1 
a<hnnlar Kazaz Ahmedin yarı canlı ce- Ü. Katırcıoğlu çok öfkeli idi. Kimse He kesini geçirmiş, hatta köyün Y~~ 

zin de onlar gibi olmıyacağınızı Allah scdini görünce dediler ki: görUşmiyordu. Bu kuvvetli ve kahir na geldikleri sıralarda yine ~ -
bilir.. l - Biz b~un için geldik, intikamı-

1 
kafücnin bir kurşun atımı uzağında tek ba§lamıştı. 

- Korkmayın! f nw alabildiğiniz kadar alınız, size beş, başına atım ıüren Katırcı boyuna dü- - Bim..Ji -
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lzınir viliyeti d,.fterdarlığından: ·--------1-n_h_i _s_a_r_...-______ , 

T. No. lımi Saa'all MeYldl ve Mo. Varak Kazanç 
Lira K. 

l~ Bektaı O. lsmail çömlekçi . lkiçepaelik 491 7-1 4 67 
23 Nuri kömürcü " 323 3 6 60 
..,... Zeki •e biraderi marangoz • 379 5 1 S 
'

7 Ce..ı ve Şükrl •-•v • 605 6 29 33 
43 Nazaaı ve KAmil natçı " 641 8 15 
44 

M•taf a O. Kadri müskiratÇt • 645 9 22 46 Şerif kahveci " 651 10 45 58 Nazım bıçakçı " 677 12 15 63 
lbrabim O. Etem kahYeci ve berber " 689 13 21 60 

1
71 

Bebek O. Mahmut bakkal .. 704 14 30 80 
OO Hacı Ahmet tenekeci .. 482 17 6 

112 Hiiae.n. 514 18 18 118 ı- aşça " 
Has o 520' 19 18 132 &il • Hüaeyia börekçi ,. 
Y '11uf kunduracı 568-1 20 6 

137 Ah " 21 138 aıet O. Mustafa manav . ,, 576 3 66 
14() " " Sa.leyman ,, " 578 22 3 66 
ı44 Hasan O. Bekir hakkal .. 582 23 22 
166 Ahınet O. Aliettia kômürcil " 592 24 41 
ısa Abdullah O. Abdurrahinan bakkal .. 638 28 11 
196 Hak~ı O. Salih · çömlekçi Yusuf Dede 8S 32 8 40 
203 S~dak . kasap ,, 129 33 17 62 
204 H~seyın O. Mustafa aşoreci ,, 159 36 10 80 
204.

1 
Huseyin kunduracı ,, 161 37 1 20 

206 Mustafa kömürcü ,, 143 38 30 80 
209 Raınazan bakkal ,, 203 39 11 
23 Ferit berber ,, 219-1 41 9 
23 S Mustafa cığei-ci ,, 202 45 7 20 
24~1 Seliaa O. Hüseyin kömürcll " 46 12 42 
245 Yusuf oğlu Rasim fmocı Yüzbaşı Hasan 56 48 44 
2 lbrabiaı kömürcü " 70 49 3 66 
2~ Melın.et O. Muharrem bakkal Kiremitçı S. 24 51 11 
26g Şük~ fmncı Kavaklı bunar 54 52 29 31 
27 Haycıar kahveci ,, 58 53 9 
~ ~ubarrem O. Abdüllitif bakkal .. 1 18 54 14 66 
296 Şükrü O. Ali Ulvi bakkal Kamil pqa C. 11 55 7 33 
l&ı Necip O. Hasan ,. ,. 78 56 7 20 
3} Muat:afa ,. Mııırh cadde 33-1 59 16 50 

S Yuıaf O R · kahYeci 133 61 6 316 N·b . aaam --•-!.-: " 1 62 3 317 
1
• at ~ Çiçekçi lamail 

321 Ali kafesçi ,, 1 63 3 
325 Ha.an kahveci Nezaket S. 32 64 3 66 
332 Şeaıaettia O. Mehmet bakkal Tenezı.ftb S. tCJ 7-65 S SO 
337 Ceaaaı O. Hiiıeyia ., Aşureci S. 38 66 6 60 
348 EtemO. Ferit çorapçı Kiremitçi S. 30 67 12 
366 Ali O. Bekir bakkal Haca Ali C. 401 69 11 
371 Mustafa O. Ahmet çorapçı 11 719 71 9 
374 ~•cı. Mehmet U. Hamdi bak.kal " 302 72 13 20 
383 s 6tfı " .. 382 73 11 
385 Mll!e~an O. Osman .. Eşrefpaıa C. 123 74 8 80 
393 unun sütçl 11 137 75 9 
397 Selim O. Mehmet Hu.eyin bakkal • 217-1 77. S 50 
40t Nuri O. Musa ,, ., 16 78 14 66 
413 Bayraaı kasap " 64 79 8 80 
426 Haıiaı O. Mehmet kalaca Komiser Mahmot 44 81 3 
429 Mustafa ve feriki kunduracı Kapanı Z. S. 47 83 4 50 
431 ~~n O. Mehmet bakkal " 28 84 4 40 
436 ış O. Hamdi eskici Uluyol C. 24 85 2 40 
440 ~asan Zaim O. Süleyman bakkal ,. 37 87 3 60 
443 M hmet O. Osman kahveci Şuayip kalfa 68 89 6 
444 H ebrnet O. Hüseyin tahmis Yokuş başı 25 90 3 
445 asan O. Nuri kömürcü " 17 · 91 3 66 
458 Melıınet Ali ., ,. 17-1 92 3 66 
49t Cemal kansa Saime bakkal Şuayip kalfa 7 95 7 33 
463 lbrahim eskici Saraç Ali 2 96 3 60 
474 Hamdi O. Uyu bakkal Kardiçalı 1 97 14 66 
48Q Mebmet Ştikri Seyit Ali 14 98 8 80 

'( ~&an bakkal Zenci S. 9 100 3 66 
Itri İ.· •rd• isimleri yazılı 67 mükeUef namına Başdurak maliye ıubesince 933 mali yıh için isim· 
lıetedııabnda gisterilen kazanç vergileri tarh edilmiş ise de kendilerinin terki ticaret etmiı ol~p 
l' tbl~ alundaklannın bilinmemesi hasebi ile ihbarnameleri kendilerine tebliğ edilememiştir. 

-a makamma kaün olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 
ıır.ua 1527 (874) 

Cinai BEu:ntn:sumEN ı ' 

miktan muhammen T •• t •• •• ı b •ı 
~-lbuk k~ bedeli K. u UDCU· er, se zecı er 

Olcaj• 160 
Eter ~ne 10 65 
Gaı b . 6 140 
Q•Qd(~za 300 metre 12 

:•Od(1:1t~)~~ paket 50 
li •nd(onluk) 50 " 70 

tol ,, 100 
'r~lc 30 kilo 120 

h b arıda ci 
' 'r kil nı ve miktarı ve 

nuıı an h 0
• paket ve mctrosu-

;e &ai~e:~111hn be~eli yazıla ilaç 
46 ı · eyeta umumiyesi 

d ıra d k 
eli tn..ıa 0 san kuruı be-

teki .. t .. •aı11ıenJe baıkitiplik
Curııa R~:a_lbe •eçhile 4-6-1937 

u saat <>n altıda açık 

Tam verimli makbul cina mahsul, ancak iyi yetiftirilmit 
fidanlardan alınabilir. 

Mınlakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gllbrelerimizi zürraımaza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

Y emiı çarşısa, Cezair Han 

· ızMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon aeo• I ... . 

eksiltme ile ihale edilecektir. 1 
ittir ak için on yedi lira yirmi 
karuşlok muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümr.ne gelinir. 

19-23-26-30 1531 (873) 

SOFRA TUZU 
Piyasaya Çıktı -

DAlltlA 
lNCJE 

Toptan Fiatler : 
Mutfak tuzlan : 50 ki· 
]oluk çuvalda kilosu : 
4 KURUŞ es 
SANTiM 

TOPT ~~N SATIŞ 
YERİ: 

Sofra tuzları : 64 kilo
luk sandıkta (1 ve 1-2 
kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 K UR U Ş 
02 SANTiM 

Birinci Kordon lnhi· 
sarlar baş müdürlüğü 

ambarı 

DAi-DA 
KURU 

ı•zm-irll!lll!llki.ncll!i~H~u!llkull!!k~M~ahk~e•m•esılll!I. n•---.lz•mm!!ı•r•s•ı!!llcll!!l!!ll!llt!!l!!i•c•a•r•eltmt m-e•m-u•r1111u~fi•u•r,•d!!lla•n•:-----·' 
den : lzmirde Gazi bulvarında 22 numarada muamele yıpan m6aec-

lzmirde Ba§hırakta Lütfü hanın- cel Tarika biraderler lzmir şubesinin ödiinç para verme itleriyle 
ela oturan İsmail tarafından verilen uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 Numarah lcanun bük
arzuhalcle : Kendisi hiç bir cebir müne göre sicilin 1988 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilin 
ve ikrah altında olmıyarak İslam olunur. 
dinini ve Türklüğü kabul ve adı- lzmir siciti ticaret memurluğu reami mübürü ve F.Tenik imzasa 
mn da İsmail olarak değiştirilmek 1: Beyanname 
suretiyle ihtida eylediği halde nu- 2: Vesika 
fusta babası adı Karabet ve anası IZMIR VILA YETi v0KSEK MAKA MiNA 
Güher olarak görünmekte oldu- Ôdünç Para vermek itleriJe iştigal eden mfiessesemizin 
ğundan tashihini istemiş olmakla 11 • 6 - 933 tarih ve 2279 numarala kaana mucibince 
yapılan mahkeme sonunda : Da- •ermekle mükellef olduğu 
vacının ihtida eylediği ve İsmail B E y A N N A M E 
adam aldığını ve ölü anasmm Gü- Mlie.ıesenin unvanı : Tarika biraderler 
her ve babasının adı Karabet oldu- Kanuni ikametgihı : Karantina Kavala'ı Hasan 
ğu nufus kaydından anlaşılmış ol- Bay aparbmanı 4 No. da 
maaı haeebiyle ana ve babasının Ticari ikametgibı : Gazi Bulwan No. 22 
isimlerinin değiştirmesi muhik se- Tabiiyeti : Türk 
bebe isnat eylediği cihetle M ka- Tarihi teeuüsü : 1931 
nununun 26 ıncı maddesi hiikmü- Sermayesi : T. L 2 O O O O 
ne tevfikan davacımn anası isminin Alınacak faizin en yükıek haddi : % 12 
Ha~ ve ölü babası adının da .~b- Yapılacak muamelenin nevileri : Ticari aenedat üzerine 
dullah olarak tashihine ve olsuretle iskonto Emtea makabi-
sicili nufusa tesciline 20/ 4/937 ta- Jinde avanılar 
rihinde karar verilmif olduğu ilan Kefalet ve kefaleti mü-
olunur. (876) teselaile ile esham ve 

Düzeltme 
Gazetemizin dünkü tarihli 

ve 9552 sayıla nüshamızda 8 nci 

sahifesinde neşredilen lzmir 

Belediyesinin Darülaceze için 

mübayaa edeceği erzak, ek

mek ve et ile ilaç ilinında 

ihale gOnilnün 4 - 6 - 937 Cu

m~ olarak gösterileceği yerde 

•ehven 2 - 6 - 937 Sah gün6 
denmiştir. Keyfiyet tashih 
olunur. 

Düzeltme 
Gazetemizin 28 Nisan 937 

tarih ve 9535 numarala nüsha· 
sının 8 nci sahifesinde neşre
dilen iz.iDİi' Sulh Hukuk Mah
kemesine ait gayri menkul 
satııı ilinındaki Mesudiye ma
halleıinin Çelik el eokağında 
9 ve 10 ıayılı depo ile 24 - 26 
numara tajh harap evin ve yi
ne Burn1ava caddesinde kiin 
43 ve 4S numara tajh fabrika 
ile Çelik el sokağında 67 No. 
tajla ba,.ap e•in 2 nci ih.alesi
nin 18 - 6 - 937 Cama günn 
saat 10 - 12 yapılacağının ya
zılmuı luım gelirken ıehven 
konmadığı görülmüştür. Kevfi
yet tashih ve ilin olunur. 

Adı 

tabriJit üzerine avanslar 
6151931 

TARIKA BiRADERLER 
imzalar okunamamıştır 

SURET 
1937 senesi için verilen 
iZiN VEStKASI 

u --~-Ta;ik~ biraderler 
KRnuni ikametgahı : Karantina Kavalala Hasan 

bay aparbmanı No. 4 de 
Ticari ikametgilu : Gazi Bulvarı No. 22 
Tibiiyeti : Türk 
Sennayesi : T. L 2 O O O O 
Alınacak faizin en yükıek haddı : % 12 
Yapılacak muamelenin nevileri : Ticari senedat üzerine 

iskonto emtea mukabilin
de avanslar 
Kefalet ve kefaleti mü
teselıile ile esham •e 
tahvilat üzerine avanslar 

11/6/934 Tarih ve 2279 numarala lcanuua tevfikan verilmesi 
lazamgelen beyannarud er Taraka biraderlerjnden alanarak ken• 
disine ödünç pa:a verme işleri ile uğraşmasına müsaade 
edilmiştir. 

Aslı gibidir. 

lzmlr llbayı 
18-5-937 

lımlr Sicili ticaret memurluğa 
reami mllhrti 

ve F. Tenik imzası 
1520 (875) 

Çamaltı Tuzlası Mü
dürlüğünden: 

-·~::ı--==============:::;;;;:;:;:===::; 1 HARAÇÇI KARDEŞLER: !fobilye ticarethane~ 

Tuzlamızda tuz sevk ve toprak 
işlerinde istihdam 1 edilmek üzere 
250 işçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye 

. azami 1 4 o kuruştur. 
Çalışmak istiyenlerin üç adet 

f otograf ve hüviyet cüzdanlariyle 
birlikte Tuzla Müdürlüğüne mü
racaatleri. 

Devlet memurlarile imtiyazlı şirket memurlarına bir kolaylık olmak üzere 

6 Taksitte ödenmek üzere mobilye satışına başlamışlardır. 

15-16-18-19-20-21 (1486) (843) 
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Far telli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES Vapuru 13 may .. ıa 

bekleniyor. Yükünü tahliyeden sonra 
Burgas. Varna ve Köstenceye yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 20 / 5/ 937 de ge
lip Amsterdam ve Hamburg için yükli
yecektir. 

VULCANUS vapuru 20/ 5/ 937 de 
gelip yükünü tahliyeden sonra Burgas 

Varna ve Köstence iç in yükliyeccktir. 

Svenıka Orient Linien Kumpanyasının 
SAIMA vapuru 28/ 5/ 937 de belde

niyor.Doğru Anven ve Rotterdam Ham

burg. Gdynia ve Skandjnavya limanları 

için yükliyecektir. 
Serviıı Maritim Rumen Kumapanyasmın 

SUÇEAVA vapuru 19/ 5/ 937 de bek
leniyor. Malta. Cenova ve Marsilya li
manları için yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
lardaki değişikliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için Jkinci kor-

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE LINIE 

HAMBURG 
AKKA vapuru 15 mayısta beklenil

m e ktedir. A nvcrs, Rotte rda m, ve Ham

burg için yük kabul eder. 
MOREA v apuru hile n limanımızda 

olup, Hamburg , Bremcn ve Anversten 

yük. çıkarmaktadır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
The Export Steamship corporation 

Pireden aktarmalı seri seferler 
EXCAMBION vapuru 7 mayısta Pi

reden Boston ve Nevyork limanlarına 

hareket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 2 1 mayısta 

Pireden hareket ederek Boston ve Nev

york. limanlan için yolcu ve yük kabu] 

eder. 

Seyahat müddeti : 
Pire • Boston 1 6 gün 

Pire - Ncvyork t 8 g ün 

AMERICAN EXPORT LINES 
The Export Steamship corporatioo of 

Nevyork 
EXHIBITOR vapuru 25 mayısta bek

lenilmektedir. Nevyork için yük kabul donda Tahmil ve Tahliye binası arka
cder. 

talığına müracaat edilmesi rica olu-
Service Maritime Roumaüı Bucarest 
DUROSTOR vapuru 30 mayısta bek-

nur. 

ıında FRATE!.Ll SPERCO vapur acen- K 
nilmektedir. Köste nce, Sulina, alaa, 

TELEFON : 4142 / 422 t / 2663 

•• 
-- ve Kalasla aktarma ile umum Tuna Ji. 

---------- rnanlar1 için yük kabul eder. 

Diş Hekimi Johnston V arren Lines - Liverpool 
INCEMORE vapuru 30 mayısta bek

l<: nilmektedir. Live rpul ve Anv crste n 
yük ge tirecek v e Burgas, V a rna, Kös

tence, Sulina, K a laz ve lb rail limanları 

için yük kabul ed er. A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Soc. Royale Hongroise Danube 
Maritime 

DUNA vapuru 15 mayısta beklenil
mektedir. Belgrad, No\'isad, Budapeşte 
Brati~lava , Linz ve Viyana için yük ka
bul eder. 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil o'. arak kabul ve tedavi Den Norske Midelbanlinje Oslo 

SARDI NIA vapuru 2 1 may1'ta bek
nil m ektedir.lsk cnderiye, D iycp ve umum 

Norveç l i manları için yük k abul eder. 

eder. TELEFON 2946 
1-26 (2110) 

/ -
Mod. 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet 

model petromaks lüks lambalarını 
zasından arayınız. 

ve motosik le tlerini 
NECiP SADIK 

yeni 
mağa-

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden : 
S. No: 

733 
Lira K. 

Narlıdere kale cıvarı derince mevkiinde 27740 M.M 1075 00 
Tarla 

738 lsmetpaşa 1.nci Sakarya S. 6 eski 8 taj No::u ev 900 00 

741 Hasan hoca O smaniye C. mirkelam hanı iç inde 200 00 
üst katta 12 • 21 eski No: lu oda ... 

742 Hasan hoca o~maoiye C. mirkelam hanı içinde 200 00 
üst katta 12 • 22 eski No: lu oda ... 

743 Hasan hoca Osmaniye C. mirkelam hanı içinde 200 00 
12 • 20 No: lu oda 

747 Burnova kürt Ömer S. 12 eski 14 taj No: lu 
19 • 14 M. zeminli diikkan 

80 00 

754 Burnova Merkez S. 89 eski 91 taj No:lu 233 M. 46 60 
arsa ..• 

759 Şehitler eski mızraklı yeni ikinci altın perakendeci 200 00 

763 
777 

780 
785 

787 
(788 
(790 

S. 9 eski ve taj No: lu ev ... 
Tepecik Leyli S. 12 - 1 eski 14 taj No: lu dükkan 
Alaybey şimend ifer C. 77 eski 81 taj Noı lu 
82 M. arsa ... 

80 00 
82 00 

Karşıyaka Selimiye S. 43 eski 39 taj No: lu ev 2300 00 
Keten çarşısı demir hanı içinde 259 ada 17 200 00 
parselinde 33 M. zeminli mağaza ... 
Birinci gaziler sinekli C. 126 taj No:'u 174,90 M. arsa 35 00 
Karantina M. iskele namdiğer Mithatpaşa C. 57·1, 
57-2, 57 3, 57 ·4, 57-5 kapı No: lu ve kadastroca 

766 ada 1 parselinde 1790,25 M. M. dan kilise 
mü~ t emi l atı olan odaların 670 M. mahallin (700) 
Lira ve kilise mahallinin 1120 M. olarak (10CO) li-ra •.. 

789 Darağaç şebi fler C. 111-1 ve 113 taj No: lu 2655 33 
4425,55 M. M. arsa .. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddı layikile talip 
çıkmadığından 10 gün müddeti temdide - bırakı l mıştır. ihalesi 
24 • 5 - 937 Pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Em
lak Müdürlüğüne müracaatları. 

1523 (872) 

YENIASIR 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

Lüks 

LAMBA 
Ş. 1 . D BiNASI TEL. 2443 
IŞe eri epOSU Lllerman Lines Ltd. 
HÜSNÜ IDEMEN ALGERJAN vapuru 5 Mayısta Lon-

Saman iskelesi İkinci Kordon dra, Hull ve AnverGten gelip yük çıka-
1-10(867) IZMIR racak ve 15 mayısta avdet edip Lond-

••••••ıııİliı•iıllı••rm••ır.ıııi ra ve Hull için yük alacakhr. 

Zayi 
lımir Esnaf ve Ahali Ban· 

kası Alaşehir şubt>sinden satın 

aldığım 7413 D. sırasında ka· 

yıtlı 2266 No lu bir adet 100 

liralık muvakkat hisse senedi· 

mi gaip ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükümsüz 
olduğunu ilan eylerim. 

LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond
ra, Hutl ve Anversten gelip yiik çıka

racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

için yük alacaktır. 
EG YPTIAN vapuru mayıs bidayetin

de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 

için yük a1acaktır. 
THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION Co. LTD. 

ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon
dra için yük alacaktır. 

Alaşehirde Mahmut Abidin 
Bağcısı lzmirli Ali 

19-20-21 1521 (870) 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc· 
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

lzmir Emlak ve Eytam 
sından: 

C.No: Yeri No. su 
Taj 
2 23 Aydın Hisar mahallesi 

Ada 144 
26 Aydın terziler mahallesi 4 

Ada 178 
99 Aydın Ramazanpaşa Ma. Mimarsinan S. 71 

Ada 93 Parsel 9 
117 Aydın Ramazanpaşa Mab. Üçüncü So. 8 

Ada 73 P arsel 1 
120 Aydın Ramazan paşa Mab. Mimarsinan 19 

Sok. A da 78 Parsel 1 
163 K öprülü Mah. Ç ankaya sokak 43 

Ada 428 Parsel 12 
190 Aydın G üzelhisar Mah. Turanpark So. 7 

Ada 235 Parsel 9 
191 Aydın Veysipaşa Mah. Hükümet Cad. 5/8 

Ada 46 Parsel 5 
195 

197 

200 

Aydrn Ramazan paşa Mah. 1 inci sokak 
Ada 19 Parsel 7 

Aydın Ramazanpaşa Mah. Hükümet bul- 43,44 
varı Yoğurt, yag, pazarı. Ada 35 parsel 1 
Aydın Köprü~ü Malı. lnönü Caddesi 43 

Ada 426 Parsel 11 

Banka-

Depozitosu 
Nev'i T.L 

Ev 150 

" 50 

Dükkan 150 

" 75 

Mağaza 400 

Ev 150 

" 150 

Dükkan 140 

Ev 250 

Dükkan 300 

Ev 250 

lzahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin bedelleri peşin veya 
faiz :i dört taks:tle ödenmek üzere 5 - 6 • 937 Cumartesi günü 
saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

lsteklı olanların yevmi mezki'ırda hizalarında gösterilen depo· 
zitoyu Milli Aydın Bankasına yatırarak Aydın Avukatımız Bay 
Süleyman Eraydın yazıhanesine müracaatları ilib olunur. 

19-30 1522 (871) 

Uyuşturucu Maddeler inhisarın
dan: 

idaremiz 1937 senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası 
vasıtasile doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 

Alımlar mezkur bankanın aşağıda gösterilt-n şehir ve kasaba· 
larındaki 53 şube ve sand1ğında yapılacaktır : 

Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, 
Çorum, Mecidözü, lskilip, Malatya, Bdıyamao, Eskişehir, Sivri
hısar, Mihaliççik, Kütabya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşe
hir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman, Beyşehir, Şarkikaraağaç, 
Bilecik Bozöyük, lnegöl, Geyve, Göynük, Orhaneli, Uşak, Çal, 

Çivril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin, Sandıklı, Yenişehir, 
Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, Isparta, 
Eğirdir, Uluborlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mübayea fiatleri şu suretle tespit oluoml!ştur: 
Softlar - Beher morfin derecesi 40 kuruş~ 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler - Beher morfin 

derecesi 40 kuruş. 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin dere· 

rece. i 35 kuruş. 
Morf :ni yüzde 12 d'eo aşağı kabalar beher morfin derecesi 

30 kuruş. 
Satın alınacak afyonların ibtidai muayenesi idaremizin alım 

merkezlerine göndereceği eksperler tarafından yapılacak tartı 
ve tesellümü mütaakip alakadarlara kilo başına berveçhi ati 
miktarlarda avans verilecektir. 

Softlar 4 T. L. 
Temiz ve ko ı a ksız toplanmış drogistler 4 ,, 
Morfini yüıde 12 ve daha yukarı kabalar 3 ,, 
Morfini yüzde 12 Jen aşağıya kabalar 2,50 ,, 
Bakiye afyon bedelleri lstanbulda yapılacak laboratuvar tah· 

!ilinden sonra azami sür'atla ve yine Ziraat Bankaları vasıtasiyle 
alakadarlara ödettirilecektir. Ekicilere afyonlarını bankaya tes· 
lim ettikleri tarihten itibaren hiçbir masraf tahmil edilmiyecektir. 

Mübayaalar afyonun toplanmasını müteakip derhal başlana
cak ve bu tarihler banka tarafından mahallen ilan olunacaktır. 
Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki müstah· 

sillere ait mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü af
yonlarla tüccar ve müstahsil malları katiyc kabul edilmiyecektir. 

Temiz ve konaksız olarak toplanmıs f afyonlara daha yük
sek fiat verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temi:ı: top
laması kendi menfaatları icabındandır. 

_ ............. --.,,-
ı dair hatlar yazıldı ve mllhllrlemesl IÇtiı lnız 1'1_...,. ftWft _. .... ...,. 

rdu. .__..... -------· 

ÇARŞAMBA 19 MAYIS 1931 
- - ---

Neden 
Aspirin • 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

-~ . gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri ~şaşmaz-· bir ilaç olduğunu - ~ isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EB 
sına dikkat ediniz. 

marka·~ 

8 • 
Y 1 b; 91· 
anız ır e 

bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

15 kuruşa ala· 
cağınız bir pa• 
ket ARTI bo· 
yası ile elbiseni· 
zi 40 renk ara• 
sındao seveceği• 
ni:ı. her hangi bit 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma• 
ğazamızdan ala
cağınız tafsilat 
üzerine bu aıne· 
!iyeyi hu ınev· 

simde dört defa 
tekrar edebilir· 
siniz. Boyacıla• 
ra ve satıcılara 

hatırı sayılır is• 
konto yapılır. He• 
sorguya oıutfalc 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

S. Ferid Eczacı başı 

ŞiF A Eczanesi 
F eoni gözlük üzerine en yeni 

en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tay ıare 

Altın 

Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Kızılay Cemiyeti lznıir Merkezin
den: 

Kültür Parkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bili 
lira bedeli keşifli Sağlık müzesinin ihalesi 3 Haziran 1937 per• 
şembe günü saat on yedide Kızılay lzmir Merkezinde kapa1'. 
zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname, keşifna 
me, proje ve P' anları görmek üzere Izmir Belediyesi başmüh~~· 
disliğine müracaatları ve iştirak için tekliflerini söylenen gıı" 
ve saatte üç biıı liralık teminat akçesile birlikte lzmir KızılaY 
Kurumu başkanlığına vermeleri. 

19-22-25-30 1525 (869) 
"""'""""""""~""""~""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""""~""""~~""'~ 

Devlet Demiryollarından: 
Meneınen istasyonu civarında Ferhat oğlu Hilmioio icarı altı~: 

daki idaremize ait kahve!ıane büfe üç sene müddetle ve paz3
" 

lık usulile 21-5-937 Cuma günü saat 15 de lzmir AlsanC~ç 
8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhamınen ~· 
senelik kira bedeli 240 liradır. isteklilerin yüzde yedi buçu~ ~a· 
betinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye manıı ıı• 
nuoi bir halleri. bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen "eıı 
kitte komisyona müracaatları liizıındır. Şartnameler Menenı 
istasyon yazıhanesinden ve komisyonda parasız alınır. 

(11-19) (812) 


