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Baş.uuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 • SO'>(,~, 
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i A..ElC>N'":E Ş~:R..A.İTİ 
1 Bir felaket 
YUz kişi öldU bin kl•I açıkta kaldı' 

MANJLLA, 22 ( A.A) -- Fillpin adala11mn 
altm madeni meıluzi olan P01caie şelmnde 

l~a~ mUdde~tTürkiye içiorariç ıçio i 
_§__enf!!!k . . . . . . • 1300 2800 1 
...,dltı av/ık . . 700 /300- 1 rıkan bir rang111 neticesinde 100 kışi ölmüş 

ı•e 10,000 kışı meskeıısız kalmıştıı . 
I TELEFON : 2697 ...,.__ 

Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet EsCTininm Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENl ASIR Matbaasında basılmışla. 
-- -

2 

iki • 
vergı layihası 

Küçük iradlı mükelleflerin yükleri hafifletilecek 
Sanayicilerimiz tatmin edileceklerdir 

Dün Paristen Ankara, 22 ( Yeni Asır muhabirin· 
den ) - Maliye Vekaleti, kazanç ver· 

t • ı gisinin tatbikatını kolaylaştıracak mü-geç 1 er hirn bir kanun layılıası bazırlamıştır. 
Lozanda B. Tevfik Rüştü Uyıha Kamutaya verilmiş olup bu· 

latanbul, 22 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Milli Müdafaa A l b 1 l günlerde müzakeresi yapılacaktır. La-
Vekô.leti, harp halinde kadınlara verilecek vazifeler hakkında- ras a u uştu ar yıhanın başlıca hususiyeti işçi ve saire 
ki projenin tetkikine yeniden başlamııtır. Faris, 2 ( Hususi ) - Lomlrada bu- gibi küçük .iratlı mükelleflerin ver-

latanbul, 22 ( Yeni Aaır muhabirinden ) - Yurdun emniyet lunmakta olan başvekilimiz İsmet tnö- gilerinde bazı tahfifler yapılmış olma-

ve aaayi,ini temin zımnında Dahiliye Vekaletine icabında ordu- nö İngiliz siyasi ricaliyle yaptığı temas sındadır. 
dan istifade salahiyetini veren yeni bir kanun lôyıhası Kamu- ve görüşmelerini sona erdirerek bu- Diğer taraftan Maliye Vekaleti ile 
tay ruznameaine alınmıştır. gün (dün) Parisc gelmiş, isfu,,onda tktısat Vekaleti müştereken bir layıha 

Bu kanun projesine göre, vali ve umumi müfettişlerden mü. hararetle karşılanmış ye selfunl~- hazırlamaktadırlar. Bu layıha mua-

rekkep olmak üzere bir emniyet komisyona da kurulacaktır. . _ Sonu üçüncü aahilede _ mele vergisini tadil eden bir kanun pro-

1 

y~·~i"t~~ıg· ... ~;·"J~;.;;~~ti~k;"d"~····~~n;·; .. •t;kiP .. "~diiiy·~; ;;:~~=~~~:.::,:~; 
tirmiyecektir. ( Mall)•e Vekilı B. Fuad Ai!ıalı 

Kabı.nesı· toplandı Yunan hududunda, sahı·ı- İstanbul, 22 (Yeni Asır muhabirin- lcrin tcvz.iinden itibaren 48 saat g~ç-
dcn ) - Ankaradan bildiriliyor: mcdiğindcn pazartesi günü ıo lanmak 

Umum"ı sı·yasette ı d ı . e b Kamutay, 937 bütçesi müzakereleri- .. . t• ih p 

t t 
. .. .. .. uzere ıç ımaına n ayet vermiştir. 

er e a t ne pazartesı gunu başlıyacaktır. Mu· K · t k 
değişiklik yoktur ,,. ınan er 1 a . zakerelerln mayısın yirmi sekizine ka- amutay rıyase ma amının teklifi 

dar ikmal edileceği tahmin edilmekte- üzerine pazartesi gününden itibaren 

Başvekiiin Vreme gazetesine beyanatı 
Belgrad, 22 (ö.R) - Cenubi Ar

navutlukta çıkan isyan hareketini 
mahallinde takip eylemek üzere gi
den Vreme gazetesi muhabiri Ar
navutluk başvekili tarafından kabul 
edilmi~tir. 

Ba§vekil Vreme gazetesinin ala
kasına teşekkür ettikten sonra de-
m~~ ~: . 

-- Arnavutluk hükümeti kom
şulariyle yaptığı anlaşmalardan bil
hassa mütehassis bulunmaktadır •. 

Her türlü anlaşmaların barışı tak· 
viye etmek hususundaki hizmetleri 

ı göz önüne getirilirse bundan mem-

nun olmıyacak hiç bir kimse tasav
vur edilemez. Gerek ben ve gerek 
krallık hükümeti azaları kom~ula
nmızla iyi münasebetler tesisine çalı
şıyoruz. Bnrış yoluyla kıskançlıkla 
sevdiğimiz istiklalimizi koruyaca
ğımıza kani bulunmaktayız. Evvel
ce de Yugoslavya ile bazı mukave
leler imzalamıstık. 

Maalesef bunlardan umduğu
muz neticeleri alamadık. Bilhassa ik
tısadi münasebetlerin inkişafında 
Yugoslavya tüccarlarının alakala~ 
rını beklediğimiz halde hayal suku-

- Sonu dördüncü sahifede -

dir. ba~anacak olan bütçe müzakereleri 

Mctlis, bu iş için icabında geç vakit- esnnsında her gün toplanılmasına ve 

lerc kil.dar mesaisine devam edecek- bütçe haricindeki maddelerin perşem
tir. be günü yapılacak toplantılrırda mü· 

Ankara, 22 ( A.A )- Kamutay dün zakere edilmesine karar vermiştir. 

Hilmi Uranın b~ığını;la toplan· Gelecek Kamutay içtimaı pazartesi 
mış ise de ruznamcde mevcut madde- yapılacaktır. 

Bergama heyecanlı günler yaştyor-

Kermes eğlencelerinde 
oiı bin kişi bulundu 

Her taraftan Bergama ya akın var 



Sahife 2 

Neden 
Okumıyorlar? 

Sapa 1 H. Oc:akoiluna. 
Okuyanlar ve okumıyanlar kimlerdir} 

Batlıldı çok kıymetli yazınızı dikkatle 
bir kaç kerre okudum, yaranm yaprak 
~aprak açılarak, derinliğine bakıldığını 
Ye bu derinliğin vesaike müsteniden gös
terildiğini gördüm. Neticede anladım ki: 
Halk okuyor. Münevver okumıyor. Ya
hut okuyamıyor. okunan eserler ise bu-
günün ihtiyacı olan büyük inkılabımızla 
ilgili bulunan ciddi eserler değil, eski 
'devrin mey, ney, elem, keder. mahbup. 
maıuk, ölüm , adem, yokluk telkin eden H. Opereti 

YENIASIR 

Güzelyalı cinayetinin iç yüzü 

Hadisenin kaza eseri 
olmadığı anlaşıldı 

Tabanca iki defa ateş edilmiş. Sabri 
karısını daima ölümle tehdit edermiş 

Tıbbı adli 
Çok dikkate şayan 

bir rapor 
Bucada Hüseyin oğlu Benli Mus

tafayı bıçakla yaralıyarak bir kolu
nu sakat bırakmakla maznun Mus
tafa oğlu Mustafanın muhakemesine 
dün şehrimiz ağır ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. Epey zaman-
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ı:E3·JMti 
Şüpheli işler 

- 35- ,_. 
Amerilıada iki milyon .,-' 

bir cemiyet VaT. Adı cThtl 19' 
hi•tory Society» -Yeni tarih ;;. 
miyeti- dir. Ahmet Mir• ,,_ 
rap ~dı~da ·!1~v!i~' alimi• ,,,, 
cemıyetın reialigını yapıyor· ns. 
ayın muayyen wiinlerinJe... ~ 
yanın dört taTalıntlalti ~ 
mektuplar gönderen, bro':-İil 
nefl'eden ve müaabalıalar t ., 
eden bu cemiyetin «Kar~ 
neff'iyat müeHesiyle al~ 
olduiunıı ve bir çalı altında fil' 
lı,maia ba,ladrğını .on safll6I" 
larda öğreniyoruz. 

uyutucu, avutucu e.erleri ve onları tak
lit ederek yeni yazılmJJ macera pqinde 
kotturucu. zehirleyici ahlak bozucu ki
tapçıklardır.Bu tarz okuyuf menfi oldu
ğundan cokumak denilen mak.sudü alem-
den:t bir mana ifade etmez. Onun için 
netice sıfıra vanyor. Halk okunuyor ... 
Demekle yanlış bir ,ey söylenmiı ol-

Değerli sanatkarlar 
Fuarımızın neşesini 

&rtıracaklardır Gu"zelyalıda evvelki ak-- sar- Ba Sah · k. ·· ··k dan beri devam eden bu muhakeme ····••·••••• 
Y-A• Y rı esdı gubamrut ~uayde- esnasında Türk ceza kanununun bir ·••••·•••••• • 

I.:>ört günden beri şehrimizde tem- hoşluk yüzünden bir aile faciası ol- ne memurların an y zzetın a- l k ld w kd' d b Haltiltatte ba cemiyetin titrıf 
siller vermekte olan Ha.Ik Opereti duğunu ve bayan Rabianın kocaaı d d uzvun muatta a ıgı ta. ır e u- le 11ayai araıuada biT aliıka fldl'. 
tekamül yollarında cıdden hızlı gümrük komisyoncusu bay Sabri ta- ma ı ır. b . . l .. ledik na sebebiyet veren hakkında 456ın- cut mudur? ~ 

mıyor. 

Halk kitlesi tarafından okunan ve 
kucak kucak satılan, basılan fakat büyük 
inkılabımızla ilgisi buhu mıyan bu saman 
çöpü neşriyatın revacına ııebep nedir} 

d ı l l ı k ld w r· l Bay Sa rıyı tanıyan ann soy - cı maddesinin ikinci bendinin tat- • 
a ım ar a i er eme te o ugunu ıı- rafından tabanca kurşunuy e öldü- lerine göre kendisi uzun senelerden bikinde bir defa da tıbbı adli mec- Elimize lııul"1' gelen ce 
len ıspat eylemiştir. İtiraf eylemek rüldügv ünü yazmıqtık. be · .. "k komisyoncusu bulunu l nefrı'yatı bı'•ı" .;;p._e.ı- bırJi'.,_. h ·· k ı< rı gumru - lisinin mütalaasının a ınması icap .. T- n ..... 
lazımdır ki çok az imaye gorere lkinci sorgu hakimliğinde istic- yordu.Bundan üç sene evvel bura- eylediğinden buna karar verilmisti. cak bir vaziyet yaratıyor. Y 
kendi kendilerini yetiştiren bu san- vabı müteakip tevkif edilerek umu- daki işi bozulmuş, lstanbula nak- Dünkü celsede Tıbbı Adli Me~li- tarih cemiyetinin tertip .ıtiği ~ 
atkarlar, ayni zamanda Türk kabili- mi hapishaneye gönderilen bay ı t · 'k' b k ne d 'kal d l k R anket bı'•e bı'r lı.lıı'r ·•erebı'lir. tı,..r işte asıl mesele bu aım öğrenmektir. Bu 

sır çoktan anlaşılmıştır : 
h e mış, ı ı uçu se ora a mış, sin en ge en rapor o unmuştur. a- .. "' 

yetine de yüksek bir örnek da a gös- Sabri cürmünü inkar etmiş ve sar- orada da işini istediği gibi yürütemc- porda deniliyor ki ni tarih cemiyeti, ııeçen ay 

1 - Bu eserler halk diliyle konuşur- termiş bulunmaktadırlar. Temsil- hoşluk neticesi olarak. kurcaladığı diğinden tekrar lzmire dönmeğe Kanunun kasdettiği uzuvdan mak- mü•abaka tertip etti. Bütün Jr 
lerde sanata karşı bağlılıkları ilk tabancasından çıkan hır kurşunun mecbur kalmıştır. sat ne olduğu belli değildir. Tıpta ya münevverlerine ! hitap .. r 

lar. . . . . nazarda göze çarpan Halk opereti refikasını yaraladığı~ı, b~~da ~iç Bay Sabri eskidenberi içkiye müp- dahi uzvun iyice belli bir tarifi yok- rek .aruyor: 
2 - Gizlı hıssıyattan bazılannı açık- . l . . b' k · l ak bir kasdi bulunmadıgını soylemış- 1' 
if d d l artıst erını ır neza et esen om teladır. Ve içkiyi daima evinde içer tur. Meseli kol, el ve parmaklar da - E•lıi. dinler iruanları "',__... 

ça a e e er er. .. d w • 1 b'l"''-. . .. b' d ti M _,ı_., 
. . halkm ayağına uzer egı ı a&ıs samımı ır uy- •· . iki ve binde bir dışarıda içmek mecbu- içinde bulunduğu halde bunların her •ından sürükliyemiyor. 11/8' 

3 - Satılmak ıç.ın gu il :: takdir ediyoruz. Gardroplan- Bayan Rabıanın göğsünde riyetinde kaldıkça en kuytu ve ten- ~ı.'ri .ayn. ayr.ı b.irer uzuv sayı.labildi- bir din ha .. k.A. anda ne düfiiniil'!!., _ı:.. 
kadar giderler. . . w. • • b' kurşun yarasının bulunması Adli- _ .,-

nel d b nın zcngı.nlıgı, sahnenın ınce ır ed b .. 
1
.. h"'_ı· . d k ha yerleri intihap eder •• Her mey- gı gıbi hepsı birden de tek hır uzuv •naz? Bütün deoletler ayn•-_, 

Bir çok muharrirlerimiz ııe er en e- l l h y e u o um auısesın e, aza- han 
f zcv ~ c tanzimine verdikleri e em- d . d b. ka t bul ndugvu .. hanede içmezdi .. Bay Sabrinin sar· sayılabilir. Çünkü uzuv her gi ~· toplanamtalal-

ri ilk iki aım tekrar eder, dururlar. a- · , . d h · an zıya e ır s U §Up- b' belli 'fe il ük' il f b' 
mıy..! , aynı zaman a eyetın mu- h . . dı bunun kat''" hoşluğu fena idi hatta refikası mer- ır vazı e m e e ve ır •••••••••••• 

kat üçüncüsünü pek o kadar .öyliyene vaffr~ıyet yollarında maddi feda- ~~W uyan .. ":11~' M leket h 1 hum bayan Rabia çok iyi görüstüğü kaç Nesçiçde mürekkep bir heden 
tesadüf edemedim. Göremecliın. Okuya- karlıklardan da çekinmediklerini şe ı .e tespıtı ıçın. em.. ~s: . h r d ~ k kısmı demektir.Bu bakımdan el, kol 
madlm .. Ben bir köylü, halk içinden ba- ··zı . . .. .. k B'l tanesınde müddeıwnumı muavını komşularına daıma a ın en 8ı ki rd h b' . k go erımız onune oymuştur. ı - ha Sah . . . it d ba k .k.. d ve parma a an er ırı aynca en-
kan. go .. ren bı'r go''z aıfah'yle bu u''çüncü hassa t"ıy t "l · · t ·1•v Y rının nezaretı a ın a yan 9ı şı ayet e er ve : d 'l · " b' · t ki 'b' a ro a emının opere çı ıge R . . .. . d . G . . . id' F ı erme gore ır ış yap ı arı gı ı 

h d . .. t rd"w. wbe J"k .. .. .. abıanın cesedı uzerın en otopsı - eçınmemız gayet ıy ır. :ı- h . b'rd d b' b' l . d 
sım iza e eyım : gos e ıgı rag t ve a a a goz onu- l k k" k h l w epsı ı en e ır ır erme yar ım 

Türkiye halkının yüzde yetmiş altı51 ne getirilirse bu gençlerin maddi yaptın mıştır. a~ ~c çade ~· ocam;n h s~r 0l,~;~u etmek suretiyle bazı işleri yaparlar. 
köylüdür, şehir ve kasabalanmızm ke- ve manevi fedakarlıklar isinde yo- Otopsi neticesinde kadının bir ço ena ır. ~naena ey ~ Y ~ e Buna göre her biri ayrıca birer uzuv 

._ h il ı · ..._ lk d · rulmak bilmeden çalı~alarının kıy- kurşunla değil, iki kurşunla yara- d. evam eden aıle h~~:V:atımız an at- sayılabildikten baska Tümünün bir-nar ve •ayı ma a e erı na ı a ış ve -:t:••• K 1 d - l 
kültür itibariyle bir köylüden fark.sız· metini daha iyi anlıyabiliriz. Çalı- landığı tespit edilmiştir. urşun a~- ıyye? m emnun egı ım. ... 1 den bir uzuv. sayılması da 

ıarl h imaye etm k l ı dan birisi bayan Rabianın memesı- Dıye dert yanar ve hatta sar 1oş .. k'' d" 
dırlar. şan e on ann ca ış- . I k d ' . mum un ur. 

ma aşklarını kuvvetlendirmektir.. nin altından girerek ak ve kara cı- 0 unca ~n .. 18~.ne : v. Buna göre bir parmağın kesik 
Çok basıldığını, 4_Wok satıldığını söyle- · · d 1 k d k Jd w Senı oldureccgım Sahnelerin terbiye üzerindeki tesi- ğerını e ere ora a a ıgı ve me- -- . . ·· ~ olması tatili uzuv olabileceği gibi 

diğimiz bu saman çöpü eserler şehir- . b h' . b' . . . b' men'ın u"stu"nden g'ıren ı'k'ıncı' bı'r kur- Dıyerek tehdıtlerde bulundugunu b"' .. b' k l k 'k I t t'l' 
ratı ıse u ımayeyı ızım ıçın ır utun ır o un e sı o ması a ı ı 

lerden gaz sandıkları, heğbe ve çuval iç- vazife haline sokar.İzmir üstüne dü- ŞU_?Un da bel kemiği_?e saplanıp kal- yan~ yakıl~ .anlatır.~ış.. . . uzuv sayılabilir. Halbuki bundan çı-
lerinde zaif bir eşeğin sırtında müteva- şen vazifeyi yapmaktan çekinmedi- dıgı ve bulunamadıgı anlaşılmıştır.. Soylendıg.ıne gore ~y ~brı?ı~ kacak karışıklık çok büyüktür ve hiç 

· zianc pazar pazar, köy köy dolaşırlar, ğini gösterdiği rağbetle ıspat eyle- Cinayeti müteakip tabanca, o ak- kayın pederı ha! İzzet bı_Ie ~.ır hıssı bir zaman bu eksiklikler birbirlerine 
uğradıkları köylerde eskiden nane yağcı, miş bulunuyor. şam bay Sabrinin evinde bulunan k~ble~vuku esen olacak hır gun k~~- karşılıklı olmazlar. Bunun iş, güce 
şimdi esansçı dediğimiz satıcılann kucak- Yine memnuniyetle haber alıyo- akrabalarından bir kıza verilmiş ve dı refikasına, kızının çocuklarını go&- karşı olan kabiliyeti bakımından 
farında sokak sokak, kapı kapı dol8f1r- ruz ki Fuar komitesi başkanı bele- onun tarafından saklanmıştı. Fakat tererek : parmağın eksik olmasının sonu ile 
lar, köy kahvesine girerler. pazar yerle- diye reisi doktor Bay Behçet Uzla biluhara -zabıta tabancayı bulup -- Korkuyorum ki bir gün bu ço- bütün bir kolun eksik olmasının so-
rinde taı. toprak üstünde bağrı açık ııe- Halk opereti rejisörü bay Lütfullah meydana çıkarmıştı. çuklar bize gelerek: nu tabiatiyle bir olamaz. Bundan 
rilirlcr, tıpkı okuyucuları gibi teklif te- arasında operet heyetinin 1937 En- Bay Sabri tabancasının jarjurun- «Babamız anamızı öldürdü:. di- başka el ve kolun vazifesi tutmak 
kellüf bilmezler, alçak gönüllüdürler .• ternasyonal lzmir fuarına gelmeleri da dokuz kurşun bulunduğunu ve yecekler, demiş.. ve buna benzer işler olduğu gozo
Onun için satılırlar, basılırlar. için bazı görü~meler yapılmış ve bu birisinin patladığını söylemişti.Ya- Bay Sabri her akşam kırk dokuz nüne alınırsa tutmak gibi işleri gö

müzakereler hayli ilerlemiştir. Halk 1 pılan muayenede tabancanın iki de- kuruşluk bir şişe rakı İçtiği halde ren yalnız bir kol ve o kolun el ve 
operetinin fuara iştiraki temin 1 fa patladığı ve jarjurda yedi kur- evvelki gece ayni rakıdan iki şişe iç- parmaklan olmayıp o bir kol ile el 
edildiği takdirde Balet heyeti kuv- şun kaldığı tespit edilmiştir. Bu da miştir. Fakat hadiseden sonra bu ve parmaklarının da bu işte göre

Okunmasını istediğimiz değerli eser
lere gelince : Bunlar kasabalara git• 
meğe bile tenezzül etmiyerek büyük fe

hirlerimiz.in malum caddelerindeki dük-
• kanların süslü vitrinlerinde mevki alır

lar, duruşları, konU§Uılan. ,öyle bir te
nezzül edip te bir kerrecik : Ey halk 
kitlesi, ey Türk köylüsü siz henüz bizi 
anlayamadınız. gelip bizi kucaklamıyor
swıuz. Zararı yok, siz bizi anlayıncaya 

. kadar biz sizin ayağınıza geleceğiz. Si
zin kahramanlıklarınızı söyliyeceğiz. siz 
bizde kendinizi bulacaksınız. biz güzeliz, 
iyiyiz, fakat mağrur değiliz. artık fU 

mendeburları kucaklarınızdan atınız, bi
zi alınız, dedikleri yok ki .. 

Bunlar kendini beğenmiş , biç bir dala 
konmayan bazı güzel fakat mağrur ol-

vetli ve geniş bir kadro ile takviye göstermiştir ki bay Sabrinin attığı boş şişeler bile ortadan yok edil- cekleri vazifeleri vardır. 
edilecek ve müzik kadrosu arttırıla- kurşunlar bir değil ikidir. miştir. Bir kolun eksik olması tutmak işi-
cakbr. lzmir fuarının eğlencelerini ni eksiltir ise de büsbütün ortadan 
zenginleştirecek olan bu teJebbüs y J I Ziraat vekaleti kaldırmaz. 
ve görüşmelerin müspet bir neticeye Unan l ar Hayvan barajları yap- Bunun için bu vazifeyi gören iki 
bağlanmaaım can ve gönülden dile- lzmir Fuarına gelmeg"' e 1 1 kol ve elleri ile parmaklan olma-
rız. ırı maaı hakkında sına göre tatili uzuv olmak için her 

- 1 111 1 hazırlanıyorlar lelklkler yapııor iki kolun birden yok olması IAzun 

Para farkları bmir Enternasyonal Fuarı· Ziraat Vekiletintten şehıi- gelir gibi görünür. Halbuki fıkradaki 

Nazara alınmazsa mu
kaveleler feshedilecek 

nın açık bulunduğu sıralarda mizdeki alakadarlara gelen bir öbür kısımlar gözönüne alınırsa bu 
Yunanistandan bir turist kafile- tamimde Belediye kanununun pek çok olabileceği gibi yalnız bir 
sinin lzmire gelmesi için ha- 5 · · parmağın uzuv sayılması halinde 1 ıncı maddesinde, hayvan de fıkranın öbür kısımlarına baka-
21rhklara başlandıgı Türk· Yu· sağlık kanununun 31 inci mad- rak az olur. İ§te birçok zamanlardan 
nan Tecim ofisi başkanlığından desinin ve hıfzıssıhha kanununun beri meclisimiz yaptığı im;elemeler 
Fuar k6mitesine biJdirilmiştir. mezbahalar mevzuunda beledi- sonunda vardığı bu neticeye göre 

:y;~i··;;.,.;h caniydinin, tilfİf' 
le hi~bir alôlron olmıyan a~ 
T ürkiyeden hiç kim.enin ~. 
oermi-yeceğini tahmin ederiıfı. J> 
ik Türlıiye münevverinin bal!' 
şüpheli cemiyetlerin anlıetl.,;f 
le, bahums din gibi semam " 
ve alaki mesleklerle meşgul ol" 
cak vakti olmadığı muhakka~ 

Hayretim '" ki AmerilıaJ. 
tarih cemiyeti, kara bir perJ•-; 
kcuından dünya münevveri~ 
ne hitap ederken kendi.ine 1 

milyon müzahir azayı "'"J ,, 
min etmiştir. Eier cemiyetin .~ 
nı anketi havi kağıt par''"""''. 
kaldırınak, bunun altında ,,,, 
yoner laaliyetini •eubiliri%. rıJr 
minim doğru mu, der.iniz? ~.a 

NERiMAN GOR~ 

Buca beled~yesi 
Elli bin lirahk bir 

istikraz yapacak 
Bucaya getirilecek sıhhi İf' 

me su meselesi için Ankar•1' 
gitmiş olan Buca belediye rtl' 

isi Bay Nazım şehrimize Nil' 
müştür. 

Haber aldığımıza göre 8'f 
Nazım Buca belediyesinin ' 

yu getirtmeje aarfedeceği ~ 
ra için Belediyeler Bank_, 

dan elli bin liralık bir istik~ 
temin etmiıtir. Yakında teır 
ıata başlanacakbr. ............ 

duğundan talipsiz kalm11 kızlar gibi uzun 
müddet müşteri beklerler, nihayet ümit
ler kesilince kilo ile satılırlar. Bilmem ar-

Devalüasyondan evv~t muka
veleye bağlanılan fakat icra 
edilmiyen akitlerin, ibracatçı

lanmızca akit tarıhindeki para 
kıymeti üzerinden revizyonu
nun talep edilebilmesi, ve alacı 

reddettiği takdirde bunun miic
bir sebep sayılarak tcahbfttle
rin feıbedilebilmelerinin kabul 
Ye itinı için lktısat vekaletine 
25-3-937 tarih ve 2-621 S saydı 
kararna11>e ile aalibiyet veril
miş olduğu Türkvfis başkanlı
ğından lzmir şubesine bildiril· 

miştir. 

Gu-ze-1 hl· ı:r· hl 'a' r. eket eleri ük il f k 1 ld - işe karşı olan beden gücünün yüzde 
y ~ e e 1 mıı o ugu yirmi beşine kadar eksilten arızaları 
mecburayetlerden mıntaka da- uzvun daimi zafı ve yüzde yirmi 
bilindeki belediyeler tarafından beş ve ondan fazlasını eksiltenleri Bir 

Birkaç gün evvel B. Co Alyotinin 
madamı iki bin lira kıymetindeki kü
pesinin bir tarafını zayi etmişti. hangilerinin yaptınlmıt olduğu de tatili uzuv sayrnağı kabul etmiş

Cinayette 
kadın pabucuıı
ro lü var mı? •zedebildim mi) 

1 - Okunuyor dediğimiz neşriyat 
halka arzediliyor. 

, 2 - Okwuruyor dediğimiz netriyat 
ise vitrinlerde halk gelsin alaın diye bek
liyor. 

Halk dediğimiz eğer bu büyült kitle 
İse , ôkutmaktan maksat ta bu büyük 

kitleyi okutmak ise her ~yden önce 
hiç durmadan o büyük kitleyi sabah kah-
vesini içerken gazetesini okutacak, her 
medeni insan gibi gazetenin, kitabın 
ekmek kadar, su kadar tabii bir yqa
ma ihtiyacı olduğunu tattıracak örgüte 
şiddetle ihtiyaç vardır. Köy postaaL 

Köy postası köye medeniyet götü
ren en büyük amildir. 

Bu örgütün kurulduğu ve iyi iflediği 
gün köylü nane yağcının ta11dığı, sattığı 
cifık garibi:t okumıyacakbr. Çünkü : 

Atatürk köylüsü kendi vatanında bir 
garip, bir yoksul, bir teselli arayıcı de
ğildir. O kaya gibi sert ve dik d ·yan 
genç ve dinçtir. Ona eski devrin .,, " 1t 
garibi:tni cYanık Keremini> değil.Ata

türk inkılabını, onun feyizlerini cKama- ı 
lizm:ti haykırmak yakışır. 

Y eti§ir ki biz ona senin okuyacağın, 
öğreneceğin weyler bunlardır diyebile- ı 
lim. 

Köylüyü okumağa alışbrmak hususun
daki dü~ncderimi aynca yazacağım. 1 

T orba1ı : O. BOZKURT 1 

TELEFON:· 3151 

MUHLİS 

Alsancak belediye zabıta memur-
larından Mustufa Birinci Kordonun 
deniz cihetinde yürürken düşürdüğil 

bir. kağıdı almak üzere eğilmiş ve bu 
kıymettar küpeyi görerek bulmuştur. 

Küpenin Madam Co Alyoti tarafın

dan zayi edildiğini iş.itince hemen kü
peyi sahibine teslim etmiştir. Musta
fanın dürüs hareketi takdire şayandır. 

ve bunlardan bilhassa hayYan tir. 
sağlık kanununun 31 inci mad- Rapo.r ~~~~~u~tan ~onra .. ~a-
desinin 46 - fma Tın tefhimı onumuzdelci salı gunune 

. lik ncı paragra UJ· bırıkılmıştır. 

gun pıı tutmaz, temizlen- •:.•----------'~ 
meıi, yani dezenfekteai mim- Yaptmlmış ise bonJann ebad 
kün ve her tarafı mazbut ve evsafa ile yaptırılmamış ise 
hayvan pazar yerleri yaphnl· sebeplerinin tetkik edilerek 
mıt olup olmadığı aorulmuıtur. bildirilmesi istenmiştir. 

TAYYARE 
SABAHATTİN ve 

SiNEMASI 
ÇOCUKLARI 

MATiNEDE AKŞAM 9 DA 

GüL FATMA AYŞE· 
Y epy\!ni muzikalar!a, köçek baletleri ile süslenen 

BUyUk bir orkestrayı bizzat Ustat MUHLiS SABAHATTiN dlrlja edecektir 

~umaralı mevkilerin fiatlt·ri 100 - 75 • 50 · 35. kuruştur. 
Matine fiatleri 29 - 30 - 50 - 711 

Eırefpaıada kahveci Remsi O. 
Kadriyi 6ldürmekle m•.,.,., 
ince Mebmetle arkadaşla,....-
mubakemelerine dün ağırc-;. 
da devam edilmiıtir. Şahit 

fatiyle dinlenen poli• medJ~ 
Şllkrii ve Silleyman ölü K• 
nin koltuğu altında bir ka~ 
iskarpini bulduklarını ve J~ 

suretle bir kadın tarafı.,..... · 
tekmelenmiş olduğunu ani•~ 
larıoı söylemişlerdir. Diğer :; 
bitlerin celbi için muhak• 
batka bir güne barakılD'lftıt• 

Halkevinde 
Yeni dersler .. ıJll' 

24 Mayıs pazartesi günU ~ 
r 7 de spor komite taplantısı ~:;,t 

j Evimiz resim atelyesinde bo.~ 
mekte olan yağlı boya, sulu il lJIY. 
süzen derslerine ilaveten Cel • ._lf! 
tarafından ayrıca tezyini sası 
leri verilecektir. 

Dersler cumartesi günleri 
1 5 te baılar. 
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YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

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

~loya kada" mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 
0

• 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır . 

• • • ,..!_..-:;:-,,, .. : • •"•~ •:.: •v., " ..... • l' ·:~ 

Çiftçi ve hayvan 
Sahiplerinin n~
zarı dikkatına 
H.ayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
nııde cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

ıttran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
. abuğu çıkanJmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
lın de küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

H_:ıyvanları~ıza ( Öküz başı) markalı Turan mamulatı 
~u~pe yedırerek onlann şayanı hayret derecede semiz.-
e~ıp kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
nııkdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
nıulita lzınir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J C H . .. t d .. • • emsıye muracaa e ınız. 

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

BBISTOL 

••• 

BEYOGLUNDA 

B istol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evJerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuzdur. 

. -•,.. . . . .' , .. ., : ·. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

• • ! ı . . .' t 

uw 

KUVVET • MESARIF AZALIR • ı • 

:····································1••······················••!••····························································: . . 
................. J Bütün diinv~da nakliyatın nıiihim bir kısmı tercihan L ................ : 

ı .-:- ( ŞEVROL~ ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de bu -.. ! . . 
: ................. :. nıakinaların az masrafla fazla raııduman vermesidir. r ................ . . . . . 

~ .••.•..•.•.......•••.....•...•...........................••• ••••••········•······••··•······································••· 

• • • •• 
TAMAMILE YENi, DAHA KUYYELI MOTOR 

. . " . .. . .. 
DUZELTILMIŞ VEZiN TASKIMI SAYESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • ~ . 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL HiDROLiK FRENLER 

T AMAMİLE YENi BlR MOTÖR. - Şevrolenln tecrube 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su
pap usulünde kamyon motôrü biçimi, yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni yuksek rökorlar tesis t-decek • yeni 
bir randıman ve hatta eski.sinden daha büyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvvetl arltırılmışhr. Tork daha yüksektir, dak. 850-1550 
dev. 170 kad.. libreye cıkarılmışlır. Bu arttırılmış kııv .. 
vct idareden hiç bir fedak!trlıkt:t bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 
YenJ molör zaman ve paradan ta· 
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 
başında kalmak için yapılmıştır ; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 

dayanıklılıklarile meşhur Şevrole 
Kamyonlarından ~a d~ha sastam 
ve daha şayanı itımattırlar. 

DIGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon , kullanan· 
hıra şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrole Kamyonunda 
bulunacaktır, Düzeltelmiş vezin taksimi yüku arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevro
Jenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli :ırka : 
aks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şcvrolcnin 
itimada sayanhğını artırır. Yeni bir şase daha büyük 
kuvvet ve daha fazla melanet verir. Dlızeltilmiş, ken- -

diliginden ınafsalh, kamyonda kul- : 
lanmak için bilhassa imal edilmiş : 
hidrolik frenler muspcl, ve müsa~ · 
vileştirihniş frenaj hasıl ve balata 
kalınlığı kullanmakln azaldığı za
man bile fren labanlarile kasnaklar 
arasında tam teması lemin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
lskenderiye. ~fısır. 

1 TELGRAF : KUTAY 1 
OSMAN KUTAY 

JZMIR 

' TELEFON: 2704 1 

GözLHe~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade ıokagı Ahenk mat· 

yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
(229) 

2JE:l!'EZl-l2*!7-t2üzz::!~!22I tt2 ı N gı tUD 

DOKTOR 

Sami Kulatçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta-

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tra -.ıvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Haraççı Kardeşler 
MobiJyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba~arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin l Z M 1 R ve A N K AR A 
nıağazalarından temin edebilirsiniz • 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• . 
YENİ EV YAP ANLAR, YENi EVLENENLER 

Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 



c:.ı..;ı. 10 

Alaşehir, 22 ( Huınıai ) - Çok zamandır aönük bir halde bu
lunan Alafehir gençliği, hukuk hakimimiz Bay Mülit Erkuyum
cuoğlunun öncülüğüyle ( Akınapor) adlı yeni bir te,ekkül VÜ· 

cuda getirilerek etrafında toplanmıflar ve çalıfmağa baflamış
lardır. 

19 Mayu bayramında Akınaporlular Gençler Birliğiyle atle
tizm müsabakaları yapmıflar ve yükaek atlamada Gençler Bir
liği, aürat ve tahammül kofularında Akınsporlular, futbol ma
çında da O· 5 ile Akınsporlular galip gelmiflerdir. 

Resmimiz Akınsporun açılma reaminden bir intibadır. 
19 Mayu gençlik bayramı fehrimizde olduğu gibi memleke

tin her tarafında büyük törenle kutlulanmıf ve bu münasebetle, 
bayramın adına layık bir ınırette canlı, hareketli jimnastik ve 
spor gösterileri yapılmıştır. 

Bu değerli bayram münasebetiyle vilayetimiz kazalarında 
ve Ege bölgeai vilayetlerinde yapılan jimnastik, apor ve diğer 
gençlik hareketleri hakkında birçok mektup ve lotograliler al
dık. 

-· ------ ~ 

l'AZAR 23 MAYIS 1937 

·,:ıt·;. 

·-~· 

Aldığımız lotogralilerden bazıları donuk ve kılifeye yarar bif 
pekilde çıkmam'* olduğundan bunları maaleael koyamıyorıızJ,. 

Bayram münasebetiyle vilayet ve kazalardan aldığımız rrı "lı 
tupları da tamamen gazeteye koysak gazetemizin diğer gİİlllıı 
havadisleri vermeaine imkan kalmıyacaktır. Bu itizarı yapar/tefi 
Edirnedeki merasimlerden iki intibaı karilerimize veriyoruz. lı 

Bunlardan biri Trakya mülettifi General Kazım Diriği nııtıı 
aöylerken göstermekte diğeri gençlerin göaterilerini teabit eyle
mektedir. 

Madrid ve Bilbaoda şiddetli Ingiltere imparatorluk kon
muharebeler devam ediyor feransının müzakereleri 
Yolunu şaşıran 17 lspanyol · tayya- Komiteler toplantısında görüşülen bir 

memleketlerine döndüler mesele hakkında birşey söylenmiyor • 
resı 

H::llk mahkemesi esir edilen iki Alman tayyarecisini 
ölünı cezasına mahkum etti 

Edenin siyasi izahatı kafi görülmüş üzerinde hiçbir 
müzakere cereyan etmemiştir 

Yüksek impaJaforluk lıeyeti 
buı st<1Jn lu.ut>.ıtroltlell ıkt ı nıtba Londra, 22 ( Ö.R ) - İmparatorluk saat 16 da devam edilmiştir. Kanada tür. Fakat bu mesele hakkında ;zaJı3' 

Madrid, L2 (ö.R) - Merkez or- ther Schultze İsminde iki tayyareci- sının muhabiri bildiriyor ; konferansının dün öğleden sonraki iç- b~vekili B. Makenzi King beynelmilel verilmemektedir. Gelecek içtimadııl' 
dusu erkanıharbiyesi tebliğ ediyor : nin muhakemesini yapmak üzere Manguia mıntakasında general timaı neticesinde şu tebliğ neşredilmiş- vaziyet hakkında Kanadanın görüşleri- evvel bunun halledileceği tahmin edl-
Merkez ordusu hatlarında, Siera ve dün ilk celsesini akdetmiştir. Suç- Mola kumandasındaki kıt'aların bes tir: ni izah etmiştir. Avusturalya, Yeni Ze- liyor. Umumi müzakere B. Edenin bit 
Guadalajarada asilerin neticesiz ka- !ular heyecanları barız" olmakla be- kilometre ilerlemesı· u""zerı"ne Bı"lbao. ı ı · nutkuyle açıla akt 
1 bb 1 De ge erın sabah b~lıyan içtimaına land, Hindistan namına da bu mesele c ır. 
an teşe Üs eri olmuştur. Üniversi- raber büyük bir sog"ukkanlılık gös- daha ciddi bir tehdit altına girmiş- --.,.!!!!!!~;""'"7'~...,...,..,;..;;.,;.:..;,..,;;,:;;;;,;.;;,;,; Londra, 22 ( A. A) _ 1mparatorlo1' 

h ll · F - c M h üzerinde beyanat yapılmış ve cenubi 
te ma a esıne geçmeğe çalışan bir termişlerdir. tir. ranko kıt'aları şimdi Bilbao- Juan arc buraya gelmiştir. konferansının başlıca delegeleri d~ 

'asi kolu mitralyöz ateşiyle dağıtıl- Kinzle mahkemenin suallerine ya on beş kilometrelik bir mesafede General F rankonun en kuvvetli Afrika birliği b~vekili General Her- toplanmışlardır. B. Eden Avrupa vııP' 
mıştır. Asiler Madridi yeniden verdiği cevaplarda ispanya için ko- bulunmaktadırlar. ve ileride taraftarlarından olan B. zog bu memleketin noktai nazarını yeti hakkındaki izahatının bazı noktıı' 
top ateşiyle bombardıman ederek !ayca bir pasaport almış olduğunu Londra, 21 (A.A) _ Diplomatik March bazı miizakerelerde bulun- bildirmiştir. Gelecek içtimaın yarın sa- !arını teşrih etmiştir. 
hasarat yapmışlar ve sivil ahali- Vitoriada daha başka Alman pilotla- mahfeller ademi müdahale itilafna- mak üzere ltalyaya gidecektir. at 11 de yapılmasına karar verilmiştir. Batı meseleleri hakkında çarşaınb' 
den kurbanlar verdirmişlerdir. rı ile Alman mamulatından tayya- mesine iştirak eden memleketlerde Madrid, 22 (A.A) - Havas a:an- Delegeler mahafilinde söylendiğine günkü beyanat dommyon delegele,.;ııl 

Biskaya ~pheainde Cümhuriyet relerin bulunduğunu ve emirlerin ta- bulunan lngiliz diplomatik memur- sı muhabirinden : ' göre B. Makenzi Kingin nutku yarım tamamen tatmin etmiş olduğu için bıl 
kuvvetleri şiddetle harp etmişler nımadıg"ı bı"rı·sı· tarafından telefonla J dl d b d ki Hüküme_ t merkezi dün ög" leden t d .....,,.,,p " .. h. - arının nez erin e ulun u arı hü- saa evam e--.-· meseleye tekrar temas edilmemiş ve,,. 
ve mu ım mevkiler işgal eylemis- verildiğini bildirmiştir. kümetleri yollıyarak ispanyadaki sonra ası topçusu tarafından ye- öğleden sonra konferansın umumi Eden orta Avrupa ile cenup ve do~ 
lert~- l Asiler bir mitralyöz, bir Schultze İse filosunun tayyare- ecnebi gönüllülein geri çağırılma- nid_<;'n bo~bardıman edilmiştir. içtimaından evvel başlıca delegeler ko- Avrupalarında İngiliz hattı hareketi' 
m~ ırka ı tüfenk, bir top ve bir çok !erinin hangi memleket mamulatın- sını teminen bir mütareke imza edil- Olenlerın mikdarı henüz malum mite halinde hususi olarak toplanmış- ni izah ile iktifa etmiştir. Bu ;zalıJ'~ 
tü en ler bırakmışlardır. Düşman dan oldug"unu bı"lmedig"ini söyle- deg"ildir. Yalnız bir mahallede do""rt -~ 
taraf d l h 1 d mesi için Valensiya ve Salamanka im !ardır. Bu içtimada sabahki celsede üzerine hiçbir müzakereye cereY"'" 

ın an yapı an ücum ar tar e- · · kı"şi Ö üş ve otuz ki•ı" yaralanmış-
dilmiştir. mıştır. nezdinde müşterek bir teşebbüste • ortaya çıkan bir mesele görüşülmüş- etmemiştir. 

D·· Şahitler arasında bulunan ve bir bulunrnağa taraftar olup olmadık- tır. 
uşman tayyareleri bazı mevki- hafta evvel esir edilmiş olan tay- Londra, 22 (A.A) - Havas ajan· 

!eri bombardıman etmişlerse de bir larıru tespit etmek için emir aldık- sı muhabirinden : 
netice alamamışlardır. yareci Vnade_I ise su_çluların ezcüm- larını bildirmektedir. I 

l l h J k t İyi ma umat alan bir membadan 
TA yy ARELER Do"'NDüLER e ta.yyare erın angı_ meme e ma-_ Londra, 22 (A.A) •• lngiliz si- "ld"". 

l d b 1 d - h kkı d k öğrenı ıgıne göre Almanya ve 
Paris, 22 (Ö.R) __ Bı·r kaç gu··n mu atın an u un ugu a n a ı yasi mahfelleri bir mütareke için h k İtalya Ü ümetleri İspanyada bir 

evvel Bilbaoya gitmek u""zere San- bazı ifadelerini cerhetmiş ve ken- İngiliz hükümeti tarafından ademi k mütare e yapılması hakkında ln-
tanderden hareket ettikten sonra disinin kullandığı tayyarenin bir müdahale komitesindeki başlıca giltere tarafından ortaya atılan tel
sis sebebiyle yollarını şaşırarak Heinkel olduğunu söylemiştir. devletlere yapılan teklifin mezkur kine pek yakında cevap verecekler-
F ransaya inmeğe mecbur kalan on lsticvaptan sonra müddeimumi komitenin yabancı muhariplerin is- dir. 
yedi İspanyol Cümhuriyet tayyaresi suçluların Alman pilotları ile Al- panyadan geri alınması hakkında ltalya ve Almanya hükümetleri 
bazılarının ümitleri , diğerlerinin de man mamulatı tayyarelerden mü- pratik bir plan ihzarı için yapılmak- son zamanda ademi müdahale ko
korkuları hilafına nihayet lspan- rekkep filolara mensup olduğunu ta olan mesai ile hiç bir alakası ol- mitesinin tavsiye ettiği veçhile gö
yaya gitmek üzere Fransadan ayrıl- söylemiş ve ithamnamesinin başka madığını tasrih etmektedirler. nüllülerin kısım kısım çekilmesini 
mışlardır. Tayyarelere İspanya hu- memleketi bugün bir tecavüzün Halen gönüllülerin geri alınması talep edeceklerdir. 
duduna kadar beş Fransız avcı tay- kurbanı bulunmaktadır, demiştir.. projesi üzerinde çalışmakta olan Vitoria, 22 (A.A) - Havas ajan-
yaresi refakat etmiştir.İspanyol cüm- Suçluların müdafaa avukatları eksperler komitesi meseleyi yalnız sının muhabiri bildiriyor : 
huriyetçi tayyareleri F ransaya gi- bunların askeri isyan suçunu işle- teknik bakımdan tetkik etmektedir. F ranko kuvvetleri Baskların tah
rerken geçtikleri farzedilen nokta- miş bulunduklarını kabul etmis ve Komitenin tetkik edeceği raporunu !iye ettikleri söylenen Munguiaya 
dan yine ispanyaya dönmüşlerdir. adaletin tam surette tatbikini fste- pazartesi günü ademi müdahale tamamiyle hakim bir vaziyette bu
Ademi müdahaleyi kontrol heyetine miştir. siyasi komitesine de vereceği zan- lunmaktadırlar. Bu kuvvetler F ran-
ait bir müşahit bu ameliyeye nezaret Bilbao, 21 (A.A) - Halk mah- nedilmektedir. ko kıt'alannın elindeki en ileri mev-
etmiştir. kemesi tayyareci Valter Kinzle Gun- !TAL YA YA GiDiYOR ki olan ve Amirobietanın şimali 

Ölüme Mahkiım Ordular ther Schultzeyi idama mahkum et- Londra, 21 (A.A) - Cebelütta- garbisinde hüküır.etçilerin ellerinde 
dilbao, 21 (A.A) - Halle mah- mıştır. rıktan bildirildiğine göre Salaman- bulunan son mevzileri de :zaptetmiş-

kemesi dün Valter Kinzle ve Gun- Vitoria, 21 (A.A) - Havas ajan· ka hükümetinin maliye nazırı B. !erdir. 

Rumen 
••••• 

Veliahtı 
Brükselde 

Brüksel, 22 (A.A) - Roman
ya veliahtı Mişel kral ve kra· 

liçeyi ziyaret için buraya gel· 
miştir. Norveç nazırı B. Khot 
da Labeydden buraya gelmiştir. 
Kral tarafından kabul edilecek 
Ye B. Spaakla görüşecektir, 

iki kulUp arasında 
Paris, 22 ( A.A ) - F ranaa 

hava kulübü ile National Aero 
Nautic Assoiation Lindbergin 
atlantiki geçtiğinin onuncu yıl 

dönümünü büyük bir ııamimi

Jik hava11 içinde kutlamıştır. 

Selasiye 
Cenevreye heyet 
gönderecek mi? 

Londra, 22 (A.A) - Hava9 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Haile Selasie bugün bir ıııu' 

rahhas heyeti gönderip gönder 

ıoiyeceği hakkında bir karııt 
ittihaz edecektir. 

Selasieoin müşavirleri ve bU 
meyanda Fransa hariciye ne' 

zaretinde yoklamalar yapaıı 
Fransız hukukşinası Joze Ce· 

nevreye bir murahhas heyet 
• ·1· 

gönderilmesine taraftar dagı 
dirler, 
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a:v=;kilimiz 
Dün P;risten 

geçtiler 
tır~Gftoralı birinci sahifede-
\...._,. et'al İsmet 1nönü Pru.'.iste tevak-
"Ul etrn· 
\ra 1Yerek ekspresle yollnrına de-

m eylern;.lerd· n b -·"""i ır. 

l'Dtrxsm 

Fuara yapılan · y~rdımlar B. Sandler 
Berllnde temaslarda 

bulundu 

Sahife S 

Manisa da 
Memleket 
hastanesi 

başv;k. ~k~ımız Dr Tevfik Rüştü Aras 

~· ~S'· ~::d::~:~inc 01:~!: Maliye Vekil eti yÜ"": bin liİ-a ·gönderdi 
Cekt· n sonra Cenevreye döne- -

il'. • 

Berlin, 22 ( Ö.R ) - Isveç 
hariciye nazıra B. Sandler 
Londradan dönerken buraya 
uğramış ve Alman hükümet 
erkinile temasa geçmiştir. 

Manisa, 22 (Hususi) - Ma&•da ya. 
pılmakta olan büyük memleket has
tanesin.in inşaatı bir haftaya kadar ta· 
rnamlanacaktır.Vnlimiz hastane inpatı· 
nın tamamlanma;sı i~i{ı her gün inşaat 

yerine gitmekte ve icap eden enıirl~ri. 
vCl'.mektedir. Hastane binasında yap-

. tırılacak modern tesisat me.s.:?lesi de 
halledilmek üzeredir. 

ke~eı İnönü, Beıgraddnn geçer Serbest döviz müsaades iverildi. lzmirliler dönüyorlar 
Yadinou~oslavya başvekili Dr. Bay Sto- B.Eden 

Manisada kız sanat 
enstitüsü 

A.tina vıçle istasyonda görüşecek ve Ankara, 22 ( Hususi ) - Maliye Ve- cek beton ve ~fa.it yollar için lazımı mek üzere şehrimize gelen İzmirliler 
eyli Ya mUtcveccihcn yollarına devam kaleti İzmir Enternasyonal Fuarına olan yedi yüz ton . \imentoyu İstanbuİ bu ak~m Ankar::ıdan ayrılmışlardır. Japon prensine ziyafet 
~~eklerdir. yapılmasına karar verilen yüz bin li- çimento fabrikalarının maliyet fiati ı Ankara, 22 ( A.A )- 19 Mayıs bay- verdi 

Manisa ( Hususi ) -
Valim.iz.in memlekete yaptığı en bü

yük hizmetlerden biri de bir kız sanat 
enstitüsünün tesisine muvaffak olma
larıdır. Maarif vekaleti enstitünün bü
tün masraflarını kabul etmiştir. Hu· 
susi idare. e.nstitü için Cümhuriyet ead-, 

desinde 75 bin liralık bir bina yaptı• 
racaktır. Bina münakasadadır. Per
şembe günü ihnlesi yapılacak, inşaat ey
lCıle kadar muhakkak bitecektir. 

YUk ef~~· 22 (Hususi) _Türkiye bü- ralık yardımın havalesini İzmir def- üzerinden vermeleri hükümetçe ala- ramına iştirak etmek ve atletizm mü- Londra 22 (A.A) _ B.Eden 
&osla Çısı Bay Ali Haydar bugün Yu- terdarhğına telgrafla bildirmiştir. kadarlara tavsiye edilmiştir. sabnkalarında lzmiri temsil etmel~ Prens ve Prenses Şişibu şeref• 

"Ya bas V" d b k B St d" Ank<"'rada !z·mir Fuarına büyük bir Ankara, 22 ( Hususi ) -Bir aydan. üzere buraya Halkcvi tarafından gön-llovi i . ~ " ış a anı . oya ı- n ..... ferine bir öğle :ıiyafeti vermiş· 
· ç zıYarct eder k ··dd t ehemmiyet verilmektedir. 1ktısat Ve- beri Ankarada açık bulunan beynel- derilmi .. olan İzmirliler heyeti bu ak-i<i~.. .. e uzun mu e -·..-y tir. Ziyafette BB. Neville Çem• l>a . UŞtur. kfüeti Fuarda teşhir edildikten sonra milel kömür sergisi yarın kapanacak- şanı ekspresle şehrimizden hareket 

]j lsınrıs, 22 ( A.A) - Türkiye başveki- .satılacak mallar için yüz bin liralık ser- tır. etmiştir. İstasyonda kendileri Ankara berlayn, Lord Halifaks ve 
tı:ı.işu et lnönU Londradan buraya gel- berst döviz müsaadesini vermiştir. Bun- 19 Mayıs spoı· ve gençlik bayramın- Halkevi ve sporcular tarafından sa- Ramsey Mak Donald da hazır 
t~b 

1 
dan başaka Fuar dahilinde inşa edile- da bulunmak ve kömür sergisini gez· mimi surette teşyi edilmiştir. bulunmuslardır. 

~k~t:~~~~~~~ :; ·········1ViilI~tı~;·····c~;iy ~ti"························ı;~·~·J;:·.······b~I~~-;~············· 
n a~ket etmiştir. 

Pariste 
~~~~"':ı~k~r ~7.:~ toplan.tılarına başlıyor .H~yetimiz dönüyor 
~fakat e duru Bay Muammer Eriş te 

Beynelmilel Ticaret 
parlamentoları konferansı 

Paris, 22 (A.A) - Beynelmilel 
ticaret parlamento konferansı dün 
aşağıdaki kararı ittihaz ettikten son
ra yirmi ikinci heyeti umumiye top
lantısına nihayet vermiştir. Kon
ferans ahalisi hadden fazla olan 

C~ Ylerncktedirler. 
(İğJt'd, eral İsmet İnönü çarşamba günü 
Cek en evvel lstanbula muvasalat ede· 
iid Ve ayni günün akş:ımı Ankaraya 

l!ceklerdiı-

Sos y~Iİst partisi 

D~Üsavata 
aınıa taı·aftarmış 
Paris 26 (A A) . 

lel '- ' • - Beynelmı· 
!(adın ·· ·· söz 

1 
gunu münasebetiyle 

bu .. a an başvekil B. Blum 
gunun b- H kı- w set . uyu ugünden bah-

ka:ış ve sosyalist partisinin 
d . ın • tırkek hak müs<1vatına 
aıma t f 

kad 
1 

ara tar olduğunu ve 
ın arın b' . 

tini b ki 111e us seçılmele-
dın e e~en kabineye ka
bu n_aıırlar almak suretiyle 
:t _ rıu ısbat etf • · · 
uaşvekil b 1~1!Jı SQ':'lP,mİıo:f·ir 

unu muteak.p Fran-
la~ın sulh arzusundan bahset

~ış ve şimdiki kabineyi tarihin 
dır dönüm noktasmda bulun
h~'bn mukadderat içinde, sul· 
Y 0znıamak için ne mümkünse 
e:~bğını ve hiçbir gayreti 

geınediğini ilave eylemiştir. 

Japon 
Filosunun silah
lanınası tehdit için 

değilmiş 
londra, 21 (A.A) - Times 

Ja:azetesi Tokyo muhabirinin 
b· on bahriye na:ıırı ile yaptığı 
ır m .. l_k 

Jap
0 

b a atı neşretmektedir. 
ln"b n ahriye naıırı muhabirin 

" telif il . denıi t' sua erme cevaben 
ş ır ki· 

ke Jtı'P?n fiİosu başka memle-
erı t hd" ailAhJ e ıt edecek surette 

Japo aıuna faaliyetinde değildir. 
il oyanın londra muahedesi 

e tespit ed"I . T . .k ta ı mış onaJ mı -
1. rını geç - . 1 k •hto ecegı ve top arm a· 
çık sunu 16 pustan fazlaya 
lar 

8.rtacağı hakkındaki şayia-
ıse y ı d n a an ır. Japonya ce-uptaki . 

Yalnı:ı: kra:ı:~ mıntakalarmın 
alak d e onomik inkişafı ile 
tıırı a 3

.' . olmaktadır. japonya
.:ih h~sb~ık adalarına mütevec· 
tut dıç~ .•r .tecavüz niyeti mev· 

egıldır. 

Sahtekarlık 
Bayan Münevver 

Formaliteden ibaret . 
Londrada asabiyetle 

görüşmeler 
bekleniyor 

Iran gazeteleri Tü.rkiye lehinde 
samimi duygularını izhar eyleyorlar 

Londrn, 22 ( A.A ) - Milletler Ce-1 yetinde müzakere. edilmesine muha- Tahran, 22 (Hususi ) - Türkiye ile geçtikleri şehirlerde resmen saygı ile memleketlerin bakımsız arazi ile 
miyetinin önümüzdeki içtimaı burad:ı 1 lcfet edeceği ve meseleyi Lonara komi- lran arasında imza edilen mukavele- karşilanmışlnr ve uğurlanmışlardır. toprağın tabii servet1erinden istifa· 
aslabiyetlc beklenmektedir. Mısırm tesine göndermek istiyeceği tahmin leri ihzar eyliyen Bay Cemal Hüsnü- Bay Tevfik Rüştü Arasın Tahrana de etme1eri için tedbirler alınması 
Milletler Cemiyetine aza olarak ku- olunmaktadır. . . ni.in başkanlığındaki Türk heyeti Bağ- yapacağı seyahat dolayısiyle bütün lazım geldiği kanaatindedir. Bu mÜ· 

Habe!:istan meselesının ortaya atıl· dat yoluyle Ankaraya hareket eyle- lran gazeteleri Türkiye lehinde dos· nesebetle beynelmilel müstem1eke 
bul edilmesinden şüphe edilmekte- "' kCıl .. N .. b def h ti · · ed 1 · l 

ması ınc"' ttur 1 egus u a Mü ı ' 1 rdır' Heyet hududa kadar bu""tun·· •-ne mnkaleler Y"' ...... aktndırl"'r. mu acere erı tertıp , i mesı azım. dir. Zira bu bir formaliteden ibaret C " . t' ·d t .
1 

• nış e · ' ,.,.. ~.. " 
ltl ~ıyeıne~n ~~ ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~dı~&u~ldünyanınd~~ratı'k bulunmaktadır. Fakat diğ~r taraftan e er k z cd'ld'-· ..,.. 0 un- ==- -

. . . mıyaca tır. .ann ı ıgıne göre eğer Peştede resm"ı bı·r ve iktısadi müvazenesini temin et-Cemıyet paktının 16 ncı mnddesım!l İtalyan impnratorluğunun tanınma- . mek için en iyi bir çaredir. Konfe-
müzakcre edileceği de sanılmamakta- sını istihdaf eden her hangi bir teklif ransın daimi meclisi bu mesele ile 

dır. Çünkü böyle bir münakaşanın yapılırsa İngiltere bundan memnun ola- hl• v d • ıd • meşgul olmak üzere bir muhaceret 
dikkatli bir hazırlığa ihtiyacı vardır. caktır. Bununla beraber mesele ne- te. ıg . neşre ı 1 komitesi teskil etmelidir. 

Valcnsia hükümetinin Alman ve 1tnl- zaketini lıfı.la muhafaza ettiğinden bir Konferans bundan sonra ltalyan 
yan müdahaleleri hakkında tahkiknt kere daha taliki tercih olunmaktadır. ayan meclisi azasından kont San 

açılm:ısını istihdaf eden teklifine karşı Eden hafta sonundn Londraya döne- ltalya ile Macaristan arasında müna- Martino Valperganın iki sene müd-
nasıl bir hattı lmreket ittihaz edilebile- cek ve !Ju takdirde Lord Cranbourne detle konferans riyasetine tayinini 

lcceği sarahaten ma!Clm değildir. ln- tngiltcrcyl silahsızlnnmn blirosunun .iç- sebetlerİO vaziyeti izah. olunuyor tasdik etmiştir. 
~ren_..·,,,..ın ... b!!!u......-ıt!'!!'ekl'll!l!'!!!!ifeinın~· ~Mill!!!'=etl!!!!c!!!!r~C-....em.-,J'!!i-~Um!!!. !l!!lei!aı!!!n!!lı!da,_t.c!!!msill!!!!!!!!!.!!!!1!!c~d!!!:!cc ... e)d-ir!lf!.B!!l!lmıiııllİl!I-• p af İS Se 1 g i Sİ 
Uıu ..... dl ~-' ... uııuı:ı~ı """ ~ "'1\JJditpcşlc"21 (~..tt J - .ıw..ıya ıı'cu..- ıuu:ı'ı.u .......... AU~ ... ~'·--'· ,~. -b~ milerParis St!rgisi yann resmi 

~ ...... ~ c· il M ,.,. ... hükü- bir hava içinde cereyan etmiş ve - davctlı"ler hu•urunda Ç0 0k bn.-ciyc nazırı Kont ıano e a-._ A al~kadar eden .. u . 1 .. .. hassa orta vrupayı a 

t k met crkfuıı arasında yapı an · goruşme- . . k "k meselelerin <:imdi- yük merasimle açılacak Ye 

ırma Urumu dilm." . sıyası ve e onomı 1' ar ler neticesinde şu tebliğ neşre i§tır: kl vaziyetinin tetkikine imkan bırak- sergi Pazartesi gününden iti-

------· .... --.. ....... --....~------- c:tialya kralı majeste _Viktorya Ema- mıştır. Iki memleket hükümet erkanı baren umuma açık buluna· 

d 1 l k 1 l nuel ile majeste kraliçenin Macar kra- aralarındaki fikir mutabakatını derin cakbr 
Halk evin e yı 1 top antısını yap ı lık naibi Amiral Hortiye ve Bn. Horti- bir memnuniyetle mi.işahede etmişler Paris, 22 ( A.A) - Sergi 

Ankara 22 (A.A) . - Ulusal edilmiştir. Eski umumi az~ları ye' ziyaretlerini iade. etmeleri müna- ve şimdiye kadar takip ettikleri hareket münaıebetile Eyfell kulesinde 

k "d ·ı ·ş ve y.adek aza- sebeı·ıyle ttalva hariciye nazırı Kont hattını asla değiştirmemeğe karar ver- d b""yu""k tel · 
ekonomi ve artırma urumu yem en seçı m; .... ,, ünyanın en u evızyon 

1 ki 'h b 1 t cıan· o Macar ı.."""'ekili B. Daranyi ve mişlerdir. Bu hareket hattı da Roma d'l . t' K kongresi kurum başkanı_ve ı ar intı a ı yapı mış ır. U«>ojlT d istasyonu te~is e ı mış ır. a-
K · · ·· h Atatür· hariciye nazırı B. de Kanya ile görüş- protokollarına ay_anır. _ _ _ _ t · h "k 1 

Milli miidafaa vekili Kazım Üz- ongre reısıcum ur lenin donanması esısa ı ma 
ke, Kamutay başkanı Rendaya, s - •ı • • edilmiş gibidir. 

alp'm reisliğinde Halkevinde Başbakan lnönüne, parti genel ovyet tayyareci erı yenı Rumen veliahdı 
toplanmıştır. Bir reis, iki katlp sekreterine bağlılık, sevgi ve 

seçildikten sonra son iki yıllık saygılarının bildirilmesini itti- zaferler hazırlıyor Varıova, 21 (A.A) - Ro-
çahşma raporu ve blanço!ar!a fakla kabul t-tmiştir. manya veliahdı prens Mibai 

varidat ve sarfiyatı ihtiva eder. Bundan sonra şubelerden 25 Mayııda Varşovayı ziyaret 

hesap raporları tedkik ve tas- ge'en dilekler okunarak baz• Moskova -. Sanfransisko yolunu ku- edecekUtirŞ. AKTA 
dik edilmiş, merkezi umumi 1 kararlar ittihaz ve faaliyet ra· 

ibra olunduktan sonra 937-38 potu ü~erinde müzakerelere k k it k. . alışıyor 
senelerine ait bütçeler kabul devam olunmuştur. - tuptan geçere ısa ma ıçın Ç . . Ağnam sayısı 
~=~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~b~(öE)-~~~ft~mun~m~W&~~r&.&~ U~~~A)-U~~m~~ 

C •• h • t · ı ri 0 ye Il i be ya D nam eSJ Fra.nsisko arasında en kısa yol olan tasyonlar ayni zamanda Koznuk şua- tında yapılan 937 ağnam sayısı bitmiştir. um urıye çı e şimal kutup mıntakasından geçmek su- lar. üzerinde de · tetkika.tta.bulunacak· 936 da 151,229 olan hayvanat miktarı 
rctiylc Sovyet tayyarecilerinin yap- lardır. Sovyet tnyyarecilerı yakında bu yıl 16,214 fazla ile 167443 ü bul· 

Du•• şmanlar mahvolma• mak iStediklc.ri seyahat hazırlıkları kutup yol~yle ~oskova.v: ~ Fra~- muştur. 
devam etmekte&. Kutup mıntakasın- sislfoyu bırlcştirCccklerını unut edı- r B ı . k 

ıh ı 
da tetkik uçuşları yapan tayyarelerden yorlar. # • e çı a 

Z biri bir cümudiye üzerine Stalinin res- Moskova, 22 ( A.A ) - Akade~ı ha· su o ama mini taşıyan bir ipek bayrak atmıştır. sı Otto Şmit, ~afından. sevkedilmek-. ·s k•ı• 111..1 • 
Bu tayyareci şu malf.ımatı vermiştir: te olan havaı şıınal seferıne çıkan ~ş 3ŞVe 1 1 C a 

_ Sovyet Rusya kutup mıntakasını tayyareden biri dün saat 11/lOda tarih- • d • d k 
hava seyahatlerine elverişli kılmak te üçüncü defa olmak üzere şimal kut- zıran a gı ece 
için lazımgclen tesisatı yapmak niye- bunun iizerio,den uçmuştur. BrükscJ, 22 ( A.A ) - Van Zeelandm 
· dan s F · So t tayyarecilerinden meşhur tındedir. Böylece Moskovn an ran- vye k d'l k ıı Haziranda Amcrikaya gideceği res-

siskoya, kutuptan geçerek en kısa müd- Voldopianov tarafından sev ekilı me - men bilclirilmektcdir. Ruzvelt Belçika 
B 1 t lan tayyare kutubun 20 oınct-

det içinde uçulacaktır. u uçuş arın c 0 
• • . 'k .h f d başvc.kilini Vaşingtonda knrşılayac.aktır. 

emniyeti için kutup Jnıntakasında Sov- re kadar ilensınde Amerı a cı e ın e B • ı k 
yet hava rasat istasyonları tesis edil- bir buz kütles~nin üstüne .k~nmuş ~~ . ır ay ı 
mektedir. Bunlar beynelmilel hava ra- oray:ı kırmızı ıpckten S~ rcsmını 

dan 
B. Hitlere gönderilen mektup nedir? 

Valensiya 22 (A.A) - Na- Hükümet 14000 gönüllü ~ul· 
zırlar hey~ti toplantısmdan lana~ak ~5 gün z~rfında a-
sonra aşağıdaki beyanname lan!ıya ı~e ~adrıd. arashn~~ 
neşredilmiştir: ~ du~ru bır şımendıfer a 

Hükümet ispanyanın bütün inşa edilmesi imkanlarını ted-
düşmanları tamamile~ ma~!up kik etmektedir. • 
olmadan sulh yapılamayacagını Ma'iye nazırı lspaoyol v~. ~~ 
kati surette bir kere daha nebilerin elinde bulunan butun 

T lllah' Om oldu 
eınt~ıp·u dairesine kardeşine ait 

n <ın b" 
satılrıı ır senetle kendisine 

bildirir. gümüş külçelerinin üç gün. zar-
Bu beyanname asilerle ya- fında bankalara tevdi edılme· 

kında rnüzakerelere başlana- sini emretmiştir. 
· cağı hakkında Cebelüttanktan Bilbao, 22 (A.A) - Royter 

sat merkezine bütün mil:,c;ahcdelerini ta~ıyan bir bayrak çekmiştir. Kaçak Çl) ! k 
Ankara savlavı B.Nurullah Esat 

J. Salt gUnU şehrimize Yakaları 
B. Falih Rıfkı Atay gel cek 

Ankara, 22 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü birisi &tü 
seksen kaçakçı, bin yü:ı sekiz 
kilo gümrük kaçağı, 523 kilo 

inhisar kaçağı, 1650 tüp mor
fin 34 gram eroin, 29 gram 
esrar, 148 Türk lirası, 59 altın 
lira 5 silah 21 mermi 14 ka· 

açkçı havvam ele sreçirmiıtir. 

Şİne bış olduğuna dair karde
en · bir'ıs· . zıyen Hasan adında 

•nı .. t·· 
tek~ 

1 
go uren ve sah-

ar ık 
Ver yapan bayan Münev-
olan fıe hu sahtekarlığa alet 
ay h asan asliyecezada üçer 
dir. apse.,.:nıahkiim edilmişler· 

Bayan M .. 
b~ F unevver evvelki se-
•• uarda o-ld·· ··ı "1thnı . uru en eczacı 

edın karısıdır. 

gelen haberlere ce~a~ ~eş~il Ajansının muhabiri bildiriyo~; 
etmek iizere neşredılmıştır. Henüz teeyyüd etmiyen bır 

o:ğer cihetten nazırlar he· şayiaya göre Bask hüküme· 
yeti Malaganın sukutunu mu· tinin reisi Ahoirre Hitler'e 
cip olmuş olan ahval hakkında bir mektup göndererek bas~ 
tahkilrnt yapılmasına karar cephesindeki Alman btyy~relerı 
vermiştir. geri çekildiği takdirde ıdama 

H::ıriciye nazırı teşekkül eden d ı 'k' Al an mahkum e i en ı ı m 
yeni hükümetin ecnebi mem- tayyarecisinin serbest bırakıla-
Jekctlerde bıraktağı iyi teı1irler· 
den bahsetmistir. cağını biJdirmistir. 

DUn Belgraddan geçti Sümerbank umum müdürü 
Belgrad, 22 (Ö.R) - Anka· B.Nurullah Esat Salı günü eks-

ra saylavı ve Ulus gaxetcsi 
başmuharriri Falih· Rıfkı Atay 
bugünkü ekspresle Paristen 
gelerek Istanbula geçmiştir. 

istasyonda elçilik müsteşar•, 

Yugoslavyadaki dostları tara
fından karşılanmış ve uğurlan· 

mıshr. 

• 

presle lstanbuldan şehrimize 
gelecek ve Nazilliye gidecek-

tir. B. Nurullah Esat, Nazilli 
Pamuk dokuma fabrikasımn 

inşaat vaziyetini tetkik edecek 
ve lımirde bazı tetkikler ya

pauktır. 



Üçokspor - Galatasaray maçı 1Ağırc zada 
o manya ittifaklarına iz mir takımı 3 e karşı 7 golle mağlôp Kız kaçırına hadis.e 

sinin muhakeınesı tamamen sad kalacak lzmirli!er ahenksiz Ve ağır bir oyun gösterdiier Doğirınendere nahiyeslllln Çile>• 
-Baştaralı birinci sahifede- ı pınan iki müdafi vazifelerinin yü- Necdet güzel bir şutla Calatasarayın ; köyünde yürük Himmet kızı A:rzı il 

Ç k 1 
. } •• f d Fakat Izmirliler ofsayt kaldılar. Ga- künü taksim edecek arkadaş bula- sayı adedini beşe çıkardı. l diğer bir kızı kuyu başında su doldıır 

) art 80 şayia ar teeSSU e şayan tr latas~r~ylılarortada~.bir ~}şle0çok 1 mıyorl~. .. . Oyun Gal~tasarayın baskısı al~n- ı makta iken Abdullah oğlu Salih, ya 
• • • • l k b wl dık ld w b"l kalesını sardılar. Ostuste ıkı korner .. ! 34 uncu dakikada Galatasarayın da devam edıyor. On altıncı dakika-1 nına aldığı Görece köyünden JiaS8l 

h
-:- Btlf Kt~~k b::kncı aahilB1Ik -ı d~ kg ~nta· . s;. . '! _ugunu ı - Top ceza çizgisinin içinde ayaktan tazyiki ve kafi hakimiyeti devam da Süleyman geriden aldığı bir pa- oğlu Osmanla birlikte kaçırmağa te 
~~~~a)a~çl İa .§Il!faı<le ad kn ırB~~k soz Z~n(ı Aın;:n) ıştır. An d I ayağa dolaşıyor •. Nihayet İzmirli ediyor. Eşfak bomba gibi bir şutla sı güzel bir şutla altıncı defa gole şebbüs etmiş ve ölüm kasdiyle halk1l 
a~ Ye 0 n ıttı ara sa 1 

- • _u reşh .. • h b :-'. b"ld" ~ 0 u müdafi Ali topu eliyle kesti.. Pe- üçüncü Galatasaray golünü ağlara çevirdi. üzerine silah atmışlardı. Bunların ınıJ 
brBB Bek R.. .. Ara . a1a~sı~~ usuk~l~~ ~ mB.~k ırı~or_: naltı:. Reşadın bomba gibi bir su- taktı. Dört dakika sonra Haşim Oç dakika sonra yine Süleyman hakemcsine dün ağırcezada devanı edil 

1 
.• R • uştu Lsh~ son zı- ~ndcıyle v: lı ımbızınd u rleşı bz~- tu ilk Galatasaray golünü ağlara ta- dripiling yapmak istiyen Alinin fzmirli müdafileri atlatarak kaleye 'miştir. 

yaret erı omanyayı e ıstana ve yaretı o ayısıy e ura an ge en ır 1 v d ··kt .. v ·· t ıkı b" k ld d" · ı·· 

T 
.. k' ı.....::::.Jı ah la . l f K al K l H . . . kıyor. ayagın an so ugu opus ır vu- so u u ve ye ıncı go u attı. Kızlardan Arzı demiştir ki: 
ur ıyeye ~ yan r ıta n teyıt te gra ta r aro un arıcı} e ve- k l l d .. d ·· ·· d f kaley ktu y· · b' · · dak"k d · R r · · · Fak t b · 1 dı · kT · · B k .l R h Dördüncü dakikada cı an an bir ruş a or uncu e a e 60 

• ırmı ınncı ı a a yıne e-' - Ben kuyu başında su dolduru1° 
etmıştir. a u zıyaret er ş sı- ı ımızı, aşve ı ve omanya a- ~ Birinci devre Galatasarayın tazyi- d b" h B · · la . · ar 
Yasetimizin ana hatlarından veya riciye nazın ile beraber öğle yeme- sayı oyunun hızını çok arttırdı •• iz- k" d ed k b" . şa ın ır atası.. unun netıcesı o - I dum. Salih ansızın yanıma geldi, 

. . . k ı . . ı evam er en ıttı. aks "t o k ikin" • ı·· .. wı kas . an~ 
tamamen tedafüi mahiyette olan ğine davet ettikleri ve yemekten son- mırlılerın Galatasaray a esme tesır- İ . lil . .k. . d ed . r aı ço un cı go unu ag ara ından Osman da geldi. Osrn 

• 1~L d . b" . . tık zmır erın ı ıncı evr e vazı- taktı d Salih b · 1-.... mclat 
ittifaklarımızda her hangi bir de- ra her iki memleketı a.LaKa ar eden sız ır ınış yap tan sonra oyunu . k al "h · al" k · . . mavzer var ı. enım saç_ .. _ 
ğişikliğe asla matuf değildir meselelerin konuşulduğu bildiri}- Galatasarayın idaresine bıraktığı ~e!ı B urtarm w arı ı ~ım k 

1 
ço b~- Oyun hızını kaybetmış hır halde.. tuttu sürüklemeğe başladı. Osman da 

B. Antenesko bu husus~ dönen mişti. görülüyor. Sarı kırmızıWar muavin ı .~ık. b;ına ra~lenbaçladıo oyuGna] tau- Calatasarayın hücum hattı oyun ha- mavzerini arkadaşım Meryeme çe~· 
1 •w• d yu ır enerji ı e s • aa - d "tı"bar d · d•v• k 

-yialardan do ayı teessüf etmistir. Saray maresallığının gazetelere J hattının da takviye ettıgı evamlı h d k. 1. b" şın an ı en evam ettir ıgı rere : . 
r- . . ... ~ ı.: ·v . . .. . . . . saray yarı Sa! asın a uvvet ı ır çe- ah kr .. · t . . .. .. rıJ 
Na:=ır ~o~~~yanın .. ~riş ıç~ ~ıın v~~di~i. bir te~lıgde Harıcı~e .v~- hucumlarla İzm": kalesını sıkı bır kişme var .• İzmirliler gol atmak az- .~n ı oyunu gosteremıy~r. _;mır .. ~ -~~~ de benimle yuru yoksa sc 
telillı ettıgı ve butun baglılıgını kılunızın kabulu esnasında elçımızın çemberle çevirmıq bulunuyorlar . l Gal ··d f . l mudafaası rahat oynamak ımkanını oldururum.. 

ed w. ·ıı t1 . v :L • ı ~ ··· rnıy e atasaray mu a aasıy e çar-ı b ld k . . dJ· 
muhafaza ecegı Mı e er cemı- de beraber bulundugu tasruı edıl- ı İzmir müdafaası bu hücumları dur- p ıy r İz ·rnerin faikiyeti k sa u u tan başka oyunu Galatasaray Dedi Bız feryada başladık. FerYa 
yeti çerçivesi içinde ittifak ve dost- mektedir. durmak için çırpınırken hücum hattı b:: z~~anarn~~nhasır kaldı •• Ve s:Uı yan sahasına da naklet~eğe" muvaf- mıza komşu kadınları koştular. sı.ııı: 

k 
• d · ı • tam bir ahenksizlik manzarası için- kırmızılılar yeniden vaziyete hakim 

1
fak oldu. 3~dufi~lcu. ddakıkab~~ Ga

1
- ~ın darasında komşumuz . ~ayan ~~ 

Ar na vu ti u k 'da asiler ta ı p e J ıyor de ayağına geçen fır~atları öldürü- oldular. İzmir kalesi birinci devre- atasaray ~u a e~ın e~ .ın ~~.a - rı:e e vardı:. Taşlar~ bızı kaçırrn;. 
yor .. Dokuzuncu dakikada Eşfakın de olduğu gibi seri halinde Galatasa- tı.:a sebe~ı~et verdi. lzmırliler uçun- ugraş~ar~ hucum e~er. Osm~ b ~ 

Y h d d d h 
•ı bütün lzrnir müdafaasını atlatarak ray hücumlarına maruz kalıyor. cu gollerını bu suretle kazand1lar. larm uzerıne mavzerını ateş etti .. 

Unan U U Un a Sa ı avuta attığı fırsattan sonra ~1ata- Onuncu dakikada Galatasaray mu- Oyun ~üv~zeneli bir şekle girdi. küfür cde~ek çe:wın yoksa hepjıliıl 
' • saraylılar on dördüncü dakikada avin hattından kurtulan bir topu Ve bu vazıyetı muhafaza ederek so- yakarım, diye bagırıyordu. 

1 d l b 
güzel bir gol çıkardılar. Kalecinin Sait yakaladı. Reşadın da bir falso- na erdi.. Bayan Hayriye: 

er e a inan te t• at kalesini boş bıraktığını gören Sü- sundan istifade ederek ilerledi ve Galatasaraylılar bugün çok güzel - Ah vuruldum, diye ansızın yere r l leyman güzel bir vole şutla ikinci lzmirin ilk golünü attı. Bir dakika bir oyun oynadılar. ikinci devrenin düştü. O vakıt Meryem Osmana: . 
golü attı. sonra Necdetin sürüklediği bir Gala- son yirmi dakikasında hücum hath 1 - Kadını vurdun öldü işte, &yt 

B k• )• • V t • . b l Galatasaraylılar hızlandıkça İz- tasaray hücumu göryo:ru. Top Eş- hızını kaybettiği için gol adedi art- seslendi 
3ŞVe ) lll reme gaze eSJOe eyana 1 mir takımının enerjisini kaybettiği faka geçti. E~fakın şutunu kaleci madı. İzmirliler ahenksiz ve ağır bir Bundan kork.an Osman ve S::ılih bitJ 

_ BClf taralı birinci aalrilede - zaittir. Bunun için asiler araziden görülüyor. Büyük bir gayretle çır- bloke etti. Fakat top elinden fırladı. oyun oynadılar. o vaziyette bırakıp kaçtılar. Fakat ll'' 
tuna uğradığımızı söyliyebilirim. istifade ederek bazı yerlerde muka- ....................................... " ............................................................................................ şunda bulunan (110) ziynet altınını dl 

Eğer bir fırsat bulursam Belgra- vemet gösteriyorlar. Çıkan bir f!ayİ- Tapu ı·şlerı·nde kolaylık r ıo o R s Al be~Iaznberunlalıapr galöttıürndaüllmera.dıklarını ~;;.>" 
dı ziyaret eylemekten hususi bir aya göre asiler hududu geçerek Yu- l!id' •v ""' 
zevk duyacağım. nanistana iltica eylemişlerdir. Maa- lediler. Suçlu Salih, kızın kendisi j}E 

Vreme muhabiri gazetesine gön- mafih bu haber teeyyüt etmemi~tir.. G ı d • k •• •• b alakalı bulunduğunu ve dayısı Ost11ıı· 
Cierdiği haberlerde diyor ki : Yunan hududunda ve sahillerde ene ıre touun eyanatı Uzum nın da kendisine vermek istediğiıJ 

- İsyanı çıkaran eski nazırlardan asilerin firarına meydan vermemek • • •• 9 ·ı"' 423 esnaf Bank. 9,10 18 fakat baba.sının razı olmadığını ve bııt· 
Ethem ve arkadaşları hala ele ge- için ehemmiyetli tertibat alınmı!l- Yenı tescıl usulu Vl ayete .daha teşmil olunacak ta vak'adan birkaç gfuı evvel kız keır " 165 Alyoti bi. 10,25 14 
çirilememi~lerdir. Hükümet kuvvet- tır. Hükümet kuvvetleri üç isti- Tapu ve Kadastro idaresi akit ve Eski usule göre 45 E.Taranto 9,75 12 disine haber göndererek kuyu baŞJ.ll" 
leri bunları şiddetle takip etmekte kamette takip harekatına devam tescil muameleleri için tec:übe mahi- Halbuki, eski usul cari iken ev- 40 S. Ergin 11,50 15 dan beraberce gitmek teklifinde bıl' 
ise de henüz izlerine vasıl olamamı~- ediyorlar. yetinde olmak üzere, merkezleri iz- rakın gördüğü muamele, sahibine 22 D. Arditi 11,25 11,25 lunduğunu söylemiş ve kızın anasıJl.I 
lardır. ~silerin s~ğındıkl~n yerler5ok . Yar!na kada~ asilerin izlerine gi- mir, Ankara, Bursa ve İstanbul şe- ağızdan tebliğ edilir, işin yapılıp ya- 21 M.J.Taranto 14 14 görünce gitmekten utandığını, fer· 
sarp daglık arazı ve geçılmez boga.z- rılmesı. bekle~ıyor. Arnavutl~~n hirleri olan on üç vilayetten mü- pılmıyacağı evrakın tetkik olunup 13 Vitel 10 10 yada başladığını ilave eylemiştir. 05' 
lardır. muhtelif yerlerınde yapılan mıtıng- rekkep dört grupta yeni bir teşkilat olunmıyacağı mevzuu bahis olamaz- 12 K. Taner 12 l3,50 manı bu işte kendisine yardım etıneSI 

Az kuvvede bu müstahkem lerde krala ve hükümete karşı ea· kurmuş ve bundan verimli neticeler d.ı. Eskiden talebi reddedilen müra- için elli liraya tuttuğunu söyleyinc:_e 
mevkide müdafaanın kolay ohnası- dakat tezah~leri be~tmekte ve almışbr. caat sahibi mahkemeye giderdi .Şim- 17 J. Kohen 11,25 11,25 Osman bunu inkar etmiş ve deıniP 

A · luıd'ıılr-rrh i.f'\\C:fiıı~f telgraflar c;ekılrnektedır. Elde edilen neticelerin müspet di ise sicil muhafızı talebi reddettiği 3 A.8. Üzümcü 11,50 11,50 ki: 
-• J \,,; IJQıl..IJ J & U.l l.;, u""- • ' ' • 1 L 1,."J.. akd" d . ah"b" • • . 761 y kfı 1'°' 
---------------• mil eden yeni bir-kan · · k0 İ <>hn lt·ed ır e ış s ı ı ıtırazını grup dı- e D - Ben domuz avına gitmiştim, 

F b 
tır. Ta u ve K d un çı an .mış- r: ~:Va~ı '\'erdiği takdirde genel 4360~6 &. ı,; .. ~e d?nerken Salibe rasgeldim. J{ıJ• 

ransız aşvek•ı• t f tö .. Bp C ala as~ro gene! ~ırek-jdırektorlukte kurulan tapu komis- c ·r···.~·................................... u ouşuıa ge:t.~n!11. Mt:-•w11.. . .ıu.ı. J .. v•-" 
ı 1 ara ID• ki[ .. u h. ttbm ' yem tapu sıcıl teş- yonuna müracaatla hakkını arıy b" -~ı: u~~ıne~ evvelce bunun tec- da imiş .. Sallhle evvelden sözleşJllij· 

atı. ~ nda gazetemize .şu izahatı lir. a ı- ru m ıyetınde olmak üzere mu- ler birlikte gitmeğe başl dı1 Bir de 

d b • • f t •ıd • vermıştır : Elde edilen ti. 1 kayyen gruplarda tatbikini emreden baktım arkadan kadınl a arkt. .. eri· an lr Zıya e « Y · · ·ı ki'~ I ne ceer anun hük .. l . . ar çı ı uz 
verı 1 . ·ı~~~~ 81~ teş ıntımız, sviçre İşte, muamelenin böyle basit bir d"V un fI um erını memleketin mize doğru geliyorlardı. Ben yere 

• sı~~ • ı abn an ahnmı§, CJradaki şekil alması sayesinde Ankarada . •.ger ta:a . arına da teşmil ettirmek düştüm, o sırada silahım tl d 
Parıs, 22 (Ô.R) - Londra dönüşü Paristen e en F" ı· d' re1.ım. a~en yurdumuza da tatbik ni şeklin tatbikine başİand y 1 v ye- ıçın. yem bır kanun çık.artmak mec- Ar.lı vak'a csnas d pa a ı. ılll 

hariciye nazın Brüksülden dönen B. Delbos;aç .. ~na~ tı.~a ~dilmı1tırd Bu rej~in .tathi~ olundu- tos 1936 dan §ubat f 93/~e kgds- turjY~tindk kaldık. Yeni usul, mer- dold~uş olduğunumvea o~ ~~dY~. 
Öğleyin B. Blum tarafmdan şerefine bir ziyafet ~or~~~uşNur~ ı~~kr i:ı e ta·p1 ışlerı bjsıt ~Ü: şek- akd ve tescile müteallik. 7533 ı:u: laez. ;n Y~ trıd.a ~Yfğım dört vi- kasiyle evlenmiş bulundu::uı S:yıedL 
zırlar hazır bulunmuşlardır. Umumi siyasetı" ve Fver mış Fır: 1 a yısı d: ar~ışs~~ ~~k~d e e_llerı!:ın sa- melede.n an~ 53 ü reddedilmiş ve İs~:b~İnoıl zmkU:~ n cara, __ Bur~a ve Gelmiyen diğer bazı şahitlerin celbi 
d. k "k .. b ransa - ın an- · LS ı en ı muhaber reddedılenlerın v d k" ma uzere on uç vılaye-ı · · uh k 
ıya e onomı munase etlerini alakadar eden ht J'f J alınması muakkiplere üc t ·1 k 1 d ç?gun a ı ihtilaflı tin tabi olduğu dört grupt b"k ıçın m a eme başka bir güne bırıı· 

J ...... 1 .• • b' mu e ı mese e• . .b. k " lf tJ re verı - no ta ar a grup dırektörlüğü t d"ld" B a tat ı J'kıldı 
er goruşu muş v~ genış ır fikir mutabakatı görüfülmüştür me~ı gı ~ ti .e er, muamelelerin pu komisyonu tarafından hail~ a- e ı ı. u sene merkezleri Sam- .... ;......................... ••' 
o.~ıo grubuna d~hil olan Finlandiya hariciye nazırile y~ dan b~ gecikmesınd.eki ~~Un amillerdi. muştur. o un- sun ve Trab~?n olmak üze~e, Yeni- Belediye reisinin t~İİİ··;~rl 
muzakereler, Mdletler Cemiyetinin Pa t . .. " b ~ T Y~ teıkilit nuıl çahtıyor? lstanbulda ayni t "hl den ~okuz vılayette bu teşkiltı ku- Belediye •. D k f

8 meclis devre.si sebebiJe eh . . • z~r esı gunu aş ayacak apu sı~~ grup ve tapu sicil mu- da 31,708 akd ve t . arı e~ arasın- racagız. Beb et U r~ısı o tor ay 
............................... emmıyeb haızdır. hafız teşkılatı yaptJgı'" --ız yeri d b 1 dan k escıl talebı olmuş, Teı:.kiJatm yurda teıtm·ııı· ı'c'ın b ç z, dun sabah yanında 

B 
.......................... l . u• er e un ar anca 224 t . edd :ı- :ı- a h k' BB S e rga m a h j •• ···ı··· ........................ muame esı. ~apı~mak üzere gelen ev- dilmiştir. lzmirden anesı r e- ~~ müspet neticeler veren - bu .. ş e 1~. • ~ip, varidat 

eyeca n 1 gun er yaşıyor rak, ~~u sıcill~rınin esas defterlerin- 937 şubatına kada;3:ıamart~~dan t17şkıla.tı yurdun her tarafında tat- du_meyyızı Celal ~zyürek ol-
. . • den bm addedılen yevmiyeye der- zarfında yapılan 21 n .~uddet bık edılmek üzere, Ankaradaki tapu ugu haJ~e befcdıye mmtaka· 

- Btlaşktaral lı bırıncı aahilede - çok dolgun olan kısmı vardır hhalf.kaydolunur. Her tapu sicil mu- ten 772 si redded·İ4~9t. mBuracaadt- ve kadastro mektebine ehemmiyet 1 larınl ı teftiş etmişlerdir. 
rare e ar§ı anmışlardır · a ızı sabahley· · . . 1 nuş ır. ursa a veriyoruz F · ı k zm r Askerlik b 1 d f1 

T .. d · Manisa valisi B Dr Lütfü Kırdar d k 'l ın yevmıyesını aça- da bir sene içinde yapılan 9 036 t · en memur arı adromu- fU es n e 
~r:zı en sonra hazırlanan program . . . · · a ra ge en evrakı tetkik eder.Aksam lehin ancak ·· . : . .a- zun noksanlarını tamamlamak i i lzmir askerlik b · k -

bmucı.bınce on bin ~i, köylülerimizin bırkkafile de ayrıca Manisadan gel.m.i.ş olunc:ı da bankalarda olduğu gibi Yapılan mür~~aı:;;es.ı reddedılmıştır; bu seneden itibaren bir jeometri ;u~ y1th ihtiyat suba!~ar~sıb~: H: .. 
engı oyunlannı kalk kullanın ve arşılanmışlardır yevmıyeyi ka M 1 . ' . . erın sayısı ve mu- besi açıy B k"I" ~ . k ·- • an a, · I par. uame enın ya- amelenın ıntaç veya edd 1 d w • oruz. u teş ı atın en kısa zıran 937 aününden ba 1 ak 

0 ntm: ve ruger milli spor ve oyunla- Bergama tariht giinlerinJ yaşıyor. P~. ması veya reddi lazımgeldiğine yeni usullerle yapılan rLu to ~; .. ~gu, bır zamanda bütün yurda tatbiki su- nihayetine" kadar dev: ayade" 
rı:ı~ ç~· büyük bir heyecanla seyreyle- Akşam !stanbul Şehir tiyatrosu ar- g?rJ-fvr~ tabi olduğu muamele- yesinde, kolayca nnlasılmJ~ ~a sa- Ietidyle de, halkın en fazla alakalı bu-ı cek olan yoklama 7 el ri 
mış er ır._ Yarm (bugün) pre>grnmm tistleri temsillerine bac;lıyacaklardır ~. e. terınlamülahazat hanesine ge- T-kiıit geni• aletilir: un ulğu ~irişi iyi bir şekilde başar- hariçte bulunanlarya ge kmte ela 

1 
~ • • çırıp ımza r. 1'. k"Li ~Y• ---:ı- yor mış o acagız.» . . ın me up 

A-ı ~ ve maeera Rom"'"' Tefrika No. 39 . eş ı tın verdıgı müspet neti- ULUS yoklama ıçın müracaatları iJao 
İçmde profesörle görüşmele arzusu dum .. Seni o kada .. zl dizn . ---- « » olunur. 
~yarud. ~or. Profesörün doğru iddialarına vur edemezsin sev~~ e ki tasav-

1 

mıyolr kServet.. Buikin parçaları da bu mi? 
en ısinl tam ve canlı bir misal olarak Dogru- U · mem e ette bulunmıyor ki 

il . - ·· .zun yıllar gibi ·· - Vallahi bilemem amma.. De __ ;., 
en atmak ıstırabını, hastalıg-ını bil- _ Ah H.,..,..,~ y· h"" ·· - Sen de acente vasıtasiyle getlı-t u ...... · 

tün .....,...... me ucuma b J ·· ben gideceğim sen (fullere) su verrnci!l 

1 

teferruatiyle anlatmat- dertlııaanek dm ıt:ı.klısın, h . ::ış a- - Pahalı olacak gibi .. 
ist w. ....., -~- •• sru:ıa ak verıyoı E unutma demişti. 

eğini yenemiyor. Seni bedbaht ettizn k . ~·· srner adam ışıldıyan gözlerini etra-
Fakat.. Ne tuhaf bir hastalık ki dl- Telefonun sesi b:· dÇo bı:nuztarıbım .. jfa gezdirdikten sonra Sühaya soruyor - İyi iyi .. Sen çabuk çayları getir .. 

lnAmnd i . lm · ır en ıre kesildi. s · d · Yanına da bi.rşeyler koy .. 
• -o.... a yı 0 ak çarelerinden ziya- Sonra da yavaş yav .. cüml; - ~nın ma anı yok galiba .. 

. • de bunun mahiyetini bulmak ve gör- geldi: aş şu uç - ·Bilmem.. Belki içeridedir baka- - Olur bayım .. 
lngılızceden ada t d . mek arzusu var. Kendisin .~ . . lım.. Kapıdan geri dönüyor, gü!ümsiYeıı 

......................... P e e en • VEDAT A. UZUNDOST e ..,u.rap ve- - Şımdı geUyoruzn H Süha· hr 
- Demek lci Üstad;••u5 ......................................................... ren çıbanı görmek istiyen zavallı bir da eldi T 1 f asan.. İçeriye doğru sesleniyor: çe esiyle arkadaşının yanındaki di· 

bir mikrobik hastaiıktı rn.. ızce .. Aşk yor: <Aşk hastalık mıdır?> «Meşhur hasta gibi.. ~~· e e onu kapıyorum. - Nüveyre! Nüveyre! vana oturuyor: 

- Evet .. Tamamen.:· biyoloğumuz; profesör SeJaminin mil- Merdivenleri ağır ağır çıkarken te- hald o~'; kapandığını duyduğu Cevap gelmiyor.. Sonra omuzlarını - Senin karıyı bilmem amma.. :ae-
- O halde tedavisi.. hinı iddiası!> cüstad.Ja bir saat .. > lefonun zili adımlannı hızlandırıyor . e Y:;ı::. ~ kunııdamadı.. Birkaç silkerek sözüne devam ediyor: nimki kıskanç değildir. &asen bir çi· 

- F a ntazi bir $Ual bu .. Fakat biyo- Istırabı gönlünde katre katre haya- ~~ telefonun nereden geldiğini bildi~ ::y:rad: ~ıra~ıc: yapamadı. Biz - Bir yere gitmiş olacak.. Ha ne eli- çekle yazı geçlı-emem ki.. 

loğdan sorulmaz .. Bir baktcriyoloğ mu· t1:°ın en ~z.ak yıllarına kadar sokmuş ıçm ruhunda yaba.ncı.lık hissetmiyor. dngiliz villfuıına> . , . teleton edil~ yordum. hu parçayı bir ele geçirirsem Birdenbire duraklıyor ve daha y•ı· 
hıı.kkak lci mikrobu öldüren dem le. d hır adam ıçın bu gibi hisler ne kadar Sadece heyecana beoziyen bir arzu ahi al d . ·· · d gidelim .. Orta kattaki dokunn ıceyfim D b . .. . vaş bir sesle ilave ediyor: 
ğildir .. O ancak onun nevini bulurc e- düşündürücüdür. zeyi kulağına getiriyor· bir nıüddet hiç- s o:~.t.ı, dauzbeer~ eb. damalı bir tayyör yim de ·b-ız· e ça e.. ınlarur ~rı soyliye-

. G .. zl · b ' ve ~ın ue ıçiın· · ah b" Y yaps ıster misin? - Bu akşam kırmızı bara uğr.ıdlf11• 
Deniz kıy.ısında geniş bir bahçedeyiz ~ en u satırlara dikilrni.ş müte- ce~p. :ermeden telefonun kulağına bulunan yüzünün . ~ sı: ır şapka - Eh içeriz.. . kabarye bir Fransız kızı gelmiş göt# 

Etrafı kaplayan çiçekler arasında d~ madiyen nazar.iyeleri takipten uzak g~~ğı sesleri ruhuna indiriyor. ÇJZgilerınden heye- - Artık be v me .. 

~zi ta ... ~~nlerine kadar görüyoruz. ~=t~~ağ:~:;;.ire iteyidfı:la- ~:::0:~!~ bir iht!yaçla dinliyor. :::ı ~:ke~=a~ı:e:e~:=cutelis- din değil mi? ;e~~:O~~:n v;;~ - Viktorya mı? 
u.rgun ~ tatlı bir yaz akşam d . ' ya ı.sına ogru vap venyor· ! b e- tirt· kad b Ah kaf ze :karş şezl 1• enı- jJerledi. Tek başına yaşadı-

1 
_ Ali Sen . . · onun a§ından etrafını dinleyerek .. _ ınceye ar urada yatıp kalkar- - ir .. Sen de ne yamansıll·· 

marum~ elin=~~=~an .··~ra- içinde kimseler yÖktu. Sade~~ :::= sın? o.. mısın Leman. .. Nasıl- rültü et~ek isteıneden, hafif nducl:ıa s":=_ Yallah" bilın . Nereden tanıyorsun onu? 
ili;erinde götleri k su rı da <Aşk hastalık mıdır?> diyen o sa- - Sesin çok hüzünl.. ..J__ yanındaki odaya kaçarken görüyoruz. ı em. nasıl olur. Serun - İstanbuldan .. 
''-" •• t-L1 ayıtsız dolaştırıyor. tırlarm bıraktı"'· aı-'-'e ~uld li N d u ve l.llU"gı.n ge- Onu da kendi .L-1· L- k madamı rahatsız emıyelim? Hah ı .n.~armın arkasına d '"kill k & AJ:ü r ug uyor. yor. e en Hasan? ..ı-WUıne IWlçar en hıra- - işte onu avlamak istiyoruıı 
fo :ı; akşam 1 ıltlan alt 

0 
en. ır saç· Evet aşk hastalık mıdır? _ Blı'. ok .. . kalım .. Gözlerimizi salonun çevrilen ~ Yok .canım .. O kalenderdir. Bu akşam gidelim .. 

ilıarct bir ıst~rap yığın~~:dc m~:tten Belki p~ofcsör haklıdır da .. Çünkü - tn=aı!'ı .. Ço~aı::.:; g~liyor.. tokmağına dikelim .. Kapı açılıyor, kah- ba ~ırden~ıre kapıya doğru gidiyor ve - Peki karın gelirse .. 
Gazetenin baş sahifesinde g·· .. Y~,:· Hasan,. daıma hayatını neşesizlik için- rum .. Belli.. psın yav~ kahasının arkası kesilnıiyeıı sartc:ınl gırıAyhor. - Aldınna canım .. Heın o bu ,J.· 

ozune ı ı- de geçırdiğ" ·· 1 .. d.. .. .. d k -s - met! Ahmet' · 
şen §U satırlaı onu hayli diişünd.. .. h 

1 
k 1 gun erını uşunuyor. Aşk - Kimbilir'> a am arşımıza çıkıyor. Yanında da Aş - d b" · şam gelmez .. Böyle gece çıktı mı .. SSI'' 

uru- asta ı tır. Evet o buna şimdi inanıyor. - Belli ya~um s· eli uzun boylu, esmer bir adam var 1 aNgı an b ır ses: bir arkadaşı var mütekait Zühtü pa• 
- . - ... .. un sa.n11 o .. t:.,,,. .. _ ,...., • - e o avım? 

B.t~ ;tep~eskonun mühim beyanatı 
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Sahife 7 YENIASIR PAZAR 23 MAYIS 1937 
T 

T N lznıir Defterdarlığından : 
' 

0
• ismi lıi Mevki ve Kazanç 

3 Lira K. 

6 Baha ve Mahmut aşçı Hükllmet caddesi 1 13-2 15 
lO Abdülkerim arzuhalca ., ,. 7 3 11 
11 lbrabim etem ,, ,, " 7-24 5 36 
13 Hüseyin Avni " " " 7-27 6 44 
4l Hafız Celal tlltün ve saire " ,, 13 7 11 
76 Mümtaz yemişçi " ,. 62 8 110 
80 Şevket kahveci Kemeraltı 65-1 10 28 80 

8 Hüseyin kadaifçi ,, 59 11 105 
3.ı H 

86 asan fardafoı kasap 87 12 165 
89 Riıa O. Kanber kahveci : 2-1 13 135 

103 Mehmet aşçı ,, 6 14 60 
lOs - ~li O. Hüseyin araba tamir ,, 24-14 15 36 
107 üleyman O. Tahsin Oto. " ,, 24-17 16 36 
108 Kemal ve Şefik " " " 24-21 17 60 
158 Riza oğlu Ahmet marangoz ,, 24-23 18 45 
lio Mustafa bakkal Yemiş çarşısı 2-2 21 9 16 
218 Haşmet elektrik L. Halimağa 47 22 44 
222 Hüseyin O. lsmail aşureci Hacı Mahmut 66 24 18 
238 Ahmet O. Mehmet eskici ,, 84-1 25 9 
239 Hasan O. Şevki kepekçi Kömür pazarı 6 26 22 
269 Mu!ltafa O. Mehmet eskici ,, 8 27 9 
273 Ali usta tenekeci Ali paşa M. 3 28 15 
274 Rahmi O. Kamil kahveci " 17 29 37 50 
2S Mustafa O. Celil kömürcü ,, 21 30 110 

28s Hüseyin Hilmi uncu . ., 2 31 36 67 
301 Mehmet Faik ,. ,, 14 32 44 
305 Mustafa O. hacı lsmail semerci taşçılar 2 34 15 
328 Şükrü O. Ali kahveci ., 10 35 21 60 
33

4 
M. acaks Dermont kömürcü 2 inci mıhçılar 2-5 37 55 

338 Hacı Meb:net karyola amili Sabunhane 13-15 38 42 
343 Mehmet O. Celil aşçı Cezair han 16 39 30 
356 Hüseyin O. Ali kahveci Şaphane 6-1 40 3 
358 Süleyman Numan aşçı 1 nci K. 16-18-4 41 45 
359 Ali O. llyas kahveci ,, 16-18-5 1 42 15 
371 Ahmet O. Ali Riza şiraca ,, 16-18-6 43 60 
376 Ahmet O. Nuri berber ikinci K. 40 45 6 
382 Ali O. Cevdet kahveci Tuzhane 24 A6 15 
383 Alt Hüseyin ,, 2 ni meyveler 24 47 1 S 
387 Hayim Takumi limonco 30 48 55 
594 Mustafa O. Mehmet kömürcü Limon;ular 11 49 29 33 
39

5 
Hasan O. Ahmet aşçı Barut han 4 50 54 

41l Mehmet Salih döşemeci Baruthane 6 13-51 36 
412 Abdullah oğlu Mehmet kahveci Şamlı 2·1 52 12 
419 Robeno Koryel muakkib " 24 53 36 67 
42} Ali oğlu Kanber kaynakçı " 58 54 30 
42J lsmail kahveci " 60-1 55 45 
426 lbrabim O. Salih aşçı ., 76 56 15 
At)-, Necip uda ., ,, 82 57 21 
.. " Arı 40 58 9 O kunduraca Numan zade 
43s Ramazan büfeci Beyler sokağt 11-1 39 44 
444 Hasan kunduracı 61-1 60 15 
4~ lsmail Hakkı " btankay 49 61 ~ 
461 Ramiz Vehbi kahveci K. Nihad caadesi l 1-8 62 18 
49() Hlscnail O. Ibrahim teni " ,, ,. 11-11 64 30 
495 asan O. Osman oto kaynakçı tramvay C. 76 65 36 
So7 Hail O. Emin aşçı tramvay C. 120-1 66 18 
5o<) Muiz tenekeci ,, ,, 172 67 15 
532 Bohor Alburuvanel manav .. " 180-1 69 18 33 
538 Ahmet Nazmi berber ve tütüncü başdurak C. 48 70 25 67 
441 Hüseyin Avni kunduracı ,, ,, 74 71 18 
549 Mehmet O. Ali kahveci ,, ,. 88 73 18 
553 Hasan Tahsin ., " ,, 114 74 30 
563 Ahmet ve Hakin manav ., ,, 128 75 22 
5/1 Hamit sinema büfesi iki çeşmelik 222 76 55 
591 lbrahim oğlu Şerafettin şişeci ,, 256 77 22 
599 Sait O. Mehmet manav ,, 328 78 18 33 
606 Mahir Celal kunduracı ,, 408 79 12 
608 Abdülkerim O. Ahmet çaycı ,, 311 80 18 
623 Abdurrahim O. Feyzi Tütün ve saire ,, 375 81 25 67 
626 EAb!llet Hamza ekmek satıcısı ,, 427-1 83 3 67 
631 mın Oto yıkamabanesi Damlacık 8 84 60 
638 Mustafa Hikmet bakkal ,, 102 85 29 33 
639 ,, O. lsmail turşucu ,, 69 86 11 
642 A~met oğlu Mehmet Sırrı fırmcı " 71 87 30 
641 Alı O. Nuri manav Halil Rifat paşa 75-1 88 11 
645 Kamil kasap ,, 103 89 18 33 
657 llyas eskici ,, 115 90 3 60 
667 lbrabim tuhafiyeci Molla Ahmet 32-1 91 11 
691 Emin O. Murat eskici Değirmendağ 45 92 3 60 
698 Hüseyin O. Tahir kunduracı ,, 66 93 15 
719 ~sat O. Selahettin bakkal derebaşı So. 1 94 18 30 
/30 abip O. Enver kunduracı hastane caddesi 27 972 9 
734 nüsel:in O. Muharrem yorgancı Hastahane 34 13-99 15 
740 rahım O. Kadri kunduracı " 44 100 15 
742 M~stafa O. Ali eskici ,, 18 14-2 6 
744 Ah O. Mustafa ,, ,, 150 3 12 
752 kadri kaynakçı Aliağa 4 4 30 
754 ~hhnıet O. Fehmi marangoz Molla reis 25·1 5 9 
7Ss -,.,' ra Hasan terzi ,, " 44 6 9 
759 lı ebınet Kenan kunduracı ,, ,, 46 7 12 
763 ~aıı·ı f ı· 1 8 14 68 kömürcü Şeri a ı so. 
//6 ~.abhan O. Süleyman eskici ,, " 2·1 9 6 
/90 ;•e met Hakkı kömürcü Dolaplıkuyu 76 10 3 67 
794 Uat kunduracı Kemeralb 60 11 78 
113 Ali k.. .. .. Hacı imamlar 10 12 18 33 3,.. C • omurcu 

<l M evat tütün ve pul bayii Kemeralh 34-1 14 3 59 347 f ehmet Ali O. Abdullah berber 1 nci mıhçılar 9 21 8 77 36'.l Ma . kahveci Birinci K. 1 22 78 38s D · ~alıb ve llyas kahveci 1 nci K. 16-18-9 23 68 62 
S13 A~vı Le!i limoncu Limoncular 3 24 73 33 
546 F· devrınden Ibrahiın berber Tramvay C. 206 33 3 45 
588 ı.:gani Mehmet yumurtacı Başdurak C. 104 36 16 50 
653 naliı f>8s Aı· kömürcü 2 Çeşmelik 322 40 22 
700 

Lı~ O. Osman kahveci Halil Rifat paıa 86 43 11 55 
ı-ıus · O 33 747 lsnı ~Yın • Şuayip manav Defrirmen dağı 42 44 7 
1( aıJ Hakkı fırrncı Uzun yol 80 46 30 25 620 o aptan Hayri kömürcü Ali ağa 18 51 38 35 

'f uk dsrnan berber iki çeşmelik 409 82 15 
ta h ar a . . 1 h r olun 181?1 eri yazılı 188 mükellef n•mma 933 yılı için Baıdurak Maliye Şubeıince vergileri 
astbil muş ısc de kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi 

e tebliğ ınakamına kaim olmak üzere usule tevfikan ilin olunur. 

No. Citl 

1581 (904) 

İzmir Sulh Hukuk mahkemesin• 
den:: 

Mehmet Salih ile Selime ve mü -
yesserin şayian mutasarrıf oldukları 
lzmirde Alsancak ikinci kordonda 
299 sayıda m ukayyed 8 odalı ve 
7000 lira muhammen kıymetli kar -
gir bir bap hane ile Şadırvan camii 
etrafında çekmecilerde 3 ve 3 / I sa
yılı olan ve bir dükkan halinde kul-
lanılan ve J 200 lira muhammen kıy
metli bulunan iki dükkanın mahke-
mece verilen izaleyi şuyÜ kararına 
müsteniden 23/6/937 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 te İz
mir sulh hukuk mahkemesi salonun
da satışları yapılacaktır.Bu artır
mada tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beş nisbetinde be
del verildiği takdirde müşterisi-

ne ihaleleri yapılacak aksi takdir
de satış 1 5 gün daha uzatılarak ikin
ci artırması 9/7 /937 tarihine müsa-
dif cuma günü saat 1 5 de yine dai
remizde yapılacaktır. 

Gayri menkuller üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaik ile birlikte 20 gün içinde da
iremize müracaat etmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicilile 
malum olmadıkça paylaşmadan ha
riç kalacaklardır. 

Sartname 3/6/937 tarihinden iti
bar~n her kesin görebilmesi için açık
tır. Ve gayri menkullerin evsafı şart
namede yazılıdır. 
Artırmaya iştirak etmek isteyenler 

kıymeti muhammenenin % 7,5 nis-
betinde pey akçesi veya milli bir ban
ka teminatı getirmeleri lazımdır. 
Gayri menkullerin vergi ve sair ka
nuni mükellefiyetleri satıcıya ve 
% 2. S dellaliye ve ferağ harçları alıcı
ya ait olup ihale bedeli defaten ve 
peşinen ödenecektir. ihaleyi mütea
kip müşteri kanuni müddeti içinde 
ihale bedelini vermediği veya vere
mediği takdirde gayri menkuller tek 
rar artırmaya konulup bu artırmada 
en çok bedel verene ihaleleri yapıla-
cak bu arada tahakkuk eyliyccek 
ihale farkı hiç bir güna hükme hacet 
kalmaksızın vecibesini ifa etmiyen 
müşteriden tahsil olunacaktır. 

Daha fazla malumat almak isti -
yenler dairemizin 936/ 1622 sayılı 

dosya:ıına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

1574 (902) 

il •• 
1 Hususi muallim 1 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri sür'atle İm· 
tihana hazırlanır. ,,Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebttıet Ali tuvalet salonuna 
{Z.M) rumuziyle müracaatları. • •• İzmir Sicilli ticaret memurluğun-

dan: 
lzınirde her türlü ticaret ve kuru 

men"a ihracatile uğTaşan Erik F. 
Lohnerin 1/5/937 tarihinden iti
baren terki ticaret ettiğine mütedair 
beyannamesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2000 numarasına 
kayt ve tescil edilmi§ olmakla kaydı 
terkin kılındığı ilan olunur. 

lzınir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Tenik İ.mzasL 

1 -- Beyanname 
İzınirde Karııyakada KurtulU§ so

kağında 8 numaralı dairemde «Eıik 
F. Lohner» firması altında bir mayıs 
1936 tarihinden itibaren devam ey
lediğim muamelatı ticariyeyi bir ma-
yıs 1937 gününde terk ve ticaret 
evimi sed eylediğimden ticaret ka -
nununU&ı mevaddı mahsuwı muci
bince kaydmıın terkin edilmek üzere 
apğıdaki imzamın tudikini dilerim. 

20/5/1937 
İzınirde Ka111yakada Kurtulut so

kağında 8 numarada oturan Erik F. 
l..ohner. 

İmzaaL 
Dairede okunup minuı anlatılan 

bu beyannamede yanımızda imzasını 
koyan Erik F. Lolınerin ıahsını tanır 
ve münderecabnı kabul ve ikrar ey
lediğine fa)ıadet ederiz. 

Şahit 

il YİNATDR 
BULUNHAYAH EV KASASI 

OLHAYAJf BANKAYA BEX7.El 

Mfkrop hırsızdan daha korkuludur._ 

Paranıın kasada Nkladıiınız cibl_ 
ylyeceklerlnlzl de 

aotuk hava dolaplarında muhafaza edinta. 

- -..... iki defa az lflemekle 
' aynı rand6manı veren 

5 SEttE GARAHTİ yepne aotuk hava dolaptan 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZMIR - Samtı.n iskelesi ( Büyük Kardiçah Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLA DA : Ahmet Sabri Acarsoy ,w _ _._._., ______________________ __ 

Tütüncüler, sebzeciler 
Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyı yetiştirilmiş 

fidanlardan almabilir. 
Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul

lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımlza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAHMi KAllAOAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZM IR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3eoe 

'---~~•cwuaw o wl 
• • ....... lllD 

BÜTÜN DÜNYA 

DİŞ ~EKiMLERİ VE~S,.~~ 
P ARiS DlŞ FAKÜL-
TESİN DEN MEZUN MUZAFFER EROGUL ve KE
MAL ÇETINDAGIN TAVSİYELERi : 

SOGUK SU SERT FIRÇA iLE DiŞLERİ, DIŞ ETLERİNiN 
BİRLEŞDİGİ YERLERİ, İÇ VE DIŞ T ARAFlNDAN 
GÜNDE iKİ DEFA TEMİZLEYiNİZ. HER ON BEŞ Nİ
HAYET YiRMİ GÜNDE HER HALDE FIRÇANIZI 
YENiLEYİNİZ. 

BRC>N9Z 
DİŞ FıRÇA LARl 

BU TA VSIYEYE 

TEMAMILE UY-
GUNDUR. 

BÜYÜK ECZANE VE TUHA FİYECILERDE BULUNUR 
B m • 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Sabş No. 
819 Salhane Enveriye So.111 taj No.lu dnkkan 
821 Oarağaç Az"m so. 20 taj No.lu 131-30 M.M arsa 

822 tt .. " 22 " " 106 " il 

823 Dolaphkuyu Kabakçı so. 170 eski ve taj No.lu 20.5!> 

Lira K. 
25 00 
59 10 
45 00 
20 50 

M.M. arsa 
827 Alsancak Karakol sokak 3.eski 5tajNo.lu 117.42 1405 00 

M.M. zeminli ev, maili inhidam bir göz oda (El-
yevm arsa ha!inde) nasfı peşin nısfı dört taksitte 
ödenmek üzere. ""' 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri nakit ile ödenmek üzere 
827 numarada yazıh olanı meşrubat mucibinre diğerleri peşm 
para olarak 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 
5-6-937 Pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların milli emlak mü-
dürlüğüne müracaatJeri. 1!\60 (900) 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

lzınirde Karııyakada Yalı cadde- ~--ımı--mııır.B-mıl---~---------m:;.
ıinde 26 numaralı evde oturan An- altındaki imzanın zat ve hüviyyeti ı Umumi No. 3084 
tovan oğlu Remon yukanda isim ve adresleri yazılı ıa- Hususi No. 3/183 . . . 

imzası. bitlerin tarif ve ıahadetleriyle anla- Bu beyanname aurelmm da1re 
Şahit ıılan lzmirde Karııyakada Kurtuluf dosyasında saklı 3083 umumi nu -
lzmirde Birinci Kordonda Riz ha- t....::..-d 8 d t Erik maralı aslına uygun olduğu tasdik 
d Ab • . IOn.~ıu a numara a O uran k lı d B" doku •• t d" 

nın a ut tıcarethanesmde çalıaan F Lohn . l .. d t t ı n ı. m z yuz o uz ye ı se-
M hm 

_ . - . erın o up mun ereca mı a- . . . 
e ed oglu Emm kab 1 ikr ttikt nesi mayıs ayının yınnmcı per§embe 
imzası mamen u ve ar e en son- .. nü 
Umumi No. 3083 ra bizzat kendi eli ile yanımızda vaz gu İzmir üçüncü noteri Tahsin Amur 
Hususi No. 3/183 ettiğini tasdik ederiz. Bindokuz yüz rel&ai mühürü ve namına imza oku-
Daireae okunup minası anlatılan otuz yedi senesi mayıs ayının yir- namamıfbr. 

İfbu 20/5/1937 tarihli beyanname minci perıembe günü. 1576 (903) 



ordu. 

!ahife ts 

Fratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

• KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 29 5 937 

tahliyeden sonra Burgas - Yama ve 
Köstence limanları için yük alacak
tır. 

SVENSKA ORiENT LIEN 
SAiMA vapuru 28 mayısta gelip 

doğru Anvers - Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND vapuru 2/ 6/ 937 
de gelip (yalnız) Gdynia ve Dant
zig için yük alacaktır. 

AASNE motörü 14/ 6/ 937 tari
hinde limanımıza gelip Hamburg 
Rotterdam - Gdynia - Goteburg ve 
Skandinavya limanları için yük ala
caktır. 

GDYNiA motörü 29/ 6/ 937 de 
gelecek Rotterdam - Hamburg -Go
teburg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

Service Maritim Roumain 
Kumpanyası 

ALBA JıtJLIY A vapuru 16/ 6/ 37 
de gelip Malta - Marsilya limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

tli.ndaki hareket tar-ihleriyle navlun

lardaki değişikliklerden acenta mesuli· 
yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve Tahliye binası arka
talığına müracaat edilmesi rica olu

nur. 

ıında FRATE:.ıt SPERCO vapur acen
TELEFON: 4142/4221/2663 

YENrASIR 

N. V. Lüks Olivier Ve Şii. 
W. }< .... 11. Van f)er LAMBA LıMiTET 
DE~%"~ *v~~ LINtE Vapur acentası 

HAMBURG İRİNCİ KORDON REES 
AKKA vapuru 15 mayuta beklenil- Şişeleri Deposu BINASI TEL. 2443 

mektedir. Anvers, Rotterdam, ve Ham- Lllerman Lines Ltd. 
burg için yük kabul eder. HÜSNÜ !DEMEN ALGERIAN vapuru 5 Mayısta Lon-

MOREA vapuru halen limanımızda Saman iskelesi İkinci Kordon dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka-
olup, Hamburg , Bremen ve Anversten 1-10(867) IZMIR ı·acak ve 15 mayısta avdet edip Lond· 
yük çıkarmaktadır. •••••-ıııiııııı•ıilıı••••••llli ra ve Hull için yük alacaktır. 

AMERlCAN EXPORT LINE.S LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond-
The Export Steamship corporation DOKTOR ra, Hull ve Anversten gelip yük çık.a-

Piredcn aktarmalı seri seferler racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

EXCAMBlON vapuru 7 mayısta Pi· H A N o A N için yük alacaktır. 
reden Baston ve Neyyork limanlarına EG YPTlAN vapuru mayıs hidayetin-
harckct edecektir· de Liverpool ve Swanseadan ge1ip yük 

EXOCHORDA vapuru 2 1 mayısta çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
Pireden hareket ederek Boston ve Nev- için yük a)acaktır. 
york limanları için yolcu ve yük kabul K. SARACOGLU THF. GENERAL STEAM 
eder. Doğum ve kadın hastalıkları NAVlGATION Co. LTD. 

Seyahat müddeti : Mütabassısı ADJlJTANT vapuru 5 mayısta Lon-
Pire - Boston 16 gün Ik• dra için yük alacaktır. 
Pire _ Nevyork 16 gün Muayenehane : ınci Bey-

ler sokağı 65. Tel. 3956 NOT : Vürut tarihleri, va-
AMERlCAN EXPORT LINE.S k Evi: Köprü ı-apur is elesi purların isimleri ve navlun lic• 

The Export Steamship corporation of 
Nevyork Berat apartmanı No. 6 retlerinin değişikliklerinden me· 

EXHIBITOR vapuru 25 mayuta bek- Telefon No. 2545 suliyet kabul edilmez. 
lenilmektedir. Nevyork için yük kabul :28" .. ı..ı~l'Rlıııt!P\. 
eder. 

Service Maritime Roumain Bucareıt 
DUROSTOR vapuru 30 mayısta bek

niJmektedir. Köstence, Sulina, Kala~, 

ve Kalasta aktarma ile umum Tuna li
manları için yük kabul eder. 

Jobmton Varren Llnes - Liverpool 
INCEMORE vapuru 30 mayısta bek

lenilmektedir. Liverpul ve Anversten 
yük getirecek ve Burgas, Varna, Kös

\!ll•llll•cll;~-------ım•ıı tence, Sulina, Kalaz ve tbrail limanları 
eşme İçin yük kabul eder. 

Soc. Royale Hongroise Danuhe 
Maritime Mod. F 

PLAJLARI DUNA vapuru 15 mayısta beklenil-
n1ektedir. Belgrad, Novisad, Budapeotc 
Bratislava, Linz ve Viyana için yük ka
bul eder. 

Den Norske Midelhııvslinje Oslo 

Çeşme plajları icara veri
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü
racaat. SARDINIA vapuru 2 1 mayısta bek

nilmektedir.lskenderiye, Diyep ve umum 

lıı;•-•••ı•ıİl•ııİ1İİİ5m(7İİ9E:ıi8iiıi)laı.; Norveç limanları İçin yük kabul eder. 

Bir Gripin a lmadan evvel 

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

bozmaz, böbrı:kleri kalbi 
yormaz. 

' -5 daki/.a Sonra ... . . ' .. ..... ~: 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

• 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet 

model petromaks lüks lambalarını 
zasından arayını7. 

ve motosikletlerini yeni 
NECiP SADIK mağa-

Balcılar: 156 -- Necip Sadık Damlapınar 
1 :: ... :.~:',. ~·· 

Cicim sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getırdim 
Belli Hilal Eczanesine uğramışsın .... 

Kolonyan "Gönül.,mü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme
dinm!.ydi kokusundan tanı bakalım ..... 

lzmir Liman işletme Müdürlü
ğünden: 

Tersanemizde birikmiş 100 ton kadar hurda demir Haziranın 
7 inci Pazartesi günü saat 10 da açık artırma ile satılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 50 lirayı peşinen 
idare veznesine yatırmaları lazımdır. 

Levazım servisinden izahat alınabilir. 
20-23 1546 GRIPlN 

========---=-====-----=-==-=--="""' 
Karahisar Maden Suyu IZM!R BEl.EDtYESlNDEN : 1 

Cinsi miktarı muhammen 
kilo bedeli K. 

Pamuk 50 160 
O oksijene 10 65 
Eter 6 140 
Gaz bezi 300 metre 12 
Band(beşlik) 25 paket 50 
Band(yedılik)25 ., 70 
Band(onluk) 50 ., 100 
Lizol 30 kilo 120 

Yukarıda cins ve miktarı ve 
beher kilo, paket ve metrosu
nun muhammen bedeli yazılı ilaç 

ve sairenin heyeti umumiyesi 
246 lira doksan kuruş be
deli muhammenle başkatiplık
teki şartname veçhile 4-6-1937 
Cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için on yedi lira yirmi 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte eııcÜmt!ne gelinir 

19-23-26 30 1531 (873) 
- Bütün ölçü sahiplerinin 

ellerinde buluııan ölçülerin se· 
nelik mu yen..!eri için bugün-e 
kadar be .t:diye ayar memur
luğuna ıı>iiracaat edilmiş olsun 

Söke hukuk hakimliğinden: 

Sökenin Çalı köyünden ve 

aslan koçhisarın büdkanlı kö
yünden sofu oğullarından Mus
tafanın 9 senedenberi kaybol
duğundan vefatına büküm veril

mesi davasının yapılmakta 

olan 

ileyh 

muhakemesinde muma

Mustafanın hayatı mema-

tını bilenlerin işbu ilanın neş

rinden itibaren bir sene için

de ı9-5-938 tarihine kadar ha

ber vermeleri ilan olunur. 
1573 (901) -olmasın muayenelerini yaptır

mamış olanların ayar memur

luğuna müracaatla mııayenele· 
rini yaptırmaları İcab eder. 

Ölçülerin senelik muayene
lerine devam edilmekte oldu

ğundan şimdiye kadar ölçüle
rini muayene etlirmemiş olan
lar derhal ölçülerinin muaye· 
nelerini yaptırmaları aksi tak
dirde haklarında kanuni taki
batta bulunulacağı ilan olunur. 

21-24 1561 (890) 

Türkiye 
Kurumu 

.... ~ ........ 

i 
ı:Y • 
~ 

~ l 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
.... , . . . . '- ~ . ~ ·,. . !. ... , . " 

' &ıir haUar yazıldı ve ~ ııçm ı- ... _ ••~ - --

PAZAR 23 MA YJS t99f 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından, hirinİil 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

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

DAiMA RADYOLiN r1 
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b
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yalnız ır ·ıı 
bise parası '. 1 
dört kat efbıl 
nasıl giyilir ? ıı· 

15 kuru~a a,. 
cag· ınız bır P 

bO' 
ket ARTI. eoi' 
yası ile elbıS . 
. k ar• zı 40 ren ·i• 
sından seveceg., 

• bl 
ni7. her bangı ,, 
renge kola1 
çevirirsiniz. r.1

1
:: 

ğazamızdanf ~llt 
ca ğınız ta 51 e• 
üzerine bu ~Dl 
)iyeyi bu ıııe;; 
· d d' t de sım e or ·rr· 

tekrar edebi 1 

. . B yacıla' 
sınıı. o 1 r• ra ve satıcı 3 

••• hatırı sayılır ~~ 
konto yapılır· ı. 

ti•· sorguya il'.~ 
cevap verılır·2 

Telefon 3S!;I 

S. Ferid 

ŞiFA 
Eczacı başı 

Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tay7are 

Altın 

Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

· Turgutlu Belediye riyasetinden: . d• 
Şehrin su geçmiyen yerlerine tesisat yapılması için aşa!f1 I· 

miktar ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye k000 

muştur. ııot• 
1 - Her biri üç metre uzunluğunda ve (70) milimetre dit' 

runda (4600) metre font boru (12) adet vana ve (18) adet 
sek ve (2000) kilo kurşun ve (195) kilo katranlı salmastıradıt· 

2 Malzemenin bedeli keşfi (12995) liradır. 
3 Gümrük maafiyetinin temini belediyeye aittir. it 
4 Buna dair fenni şartname ve keşifnameler lstanbul )ııJI 

ve Turgutlu belediyelerinde görebilirler. 
5 - Eksiltme tarihi 27 • 5-937 Perşembe günü saat 16 dadır· 
6 - iştirak için: 
A - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika: se· 
B - Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 

lediye encümenine verilmesi: . Jılc 
C - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (975) J;ra 

teminat veya banka mektuhu vermesi şarttır. ·ra 
6 - Taliplerın tayin olunan gün ve saatte Belediyeye ;t4ı 

caatları ilan olunur. 15-18-21-24 1483 1 


