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İnıtiyaz sahibi : ŞEVKET B LGIN 1 

Başınuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU ı 
1_ A..BON"E:: Ş~İTİ 1 

~va"!_ müddeti Türkiyeiçin,Hariç için 
-.§!11eilk . .-.-.-. -. -. - /300 2800 1 

1 ~ltı av/ık . . . . . . 700 - 1300 
1 ~ELE!!JN : 2&97 

~Fiati (5) kuruştur 

• 
Cumhuriyetin Ve Cırn~huriyet Eserininiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

Hlndlstanda karışıkhk 
devam ediyor 

Londıa, 25 (A.A) - Hi11dıstamn şimal 
batı lıud11d11nda bıı lngilız askeli mii/tezesin~ 
rüz kadar J'flli hücum etmiştiı. 4 11ejcr ölmüş 
re 7 nefer rmalannuştır. /111nun üzelinr. b11 
tngiliz mıflalröz bölii~ii mtidaltale etmiş ve 
yer/üetam J1 kışı öimüştüı. 

YENt ASIR Matbnıııında basılmı;tır. 
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• Doktor Aras Centvıede Menenzenaoğlu ılc göıiiştiroı 

Fransız Hariciye müsteşarı 

ay 
• 

• 1 
Rumen başvekiliyle Kont Ciano da 
ayni tarihte Ankarada bulunacak 

- Yaz.ısı üçiincü sahifede -



'.)' ' Sahife 2 - -
,DENIZYOL A 1 
( . -.. 
Tarifelt~ı··n yüksekli-
ğioe rağmen neden 

zarar ediyor? 
' - 841 taralı bi:rir.ci ·sahilede -
(ve idareyi kazançlı bir duruma ge-

tirmek hedefimiz olmalıdır. 
Nakliyat işleri serbest i~en iz

mirden lstanbula üzümlerimiz tonu 
~ir buçuk liraya nakled;lebiliyordu. 
Bugün !kutu içinde dört buçuk çu
val halinde üç buçuk liraya götürü
lüyor. 
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Kamb·yo 
müdürlüğünün 
Kontrol hududu 

Bunun gibi diğer maddelerin ta
rifelerinde de yükseklikler göze çar
pacak derecededir. Sonra yine ida
re zarar ediyor. Bu öyle bir sırdır ki 
mutlaka çözülmesi, hastalığın bu
lunması zarureti vardır. Eğer va- genişletilmiştir 
purlarm eskiliği bu masrafı artbn- lzmir Kambiyo müdürlüğünün döviz 
yorsa bu takdirde de daha geniş ve işlerini tedvirde gösterdiği liyakat her 
daha esaslı tedbirlere baş vurmak zaman Maliye vekaletinin takdirlerine 
gerekir. Her yıl yapılan yüz bin- mazhar olmaktadır. 
lerce lira fuzuli masrafı EÖZ önünde Geçen sene Mnrmaradan lskenderun 
bulundurarak yeni vapurlarla de- körfezine kadar deniz kıyılarından yapı
nizciliğimizi çıkmazdan kurtarmak lan ihracatın döviz kontrolü iz.mir Kam· 
müstacel bir vazife haline gelir.He- biyo müdürlüğüne tevdi edilmişti. Tat
snpsız bir yolda ısrarda tabii isabet bikatta bunun birçok faydalan görül-
o\amaz. düğünden bu defa kontrol hududu Gn-

H AKKI OCAKOGLU ziantebe kadar uzatılmıştır. 

Okullar 
Tatillerini ne zaman 

yapacaklar 
Kültür bakanlığının hazırla· 

dığı talimatname mucibince 

nüfusu on binden az olan vila
yetimiz kazalarından Foça, Ke· 
malpaşa, Bayındır, Kuşadası, 

Payastan sonra gelen Islahiye, Kilis, 
Nezip, Çobanbeyli, Akçekoyun, Cemb
lus.Gnziantep knra gümrüklerinden ya

pılan ihracatın kontrol işleri de mahalli 
maliy memurlarından alınarak İzmir 
kamı-· o müdürlüğüne verilmiştir. Dö
viz }; ntrolü gibi bugün bütün dünya
nın i c inde titrediği zor bir mevzuda 
k m i o müdürümüz Bay Şükrünün elde 
ettiği muvaffakıyetler vekfıletin lzmir 
Kambiyo müdürlüğüne karııı beslediği 
itimadı arttırmaktadır. Son karar da bu-

Urla, Karaburun, Torbalı ve nun güzel bir örneğidir. 

Çeşmede ilk mektepler bu ayın 
sonunda tatil yapacaklardır. 

lzmir, Tire, Ödemiş, Bergama 
ve Menemen kaza merkezle
rinde ise ilk okullar yedi Ha-

ıdranda tatil yapacak ve son 
sınıflar talebesi imtihanları on 
beş Hazirana kadar ikmal olu
nacaktır. 

Şehrimiz liseleri ile kız Öğ· 
retmen okulu ve orta okullar 
bugünden itibaren dersleri ke· 
secekJerdir. 
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lzmir Fuarına 
Verilen yüz bin lira 

alındı 

Maliye vekaleti bütçesinden 
lzmir enternasyonal fuarına yüz 
bin liralık bir yardımda bulu
nulduğunu geçenlerde telgraf ha
vadisi olarak yazmıştık. 

Başvekaletin emriyle maliye 
vekaleti bütçesinden verilen yüz 
bin lira enternasyonal fuar ko
mitesi tarafından nhnmıştır. . ·-·····-.. Otuz Mayısta bütün öğret· Kirli hayattan 

menler mektep müdürlerinin Çekilmek ıs iyen kadınlar 
başkanlığında toplanarak tale· 
benin kanaat notları üzerinde Şehrimiz fuhuş ve bulaşık hag.. 

tahklarla mücadele komisyonu 
konuşma yapacaklardır. Sınıf dün ~ııhhat müdürü B. Cevdet 
geçecek talebeler bu toplantı· Saraçoğlunu başkanlığında top-
larda kararlaştırılacakbr:. lanmıştır. 

... • • • 11 ' .. Komisyon, bazı kadınların, 
iskan işleri fuhu, hayatından uzaklqmak is· 

Yeni öçmenler Kayas tediklerine dair verdikleri dilek
çlftllfilnde kurulacak çeleri tetkik eylemiş, bu kadın

köylere yeri e tlrllecek ların müracaatlerini onaylamış· 
tır. Ve zabıtada bulunan kayıt· 

iskan müdürü B. Tahsin Diki· lannın silinmesine karar vermiş:,. 
lide göçmenlerin vaziyetlerini t• ır. 
tetkik etmektedir. B. Tahsin ıeh- - • • 11•• • • 
rimize dönerken Foçaya da uğ- Belediye reisi 
rayacak, orada iskan edilmit DUn Bergamaya gitti 
olan göçmenlerin vaziyetlerini Bergamadald Kermes eğlen-
de gözden geçirecektir. celerini görmek üzere belediye 

Bu sene vilayetimize 5000 göç- reisi Dr. B. Behçet Uz dün baya
men getirilerek iskô.n edilecek nı ile birlikte Bergamaya gitmiş-
tir. Bunların iskan mıntakaları 
şimdiden tesbit edilmek üzere tir. Buırün Bergamada, civar vi-
tetki.kler yapılmaktadır. layet ve kazalardan gelen heyet-

Bu sene vilayetimize gelecek ler Vali B. Fazlı Güleçin başkan-
göçm~nl~r Bulgaristanlı kar- lığında toplanacaklar ve Kozak 
d~şler!mız olup hunlardan mü· yaylasına gideceklerdir. 
h!m -~~r kıs~ı. Torbalıda Kabalı Kozaktaki çam ormanlannda 
çı.ftlı~ı arazısınde kurulacak ye- eğlenceler tertip edilmi tir. 
nı koylere yerleştirileceklerdir. Belediye reisi B. Behçet Uz .......... 

Hapishanede aktama lzmire dönecektir. 

Büyük bir aşevi 
kuruluyor TELEFON : 3151 

YENi ASIR 

Sivrisinek miicadelesinden alınan netice 

• 
ı a s s 

iki kadın 
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Bir san' at cinayeti 
-37- . 

lngilizlerin Vord Prayiz isırı:,: 
de, tanınmış bir politika mııh il 
rirleri var. Galiba Deyli M~~ 
gazeteainde siyaı;i mülakat ' 

Y aralıyan Cemal tetkikler yapar. (14 

h" d' · l Mensup olduğa müeuese ke. 

nu Ve ile ever 
a ıseyı an atıyor diıini ispanya harbını takibe rrı.e 

• Nitanlısı Servetle annesi Sa- mur etmiş .. lince Madride gittflt 

ı kineyi Celalbayar bulvannda aonra V alenıtiaya ge,miş.. Sa j0 
biçakla yaralayan Cemal dün mankada halkın harp hakkıtı, 
müddeiumumiliğe verilmif, sor- neler düşündüğünü tetkik etırııf•' ·-·-·-Halkapınar bataklığı ancak devlet 

yardımiy e kurut lab· ir 
Bundan bir müddet evvel 

şehrimize gelerek lzmir ve 
havalisindeki bataklıklarla Urla 
ve Balçuva gibi kaplıca sula
rını tedkik eden Sıhhat Ve
kaleti mütahassıslarından B. 
Vayt Vekalete raporunu ver
miştir. 

Buradaki alakadarlara gelen 
haberlere göre B. Vayt rapo· 
runda, lzmir ve Karşıyakada 
belediyece yapılan sivrisinek 
mücadelesinin iyi neticeler ver
diğini bildirmekte ve belediye
nin her eve mazot dökmek 
suretiyle giriştiği bu mücade· 
lenin muvaffatfakıyetli netice
leri tebarüz ettirilrnektedir. 

B. Vayt, geçen seneler bu 
zamanda müthiş surette çok 
olan sivri sineklerin bu sene 
çok azalmış olduğunu ve yapı· 
lan mücadele sayesinde sinek
lerin serfe halinde mahvoldu
ğunu raporuna ·kaydeyledikten 
sonra bataklıklara geçmekte· 
dir. Karşıyaka Bostanlı batak
lığının kısa bir zamanda kuru· 
tutması sayesinde Bostanlı mın
takasında sivri sinek mücade
lesinde muvaffakıyet elde edil
miştir. 

Yamanlar suyu 
Yeni kaynaklarla tak

viye edilecek 
• Karşıyaka Yaman;ar suyuna 

daha üç kaynak ilave edile
cektir. Bu kaynakların mevcut 
diğer kaynaklarla birleştiril · 

mesi için liz.1mgelen borula· 
rın yerleştirilmesine başlanmak 
üzeredir. Belediye riyaseti, bu 
iş için şehir meclisinden karar 
almışhr. Bu suretle Karşıyaka 
Yamanlar suyu daha bollaşmış 
olacaktır. 

Muhabere kağıtlartna 
Ruhsatname numaraları 

konacak 
ihracat ruhsatnamesi alan 

tüccarların fatura ve mektupluk 
kağıtları üzerine bu ruhsatna
melerin numaralarını koyma· 
dıklarım gören lktısat Vekaleti 
bu hususta bir tamim gönder• 
mi~, ticari kağıtlara ruhsatname 
numaralarının konmasının te-
mini ve ruhsatname numarası 
bulunmayan kağıtlar üzerinde 
ticaret odalarınca hiçbir mua
mele yapılmamasını bildirmiştir. 

Halkapınar batakhğmm ku
rutulması için alınacak tedbir
leri zikreden B. Vayt, bu bü
yük bataklığın devlet yardımi
le kurutulması mütalaasında 

bulunmakta ve bu bataklığın 
lzmir civarındaki bütün batak
lıklardan çok geniş olduğunu 
ileri ürmektedir. 

Belediye elile kurutulmasına 
çalışılan bu bataklığın daha uzun 
zaman kurutulamıyacaS?ını, hal
buki devlet bütçesinden yar
dım yapılmak suretile işe giri· 
şilirse kısa bir zamanda kuru
tulmasının kabil olacağını be-
yan etmektedir. 

lzmirin mühim bataklıkların
dan biri de Karşıyakanın Çiğli 
köyü civarmda deni:ı sularının 
birikmesinden husule gelen 
gen1ş arazidir. Bu bataklık 
sahası 45 bin hektar mıkta-
rında olup mUnbit bir arazidir. 
Burası kurutulduğu takdirde 
elde edilecek arazi vilayeti
mize gelecek göçmenlere tevzi 
olunabilecektir. 

Bu bntakhğm devlet bütçe· 
s:nden yardım edilmek suretile 
kurutulması için vilayet alaka
dar makamlar nezdinde teşeb· 
büslerde bulunmuştur. 

arşı yaka 
Yol inşaatı bitmek 

üzeredir 
Uzun zamandanberi inşaatı 

devaııi eden lzmir - Karşıyaka 
şosesi önümüzdeki hafta biti
rilecektir. Bu şose, yağmur ve 
deniz sularından her sene bozul 
makta idi. Nafıa müdürlüğü bu
nun önüne geçmek için yolun iki 
tarafına duvar çektirmiş ve 
şoscyi de bir metre yükselt-

miştir. Şose önümüzdeki hafta 
zarfında işlemeğe açılacaktır. 

Yangın 
Bug~n saat sekizi yirmi iki 

geçe Alipaşa caddesinde ta
vancılar çarşısında Kazım De
ınir Tene ait 23 sayılı Ayna 
imalathanesinin Dökümhane 
kısmında ayna imaline mahsus 
Benzin ve Asfalt mahlülünUn 
birdenbire parlamasından yan
gın çıkmış ise de yetişen itfai· 
yenin süratle aldığı tedbir sa· 
yesinde ateş derhal bastırılmış· 
tır. Dükkan sigortasızdır. 
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gu hakimliğince isticvabından General Franko ile uzun bir h~ 
sonra tevkif olunmuftur. Cemal, bıhal yapmış .• Şimdi gazetesıfl' 
suçunu itiraf etmif ve funları de intibalarını naklediyor. 
söylemiştir: 

- Evlenmek istiyordum, hal
buki nitanlım Servet, kaymval
dem Sakine mütemadiyen beni 
oyalıyorlardı. Kendilermi görüp 
bu işin ne zamana kadar uza
yacağını sormak için onların işe 
gitmek üzere geçtikleri bulvara 
gittim ve bekledim. Bu sırada 
nişanlım annesiyle göründü, ben 
kendilerine ilerliyerek bu i~in ne 
zamana kadar sürüncemede ka
lacağını sordum. Ni~nlım Ser
vet: 

. 
lngiltereli muharrir ciim~~; 

yetçilerin simdiki merkeııtl lr 
bir ihtiyar l:acl••· ·n yanına ya 
laşmış: e-

- Neden harbediyorwnuı, ti 
1
, 

den silah taşıyıp harbı kısışt;tl' 
yorsunuz, demiş .. ispanyalı 
dın şu cevabı vermiş: 

- Bilmiyoruz .. 
Ayni muharrir bu defa ti~ 

yonalistlerin merkezinde aı':r 
elbisesi yamamakla meşgul !, f' 
kince bir kadının yanına ya1Uaf 
mıf, ona da ayni suali · sortr111 

' 

aldığı cevap fU olmuş: 
- Bilmiyorıız .• 

- Artık seni istemiyorum! 
Diye cevap verdi. Bunun üze

rine kızdım ve kendisini korkut· 
mak için biçağı hafifce dokun
durdum. Bu sırada annesi üze
rime hücum etti, ona da hafifce 
batırdım. öldürmek kasdiyle B;~i;,. asıl canımı sıkan rıa~ 
yapmadım. öldürmek iateaey- bu değildir. Bu lngiliz mıı~ lr 
dim biçağı iyice sokardım. riri na•yonaliMlerin işgal ettıltftr 

Ya~;;;·t;~iundu ri bir ıehre bir generalin reJıi 
katinde girmif .. Şehrin iç . mtı ır 

Tirede Kara Hasan camımın lelerinden bir evde garip .bir ırı0 

yer odaşmda yatmakta olan Bn. zarayla karfılaşmış.. r 
Saniye jiletle bilek ve boğazın- işgal orduaundan birçok fi tr 
dan yaralanmış olduğu halde ferler evde buldukları yükte lılr 
bulunmuştur. lif, pahada ai7ır eşyaları ceP 

Zabıta, Bn. Saniyenin ne su- rine indirirlerken kupkuru bir tıe' 
retle yaralandığı haklunda ta.h- fer, sanat eseri bir yağlı bo>': 
kikat yapmaktadır. tablonun üzerine atılmış.. 1'af.,. 

Aygı; d~su boya ile simsiyah bir hale getı 
m~. J 

lzmlr cıvarına getirUecek lngiltercli muharrir hadise~ 
Torbalıda bulunan Aygır naklettikten ıonra, yağlı b0 r 

deposunun şehrimiz civarında tabloyu karalıyan neler için ~1ef 
münasip bir yere nakli karar- li» diyor. Bana kalırsa bu ne ~· 
laştmlmışbr. Torbalı Aygır de- hakikatte deli değildir. Bir ' 
posu bir şube halinde bıraka- navardır. 'tf' 
Jacak ve şehrimizdeki depo Şimdiye kadar harplarda ·le' 
merkez haline getirilecektir. sanların öldürüldüğü, ıeh'Uır 

Aygır deposunda mevcut rin yıkıldığı, :uhirli gaz ka /ır 
hayvanların ot ihtiyacının şim- nıldığı görülmü,tür. Bütün bıı el 
diden temini için ot biçtiriJme· cialar belki de fazla bir kıyffl,r 
ğe başlanmıştır. ifade eciemiyen insanlar içitı .~ 

Hava istasyonu 
Cumaovasında yapılacak yol· 

cu hava istasyonu için lazım 

olan arazinin istimlak muame· 
lesi bitirilmek üzeredir. 

istimlak muamelesi bittikten 
sonra yolcu tayyarelerine mah-
sus hangarın ioşasına başlana
caktır. 

Cumaovası istasyonu cıva
rında yapılacak hava istasyonu 
modern tertibata haiz buluna
caktır. 

inşaat bittikten sonra An
kara, lstanbul, lzmir arasında 
yolcu tayyare seferleri başla
yacaktır. 

Borsa heye ti toplanıyor 
Borsa idare heyeti yarın bir 

iç:ima yapacaktır. Bu toplautı
d" satış işlerinin tanzimi için 
b:ızı hararetli müzakereler ce· 
reyan edecektir. 

lenmi~tir. Fakat insan oğlu fi •p 
diye kadar aanal eserini tah~f 
etmeyi hatırına getirmemifl'; 
Aııl yıkım, yağlı boya tabl0~~ 
karalıyan nelerin mantığıfl 

toplanıyor. NERiMAN coflSft 

Kaçakçılık 
Glzll Rakı yapıyorlarrt11f 

•••• Burnavanın postahane so~ 
ğında giritli Hasan ve Salib.~ 
ait "4., sayılı evde lzmir Jııb' 

I' 
sar memurları tarafından yııP.c 
lan arama sonunda bu e''~ı 
bodrum kısmında sakla rB ., 
taktirine mahsus kaçak ~ıe 
inbikle ufak bir kazan ve Y10

., 

b . .. t 'l"t d bl u evın muş emı a ın an (e 

TAYYARE 
BUGÜN 

s· ıNEMASI 

odamn dolabında damgası~ .. ıJı 
kaçak bir deste oyun kağ' , 
ve Ödemişin Beydağı na~i)';e 
sine bağlı Eğri dere köyU11 ~ 
Kale oğlu Mehmet ça\fuştl ~ 
evinde 13 kilo JcaÇ~I' 
yaprak tütün müsadere eo 
miştir. 

•• •• 

Şehrimiz ceza evindeki mah
kfım ve mevkuflara Vali B. Fazlı 
Güleçin delaletiyle Kızılay tara
fından sıcak yemek verilmesi 
için bazı teşebbüslerde bulunul
duğunu yazmıftık. 
Yapılan tetkikatta adliye ve

kaletinin lzmir ceza evi için se
nede yirmi beş bin lira tahsisat 
verdiği anlaşılmış ve bu para Kı
zılay kurumuna verildiği takdir
de mahkum ve mevkuflara ? ~er 
gün sıcak yemek verilebilecc .: 

ş 
' 

ta 
Havalar eyi gidiy~~ti 
BugUnlerdeki hava "aı1Y ~

ba~lar için çok müsait git~~e 
tedır. Mahsul henüz yetıŞ ~e 
devresinde bulunduğu 0e 
yağmur yağmadığı için bu ~e ~e 
üzüm mahsulünün çok eY

1 ıo' 
bereketli o!acağı alakad0

' 

tarafından söylenmektedir• 

Oyuıyanlaı·: ate Denagy ve p·err Blanchur 
MEVSIMiN EN ŞIK VE GÜZEL FİLMi 

Seans saatleri: 3, 5, 5,15, 7,15, 9,15 
•••••ıııııeıı•••••••••••••••ııııııııııııaı•••••ıııııı•ıııaıı•a••••••••••••ıııaııııııııı••••••••••••ııııııııııaııaıııııı•ııııaıııeıııaııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııı Bütçeler ."';1 neticesine varılmı"tır. ı 

28 mayıs cuma gününden itibaren herkesin sabırsızlıkla beklediği filim Kızılay kurumu hapishanede 
bir aş evi vücuda getirmek için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Bu hazırlıklar yakında ikmal .......... : .. ~ ... B.~~~~~:~ ... !~::~.~~~~!~ ... !.~~ ... ~~Y..~~.~ .. ~~~~~~.~.~ .. ~ ........... ~.~-~~.~~~~ .. ~~.?.~~.~ .. !.~~.!!!.~ ......... . 
Ticaret odası ile şebr; s"l 

borsasmın 937 bütçeleri. 11' Ôt' 
vekaletine gönderilmiştır. IJtl 
renildiğine göre Vekalet, 9it 
günlerde bu iki daireye. JO 
bütçeleri tasdik ederek 

18 

edecektir. 

edilerek hazirandan itibaren iz- Tarihin en büyük hailesi, 
mir ceza evindeki dokuz yüz mah-
kum ve mevkufa her gün sıcak evsimin eıı hüyiik fiJmi 
yemek ve ekmek verilecektir. (~~~~~~~~~:;iL=:C:~~~il~::l'.Es~§~~~lii{:;;~~S~~~~t~:L:~.~~2;::.:§altimri~~~Z~~SI:JL~~=J 
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ratelli Sperco N. v·. Lüks Olivier Ve Şü. Agw ızdan çıkan her dı·ş 
Vap A t W. F. Jf. Van i)er LAMBA LıMiTET ,, uru en ası f\O'ı'ALE NEERLANDAIS Zce & Co. Vapur acentası Hayatın temel taşlarından 

K DEUTSCHE LEY ANTE LlNlE d k } 
1-1.E: UMPANYASI HAMBURG iRİNCİ KORDON REES yerin en sö Ü mesi demektir 

birinin 
fakat 

~YedRCULES vapuru 29/5/937 ARKADiA vapuru 11 haziran- Şişeleri Deposu BiNASI TEL 2443 
l\iiate en_aonra Burgas - Varna ve da beklenilmektedir • Rotterdam, Ü Lllerman Lines Ltd. 
lır. nce hınanları için yük alacak- Hamburg ve Bremen için yük ka- HÜSN JDEMEN ALGERlAN vapuru 5 Mayısta Lon-

SVE. bul eder. Saman iskelesi İkinci Kordon dra, Hull ve Anveroten gelip yük çıka-
SAf NSKA ORIENT LIEN AMERlCAN EXPORT LINES 1-10(867) IZMlR racak ve 15 mayıata avdet edip Lond-

do~ AMA vapuru 28 mayısta gelip The Export Steamship corporation •·---ıiiıiıiııımııııiı•l--ıııiiıİİİİİİm ra ve Hull için yük alacaktır. 
b nve R d H Pireden aktarmalı seri seferler LESBlAN 2 7 t L d Ut ı:_ rs - otter am ve am- · vapuru mayıs a on -

~ll(urııanlar1 için yük alacaktır. EXCALIBUR vapuru 4 haziranda DOKTOR ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka-

de ge~ING( LAND vapuru 2161937 ~:.:::~ ~~!~~ir~e Nevyork için H A N o A N ;;:a~:ea~~~:a;anda Londra ve Hull 
~İ• ·

1
• P Yalnız) Gdynia ve Dant- EXE 8 h d • Çın Yük l TER vapuru 1 aziran a EGYPTIAN vapuru mayıs bidayetin-

AAsNE a acaktır • Pireden Nevyork ve Boston için de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 
binde 

1
. motörü 14/ 6/937 tari- hareket edecektir. ' çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 

flott imanımıza gelip Hamburg EXCAMBION vapuru 2 temmuz- için yük alacakhr. 
Sk"ncdr~arn - Gdynia _ Goteburg ve da Pireden Boston ve Nevyork için K. SARACOGLU THE GENERAL STEAM 

ına 1 hareket edecektir. D • kadın h t 1 ki ~tır. "Ya imanları için yük ala- ogum ve asa ı arı NAVIGATION Co. LID. 
C EXOCHORDA vapuru 16 tem- Mütahassısı ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon-

•eı~~kYNIA motöru·· 29/ 6, ·937 de muzda Pireden Boston ve Nevyork M h Ik" • B dra için yük alacaktır. • .,, R içni hareket edecektir. uayene ane: ıncı ey-
leb 0 tterdam - Hamburg -Go- Seyahat müddeti : ler sokağı 65. Tel. 3956 NOT : Vürut tarihleri, va-
İçiııur~. Ve Skandinavya limanları Pire - Boston 16 gün Evi: Köprü tapur iskelesi purların isimleri ve navlun üc-

~uk ~lacaktır. Pire - Nevyork 18 gün Berat apartmanı No. 6 retlerinin değişikliklerinden me-
.oervıce Maritim Roumain AMERICAN EXPORT LINES Telefon No. 2545 suliyet kabul edilmez. 

The E.xport Steamship corporation ""!.!!?!~~~~ 
ALB Kumpanyası Nevyork ~'ı: 

<le el' A JULIYA vapuru 16/ 6/ 37 EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
İçin\~t Malta - Marsilya limanları beklenilmektedir. Nevyork için yük 

ltii d Ve yolcu kabul eder. kabul eder. 
n •ki h k Servi Ma • . R . B latd . arc et tarihleriyle navlun~ ce ntlnıe oumaın ucareıt 

)cı ~ değişikliklerden acenta mesuli- · DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
D •but etmez. beklenilmektedir. Köstence , Sulina 

~ ıılıa fazla t f il" . . lk" . k Kalas ve Kalas aktarması olarak 
""Qd as at ıçın ıncı or- b'"t"" T ı· 1 · · ··k k • 1' ..ı, .

1 
u un una ıman arı ıçın yu a-

''Qda FaA mı ve Tahliye binası arka- bul eder. 
lafığ,na -~ SPERCO vapur acen· John•ton Vuren Lines - Liverpool 
l\~r. muracaat edilmesi rica olu- INCEMORE vapuru 30 mayısta 

1'E:u: Liverpul ve Anversten gelerek yük 
FON : 4142/4221 /2663 çıaracaktır. Burgas, Vama, Kösten-r ... ~~!"11 _____ .;._.. ce, Sulina , Kalas ve lbrail için yük 

Ç kabul eder. 
eşme Soc. Royale Hongroise Danube 

Maritime 

PLAJLARI BUDAPEST vepuru 29 mayısta 
beklenilmektedir. Belgrad, Lima-

Çeş 1 sol, Budapeşte, Bratislava, Linz ve 
1 me P ajlan icara veri- V . k ecekr iyana ıçin yü kabul eder. 
fi ır. Kestelli caddesinde Den Norske Midelhavslinje Oslo 

alk oteli bay Fuada mü- BOSPHORUS vapuru 18 hazi-
racaat. randa beklenilmektedir. lskenderiye 

:-:'t'~~~--1.:.1;:;1~5~(~7~9~8):...! Diyep, ve Norveç limanları için yük 
~ kabul eder. 

a· ır Gri · 
~ın almadan evvel 

latıra:Lb----=.::....:::...:..:::_ 
Şİddetıis/~ ve ağrının en 
Ç-buk nı en kolay, en 
llıeı:ı; Ve en ucuz geçir
C.R_1; Çaresi bir kaşe 
boz ıN almaktır, mideyi 
~ lllaz b""b k ıotına ' 0 r" leri kalbi z. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

~ GRIPIN 
ı~~==~====~ 
Ztnir t· . ) .d . d 
D- ıman ış etme ı aresın en: 

>'ll\'a:;:kköşe '.°ıhlık demirin 8, 10, 12 milimetreliğinden 14 ton 
beş t demır çubuğun 16, 18, 20 ve 22 milimetreliğinden on 
d on 

e dört Ve demir pul somun köşebent ve lame demirlerinden 
p ton satın alacağız. 

. azarlık 16 H . . 
•şletın a:ı:ıran 937 Çarşamba günü saat 15 de Lıman 
l' e Dıüdü ı··-- b" 1 k eklift r ugu •nasında şefler encümeninde yapı aca tır. 
3SO lir: bulunmak istiyenlerin muvakkat teminat olmak üzere 
. Fazla tatırmaları lazımdır. 
ıl;1 11 zabat alın k · · L · · t ' olun a ıçın evazım servısıne müracaa o.unması 

ur. 

" 1 

26-1 1616 (922) 

1·· 
Urkiye Mensucat 

Türk Limitet 
Şehitler 

Fabrikaları 
Şivketi 

Caddesi Makara Sokak 
l ek Po!tta Kutusu 12& lz;;..ı,. 

1 . Ve tnÜt dd't k eııır, katı ea ı atlı pamuk iplikler, boyanır, kaster-
anır kırınızı ve mavi boya'arın çeşitleri. 

F! '\TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Ç. 

• 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 

model petromaks lüks lambalarını NECiP SADIK mağa
zasından arayınız. 

Balcılar: 156 -- Necip Sadık Damlapınar 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Karrıil Aktaşın 

''Nasırol emal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

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

kiloya kadaf mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 
No· 28/9 Hüsnü uz Ödemişli mağazasıdır. 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

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

DAiMA RADYOLiN 

Yalnız bir el
bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

•1111 

15 kuruşa ala
cağınız bir pa
ket ARTI bo
yası ile elbiseni
zi 40 renk ara
sından seveceği

niz her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 

hatırı sayılır is
konto yapılır. He 
sorguya mutlak 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

S. Ferid Eczacı başı 

ŞiFA Eczanesi 
Fenni gözlük ilzerine en yeni 

en zarif çeşitler getirmi~tir. 

Spor 
Güneş 

Tay-mre 

Altın 
Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan hiç başka pil kullaurnaz. 

Umum deposu : Sulu han cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 

vdemişli. 
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Kermes •• gunu 

.. ' •.. -··'· ·-, ~ ı-~ 

,, .. 

Fıstık çamları aras 
bülbül sesleri de 

an 
oru 

ere era ar en 
dolduruyordu 

Kozak delikanhsı askere giderken genç kızlar onun -Askere gidiyorum - şarkısını dinliyorlar. Ağaçtan 
fıstık toplamak için sıçr!yan delikanlılar neş'e içinde çalışıyorlar v agaca 

BERGAMA, 25 MAYIS lı ve neşeli geçiyor. Derelerin ıçın- likanlılar Keğeyi, yakın ağaçlardan 
Kermesteki arkadaşımızdan den akan suların başında yükselen birine iliştiriyorlar. Ve bir sincap gi-

Yarın, Kermes haftasının beşinci ağaçlardan bülbüller öterken, Koza- bi diğer ağaca atlıyorlar. 
gunu programı mucibince Kozak gın çok çalışkan halkı fıstık toplı- Bütün bu müşkül ameliyeler göz-
yaylasına gideceğiz. Bergamanın yorlar. lerimiz önünde yapılırken cidden 
yirmi beş kilometre mesafesinde, Bize verilen malumata göre Ko- zevk duyuyoruz. Ancak, iki üç se-
600 rakımındaki bu cennet köşesi- zak sakinleri, 1270 tarihinde Vefik nede bir defa böyle ağaçtan ağaca 
ni, biz daha evvel gezme imkanını paşa tarafından iskan edilmiştir.Ken- atlıyanlar arasında kurbanlar da ve-
cide etmi§ bulunuyoruz . dileri buraya muhacir olarak gel- rildiği oluyormuş. 

Tasavvur ediniz ki saatlerce uza- mişler .• Fıstık ticareti yaparak.hay- ASKERE GiDERKEN 
yıp giden fıstık ağaçlarının altından vanlarına bakarak yurd, yuva kur- Burada bize anlatılanlardan an-
güneşi göremiyoruz. Sayısı üç mil- muşlar ve meydana sağlam nesil- 1ıyoruz ki, Türk köylüsünün İş ha
yona varan meyvalı çam fıstığl ağaç- ler getirmişler. yatı, yaşayışı ve umumi portresi 
)arından maada, milyonlarca san Kazağın on altı köyünde 1600 henüz hiç bir şair, hiç bir muharrir 
çam dedikleri meyvasız ağaç, bu- hane halkı var. 6000 nufus, her za- tarafından çizilmiş değildir. 
lunduğumuz güzellik dekorunu man üç yılın meyvasını taşıyan işte bir misali .. 
gölgel~yor. Ve her ağaç, geni~ yap- ~~ >ııı: ~ ~ ~ «,;. .,,.. .-. . 

rakla.rıyle adeta ~a~ınıza genwiş bir .~; •• ~ 7 ~~~- --~~ • ''\, 

§emsıye açmış glbı •. Uzunlugu se- · ; ,,. ~~ ' , ~~-
kiz, genişliği yedi saat tutan bu de- ""-"~..,,, ~~., -"e:;,~:;.;;·.;;,,,....~, 
kor iç~ide yeşil olmıyan, renk ver- '\< ~ ~ ~-----~-...;,..;.. 
miyen, çiçeğini göstermiyen tek 7~ ffiaP ~ "' "'' ... ~ 
n;?ata tesadüf edemiyorsunuz. . Q f ~ ~\: 

ünceleri düz ve meyilsiz olan çam- M ... -'1'-.~ .... t:!. 

lık bir aralık sizi elinizden tutarak 
yukarılara, çamlara bezenmiş dağ 
eteklerine sürükliyor. Küçük de
relerin içinden ince ince sular sızar
ken, sabah vakti serin günün ilk 
İşıklariyle kendinize geliyorsunu. 

Taze günün berrak havası, Lok
man hekimin methedip durduğu su
lariyle Kozağm bütün dekorunu içi
yorsunuz. Ayağınızın altından se
rin dereler akıp dururken binlerce 
ve binlerce bülbül size tatlı bir ha- . 
h ·· •w • d. l · B""lb"']l · Karşıyaka orta mektep talebeleri Bergama harabelermde ar muzıgı ın etıyor. u u erın w . . 
neşeli şakımaları arasında geçen çam .aga~ları?ı. dı~katl~ bakarak 1 cutları bu ış sp~runa alışkın olan de
saatlerin hesabını aklınızda tutamı- kendı gelırlerını temın edıyorlar.Me- Kozaktan hır delikanlı askere 
yorsunuz. sela fıstık çamlarındaki 937 yılı do· gitmezden önce hazırlığını yapar .. 

~U . ~IR lCA ITIR ğuşu an~~k ~39 da idr~k edilecek ~ıs- Eşyasını bohçasına doldurur .. Men-
Kozak .nahıyesının degw erli mü- hklar ıçındır. 1ktısadı buhran dun- d'l ·bi pO!:U gib. k l ta-

A ··b·· d k Ik k ı gı , :.- ı no san arını 
dürü Bay Mahmut Baştuğ bana ve yanın ta o ur ucun an a ara amladıktan son d k 

k d K ~ b··1b··1 1 k d m ra ev en çı ar ve 
muharrir ar a aşım Orhan Rah- . oz~g~n . u u yuva a~ına. a ar çamlığa gider. 
miye izahat veriyor : sınsı sınsı sokulmasını bılmış.. Bu 

Bu gidiş habersiz olduğu halde J 
-Eğer varsa- yalnız nişanlısı, yok
sa köy kızları çamlıkta toplanıyorlar. 
Genç köy delikanlısı (Ben askere gi
diyorum, unut beni sevgili) şarkısı
nı söyliyor. Genç kızlar da hu şarkı
ya aşık oldukları içn göz yaşlan dö
küyorlar. Bu suretle delikanlı kız
lara veya nişanlısına veda ediyor. 

Askere giden Türk köylüsünün 
bu gidiş telakkisindeki ulvi mana 
cidden şaheserdir. 

Kozakta köylü harman kaldırdık
tan sonra genç kızlar toplanarak 
mahsul bayramı yaparlar, şarkılar 
okurlar, oyunlar oynarlarmış •• De
likanlılar toplanarak bunları sey
rederlermiş.. Ayrıca mahsul top
landıktan sonra, köyün ileri gelen 
ihtiyarları toplanarak mahsulü met
hüsena ederler ve rağbetini arth
racak tedbirler alırlarmış .. Bu da çok 
tipik bir i~tir. 

GELiN ODALARI 
Kozak köylerindeki gelin odaları 

çok caziptir. Kız dünyaya geldik
ten sonra anası ve babası : 

- Tanrı gönderdi, yüz göz edin
ceye kadar besliyeceğiz, semirtece
ğiz, derlermiş .• 

Bu bir işaretmiş. Ev içinde bir oda 
ayrılır, odanın içinde raflar ve sı
ralar yapılırmış.. Her sene köylü, 
mahsulünü aldıktan sonra tedarik 
ettiği gelinlik eşyayı bu odaya yer
leştirirmiş .• Genç kız da yavaş ya
vaş çeyizini dikmeğe başlarmış. • • 
Genç kız on beşine gelince çeyizi 
noksansız olarak tamamlanırmış •. 

Kozak zengin varlık içinde Tür
kiyenin değil, belki de dünyanın 
en üstün bedia köşelerinden biridir. 
Kermes eğlenceleri münasebetiyle 
biz Kozağı yeni tanımış oluyoruz. 

- «Bu bir icattır, diyor. Yurdu- rakipsiz mahsul evvelce 280 ku
muzda cidden güz~I. istismarı müm- ruşa kadar satılırken şimdi ancak 
kün sayısız güzellik dekorları var .• yetmiş kuruşa satılıyor. 

Bergama, Kermes eğlenceleri 
Biz güzellik dekoru içine gömüldüğü Her işte olduğu gibi fıstık çam
müz için onların kıymetini, İçten gö- ları da bakım İstiyor. Köylü dara 
remiyoruz. Kozak, yeni şekliyle de- geldiği için hazan ağaçları hırpala
ni1ebilir ki valimizin icadıdır. mak mecburiyetinde kalmış .• Ba-

Valimizin icadı.. Ona şüphe et- kımsızlık yüzünden ağaçların verimi 
miyoruz .• Vali bay Fazlı Güleç Ber- azalmış .• Ancak, bunun kolaylıkla 
gamada Kermes haftası fikrini or- izale edileceğini bize haber verdi

o·· n Berganiada bir fut
bol maçı yapıldı 

Eski Müsten1lekeler için 

lngiltere iade edilmesini 
muvafık •• S?Oruyor •• 

dominyonlar bu mes'eleye 
yanaşmıyorlar 

taya attığı zaman bel~i de içimiz- ]er .. 
den, şüphe edenlerimiz olmustu .. .' 
~telsiz, konforsuz bir şehir içinde 
bınlerce ve binlerce ziyaretçiyi ba-
rındıracak otel, lokanta temin et-

Ayrıca Bergamada hayvancılığı 
himaye için koşular da tertip edildi 

mek, zengin bir eğlence programı 
hazırlamak, harabelere otomobiJJe 
çıkmak, lstanbul Şehir tiyatrosunu 
celbetmek, maalesef unutulmağa 
mahkum olan milli sporlarımıza ruh 
vermek, milli rakıslarımızı ve oyun
larımızı salahiyetle oynıyacak trup
lar meydana getirmek, bütün bu iş
leri iyi organize etmek bize bile ha
yal gibi geliyordu. 

Kozak delikanlıları Bengi 
Hem bunu itiraf etmekle daha doğ- oyunundan evvel 

ru konuştuğumuza da inanıyoruz ... 
Bugün milli sporlarımıza ve milli ra- NASIL ÇALIŞIYORLAR~ 
kıslarımıza karşı, yalnız köylerimiz- Fıstıkl?r.ın . t~planması cidden 
de değil, onları seyreden şehirlileri- zevk verıcı hır ış oluyor •. Bu, başlı 
mizde de büyük bir alaka uyanmış- ha~ı~~ .bir spordur. Fıs~ıklar idrak 
tır. Daha iyisi, senelerden beri lzmir- edıldıgı zaman genç delıkanlılar, Ke
de yerleştikleri halde tarih ve güzel- ğe denilen altı yedi metre uzunlu
lik şehri Bergarnnnın içinde yatan ğunda ince bir sırığı çam budaklarına 
tarih kaynaklarını görmiyenlerirniz iliştirerek şayanı hayret bir sür'atle 
vardı. Eski medeniyet izlerine alaka ağaca tırmanıyorlar. Keğe ile fıs
göstermekle onları yalnız sevmiş tıklan düşürüyorlar. 
olmıyoruz. Ayni zamanda onları hi- Delikanlılar bu işi yaparken, çam 
maye ve muhafaza yolunda da ve- fıstığı ağaçlarının altında bekleşen 
rimli hatvelere yol açıyoruz. genç kızlar da onları toplıyarak se-

ÇAMLIKT A petlere ve çuvallara dolduruyorlar. 
Fıstık çamlığı Kozaklıların Sonra, bir ağaçtan diğer bir ağaca 

vet kaynağıdır. Dünyanın en geçmek içn aşağıya inmeğe ve tek-

• •••• 
Bergama Kermes eğlenceleri, va- altına düşen taraf daima tehlike ge

limiz bay Fazlı Güleçin baqkanlıgı~ n- çirmiştir. Neticede üçe karşı beş :.- Be B. Hitler, Doğum yıl dönümü günıi .... ~ 
da büyük bir alaka ile devam et- gol ile rgarna Halkevi takımı ga- Roma, 25 ( ö.R)'- Berlinden bildiri-, sına taraftar oldukları halde, Bu)'\l 

mektedir. lip gelmiştir. liyor ı D. A. Zeitung> Londrada taç Britanya Almanyayı hükmü altında t\lt' 
Kermes eğlencelerinin beşinci gü- d t 

Kermes eğlenceleri haftasınin 
üçüncü gunu koşularla geçmiştir •• 
Koşulara, Bergama tayları ve bilhas

sa köylerden gelen hayvanlar iştirak 

etmiş ve çok heyecanlı olmuştur. 
Kazanan hayvanlardan birinci, 

ikinci ve üçüncülere para hediyeleri 
verilmiştir. Sahipleri değiştirile-

rek yapılan ve en geri kalan eşek ko
şusunda herkes gülmekten katılmış
tır. 

llbay Fazlı Güleç, koşuya 
gelen hayvan sahiplerine gelecek 

sene için daha iyi hazırlanmalarını 
tavsiye etmiştir. 

Kermes haftasının dördüncü ~ü
nü, Ayvalık - Akın spor takımıyle 

Bergama Halkevi Or kolu arasında 

yapılan maç çok heyecanlı olmuş-
tur. 

giyme merasimi sıralarında yapJan siyasi mak emeliyle buna razi olmamakta 1 
' 

nü (Bugün) Kozak eğlenceleri var- .. )ciiP 
görüımeler hakkında izahat vererek, Almanyaya gelince bu devlet nıurJl 

dır. Bunun için hazırlıklar yapılmış- · 
1 ııçıkça Almanyaya karRI oldukları için hiç )d w kadar ta k d' terlik ,a• 

tır. Yüz erce halk, bu çam diyarı olan " o ugu m en ıne ye 

K 
w · k bir müspet netice veremediklerini kay- yasetini ekonomi sahasında tatbik etıJle' 

ozaga gıtme için kayıtlarını yap- "' 
] d dediyor. Bu gazeteye göre İngiltere sine kimsenin itiraz etmemesini isterJle 

tırmış ar ır. 

Alın L• •• •• } • • f d •• 1 k } • • 0 riJflle' Bu akşam Kozak ve Berganla- anyaya es111.ı somurge erını a e et- tc ve mustem e e erırun gen ve ı.-r 

b l mek istiyor. Fakat Dominyonlar ve bil- si talebine bulunmaktadır. Atrnııfl 
da irer temsi vermek üzere lzmir bu talepleri yerı"nc netı"rmen·ııı lngiliz jı1'' 
Halkevi temsil kolu Bergamaya git- hassa cenubt Afrika buna muhalefet et- .. )•' 

mektedir. Buna mukabil Dominyonlar paratorluğunun men.f aatlerine uygufl 0 

miştir. 
T" d K Almanyaya ekonomik yardım yapılma· cağını iddia ediyorlar. 
ıreb~h aK~~~nba~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

ğında ır eyet ermes eğlencelerini 

görmek üzere Bergamaya gitmiştir. Irak _ Jran hudut 
Bu heyet te bugün Kozağa gide;ek-

tir Tire heyeti Bergamaya giderken ı•htı•ıaA fı tehı•r edı•ldı• 
hafif bir otobüs kazası geçirmişler-
se de yaralanan olmamıştır. 

Vali bay Fazlı Güleç, Kermes eğ
lencelerini idare ederken ayni za
manda nahiye yollarını da teftit et-

Cenevre, 25 ( A.A ) - Konsey dün sabahki celsesinde müzakere yapına· 
dan ruznameyi kabul etmiştir: 

Irak hükümctinin lran ile hudut ihtilafı hakkındaki şikayeti iki atakadııı" 
hükilmetle mutabık kalınarak tehir edilmistir. 
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Açık mektup 
tc.a " il. cı l<ernal Akta§& : 

lii d ' ... &cnedir 1.zmirdeyim, •İzi özü sö
ı,. odgru İ!inde ciddi, mert ve vakur bir 

1 ~ ela g·· .. .. . d k b' le d oruşmuş neşcnız en zev ı-

K
0

0ŞEMDEN 
ı.ııa2:1CZ;==--:m:ııazmııı-• 

Dil belası 
UYıııu. b' .. . . . 5 

İbat. y ır muşterınızım. .. urasını 
İyi ~·olarak tanırım. Eczanenizde bir 
\o •n iti lzmirde bulunduğum beş se
lcta >atfında Hilal eczanesinden başka bir 
'dllr ~eye ~ğranuş ta değilim. Bugüne ka

llİıle : hır şikayetim yoktu. Müsaade
llıı' .. ır nokta etrafında söyliyccekleri-

Dilinden dert, gönlünden acı çeluni. 
yen varsa çıksın karıuna ! Ben, kendi 
nefaime, bakın neler çdrtim, bu, iki ma
naya da ~len dil belasından : Fransız Hariciye müsteşarı Mısır da Cenevreye giriyor 

- Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır 

dediler. 
•o 1· . 

Ceva Y •Ycyun. Bu kanuni hakkımdır .. 
lij1.. P Vermek isterseniz gazetenin ayni 

e hariciye Asamble CurrJtartesiye Dün Cenevre 
vekilimizi ziyaret etti 

Nice tatlı diller döktüm amma, yılan
lar deliğinden anasının ha)'l'll1a değil, 

beni sokup, zehirleme!i'e çıktılar. •unu · 
tını. .. 81:Zc de açıktır. Ayağımdaki nası-
(N ıçın t'l-filal eczanesinden> bir kutu bu hususta karar verecek - Gönül öyle bir ma.tadır ki ne .ı.. 

nır, ne satılır dediler. Almadım kazan
dım, satmadım verdim, illiki felek, bana 
bu yüzden de kahır! ... , elemle, kederler 
hediye etti!? ... Neler ve neler çektirdi ..• 

. •aırol f( 1) d B . . . 
"'- I ema al ım. unu lzmırın .... ,. b' 
ben d ır nasır ilacı olarak herkes gibi Bu tarihi hadise münasebetiyle 

üyeler nutuk söyliyecektir 
~l c tanıyordum. Tarifesinde. rek-

•ıında b .. · · d k" ·ı )ok eş gun ıçın e nasıtı amı en 
Ri.in ltcdcr diye bir tabiriniz var. Ben üç 

ni ı.tHandım. Nasırımdan eser kalmadı. 
)o~~~nalcyh beş gün demenize lüzum 

)or, ~;: bu kadar intizara lüzum kalmı· 
""ıtı a.cınızın vasıflarını söylerken tc~ 
liJıt' reklamcılıkta yer bulmam3Jıdır 

l.fldcyitn bayım. 

Göztepe : Ç. T. F. 

B 
K. 

yramn 
va of 

-. Tuttum, acı söylemeğe aht ettün, 
Cenevre, 25 ( ÖR ) - Mısır krallı- kündür. Perşembe günü Mısırın tam acı söyledim. Boktun ki:: Değil i.lem 

ğının Milletler Cemiyetine kabulüne im- istiklalini temin eden bu hadise hak· henden, hatta ben henden soğumağa 
rar verecek olan asamble içtimaı cwnar· bncla muhtelif delegeler nutuklar söy- b~ladım, kendi kendime lanet eltim. 
tesi 5alıahı Yunan delegesi B. Politisin liyerek memnunluklarını bildirecek- - Gönlümü kimseye vermemeğe bin 

1 
riyasetinde açılacaktır. lcrclir. 1lısır delegasyonu 28 Mayısta kerre tövbe ederek, yeminin en büyüğü· 

O d b Is .. Kahircye avdet edecektir. nu" ya~bm. Kapadmı o kapıyı ... Negüs tarafın 3n u ce eye mumes- r 

Fransa hariciye nazırı B. Delbos ta e ly 1 sil gönderilmiycccği tahakkuk ediyor. Likin evimdeki karımdan tutun da, 
Aristid Briand şerefine yapılacak me- d~ıdaki arka.da,larıma kadar hepsi .ı; Böylece Habeşistandaki fiili vaziyet rasım· de bulunmak için cuma günü Pa-

kmı k n· - hana çefitli sıfatlar taktılar, namert mi 1\1 ~em inat işleri 
alıye vekaletinin taınimi 

Ilı 2490 sayılı artırma ve eksilt-
1. e kanununun 20 nci madde-

meselesi ortaya çı yaca tır. ıger rıs' e do"necektir. 
demediler, nankör mü demediler, kalp-

b k • ı • J K c • d taraftan İtalya da mümessil gönder- Silahsızlanma konferansı bürosu Ru en aşve 1 ly e Ont ıano a bl h Mısır ıiz, dLifüncesiz, falan, fesleğin mi deme· m m'yeccktir. As:ım e eınen m cumartesi gun" ü toplanacak ve harp 
diler Ve demediklerini de bırakma-

lı A k d b } k kabulü fom1alitelerini ikmal edecektir. bütçelerinin ilanı hakkındaki Fransız dılar. 
ayni tari te n ara a U Unaca Mısırı başvekil Nahas paşa temsil ede- projesini tetkike başlıyacaktır. lngi- _Yine tuttum, kendi bildiğime git-ıne .. k , . 

ta gore at i temınatın ne 
Ilı llıan alınacağı hakkında bazı 
İd~ballerde teredıiüt edilmekte 
d 

1
: Maliye Vekaletinden buna 

aır vil. t b. . 1 . I' aye e ır tamım ge mış-
ır. 

1 Bu tamimde; Pazarlıkla yap,ı-
acak 'h l l kk ııı· 1 a e erde muva at te· 
v ı~at alınmadığı cihetle mu· 
ııı\ kat teminatın kat'i teminat 
b 

1 .tarına iblağı için yirmi 

0 
eşınci madde ile tayin olunan 

ııı\beş günün bu ihalelere leş· 
t 

11 nıümkün değildir. Diğer 
a~aftan alel'umum ihalelerde 
lııuteahhit mukavele aktine 
~anaşmadığı takdirde muvak· 
bat_ tenıinatının irat kaydı yirmi 

deşınci madde iktizasından olu· 
'b gu halde pazarlıkla yapılan 
~ alelerde mukavele aktinden 
1tllıtina eden müteahhidin kat'i e . 

ıtıınatının irat kaydı, 49 uncu 
llıadde ile kabul edildiğine 
tltilre pazarlık işlerinde l<at'i 
eııı· 

t ınatın mukavele tanzimi j,.in '• . ')' 
le Pıt olunan on beş gün bek· 
a 7eden yatırılması lazımgeldiği z: ~~ılmıştır. Binaenaleyh, pa
ka~,1.kla yapılacak ihalelerde 

80 
1 teminat ihale kararından 

tıra m"t hh'd ''b td u ea ı e teveccu 
İfa tn bütün mlikellcfiyetlerin 

sını t . d k b' k tılık e~ın e ece , ır ar· 
Yoıııateşk.ı l edeceğinden komis· 
•und talıp arasında fiat busu-
1011 a anlaşma basıl olduktan 
~ ka k • · Yat rarının at i temınatın 
ırılıııası .. t k' ·ı • Ve nı mu ea ıp verı mesı 

ıııa:':kavelenin de yirmi beşinci 
taıız· ede yazılı müddet içinde 
llıişt;~ ettirilmesi takarrür et· 

bah·~· 
· v 1 1Ye vekaletinin emri 

Ilı ekaletıere gönderilen to· 
ar har d 

da D ın eki yazılar bakkın-
Yete ~?iliye vekaletinden vila
da b ır tamim gelmiştir. Bun-

' az 
de b 1 Yazıların tomar halin· 
tarih ulunan ekleriniu hangi 
oldu· ve numaralı yazıya alt 
1% ... gu hakkında bir kayıt bu-

""adı • d 
dan gıo an yanlışlığa mey· 

Ve~e.rdiği bildirilmektedir. 
llııır alet, evrakı sevke me

rutiln;laı:ların dikkatsizlikleri 
•ııı eıı b 1 d tas12 b aıı yazı arın a 
labıiratı ulunduğu ve yazılan 
~ulııaraı arda daire ta rıh ve 
ıl~ve ~rının da gösterilmediği 
hallere 

0 
unmakta ve bu gibi 

'nıredil ~eydan verilmemesi 
Soka ~ıne,.tedir. 

çuk!a bırakılan çocuk 
Yeni do_çeşnıe mevkiinde dün 
llıuşı 11 gıııuş bir çocuk bulun-
• r. B 
•Ocuk u çocuk zııbıtaca 
Socuğ Yuv;ısına gönderilmiş ve 
Ilı u bırak ı 
asına b an arın araştırıl· 
t> , aşlanmıştır 
Qıı tıi''•···········:. 
lo1, 1 ilh111a proğramı 

t ta 25 Ö 
1 
ttorıuk j ( .R) - lmpa-
'1<1en ıonferansı müzakere· 

taıııı 111 :::r~b silahlanma proğ-
vı etmiştir. 

lstanbul, 25 (Telefonla} _ Ce-1 lstanbul'. ~5 . .C!elef~nla) -- Biik- cektir. Mısır delegasyonunun çarşam- !izler de bu teklife müzaheret ede- tim Alemin: ak? Dediğine kara, kara 
nevreden bildiriliyor : 1 reşten bildırıl~~gıne ~ore bu yı.) 29 ~b;a.,;a;;;k:;ış;;anu:,;;;..:;c,;;,el;;;s;;;ey;,,;e;,,,iş,;,ti;ra,;,k;e.,..k;;;;ab;;,ul;;;,;;ü;.,m;;;;;fun;;;;,;,-..,;;c;ekl;;,;e,;,rd,;,ir ..... """"""""""""='""="='":":::::::-" dediğine de ak !dedim. Ben mi doğru 

Bugün Cenevrede hariciye na· ı teşrinievvel Cumhuny~t • bayramı- -A-TJ. NA HALKI BA ş v EKILJMJZI idim, haıkalan mı doğru idi muhakemesi z•rları arasında temaslara başlan- mızda Ankarada bazı sıyası temaslar 
yürütülmeden bana: mıştır. Fransa hariciye müsteşarı B. yapılacaktır. EVGIYLE KARŞILADI 

R Başvekı'lı' bay T t S - Şirazesinden çıkmıt! dediler. Viennot bu sabah Türkiye Hariciye omanya a ares-
'h A karaya ) k - Zaman oldu ki : Vekili Dr. Tevfik Rüştü Arası zi- ko bu tarı te n ge ece ve 

ba mı şenl
0

kl · d B I b' · · h.I d - Sus! dedim, dilime!. O dil, o kara yaretle uzun müddet görüşmüştür. Cümhuriyet yra ı erm e - aflara ı ırıncı sa ı e e -
Çekoslovakya hariciye nazırı Bay hazır bulun~caktu. B . . Bundan sonra Türkiye başvekili saraya giderek Sa Majeste ikinci Corc topraklara girdikten sonra bile ahirette-
Krofta da buraya gelmiştir. Kü-ı Ayni tarıhte Bulgar aşve~ılı B. tarafından kabul edilrnİ§tir. Kral İsmet lnönüyü öğle yemeğine alıkoymuş, kilere de rahat vermiyecek. Dil! susmadı, 
çük antant ve Balkan antantı dele- Köse lvanof ta Ankarayı zıyaret bu münasebetle samim1 göl'üşmelcr yapılm~tır. söylendi ve akb, bu aksiliği uiruna ba-
geleri arasında müzakereler kon- edecektir. Yugoslav • Bulgaristan SELAN1K İNT!BALARI funA getireceklerini de getirdi. 
sey ve asamblenin devamı müdde- dostluk anlaşmasından . sonra Tür- Selfutik, 25 ( Hususi muhabirimizden ) - Türkiye başvekili Selilnikte Susma söylen! dedim, fakat o zaman 
tince devam edecektir. kiye • Bul.garista~ ar~smda mevcut tevakkuflarından istifade ederek Atatürkün doğdukları evi ziyaret etmiş· da mübareğin ağzına bir kilit vuruldu, 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Bıı- muahedenın .y~nı hır .. protokolla !erdir. Başvekil evin bahçesini gezerlerken maiyetlerinden bir zat bahçedeld bana ikbal ve saadet kapılannı açacak; 
gün Cenevrede yapılan temaslara takviyesin~ ıhtm:ıal verılıyor. dut ağacından hatıra olmak üzere bir dal koparmıştır. dalkavukluk, tabasbus, mudahene, met· 
biiyük ehemmiyet atfediliyor.Fran· Yine Cum~':'rıyet bayramımı~- Türkiye bawekiline bütün istasyonlarda olduğu gibi Larissa istasyonun· hüsitayiı ali.yİ§İni tıkadı. Li! dedi illi.! 
sız hariciye şefleriyle yapılacak te· da ltalya harıcı:ı:e nazırı Ko?t Cı- da Yunan halkı tarafından büyük tezahürat yapılmıştır. Halit sevgisini açı· demedi. 
maslar esnasında Türkiye - Fransa ano Ankarayı zıyaret edecektır. Bu ğa vurarak: Bana da: 
arasında yeni bir dostluk anlaşması ziyaret, Milano~a D~: _Arasla Kont - y ~asın Türkiye, yaşasın Atatürk, yaşasın İsmet İnönü.. _ Pısınk! dediler, girİfğİn değil! de-
ihtimalinden bahsediliyor. Ciano arasındakı mula~tı tamam- Diye bağırmıştır. Türkiye başvekili halkın bu candan tezahüratına asil diler. Dediler oiJu dediler •.. 

Üç taraflı anlaşmaya da ehemmi- lıyacaJ:t~r. Ve re~'?1 ,ır;- iyettedir.. bir şekilde mukabelede ?ulunmuştur. 
yet veriliyor. Malum olduğu üzere Harıcıye Vekılımızın C:_ı:ıevre 
Türkiye, Fransa ve Suriye ar'.'lsın· dönüşü Talır:nı ziya~e~.~ec~gı. ".'e 
da bir anlaşma yapılacaktır. Moskovaya ugrıyacagı ogrenılmıştır. 

Yedi yerinden bıçakladı 

Hüsnüyü öldürecek 
sonra idam edilecekmiş 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Bu 
sabah T ahtakalede bir cinayet vak
ası olmuştur. 

Yirmi yedi yaşlarında hamal Yu
suf, eski bir husumetten dolayı ha
mallar cemiyeti katibi B. Hüsnüyü 
yedi yerinden canavarca bıçaklamak 

suretiyle yaralamıştır. 
Carih Yusuf yakalanarak kara

kola götürülmüş ve orada hadise ye
rinde kendisini yakahyan bekçiye: 

-- Ne diye bıçağı ellinden aldın. 
Onu temizliyecek ondan sonra da 
idam edilecektim, demiştir. 

Belçikanın teahhütlerden ibrası 

Garp denıokrasilerinin 
tesanüdünü gösteriyor 

Faris, 25 ( ö.R ) - Gisey şehrinde 
Belçika kralı Albert I n:ımına dikilen 
libidenin açılışında bir nutuk söyle
yen hariciye müsteşarı B. Vienot de
miştir ki: cBelçikanın istikla.Jine hür· 
mctimizdeıı ve milli hayatının zaru~ 

retlerini takdi.ı; etliğimizden ashl şüp

he edilemez. Son uyların hll.diseleri, ha
riciye nazırımızın Brüksel seyahati ve 
orada söylediği söc.ler bu hakaretli şüp-

heyi dağıtmağa kafidir. lngiltere ve 
Fransa Belçikayı, Almanya tarafından 
Lokarno muahedesinin ihlali üzerine 
giriştiği taahhütlerden ibra etmekle 
garp demokrasilerinin tesanüdünü gös· 
termişlerdir. Menfaatlerimiz müşterek· 
tir, Milletler Cemiyetine ayni derece· 
de sadıkız ve her tecavüze mukave
met azmindeyiz. Bunlar, sulha çalış· 
mak azmimizi gösteren delillerdir· 

Gönüllüler meselesi halledilecek mi? 
- Ba1 taralı birinci sahifede -
lazım gelen kararları almak vazife
sini Londra komitesine bırakacakhr. 
İngilizler kuvvetle ümit ediyorlar 
ki eğer ecnebi gönüllülerin İspanya
dan hareketini kolayla~tırmak iize· 
re muhasamatın bir müddet için ta
tili lüzumlu görülürJe Valensiya hü
kümeti buna güçlük göstermiyecek
tir. 

Bcrlin, 25 (Ö.R) - Salahiyettar 
mahafilde bildirildiğine göre ispan
yada i!<i taraf arasında bir mütareke 
akdi için lngiliz hükümetinin yaph· 
ğı sondaja Almanyanın cevabı mü
saittir. Gerçi tatbik güçlüklerini ik
tiham etmek meselesinin baki kala
cağı ilave ediliyor. Bununla berabt,r 
son yirmi dört saat içinde mütare· 
ke fikri çok terakki etmiştir. Bilbao 
hükümetinin esir edilen iki Almanı 
idam kararını tehir etmesi de şüphe-

siz buna hizmet etmiştir. İtalyan ce• 
vabına "elince Londraya henüz gel-

o • 

memiş ise de Alman ve İtalyan sı-
yasetlerinin birbirine uygun ol
ması sebebiyle onun da müsait ola· 
cağı zannediliyor. 

Balon patladı 
Nufusça zayiat yoktur 

Paris, 25 (Ö.R) - Kozmik 

şualar üzerinde tedkikat için 
Sbafosfere yaptığı seyahatlerle 

meşhur olan Profesör Pıkar 
balonuyl.- ver.i bir uçuş tecrü· -- . 
besine baş1 cağı sırada balon 

ateş almış ve patlamıştır. Nu

.fusça zayiat yoktur. Balon sıcak 
bava ile doldurul muştu. 

BAŞVEKIL1N BEYANATI 
Belgrad, 25 ( Hususi ) - !smet lnönü Politika gazetesi muhabirine şun· 

!arı söylemiştir: 

Ah 1 Bu dilin elinden çektiklerim, ah 
bunun yüzünden uğradığım i.kibetler, 
ah ve ah! daha saysam mı ~k? 

- Elenlcr kralı Georges'a hürmetlerimi sunmak ve Yunan beşv.,kiliyl<' 
temas etmek üzere Atinada yirmi dört saat kalacağun. Bu temaslardan mü
tevellit meserrctimi açığa vurmak isterim. Türkiye - Yunan münasebetleri 
çok samimidir. 

«Söylesem tesiri yok sussam göniil razı 
değil~ 

Dediğim kahırlı günleri kahra hoian 

.tsmct İnönü Londra ve Faris temaslarından iyi intibalarla ayrıldığını be
lirtmiş ve Sancak meselesinin Delbos - Aras mülakatından sonra tamamen 
halledileceğini ve iyi bir neticeye bağlanacağını ümit ettiğini söylemiştir. 

bu dile ne kadar ah! çeksem azdır, zira: 

Dilimle uğradığım derde ben bu alemde 
Ne bülbül uğradı, ne Dudii §•ker giiftar 

Atina, 25 (Husust ) - İsmet lnönü Selanikte Yunan matbuat mümessil
lerine ve Selfuıik halkının ve belediyesinin büyük Şef Atatürke izafetle 
Tirkiye halkına gösterdikleri cemileUrlıktan duyduğu meserreti izhar et
miştir. 

Ben bu dilden kurtulmadıkça hayır 
unımam hayattan ... 

............ 
Atina, 25 ( ö.R ) - Türkiye başvekili !smet lnönü Yunan başvekili Ge

neral Metaksasla görüşmüştür. tçtima neticesinde Metaksas gazetecilere 
.iki memleketin tanı mutabakat halinde olduklarını ve Balkan anlaşmasının 
sağlanıiığına tamamiyle kani olduklarını söylemiştir. 

Peki amma, siz de ben gibi değil mi; 

siniz. Siz de ben ııiJıi dilinizden dertli 
değil misiniz a 1 dostlar! ? 

TOKDIL ... a~··s~ı<l~i·~· .. ·
1
· .. ··s:····s;~·di~;····ı;;;~····~~i·rı:~~ı···~·~;d·i·· .. 
-Ba,taralı birinci ııahilede-- nununun Fransa ve Türkiye tara· 

C k 1 • 1 - Statünün ve teşkilatı esasiye fından tasvibi meselesi. Umaya ra a ıs- kanunununmer'iyetmevküne gir· S-Sancağıntamamiyeti mülki-

t"f k • mesi tarihinin tespiti. yesinin garantisi hakkındaki Türk· 
1 asını Verece lif 2 - Sancak meclisi için ilk seçim Fransız muahedesiyle Türkiye - Su

Londra, 25 (A.Al - Başve· 
kil Baldvin ağlebi ihtimal Cu
ma günü saat 16-da kralın 

nezdine giderek istifasını tak
dim edecektir. Başvekil krala 
Çeınberlayni kabineyi teşkile 
memur etmesini tavsiye ede
cektir. 

Hükümetin milli teşekkül 
etiketini muhafaza edeceği ve 
Sir Con Saymenin de maliye 
nezaretine geleceği kuvvetle 
umulmaktadır. 

Filistin 
Kargaşalıkları bir 
milyona mal oldu 

Londra, 25 (Ö.R) - Filistin· 
deki senelik vekayi hakkında 
bir rapor neşredilmiştir. Bu 
raporda her ayın vukuatı ayrı 
ayrı gösterilmektedir. Nisan 
937 ayında Filistinde üç arap 
ve b'r yahudi ölmüştür. Mayıs 
ayında yüz- doksan altı kişi 
tevkif edilmiştir. 

Filistin yüksek komiserliğinin 
raporu Haziran ayında neşre
dilec;ktir. 

Filistin karışıklıkları lııgilte· 
reye bir milyon lngiliz lirasına 
mal ol.ıı.w§l&ır. 

tarihinin tespiti. riye hududunun tecavüzden masuni· 
3 -· Seçimleri hazırhyarak kont- yetinin garantisi hakkındaki Türki· 

rol edecek komitenin teşkili. Bu ko- ye • Suriye anlaşmasından konse
mitenin ve Sancaktaki Milletler Ce- yin haberdar edilmesi. 
mi yeti delegelerinin masarif inin ne Sandler, Ekalliyetler meselesinin 
suretle taksim olunacağı mesele- hal sureti hakkında da bazı teklifler• 
si. de bulunmuştur • 

4 -- Statü ve teşkilati esasiye ka- (Anadolu Ajansı) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,, ____________________________ _ 

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SÜS IPTıLASI 
•••••••••••••••••••••••• 

Kadınlar süslenmek için o kadar fazla para sarfediyorlar ki 
devletlerin silahlanmağa harcadıkları para ile atbatı gidiyorlar 
dense mübalağa edilmi, olmıyacak. 

Bir milletin kadın nüfusunun bir senelik süs sarfiyatı tutan
ııın, o milletin si.lahlanmağa harcadığı para mecmuundan daha 
az olacağını hiç zannetmiyorum. 

Bir insanın bir sene zarfında kaç kilo et yediğini hesapla met
gul olan modern istatistikçil~r biraz bu itle me9gul olsalar süı 
İptilasının açtığı yaraların derinliğini tesbit etmit olurlar. 

• Bacaklarını teffaf bir ipek kafesin içinde tethir etmek sevda
sına düfen kadın, çorabın çiftine üç lira verirken -yüreğinin sı
zısı 9öyle dursun- gözlerini bile kırpmıyor. Bu yeni moda çorap
ları orta halli, zengin bir ailenin kadınında gördüğünüz kadar 
tütün ve incir amelesinin bacaklarında da görürııünüz. 

Midesini iki yumurta veya bir parça peynir ekmekle sustur
maunı beceren kadın bir parmak ruja elli kuruf, bir avuç pud
raya iki lira verirken en mübrem ihtiyacını tatmin etmif inİan
lar kadar mesuddur. 

Mideleri ve sı:tları yüzlerinden, bacaklarından daha aç ve 
daha çıplak dola~an kadınlar bilmiyorlar ki tabiatın vermediği 
güzelliği boya, p :rinç unu, ipek halkedemez. Bir kuvvetli terin 

· erittiği; b r gecelik uykunun darmadağın ettiği muvakkat ve 
sun'i güzellik uğrunda sarfedilen paraları gördükçe milli aer· 
vete ve milli aüzelliğe acıyorum. 

MURATCINAR 

-



Sabite 4 
A - :::s:c::z::: ~ ,., 

ha~ı ladığı mazbata 
< 

•• • • 
encumenının 

937 
•• u • 

esı mütevazindi 

Kamutayda 9 3 7 malt yılı bütçeai mü-
2akerelerine bqlanDUfbr. Bütçe encü
meni tarafından hazırlanan mazbatada 
yeni yıl bütçeainin esaalan , ekonomik 
kalkınmanın devlet bütçesi üzerinde 
rastlanan sevindirici tesirleri, memleket
te it hacminin geniıılemeainin hazineye 
yaptığı bealeyici tesirler mazbatada çok 
vazih bir ııekilde anlablmaktadır. Maz
bata ,öyle başlıyor : 

cHükümet bu layiha ile devlet daire
lerinin 19 3 7 mali yılı umumi masraflan 
için (229.676.712) lira tahsisat iatemif 
olup bu rakam 1936 mali yılı bütçe ka
nunu ile kabul edilen tahsisattan ( 16 
milyon 92 1. 13 2) lira fazlalık an:etmek-

tedir. 
Geçen yıla nazaran istenilen bu faz. 

la tahaisabn amme hizmetlerinin i•tilzam 
eylediii ,..m muraftar karııılığı olduğu 
bükümetçe ifade edilmiftir. Filhakika 
&mme hizmetleri inkipf ebnekte ve bu 
hizmetlerin istilzam eylediği masraflar 
arbnaktadD'. 

MiOetleriıı silahlanma yan§• cihan 
emniyetini tehlikeye dütürecek ehem· 
mİyet aldı. 

Muhtemel karıtık.lıklara ve tecavüz
lere brp yurdun korunabilmesine yeter 
derecede :nilli müdafaa hizmetlerimizin 
tal.""Viyesi zaruri olduğu gibi memleke
tin dahili emniyet itleriyle Türk milleti
ni mukadder olan huzur ve refaha ku
vuşturacak olan sıhhate, maarife, Nafı· 
aya, ziraate ve lktısada taallUk eden 
bizmetleriıı kuvvetlendirilmesi ve bu 
uğurda bqlanan faaliyetlerin devamı da 
ayni derecede zaruri bulunmaktadır. 

Bunlann yapılabilmesi yeni masraflan 
i.tilzam etmekte ve bu masrafların da 
brtılanmaaı icap eylemektedir. Ancak 
yapılacak ma.erafların varidat imkanla-

n ile mütenasip olmasını ve sarfedilecek 
paralann lüzumlu ve fay dalı yerlere sarfı 
lizm\ geleceğini göz önünde tutan en-
cümenimiz. istenilen her nevi tahsisatın 
't'e yapılan ilavelerin mucip sebeplerini 
bu bakımdan incelemiı ve muraf ra
kamlarını bu suretle birer birer tesı>it 
eylemiıtir. 

Bütçenin encümenbnizde müzaker si 
sırasında hükümt llyiha ile talep eyledi
ği bazı masraf tertiplerine ilaveler ya
pdmuını istemit olduğundan bunlardan 
yerinde görülerek kabul edilenlerle en· 
cümenimizce yapılan incelemlerden son
ra tespit edilmit olan masraf rakamlan 
yekunu (231.017. 776) liraya çWnlf 

olup bu yekGn İee, 19 36 malt bütçe ka
nunu i]e kabul edilen tahsisattan 
( 18.262.196) lira fazlalık. göstermekte-
dir.> 

Tabaİlatluda Fulahk 
936 bütçesi 212. 7SS.580 ur. idi. 

Du sene bütçe encümenince kabul edilen 
mikdar 23LO17. 77 6 liradır. Arada 
olan 20.257.041 lira fark dairelere §Öy· 

gelmiştir. 
Biitçe encümeni mazbatasında bundan 

sonrnki kı mında vekaletler masraf 
bütçeleri çok beliğ bir ifade ile anlatıl
makta ve masraf bütçesine geçilmek-

tedir. 

lece taksim edilmiştir : 

Aık ve mace1'a Rom""' Tefrika No. 4~1 renk panoramaaa içinde. .even. eevilen ve kadınlıiınll anlAJlllfbm. ~ayrılınca birde~bire hayatım yep yeni Hasan bu eski mektep arka~ 
r----------------------------~~~~~~~IDll~~~ıH~~~~~~~~l~re~g~~~ ..• ~~- •• ~~~-~~~~ 

ıüncelerile geçecek dak.ikalan ne kadar J hareket Y•PDUyordu. Y alnaz düfiinüyor- büyümek Te töhret bulmak .•. Öyle mü- ru dolqtırarak dalgın mırıldanıyor:~ 

1 
bulunmaz bir arzudur. i da : cadeleci olmuttum. ki... - Atkın bir hastalık olduiun• 

O kadar dalm11 ki .•• Bu mada bir ees - Evet o zaman da fenadı .•• Ayni Hem hayret edenin ..• Beni kim buna yorsun ..• Ha... ~ 
ifidiyor: kadmm mazisinden gelen bir fenalık. .•• heveıılendirdi bilir mi.sin .. Bir maymun.. - Evet ... Filhakika bunun ". 4" 

- Huanl. Bugünse ~et ~amen deiiftni§tİ. IHoca melctepde Darvinden balı.eder tecrübem yok amma ... Onun gibı ~ 
Dönüyor ark.aya... Peritım bir kaduı Hasan bıtkin bir vaziyette idi ..• Onu dururdu da ben birgün... bir takım hislerimizin, ihtır~ 

1 çehresi... Göisü yan.ya bdar açık... yakalamak ve lüaleriyle mücadele ettiii l Bu yüzden hapia cezaa Jemiftim .. mikrobik lıazdan geldiiini .. =, 
Ayaklan çq>lak •• eaçlan darmadağı- bir anda muhakemesini yok.lam•k iati- Habrladm mı) Neyse bir gün, o mek- ettim. Uboratunrize ettim. Bir ,a-,. 

lnıilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST ruk... yordu. Sen Leınan deiilnn. demek eu-f tepden çsktıiım •aralarda ••• Bizim kapı- seninle bulup.lım da benim~,.....,, 
.. n•• n 1 ........................................... ,................................... Konuıuyor: retiyle hancuu alac•iını tahmin ediyor- ıun önünde bir çingene defle maymun fından bilinmiyen bir Iaboratuva .~ 

Lemam dütüniiyor tabii... ölmiıt bir aziz eevsi}irıin dunaiında - Opyec.k.m... du. Joynabyordu ... Tabii ben de onun tu- delim ora<ta bir tavşan sevki tabi ~ 
SeTiyor •.• aevea kalbinin içinde. kıv- müphem hamalan ne kadar ~miz n ne - Hayır •.. Hayır ... Sabah ne kadarı Bu tuaVVUrunu yerine getiremeden } baflıklarma bakmak üzere takılmıııtım tahlil maddisi ile u~ra§ıyorum. S...-

ranan tadı bir ıstırab halinde... kadar onu hürmete, hicrana benziyen güzel bak Ha.an... iradesinin mağlubu olarak onun yanına peşine ... Fakat git gide bu hayvana karp göstereyim. .. . ~ 
Niçin ona inaumayor. Subadan mı bailarla sam •ıkı abluka etmitti halbuki.. Gözlerinde mesut olmak istiyen, •evgi serildi ve kendisini unuttu. 1 bir eevki tabiiden alalta duyuyordum... - Eyi olur1 Sahih . .. Hem ıeııı ; 

onu Juakaıuyor? Kendi kendine bir daha haykırıyor: arayan ne parlak renkler var.. 1 E Derken Darvinin bir kitabı da elime geç- şırlten görmek çok isterim •.. E ... pıt 
Bunu düfiindüğü bir anda derin bir - Ben tatlı bir korkunç rüya görü- Ortalıkta kimse görünmüyor. Kadın - Hayat ne kadar gizli sürpriz!erle ti. Ve onun iddialan ... Beni epeyce sar- şam işin var mı? il" 

botluk i~ni sarıyor... yorum ... Leman öldü ..• Beni seven. b· öyle anulu ve yalnız iti tavnndan bir çok dolu biliyor muaun ... Peki sen mektebildı ... Okumaya ve bilhassa biyoloji üze- - Çok ..• Çok amma ..• l~ ,- ,r 
Onu kıskanıyor· ·· Sevdiğine inanamı- famda yatayan kadm ölmemiş olsaydı şeyler anlqda bilir... Ve kadın anlab· ı ter kettik.ten ~onra nasıl ve nerelere git- rinde uğraımaya müthif bir heves bat- dar ilerlerse ••. Yine insan hisler•~~ 

yor. o büyük randevüye nasıl gelmezdi... yor: tin .•• Hey gıdi tenbel denen Sellmi ... ladı . . . Balkan harbı sıralarında Avru- rılamıyor .. Biliyor musun ... Ma%1~· ~ 
içinde ağlamağa benziyen bir aciz var. Asabiyetle gerilen parmaklan. açık - Habrlıyormuaun Hasan ••• O za-,Bucün büyük töhretlerle döndün. paya kaçtım . .. Fransada bin türlü zor- rinden gelen bu tesadüfün verdig• 

Bu aciz ne kudretli ve ne kadar onu kıs- alnmm, •o1 köşesindeki bir tazyikin, bir man henüz yeni. ünüormanı eiymİ§tİn... - Hani biliyor musun Hasan.. Bel- luklarla okudum ... Derken harbıumumi ne kadar mahzuzum... .JJI> 
bnak bağlamış... buhranın aksi tesiri altmcla amrab oluyor. Sen o esnada. benim uyanmamı bek- ki unutmamıptndır ... Bizim bir tabiiyeisıralannda Ok.sforda dokt~ra almak üze- Ben evli de değüim .. EJho~ 

Arzu ve heves •bütün dudaklarının Saba!1 ne kadar güzel... liyordun. Ansızın, hiç haberin olmadan ~muallimi Nuri vardı ... Hep derse gelir re gittim . .. Ve doktorayı aldıktan sonra bundan uzak olduium için eyıce 
acanda büyük bir ihtiras katresi hali11de Tabiat ne kadar zengin... yanına kadar gelmit ve: gelir de böbrekten bahsederdi. Şimdi ı uzun seneler ilimle uğraştım... yorum ... Ya sen? il' 
tıopb:=11ı bir alil gibi bütün vücudu içinde derin ve uçsuz bucaksız ruh ta- - Bonjur, demiftim. hayatta olsaydı da benim biyolojist ol-ı - Hey gidi Selami hey 1 Hali hayret Hasnaın eayl'i ihtiyai dudakl•rı 
içimıla lı.eyecamnı uzatmak istediği halde fl)'an ve bu geni\ ruh namütenabiliiin O zaman hiç te yakın değil Hasan ..• duğumu bir görseydi... ediyorum ... Yeni tezin hakikaten akla riyor: 
aiı.aml)'or .•• Ve bu balcit gide, kör bir kuvvetinde, kut cıvıltılanru biuetmek Çok uzaklarda kaldı. Gülütündeki mina - Ha ... Ha ..• Tuhaf dedim ya bu 1durgunluk verecek gı"bi •.• Muvaffak ola- - Hayır ben de evli deiiliıP 1 

8Clin. hücumu iPiN. müthit bir iki- ietiyen bir kalp için ne kadar füsunkar •.• bile çok bqkaydı. Bakqlannda ink.ir hayat ... Anlat baltalan ..• Bu meeleie 1 cağına inanıyor musun). Sonra ilive ediyor: 
bete hazırlanıyor... Saatlerce bu tabiat devam ebe, onun edilemiyecek kadar bariz erkek renkler nasıl sülUk ettin) 1 - Tabii ..• Mutlaka muyaffak ola• - Evlilik aleyhindesin galib•··· 

N. oı.c.k... gözlere nemli bir huiu barakan COfPD gizlenınİftİ. Ben. itte o ZAJUan kendimi - Vallahi bilmem amma ••• Oradan calm-. _ Bitmedi -

• 



Sahife 5 

Şiddetii muharebeler oluyor 

Asi tayyareler Bilbao 
cıvarını bombaladılar 

Başvekili iz 1 met inö Ü ge iyor 
'f ürkiye ___ Y_u_n_aıı;ı;;;n-is-t:ı:ııııııan~bı::Eiııı:r.=. t-=:lü:!mmn_in_e_s-el_e_le_r_u-·· zerinde 
taın itilaf halindedir B. Antantına itimadımız var 

Roma, 2S ( ö.R) -- lspanyad.ı bir 
mütareke akdini temin maksadiyle 
lngilterenin Milletler cemiyeti nez
dindeki teşebbüsünün neticesi hak· 
kında Fransız matbuatı bedbindir .. 
Diğer taraftan İspanyada İtalyan ve 
Alman müdahaleleri dolayısiyle Va
lensiya hükümetinin Milletler Ce
miyeti meclisi nezdindeki tesebbü
sün muvaffakıyetsizliğe mahkum ol-

Başve ki)İ m İz Selanikte Yunan gazetecilerine beyanatta bulunmuŞtur :u!tle~~ ~~ 6:tv:;0;~nit:r :i::i~~ 
1 !erdir. İspanyol deLgesi bunu an-

Eonl s)tanbul,_ 2S (Yeni Asır. Tele- zin dost ve müttefik asil Yuna;, nan kralı majeste ikinci Jorj tara- Bu ziyafeti bir kabul resmi takip lamış olacak ki Fransız ve İngiliz hü-
ltiyea B - At~n.adan bildiriliyor:Tür- milletine olan dostluğunu ifade 

0

et- fıncL..1 ;,ugün saat on üçte Türkiye etmistir. kümetlerinin verdikleri izahatı ka-
&aat b" aşvekılı ismet lnönü gece mekle bahtiyarım. Başvekili şerefine bir öğle ziyafeti Atina, 2S (A.A) - Telefonla: fi görmüştür. Şunu da kaydetmek 
l'>iteı:leıtd~ lstanbula gitmek üzere Türkiye Başvekili Yunan mat- veril_miştir. . . . . . . A~in~ ajan.ı lıild_i~iyor : .... lazım ge.~ir __ ki Valensiyada i~ ba~ına 
le di Cuneysu vapuruna binmiş- buatının hattı hareketini ve mezı- Zıyafette maıeste ıkıncı Jorı ıle T urkıye Başvekılı. İsmet İnonu geçen hukumet Caballero kabıne-
\;~ yetini methü sena ve iki memleket prens An~r~. v_~ T~rk'.ye ~a~vekili ~~iyetiyle bi!likte bug~n. saat on 

1 
sinden daha _az sola mütemayildir .. 

kiye rkbu}, ~~ (T elefo~I~~ - !~r- matbuatının mevcut dostluğun tak- ve bayan Inonu, T urkıye elçısı Ru- ıkıde. Elen me~hul askerının mezarı- 11 Bu sebeple _ Ingiltere ve .. F r~nsanın 
ten h şvek~lı ismet lnonu Selanık- viyesi eserine olan hizmeti kaydet- şen Eşref ve Bayan Unaydın, lznıir na gıderck hır çelenk koymuştur. aldıkları vazıyet onu muşkul mev-
Yaptı_areketınden c·ıvel matbuata tikten sonra sözlerini şu suretle bi· saylavı Hamdi Aksoy, ordu genel Bu esnada bir efzun taburu as- kie düşürmemektedir. 

Dina mıntakasında muharebe 
bütün siddetiyle d->vam etmektedir. 
Asiler bu mıntakada mühim mik
darda ecnebi malzemesi kullanmak-
tadırlar. F ranko kuvvetlerinin bom· 
bardıman neticesinde tutuşan Mun· 
guia yanmakta devam etmektedir .. 
Şehrin tamamiyle harap olmasın· 
dan korkulmaktadır. 

PARiS, 2S (ö.R) - Bilbaodar 
bildiriliyor : Asiler Leon dağlarında 

•afakla beraber siddetli bir hücu· 
~a başlamışlardı~. Muharebe hala 
devam etmektedir. Çok bol harp 
malzemesinin himayesi altında , hü· 
kümetçilerin son zaptettikleri mev· 
kilere şiddetle lıüc~•m ediyorlar .•. 
Cümhuriyetçiler, şehir istihkamla
rının himayesi altında, sebatlı bir 
mukavemet göstermektedirler •. , 
Asi tayyareleri Bilbao civarına bir 
çok bombalar atarak mezarlığa va
rıncaya kadar müteaddit yerlerde 
hasarata sebep olmuşlardır. Dina 

nü kg~ beyanatta, gösterilen hüs- tirmiştir : müfettişi orgeneral Kazım Orbay, keri selam resmini yapmış ve her ta-1 Salamanka, 2S (A.A) -- Resmi 
Yetin~v~l~en mütevell_it m~~n~ni- Cümhur başkanımıza doğduğu Türk donanma ku~andanı Amiral rafta toplanan binlerce. kişi dost ve rı_ıilliye~perver mahfelleri g?~üllül~
,tııaktan du · M_etaks":s ı~e ~~lak_ı ol- evi hediye eden ve bu suretle bütün Şükür Okan, hususı kalem direktö- müttefik devlet başvekılini en hara-

1
1 rın gen alınması meselesının mıl-

denıiştit ıJ;dugu sevıncı bıldırmış ve Türk milletinin derin heyecanını cel- rü Vedit ve Ele~ _Başve~ili ve bayan retli tezahüratla alkışlanmıştır. liye~erver~er için _mevzuu bahsol- mıntakasında asilerin hücumlarını 
Yüks k . bederek Selanik halkının ve alelu- Metaksas Harıcıye musteşarı ve İstanbul 2S (Telefonla) -- Baş- lj madıgını zıra kendı saflarında mu- tutmak için cümhuriyetçiler daha 

dit ettı"g"eı·rnm~zı~etlerini daima tak- mum Yunan milletinin dost mille- bayan M~vrudi, kara, deniz ve ha- vekil gene~al Metaksas gazetecilere harebe eden y~gane Y_aba. ncıların lej- k 1 1 d -
ı. guz d d 1 t d B 1 1 ld - b ld k müsait mevkilere çe i miş er ir •. • "letak 1 ı e eve a amı . ı. . • ah'" .. 1 "yle refı"kal k 1 beyanatta bulunarak demiştir ki . yoner er o ugunu ı ırme te ve ·1 hl •as a şah 1 k timize .. arşı en ıyı tez uratına ve- va musteşar arı arı ve ra · '<Almı"rante Server!» ası zır ısı sa-
için ·ık sen temasa ge me . "f . T·· k" B k·ı· B l I .. muhasamatın durdurulmasının hü- ' 1 vesilede · t"f d t •. h sile ' en Selanikten geçmek için baş yaverı, saray teşrı at şefı hazır « ur ıye aşve ı ı . smet no-[k'. .1 l •. k hili bombardıman etmiştir. tareti n ıs ı a e e megı a- I d .. .1 l .. .. I . d umetçı ere uygun ge ecegı ana-
. e arzu ediy rd B f t be bu f attan istifade ettim. bulunmus ar ır. nu ı e o an goruşme erım en tam . · .. kedi 1 Paris, 2S (ö.R) -- Asi tayyareler, 

nd~tıı İçin şu nok~d um. kukıırsa ti: fü l güzergahta Türkiye ve lstanb~l, 2S (Telefonla) - Bu- manasiyle memnunum. Yunanistan atınBı"lbagoste2rmS e(At A)r er.H . Guernika ile iki hükümetçi şehri 
ıt k" k I an ço yme ı- · . . . ..k.. . d . T·· ki b"" .. I l .. ı o, . - avas aıan-

zirna ı ta majeste ikinci Jorja ta- onu " ıre edenler lehınde kendılı- gün Elen hu umetı a ına Başvekil ıl_e ur Y~ .• utun _mese .e er uze- sı muhabiri bildiriyor : yeniden bombardıman etmişlerdir. 
tııü ~ı arzedebileceğim. Dost ve ğinde, halk tezahüratı vukubulmuş- general Met~sas. !~rafından büyük rınde tam ıtilaf ~a~ındedırler. Bal- ..,.....~~~_:.;;,;,,;;.:,;;,,.;....,...,..,._...,...,..,;,,...~ ........ ..., .... ...,,':';":""""":""""""",,_ 

ttefık mernleket' B kil"l ik' t bir ziyafet verılmıştır. kan antantının ıstıkrarı, kuvvet ve K .. . . k . t" ı ... f mu·· m essı· ı 1 erı· 
tııeınJ k . . ın aşve ı e ı ur. . T·· k. . . . . . . . U ÇU ) 1 a 
alaka e etı fılen doğrudan doğruya Lianocladi istasyonunda kalaba- J_3u zıyafette 1:'.r ıy_e _Ba~vekılı ıle kıymetı ha~ında da tam hır ıtımat __ ..;, ________________ _ 
lıtııu~~r e~e:" bütün meselelerle lık bi~ hal~ J_<itlesi _başlarında Lemia refikası, Ordu mufettışı Kazım .. ~~- beslemektedırler. .. .. . • A 

ten polıtıka çerçivesi içine gi- beledıye reısı oldugu halde B. ismet bay, Dona:ıma .. kum~nd~ru Şukur Şahsen B. ismet ~no:rıu ıle olan M • t S lahlan-
iiiın.rneseleler_ hakkında görüşece- lnönnü alkışlamış ve Başvekil he- Okan vesaır Turk mısafırler, bütü~ görü~me~den azamı bır merı_ı_nu:ni- acarıs anın } 
di'. Çok derın bir sempati besle- yecanlı bir surette te•ekkür ederek: nazırlar, Balkan Antantı devletlerı yet hıssedıyorum. Bu temas T urkıye 
Yag"1:. Yunanistana bundan evvel - Yaşasın Yunanist':.n, diye bağır- elçileri, hariciye nezareti yüksek er- Beşvekilinin yüksek zekasını ve fi- •• •• kle 
latPtıgırn ziyaretlerden en iyi hatıra- mıştır. kaııı, daha birçok yüksek zevat ha- kirlerindeki selabeti"tamamiyle mey- m asını ooru~ece r 
.... ::ıuhafaza ediyorum. Milletimi- İstanbul, 2S (Telefonla) - Yu- zır bulunmuşlardır. dana koymuştur. O - ~ 

D•••••••••h••••••;••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;••••••••••;• ••••·;··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cenevre, 25 (A.A) - l\1illetler cemiyeti konseyi gizli bir içti-

a .1\ • A • ma esnasında konseyin şimdiki içtima devresinin 29 Mayısta 
ı 1 a 1 cı s ya zı a kapanması takdirinde silahlar~ bırakma ko~f~ransı ~ürosu_nun 

, bu tarihte içtimaa davet elmege karar vermıştır. Aksı takdırde B - silahları bırakma bürosu önümüzdeki hafta zarfınd<t içtima. 

aşvekil Cuma günü Kamutayda bir nutuk söyli- da~:~::,i~~c~;ıi(A.A) - Çekos!ovak~a h~~İ~İye. ~~zırı K_~ofta~ın 
Y k h •• k •• • f 

1 
• 1 1 k bugün buraya gelmesi beklenmektedır. ~uçu~ ıtı~afın mu~essıl-ece U umetın aa ıyet mevzu arını an ataca !eri bu ?afta içinde toplan~c~klar~u M~messıller.ın Macarı.stanın 

tekrar sıliihlanması meselesını tetkık eylıyeceklerı zannedılmek· 

• tedir . 
gıren 

'taz 
- an: Tok Dil Tefrika No: 39 

• 

lstanbul, 25 (Yeni Asır· Te
lefonla) - Halep len bildiri
liyor: Cenevre müzakerelerin
den memnun olmıyan vataniler 
Türkiye aleyhindeki propagan
dalarına devam etmektedirler. 
Son zamanlarda bunlar, An· 
takyada hir miting akdetmek 
istemişlerse de Türk halkından 
kimsenin iştirak etmemesi 
yüzünden muvaffak olamamış
lardır. 

B. Lebrun 
Sergiyi gezdi 

Londra, 25 ( ö.R ) - cTimes> gaze
tesi Paris beynelmilel sergisinin Fran· 
sa için bir muvaffakıyet olacağını tah
min ediyor. Bu gazeteye göre, sağ ce
naba mensup Fransız gazeteleri siya.si 
sbeplerlc serginin geri kalmasını istis~ 

mara kalkışmışlarsa da onlar da bu 
teşebbüsün ehemmiyetini lııkar etme
mişlerdir. 

Paris, 25 ( A.A ) - Dün öğleden 
sonra reisicümhur B. Lebrun ba~vekil 
B. Blum, nazırlar ve birçok devlet ı İ· 

cali yeni beynelmilel beldeyi vücuda 
getiren ve Seine nehrinin iki kıyısında 
tesis edilen pavyonlar arasından kano 
otomobilleriyle geçmek suretiyle ser· 
giyi teftiş etmişlerdir. 

B. Lebrun ile B. Blum Elizc sarayı· 
na avdet ettikleri esnada halk kendile
rini şiddetle a~lamıştır. Halle bugün· 
den itibaren sergiyi ziyaret edecektir. 
Fakat amelenin bazı pavyonların son 
tertibatını ikmal edebilmesi için sergi 
birkaç gün öğleden sonra açılacaktır. 

Paris, 25 (Ö.R) - Fransız 
tayyarecisi Doret tarafından 
teşebbüs edilen Paris - Tokyo 
seferi tekrar muvaffakıyetsiz
liğe uğramış ve tayyareciler 
Hanoya dönmek mecburiye
tinde kalmışlardır • 



Sahife 6 YENi ASIR .. -----~~ -----

Şanlı bir on yıl dönümü Amerikayı heyecanlandıran dava 

e -.·ndberg ---t as o ya- 50 inci caddenin üçüz cinayeti kur-

f t tt•? hanların kızı ve kız kardeşi cinayeti 
os n a .. ! e e 1. kimin yaptığını ifşa ediyor 

1 ıneşum köpek mil tisi. cHalbuki orada 
olmalıdırlar, beni bekliyorlar!• oı;.• 
düşündüm. Kulağımı kanada dayadJlll 
ve dinledim. İreride köpeğin halı iiZ"" 

Okyanosun 
ebirçiçek 

kondu ... 

''Kanatlı deli,, sessizce 
karanlıklarına dalmış ı ... 
gibi Bourget karargahına 

21 Mayıs 1937 de tam on sene olınuş
tur ki Lindberg dünya tayyareciliğinin 
altın defterine adını silinmiyecek şekil
de yazmıştır. Şimali atlantik semasında 
çizdiği güzergah ile o tayyarecilik tari
hinin en güzel sahifelerinden birini yaz
mıştır. Bu Okyanos uçuşu onu beynel
milel şampiyonların ilk sırasına yerleş
tirmişti. O vakıttanberi yaptığı birçok 
seyahatler bu sırayı teyit ederek onu 
kazandığı mevkide ipka etmiştir. 

Yazan: Cenubi Atıantik u çucusu D.Costes 
kimdi? Karışık sarı saçlı, yerden bir 
metre 80 de görünen bir çift açık mavi 
gözlü büyük bir delikanlı. Beş scneden
beri Şikago-Sanithaus hattı üzerinde 
uçuyordu. Fakat hat pilotundan ziyade 

ritofst-Louis adı 
20 Mayısta saat 
hareket etti. 

verildi ve Lindberg 
12,50 de gürültüsüzce 

YAPAYALNIZ .. 
Kanatlı delinin A vrupaya hareketi 

• 

Amerika polisinin meşgul olduğu en 
esrarlı bir cinayet hadisesi hiç şüphesiz 
50 inci cadde cinayetidir. Hatırlardadır 
ki Paskalya günü Jozef Gedeon eski 
karısı Mary ile kızı Veronikanın ceset
lerini bulmuştur. Yanındaki bir odada 
on bir hançer darbesi ile delik deşik ol
muş Frank Bimesin cesedi. Bu hadise
nin esrarı nihayet Mary'nin kızı ve Ve

ronikanın kız kardeşi Ete! Kuduer ta
rafından halledilmiştir. Onun mektu
bunu yazmadan evvel hadiseleri hülasa 
edelim. 

Nevyork fevkalade polis komiserli
ğinde uyuklıyorlardı. Paskalya gunu 
idi. Nöbetçi polisler insanların bundan 
istifade ederek silkin duracaklarını 

ümit ediyorlardı. Birden telefon çınla

dı: 

- Alo ... Evet. 
Telefonu açan komiser rehavetle ce

vap verdi. Olsa olsa bir ezilmiş köpek 

vakası, yahut bir ümitsizlik hadisesi 
bildirecektir. Fakat birdenbire sakin 
çehresinde endişe belirdi: 

- Ne diyorsunuz? Uç ceset birden 
mi? Nerede? 50 inci cadde? Geliyoruz. 

Diğerleri ceset sözüyle yerlerinden 

Maktullerin kocası ve babası B.Gedon 
- Koltukçu. Hem koltukçu, hem fi

lozof olmak mümkündür. 
- Tekrar evlendiniz mi? 
- Hayır. 

- Başka çocuğunuz yok mu? 
- Var. Veronikanın bir kız kardeşi. 

Adı Ete!. Bn. Ete! :ı;cuduer. 
- Sabık karınızın san'atı? 

- Model. 

İki deniz fütuhatı fikirleri hayrette 
bırakmıştır. 1909 da Bleriot ve 1927 de 
Lindberg tarafından yapılan fetihler. 
On sekiz sene fasıl ile Kaleden lngilte
renin Duvr limanına kadar Bleriot'nun 
~O kilometrelik uçuşunu ve Nevyork ile 
Faris arasındaki 6000 kilometre üzerinde 

sıçradılar. Birkaç saniye sonra otomo- _ Kmnızın? 
Lindberg tarafından 150 misli büyük bil son sür'atle dönüyordu. 
bir mikyasta tekrar edilmiştir. Bütün kll-acıların merdivende bir-

Bu iki isim: Bleriot ve Lindberg. Biri birine günaydın dedikleri arı kovanı gi-
Manş dcnizIDe, diğeri şimal Atlas Ok- bi bir evin kalbinde küçük bir apartı-
yanosuna kat'l olarak bağlaıınm;Iardır. mandı. Birinci odada iki çıplak kadının 
Bugün de Okyanosun, muasır fen ve cesetleri vardı. Genç ve sarışın olan bi-
teknik karşısında, fakat ayni zamanda risi çarşaflar arasında idi. Daha yaşlı ve 
da tek bir adamın cüret ve cesareti kar- daha az sarışın olan diğeri ise karyola 
şısında mağlubiyetının onuncu yıldönü- yanındaki halı üzerine indirilmişti. tkin-
münü kaydediyoruz. 4 ci odada -kira odasında- bir adamın cese-

Bu satırları yazdığım sırada, yorul- di vardı. Telefon eden baya gelince pen-
mak bilmiyen öncü, kendisi için gerçek- 1 cere yanında duruyor ve hariçteki man-
ten çok güç olan seyyaremiz üzerinde L zaraya alakadar oluyormuş gibi görü-
daiına sadelik ve zarafetle çizdiği yeni t nüyordu. 

güzergahı bitirmiştir. Daha birkaç sene Linberg ve karuı tayyarede - Ya siz? Bütün bu insanları tanı-
geçince, dünyamız onun göz kamaştırı- bir üniversite talebesine benzerdi. haber alınınca ilk önce ona acınıak his- yor musunuz? 
cı uçuşlariyle baştanbaşa katedilecek- Nuugeser ve Koli kaybolduktan son- si belirdi. Sağlam teşkil edilmlş tayfa- - Şüphesiz B.Polis. Şu benim ka- Maktullerin kız ve kız kardeşi KudneT 

tir. ra Avrupada ve Amerikada Atlas aşın !arın muvaffak olamadıkları yolda bu rımdır. Adı Mary. Bu, kızını Veronika- - Model. 
Bu peygamber -:r.ira ona bundan daha bll- muvaffakıyet inanı kalmamıştı. Şarl büyük delikanlının yalnız başına mu- dır. Yandaki odada bulunan centilmene - ötekinin? ... 

ziyade uyan bir sıf~t :o~- sevimli ve Lindberg büyük sergüzeşte atılmak ni- vaHak olnıası akla gelmiyordu. Seyaha- gelince, adı Frank Birnes'tir. öldüğü - Frank Birnes RaketkulUp garsonu 
genç karısını da müminlerı arasına so~- yetini bildirdiği zaman herkes alay etti. tin ilk saatleri mutlak bir lnansızlıkla odayı bilmem kaç paraya, başkalarına idi. 
muştur. Gerçi çok güçlük te ?ekmemış- Ve hemen ckanatlı deli• unvanı verild.i takip edildi. kiralardı. İşte. - Cinayeti nasıl keşfettiniz? 
tir. Bn. Lindberg tam manasıyle havai- Fakat büyük sarışın delikanlı cesa- Fakat Lindberg yoluna devam edi- Göstermek istediğinden ziyade tesire - Çok sade ... Aileme paskalyayı teb-
dir. Küçük boyu, içine ince endamı, retsizlenmi~li. Nevyork-Paris arasında yordu. Saat 12,52 ile 5,50 arasında Ter- kapılan komiser, emniyetsiz bir sesle rlke gelmiştim. Mary ve ben ayrılmış 
ııevimli ve çekingen tavriyle 0 zarif bir şimali Atlas Okyanosunu ilk defa cüret'- nov Senjanına kadar sahili takip etti ve sorguya devam etti: olmakla beraber dost kalmıştık. Kapıyı 
kuşa teşbih edilebilir. ük' ., - Adınız? çaldını Yalnız ko"pek cevap verdi Tır 

B 1 b k rt kara m aıat olarak ihdas edilen Drte- sabah saat 2,10 da Okyanos ufkuna dal- · · -
u sa on ayanı ocasının se ve . ikr . . - Jozef Gedcon. kası çevirdim. Kapı kilitli idi. Tekrar 

> bil 
rinde dolaşan ayaklarından b~ka 
şey kımıldamıyordu. Bu sükut, hay\'•; 
nın tırnaklariyle kapıyı tırmalaması 
Birşcy olduğunu hissettim. Oınuzunıl.i 
çarparak kilidi kırdım. 1şte şu vardı .. · 
Uç ceset. 

Bu sırada yetmiş beş polis hafiyesi 
bu işin üzerine aWdılar. llk önce 50iılcl 
caddenin üç yüz cinayeti cüretiyle dik· 
kati çekmişken tahkikat ilerledikçe ~· 
mın bilhassa akla hayale sığmaz ı:nahi· 
yeti göze çarpıyordu. Bu sadece kanb 
bir hadise değildi. Edgar Polinm bil<•· 
yeterine layık karanlık bir hikaye id1 
Sonra Veronikanın birden deliklerirıd• 
alçı izleri keşfedildi: ölümden sonra. 
ölünün çehresinm kalıbı alınmıştı.B:ııı· 

yo odasındaki keşif daha az hayret , . .,.. 
rici değildi: Bir sabun parçası üzeriıl~ 
Etelin yüzü küçük bir heykel halmd• 
nakşedilmişti. Esrar içinde yüzülüycr· 
du ... Hangi tarafa dönmeli? Tecav:•ı• 
uğramış iki çıplak kadın, 13 kama d,,r· 
besi taşıyan bir delikanlı, hassas bir !;<İ
pek, cfilozob bir baba. 

Tahkikat yerinde sayıyordu. 
Sonra birdenbire tiyatro sahnesi. 
Sırasiyle Gedcon ailesinin eski Jdr0• 

cısı Gorj Gueret, bir akşam -son akşanı· 

dostu Stefen Bolter ve hatta bizzat JJ• 
zef Gedeon §Üphe altına alındıktan 501:· 

ra polis kanaatle bir ismi ortaya at ·•' 
Robert lrvin! 

Garip bir heykeltıraş olan Robert !r• 
vin Gedeon ailesinin eski bir kiracısı 
idi. O vakıt Veronika ve kız kardeşi 
Etele sulanmıştı. Şimdi Nevyork varoŞ' 
!arından birinde bir küçük oda tutıı· 
yordu. Cuma akşamı şehrin merkeziı>• 
geldi. Holivut yıldızlarından birinİD 
büstünü, bir sandığı taşıyordu. cuı:nar· 
tesi öğleden sonra tabii tarih müzesiı>· 

de görülmüştü. Bilhassa yılanlarla pek 
a!Akadar oluyordu. Cumartesi akşaıD' 
50 inci cadde civarında dolaşnuştı. Pas· 
kalya Pazarı Jozef Gedeon üç cesedi 
keşfetti. 

Robert İrvin itham altındadır. Faklll 
cinayet günündenberi evine gitmeroii' 
tir. Dünyanın bütün polisleri onu ara· 
yorlar. Şimdi bu adamın Ete! Kuduet 
tarafından nasıl itham edildiğini göre
lim. 

tehlik li 1 rtak lmak 1 . ıg amıyesıne namzetliğini koydu. dı.Artık kafes içinde yalnız kalan Lind- ? 
e uçuş arına o o çın ya- - İşiniz. vurdum. tki darbe, üç darbe, dalına - AŞAQISI YARIN -

ratılmış denemezdi. Gerçı. bazıları sa- AZIKAR. ?O. CUK_ berg uçn•un en heyecanlı intibalarını . .............. • 
~ ........ ·••··•·•·•···•·••·•••·········•·······••···························•··••·······••••···•····················• nırlar ki o kocasının yanında sadece ~esota mebuslarından bırının og- duydu. . etti. da Fransız sahilini aşmış, Farisi tutınal< IŞIKLI BİR HJ\l;İ 

b. 1 im Bunlar yanılıyor- lu, hır Isveç mebusunun torunu olan Gece karanlık, ıssızdı. Lindberg fırtı- Sonra kı;rağı Yavaşça kanatlar ilze- için sükfuıetle Sen nehri mecrasını ta- Spiritofst.Louis projektörlerin hÜZ-
ı:. ~:~in:be~ ktanberi pilot, rasıt, Lindberg siyasete heves edebilirdi. Fa- nadan sakınmak için birçok defa yüksel- rinde birikiyordu, Onları ezecek gibi. kip ediyor. Uzakta Eyfel kulesini şim- meleri altında emsalsiz bir manzara ha' 
radyo telgrafçı g ~plomalarını hizdir. kat 0 makineden bir~eye alaka gösteri- meğe mecbhurdkaldL :aın'.2 motörünün Lindberg 0 dakikada en müthiş endi- diye kadar yalnız kartpostal üzerinde linde gözüküp bir çiçek gibi yere koJl• 
Belki makinist diploması bile vardır. yord~. Annesi hat pilotu olm":".~~ razı ş'.""kısı bu u utsuz!uga bıraz h~yat. v~-1 dişeyi. d.~ydu. Çok şükür ki motör dai- gördüğü Eyfel kulesini görüyordu. mazdan evvel tayyare meydanının ~e-

LINDBERG TAK1MININ oldugu zaman, hayatının en buyük se- rıyordu. Bazan yagmur kabınesının ma dönuyordu. Pilot garba doğru uçu- Kule, feneriyle ona göz lorpıyordu. rinde dolaştı. Saat onu geçiyordu. Lind· 
MUV AFF AKIYETLERI vinci idi. camlarına, kırarcasına çarpıyordu. Lin- şunu hızlandırarak bundan başka bir- Saat 18 denberi akşam tabılariyle berg Nevyorktan hareket etmeden eq• 

Hatırası unutulmıyan 1927 denberi 1927 de Lindberg Saınt-Louis şelıri dberg müt.hi§ bir sallantı içinde idare şey düşünmek istemedi. Ne olursa ol- büyük hadiseden haberdar edilen Pa- ve! seyahat saatlerini murabbalı bir J<8· 
Lindberg takuru birçok semalar altında tacirlerinden bazılarından .tayyareyi sa- manevelalarına sarılıyor, tayyaresini sun, asla geri dönıniyecekti. rls halkı bir tayyarecinin Atlas Okya- ğıt parçası üzerine yazmıştı. Eğer bel 

uçmuştur. Bu arada, Bn. Lindbergin tın almak ve yol masrafını karşılamak seyahat hattında tutmak ıçın bütün BALIKÇI GEMlLERt nosunu geçtiğini, bir kanat darbesiyle şey yolunda giderse saat 22 de Parisl8 

parlak muavin vezifesi gördüğü 50 bin için lüzumlu olan avansı tedarik etti. kuvvetiyle mücadele ediyordu. Öğleden az sonra Lindberg derin bir Nevyorktan geldiğini öğrenmişti. olacaktı. 
kilometreye yakın bir bava seyahati, şi- Çoktanberi Ryon nakliye monoplanını Yalnız, yapyalnız, sema ve deniz ara- neşe duydu. Ötede, ceviz kabuğu gibi Bourget tayyare limanına doğru bu- Saat 22,19 du. 
mal ve cenup Atlas Okyanosları üzerin- seçmişti. Hattı üzerinde çok kullandığı sında kaybolmuş vaziyette, küçük bir 1 küçük siyah noktalar belirmişti. Bunlar na benzer bir akın asla görülınemiştir. Altı bin kilometrelik bir mesafed• 
de yapılan bu seyahat onları yarı kür- için onu iyice tanıyordu. Hazırladığı lambanın tenvir ettiği pusulasından vapurlardı! .. Bir balıkçı filosu idi bu. Saat 19 dan evvel Paristen ayrılmğa randevuya bundan ziyade sadık olmak 
renin üç kıt'ası üzerinde gezdirmiştir. p!Aııa göre, beş yolcu yerine benzin ha- başka baktığı birşey yoktu. Biliyordu Bir saat sonra, karanlık bir bat halinde vakıt bulamıyanlar, otomobille gittik- imkanı yoktu. 
9 Temmuz 1933 te Nevyorktan hare- zineleri konacak ve makinenin hareket ki aşağıda hareketli girdap vardı. Dö- 'ı kara belirdi... !eri halde, tayyare meydanına varama- Lindberg artık kanatlı deli değild~ 
ketle 17 ilk Kfuıunda Mauniye döndü- nısfı kutru artacaktı.San Diego ve Nev- nüyordu çünkü yüksek irtifalar için Saat 17,30 da lrlandada Semervik- dılar ve yolda kaldılar. Çünkü geçmek Bir hamlede, halis ırklı sevinciyle bir' 
Ier. Bu herkesin harcı olnuyan büyük york arasında bir tecrübe uçuşu Lind- kili derecede sarılmış değildi. Dişleri Harbour fener radyosu garptan gelen imkanı yoktu. 25 bin dolarlık Jkrami- likte müthiş ustalığı beliriyordu. oıııı0 
turizmdir. bergin kararını kat'!leştirmişti. Tayya- birbirine çarpıyordu. Nihayet şafak 1 

bir tayyarenin geçişini bildirdi. Akşam yeyi veren B,Arteig bile bu dalgalı ka- 25 yaşı dünyayı fethetmişti. 
1927 May1'ından evvel Lindberg reye, şehrin tacirlerine-hürmeten, Spi- Okyanosun müthiş dalgalarını tenvir 

1 
saat 9 sularında Lindberg Auistreham !abalık içinde hareketsiz kalmıştı. D.cosTS_. -\ Hiui, Atk komanı ne nail olduğunı mubataplarınıın çeh- yacaktır. - Olur şey değil .. Hiç olmazsa kom- haberinizi almadını. Geçenlerde he~· 

relermdeki iyi samimiyet rengini de * 1 şulara sor .. Şurada bakkal Nuri dayı 1 şireniz bayan Neclaya sormuştum. JM 
farkedebiliyorwn. Nedim evinin önünde otomobilden vardır. Hele bir sor ona.. 1 bir cevap vermedi. Sudan bir cevaP13 

Bir miralay Nedime cevap veriyordu: inerken Selinıin koluna dayanmıştı. Selim bakkala doğru giderken Ne- ·beni savdı. 

Jefrika No ..- ...... .. - ......,_ 

va• - Cidden bay Nedim, büyük bir fe- Ondan istiane edişi kendisine burada dim sesleniyordu: Fakat Nuri dayı çok tuhaf bir 
laketle karşı karşıya kaldınız.Buna esef-! çok acı gelmişti. Ancak Selimin lşide- - Selim, Selim.. ziyette kalmıştı. Kendisine derin bir S"' 
lenmemek elde değildir. Ben eski bir lbileceği ~ir sesle konuştu: - Emredin yüzbaşım.. mimiyetle gülümsiyen çehreyi sii>" 
askerim .. Yirmi beş seneden beri mes- - Selım, dedi. Y akınınıızda kimse - Dur, biraz dur, düşüneyim.. liyen gözlerin hareketsizliğini tahJnill 

':t AZAN: ADNAN BILCET leğimın içinde yoğruluyorum. Birçok ı var ını? Hatırından binbir ihtimal geçiyor- ediyordu. Yanındaki nefere bakı1'0: 
hadiselerle karşılaştım. Birçok harplara - Bize dikkat eden yok.. Herkes du. Acaba annesine birşey mi olmuştu. ! onun parmağını dudağına getirer• 

• Yüksek ~ütbeli bir zabit Nedimi se-f~m. Alışmadığını askerlik hayatı iştirak ettim. Yemen cephesinde çar- işiyle meşgul ... MalUı:n, akşam olduğu Sakın.. cSus> deyişinden her şeyi arıJarıı!ŞtJ. 
lilmlıyordu. benı pek çabuk yormuştu. Asıl yor- pıştını. l için herkes evıne gidiyor. Böyle bir ihtimale yer vermek iste- Yer gösterdi: ıJ 

- Hoş geldiniz ~üzbaşım ... Sizi ordu ~u~ bünyemden ziya~e asa.hım ~e- Bütün bu müşahedelerim, tecrübem - Selim, !~de beni sıkan bir his miyordu. Selime sordu: - Lutfedin, kerem edin, fakiri tıı'. 
namına selfunlamaga m~murum. rınde hıssediyordum. İzmire bırdenbııe arasında sizin şahsiyetiniz, fedakar- var. Bu eve &ırmek istemiyorum. San; - Ne dersin Selim .. Otele gitsek mi? buyurun, .acı. ~ir .. kahv~~i içers~J: 

Nedim mahcup olmuştu: dönmek müşküldü. Çehrelerine baktı- !ık ve kahramanlığınız bir hususiyet 1 ki kötü bir haber alacakmışım gibi bir Sormaktan bir fayda ~ıkmaz.. Ba~- Çokt~berı sızı .. gormemışı_ını de.. teei 
- Bu külfete ne lüzum vardı. Beni ğını tanıdıkların yalnız ellerini sıkmak alır. Vazifeniz icabı gönderilen raporlar, his .. Ben bu eve şimdiye kadar daima kal Nuri dayı bunak bır adamdır. Bil- vaki sız tenezzül etmezsınız. Gaz• di• 

mahcup ettiniz. Lütfen buyurunuz. Sizi çok kör bir iş olacaktı. İyisi mi muhl- benim elimden geçiyordu ve siz hu- açık gözle girmiştim. Kapıyı çalınağa lü- mez de yanlış malfunat verirse bizi bel- bay Nedime kahve ikram etmek had 
zahmete soktum. Affınızı dilerim. tin beni biraz unutmasını bekledim. susi hir itina ile takip eyliyordum. Yü- zum görmezdim. Cebimde anahtarım ki de telaş içinde bıralur. . mize mi düştü. 

Yüksek rütbeli zabitler hep elini sıkı- Benim tedavi edildiğim hastanede zünüze karşı söylemek belki de biraz vardı. Annemi rahatsız etmek niye, di- - Siz bilirsiniz yüzbaşım.. Nedim bir sandalyeye ilişmişti: sıl· 
yorlardı . Güvertede oturdular.. cidden muktedir doktorlar var. Onlar tuhaf amma .. Cidden feda edilenılyecek ye düşünürdUm. O, benim bu hareke- Nedim, Selimin koluna yaslanarak - Anlat bakalım, Nuri dayı na !<-

Nedim, alayın gösterdiği bu inceli- adeta yer yüzü hiilikleri gibi vücut ib- bir kıymetsiniz. time kızmakla beraber yüzüme karşı bakkala kadar yürüdü. Dükkanın için- sın .. Senin Mehmet büyüdü mü? :r.1~ e 
ğin altında adeta ezilmiş gibi mahcuptu. da ediyorlar. Gözlerimi ultra viyole te- Nedim lzmirden malfunat istiyordu. blrşey söylemezdi. Ne diyordum, kapıyı, de pos bıyıklı •. e!ll he~ bir ihtiyar tebe devam .. edyo~. ~~? Küçük P~ 
Sıhhati hakkında malfunat verdi: daviye tuttular. Bundan fayda görme- Miralay Eşfak cevap verdi: vursana.. peynır tenekesını temızlemekle meş- ne halde buyumuştur muhakkak. pi 

- Viyanaya mucize kabilınden bir dim diyemem. Evvelce karanlık bir filem - Şimdi herşey yolunda gidiyor. - Kimse çıkmıyor yüzbaşını.. 1 guldü. Bir neferin koluna dayanan Ne- - Hepsi iyiler bay Nedim .. Fakat 5;
3

• 

netice almak ümidiyle gitmiştim. Ka- içindeydim. Şimdi vaziyet değişmiştir. Demin bir noktaya işaret etmiştiniz. - Nasıl olur, evi kilitleyip gidemez-
1 
dimi gözden geçiriyordu. Birden her I hiç beğenmedim. Çok dalgınsın·~ 

5
.,.. 

panan perdenin beni tekrar ışığa ka- Işığı farkedcbiliyorum. Etrafınıda ko- Ona cevap vermek isterim. Siz, zan- !er. Filvaki annem İstanbulda.. İstan- şeyi hatırlamıştı. Koşarak ellerine ka-ı kize sizlere ömür .. Öldü .. Bir buÇ hill" 
YUŞturmıyacağını biliyordum. Viya- nuşanların seslerini daha candan din- nettiğiniz gibi unutulmuş değilsiniz. bulda amma eniştem ve kardeşim bura- pandı: ne oluyor .. Kızım sizi pek sever ... tet• 
naya tedaviye gidişim bundan değildi. liyebiliyorum. Sonra, görmediğim hal- Dostlarınız rıhtımı doldurdular. He- dalar. Daha iki hafta evvel mektup- - Vay bay Nedim, sizsiniz ha .. Hoş!' met ederdi. Ona İngilizce dersi göSJ!le1' 

Sizinle yeni tanıştık, cesaretimi sa- de eşyaların rengini ve şeklini tahmin men herkes geleceğinizi biliyor. Türk !arını almıştım. geldiniz, safalar getirdiniz .. Bu yaştan diğiniz için öyle gururlanırdı ki .. pe 
mimiyetime bağışlayın. Ne diyordum .. ,edebiliyorum. Gözlerime en ufak bir milleti unutmıyor bay Nedim.. Helej - Kapıyı vurdum, kimse çıkmıyor ... sonra T~nı:~~ .bu lütfuna ne .denir .. ıölümünü işitme~.. • 

Ben Viyanaya sırf istirahat için git- ışık sızmadığı halde görüşmek şerefi· ordu çok fe~dır. Sizi dalına hatırla-!Hem, pencereler de aıınsıkı kapalı~ 1 Askere gıttigınızı duymuştum. Bır daha - Bıtmedı 
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~--------·------------------------FAVSTA . Tütüncüler, sebzeciler 
-,_ Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 

fidanlardan alınabilir. 
Y azan: Mlşel Zeva~o 

& 

l>uvar1 - 18 -
tııiş g~ kıymeili kuınnşlar geril- İnce biı· kndın sesi bu tereddüt ve • 

Mıntakamızda otuz senedenberi üyük muvaffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gübreler mizi zürraımıza emniyetle 
arzederız. 

8alon b oltuk!arla sUslenmiş olnn şu süknneti yırttı: 
kııh1taıı!u. Fnkat yanındaki salonda - Zararı yok. madıımki yüzlerimizi 
~Iı .. 0 d ' heyecan veren sesler yük- ··stcrm - .. rdik. t~te be ·· ·· " r u Dük go ege soz ve - ~ n sozum-
tı.e olan nnladı ki cephesi mnyha- . 
"'- bu bin"-ın k s· . b" de duruyorum. ded.L 
~011; SOkakJ ·...uı ar ·ası ıtenin ır . . 
lerd . annda bulunan umumhnne- Maskcsını attı. Sonra da boynuna sa-

en bır· "d 
tek dedi ~: 1 i. Roset içerisini göstere- rılm~ gibi durduğu adamın maskesini 

- ııı. çıknrdı. , U'lO?lsen .. _ 
1Çetidekiı Yor gırebilirsiniz. &mscn Giz mırıldandı: 
dı. Bun et de bir davetliyi bekliyorlar- _ Kraliçe Margo! 
Vetıinin. un galnuyeceğini anladık. O da-

" Yerini · nla Gördüğü kadın onun hiddetini 
~aket ·ı:ı. sız caksınız. 1 «Ve etti· rcte çevirdi. -B . 

ı. u alr~---•. 
""U'ılınıy ~ eğlencede maske çı- Bunu diğer bir kadının kahkahası I 
talınea acnJı:, nıaskcler sant tam onu takip etti: 

A atılacaktır 
•\Yni k · - Madamki karalaştırdık. İşte ben I 

lii.ıı g0lln a~ınlıırdan biri (Monsımyö- de sözümü yerine getiriyorum .. 
ttı.esi) ı~- esı) diğeri (Monsenyörün işit-
" <q.ıtnd Diyerek büyük bit- cesaretle hem 
llİr lı:a" ır. Sözlerini mırıldandılar. 
diler Gı-'.Yı arkasına kadar iterek rekil- kendisinin hem beraber bulundugu er-. ıı: . ":J{ 

d:u göz! ~Ç~ri girdi. önce ziyanın şid- kcğin mnskelcrini çıkardı. 
sı ~r;ı knmaştırdı, çünkü kendi- Giz daha büyük bir hayret içinde ka-
len ha~· ı tan geliyordu. Buna ilave- lnrak başı döndü: 

~eınİll.ina:~ tertip edilmiş bir fuhuş - Kılodin dö Bo\.illiye diye bağırdı. 
ııa Öyl ına atılmış bulunuyordu. Erk •. ta d 

lçiJ:ıda = geliyordu ki; burada neşe • .. egı.. ..nımıyor u. . . 
hı-~· YUZen adnmlar k d' . . 'Üçuncusu de nıaskcsını attı. Bu daha 
-gı 

0 
en ısının oynı-

ltir, r'a/uııun aktörleri kendisi baş akı çapkınca, kendinden daha geçmiş oldu-

ııı~l.ını ~~ ~. .~~ ~iyesin yazıcısı ve 
1 ğu için neşeli knhkahaları bol bir kadın-

lleırt it" ktoru ıdi. Sahne çok genişti. 1 dı. 1 
ho oşesinde b d . tdanıar .. .. ronz an yapılmış bu- Fakat Gız bunun karşısında nefretle I 
~~ kok:~Y~, insanın başını dön- sarsıldı. Çünkü gördüğü kendisinin öz 

1 
!onda oşluğu dolduruyordu. kız kard · d" - d-- M t · 'd' 

v,,, §chveti rt cak fikir' ~ uşes o on pansıye ı ı. 
·~n . . a ırn ve mu-
ltıC!Vc:~ kaybett~recck bütün tertibat Kadın ~~hkahalar _saçarak arkadaşının 
duvarı Şehveti gıcıklıyan tablolar maskesıru çıkannaga çalışıyor, erkek 
~en&in U: kaplamıştı. Odanın ortasına te mukavemet göstcryordu. 

ADRES= Hacıdavut zade 
R A H M i K A il ,ı\ il A V U T 

Yemiş ç rşısı, Cezair Han 

IZMIR 
T lgrcf adresi: KARADAVUT Telefon seog 

BEYOGLUNDA 

ol teli 
••••••••••••••• 

SIRKEC!DE 
• 

smanıye 
OTEL t 
1:••••·········· 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY O ER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reısile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmi§tir. 

Otellerinde uıinfir kalanlar, 
kendi evl...rindeki rahata bu-
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

deıu~le ır tnasa kurulmuştu. Altın ka- Nasılsa dilşcs maskeyi kapmış çıkar-
h.iı §araplar içili d ç 1 1 k · tk· · N ı·-· ltıQtçi kıı.J. yor u. ırı çıp a muğa muvaffak olmu~tu. Her yüzün tzmır ıncı oter ıgme : 
~~Yen doldur:r ~u kadehleri mütemn- açılışında yükselen kahkahnlar bu sefer Mu."ıatap : U§llkta Yıl l '"l zade 
""k.iıcti Yor ardı. Dük dö Giz oda- .. .. hanında kütükçü Nizamettin. 
lo.. E:nydı. R~~1 atnşlc . . d kurumuştu. Çunku meydana çıkan çeh· uuh t N' tt• K 

•, boğ ~ " r ıçm e ynnı- ı 1 1 - ı-11 a ap ızame ın ü-
<ılıı Ol"d azı kız3mlığında.n tıkanır gibi re solgun ve korkunçtu. tah a istasyonunda Müvekkilim 1 
hl'~i ka:· Evet mbfirlcr dörd•i erkek Düşes dö Montp<ınsiyenin aşıkı bir- deJet demiryollanna ait 90 metre 
1 r ın °lrnak üzere dok k' · 'd' • ı -11- bb · • · k"'t."k1 · f · llunı d uz ışı ı ı- denbirc ayaga ~tuh."tı. Gözleri yerinden mura aı arazıyı cevız u u erıy e 
dınıa ar an clört çift kurulm ka 1 • al ktedir }) r ~rkekl . . . uş - oynamış, yüzü kıpkırmızı olmuştu.Kenz ı§g etme • 

oı;. iff erın diılerınç. oturrnu{!tu. . . .. . 2 -- Muhatap bu kütükleri nak-
h~- ç ln gözleri mask 1 • . lt d di kendine soylenıyordu: 1 ·~· akd. d .d . D D 21 
:~ P<ı 1 e erının n ın a ettıgı t ır e ı aremıze • • 
!arı b' r .'Yor, .~azan bayılıyor, dudak- - Ah ne ~aptım da buraya geld~. numaralı tarife mucibince 13/51933 
"· lr§e~ler soyle k .. y l . d'b' •. 1 .. d / / ihi. t: 
"41Yor lebessu me uzere kımı.lda- er erın ı ıne geçecc~.. tarilım en 12 2 937 tar ne na-
terk~ b nı ey}\vordu., Giz ~çeÇ gi- Geri geri çekildi. Düşes Y.a\Qıı.. b~- dar 202 lira elli kuruı a~ık ki-
<iıla b k unlar ona ehcn:uniyetsiz bir na kahkahlarına <le om eyliyordu. 

1 ra bedeli borçludur. 
~n~ d:d:ıl~~ Erkeklerden biri ho<>gclı Adam bir fırsatııu bularak kapıdan !1r- .h3 :- Muhaedta~-~tükl~inakl.nakld i 
4tk h · unnak için yer g .... t di cı etme gıtm ıgı yanı n m en 
k. aşına duran ı __ d o ... er · lndı, yüzünü elleri içine alarak knçtı. sarf az..... ettı·gı~ · t-Ldır" de aynı· ..ıtt\-
e do~ . ~ ın hızlı hızlı Dü- . . . . ın "'" ~ 

t\ı.rd .gru ılerlcdi, onu ı lak k ll Gız keskın bakışlarıyle olup bıtcn- rihe .kadar idaremize 4080 lira borç-
ı. ç P 0 arı ile 1 · d' k .. 1 d' l d 

_ T erı seyre ıyor en soy en ı: u ur. 
1'le k.a~~aYet aziz bayım gelebildiniz. - Jak Klcman! Babası Jan Klc- 4 - .. Yine 12~~/9~~ tarihinden 
Ciı da geç kaldınız d d' ınan! Marinin dostu!. sonra uç ay ve küsur ıçın 1350kiırut 

KJN AK Ü L Es;;n~c 
sıtmahiara, iJtihasıı'lara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
Haçlarla yapılan bu bapları 
siz de kullanınız. 

t;ın : aklını knçıracak e ı ... d B" D" d" .. k d d b"t" tanmak açık arazi kiruı ve naklinden ıarfı 
slnitlc . sanıyor u. u- or uncu n ın a u un u edikl"-· takdirde beh gün IZMtR BELEDiYESiNDEN 

~l:ı taSa ~ gerilmişti. Kafasında yaır hislerini bir tarafa bırakara ;:: ~~"; r r .. . . e~an-
oıı.ltndc C:. ldığı bütün işler gözlerinin - Sıra benim! dedi. dıç~~. ~ar ıyeil!1crettmıntah !r ·cap 3157 sayılı ve 3~ .. 4 - 937 
4darn1~. · n annııs 'b' 'd' · wı., mı· ara ave en 51 ı 1 günlü orman koruma teşkilatı 
IQ .. ·-u-ın tiz :. . gı ı ı ı, karıların, Cesaretini topladı. J<"C'ndisiııin ve sev- etmektedir. 

rı f 1 erleruıe ntılm k k .. m~: .. · k 1 · · t ih kanunu belediyede herkesin \r(i ır atıp a • mas e- ~ın mas .e ennı a tı. 5 - Bu itibarla muhatap itbu -
t. ~~ını dal~nk, .hançerle hepsinin - BtTMED1 - barnamenin kendisine teblig-indcn görebileceği ilan tahtasına asıl-
~ ku e ik de~ik t k · ti d 
~ ~ C<ığındaki s- eme 15 yor u. itibaren 48 saat zarfında açık ,ara- dı bilinsin 1613 (920) 
t"llql· gı dU<-" •• karıyı fırlatmakla baş- o k zi olarak tahakkuk ebnit olan bor- c· 
lt tJ..k • ... unuyordu T f'.k' k rta aran1yor • kü' lDSi miktarı muhammen 

l}t &ihi y · "-'" ın arı ona cunu tamamen tedıye ederek -
l}tı§, ltttnt1daapışınış, ona sıkı sıkı sarıl- lstanbulda Beyoğlunda istik- tükleri nakletmediği takdirde kü- kilo bedeli K• 
~ıştı. llla.sına Meta imkan bırak- lal cadde.sinde tanınmış lüks tüklerin nakJindeı:ı aarfı nazar edil- Pamuk 50 160 
~ .... dlll SCUıki diği kabul edilerek 12/2/937 tari.- O k . . 65 tıa ._.,_'l§ti. l3ir U onun kafasındakileri işlek Istanbul Kıraathanesine hine kadar 4080 lira ve ayrıca ta· o sııene 10 
E!) ' olrrıa~ r~ G~ ses çıkarması- altıyüz lira sermayeli bir ortak ~~ tahtıi!e lt~?ar. geçecek mücld~t Eter 6 140 
~ l'le duv çın agzını tıkıyor, diğer aranıyor. Talip olanlar lzmirde ıçın yevmıye uç liranın maa faız Gaz bezi 300 metre 12 
k~t fuhus n; s~at.ini gösteriyordu. Bu Yol bedesteninde Osmaniye ve masarif ve ücreti vekalet ken- Band(beşlik) 25 paket 50 
ı1'lalar u; ı·akikalarını sayıyordu. Daz caddesinde 3 numnrada saatçı disindı!n talep ve dava edileceğini it- 70 

l' 
1 

ih.ıl'~t rcı~~r, ona yaklaşıyor. bu ihtarnameyle '.kendisine ihtar eder Band(yedilik)25 " 
ı datıd,. ızın kucağındaki kadın mı- Bay Nazif Abdü'halime müra- ve işbu ihtarnameclen bir nüshası- Band(onluk) 50 ,, 100 

11k Saat caatları. nm muhataba tebliğiyle ikinci nüs- Lizol 30 kilo 120 ~! Di!tk:~!. ~'Iaskclerin atılacağı daz S-7 1-3 (918) h.a~ını~. bade~aad!k tarafıma iad~-
t ?uıt h... edıni.z bakınız ba•·lar' sını muvekkilim idare namına bil-
tıl!ı.._ "men f ,, .. ZAYJ L~L le ed . l ~'<Q ~ı·· ırladı. Kendini bir kol- veauue la P enm. 
r d· k ille <ıttı y·· .. 

bir• . 0 iİYord · uzundcn soğuk tcr-
led lll1tı Uzattı _u. Çıplak hizmetçilerden 
~~u gı 'iara k d 

b . "arıad P a ehni bir ham-o... 1, 
hı:. ·' çi!r 
-"'lQ da ın her b" . 

lı;>n· lrrıak h ırı Yeni bir zevk ale-
tr t: b· ' anııe Y"P k . - di llıı ı göıii .. .. ma ıçın ·n-

cı,....'. birbirler· nuyor, birbirlerine sarı] 
lı "''Yan ıne bur d 

ltd Sözler a a tekrarı caiz 
ı_ nbire mırılda 1 1Jtrb· • onu nıyor ardı_ Saat 
~op~en ilyr~~dı. Çiftler titrediler. 
tırı1 u. \\izlerU:· ılar. Bir kahkahadır 
l'l'si Cost~ren le:~ ~Çlll:ı.ktan utandıkla-

g~İrdıler. uçuk bir tereddüt dev-

lzmir esnaf ve ahali bankası 
Ödemiş şubesinden 22-7-929 
tarihinde satın almış olduğum 
tam~mı ödenmiş 80 liralık mu· 
vakkat hisse makbuzlarımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es4 

kisinin hükmü olmadığı ilin 
ederim. 
Ödemiş Adagide nahiyesinden 

kendirci Sül~yman oğlu 
Mehmet 
(924) 

27 Nisan 1937 
Devlet Demiryollal\< idaresi ve-
kili A. Murat Çınar 

Umumi No. 3901 
Huıuıi No. 1/113 
Daire dosyasında mahfuz aslnıa 

mutabık olan İ§bu ihtarname sure!i 
Uşakta mukim Kütükçü Nizanıettı· 
ne tebliğ için tasdik kılındı. . 

Bin dokuz yüz oluz yedi aenesı 
nisan ayının yirmi yedinci günü 

27 Nisan 1937 
lzmir ikinci noteri resmi mühürii 
M. Emin Erener- imzası namına 

Giray imzası 

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 nıuhammenle başkitiplik
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 encümene gelinir. 

19-23-26·30 1531 (873) 

ARAÇÇI KARDEŞLER: Mobilye ticarethanesi -=-cm----------•• 
6 

Devlet memurlarile imtiyazlı şirket memurlarına bir kolaylık olmak üzere 

Taksitte ödenmek üzere mobilye satışına başlamışlardır. 

BULU'NHAYAN EV YXASASI 

OLHA.YA.lf BANKAYA DEMtEl 

Mikrop hırsızdan daha korkulÜdur. 

Paranızı kasada sakladıtınız cib~ 

ylyeceklerlnlzl do 

aotuk hava dolaplannda muhafaza edlnlL"" 

·ıkl defa az lflemckle 
' aynı rand6manı v ren 

'V" 5 SENE CiARAHTİ ye~üne sotuk hava dolaplan ' 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZ~IR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiça'ı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : Ho Avni Güler 

MU~LADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

ı 
ı ,_......._ muhbıllndo· bO.yOk .. bı; tOb PER: 

LOOENT dış macunu alabllirsınlz~ 
PERLODENT fennr bır tarzda tıazırron-
mış, iyi, ldarelı ve çok hoş lezzete malik 
1 
olub, nefesi serinletir vo dlşlerLmO-
kemmel ,surette temizler., 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ııatıfmaktadır. Yalnız toptan sa· 

tıtlar için Iımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edinir. 
Posta Kut. 224 Telefon 3465 

:····································································· . . . ,..J, T . aze emız Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat· • 
eczanesı 

Başdurak Büyük SaJepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

D o yç e O r i y a n t b a n k 
Dl~ESl)NER BANK ŞUBESi 

IZMiR 
l\1 JOU\Ji.ZI ~ HEHJ;f.N 

Almanyada 17~ Şubesi Mevcuiiur 
~tıı ıuaye ve ıhtıyu RkçeıH 
JG5,000~000 Haylı.:1mnrk 

TiirkiJ~de ~nbelerı: lSTAXBUL ve IZMfit 
Munrıla ~ulwleri: J(AHlHI~ ve 1 I<KNDEHlYE 

Her tiirlii hnnkl\ muaıaelatnı ifil ve kabul eder 
c AJ,MA~YAJ>A aeyabat, ikamet, tahsil l'e 

HHAifl*' HEOI~TRRMAHK ElRfıhr. > 
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lzmir Defterdarlığından : 
Tarih No. 

1939 
1943 
1963 
1967 
1997 
2011 
2071 
2080 
2112 
2123 
2124 
2141 
2142 
2143 
2144 
2155 
2161 
2162 
2166 
2167 
2172 
2175 
2179 
2180 
2201 
2257 
2302 
2421 
2465 
2566 
2578 
2640 
2657 
2658 
2663 
2697 
2738 
2744 
2751 
2752 
2759 
2772 
2792 
2793 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 

8 
21 
54 
62 
64 
67 
81 

162 
294 
313 
352 
438 .. 
445 
511 
580 
581 
698 
741 
741 
746 
748 
805 
806 
823 
837 
843 
828 

1009 
1010 
1057 
1067 
1230 
1322 
1333 
1358 

ismi 

Mehmet 
Davit Karkir 
Yako 
Robeno 
Refaellevi 
Süleyman 
Cako Aron 
Santo 
lsak Danyel 
Liya 
Mustafa 
Şevki Bayram 
A. Mitat 
C emil Nuri 
Ömer Hüseyin 
Mehmet 
A rif 
Abdürrahman 
Kemal 
Mustafa 
Nesim 
Mehmet Ali 
Mustafa 
Jan Hullive lzak 
Adem Nebi 
Nikoli Aristitolli 
Ahmet 
Adil Nuri 
Paduva 
Saffet Çavuş 
Mustafa ve Remzi 
Mahmut Nedim 
Muis Beyakar 
Davi 
Saffc:tay Levi 
Mustafa 
Mehmet 
Mehmet 
Mustafa 
lsmail Hakkı 
Yuda Hakim 
Ahmet Nuh 
Sadık 
Şakir 

Hafız Mehmet 
Mimin 
Mustafa 
Zehra 
Niyazi 
Mustafa 
Mehmet b 
Dursun 
Şakir 

Mustafa 
Ahmet 
Yu11uf 
Recep 

Abdullah O. Yusuf 
Muharrem 
Süleyman 
Is mail 
Mehmet ve Nuh 
izzet 
Süleyman 
Faik 
Yakup 
Osman Nuri 
Hacı Ahmet 
Muammer 
Tayip 
Mehmet T 
lbrahim 
Ahmet 
Halil lbrahim 
Kenan 
Arif 
Mehmet s 
Rifat ve lbrahiuı 
Mustafa 
Adem 
Ahmet irfan 
Fehim Sab t 

" Mehmet 
Zihni 

Ahmet O. Mehmet 
Yus~f Riza 
Ali Haydar 
Hasao 
Sadettin 
Şükrü 

Halıt 

Sami' 
Fılibelli Mustafa 
Osman 
Eşref 
Cemal 
Yusuf Ziya 
Hasan Yunus 
Hafız Mehmet 
Ahmet Naci 
Sabri 

Sa nah 

Hurdavatçı 

Elbiseci 
Terzi 

" ., 
Kab veci 
Terzi 

" 
Kasket amil: 
Terzi 

" 
Kunduracı 

" 
" 
" Kasket amil: 

Berber 
T erzi 
Kunduracı 

" Mücellit 
Kasket amil: 
Kahveci 
Terzi 
Yoğurtcu 
Tuhafiyeci 
Kunduracı 
Barut ve fişe: 
Çorap amili 
Kahveci 
Fırıncı 
Aşçı 

Kornezci 
Kunduracı 
Marangoz 
Kahveci 
Marangoz 
Kunduracı 
Kasap 
Kahveci 
Şişeci 

Hurdacı 
Aşçı 

Ekmek bayii 

" " 
Kömürcü 
Boyacı 

Kahveci 
Kömürcü 
Berber 
Berber 
Kunduracı 

Gevrek amili 
Hurdacı 

,, 
tt 

" 
" 
" 

Gevrek amili 

" " 
Aşçı 

Kömürcü 
Hurdacı 

Taşçı 

Demirci 
Hurdacı 

Kasap 
Babaratcı 

Tuhafiyeci 

" Kavaf 
Çorapçı 

Tuhafiyeci 
Depo 
Kahveci 
Semerci 
Tornacı 

Kahveci 
Yorgancı 

Gaz tüccarı 
Mısırcı 

.. 
Kebapçı 

Terzi 
,, 

Ağızlıkçı 

Hurdavatçı 

Demirci 
Dökmeci 
Çilen gir 
Aşç• 
Peynirci 
Uncu , 
Marangoz 
Marangoz 
Uncu 

il 

" 
Katmerci 
Yumurtacı 

Berber 

Mevkii 

2: Sepahi 

" 4: 
5: 

" 
" 
" Pasbant 

Kaatcılar 

Kilimciler 

" Y enikavafJar 

" " 
" " 
" ,, 
,. ,, 
,, " 

" " 
" " 
" .. 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
,, .. 

Kuzu oğlu 

" " 
" " 

Osmaniye 

" 

" 
Palancılar 

" 
" 
" 
" 
" 

Hanan hoca 

" " 
" " 
" ,, 

Arap hanı 
Hayrettin paşa 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
" " 
" " ,, ,, 

" " 
tt " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " .. " 

Şirket bulvarı 

" " 
" " 
" ,, 

Kemeralh 

" " 
" " 
" ,, 
,, ,, 

" " 
" " 

Murabıt 
Kömür pazarı 

,, ., 
Mutaflar 
Şekerciler 

,, 
Çangırı 

2 belediye 

" ,, 
Y orgcııncılar 
Hisar önü 

" " 
" " 
,, " 

Çekmececiler 

" " 
" " 

Keten 

" 
Sandıkcılar 
Tahmis 
Kcstanepazar 
Zahire pazar 

" " Sa u'lah S. 
A ı şa 

" " 
" n 

No. 

21 
29 
11 

8 
19 
9 

32/1-4 
32-12 
26 
40 

40-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
13-1 
19-2 
19-1 
23-1 
23-1 

29 
31-1 

37 
37-1 

2 
23-19 

95 
28 

80-18 
132 
158 
12 
36 
36 

46-1 
48 
43 
6 
1 
3 

17 
32 
2 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
9 

16-17 
31 
12 
13-14 

109 
135 
199 
213 
217 
217 
247 
29-34 
56 
19 
53 
49 
65 
11 
33 
35 
4 

68 
68 
80 
84 
25 
27 

6-1 
15 

17-12 
35 
20 
1 
7 
4 

30 
27 

119 
153-1 

Senesi 

1933 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
tt 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
• n 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Vergisi 
L. K. 
14 67 
18 34 
12 55 
15 

3 
18 
18 

6 
ıo 50 
15 

5 25 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 

15 
7 50 

15 
5 60 
5 60 
3 10 

12 
20 25 
21 
33 38 
36 

26 
29 34 
18 
45 
68 44 

9 
6 
6 

10 80 
8 
9 
9 

55 
18 
64 17 
14 67 
9 
6 
7 34 
5 50 
3 
3 
3 67 
6 
6 
6 60 
4 50 
6 60 
6 60 
6 60 
6 60 
6 60 
6 60 
3 
3 60 

24 
14 67 
25 67 
18 
7 50 

27 50 
41 25 
49 20 
36 67 
9 17 

73 34 
9 17 
8 2 

18 34 
4 35 
9 13 

52 50 
15 
17 40 
55 
73 34 
40 34 
51 48 
3 38 

26 63 
52 50 
45 84 
36 ~ 
21 24 
75 
2 50 

18 34 
45 84 
24 
11 70 
55 

110 
21 
23 10 
73 34 
6 

YENIASIR 

Zam 
L. K. 

2 20 

2 25 

• •ı 
Hususi muallim 

1 
ilk ~e orta okul öğrenci

lerine Bzel bir öğretmen 

istiyenleıin gazetemiz ida
re memurluğuna müraca
atları. 

45 lzmir Aaliye Birinci Hukuk Da-
2 7 O iresinden : 
2 70 ' Davacı hazinei maliyeye izafe-

90 ten Vekili lzmirin Alsancak Hen-
1 58 dek namı diğer Çelikel sokağında 
2 25 kain 59 numaralı haneyi 9 eylul 

79 338 tarihinden 30 temmuz 926 ta-
l 13 rihine kadar üç sene on ay 22 gün 
l 

13 
fuzuli olarak ifgal eden müddeialeyh 
mezkiır hanede mukim lzınir icra 

1 13 eski mümeyyizi Suphiden Ecrimis-
1 13 lin takdiriyle tahsili hakkında açh-
2 25 ğı davanın Suphinin gıyabında 
1 13 icra kılınan muhakemesinde 9 
2 25 eylul 338 tarihinden 30 temmuz 

84 926 tarihine kadar üç sene on ay ve 
84 22 günlük kiranın tutan 935 liradan 
4 7 ibaret bulunduğu vukuf ehli raporu 

1 80 ile tahakkuk ettiğinden 935 liranın 
3 4 takdir olunan yirmi lira avukatlık 
3 15 ücretiyle ve mahkeme masrafiyle 

birlikte tahsiline dair sadlr olsn 
25 nisan 936 tarih ve 36/195 No.lu 

5 4o hükmün ibt~ı mübeyyin ihbar-
4 name müddeialeyhin ikametgahı-

4 40 nm meçhul kalmasına mebni ma-
2 70 hallesi mümessiline verilerek di

ğer nüshası da mahkeme divanha-
nesine talik olunarak bu bapta muk-

1 35 tezi bilcümle merasimi kanuniye 
ifa edilmi§ bulunduğundan huku-

90 ku usul muhakemeleri kanununun 
90 mevaddı mahsusası ahkamına tev-

1 62 fikan tebliğ makamına kaim olmak 
1 20 üzere ilin olunur. 161 (921) 
1 35 

A28MA 

MEYVA TUZU 

En boş meyva luıudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağrt•k• 
luracigerden ır.ütevellit rabatsı2l ı k ları önler. Hazmı k0Jaylaıt111r· 

ın2iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - lstanbul 

1 35 Tarh No. 
8 25 

Senesi Vergi Zafl' 
L. K. L. 1'-

ismi Sanatı Mevkii No. 

2 70 

2 20 
1 35 

90 
1 10 

83 
45 
45 
55 
qo 
90 
99 
68 

99 
99 
99 
99 
99 
45 
54 

3 60 
2 20 
3 85 
2 70 
1 13 
4 13 
6 19 
7 38 
5 50 1 

1 33 
11 
1 38 
1 20 
2 75 ' 

65 
1 37 
7 88 
2 25 

8 25 
11 
6 5 
7 72 

51 
3 99 
7 88 
6 88 
5 40 
3 19 

11 25 
38 

2 75 
~ 88 
3 60 
1 76 
8 25 

16 50 
3 15 
3 47 

11 
90 

13538 Hüsnü ManifaturacL Yol b; 46 t1 34 65 
1611 Ahmet Ardiyeci ,, 45-8 ,, 15 34 
1633 Mustafa Kazım Tuhafiyeci ,, 61-63 ti 92 81 13 9' 
1634 " " ,, " " " " " 
1685 Necip Kunduracı Kofancılar 45 ,, 6 00 
1692 Mehmet Bezaz Kantarcılar 14 ,, 28 97 
1774 Fikri Elbiseci Hurdavatcıfar 2 ,, 95 34 
1839 Binyamin Tuhafiyeci ,, 31 " 1 l 1 
1878 Alberto " Kebapcılar 25 ,, 73 34 
1'29 Ahmet O. Ali Kahveci 2 Scpahi 3-1 ,. 45 
1940 lsmail Hurdavalcı ,, ,, 23 ,, 26 40 
1947 Davir Aıir Elbiseci 3 ,, 10 ,, 18 18 
1964 Mehmet ,, tamircisi 4 ,, 13 ,, 2 91 
2023 lslam Kahveci Şeritciler 9 ,, 1 50 
2048 Nesiü Ruso Şişeci Arap hanı 15 ,, 5 14 
2035 Ahmet Aşureci Şeritciler 27 ,. 9 
2067 Mustafa Remzi Kahveci Kilimciler 32-1 ,, 7 50 
2111 Aleksandr Danan Terzi Yeni kavaflar 24 ,, 4 16 

515 Ahmet Suat ve Haydar Yağ tüccarı Çangm 19 ,, 135 
515 " il ,, " " 19 " 33 75 

2115 Hasan Terzi Yeni kavaflar 28-1 ,, 3 49 
2132 lbrahim Kasket amili ,, " 28-1 ,, 9 
2132 Yako Bensinyor Parçacı ,, ,, '52-1 ,, 4 72 
2135 Mustafa Marangoz ,, ,, 40 ,, 10 80 
2138 Salamon Mobilyacı ,, ,, 41 ,, 31 3 
2202 Sadık Bezzaz Kuzuoğlu 6 ,, 23 53 
2258 Şamh Mehmet Tuhafiyeci ., ,, 23119-2 ,, 30 7 
2439 Vitali Şikar :r erzi Osmaniye C. 64 11 9 23' 
2505 Mehmet Ahçı ,, ,, 90129-2 ,, 3 68 
2556 lsmail O. Mustafa Dökmeci ,, ,, 110 ,, · 80 50 
2588 Hacı lbrahim ve oğulları Bezzaz ,, ., 11 ,, 70 85 
2654 Hasan Maraogoı: Palancılar 30 ,, 12 47 
2737 Hayım Dooya Sandıkcı ,, ,, 37 ,, 2 65 
2744 Mehmat Kunduracı Hananhoca S. 6 9 

" 
2745 Hasan Kahveci ,, ,, 8 ,. 25 67 
2747 Sapetay Hekim Şişeci ,, ,, 12 ,, 1 90 
2747-1 lbrabiuı Rifat Tornacı ismet p. c. 36 ,, 7 43 
2763 Nazmi ve Rahmi Kunduracı Hasanhoca S. 27-1 " 3 
2774 Değirmenci Mustafa Hurdacı Arap hanı ,, 25 69 
2776 Mahmut " ,, ,, 2 8 
2758 lsmail Marangoz ,, 12 ,, 18 
2795 Ali O. lbrahim Ekmek bayii Hayrettin P. O ., 1 84 
2814 lsmail Gevrek amili ,, •t O ,, 3 60 
2815 Mustafa Berber ,, " 1·1 ,, 6 
2816 "• Ekmekçi ,, " 1-1 ,, 3 67 

394 Halil Kahveci Mutaflar 50 ,, 7 50 
1760 Mevlüt Manifaturacı Saraçlar 11-1111 ,, 247 50 
1760 " " ,,~ .. •• " 81 56 
2795 Ali o. lbrahim Ekmek bayi'i Hayrettin Pa. O ,, 2 75 

5 Yako Salamon Karpuzcu Kemeraltı 103 ,, 69 21 • 
12 Mehmet Kadayifçi ,, 117 " 18 75 
89 lsmail Faik ve Tahsin Kolonyacı ,, 265 93 96 

257 Ali O. Mustafa Kese kağıtçı Taşçılar 7 ,, 6 35 
460 Rahmi Şekerci Şekerciler 16 ,, 26 
949 Kamil Marangoz Çilengir 15 ,, 6 75 

1604 Cemil Kunduracı Yol bedesteni 43 " 10 50 
1793 Ahmet O . Enver Manifaturacı Hurdavatcılu 15 20 32 

" 
2454 Hüseyin A,; ni Halıcı Osmaniye 80-8 ,, 71 31 
2760-1 AhmP.t çavuş Kahveci ismet paşa B. O ,, 18 

" .. 90 

1 o7 
11 
6 75 
3 y6 
2 73 ,.. ,, 
1 35 
1 13 

62 
27 
6 75 

52 
1 35 

71 
1 6'l 

2021 Şerif o. Halil lbrahim Terzi Yeni kavaflar 14·1 ,, 19 4 
Yukarda isimleri yazılı 162 mükeHef namına 933 yılı için yeni Mal:ye şubesince vergileri tarbofuo• 

muş iıe de kendilerin'n terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi basebiJ• 
tebliğ makamına kaim olmak lizere usule tevfikan ilin olunur. J.614 (919) 


