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, B. Şükrü Kaya 
ı Budapeşte, 9 (A.A) - Moskovaya gitmekte 
olan dahiliye t.·eküi ve C. H. Partisi genel sek-/ 
retcri B. Şiikrii Kaya iki gün burada kaldık-

ı '"" •on'a Viyanaya ha'Okct etmiştir. j 

YENi ASIR Matbaasında budnuttır.· 

• 

Kültür lisesi talebelcrinitı Kızılçul- • 
ıu·da kurduktan askerlik kampından 
sonra ETkek lisesi talebeleri de Burna 
va eivannda kamp kurnıU§lardır. Genç 
çocuklar kampta disiplin hayatına alı 

şırlarken beden ve spor kabiliyetlerin· 
" ~. 

i
~ y • t« h $, de arttırıyorlar. Fotograflar kamp 
. iy~ ~ .. , ~ ' · ~ · ~ ,,._ . ~~ ~:._ htıhaytından muhtelif intibalardır. 
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tane 

soruyor 

sonra 

A 

Asi general, 
reden mali 

ispanya için 
müzaheret 

lngilte-
• • 
ıstı yor 

Londra, 8 (A A) - Havas ajansının 
hususi muhnbiri bildiriyor: 

Portekizin Londra sefiri ~. Mo)llci
ro GcncralFrankonun Lôndraya veril
mek ilı.cre Salazara tevdi ettjği bir muh
bray,ı Edene vermiştir. · 

Gerek Almanya ile gerek 
münasebetlerimize hız 

lsveçle iktısadi 
verilecektir 

öğrenildiğine göre bu muhtırasında 
General Franko lspanyanın ıhyası için 
büyük Britanyanm iktısadi ve mali 
milzaherctini temin etmek üzere Lon
dra ile bir itilaf akdetmek istediğini 

bildirmektedir. 
İngilterenin bu muhtırayı almış ol

duğunu bildirmekle iktifa edeceği zan
nedilmektedir. 

Bu muhtıranın husule getirdiği mü· 
- Sonu üçüncü sahiJede - Portekizin Londra sejm B . .Monteiro 

=== 
lskenderunda hadiseler oldu 

Çapulcular Iskenderunu 
yağmaya teşebbüs ettiler 

Jandarmalarla musademe oldu. 
Fransa Suriyeye asker sevkedecek 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Suriye fev- balık bir kafile gfıya nümayiş yapmak 
b. .. .. .. kaladc komiseri yarın ,(bugün) Antak- vesilesiyle lskendcrunu yağma etme-

StokJıolmclcn ır gorıınıış yada bekleniyor. Vatanilerin yeni bir ğe teşebbüs etmiştir. lskenderunda 
Nafıa vekilimiz muhtelü A'l.TUpa mem- tekim bir Türk heyeti şu dakikada Ber- hadise çıkarmamaları için icap eden ih- dükkanlar kapanmıştır. 

lekctlcrinde yapacağı teınaslnr esna- Jindc Türk - Alman iktısndi münase- tiyat tedbirleri alınmıştır. Hataylılar Yağma teşebbüsüne jandanna kuv• 
sında bilhassa Stokholm ve Berlin te- betlerine yeni bir hız vermek üzere yeni rejimin fiiliyat ~nsına geçiril- vetleri müdahale etmiş1 çapulcu gru

maslarına ehemmiyet verilmektedir. faaliyette bulunuyor. Nafıa vekili- :mesinl taşkın bir sabırsızlık içinde bek- buna ateş açılmıştır. Yaralanan jandar-
Türkiyenin Almanya ile iktısadt mU- mizin Berlin aeyahatl de lsveç seya- liyorlar. malar zorlukla çapulcuların ellerinden 

nuebetlerl ptedenberl en ller~. Jn. bati kadar eayam · .&atdr. Vataııilerin tqvik ve tertibiyle kala- - LOTFEN ÇEVlRINIZ-



ı··r 
Bakanlığında 
çalışmalar 

.. ····-
Bu yıl yeni mektepler 
yapılacak, eskileri 

tamir edilecek 
Knltür bakanlığı bu yal yeni

den yapılacak mekteplerle ta
mir veya tevsi edilecek mek
tepleri tesbit etmiştir. Bakan-
lak bu iş için 736.000 lira sarf
edecektir. Bu yıl Trabzonda 
bir lise, Adapazaranda 1, To
katta 1, lstanbulda 2 olmak 
üzere yeniden 4 mektep açıla· 
caktır. Bakanlığın tespit ettiği 
programa göre Afvon, Diyar
bekir, Kars liselerine ilaveler 
yapılacak, Edirne orta mekte· 
binin inşaah ikmal edilecek 
Edirne erkek lisesiyle kız ve 
orta muallim mekteplerinde 
kalorifer tesisatı kurulacaktır. 

Erzincan orta mektebine bir 
pavyon ilave edilecek, Nişan· 
taşı kız orta mektebinin inşaa-
tı bitirilecek, Urfa orta mek
tebi tamir ve tadil olunacak, 
Kastamoni lisesine yatakhane, 
Pertevniyal lisesine bir pavyon 
inşa olunacaktır. 

Erzurum muallim mektebi 
kalorifer ve elektrik tesisata
nan inşaatiyle birlikte )&pılma11 
icap eden k111mlan yapılacak, 
halk tarafından yapılan Elbis• 
tan orta mektebine yardım 

edilecek, lstanbul erkek lisesi
nin kalorifer tesisatı tamir olu• 
nacak, lnöoil orta mektebinde 
tadilAt yapılacaktır. Çorum 
ort mektebinin, Antalya lisesi 
pavyonunun, lstanbuldaki sa· 
natoryomun, Adapazarı orta 
mektebinin inşaları ikmal o:u-
nacakhr. Edirne kız muallim 
mektebiyle lzmirdeki kollej 
binaları tamir olunacak, Edirne 
erkek muallim mektebinin iha
ta, lstanbul erkek muallim 
mektebinin istinad dıvarlan 
yaphnlacakhr. Bunlardan Baş-
ka esaslı bir şekilde tamir olu
nacak mekteplerimiz şunlardır: 

Akşehir, Amasya, Düzce, 
Çankırı, Ksrşehir, Gelenbevi, 
Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, 
Sivas, Uşak, Hopa, Akhisar, 
Erzincan ve Trabzon erkek ve 
ve kız orta melitepleri. 

·-· Avrupaya gitti 
lzmir ticaret lisesi müdürü B. 

Nail Esin bir buçuk e.y mezuniyet
le A vrupaya gitmiştir. 

Rusya - Japonya 
münasebetleri 
Moskova 9 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Bolcboi ·hadisesi lizerine 

Rusya ile Japonya ar,asındaki 
münasebetler yeniden gergin-
leşmiştir. B.LHvinof Japon se
firi B.Sigemitsu ile görüşmüş
tür. 

Burada söylendiğine göre 
Sovyet - Mançuko çenber battı 
kat'i surette tesbit edilmedikçe 
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Tecim 
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lııeceksiniz yapıcı ustası 
Sekiz dilenciyi kaçı- Şevki 

ran adam n:ıa~kemeyel Bağırarak söyle- Kemeraltı l<araf,olunda 

ı • • verıldı nen bu kelime metresi Ayşeyi yaraladı 
ISeSl Yangın yerindeki darülaceze- • mütecaviz azka~dı polisi 

Darülacezeden 

den sekiz dilencinin kaçmaıma hakaret teşkıl de yaralıyacaktt 
P d 

sebebiyet veren Hüseyin adında 
rogramJarJD a bir ad~m dün aulhc~za.da. mu- eder mi? Dün sabah Kemeralta polis 

b d v • •ki.ki hak~m~ıne devam edılmıştır. karakolunda bir yaralama bi-
azı egIŞI 1 er Hadıse tudur: Yük ek sesle muhatabma ba.- disesi olmuştur. Halil oğlu Şev-

Suçluuun akrabasından ibra- ğırmak bir hakaret manasmı ta- ki son zamanda sekiz seneden-
. yapıldı bim adında gözleri kör bir aceze zammun eder mi etmez mi? Bu beri metres olarak beraber ya-

dilencilikten vazgeçmesi İçin da-/yolda bir dava ıulhceza mahke- Ô f 
Şehrimiz tecim lisesindeki ak~ rülacezeye alınmıt ve bir koğuşa mesine aksetmit bulunuyor. şadığı demişti Ayşe tara ın-

şa~ teci~ . okul~ ~alkı~ muhtelif konulmuştur. Suçlu Hüseyin, nk-ı Hadiseyi kısaca an~atalım : dan beraber oturdukları evden 
şekılde ıstifadesını temm makea· rabruıı bulunan bu adama arada Bir avukat Alaybeyanden ban- dışarı ablmıştı. Şevki inşaat 
diyle kurslar açacaktır. Bu kurslar- sırada şunu bunu getiriyo ve gö- liyo trenine biniyor, fakat bileti ustasıdır. işini gücünü terkede
da A. B. ve C. kurslan adlarım ta- ruşuyormu-ı:. aceleden almağa vakit bulamı- rek bir müddetteoberi metresi 
şıyacak .ve ilk kursta ilk ve orta de- Fakat h.1diıe gÜnÜ, tekrar da- yor. Bilet ko~tt?lüne ge~en k~n- Ayşeyi yine beraber yaşamağa 
recedek~ mekt~p.lerden mezun ol?11- rülicezeye gelen suçlu Hüseyin; doktöre de bıletı olmadıgını soy-
larla h tah 1 1 d l" davet ediyor ve bunun için , ıç sı ı o mıyan ve aıre- akrabasının arkadaşlariyle be- uyor. 
lerde çalışan bayan ve bayların b b. d k t ld w Kondoktör yirmi kuruşu ihbarİ· kah tehdit yoluna g iriyor, kah 

lck.. b'I •1 . • ak . . ra er ır o aya apa ı ıgını ve ku d b'l l 
mea ı ı gı erını arttırm ıçm k .. . d k b. ye alta ruşu a ı et parası o - rica yolunu ihtiyar ediyordu. 

10 TEMMUZ CUMAR 

a 
[Vlal sahibinin 
beri yokken e 

ele dolaşmı 

d ı ·ı cek . B k l d • apmın uzerıne e ocaman ır • . l k . . 
ers er verı e tır.. u urs ar a • . w •• .. mak üzere yırmı atı uru, ııbyor. Ayşe dün Kemeralh civarın-

Büro Komersiyal, ticari hesap, dak- kı!ıt asıld~gu:'~.goı:unce şa~ırmı.ş .v~ Avukat. bu par~yı Vel"memekie be Bn. Cenya 
tilo • Stema, ticari muhaberat, in- elane geçırdıgı hır alet ıle kıhdı raber, Basmo.hane iıtaıyon me- da yine Şevkinin kendisini ta- Dün Sulh ceza mahke 
gilizcc ve Fransızca dersleri göste- kırmıttır. muru tanıdığı olduğu ıçın kip ettiğini söyliyerek polise genç ve güzel bir bayanla, 
rilecektir.. Kapı ar.ılmıf, ic;eriden tam orada bu işin düzelebileceğini şikayet etmiştir. Bunun üzerine lik bir ihtiyar arasında çı 

Şimdiye kadar orta mektepler- ~ekiz dilenci, derin bir nefe. ala- söylüyor. Kondoktör usul ve pren- Şevki ile Ayşe karakola celb- kavganın ~uhakemesine 
den mezun talebe tecim lisesine gir- rak bepıi birden dışarıya fırlf4- sibe uygun olmıyan bu talebi red edilmişler ye haklarında tah1c:i- mıştır .. 
mck için bir yıl mütemadiyen mes- mıttır. Hürriyetlerine kawtan ile beraber, trenin Bayraklı is- kata başlanmıştır. Şevkinin Davanın mevzuu şudur 
leki dersler gönnek ve ondan Bonra bu dilenciler; cezasını bitiren bir taıyonunn gelmesi üzerine keyfi- üzerinde bir susta!ı çakı bu- Cenya adını taşıyan bu 
lise kısmına geçmek mecburiyetin- mahkum sevinciyle: veti istasyon müdürüne bildiriyor. lunmuş ve alınmıştır. Meşhut Karşıyakada bir evi vardır. 
de idi. Bu §Cici) önümüzdeki yıldan _Allah ıen~en razı olsun! Müdür ve kondoktör, yolcunun ne müddetle bir ecnebiye 
itibaren değiıtirilmiştir. Diyerek suçlunun ayaklarına yanma geliyor ve kondoktör tek- suçlar kanununa göre kendi- mış ... Bu kiracı, mal sahibin 

Tecim lisesine ginnek istiyen or- kapanmışlar ve ellerini öpmü~ler- rar yirmi alh kurutu vermediği sini mah~emeye verilmek üzere vermeden evden çıkmış, ve 
ta okul mezunlan doğrudan doğru- dir. takdirde trenden inmesi lazımge- hakkında zabıtvarakası tutul· lip isminde birisine devretJT1 
ya lisenin dokuzuncu sınıfına alına- itte suçlu Hüseyin, dilencileri leceğini nazikane bir şekilde ıöy- duğu sırada birdenbire masa kiracı da bir müddet sonra 
caklardır.. kaçırmak ve kendHerini dilencili- lüyor. Ü7.erinde bulunan çakıyı kapa· çıkmış, bu defa içeriye Ali 

Bu sınıfta lise derslerinden baş- ğe &evketmeğe · ebebiyet vermek- Fakat avukat, bu parayı ver- rak metresi Ayşeyi başından adında ihtiyar bir adam gir 
ka mesleki. dersler de gösterilecek j ıe suçlu ~örülerek mahkemeye ve- memekte ısrar ediyor. kondoktör yaralanış ve boynunu kesme- kat bu giren çıkanlardan. 
ve talebe hır yılda bu derslere ta- rilmiş bulunmaktadır de: ğe başlamıştır. Polis memuru hibi C.enyanm haberi olrna 
mamen hazırlanmı~ olarak ertesi M k • k·l·d· • - ineceksiniz, henim vazifem Yaşar buna ma·nı· olmag~ 

8 
kal· Bir gün evinin vaziyetini f .. 1 k . aznunun, apmın 1 ı mı . • . d. ,_f I k • t 

senAonuncu sın~ d g~fırı eı:, tir. kırmadığım ve bunların kaçma- sızı. ın ~~11 ır. n~e'!1«: ıs er- kınca çakıyı bu defa da polis ğe giden Cenya, bu ihtiyar 
vrupaya gon en ıyor •• l b b. d..... • .d semz ruşu verırsımz. memuruna saplamak üzere ko· karşılaşmış.fakat yine kapmı 

lzmir Tecim lisesinden bu sene a:nna ıe ~ ıyet verme ıgmı. 1 
• Tren tehirli kalıyor, yolcular va- de bazı ev eşyalarının bu 

on dört talebe mezun olmuştur. dıa etmesıne karşı, bazı şahıtler; ziyeti seyre dalıyor ve nihayet lunu yukarı kaldarmış fakat tarafından eve sokulmak iste 
Sümerbank pek iyi dereceden ve ~i!hasın kaçan ~ilencil~r, J:lü- avukat trenden indiriliyor. komiser yetişerek Şevkinin ha- görmüştür .• 

imtihan vermis olan beş talebenin seyının kapıyı ac;:tıgmı ve tçerıde Avukat ta sertçe söylenen a:lne- vaya kalkmış olan ko'.unu ya· Yabancı bir adamla ka 
Avrupada tahsil ettirilmesini de- bunaldıklan, sıkıldıkları için kac- ceksiniz» sözünün ferefini kır· kalamış ve polis Yaşarın mu· ve bir takım eşyaların eve 
nıhte etmiştir. maktan buka çare kalmadığını dağını iddia ederek mahkemeye hakkak yaralanmasıoa mani ol- mak istenildiğini anlıyan 

'• .. • ... - söylemitlerdir. müracaat ediyor. Dün bunun mu- muştur. buna mümanaat etmek iste 
Güreş yok Gelmiyen şahitlerin ceh>leri- hakemesine başlandı. Kağıtlar Yaralı kadın derhal memle· tiyar kızmış ve Cenyayı döv 

ne karar verilerek muhtıkeme okundu. Şahitler dinlendi ve avu- k h · k ld 1 fAte Cenya dövüldüg"ünÜ 
Türkiye baş pehlivanı Tekirdağlı baokn bir güne talik olunmuştur. kat ta ayağa kalkarak dedi ki: et astanesıne a m mış ve ı.-

Hüseyinin bu hafta şehrimize gele- _ Dinlenen Bayrakh istasyon hadise tahkikahna müddeiumu- ederek mahkemeye müraca 
rek güreşe iştirak edeceğini haber K ÜÇÜ k katil müdürü B. irfan, adı gibi ilim ve mi muavini bay Cevat el koy· miştir •. 
vermiştik .•• ÖğrendiÇimize göre Te- irfan sahibidir. Fakat bir mesele- muştur. Şevki tevkif edilmiştir. Dün muhakemesine başla 
kirdağlı, son dakikada gelcmiyece- Ağırcezaya verildi yi söylemekten çekiniyor. Vakıa Hadisenin tahkikatına adliyece davanın suçlusu, müddeinin i 
ğini haber vermiştir .. Bu itibarla • . . . bu kondoktör bana ağır sözler sar- devarn edilecektir. nı reddederek bilakis, Cenya t 
pazar günü stadda güreş müsabaka- Annesı Hedıyeyı Keçecılerde fetmemiştir. Velev eliyle dahi dan münazaa esnasında pa 
lan yapılmıyacaktır. Yeni bat pazarı civarında tabanca 1 olsa, bir tarafıma dokunmamıt· Jd d • k nın ısırıldığım ve bu hususta 

• .• , .... _.. kurşuniyle öldürmekle maznun 13 tır. Yalnız sert olarak: 13 ma aml ru mevcut olduğunu söyle111 
Lise m ez ll o 1arı11 dan yaşında Kemal hakkında sorgu - ineceksiniz, inecekıiniz.. • Fakat dinlenen iki şahit, sll 

Eli b A hakimliğince yapılan tahkikat ne- Diye bağırmıştır. Ben muhitin Her iki şoförün suçlu parmağının, müşteki tar3 
i eş genç vru.. ticesinde Türk ceza kanununun ı teveccühünü kazanmıt bir avuka- olduğunu söyledi ısırılmayıp kapının arasına 
paya tahsile 450 inot" maddesinin birinci fık-Jtım. Onu.n bu se~t bağı~ışı, etrafı- İzmir_ Menemen yolunda, idare- mak suretiyle yaralandığını 

.. el ·ı k rasına göre muhakemesinin yapıl- mızda bırçok kımselerın toplan- }erindeki otobüs ve kamyonları bir-ı1 etmişlerdir.. · gon erı ece · · - hk · masına sebep olmuştur. Ve bn- ç k f 'h T ·· k · lan ması ıçm agırceza ma emcsıne ... k b. h k • birine gayet yakın bir vaziyette sev- o ası ur çesı o 
Sümerbank, bu sene~i lise me- sevk;ne karar verilmittir. Bu gırH .. ak. ır a arettır. kederek otobüsün çamurluğu üze- 1 Cenya, davasını daha ziyade 

zunlarından elli beş ge~cı Avrupa- madde ölüm cezasıdır.. aşım soruyor: . • I rinde . bulunan jandarma Ahmedi etmek suretiyle mahkeı:11~ 
da tahsile gönderecektır. Bu genç~ - ıu ı - u parayı verseydımz o maz k t• l .. 

1
.. .. beb' vir etmi§ ve bir avukat gıbiı 

1 ·· k B R } mıydı? ezme sure ıy e o umune se ıyet 
ler lstanbulda atı ayklsurece olan ayan aşe - Ô l b . B ah k vermekle maznun şoför Alman lerin ifadelerindeki ruhlu JlO 

kursa devam. ede~ er ve sonra d ••t~• ar edı_ıı aıml da~eye CL· Mehmetle lbrahimin şehrimiz ağır temas ederek, zapta geçirilrn 
b.ldikl . dillere gore Avrupa M d. d l na ar go ursey ı ne o ur u. l 1 . h k . ygtl ı en . nm er ıven en yuvar a - 0 ak't 1 .. k t • ceza mahkemesinde muhakemeleri- suç unun are etme u 

edmuht~\if d'me13leketleıneA harekdet rak düştü ve öldü - Su ~1::;uu T~:ıe:ıh:~kes ne devam edilmiştir. Bu celsede, !düğü T. c. Kanunundaki Jl'. 
. .ece er ır •• h .1u1 ~e?çb~t~ vrkul pa a biletsiz binmeg"' ;·başlardı Ne kon- hadise yerinde keşif yapan ehli vu- ri sarahatle söyliyerek t~ı ikı senede ta sı ermı ı ırece er ve Karantinada Mektupçu yoku- .. · . f d..... k k ·ı · · · t i tır .. 

5.. bankın muht l'f 4be- Aunda elli yaşlarmda Ra-1 adında doktore ne de istasyon şeflerme ku un ver ıgı rapor o unmuştur. arar verı mesım ıs em ş 80

1 ~rad humer. 1 · d k ile 
1 laşu k :.- :.-- lüzum kalmazdı . Bu raporda kazaya şoför ibra- Hakim Nacı Erel tamik th 

erın c esap ış crın e u anı ca - bir kadın bahçedeki çiçeklerini su- · h. · beb. t d·~· b'ld. ·ı · )" ·· ·· L-- ,llft 
1 d Bu davanın dinlenmiyen bir ta- ımın ae ıye ver ıgı ı m ıyor- tına uzum gormuş ocu.• r., 
ar ır.. .. -·u••-· lamak için nalınlarla bir . merdiven hidi daha vardır. Bu da istima ldu.. Müddeiumumi bu celsede id- celbine karar vererek muh~ 

Ziyaret üzerine çıkmış, fakat ayağı kaya- edildikten ıonra· sert olarak aöy-ldiaamı serdederek her iki şoförün j başka bir güne talik cylernıf 
rak düşmüş ve başından ve sırtından lendiği iddia ediİen cclneceksiniz» ,hadisede alakalı bulunduğunu tes- r/7/!_//X/7.L'///.('/.77./Jw 

lktısat vekaleti standardizas- ağır surette yaralanmıştır. 1 kelimesinin hakaret teşkil edip et-' pit etmiş ve ikisinin de ölüme sebe- Guneı ve Denız. ~~ 
yon mütahuıısı doktor B.Bade ile Bayan Raşel nakledildiği Sıhhat 1 mediiine dair, h!ikim Naci Erel biyet vermek suçundan cezalandı- Eczacı K~mal Kimi_l J\ed' 

bu hadiselerin arkası kesif mi· 
yecektir. Hududu tahdit etmek 
üzere muhtelit komisvon tayjni 
hususunda Sovyetler tarafından 
yapılan teklife Japonlar'ın hala 
cevap vermemesi esefle karıı· 
)anmaktadır. 

vekalet bat kontrolörü B. Hakkı !yurdunda nezf dimağiden ölmÜŞ"' kararını verecektir. Bu aebeı>le j rılmalannı istemiştir •. Maznunların fından terkip ve ~ertıp yıaP 
Nezihi dün vilayette vali B. Fazlı tür .• Hadise tahkikatma adliyece el muhakeme batka bir giine bırakıl- müdafaaları için muhakeme başka hususl. ~evkaJAde ~ır kre:J.ac;aıat 
Güleçi ziyaret etmişlerdir. konulmuştur.. 1 mıftır. bir güne bırakılmıştır.. tır. Hilal Eczanesıne m 

Filistinde 
Kudüs 9 (A.A) - Yüksek 

arap komitesi neşrettiği bir 
beyannamede müstakbel arap 
siyasetini tesbit için arap 
prensleriyle derhal istişareye 
girişeceğıni bildirmekt e · ır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kurtarılmıştır. 

Parlstcn Beyrut gazetelerine bildi
rildiğine göre Suriyenin bugiinkü karı
şık ve endişeli vaziyeti üzerine Fran
sanın Suriye mandasını ipka etmesi, 
hatta yeni askeri tedbirler alması muh
temeldir. Fransa Suriycnin kendi ken
disini idnrc edemiyeceğini zannediyor. 

İstanbul, 9 (Hususi) - İş bankası
nın Hntny şubesi on güne kadar faali
yete geçecektir. 

e Temmuz 937 
CUMADAN 

itibaren SiNEMASI TELEFON 

3151 

1 -
FEVKALADE GüZEL 2 

GÜNAHIM AŞKTIR 

• 
FiLM BiRDEN 
RONALD COLMANN - KAY FRANCISE 

G ibi bütiin dıioyaca tanınmış iki kudretli sanatkar tarafından temsil edilmiş son derecede hazin aile faciası 

2 - PETRO AREBESi Amerikan petrol müstahsilleri arasında rekabet 

yüzünden çevrilen entrikalar... Petrol madenlerindeki muazzam tesisat... Aynı zamanda aşk ve heyecan ..• 

SEANS SAATLARI 
Hergün : Günahım : 3 - 6 - 9 da 

Petrol 5 ve 8 de 
Cumartesi, pazar 2 de Petrol ile ':>aşlar 

. . 
. ·::- t' 1 

3 
MIK/ 

FIATLER 
DUHULiYE 

TALEBE: 
20 
10 

KURUŞTUR 

. . ·: . . 

K·açan Sıtk• 
Yakalanarak Al' 

za mahkemesitı 
verildi , 

l r sıJ 
Karşıyakada Yaman El ııf 

' .. h d' ( ' d )'US sısatı mu en ıs erın en d'yle 
luyu öldürmek maksa 1

., lıJ 
atan Erzurumlu Mahir oS ı.. 

1 
far•• uzun zamandan beri ır Jcıf1' 

1 

idi .. Hadise esnası°:da Sıt yıJ 
tığı kurşun mühendıs brıY . 

isti·· pantalonunu delip geçrn ~ 
9
JI 

ta Sıtkıyı yakalamış ,,e }cif 
vermiştir .. Sıtkı derhal td'°' ,;ı,j 
muştur. Evvelce hakkın a ~ 

1 evrakı tanzim edilmiş a~ır~ 

1 
kemesine verilmiş oldugt.JA 
hake.mesinc he.mP.n basla 



~ ı~ı~ın 
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Fratelli Sperco \ N. V. 
Vapuru Acntası .\t/. fi'. il. Van. i)er 
Roy Zee & Co. 

ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LlNlE 
F KUMPANYASI HAMBURG 

ı-Rıtelli CHIOS vapuru 2 temmuzda bek-
lip Bu TON vapuru 9 t~uzda g~- leniyor .. Hamburg ve Bremen li
lrtan'--rg~ - Vama - Kostence lı- manlanndan yük çıkaracaktır. 

1GrJ ıçın yük alacaktır. AMERJCAN EXPORT UNES 
SVE
8 

NSKA ORtENT UNtEN The Export Steamship corporation 
tRKALAND motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz-
~ beklenmekte olup Rotterdam ~a beklen!y~r. ~evyork ve Baltimor 
ı;__ ~ Urg - Gdynia ve akandinavya limanları ıçm yük kabul eder. 
;:_114rıları için yük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9 temmt,Jz-
c.t.GLUGA POlSKA A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük 

K alacaktır. 
ı ... umpanyuı AMERtCAN EXPORT LtNES 

... ıı..ı:.CHtsT AN vapuru 21 tem- s h* · 
""\lıda L -kl kt l An ThE" Export .. teams ıp corporatıon 
" 1 ue enme e o up verı- p· Akt Se • Ser. ı '-ICl)'n • ıre arması yrı ıer er 
tGk 1~ Dantzig limanları ıçm EXCAMBtON vapuru 2 tem-
Ştft~ ır. muzda Pireden Boston ve Nevyork 

SlJ tCE MARITJME ROUMAIN için hareket edecektir. 
~ ÇEA y A vapuru 14 temmuz- EXC~ODRA vapuru. ~6 tem
~ Malt~ : Cenova ve Manilya li- muzda ~ıreden Nevyork ıçm hareket 

'6rı ıçın yük alacaktır, edecektır. 
'i oku kabul eder. . SEYAHAT MUDDETl 

L llindaki hareket tarihleriyle ilin- Pire - Boston 16 Gün 
._..~ d W•. • Pire - Nevyork 18 Gün 
'ıliyet le egışiklıklerden acenta mea- SERVJCI MARtTtM ROUMAIN 

l:>.ıı abu) etmez. Bucareat 
~l'llell~ fazla malumat almak İç~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
1\~t 1 S~rco .va~ur acentasına mu- muzda beldeniyor .. Köstence, Suli-
~ılmeaı rıca olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 

_,.,, FON : 4142 I 4221 I 2663 limanları için yük alacaktır. 
~ •- 8 JOHSTON V ARREN LINES Ltd. 

D • Livepool 
İş Hekimi DROMORE vapuru 18 temmuz-

l~~ il ~ N 
a ~:nL~:~pç~:t"v"ee~!~::ıtr:: 

U a a C 1 
na, Köstence, Sulina, Galatz, ve 
tbrail limanlanna yük alacaktır. 

soc. ROY ALE µf)Nr,RntsE 

HORTAÇSU 
aor••talannı Birinci Beyler 
td •it 36 numarada kabul. 

er. 
Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
aandevü için telefon ediniz 

TELEFON 2946 

Danube Maritim 
DUNA vapuru 1 O temmuzda bek-

1enivor. Belond,Nov1••d, Bud~te 
Bratialava, Linz ve Viyana liman
lan için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHAVS-
LtNGE OSLO 
BAALBEK motörü 23 temmtl7da 

bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

) l<arada, havada yaşa-
an ~ . k ııı·ı e ınsanlara hastah 
lt(t b h, 0 u aşılıyan ne kadar 

tiı:abat varsa yumurtala
td eraber hepsini imha 

en. A k tibi ' n ara ve lstanbut 
ha t büyük şehirlerdeki 
~.8 ~ile, hapishane, f~bri
di~ l<tşla ve mektep!erde 
~•btr markalara tercihan 
" ~uı edilen yegane ilaç 
o, .. liız " markalı flittir. 
l, ~·~~I anıbalajlar1: }(, ~. 
de11 

1lrelik kutular, için
~ltel~ı~lttıeli ve sifonlu (20) 
~td ı11; hususi demir varil
l'>tr~ Ve döküm halinde 
(l,r~nde ve toptan satılar. 

~~~ l"llZ) yüzde yüz imha 
ı •\!tin· b · 
•tdan 1 aızdir. Hastalık- 117. M in iN E.N~ tZ1 

ittir korunmak ve gece- J3A"t1AllA r DEPOJ.f,~UR 
lıild ahat uyumak için evi- -

~t ,' .. ('WHIZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
t'tçc:glarn tulombaJarm envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 
'seneden daha ucuzdur Telefon: 3882 

Q Ç A re5KN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

~ ŞiF A ECZANESi 
tnni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
l'trrn Dereceler 

'
1hh·1 "hotlar. Amerikan. Du111 lastikleri. Hulasa ;; 
~ ı r y 

e daj 1Yaçların hepsi her yerrlen çok ucuz ~ 
rtıa nıevcuttur. ~ 

Veholid su tasfiye cıhazlarının 
1zmir ıniimessilidir. 

lzmir ikinci icra memurlu-
ğundan : 937 - 1640 

lzmirde münteşir Yeni Asır 
gazetesinin 30 - 5 • 37 ousha
sının 7 inci sayfasmda yazı!ı 

olan gayri menkulün 21-7-937 
tarihinde yapılacak 2 inci ar
brmada kıymetin yüzde 75 ini 
bulmazsa 2280 numaralı kanun 
mucibince tecile tabi tutulaca
i'ı tashihen ilan ohmur. 1282 

Nazilli asliye hukuk mahke
mesinden: 

Nazillinin Kuyucak nahiyesi 
Enat mahallesinden Ali oğlu 
Mehmet Çiçeğin ayni mahal
leden Can Ali kızı Zehra aley
hine açtığı boşanma davasmın 
muhakemesi sırasında müdde
ialeyh Zebrl!nJD yeri belirsiı 
olduğundan ilanen tebfignt ya .. 
pılma_ına ve mahkemenin 19 -
9 - 937 cuma günü saat 9 za 
buakılması karar verilmiş ol
duğundan tebliğ makamma ka
im olmak üzere keyfiyet ilin 
o!unur. 2298 (1279) 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİR[NCi KORDON REES 

B!NASI TEL. 2443 
Lllermao Lines Ltd. 

OPORTO vapuru on temmuzda 
Liverpool ve Svanaeadan gelip yük 
çıkaracaktır. 

POLO vapuru on . temmuzda 
Londra, Hull ve Anverıten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacılkt1r. 
TI-IE GENERAL STEAM NAVt.. 

GATlON LTD • 
ADJUT ANT vapuru haziran so

nunda gelip Londra i~in yük alacak-
tar •• 

DELOS vapuru 11 teınmuzda 

Hamburg, Bremen ve Anventen 
gelip yük ç.ıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me· 

ıuliyet kabul edilmez. 

Izmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
IJHal Eczanesi vardır 

NEKAOAR OOGRlJ ? .... 

En Parlı k 
ZIYA 

Kudretı 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban civannda 28 - 9 Hüsnü uı 
vdemisli. 

i LAN 
İL .. Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konan iş 

Açın tutarı 
Bu işe ait şartlar ve 
evrak aşağıda gösteril· 
miştir 

lstekli!er 

Eksiltmen:n yapılacağı 

lzmir • Menemen - Bergama yolunun 
30+500 32-880, 36+000-37+000 ki· 
lometre arasındaki şosesinin ooanlması 
(7834) lira (23) kuruştur. 

: A) Eksiltme şartnamesi 
H) Söıbağı projesi 
E) Baymdırlık işleri genel şartnamesi 
D) Açm 
Bu şartname ve evrakları Bayındırlık 
direktörlüğünde görüp inceliyebilir
ler. 

yer, tarih, gün ve saati : 22 Temmuz 937 perşembe günü saat 
11 de il daimi encümeninde 

Eksiltmeye . girebilmek 
için gereken belgeler : Müteahhitlik ve ticaretodası belgeleri 
MuYakkat teminat : (588) lira 2252 '1275) 

Diş n1acunlarının incisi 

Onu kuHananlara dişlerinin temizlenmesi beyazlanıp parlaması 
ve kat'iyycn çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bır muafiyet 
verir. 

Günde iki defa kullanın\z. 

Daima Radyolin 
KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, eamer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iıale 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıklara 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem BaJsamin yağla gece için peobe renkli 
2 - Krem Batsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe reokli 

- Krem Balıamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lnj?İliı Kanıuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

•«LA A :s 1 « 

1 LAN 
lzmir mıntakası Kadastro Mü

dürlüğünden: 
Şimali hacı Ali caddesi, garbı Köşklü ve Hisar arkası sokak

ları, cenubu Melez çayı, şarkı yukarı Sinekli caddesi ve su d~
posu ve Abbas ağa tarlası ve Kal'a sokağiyle çevrelenen lma
riye mahallesinde bulunan gayri menkullerin kadastrosuna baş· 

lanacakbr. 
Bu mahalle içinde gayri menkul malları veya gayri menkul 

mallar üzerinde ayni haklara bulunanlar on beş güiı sonra bir 
hafta içinde bu mahallede 11 numaralı kahveci MtrStafanın dük
kanında bulunacak kadastro postasına müracaatla beyanname al· 
maları ve bunları aldıktan sonra doldurup veya posta memur
larına doldurtup en çok bir ay içinde tekrar postalara tapu se
nedi, nüfus kağıdı, ikişer tane fotografı veya sair vesikaları da 
göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri menkul mallarla 
bunlar üzerindeki aynı haklar 2613 sayılı kanunun 20 inci mad· 
<!esinin C fıkrası mucibince vukuf erbabından alınacak malumata 
islinaden tahdit ve tesbit edileceği bu mahallerde gayri menkul 
veya gayri menkul mallar üzerinde ayni haklan bulunan kimse· 
lerin malumu olmak üzere ilan o!unur. 2314 (1281) 

lzmir Liman işletme Müdürlü
ğünden: 

Müstamel sekiz adet dalgıç elbisesi 14 Temmuz 937 Çarşamba 
günü saat on beşte pazarlıkla satılacaktır. Bu işle alakası olan-
lar Levazım Servi"ine müracaat etsinler. 2297 (1278) 



Sahife 10 YENIASIR 10 TEMMUZ CUMAR 

iki taraf ta hududa asker 
• 

. ~ ,.. . . . ... . .- . . \· . . .. . . . - . 

Muharebe şiddetle devam ediyor 
Bir gece için yapılan mütarekeden sonra hudut kul'
vetleri bombardıman ateşine başlamışlardır 

Japon kabinesi fevkalade bir toplantı yaptı. Har hın akibeti lıakkında verilen karar imparatora bildirildi 

Çan Kai Şeyk~te erkinıharbiyesini Mareşal 
toplıyarak 

lngiliz Dış bakanı Eden 

Bari radyosunun aleyhte 
Son dakikada 

mütareke sistemini münakaşa etti 
harbın tamamen durduğu haber verilmektedir neşriyat yapmamasını 

Şanghay, 9 (A.A) ~Tokyodan Tokyo, 9 (ö.R) -- Kabine fev- it 1 f • • d • t Jı' 
bildirildiğine göre garbi Japonya kalade bir Atoplant~ yapara~o Çin-1 a yan se ırın en ıs eo 
ordusuna mensup bir fırka Çine Japon asken harekatını muzakere 
hareket etmek üzere hazır bulun- etmiştir.. Kabinenin toplantısından 
maktadır. Japon ordusundaki bii- çıkan başvekil saraya giderek mu-
tün mezuniyetler kaldırılmıştır. karreratı imparatora arzetmiştir. 

Pekin,9 (A.A) -- Röyter ajapsı Öğrenildiğine göre çarpışmalar 
bildiriyor : sabahın 4aat dokuzunda durmustur. 

Çin - Japon ihtilafını hal için ya- Pekin, 9 (A.A) -- Salahiy~ttar 
pılan müzakerelerin çıkmaza gir- resmi şahsiyetlerin sür'atle rnu
diği bildirilmektedir. Geçen her harnbe sahasına gelmeleri üzerine 
saat muhasematın tekrar başlama- bu sabahki çarpışma pek kısa ol
sı tehlikesini arttırmaktadır. ~uştur .. Yapılan uyuşmaya tevfi

Pekin, 9 (A.A) -- iki taraf kuv- kan Japonlar Yungting nehrinin 
vetlerinin geri çekilmesi hüküm- sol, Çinliler de sağ sahiline çekil-
lerini muhte\'i mukavele tatbik mişlerdir .. 
mevkiine girmezden evvel muhare- Milisler Çin kıt'alarının tahliye 
be şafakla beraber yeniden başlamış- ettikleri şehirleri işgal etmişlerdir. 
tır.. Pekin, 9 (A.A) --- Bu sabahki 

Pekin, 9 (ö.R) --- Çin ve Japon muharebe aradaki itilaf mucibince 
kuvvetleri arasında harp bütün şid- Çin milisleri Vangping şehrindeki 
detiylc devam ediyor •. lki tarafm Çin garnizonunun yerini almağa 

B. Mussolini telgrafınaa 
getireceğini 

• 
yerıne 

bu arzuyu 
bildirdi 



Ankarada 
-----·-= .. - -

1 aksi ücretleri 
l Ankara, 9 \Telefonla) -

J aksiınetre!erde tashihat yapı
ıııcaya kadar şehrimizde oto· 

llıobif ücretleri tutarından, 
ııı .. 
Uşleriler yüzde yirmi tenzil 

tderek taksi ücretlerini öde· 

Ytceklerdir. Bu karar yarın
dan 't'b ı ı aren muteberdir. 

liamidiye 
SQmsunda 
4Qrşılandı 
l'ııt~sun, 9 (A.A) - Hamidiye 
dl ep gemisi dün limanımıza gel· 
~i~ Merasim yapıldı. Halk 11eş • e 
~ e gemiyi ziyaret etmekte ve 
~~~an gemicilerimizi selamla-

""Ql rla r. 

lii.bnan cümhur 

YENfXSIR 

e enz Petrol - işleri 
A ı s•• , - -

Murakabe komisyonu Türkiye için 
tek satış fiati tesbit edecektir 

lstanbul 9 (Telgraf) - Ben· petrolün bütün Turkıye iç'n etmesi muhtemeldir. 
zin ve petrol işlerini tetkik et· muteber, tek satış fiati tesbıt Tesbit edilecek fiatlere, uzak 
mek üzere lktısat ve Maliye edilecektir. yerler iç'n nakliye ü~eti ilave 
veka'etleriyle şirketler mümes· Komisyona Istanbul Ticaret edilecektir. Kat'i fiat!erin tan-
sillerinden teşkil edilecek mu· odasından da teknik murah- zimine kadar belediyelerin tes-
rakabe komisyonu faal:yete haslar iştirak edecektir. Me- bit eltilderi f.atler muteber 
geçmek üzeredir. Benzin ve sainin üç hafta kadar devam olacaktır. 

.....•••..•.......•....••... , ............•......••...•..••..•....•.•.••.•.••••...•....•....•..•••••........•.•..•.....•.•••...••..... 

Haziran ayı devlet tahsilatı j 

Geçen senenin fevkinde 
olarak otuz mil yon liradır 

Ankara, 9 (Tclclonla) - Maliy;V;knleti, 937 finans yılının ilk ayı dev
let tah.si15tını tcsbit etmiştir. Haziran nyı tahsiiatı 2i,252,133 lirası yeni ala
c::ıklardan, 3,512,,167 lirası eski nlacaklardan olmak üzere 30,764,300 liraya 
baliğ olmuştur. 

B. N. Sümer 
Ankara, - 9 (Telefonla) -

Sümer bank umum müdürü 

bay Nurullah Sümerin Avru• 

paya seyahate çıkacağı hak

kındaki haberin doğru olma

dığı, yaptığım tahkikattan an

lqılmıştır. 

as 
Sahife 3 

Şarki Erdün Emiri 

Büyük Şefle geçen mü
lakatını naklediyor 

Araplar varlıklarını muhafaza için 
Türklerle eyi geçinmelidirler 

Kahire, 9 (Hususi)- Elehraın gaze- j res;nc karşı ayaklandılar. Demek ki biz 
tcsi Ne\·york muhabirinin bir ınektu· Tüı kler \'C Araplnr dtı man değiliz. Bi· 
bunu neşretmistir. Muhabir Emir Ah- lakis müstcrek bir hedefe harp açtık 
duJ!ahm (Novyork Taymis) gazetesi- ve istik1i'ıl için çalıştık. 
n.~n Şa~~ Erdün muhabirine şunları Filhakika Türklerle Arapların nna-
soylcmıştir: • d t1 v k blld' B" Ş ... "1" nev) os ugu a ır. ız arKu ur· 

- Lomlrada Tiirk başkanı General .. v 

ı t l .... · ı .... t " n d d' dunde bunu anlatmaga çalıştık. Yakın-sme nonu l (' goruş um. µana e l d h 1 t' l . .. v• 

ki: n ayır ı ne ıcc erı gorecegız. 

- Müslümanlar kendi memleketle- Halihazır beynelmilel vaı.iyet icabı 

ri~ niçin birbirleriy1e niza halinde- olarak ta Türk - Arap taavünü bir za• 

dirlcr. Niçin onlar da bir anlaşma için· ruretür. K~di varlığımızı muhnfnza 
de yaşamıyorlar'? için Ti\rklerle yardımlaşmak 11iz.ımdır. 

Atatürklc görüşürken bana dediler Türk ve Arap iki kardeş millet hu-
ki: susi menfaatleri icabı olarak da birbir-

- Arnplar ve Türkler Osmanlı ida- !erine yardımcı olmalıdırlar.> 

Viyan ada 
Viyana, 9 (A.A) - Mebu

IBD mecljsi son celsesinde milis 
ile ordunun tevhidi kanun la
yihasını kabul etmiştir. 

Bundan böyle ordu muvazzaf 

ltalyanlar 
ispanyaya 
sevkiyat yapıyor 

ve ihtiyat kuvvetlerile cephe Paris, 8 {A.A) - ÖVr gazete
ve geri hizmetleri milislerinden sinde Mm. T abouis iki İtalyan fır-
mürekkep olacaktır. kasının İspanyaya hareket ettiğini 

Paris, 8 (A.A) - Muharip Kacakcı/ık bildirmektedir.. Biri Napolide di-

Ynpılan hcsabn göre 936 yılının hnziran ayın::ı nisbctlc bu yıl haziran ayı 
reisi dönüyor tahsilatı 1.882.57.ı lira faz1adır. 

llc;rr · İstanbul, 9 (Tclclonla) - Ankaraya giden maliye vekili B. Fuat Ağralı 

Fransada 

t~ .... h ut, 6 (Hususi) -- Lübnan k M 1' 
""il u bir gün knldıktan sonra yarın şehrimize dönmüş bulunaca tır. a ıye ve-

~. r reisi buraya dönmek üzere ı .. .. 
hakkınm tanınması ıartiy!e , , ğeri Civita Vechia da tahşit edilen 
gönüllülerin geri alınmasını Ankara, 9 (A.A) - Geçen bu fırkaların hazırlığı haziran için· ~!)} l kili bugün \•ckulet işleriyle meşgul olmuştur. B. Fuat Ağra ı pazar gunu 

daıı ı>o Yon vapuruyle Marsilva· tedavi için A vrupaya hareket edecektir. b·ır hafta ı"çı"nde gu"mru-k mu de ikmal edilmiştir .. Fırkal"rdan bi-
kabul edeceği hakkında Fran- - - ... 

hafaza teşkilatı biri ölü biri ri Malaga ve Kadiksde karaya çıka-
ko tarafından · yapılan teklifi yaralı 36 kaçakçı, 921 kilo rılmış ve 8000 mevcutlu olan di-

c ayrılmıştır.. _______ .;_ ____________ !!!!~~~~-------~ 

tc~ielen haberlere göre, cümhur Jngiliz Başvekili 
dtı-h buraya vanr varmaz kabine soruyor 

matbuat umumiyetle emniyet· gümrük kaçağı ile 12 kaçakçı ğeri de Balear adalarına hareket et-
bİtıe ah· istifa edecek ve yeni ka-

~tir .. ıtaraflardan teşekkül eyliye- Hasta öldükten 
••••• son 

öldüğünü. 

sjz]ikle karşılamaktadır. hayvanı e]e geçirm: .,tir. miştir .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir • ti ~ ••••·······••······················ 
crıebi paraların neden ıs 

Vasati karşı lıaı 

~~;":::~·g.::k:~:;1::: araştırmak faydalı mı?1Bugün havalarda kuvvet bakımından 
~t~Hnal fatura ve menşe ~hadctna- _ BAŞTARAFI 11NC1 SAHiFEDE -thfıdisclcr zuhur etmiştir. Faknt hllkü· h • d ı t d h 
lıı ~:ındc yazılı ecnebi paı-alnnnın '\:(" Londrn 9 (A.A} - B. ÇembE>rln)injmct adnmlan. nrasınd.ıki şnhsi lem~- angı ev e a a 
lilıı altınının ,.,..,,_1_ •

1
. söylCi)igi bır nutukta Fon Nöyratın larn büyük füın:ıdım \'arOır. Edcnın fazla hakimdir? 

ll... ..ı. uc,.. parasına çe\•rı ı- h 1 . d b L. F N·· ·ı 1 d d ~ " '"IQe \• • Londra se~ n alı mcsc esın en aıL'iC· on oyr~ıt ı e < ogru an ogruya go-
~ttıl asatı Hallerini tesbit etıniştiı:. dcrek demiştir ki: rüşmclcrini mümkün kılacak yeni bir lngiltere gelrrıektedir ~ 

11 
.. "asnu fiatleri yn2.1yoruz. Bu fiat· _ Maatteessüf ı'vvclcc knrarla'itı- fırsat zuhur cdl'bilcceği hakkında iz

' ~tos ayında nazarı dikkate nlı- rılan ziyaretin tehirini icnp ettirecek hnr cttir,i ümide iştirak ederim. 
~İlr 

~ . 

şimdiki 
Amerikanın hava ve denizcilik ~ 

ticaret odası her sene olduğu gibi •.· · 

halde başta 

~ıı frnngı : 
l, lar: 
"il' et 
lsv· 1Çre f 
}\l'İtt· rangı: 

~lt·· 
~lga.: 
l'ahıni· 

l.e'-'Cl: . 

~t!lto ı 
~ s 0vak kronu: 
Uırı· 

lı . 
~llo· 

lı . 
~eçeı..ı: 
iloti. 
~.· 
b . 

ırı.ır. 
ı . 
~~: 
lı· eç lu-onu 

17.70 
0.78.7228 

14.9858 

3.4467 

l.9676 

l.0676 

4.6750 

57.33 

63.92 

22.63 

4.2067 

3.9377 

13.9036 

Portekizin Londra sefiri bu sene de bütün devletlerin hava 
kuvvetleri hakkında bir istatistik 
neşretmiştir 

G erat Frankonun bl•r Bu istatistikten alınan aşağıda-e n ki cetvelde görüleceği üzere lngil-

E d 
• tere devleti büyük devletler ara .. 

muhtırasinı den' e ver l :~~~~ g~~et:::ı~~~tleri itibariyle bi-

l Amerika hava ve denizcilik ti· 
- BA~1'ARAFJ l JNCt SAH1FEDE - kabele hilJllisildc bulunacağı kaydedil- caret odasının neşrettiği bu istatis-
sait tesirin Salnınankanın not.asiyle mektc ol~uğu hatırlardadır. tikte her devletin geçen 1936 sene· 
kısmen znil olduğu kaydcdilmckteclir. Bazı sıyasi müşahitler nikbin dav- sinde mevcut tayyareleri de göste
Salrunankn tarafından verilen notada ranmakta ve yakında İspanyadaki gö- rilmektedir : 
hükümctin muharip olarak tanınması nüllülcrin geri alınacağı, bundan sonra 11. Ka. il. Ka. 
istenilmekte ve bu hakkını vermek is- da vaziyette mühim bir salah hasıl ola- 1 Devletler 1936 1937 
tcmiyen hükümetlere karsı ik1ısacli ınu· cağını beyan etmektedirler. Büyük Britanya 3,600 4,000 

4J~2 ·~~~~~~~~~~~~~C~~.~~~~~~~~~IFren~ ~400 3~00 
ıo1.w31 lsveç bahriyesi ıngene kralı Sovyetler Birliği 3,300 3,400 ~ .ı 
34.5164 ' ltalya 2,800 3,200 f Bir hava e;dcri 

2.7542 

3.0990 

Kiel. 8 (A.A) - Sverige ve DroU.ning V arşova 9 ( A .A) - Geçen• Almanya 1 600 3 000 d d b 1 • · t · · k · · b'" '"k 1 
d 

, , t rece e bir en ire tayyare erını ar • tıştırme ıçın uyu gayret er sar· 
Victoria zırlılılariyle Gotland t;ıyyare l~r e yapılan çingene kralı in· Japonya t 800 2 000 tınnası son zamanlarda görülen fetmektedir. 1936 senesi ikinci ka-

~ lt' lno:ı:_ 
~Ilı-.. ~ lirası 626 kurus, bir ruble 
-~tur. 

gemisindcn mürekkep birinci lsveç lıhabatına ortodoks kilisası 1937 de görülen t;yyare ~de- hararetli silahlanmnk gayretine at- nunuda 2000 pilot ve 20000 teknis
zırhlı fırkası Kide gelmiştir. Burndn makamahnın riyaset etmiş ol· jdind:ki hafif fazlalık eskimi~ ve 1 !edilebilir .• Bir müddet evveline ka- yen vardı. Bugün pilotlar 3,600, tek-
beş giin kıılncaktır. masına katolik ajansı hayret pek ışe yaramaz tayyarelerin yer- dar Almanyanın askeri tayyareleri nisyenler de kırk üç bini bulmuştur • 

........... •-••••••••!m••• .. •-•••••-, etmekte ve papu Teodorov:c- !Jerin<: Y~nilcrinin ikame edilmesin- bir kaç yüzü tecavüz etmemekte idi. İtalyanın hava programına göre en 
ÇEŞME Pt.AJLARINDA 

~ 

1\ ao Haziran 937 pazar gUnU açıldı 
~~ yOl?Jple ~abalı kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
Q)du:llıek kahveleri, yatakt sıcak banyo, souk banyo dahil Ju halde 350 kuruştur. 

NBEs GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 
iÇiN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. . 

zin resmi ruhani kıyafetiyle den ılcrı gelmiş sayılabilir.. Bun- Bu mikdnr son üç sene içinde aşağı altı bin pilot yetiştirilecektir .. 
ayin yaparak çin ene kralına dan başka bilhassa Fransa, ltalya, baş döndürücü bir sür'atle ilerleme- Yukarıda bahsettiğimiz Amerika-
taç d" d"v .• g kt d Almanya, Rusya ve Japonyada pi- ğe başlamışbr. İngiltere, Fransa ve nın istatistiğinde Sovyet tayyare-

gey ır ıgını yazma a ır. lotluk öğretilirken· pek çok tayya· Rusya müvazeneyi tutmak için tay- !eri için şöyle denilmektedir. «Bü- · 
Reyhaniyede reler h~rap ve iıe yaramaz bir ha- yarelerini arttırdılar .• Hele Fransa- tün tayyare programları içinde 

le geldıklerinden bu memleket- nın tayyare kuvvetlerini arttırması Rus programı en esrarengizi olanı-A ra /ar lcrde _Yenilerinin yaptırılmasına Almanyayı endişelere sevketti.Bu- dır. Çünki.i Rusya gibi geniş ve 
P mecburıyet hasıl olmuş bulunduğu nun sebebi Almanyada ilk mad- pek bol ilk maddeleri ve işçileri 

Pazarı yağma mı etliler? da na~rı dikkate alınmak lazımdır. delerin noksanıdır.. Alman sanayi bulunan bir memlekette pek bü-
R h . S H ") B '!'~~~ık ~evresinde Fransız tayya· ve san'atkarlarının bu noksanı dol- yük tayyare programı tasavvur edil-

ey anıye, ( ususı - u recılıgı takip tayyareleri adedini dunnak için sarfettikleri gayret ve mesi imkansız sayılamaz.» 
sabah başı agelli yüzlerce arap arttırmamıştır.. Fakat daha fazla mesai büyüktür.. Fakat tabiatın Bugün Rusya, Almanya ve Ja
pazar yerine hücum ederek bombardıman tayyaresi imal et- vermediği şeylerin fennen i,tihsa· ponyada mevcut tayyareler ade
ne buldularsa yağma ettiler. miştir. 340 fili hizmette 240 ta ih- linin bir hududu vardır. dine müsavi tayyare imaliyle meş .. 

Jandarma ve mil'sler aç yağ· tiyatta~ır .• Hafif bombardıman tay- Bugün Almanyanın altı yüz ağır guldür .• Sovyet ordularında bugün 
macıları gUçbela dağıttılar ve yarelerıyle ayni mikdarda kalmıştır. bombardıman tayyaresi ayni tayya- mevcut olan üç bin dört yüz tayya
ancak bir kaç kişiyi tevkif Fra?s~nın bugün fili hizmette 720 reden binden fazla ihtiyatı, 300 reden ancak bin dört yüzü istimale 
edeb''d'I ve ıhtı.yatta altı yüz yirmi adet hafif bombardıman ve keşif ayrıca salihtir. Rusyada deniz harp tay• 

p ı. 1 
er. . . bu şekıldc tayyaresi bulunduğu he- 400 ihtiyatı, 300 fili hizmette ve yaresi de vardır .. Amerika ve Ja· 

k az~r~ m?l gehrmış olanlar sap edilmektedir .• Fransanm tay· 400 ihtiyatta olmak üzere takip ponyada olduğu gibi Ru yada da 
pe cuz 1 bır mıktar ve ancak yare kadrosunda elli bin tcknisven tayyareleri bulunmaktadır.. Diğer iki türlü harp tan arcsi bulunuyor. 
taşıyabilecekleri kadar bir şey- ve dört bin pilotu vardır.. 1937 taraftan Almanyada garip bir hal Birisi ordu, diğeri donanma için .• 
ler kurtardılar. senesi nihayetine kadar yeniden bin de müşahede edilmektedir. . Bu Rusya ordusunda 940 ve donan• 

Alt llst olan pazar bir anda pilot ile dokuz bin teknisyen ilave memleket diğer bütün Avrupa dev- masında 480 tayyare vardır .. Bun
silinip süpürüldü ve karışıklığı edilecektir. .B.u se?enin nihaye.tine Jetlerinden . fazla hem de ucuz fi- lardan başka 500 de muhtelif p~rtik 
müteakıp b"r daha toplanma• kadar ekserısı takıp tayyarelerı ol- atlerle harıce pek çok tayyare sat- tayyareler bulunuyor. • . Pılot• 

k d v I ı mak · üzere daha bir çok tayyare maktadır .• Cenubi Amerika ile Ja· ların mikdarı 2300 teknisyen• 
yara agı dı. . imal edeceği de tahmin edilmekte- ponya çok mikdarda Almanyadan ler de 21 bindir .. Önümüzdeki on 

Kapanan çarşılar emnıyet dir.. tayyare satın almışlardır. sekiz ay zarfında ordudaki kırk 
teessüs ettikten sonra 6ğleye Almanya ne vaziyette? 1talyada Tayyarecilik. tayyare filosu da 52 ye iblağ edile-
doğru tekrar açıldı. Almanyanm şayanı hayret de- balya da pilot ve teknisyen ye- cektir .• 
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neler yazıyor? 

Yunanistan nüfus siya .. 
setine Önem atfediyor 

J.\demİ müdahale komif eSİ foplandl Abdülhamit veresesinin mallarını 
it l f ı k 

kurtarmak için dolap çeviriyorlar 
a Y~n delegesi yirmi sekiz say a ı bir rapor n:ı::ın~~:;:~ elli:ub~:;~~lim:~~ 
okudu ve Italyanın noktai nazarını izah etti :~~::::~1;::~:eEi~~zdı:::~ 
lngiltere - Fransa beraber 

Bir lngiliz gazetesi 
Faşizmin 

şöyle yazmış: ''ispanya 
mezarı olacaktır,, 

makalesinde, şunları tebarüz t'ttirmck

ıedir: 

birlerin vazifesi Avrupa haberleri-ı kopmasını mucip olmamı§ ise, bu
ni şişirerek kısmı azamı Avrupayı nun sebebi, efkarıumumiyesi mü
tanıtmıyan ve Avrupa mukadde- nasebetsiz manevralarla idare edi-
ratı ile alakası olmıyan bir fel- lemiyen .. Almanya ve ltalyanın 
sefe vermektedir Mesela elli bin metanetıdır •. 

Roma, 6 (M. B.) -- «il Popolo 1lar yok mudur} Eğer faşist aleyh-ıriyeti namına böyle bir teklifi ka- I l k . ·ç· . k 1. Eğer Avrupa daha şiddetli bir 
D·ı l' d 1 ·ı b • 1 b 1 ed d' F k 1 kl"f" ta yan as en ıvıtave ya ıma-ta ıa:.> an : tarı cı ıanın agırma arına ve ya- u eme ı. a at nazır ar te ı ı da l I h . buhrana girmemiş bulunuyorsa, 

Neville Chamberlain lngiltere hü- ılanlarına bakılacak olursa bunlar '!yerinde gördüler. Bu ise artık ya- n~n _ıoph anmbış,l spanya cep ekslı.ne bunu, en son vasıtalara müracaati 
kümeti reisi olarak dün söylediği !'değil yalnız bir çığ, fakat Avrupa- pılan hücumlara tahammül edemi- gdı~egeed:ızl ır ulunuyormduş. ş~ ın- henüz istememiş olan bu otoriter 

k b ·· A d " "1 k'"k·· d h d k b" ba k b" · b l ld • e ıcat ı en ya ana ne enırr l d nutu ta, ugun vrupa a goru en yı o un en arap e ete ır - yece ır vazıyette u unu ugunun . devletlere borç u ur .• 
gerginliğe karşı büyük bir soğuk dire, yaratacak mahiyettedir. Avru-ımanidar alametidir.. j Tabıi uydurma •• Hem .de nasıl Buhranın tamamen halledilmesi 
kanlılık gösterilmesini ve ger~k s?~- ı pa~~n semasında yükselen tek ses Şunu .. d~. İşaret edelim ki : Dün- uyd~a.. Bunda~ d~a ınce fakat fer kuvvetlerini merkez cephesine 
de, gerekse harekette fevkalade .•tı-ıdegıl, küfürle'T savuran bir koru \yada, buyuk demokrat devletlerin aynı derecede hılekar . yalanlara, nakletmesiyle kabildir. Ne vakit 
dalle davranılmasını tavsiye _'.'ttı .... s~s!d.ir .• Ve bu koruyu Kremlin mu-

1 
matbuatı umumiyetle yalanla ya- Fı:ansız .• matbu~tı .Berlın - Roma Bilbao gibi Madrid de kuşatılmış 

Bundan daha yerinde ve hakımane sıkışınasları idare etmektedir. Ga- ' şar •. Yalanla kılzanır ve her gün mihverının faalıyetınden bahseder- olacaktır. Madridi müdafaa eden-
bir tavsiye olamazdı.. yelı:_ri bu teşvik alemindeki karga-Jyalan ticareti yapar •. Bütün millet- ken, tesadüf edilir. Bir çok maka- !er, maneviyatı kırılmış askerlerle 

Ezcümle dedi ki : şalıgı bütün Avrupaya yaymaktır.! !erde mutelif renklerdeki faşist lelerde iki memleket arasında an- her biri başka bir partinin sanca-
«Bu politik vaziyeti anlamak için 

1 

Bu ş~ki~ hareket sulh ve müsalemet 1 aleyhtar.• matbuatın yaptığı bundan laşmazlık olduğu iddia edilmek- ğına hizmet eden bir halle kalabalı-
şöyle bir teşbih yapabiliriz : Bazı maskesı altında alemşümul bir baska bır §ey mi} tedir.. ğıdır. Kızıl matbuat «ispanya fa-
vakit bir adamın bağırmasiyle ~ağ- heyecan ve panik hali yaratmakta- Berlin Ve Romanın son mantıki 1 Politik ve diplomatik olarak şizmin mezarı olacaktır.• başlıklı 
!arda husule gelen fiziki · ihtızaz 

1 
dır. · Ortaya atılan yalanlardan ga- anlaşmasından sonra bir iftira se- uydurulan yalanlar mütemadiyen makaleler yazıp durdular .• Bunun 

hadis~·~· bir kar kitlesin.in mü:'a-l~e.~u>'.~ daha fazla bulandırmak :v~ irisi başladı •• lspanyol sahilinde bir faş'.st . aleyhtarı alemi heyecana aksi daha çok ihtimal dahilindedir. 
zenesını kaybederek vadıye dogru 'ı uç uncu enternasyonal emellerını ltalyan - Alman ablokasından bahse- getırmı§ ve o derece buna alışmış- ispanya Bolşevizmin mezarı olacak.
çığ halinde yuvarlanmasına meydan tahakkuk ettirecek bir hava yarat- dildi •• : ~ydurma ..• On bin ltalyan tır ki 1936 temmuzundan beri an- tır .• 
verebilir.. maktır.. askerının Malaga ve Kadikse çı- cak Moskova emrindeki bir katil iki medeniyet tipi, iki cihan 

Neville Chamberlain sormalıy- Muhafazakar bir mebus Avam karıldığı •Öylendi. Yine uydurma ..• jçetesini temsil eden Valensiya hü- mefhumu karşı karşıya böyle mü-
di ki Avrupanın şu vaziyete düşü- kamarasında yanlış haberlerin ga-ı lspanyol milliyetperverlerinin li- kümetini ispanyanın resmi hükü- him bir cephede savaşırken <<Zafe
şüne daha bir çok adamlar bağırmı: zet~lerle işaasının men'i zamanı imanlarında kaynaşan lngiliz istih- 'meti, diye· tanıtmaya muktedir ol- rin kat'i olarak bitaraf kalamıyan 
yorlar mı} Ve mevcut müvazeneyı gelıp gelmediğini sormak cesareti- 1 baratı bu haberin asılsızlığını pek 'muştur •. Eğer Chamberlain'in de- faşist ltalyada olacağı inkar edile
ihla.!:.._ çalışan namütenahi eleman- ni gösterdi .. Hükümet matbuat hür- ala bilir .• Bir çok Amerikalı muha- diği gibi see şimdiye kadar çığın· miyecek bir hakikattir .• 

rmı sarayın tasdikine lüzum gönneden 
yaptığı işitildiği zaman da ses tıkara

marnışlardı. 

••• 
İzmir kadısı Haşimi zade Seınizli 

(hoca) bir gün büyük bir kalabalık ha
linde İzmir halkının konağın kapısına 
dayandığını haber aldı. Semizlinin etek
leri tutuşmuş, aklı tepesinden çıkayaz
mıştı. Dışarıda bağırıyorlardı: 

- Kadı (efendi) Kadı (efendi)! .. Da-

reva mıdır, nimet kapıları kapanır ;;:;;,;;-hafaza edesiniz. bi konak muhafızlarına hücum etti!;;:- SemizllChoca) da-bundan geri kalır 
Semizli, işte kendisinin zararına bir- Kadı Semizli, bunun aslı asdarı ol- Hadise; dakikalar geçtikçe feci bir mı? O da bunun aksini şeyhülislam Ba-

şey olmadığını anlayınca: madığını ne kadar anlattıysa kAr et- çirkinlik arzetmeğe başladı. Zı vallı hal (efendiye) yazdı. Halkı kabahatsiz 
- Durun geliyorum! ınedL Vali ısrar eyliyordu: Semizll (hoca) işin bu derece ilerledi- valiyi suçlu olarak gösterdL 
Diyerek aşağıya indi. Hnlkm arasına - Ben bilmem, ben fermanı yerine ğini haber alıp kavga mahalline koştu. İzmir halkı gidip gelecek mektup-

karıştı, etrafını kuşatan bu kalabalık- getiriyorum! Avaz avaz bağırıyordu: !arın neticesini beklerken bu iki mek-
tan birkaçı birbirlerinin sözlerini ta- Vali (paşa) yı kandıramıyan kadı - ümmeti MUslüman' Ahali! Çekin tup sadrazamla şeyhü.lis!Amın arasında 
ınamlayarak işi anlattılar: eli boş valinin konağından dönmüştü, elinizi kandan! Hak re\'a görmez! hayli gerginlik doğurmuştu. Validen 

- Va'i (paşa) si.lahlı adamlar diJ:;p ama bundan sonra da kızılca kıy.met- Kavga edenler arasına şimdi artık mektubu alan sadrazam, şeyhülislA.mı 
anbarları kilitletti, g{lya biz sahildeki ler kopmuştu. canından korkmıyarak atıldı, ayırdı. divana çağırtıp: 
İngiliz gemilerine, düşmanlara huğ- Kadının da sözü geçmediğini anlıyan Konağın kapısına gelerek: - Müftü hazretleri! Senin adamın 
day satıyormuşuz. ahaliye; sahilde anbarları kilitlenmiş - Paşa hazretleri! Sen de askerleri- kadı Semizli hoca! Benim müteallika-

- Allahaşkına kadı (efendi) bunca köy, nahiye delikanlıları, kahraman- ne söyle, içeri al! Bu böyle olmaz, kan tımın üzerine cemiyet salıp kırdırmış, 
yıldır İzınirde kadısın hiç böyle bir !arı efeleri iltihak elmiş, vali konağına dökmekle dava hallolur sanmayın. !§i ı biz ise etrafımızdan sadır olan ferms
balimizi gördün mü? yürümüşlerdi. lstanbula bildirelim.. nın yerine getirilmesini emreylemiştik. 

- .s~ray zahireleri kendine malet- Büyük bir ~ürültü ve kıyamet halin- Diye bağırdı, zaten gizli gizll kavga- \ Onlar dahi yerli yerince getirdikleri 
ınek ıçın fukaranın ekmeğine el atıyor. de vali konagının karşısında toplandı- yı seyreden vali, kadının söylediklerini halde halkın sizin kadınız tarafından 
B~na c.:vaz verilmez, davamızı sen !ar. Bağırmalar, çağırmalar, yumruk ı duymuş, aklına yatmıştı. Valinin em- tahriki caiz değildir. İmdi filhal azli 
goreccksın, bugüne bugün memleketin sıkmalar, tehditler karşısında konaklan r'ne meydan kalmadan zat~n ahali ge- için fetva gönderiniz. 
kadısLsın.. hiçbir ses gelmeyince ahaliden bazıları ri çckilıncğe başlamışlardı. Dedi, fakat şeyhülislam, sakalını tit-

Seınizli (hoca) daha birçok tafsilli! konagı taşlamağa başladılar. İşin azdı-1 Çok geçmeden ortalıkta ses sacla kal- reterok: 
vamız var çık!.. ve kill",·lerle hepsini dinledi, sakalını ğını gören vali, muhafızlarına halkı matlı. Vali ile kadı görüşerek ,·ak'ayı - Devlellıi! İşin aslı böyle değildir, 

Hiçbir şeyden haberi olmıyan Sc- sıvazlayıp: dagıtınak için her çareye başvurmala-ı tstanbula haber vermeğe karar verdi- sizin taallıikatınız halkın üzerine sal-
mizli (hoca) bir müddet sonra pençe- - Hele bir de işin aslını aslarını an- rını, halta Üzerlerine ateş açmalarını !er. Fakat vali sadrazama yazdığı mek_I dırınış, kadı Semizli bu kanlı vak'arun 

layalım; vali (paşa) ile görü.~elim! emretti. ı tupta, emrin yerine getirildiğini, üıkin 'önünü almış, kadının bu bapta cürmü reyi açıp sordu: 
- Ne var ahali? Nedir bu cemaat? 

Kalabalığın içinden birisi seslendi: 
- Kadı (efendi)! Bu ne zulümdür 

Allahaşkma! Durup durduğumuz yer
de İstanbuldan ferman var diye vali 
(pa.,o;a) bütün zahire anbarlarını kapat
tı. Millet nerde ise açlıktan ölecek, bu 

Deyip, İzmir valisinin konağına var- Bu korkunç emir konağın etrafını yerine getirilen bu emir üzerine hal- nedir? Asla azline fetva veremem! 
dı, mesele hakikatti. İstanbuldan gelen kana bulamıştı. Konaktan çıkan dal-İ kın isyan edip, kadının da bu Lsyanı ı Diye hiddetinden tit tir titreyerek, 
ferman şu idi: kılınç zobular ve muhafızlar halkın· tahrik eylediğini bildirmişti. Yüzlü gö- zaten içinde sakladığı tarafgirlik gay-

- İzmir sahillerinde düşmanlara buğ- üzerine saldırmışlardı. 1 r_ünmek istiyordu. Kendisini kaba~?t- ziyle divanı lerkcdip çıkıll1'jtı. 
day satıyorlarmış, bunıın önüne geç- Halkın önündekilerden bazıları ya- sız. halkı ve kadıyı suçlu çıkararak dok- Sabık sadrazam Murat ağa akidesiyle 
mek için derhal lAzımgelen tedbirleri ralanmış ve bu hal hepsini korkutmağa 1 lürdüğü kanların hesabından kurtul- Y"i'ayan şeyhülislam Bahai kadısını az-
alasınız, bütün zahire anbarlarını mu- kMi gelmişti. Halk yaralı bir arslan gi- mak yoluna saptı. - BiTMEDi -
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Cem ·ı Am rikaya den gi m ·şti?~ .. n Bu 

Biz bundan ibret alalım 
cocuklar memleketlerinin asiler tarafındatı 

ağladılar ' .. ., 
ogrenınce işgal edildiğini 

• 

ni.üusumuz 16 
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FAVSTA Açık Teşekkür 
Memleketimizin medara ifti

harı o'an doktnrlarınuzdan 
operatör 8. Mithat Baranın 
aileme yaptığı ame yat nef ce
sinde karnından ki kilo ağır
lığındaki •• uru " a 1mak \ e ay

Pİ zamanda· apandis t ameliya
ta da yapmak şartile her iki 
ameliyeyi bir çuprda kemali 

muvaffak ıyetle yaparak fennin 
icap ettiğı ht>r tür:ü tertibatını 

cami kifıniğirıde 10 gün :zarfm
da tedavi ederek ailemi ayağa 

iç Hasta ıkları mü ehass111 fS,l 
DOKTOR IELYINATDR 

....................... ! .......... 

\ Y ~zan: f/ılşel Zeval o .1 .. -.ıa .............. =-aım;zı~~:ı;;:;;;Jm ...... __ 

-53 -

~i ~u: kendisinin en ziyade güvendi- eylemcğe mecbur kalmıştL 
tı. ~ ç 0Yllnlarından bir kaçını yap-: Güne.7 doğarken, değirmenin etra
Ul'tadı er ~lenin muvaffakıyetsizliğe f ında dört, beş bin kişi asker ve sivil 
~·e ise ğuu gorerek şnşırıyordu. Şovnl- hazır bulunuyordu. Siper içinde büyük 
gole . çarpışırken ynn gözle Şarl Dan- bir kalabalık toplanmıştı. 

'?.J, nu takip. ediyordu. Pardayan h:ırckct zamanının geldi-
dete ~ur dilellocunun hayreti, hid- ğini tasdik ederken, Şarl yavaşça ını-
8hıi llıkılap etti. Şimdiye kadar kendi- rıldandı: 1 
def Uzakta tutabilen bir düşmana ilk - Bununln bernher unutmnyınız ki 
;. tesadUf etmişti. bu sabah çingene kansını görmek için 
_~et Bus.si bağırdı: . .. b:ına söz ~ermiştiniz. Haydi Pnrdayan 

dUru ey ...... Dikkat ediniz. Sizi ol- oraya gidclım. 
ş~onı:n- S;.ivalyc Düke içinden gelen ıstırabın 

ııaı~tli bir hareketle karşısındakine üadesi olan bir hfütış fırlattı. cBiçare 
letıeıı Pardayan ise cevap vermeğe çocuk~ diye mırıldandı. 1 
ttind Ul Clmiyerek siper aldı. Şart gö- Şart mütemadiyen geç kalındığından 
bildir~ kaçuıruyor ve ona takdirlerini bahsediyor. Ve ilerideki askerleri gös-

1YOrdu· 1 
- 13 • teriyordu. 

fÖYle tav~ Prcnsbn, saplayını7.... Hah Pnrdaynn sUklı.netıe mukabele etti: 
· ·· Şımdi il · Y raladı 1wlani erı. ·• n nız. - Adam sen de ne zaman olsa gide-

Ctn ve} kolundan yaralanmış kdın-
1 801 eline nı. ... ft ılda . rd . rlz. Ne kadnr da çok gürliltü ediyorlar. - z _.~ mır nı}o u. H d' P'kvk M . 1· .. , 

!Uıned ald d k. ay ı ı , sen an:ve ı sırtına yu ~-'l'e'-- ersem an ı .. 

kaldırmafra sebep o·an doktor 
mum ile •he candan teşekkür-

lerımi sunarak hastalarının her 
türJü istırahatlerini temin ed ci 
her şeyi muntazam ki iniğinde 

güler yüzleri ve şefkatli h:z. 
metleri sepkat eden Bn. Hu
riye, Şadiye ve f 5met hemşi

relerle Bn. arkadaş';nına 

ga7eteniz vasıtasile teşekkür

lerimi sunanm. 

Kerestecilerde 61 - 63 

efal Yar~m 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları ıeririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütı;n sahş deposu karşı
c:ındn 65 nıım;ıra'ı muayene• 
hanes nde h~ ta~arım l·abule 
baş am:ş•ır. T e'efon 3956 

Evi : Göztepe apartmanı 
karşısmda No. 1018 

T«-1efon : 2545 

DIŞ TABiBi 

Cevat lla~lı 
lkınci Beyler sokağı 

mar" 65 
nu-

~r.ı:ar Şarla şiddetle hlicum etti. len. Ben de en. ağırı olan B_uı;s.i:.i nh-
h!ı tinden kudurmuş gibi idi. Parda- yorum. O, bt'nım sırtıma bındiğ;ndcn m'l9--C11•u111+~;au: .... -ııcewm:maa•taır-" 
ı.ı.u karşısında kimse yolonuş gibi bu çok memnun kalır. l ı 

No.da İbrahim Gerçek 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

:areıeyt idnre ediyordu: Hücuma geçen kıtalar yavaş, yavaş 
dQl'tn ~ ~et... Zalflfyor... Sakın öl- ilerlcrk<'n Morcvcre sordu: 1 ~ 
ltııcın eyllliz.. .• Aklıma birşey geleli. Kı- - Mutlaka pek fena darbe hazırlı- s ~ r ~ 
tu ... ~ ~ınız ..• Aln! ... l§te kılmcı uç- yorlar. Fakat Mnnivel ile Bu~si nerede? a m 

1 
u a ç 

1 
~-alayınız... Çok güleceğiz.·· - Zannedersem onlar istedikleri gi- 1 

~lirır1- ten Şarl Manivelin kılıncını bi bir mevki tuttular. Avrupaya tetkik seyaba-
~n fırUıtm d b" dizi üz · 1 

l'~lanrn t ış,Şaro ak ır h e~e - Bu görüsmelcr nyaklannı yere 1 tioe çıkmıştır. Ağustoı-tan iti-
~la iŞ ı, 1 ılıncını "rUın rukl d w• tan 
lated·ğtna sarılarak teslim oh~asmı vuran, yum arını egırmene uza baren bastalaranı kabule bar 

ı. protestanlar aleyhine bin bir küfür sa- hyacakhr. 
l.ı hlaruveı kaybettiği dramdan ziyade vuran, Likörlerin sesleri arasında kay- Birinci Beyler Numan za-
0~asıtıdan sapsan kesilmiş teslim boldu. Uzaklarda hnlk toplantıları mü- de soknk No. 4 
deU.vorunı diyordu. Bu sırada Pikvikin temadiyen artıyordu. Parisin surları Telefon: 3453 
du. ~1 b~ına gelmiş yerden kalkıyorw ü~erine. bile. nda~lar çıkmıştı. Canlar, 
ba~ıa:;~e koştu. Un çuvallarını dikkat ışareti verıyorlntdı.Her evde aha
hetifi b ıçın duran bir tomar ip ile li acele harp elbiselerini geyiyorlardı. 

1-15 

llarda ağladı. Her mhallenin hölUk başısı kendi ns-

ltıaı:ıırı Yan serbestçe şündi kendi düş- kerlerini toplamakla meşguldü. Bütün 
~~ bakıyordu. Herif hiddetinden bu gürültüler değirmene iki arkada
l>e'- Yor ve traf d kud k.. • ıı; 8lht d.. .. e ın 8 urmuş o- şiyle kapanmış bulunanlar için yapılı- Tilkilikte 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göıtepe tramvay cad
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

KSEKi 
Telefon 3206 

İln...:ı- onuyordu. yordu. 
_ ·"<lynn gnyet kibarcn sordu: . •w· ~ .. ı...Jc Tevfikna" 

Ey atlz M.. .., N di d ? Pikvik arkadaşı Kıroası kaybettıgm- Yen.. tem ı·ı - s osyo.... e yor unuz. d ık 1 ş . 1 d v· ı tta tı..._ Cn1 duvn-. . .1. w. d' en canı s ı ıyor. ar a ıyo e yı 
~'ll. "'" çıvı ıyecegım zyo- • • 

hatırlıyarak sbylcnıyordu: 

ltıı - Çi\tilem<'kteh bahsettiğlııize göre - Madam ki 'benbn için o mahvol-
lltcını • • h l Ü k lırt:i d-. 'd nı zı çıvı gibi kullan'.ıyorsunuz. mu~ur, ayatın czze a: mı~ •• r. 

l'itn. ~tfr! .Bak\nit Size blf ders vere- t5ter borada, ister 'baş'ka 'bir yC?rde ö1-
n~1 dik~t edin.iz. mek bC'nim için IT\Üsavidir.. Şimdi yir-

~ll-dı. acı bır ses çıkararak sefil diye mi ya~ında ... 
:allssi· . Pardayruı .sözünü kesti: 

~tı. ~llin kılıneı on adım ill'riye fırla- _ ölmek. .. ölmek ha' ... Şimdi gö-

mef uşat 

Banyo 
~ önu oşu~ onu tekrar n1.mak isteyin- receks4ıiz. Düşündükleriniz... Iİepsi 
kı.ıdi. ~:;il~de tabancn ile Pih.-vik di- yanlış çıkacak ... Ben yüz defo tecrübe Bol 
f'.?1 aı:uf:ı ~ ~llnrmı knvuşturdu. Da- ettim. Fakat. hiç te birinde muvaffak ava 
lfo~ Yaşlar eğdı. Ağlıyordu. Döktüğü olamadım. 
k lnı 1 ne hayatı ne de hayatta 
~Ud· ış olsa kaybcd eğ' l ti . . d Dimdik kesilen bıyıklarının nltından Ucu z f •. at 1 O ec ' serve ıçm e- h ı· t bcssU 
lCıh • ~ulnız .:j d . k d h. - alaylı, ayni zamanda şilp e ı c m-,, ol ll m ıye a ru· ıç mag- d ~. 
t:• lllaJbı ola k tanıl ··hr tin lcr belirten Şövaly~ telaşsızca egırme-
l 

1Yeırd ra nn şo c e · ht ı lzmirin en havadar yc~·ınde ve denize luaşt fevkalade latif man-~aw u. Pıkvik or:un da ayaklarını ne iyice merbut olmıyruı ta a arın ara- zaralı çol~ tcmı-: ve emniyetli ycF[anc ctddir. 
l>:;rak Manivelin yanına götürdil. sından delikler nçtı. Silahların hepsini 

11~d ~Yan kılıncmı kınına koyarken oralara yerleştirdi. Hepsi kurulu ve 
~·r:ı arına seslendi: ateşe hazırdı. Bunlardan ba!?ka elde 

~ıı {n -:>turdu. Pikvike bardnklarına birçok tabancalar dn vardı. Güneş do-

Ş 'l'l 
0

Yı:11asını söyledi. ğarkcn Giz hücum emri vermişti Önce ı· L • " E •• ~ d 
toı.dı.ı: ınuC\ldelenin heyecanı altında ahaliyi geriye göndermek istemişse de a 1 ı n c u men' n en: 

İL A 

ı..:' ~u iki . buna muvaffak olnmamıştı. Çarpışma Eksi tmeyc l onu.an ış 
~nı? herıfı ne yapacaksınız ba- esnasında Sikskcnt tek çuvallarından iz nir - Menemen - Bergama 

yolunun 20+000 - 25+000 
kqometreleri arasındaki şosenın 
e ıs'ı 011anlması. 

~ Şlnıd· .. .. bir veya ikisinin kaybolması ihtimalini 
~tedh-. ~0rtlrsü:.ıüz. Güneş do[,'tnak düşünerek Giz değirmene bizzat gir-

helki su ce onlara biraz içki vere- meğe karar verdi. Kılıncını çek~rc~ 
~1~ı1' d tızdurlar. hücum için ileri atılırken, dehşetl~ bır 
\ ltı. tTa erhaı iki kadeh şarabı onlara bağırışma ile ordu harekete başladı. 
at-ladıtq n.ivel bir hamlede şarabı yu- Hareketle durmak nyni dakikadn 

l ....._ l'~ ~~nra cledi ki: olmuştu. Çünkil büyiik bir hayretin 
~ '4. B:d ~. cclcrim Mösyö Paıda- uyandırdı&rı siıkOt içinde herkes değir-
~ " e Stzi esır· d ··1d·· w •• •• til tı ..,._..., l hö • e ersem o urmez- menden üç kişinin çıktıgını gormuş · 

Açın tutarı 
Bu işe a 't şartYar ve ho;ak 
aşağıda gösteıi.mi~tır 

,9412) Hra 

: A) Eksiltme şartnamesi 
B) Sözbağı projesi 
E) 8ayınd1rhk işleri genel 

~ <lrıivel c/l~ ~yi bir şarap içiririm. Bunlar elleri kolları bağlı bir adamı 
~ 1 

Söyle ~ ıçın bPstelenmiş bir şar- değirmenin kanatlarından birine ada-
et.ıı tne e b 1-dı B i wl·"'b' · ııı.ı.... 1 k l'ııttı acısiyicı aşm · uss mag u. ı- makıllı bağlamışlardı. Gız a ~mış ste liler 

~~ l'(l·ıl.'11 suratını asmış, hatta ık- haykırdı: 

Şartnamesi 

D) Açın 

: Bu şartname ve evrakları Ba
ymdırJık direktörlüğünde gö
rüp inceleyebilirler. 

....._c ·~leı·inıŞ<u-~~1 reddederek Şövalye- _ Ah! .• Mnnivel! .. 
t.... Scıbtık 1kıniş homurdanıyordu. Biraz sonra bu Uç adam yine elleri 
ı "ıtlı h olun B' . ··ıd·· .. y ksa d'W b. 
r İtı k . · ızı 0 urun. o ayaklan hağlı olan ıgcr ır 
~il ~nıtına :den fazla bir kuvvetin I ikinı:isini getirip kanada ba~ladılar. Bu 

ltıar. t ~ayacaksınız. Sizi yakalı- de.fa Morever hnykırdı: 
l'l ht1ı ? . t Yeınin cdt'rim ki o za- _ Bussi le Klerk! 

....._ ~arar zı affetmiyeceğim. Giz, kudurmuştu. Ate;:, diye emir 
1 Yok. Be . . _u _:ı, tla.:ı. 

!.I lft l'd n sızı üUewyorum. verdi. Yüz silah birden P3 w. 
~tı. ~k t 1nlışmakta olduğunu gör- _ Bitmedi 

l> Zf!ınanının geldiğini batır- --==---

Eksiltmenin yapt'«'cağı yer, 
tarih, gün ve aaatı: 

Ek iltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

22 - T eınnıuz - 937 
günü saat 11 de IL 
cümen nde. 

Perşembe 
Daimi En-

Müteahhitlik 
belgeleri 

ve Ticaret odası 

k~ ~dql'an 
ı il fa.:ış~.rıs°!.ı tetkik etti. Ha

t <1 ~ • ,~0kınuş tepenin dibinde 
u .ı ,,..n-n ft_,_ l 

il r 1 .,. ~er er yayılma-
lı J.: rJı D h 

Muvakkat teminat 

( ıa ORSA J . ........:.:ııı 
: (706) Lira 

2253 (1274\ 

1 
~ t. ı ına d · a a uzakta Sente-
' Uyor 0 °t'lı.ı sürü halinde halk 
~.1~Uknoıarnlar da. bağrışıyorlardı: 

' kıı_;ı gebersın ... Yaşasın Liğ! 
ltUı... bir sa 

0
• g~cc Pariste dillerde do

tı..,"lloJa ... _ .Yıa çıkmıştı. D .. k a·· G. 
~ -'il kurd w u o ız 
~~ tlıeydcına ugu bir f csat cemiye-
'I k dt . çıkrı.rrnış. Sefü dinsizler 

1 1l"tnen· w 
C~ ıne sıgınmış ve Dük 

tlit't,.. kıyllı. tl. \ -
~~ ~~lt olnn \Çuvalları, tehlikeye dü-

~~~ ~u ~~iaların çıkmasına 
1 hı ~ 1 degırınenin hücumuna 

en ~önülliltl•rı> .ı~ iltifat 

Uz Um 
Ç. Fi at 

287 Esnaf bank. 11.25 18. 
64 lnhisarla ida. 8.50 10.50 

351 Yekfm 
448759)j eski yel<ün 
449110~ U. Yekun 

Zahire 
436 Ç. Buğay 5.50 

3378 kilo yapak 56.SO 
317 kent oamuk200 

6.25 
56.SO 

460. 

• 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve mfiteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, katlanır lnrmı:zı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZf iSTEYiNiZ 

: .: .... •• ' • f ' 

kaster• 

. 

'BUL11XHAYA'N EV XASASl 

OLHAYAXBANKAYAB!tn.Et 

Mikrop ıurst ... daft daha korkuludllf'~ 

Paranızı kaaada aakladıtınız sıw 

1t1eceklerlnlzl de 

so.ıtuk hava dolaplannda muhafaza eclilllL 

lkl defa u lfl•mekte 
' aynı rand6mar:ı ver• 

15 SEHE GlRAHTI rrecln• aotıık hava dotaptari' 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni G&ler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarıov 

T h lk ... d ' aşra a ına mu] e ••.• 
Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 

tekmil asri konforu havi 

Yeni Park Oteli 
9 Eylül Beynelmilel Fuarı 

münasebetile şirnc~ iden yaptığı büyük değişikliklerle 
1 temmuz 937 tarihinden itibaren açılmıştır. 

Fiatler çok mutedil, servis gayet mükemmeldir. Aylık 
kalacak misafirlere aynca tenzilat yapılır. Otelimize bir de· 
fa misafir olanlar bu hakikatleri tasdik ederler. 

Müdir'vet 
:•ı ...... p - • : la_ t •· - . . .,, .. nı 

' .... , ·• ', .. ··-=' ·~~. ·: · ..... '., ,! • ,. 

• 
Salih:i Kurşunlu Banyoları 
............ ll!llllllllİl ..... H111ımımm:11 .. mac .... 

Şifa hassaları mu~itimizdP. tecrübe ile sabit oJao 

Sa ihlinin 
MEŞHUR 

UNLU Ilıcaları 
FaaUyeltedlr 

H~r türlü istirhat mevcuttur. M·ikcmmc1 otel, lokanta ga
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi 
bili S:ıi hli istasyonunda emre amadedir. Her aileye 
lcil oda verilir. 

Fiatler: Banyo üzere insan başına otelde KM· 

yo'a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşh.ır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCı 
lıa; 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins toplcın ve perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Eardakçıhır sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

Tabiatın· Şifa Membaları 
Seferibiearm senelerdenberi herkes tarafından tanınmış 

etrafının yeşilliği ile güze) manzarası ve daimi surette akan 
berrak sularilc· şöhret alan ( Karakoç ) ılıcaları on haziran· 

dan itibaren açılmışhr. Mü:ımio romatizma ve kum hasta
lıklarına şifast tecrübe edilmiş bu ıifa yurduna gitmek iıti

yenler Birinci Kordonda eski ( f ord garajında ) Seferihisar 
otobllslerine müracaat etsinler. Telefon 2361 



Sahile 8 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

9 • 7 • 937 tarihinden itibaren 
Benzinin Litresi on üç kuruş 
otuz paradan beş litrelik şişesi 
altmış sekiz kuruş otuz para
dan ve bir tenekesi dökme 
olarak iki yüz otuz dört ku
ruştan ve Gazın bir litresinin 
on buçuk kuruştan satılacağı 

alakadarlarca bilinsin. 
2316 (1276) 

Cinsi miktarı Fiah 
L.K. 

lzmir demiri 
Lnma demiri 
35X6 

4000 ki. 13,50 
200 " 13,50 

Çember demiri 100 " 15, 
25X5 
Yuvarlak demir 100 ,, 13,50 
BX5 
Poyra yerli maiı J OOad. 1 00, 
50 No. 
Dingil yürek 
marka No. 50 

15 " 23 00. 

Lama demiri3Xl 400 ki. l 3,50 
,, ,, 6X2,5 400 ,, 14, 

Tek araba sustası 10 ,, 45 00, 
yürek marka.No.50 
Nallık 10X3 200 " 
3 çeyrek yuvar• 100 ,, 
lak demir 
12 milimlik yuvar· 200 ,, 
lak demir 
Çelik ana susta 200 ,, 
demiri 

16, 
15,50 

14,50 

45, 

50 lik kapela çift 20 çift 2 50, 
çifti 

Yukarıda cins ve miktarları 
ile muhammen bedeli yazılı de· 
mir malzernesi başkatipJikteki 

şartname veçhile 16-7-937 Cu
ma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Hepsinin bedeli mubammeni 
bin sekiz yüz on beş liradır. 
iştirak için yüz otuz alh bu· 
çuk 1iralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte enclimene gelinir. 

30-3-7-10 2162 (1202) 
Gaziler caddesinde Tabir so

kağında 4 ve 6 sayılı dükkan 
ve ahırın enkazı müteahhide 
ait olmak üzere yıkılması işi 
20 - 7 • 937 ısalı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli iki 
yüz elli dokuz lira on iki ku
ruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisli
ğe, iştirak için de yirmi iki 
buçuk füalık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3-7-10-14 (2220) 1223 

Cinsi Mıkdarı Fiati K. 
Kulak cıvatası 2000 aded 7 

100Xl4 
Kapak cıvatası 1500 " 

60X7 
Cıvata 40X9 1000 ,, 
Yarım ince somun 200 kilo 
Somun 5X8 
3 çerek somun 
Rodela 5X8 
Çivi 8 ve 5 

400 " 
100 " 
300 " 
400 " 

3 

3,50 
40 
40 
40 
40 
17,50 

santimlik 
Teker cıvatası 

7X90 
2000 adet 1,75 

Galvanizli saç 400 kilo 20,50 
8 numara 

Fırça beygir için 50 aded 50 
Kaşağı 50 ,, 14 

Yukarıda cins ve mıkdarile 
muhammen bedeli yazılı demir 
malzemesi başkitiplikteki şart
name veçhile 16 • 7 937 Cuma 
günü saat on altıda açık ek-
siltme ile ihale edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhammen( 
sekiz yüz otuz dokuz liradır. 
iştirak için altmış üç Jiralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene ~elini r. 

30-3- 7-10 1161 (1203) 
l - Ahmed ağa mahallesin· 

de Anafartalar caddesinde Pi· 
yaloğlu hanı önünde beled ·yeye 
aid l 72 - 1 sayılı maha!Jin sa
tışı baş kaliplikteki şrrtname 
veçhile 20 - 7 - 937 Salı günü 
ıaat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Muhammen 
hedeli dört yüz Jirad•r. iştirak 
için otuz liralık muvakkat le-

'YENIASIR 
" 

Emlak ve Eytam bankasından 
Esas No. Yeri 

448 Karşıyaka Alaybey Fenerci sokak. 
ada 14 parsel 2 

449 Karşıyaka Alaybey Han sokak. 
ada 14 parsel 6 

451 Karşıyaka Alaybcy Çakıcı sokak. 
ada 9 parsel 4 

453 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak 
ada 16 parsel 15 

455 Karşıyaka Alabey Han sokak 
ada 15 parsel 5 

456 Karşıyaka Alaybey Cıhan sokak. 
ada 16 parsel 20 

459 Karşıyaka Alaybey Süreyya sokak. 
ada 26 parsel 9 

No.su 
Eski Yeni 
8-10 2 

18-20 14 

18 18-1 

9.3 23-1 

2 2-1 

1 3 

15 15 

460 Karşıyaka Alaybey Yala caddesi 205,207,209 211-209 
ada 13 parsel 23 

469 Karşıyaka Alaybey Mehtap sokak 
ada 35 parsel 12 

472 Karşıyaka Alaybey St!vdn sokak 
ada 15 parsel 38 ~ 

18 23 

8 4 

489 Karşıyaka Alayhey Hamamcı sokak 
ada 44 parsel 16 

2,4,6,8 -

490 Karşıyaka Alaybey Alayemini çıkmazı 7 
ada 44 parsel 28 

491 Karşıyaka Alaybey Naldöken Tramvay 21-13 
caddesi ada 44 parsel 33 

493 Karşıvaka Alaybey Sütçü sokak. 
ada 44 Parsel 8 

494 Karşıyaka Alaybey Sezai sokak. 
ada 44 parsel 6 

2-4-6 

2141 

509 Karşıyaka Donanmacı mah. Aydoğdu 20 
8okak ada 86 parsel 7 

512 Karşıyaka Osmanzade M.Tarık sokak 17 
ada 102 parsel 1 

513 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sokak 11 
ada 97 parsel 21 

514 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sok. 15 
ada 97 parsel 21 

515 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sokak. 7 
ada 97 parsel 23 

·516 Karşıyaka Osmanıade Tarık bey sokak. 8, 14 
acfa 96 parsel 17 

519 Karşıyaka Osmanzade Tarık sokak. 28 
ada 103 parsel 14 

520 Karşıyaka Osmanzade Tarık sokak. 24 
ada 101 parsel 6 

521 Karşıyaka Osmanzade yalı Cümlıuriyet 188 
cad. ada 96 parsel 6 

522 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye solc. 49 
ada 110 parsel 16 

523 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak. 29·2 
ada 100 parsel 23 

524 Karşıvaka Osmanzade Reşadiye sokak. 14 
ada 97 parsel 14 

525 Karşıyaka Osmanzade Tabirbey sok. l 
ada 106 parsel 1 

526 Karşıyaka donanmacı mah. Aydın ,, 
ada 105 parsel 8 

7 

531 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Aydın ,, 11 
ada 100 parsel 16 

532 Karşıyaka Osmanzade 2 nci ,, ,, 5 
ada 101 par.cıel 21 

546 Karşıyaka Osmanzade Yaşaroğlu ,, 17 
ada 117 porsel 14 

552 Karşıyaka Osmanzade Rabmibey ,, 
ada 108 pıusel 1 

2 

554 Karşıyaka Osmanzade şümendüfer ,, 97 
ada 113 parsel 31 

555 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey solrnk. 3-5 
ada 99 parsel 15 

556 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey ,, 8 
ada 100 parsel 9 

. 1 
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M2. 
1347.50 

322.50 

154.25 . 

196.-

392.-

589.50 

713.50 

1099.-

309.-

8 

441.-

41 

1113 

176 

910 

602 

740 

257 

146 

229.50 

1295 

1144 

243 

795.50 

533 

553.50 

859 

1693 

540 

80 

250 

264 

208 

204 

1185 

358 

Depozitosu 
T.L. 
94.33 

23.76 

15.43 

11.76 

23.52 

47.16 

71.35 

220. 

21.63 

80 

35.28 

2.46 

166.95 

14.08 

72.80 

72.24 

59.20 

30.90 

16.15 

22.95 

120.50 

114.40 

24.30 

318.50 

42.64 

35.35 

128.83 

101.58 

32.40 

6.20 

15 

31.68 

41.60 

30.60 

94.80 

21.48 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek llzere 
pazarlıkla satışları 12.7.937 Pazartesi günü saat ONDA yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. 

istekli o!an~arın hizalarında yuıla depozito akçesini veznemize yahrarak artırmaya girmeleri ve 
yanlarında bırer fotograf getirmeleri ilan olunur. 

minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
Jinir. 

2 - Beher metre murabbat 
elli kurustan yüz alh lira yet
miş beş kuruş muhammen be
delle 95 sayılı adanm iki yüz 
on üç buçuk metre murabba-

ındaki 104, 105 sayılı arsaları
nın satışt başkatiplikteki şart
name veçhile 20 • 7 - 937 Sah 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. Iştira1' 

için sekz liralık muvakkat 
teminat malf;buzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge
linir. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan üç yüz elli 
dört Jira bedeli mubammenle 
87 sayılı adanın 236 metre 
murabbaındaki 15 sayılı arsa
s .nm ve beher metre murabbaı 
vüz kuruştan yüz yirmi lira 

20-10 1983 (2009) 
;;&- --

bedeli muhammenle 87 adanın 
yüz yirmi metre murabbaıudaki 
on altı sayılı arsasının satııı 
başkliliplikteki şartnameleri 

veçhile 20 • 7 - 937 Sah günil 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
otuz beş buçuk liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy-

lenen gün ve saatte encüme· 
ne gelinir. 

4 - Senelik kirası otuz altı 
lira bedeli muham:nenli Turan -

Menemen caddesi üzerindeki 

benzin satış yerinin bir senelik 
kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile 20 - 7 - 937 Salı günü 

saat on altıda açık artırma ile 

ihale edilecektir. iştirak için 

üç liralık muvakkat · teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
3-7-10-14 (2221) 1225 

FOÇA ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

F oçanın Ismetpaşa mahalle

ıinden Yanyalı Abdül Kihya
nın Somanın Pomak köyünden 

orman memuru Hasan yanında 

mukıme Ayşe Aleyhine ikame 

eylediği boşanma davasının 
yapılan duru~masında: 

Müddeialeyh · Ayşe mezkür 
adreste bulunamamış olduğun-

dan ilanen tebliğat yapılması· 
na ve bu sebeple mahkeme 

19 • 1 .. 937 Tarih Pazartesi 
günü saat 10 na talik edilmiş 

olduğundan yevmi mezkürde 
A} şe F o ' Asliye Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
gelmediği takdirde hakkında 

kanuni muamele yapılacağın
dan tebliğat makamına kaim 

olmak ilzere ilan olunur. 
2299 (1280) 

ıs 

• 

Bir Gri pin a 'madan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
Çftbuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 
bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

4 . 2 Z2Z E ; 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G. R 1 P 1 N 

. BEYOGLUNDA 

Bristol Otel' 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türldyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida" 
ruile bütiln Eğe halkına ken" 
diaini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kenai evlerindeki rahab bu" 
Jurlar. 

Birçok huıuıiyet1crine iliv~te 
fiatlar mtıthiş ucuıdur. 

8Uifzln kendi kabahatınızdır:'Zira dlşterlnizt 
ihmal e1dinlz. bunlara iyi bakmadınız, halbukJ 

1 • 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en , 
lr~ diş macunu vardır.~ 

____ , ~ 

~·~ue~~-? ... &W.,f·~ ...,..eıoc.toN& '4.. ~. 
~u~ °1-~,,.~4.u o~ ü.L.";~ ~ • .ıc;ı~~ 

,. rıa" 
TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aym zamanda u JIJ' 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik kre

5
,. 

)erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı toptoP 00• 

tıılar için h:mirde Gazi Bulvarında 25 numnrada um~~ ac: 
tehk Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracnat ed:nıZ· ~ 

Posta Kut. :z24 Telefon E4156 /"_" 
c:m~=---~~C!"!:l:~ I .T .A • .,..ç • 1 ~ I 

lzmir Liman işletnıe müdiır 
ğÜnden : . ecO' 

Tersanemizde çalışmak üzere perçinci, tornacı ve tesr!r,__. 
ihtiyaç vardır. Bu san 'atları bilip te çalışmak istiyenler

12
6Z) 

imirli2ine müracaat etmelidirler. 8-10 2279 ( 


