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İstanbul, 5 (A.A) - Kolordu kumandanı bu-
İmtiyaz ıabibi: ŞEVKET BiLGiN l 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mücUrü: 1 
HAKKIOCAKOGLU f 

A B O N E Ş E-RAf T 1 I 
DEVAM MODDE11 Türkiye için Hariç içın 

Se-ıaelik • • • • • • • 1300 2800 1 

_ 1Jr aylık • • • • • • 700 1300 

1 T E L E F O N : 2697 --=--

• ' gün13,30 da Japon Amirali Koga şerefine Tarab- • 
yadaki Tokatliyan otelinde bir öğle 2.iyafeti ver

~ miştir. 

1 

Tokyo büyük elçimizin kainpederi B. Galip I 
Kemali de saat 16 da Parkotelde Amiralin şere
fine bir çay z.iyaf cti vermiştir • 

1 Bu akşam Heybelideki deniz mektebinde Ami
ralin şerefine bir garden parti verilecek ve gece 
yarısına kadar devam edecektir. 
__.___ - - -

Heyetler geliyor 
.Manevradan sonra 21 Ağustosta Edirneyi:. 
• • 
: ziyaret edeceklere ziyafet verilecek i 

Müttefik ve dost ecnebi 1ıeıJetlerin vapurla gidecekleri gii::el Tekirdağ 
Edirne, 5 (Hususi) - Kahraman Tekirdağına gideceklerini bildir· 

ordumuzun Trakyada yapacağı bü- miştim .. Aldığım mevsuk habere gö
yük manevralarda hazır bulunacak re, misafirlerimizi manevralardan 
olan dost ve müttefik devletler er· sonra 21 ağustosta Edirneyi ziya
kanıharbiye reisleri ile askeri he- ret edecekler ve Trakya umum mü-
yetlerin ağustosun on yedisinde - Sonu ücüncü &ahi/ede -

iki mühim liğımın 
inşaatı bitmiştir 

/zmir sağnaklı yağmurlarda maruz kaldığı 
korkulu vaziyetten kurtulacak 

Belediyenin yirmi bin lira sar
fiyle Karakapı caddesinde yaptır
dığı büyük lağımın inşaatı ile 21 
bin liraya çıkan ve Mezarlıkbaşın
dan başlıyarak lsmetpaşa bulvarını 
takiben denize kadar uzanan bü
yük lağımın inşaatı bitmiştir. 

Karakapı caddesindeki lağım 
yukarı mahallatın bir. kısmının yağ· 
mur sularını alıp Melez çayına ge
tirecek, Mezarlıkbaşı lağımı da Til
kilik ve lkiçeşmelik cihetinden ge
len sulan denize akıtacaktır .• 

Bu suretle lzmirin yağmur za
manlarında husule gelen bazı kor
kulu vaziyetlere son verilmiş ola
caktır •. 

Bundan başka {lnönü parkı) ola
rak tesmiye e<lilmcktc olan Bahri
baba üstünden de beş bin lira sarfiy

Kra/ F arakla Şef imi- ıe geniş bir ıağım yapılarak o cihet-
• • ten gelen yağmur sularının da deni-

eftı k/erı zc akıtılması temin olunmuştur •. zin taati 
telgraflar Belediye Reisi Dr. Behçet Uz. 

Kurum memleket dahilinde de yaş üzüm 
sevkiyatına ehemmiyet vermiştir 

Milli takım dün geldi 

Oyunctilarımız ihtisas
larını anlattılar 

+ 

Belgrad gazeteleri çocuklarımızı insaf. 
sızca bir tarzda tenkit· etmişler 

lstanbuJ, 5 (Yeni Ası muhabi- rine sebebiyet verdiklerini, maa· 
rinden) - Belgradda Yugoslavya mafih Yugoslavların geçen sene
milli takımiyle iki maç yapan milli ye nazaran daha iyi oynadJdarınİ 
takımımız bu sabah lstanbula gel- söyledi •. 
di.. Takım kaptanı Beşiktaşlı :Bay Pravda gazelsi, oyuncularımıza 
Hüsnü, milli maçta gözünden sa- şiddetli hücumlarda bulunmu! ve 
katlandığı için ikinci temsili maç- şunları yazmıştır : 
ta oynıyarnamıştır.. - Türk takımı çok fena oyna-

Bay Hüsnü, bu maçlara ait ih- SONU DöRDONCO SAYFADA 
1 1 k T L Y ·······LE••••tp••z•·ıGE••••R•••»••m··a·r·k··a·ı·ı•••po•••t·a··-·. Kra Faruk tısas arını an atır en, üu. - ugos-

~ ' "' · " " Ankara 5 (A.A) __ Mısır kralı lav maçının tahminin fevkinde sert sa en çok rağbet kazanmış po-
Ya§ üzüm sevkiyatından bir manzara M . F' k I. . .. olduğunu, seyircilerin tezahüratı d · 

T · il ·· k A . k . . b .. ük eh . aıeste aru ın taç geymesı mu- li~ k • .• . . tasa ır .. 
arış zum urumunun vrupa pıya- urum mesaısıne uy emmıyet ve . .. sert ge ço tesır ettıgını, sert oyu- «LElPZlGER» markası yük-

snlnrına ve bilhas.5a Londraya gönder- ihtimamla devam etmektedir. ~~sebetıyle cumhur başkanı ~ta- na ilkönce Yugoslavların başladık- sek evsafı ve verdiği fevkalade 
<lig· i 25 tonluk ilk parti ya"' üzüm sevki- Kurum önümüzdeki pazar 0 ünü so- tu. rkle kral F anık. aras. ınd. a .qagıda- larını, gözünu·· n bu hale gelmesine, 

:r • k 1 flar edilin randman dolayısiyle her yerde 
yatının netice&i hakkında daha henüz ğuk hava depolarmı havi bir vapurla ı te gra teatı ıştır : Niyazinin bqın,n n111t.lamaama di-

r- tvanmaktadu .. 
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Lokomotif tekerleklerin
de kan lekesi arand! 

.isticvap edilen makinist ve at·eşçi hadisec:en 
ademi malumat beyan ediyorlar 

Alnşehirde demiryolunun 2S - 165 in- neticesinde nnla§ılacaktr. 
ci kilometresinde hat üzerinde başı ve Katarın makinisti Bay Eo1 • nteşçi 
ayakları kesilmiş olarak bulunan bir Bay İsmail ve yağcı Bay Hüs:!yin istic

crkck cesedi bakkında müddei umumi \•ap cdimişlcr ve hii.disro:?n ad:?mi m:ı- 1 

muavini Nadirin evvelki gün bazı tetki- fUmal beyan etmişlerdir. i 
kat icra ettiğini dünkü sayımızda yaz- M""dd · "likt AJ h" ··d 

ık u cı umumı • :?n H aş:? ır mu -
mışl . d . il"". ı · ı b" 1 n ' Bay Nadir, dün beraberinde kimya- eı ~mum ıgme . Çc: tı en ·~ te gra a 
ger Bay Abdüssclnm olduğu halde Bas- tahkıkatın Afa~htrde başkn cihetlerden 

1 
mahane ve Hıilknpınar istasyonlarına gi- de tamik.inin faydalı o!n~ğı bildirilmiş
derek vagon ve lokomotif tekerleklerin- tir. Bunun bit- cinayet kurbanı olımısı 
de kan lekesi tetkikatı yapmışlardır. ihtimali de çok kuvvetli görülmcktedir. j 

Fuara gide~ bütün ,yollara faali
yetle parke döşenmektedir 

Bazı vagon tekerleklerinde şüpheli Zanpediliyor ki, ceset bu hale gctiril- 1 • 
bir iki leke görülmüş fakat bunların kan dikten sonı-a şimendifer yoluna getirilip Jm;;;Kl!!.v~ 

Nefis incirlerimiz fit 
ncır ma su un n pıyasaya ge - u arara gore ıncar m . i-"" t • h 1·· ü • 1 1 B k ·· · · abıul8 

me tarihi ile piyasanın açılma ve sene lzmire t 9 ağustos tarih 1 
incirin Avrupaya sevkcdilmek üze-ıevvel getirilmiyecektir .• Ancak _,J 
re ilk yüklenme zamanlanm tespit tarihte lzmire getirilecek ve 

lekesi olup olmadığının tetkiki kimya- bırakıJm ve bir kaza l::urbanı olduğu ı' 
gere havale edilmiştir. Bu ancak tahlil h~i verilmek istenmiştir. 

için Türkofis müdürü bay Cemal günde piyasa açılacakbr.. ."""6' 

Ziyanın İ§tİrakiyle ticaret odasın- ihracat için ilk yükleme 23 ~ 
_ da ihracat tacirleri aralanndan ay- tos tarihinden evvel yapıJaını,.......-

Fua.; salıasında hummalı faa liyctten bir manzanı nlan komisyon mesaisini bitirmiştir. tır.. _ .. ~ 

E . .. Komisyon vaziyeti teferruatına lhracatçılanmızdan bazıJarl -
ntcmasyona.1 lzmır fuarında, lzan ve Montro meydanlarının par· k d .. ·· - d b l d k ·· · · .. ·· ·· azarıes• -"'ol 

vaktin çok yaklaşmış olması hase- ke taşiyle tefrişine bqlanmıgtır. .~ ar lgo~ ?nun e u un b~a~a ~': yı.r~ı . ~-ıınc::.. ~ r'. 
biy, e gece mesaisine de dün ak§<lm- Ticaret odası ve vilayet pavyon- rkuşdmel ennım··yta~~mıalarş ve ulmaktun a a- t~bar tı>:_ı, yu lem ~ze~re p _ -•--t11 ~ 
ı · ·bar ha 1 .a ar arın u 1a ını a su- ı wmış ar ve mcı 1U111KP-

aan ıtı en ş anmıştır.. ~ l lan bitmek üzeredir .• Dekorasyon retiyle kararını vermiştir.. göre hazırlamışlardır .. 

Yukarı mahallelerde susuzluk 
1 

tea-esaslı . Belediye 
birler 

1 
Basmahkandcdenl fuarddın ? Eylku işleri de çok ilerlemiştir .• Montrö --

1 k mpısma a ar o an ca enın par e ka d k" d . 1 h • ı • d • P' 
a a Ca tir knldınmı i]e döşenmesine baslan- pısın a l mey anın parke ıle n ısar ar ı aresı şara 

mıştır .. Bundan baska Kahrama;.lar- tefrişi itfaiye merkezi önünden ge-
da Cümhuriyet m;hallesinden Cüm- çerek Gazi bulvarına kadar gelen 

Halkın büyük olan sıkıntısına cevap vermek ~u.riyet kapısına kad~~ ?.lan k~sma Şükrü Kaya bulvannın inşasına de- lık u·· zu·· m alıyor .h . 'adı kaldırımla fuarın onundekı Lo- vam olunuyor .• 
ı tiyacı nihayet anlaşılmıştır 

Yu~ mahallatın, Vezir veOs- ameliyesinde muvaff~kıy~t el ver- ' Bay Ali Meftun'un zıyaı 1 
managa suyu kuUanan kıstmlanncla mediği takdirde beledıyenın tahtalı 1 

son • günlerde 8U9uzluktan çekilen köydeki bol suyun fzmire getiriJ- m Ünasebetiyle 
hadaız aıbnb her gün yüzlerce fİ- mesi için derhal ]azım gelen te!Cb- 1 

•• • • v • • • • 

kayete sebep olmaktadır. . .. . . w. karı m haW 1 Muthiş hır .kazanın doğurdugu facıa kurbanlarından az.ız ve sevgili Alı 
Bu susuzluğun sebebi hakkın- bus.lerc gırışecegı, l~tan kur~at- l eftunu ebedi kayıbımız dolayısiylc düçar olduğumuz elem çok bUyilktUr. 

da alakadarlardan aldığımız mallı- ~· ] halkı susuzb .. .. l ~ Bizim kadar ncı duyan bir çok dostlanmızdan aldığımız taziyet telgraf 
mata göre y ezir ve Osmanağa su ıçm e de~. gelen utun gayret en 1 ve mektuplarına ayn, ay~ cevap vermeğe büyük acımız imkin vermedi. 
membalarmda bu seneki fazla aı- sarfecl~egı haber 8!1':'~ıştır .. Tah- Gerek bu suretle acımıza iştirak edenlere ve gerekse cenaze töreninde 
cakla d d la l l talı koyden su getırılınceye kadar hazır bulunan yakın dostlarımıza ebedi minnetlerimlz.iıı ibl8ğına gazeteniz.in 

hattaA r an L ~- -~ su abar azla mkış ve da belediye yukarı mahaHatta hal-~ tavıwutunu rica ederiz. 
menoauuuan zı an uru- kı "h · ka I k · · 

muştur.. n su ı ttyacını rş: a~a . ıçın 

1 
Validesi Ayş~. karısı Meliha, kardeşleri İbrahim, 

B ] d . zk ~ b l d l-lalkapın~r suyu çeşme en tesıs et- . Osman, Abdi, Meftun Abumer e e ıye, me ur mem a a11 a - · · 
birm~~tt~~i mü~~~krem~ekMarv~m~tı~ ••••••••••••••••••••••••••-~ 

Mübayaat 4,5 ,;;.~;·dzerinden yapılJı 
ilk ağızda 10 bin kilo mü.bayaa edil~ 

Bumava bağcılarından inhisar- Bağcılar bu fiatle ÜZÜID Wl_ 
lar idareşinin alacağı praplık yaş ğe yanaşmamıtlar ve müba~ ~ 
üzümlerin mübayaasma başlanmış- giden inhisarlar memurlan ~ ~ 
tır.. kilo üzüm almadan geriye~ 

Malum .. olduğu üzere umum mü- mecburiyetinde kalmı,Ludı .. A 
dürlükten baş müdürlüğe gelen bir Vaziyet baş müdürlükten_.,....~ 

· d B ha ı· · d müdürlüğe bildirildi ve ol~ 
emır e ur na va ve va ısın en l ld U ıo~ · 
b. .. "tibar lcil 3 S muame e soru u.. munı~ ır agustosıan ı en osu . 1 .. k d"W .. ki · b. • 1 
k k • d '--· 1 k ·· ·· u ver ıgı ı ncı ır emar e, . uru§tan çc ır eııuız ~rapı uzum . . . h klı b ._ __ L .a. 

··ba b'ld' ·ı · · rın ıtırazını a u~~ ~ 
sız uzum erın ır ·uruf . 

sondaj ameliyesi yapbrmaktadır •. 
Dün Belediye reisi b;ıy doktor Beh
çet Uz membalarm bulunduğu Kı
zılçulluya giderek mühendislerin fa
aliyetini tetkik eylemiştir .. Sondaj 

..... ~ • 
mu yaası ı ın mıştı. .. .. l · b" k ~ 

4.5 kuruştan alınmasını ~_;ı,t 
Memurlar mübayaaya ~ 
ve ilk ağızda on bin kilo ~ tlİ' 
mübayaa etmişlerdir .. ŞaraP.. fı11 
ket üzümü mübayaasına heOijS 

1 ' • . .~, ·; • .: • . • • . =-

Teşekkür 
Ş.fim, Emıtem Nasib Yeti

kerin feci ölümü dolayısiyle 
duyduğumuz acıya telgrafla, 
mektupla §İfahen iıtirak lüt
funda bulunan ve bu elemli 
halimizde bizi teselli eden ak
raba ve dostlarımıza ayn ayn 
teıekkür etmeğe teessürümüz 
mi.ni olduğundan gazeteniz va
ııtasiyle sonsuz teşekkür ve 
minnetlerimizin ibliğmı rıca 
ederiz .• 

MEBRURE YETIKER 
MUınJS RJZA OV AU 

2 FiLM 
BiRDEN TAYYARE 

6 ağustos 937 cuma günbnden itibaren tekmil seyircileri 
çok heyecanb çok güzel 

1 -
SiNEMASI TELEFON 

3151 
kahkahalara ga:-k edecek derecede gülünçlü bir film ile 
diğer bir film gösteriliyor 

EDİ KANTOR tarafmdan temsil ediluıiş çok 
eğlenceli, çok gülünçlü ayni zamanda 

çok zengin komedi 
rzz7.zT...LZZ7..7..7I.Lz..7.LZZ-LZLZZZZZZZZZZ.rzZT/7.T-..L.Z.Z/..LZ'XT.LT_LT..LT.fLZ7.7.7..zTLJIXJ 

2 - Hii~DiS TAN IHTiLALi ~!~~.~'~,~~~~;~(J~n d,:~~f:;~;~ il~~!~ 
sıl edılmış buyuk harp ve ıhtal~l fılml 

rzzz7.TLZZ.zz.AY.L7..7J..z:7-ZT..L7.ZZ7.Z7~r7.7J27..77...ZZZZZTL70.Z/./.7.ZZZZ7.Z7.ZZZJ~..1rzTJ..L7 .. 1L/..7.Z..7T/.Z7JfZ7~..LZT.r..Ll""".LZ:r-.AZT./.7.I.ff/.7.ZZ-./.ZZn 

SEANS SAA TLARI : Fiatler -Hindistan ihtilali 3,30 ve 7,30 da 
Er Meydanı 5,20 ve 9,10 da 

Cumartesi, Pazar 1.45 de Er Meydanı ile başlar 

-: DUHULtYE .,. .. 
Talebe ve çocuklar 

20 
10 
KURUŞTUR 

ummamıştır.. • t ..... 
Şu bir kaç gün içinde nıilk~ 

bayaasına da başlanacak~r· .. 
1
, 

üzümü için umum ınüdül' ~ 
henüz hiç bir fiat bildiribnerrı de i 

İnhisarlar idaresi bu senki ~ 
yah üzüm almıyacaktır ... ı ~ 
evvel tecrübe için on bin kilo ~ 
aiyah üzüm . alınarak şar•P ;d'.
edilmişti. . Muvaffakıye~e~ 
memiş olduğu cihetle o daO lf/IJ." 
siyah üzüm mübayaasıP 
nazar edilmiştir •. 

Mübayaa cdil~n üzüıaıleı: 
vadan doğruca Şehit 
fabrikasına getiriliy 

b:l tahvil e · etek · •• 
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,;1 Atinada şenlikl~r 
~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~ Sfu~umu•I•ron800b~k~i& 

ipekli mamülat ıslah ediliyor 

Eski mallar kurşunlanacak, halis 
ipek mallar çıkarılacak 

Metaksası alkışlarla karşılamıştır 

K. Ciano ··N 
Beyanatı Londra
da iyi karşılandı 

Ankara, 5 (A.A) - Sanayi U.nuın 'tın ~.aJ·i evsafı tayin ve yüzde yüz ha-ı edilmiştir. '- Roma, 5 (A.A) - lyi haber alan ingi-
14\ldürlüğünden: j lis ipekten kumaşları sun'i ve karışık Bundan başka nizanınaıne ile ipekli liz mahaf iH ltalyan hariciye nazırı Kont 

l - IIarcınlem ipekli mamulatımız- 'j :,Pek tefrik etmek üzere hazırlanan ni- 1 kumaş imal eden müesseselerin .firm~ Cinnonun yabancı gazetecilere beyana
dan olan Bursa Krepdöşin, krcpbirman, zamnaınc devlet şurasından geçmiş ve ve rümuzlarmm kumaşlar.ı vazedilmesı tının Londrada uyandırdığı memnuni
lrepdaınur krepjorjet, krepnuıruken ve Heyeti Vekile kararına iktiran etmiş ve mükellefiyeti de konulmuştur. Bunun- ye.ti teyit etmektedir. 
ktepsaten ~evilerinin bütün dünyaca buh~bclır. Bu nizamname ile bir Ja da malın hangi fabrikadan çıktığının · Bu mahnfilin tebarüz ettirdiğine göre 
lanınınış olan e\•safı muhtelif sebeplerle taraftan ncvlicrı _,-ahrıda yazılı kumaş- tesbiti imklnı elde edilmiş bulunmakta- iki başvekil gibi iki hariciye nazırı da 
\>e bllhasso maliyeti ucuzlatmak gayesi- !arın asgari evsafı tcsbit edilerek kalite dır. iki memleket arasındaki münasebe1le-
le fena ve karışık iplikler kullanmak, bozukiukluğunun önüne geçilmiş bu- Nihayet nizamnamede tesbit edilen va- rin iyileşmesi tcmcnntsinde mutabık kal- Metaksas Hariciye Vekilimi.zle 
\uınaş enlerini düşürmek, çözgü ve at- lunmaktadır. Diğer taraftan ipekli na- sıflara göre memleket dahilinde imal mıc:.lnrdır. 4 A~ ·· ·· ·· d.. k t 1 t B' k t t ~ ı f d · :.. gustos gununun un u -ı amış ır.. ır aç saa sonra o uru· 

lpUklerini nzalbnak neticesinde bo- mı altın.ela sat.~lan k~~aşlar üçe ayrı- edilecek stokların üç ~Y zarın a ticaret . Kont Cianonun bu beyanatı esasen ]anan ilk yıldönümünün ne bariz Iacak bir tek yer kalmamış ve koca 
tultnuştu. l~rnk yti~dc Y~~ tabı!. ı_pektcn olankra 0?aları veya bulunmı~ an yerlerde bele- B. Edenin Avam Kamarasındaki son ve en göze çarpan vasfını bütün stadyumu 300 bin kişi tahmin edi· 

2 - Piyasada nleh1mum yerli maınu- c:ıpek> yuzoc yuı. sun ı ıpckten olanlara dıyeler tarafından kurşunla damgalan- nutuklarına bir ceva gibi telakki olun- programın ve şenliklerin hiç bir len muazzam bir halk kitlesi işgal 
lit ipekli kumaşlar namı altında mah- csun·i ipek» ye karışık olanlara ckarı- masını emretmektedir. ~u kurşun _dam- ak d p resmi müdahale vaki olmaksızın; eylemiştir .. 
IUs kuı:ruış salılıror ve halk mutazarrır şık ipek~ ibaresinin komaş kenarlarına ga miişteriye satın nldıgı ~alın n.ı~- m .~ ır. . . .. . . bizzat halk tarafından tertip cdil-ı Saat 18 de Metnksasın vürudu 
fıluyordu İpekli sanayiimizi tcdenniye t açık bir surette damgalanması mecburi namenin neşrinden evvel ıınal edildiği- Söylendığıne gore ıkı memleket ara- · J t k'l l ktcd. E d. · Ik 1 ) k 1 
L.l!.c_ • • • • sındnki müzakereler şimdilik bu karşı- mış oması eş ı ey eme ır. n mmıyen a ış ara ·arşı anmıştır. 
~ götüren bu halin önüne geçmek kılınarak halkın alacağı e~-yanın mahi- ni göstererek kumaşın mahıyetinın meç- lıkl hü .. . t izharına inhisar ede- ufak eve kadar bütün binalar zen-IYapılan geçit resmi ve oyunlar şim· 
Utere yukorıda yazılı ipekli mamulfı-1 yetini kolaylıkla ayin edebilmesi temin hul oduğunu anlatacaktır.. • ı. snu n;yebc b d'' ld y gin bir surette bayraklarla donatı]- cliye kadar değil ynlnız yabancı~ 

• • • .. e ~ekilr .. ~ununa ra; u~ 0 

1 
u8u gi- mııtı .. Geceleyin de bütün binalar ı1 rın, hatta bizzat Elenlerin dahi gö-

nota 
00 d d • Fi bugun de. ~rzdu el ~m h~ yblreşmhae elektrik ziyası ile tenvir olunmuş- rcmediği derecede mükemmel ol-

g er 1 
ransız • tngılız ost uguna ıç - t t 

On ur.. muş ur.. . 
lel ıetlrmlyecek ve bu dostluk İngiliz Dün sabah halk bütün kiliselerin Evvela memleketin dört tarafın· 
ıdJasetinin temel taşı olarak kalacaktır. neşeli çan sesleri ve mahalleleri do- dan "'lmiş olan heyetler mahalli 

Irak bir 
•••••••••••••••••~••••••••••••••••••~ •••••••••• ~~~yk do~şanmurik~Mın m~millikodümkde millioyunkro~ 

j apon amiralı serrct verici nağmeleri ile uyan· nam1!ltır •. Bunu müteakip 150 kişi-
mıştır .. Daha şafakla beraber civar den mürekkep olan heyetler milli 

Dün müzeleri ve halkı ellerinde yaşasın Kral ya~asın dbiseleriy]e önlerinde eski Elen 
• • • Metaksas, yaşasın 4 ağustos yazılı ve Bizans elbiseleri geymiş Hel-

Filistinin taksimini endişesiz derpiş 
camı/erı gezdı bayraklarla devlet merkezine akına lenides kız elbisesi talebesi olduğu 

İstanbul 5 (A.A) _ Japon mektep başlamıştır.. _ halde büyük bir geçit resmi yapmı~-

f .1 
1
_ ' d vı- Ami al Kogo Kanunuesasi meydanında öğle- tır .• Bu bütün Elen tarihinin ve an-

etmeğe in1kan yoktur diyor 
ı osu .umnn nnı J;J r ' k d d d h lk d ] . . . . . k ') 1 . 

maiyeti erkanı ve gemilerdeki japon tn- ye .
1
a
1
• ar u

1
rma an a ansH~~ı a.nesıHnınlkgeçıt kresmı1nı tekş ı e?'d~mış1-. . . . ••Yı d ve mı ı oyun ar oynanmıştır.. u· tır.. a • aya ·ta o ara geçıt ı çı • 

lebcsının bir kısmı ıle brlıktc og e en kümet reisi bay Metaksas alkışlar gmca alkışlamış ve sonra koro he-
evvel müzelcrl, Topkapı sar~yı~ı ve arasında Kipseli mahallesinin halk IJ yetinin de iştirakiyle hep birden milli 
büyük camileri ve çarşıyı gezmıştir. pazarlarının küşat resmini yapmış, manıı teganni etmiştir .. 

ı.%&9ınu•• varoşun ve stadyumun ilk temel Yunanistanın bütün şehirlerin-

M taşını koymuş ve belediyenin yeni de ve bütün köylerinde de dün ay-JS)f sarayını da açmıştır.. ni tarzda mühim tezahi.irler yapıl· 
Dün bütün kiliselerde dört ağus- mısbr .• 

Kral Faruk la Şef imi
zin taati ettikleri 

telgraflar 
BAŞTARAFI BIRINCt SAHiFEDE 

Majeste F nruk 1 
Kahire 

Majestelerinin tetcvvücü müna
sebetiyle kendilerine hararetli ve 

samimi tebriklerimi arzederim •• 

tos şerefine büyük ayinler yapılmış- Gece saba.ha kadar şehirde bü-
tır.. yük lokantalarda ve kır kahvelerinde 

Atina stadyumunu halk daha dansedilmiş ve milJi şarJ..,}ar soy
öğleden itibaren doldurmağn baş-ilenmiştir .• 

Mericte daha iki 
' 

genç boğulmuştur .. 
'#!istnıdc Tclat•ı ~·den man-::aralar 

Cenevre, 5 (A.A) - lrnk, Ce~ lyeni bir nota daha vermek niyetin- cinin iskanı ıçın yer bulmak im· Majestelcrinino uzun ve mesut 
~evredeki murahhas heyeti vasıta- ide olduğunu bildirmiştir.. kanıdır.. bir f!altanat temenni ederek §Bhsi 

Bu yıl içinde boğulanların sayısı otuzu 
bulmuşfur. Sıcoklm- şid<!etlidir 

' 1Yle Milletler cemiyeti genel sek-1 Kudüs, 5 ( ö.R) --- Telaviv.Jen Hatip lngiltere ile bu esaslar da- saadetlerini ve Mıaırın refahını di-
j~terliğine bir nota göndererek Fi- bildiriliyor : Siyonist partisi reisi jhilinde müzakereye ruhsat veren lerim.. ~ - Edime, 5 (Hususi muhabirimizden)-! Edirne \'aliliğine tayin edildiğini evvelce 
lalinin taksimini protesto etmiştir. 1936 senesinde Museviler aleyhin- bir karar sureti tebliğ etmiştir : K . ATATÜRK Pazar günü Meriç nehrinde yıkanmak 1 bildirdiğim Muş valisi Niyazi dün ak-

}:'· !rak hükümctine göre bu taksim de yapılan hareketleri '\'C kargaşa- Bir diğer hatip te şunları söyle- Ekeel&ns Kemal Atatürk _,. \ için giren üç gençten ikisi 'boğulmuş Ye. ş..'1m lstnnhuldnn geldi. 
h 1lıstine karşı bir adaletsizliktir. Bu lıkları tenkil için lngiliz or~_usun~n miştir : ~ümhur ba§kanı .. · b~ acıklı hadise E<lirnede içli bir tee~-ı Bu snb. h Umumi Müfettişliğe gelip 
aksız.lığı vahim endişelere kapıl- hiç bir şey yapmadığını soylemış, ··: Bizler bir millet olmak itiba- . .. ls~anbul .. sür doğunnuştur. Her sene yaz mevsı- baş müc;avir B. Sabri One'yi ve müşa-

ltıaksızm derpiş etmeğe imkan yok- Filistini idare edenleri kararsızlık-iriyle memleketimizde bir takım hak- Beni ÇOK mut~hM~ıs eden ~uzcl minde Edirneden geçen nehirler beş on ~ B . f k d' • 
tur .. Irak Filistinin tamamen müs- la itham etmistir .. Mumaileyh heyn- 1 lam malikiz .. Bu hakları elde etmek temenni ve tebrıklen muhtevı na· delikanlı J..."Urban verir. Bu yıl içinde virleri ziyaret etti. u zıyare ı en ısı-
~kil tanınmasını, orada yaşıyan • natına şu sur~t1e devam etmiştir : ıçın İcap ederse mücadele ede- zik telgrafınızdan dolayı hararet- otuza baliğ olan kurbanlar sırasına ilti- ne iade edildi. 

ilhudilere bir aknlliyet olarak b:- Her türlii müzakere için iki cek ve galip geleceğiz .. Memle- le teşekkür ve şahsi saadetleriyle hak eden iki gencin yürekler sızlatıcı .SICAKLAR 
takılrnasını isle'miştir .• Irak hükü- esas vardır : Biri Filistinde bir Ya- ketin yalnız bir kısmını ihtiva eden Türkiycnin refahı için beslediğim ziyaı karşısında alakadar makamların Edirne, 5 (Hususi ınuhabirimizden)-
llıeti bu m~~eled~ kafi bir ~eti~e- h~?i ~illi . ~cağ.mm teşk!li, di~eri de I bir Yahudi devleti kurulmasına samimi temennile~imi arzederim. ceı.ri tedbirler alınası Jfwmdır. Bir haftadır devam etmekte olan bunal-
l'e Varmak ıçın Mılletler cemıyetıne f'ılıştmde ıkı mılyon 'ı alıudı gen- muarızız. FARUK 1 YEN! V ALl tıcı sıcaklar ortalığı yakıp kavurdu. Ak-

İ{ 0Dl ii f '' ''h8VZ8'Si'''''AD'k8f 'it'Y'8''''b&gtancıı :!e~~;:;;;;;d··~-:iıi::~:·· ~ra;:·7ı;~ap, 
liattın 
difer 

Çatal~azi - Zonguldak kısmı bitti. Şimen- Türkiyedeki kalkınmayı 
Ağustosta Zonguldağa girecektir... hayranlıkla anlatıyor 13 

8.a.c:- Varşova 5 (A.A) - Polonya ajansı llüğünü \'C yüksekliğini anlatan muhar· 
-~TARAFI BIRINCt SAYFADA yeni evler yapılmaktadır. ÇOCUK BAHÇESi üstün Ve çok zenaln bi rprogram· b'ldir' .' I z l . ı ıyor · rir kitabının Lir çok yerinde resmi ma· 

' 8ankaaının Ko'·mu .. r İş maden Geçen sene sar/edilen 120. bin . onguldak, 5 (A.A) .-. Çocuk a Yatatmak ve kutlamak içın tim-• E K b b diden ıralıtmalara batlamıttır. Polonyanın sabık Ankara elçiliği tica-' kamlar ve halk tarafından kendisine 0•:veteıinin yeni tesisat ve incıa- liradan başka bu sene de bu ışler aırgeme urumu fU esının af&• ~ d 
Qflll . • . . • • 240 b. r ·ı . . p k rılı çalıtmaaımn yeni. bir eseri Hazırlıklardan en mühimmi ret ataşesinin kardeşi Pr. Tha e Vetu- gösterilen yüksek hüsnü kabulü ve mi-
.. 

1 tetkık elmış V::? ıoıyctenın ıçın :n ıra verı mıflıT. e olan çoc k b h · · · h 1 k Zonıuldak • Devrek yolu u·· zerı'n- lani son zamanlarda c-Anadoluda Seya- sa.!irpervcrlıg"•i bilhassa kaydetmektedir. 
oııeraç .. k k . .,. "d" 1 yakında havzanın bu zengin kö- u a çeaı ıçın azır ı • 
l)ıe ve yu se enerıı 1 mu ur ve ı . . lA l .. .. lar bitmek üzeredir. Bahçe en mo- de ve bir kaç.köyün merkezinde hat> isminde bir kitap neşretmiştir. Var- Bundan başka muharrir Dahi bir Şet 
~Q:::.llrlarından yeni yapılan işler 1 ş~ı~~ e; yenbı P an ara gore zu_':'-ı dern tesiıah ihtiva etmek üzere buluna~ çamlıia yapılacak bü- şova şork enstitüsU tarafından zengin idaresi altında modern Türkiyede her 

S~ında izahat almıştır. 1 rulkı ·ır aaa a manzarası verr.e- yedi hin liraya mal olmaktadır. yük aile aezintisi olacaktır. Bu-• resimlerle slislcruniş olarak neşredilen sahada görülen muazzam kalkınma gay• 
..... 0.•Yete maden mevkiindc K ü- 1 ce •.r. · .. . . . Eyliil ayı içinde açım töreninin rada bir kır balosu verilecektir. il d .• ,., K bu kitap profesörün Türkiye dah' in e ti · k d d d ğu h ı ~ 

rış köyü adlı yeni bir köy ve 1 omurış sosyetesının 21 nama- yapılması tasarlanmaktadır. Ayni günde Halkevi tarafın- re erı arşısın a uy u a~Tan ıga 
Ql'rıc b k ~ l h il · dl l l k d it 100 Z ld k 5 (AA) H d b d k" 1'· ·· " 1 i.iç ay sUren seyahati intibalarını ihtiva tercum·· an olmak•-dır. ı . a e ar ame e ma a .. esı a ı ra ı oca ı ·uyusun an saa e ongu a , • - ava an ura a oy u gunu yapı a- ~· 
oı,. ı K k etmektedir. ••••• 111 • fi · mahalle vücuda getirmekte- ton kömür çrkaracak olan lckip urumunun Zonguldak şubesi ca , yakın köylerden gelecek 
t '":Bu köy ve mahallede modern' tesisatının aç:lı:; töreni 26 ağuı- havacılık haftasını ve Zafer ve köylüler için bir program hazırla- Profesör Vetulanı bilhassa İstanbul- Londrada fırtına/ar 
~.~'.•atla memurlar ve işçiler için 1 tosta yapılacaktır. Uçak bayramını geçen yıllardan nacaktır. da, Ankarada, tzmirde ve Erzurumda 

G;~·;;~T F ;;,~k~ ........... AiA/:iE'VRA. ···sAHASiiiifA .............. A~~'k .. ~·~~·~kk·ü·/• ~~:.~:~~::k ~:::;~· g;::;:i;. ıu.~:,,;~~.~i ~:~.rtm:::~:~:. §~: 
Ç ·---- -· · Seyahat intibalarmı, memleketin ~~Ü fon \·e telgraf hatları hasara uğratmş, 
Ocuk/arın iadesini BAŞ TARAFl BtRtNCt SAYFADA ya çelik ordunun kudret ve azamet Çe§me yolunda geçirdiğim güzelliklerini, sanat eserlerinin mebzul- muhabcral durmuştur. 

lavhalariyle karşılaşmaktan büyük kaza üzerine hemen kazama-istiyor fettişi general Kazim Dirik tarafın-
.... llon.a 5 (Ö . .R) G 1 F k dan şereflerine verilecek olan ziya-
#!. • - cn"ra r:ın ·o 
•' ve ln"iltere hükumetlerine mu- fette hazır bulunacaklardır .• Misafir
t~Caat ederek Bilbaoda normal vazive- lerimiı.: bu güzel vesile ile bu güzel 

11 te>,, .. • T" k l · d 'h" b" "k k •1ıt • ~\.!Jl ·!!.~ 1'.llcliw1! ·:a ~u ~h- ur ~c mn e tarı ı uyu ıymet 
~ ıı ga}j günlerinde buradan naklcdil- taşıy&n milli tıbidelerimizi ezcüm

Olan. Basklı 4500 çocuğun özkadiye le Koca Sinanın bir pheseri o~n Se .. 

hir şevk ve sevinç duymaktadır. halline yetişen ve hazakat ve 
İstanbul, 5 (Yeni Asır muhabi- ıefkatiyle memzuç kısa bir te

davi ile beni kurtaran Dr. Ope
rinden) --· Trakya manevralarında ratör bay Ali Riza Sanula ale
bulunacak olan ·ecnebi askeri he

n en teıekkür etmeği borç bili
yetler ağustosun on beşine doğru 
şehrimize gelmeğe başlıyacaklardır. rim.Türkiye I• Bankaai ıefle-
Manevra sahasında misafirlerimiz TA.usıN ESMER 

erler 

Enternasyonal Fuar komite-lzmir 
sinden: 

20 Ağus~o&ta o.çılacak olan lzmir Enternasyonal Fuari için ne
te vercr. bir tango güftesi ve bestesi hazırlayanlara elli ter lira 
ikrr mi ye verilecelc\ir. 

S.3 .J ~9 2668 (1438) 
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Üç güzel köprü 
tlaha kazandı 

Ben sizden yalnız bir şey isterim: bırakınız 
sevgili kızlarınızın saadetile meşgul olayım 

Bayındırlık bakanlığı, iç mübadele 
yatını organize edecek en değerli 
talardan biri olarak, bütün ihtiy , ı · v • J A ·k karşılayacak şekilde inşalarını ana _. 

Japon genç ıgı nazcırınaa merı a ~~~n~la~:ael~i;!~; b;=~dıf. 

en. yüksek modernizmin sembolüdür ~~~t;!;;~;Ei~~;~d 
R 1 

Uzunluğu 54 metre olan bu köprilJlUI& 

BtRlNCt KISIM -Bu kusur hi~ir zaman faydalı, iyi 
JI bir iş yapmış olmnmasıdır. 

Japonya Öportaj arı orta gözü 36 metre açıklığında be~ 
................................................ ...... mcdir. Inşnsı 15 nyda bitirilınif ve 

HVLASA: - Bu birçok erkeklerde bulunablle-
&nm Dan11el de ViUeOO. büvük cek bir kusurdur. 

kızı Fnınıuva.z ve küçüğü Nikollc va- - 1şte bu sebeple iyi birini seçmek Hibiya parkının peluzları üzerinde 
ıı11an bir duldur. Nilcol vüzbaf' Je- güçtür. spor antrcnma.nlarını yapan veya şura-
nır Danaitle aijanlanmak üzere iken - Belki sizin takdiriııizlc liynknt kes- clıı burada haynsızca bir zanparalığa 
bu subay La.o.ta sefere gönderiliyOT'. bedecek bir fırsat bulabilir. Fakat ar- kendini kaptır~ olan gençleri tetkik. 
Baron kızının Jerarla tti§anlanmasını tık bundan bahsetmiyellın. Siz.iılle bu- ten yorularak Emperyal parkın gönül 
resmen ilan etmek iıtemiyOT' va met- luşmaktan o kadar memnunum ki cid- açan tarhları arasında dolaşmakta de
Tesi Flavinin nüfuzu. altında böylece dl bahislere girişmek istemem. Akşam vam ettim. Biiylik havuzun kenarında 
hareket ettiğinden şüphe ediliyor. Ni- yemeğine beni ormana götürünüz. çiçekli kimonoları ile nazarı dikkati celp 
kole göz di'kTnl§ olan Baronun ahbap- Baronun kat'i ve sarih red cevabına eden iki sevimli musme esmer suları da-1 
lanndan Mark Scıstrtu Baronun ke1\- kızgınlık göstermeden tahammül için galandıran yaldızlı balıklara ekmek ufa. 
disiyle evlenmek istiyen Flavi ile bir- Flavinin nefsine çok hakim olması Ia- lıyorlardı. Bu kadınların her jesti, ge-
likte entrika çevirmektediT. zımgeliyordu. öyle bir cAsla!> söyle- niş kollu kimonolarının dnlgalımışıyla .. I ınl§ti ki birçok kadınlar uzun zaman su- hrtan bir sevimlilik taşıyordu. Kusu.r-
Mnrk bir kUçuk kapıd~. ka~boldu. ratı nsnuık için bunu vesile bilirler. Fla- suz bir sanat eseri gibi zarif ve fnceydi-

Fla~ de ~·.de Villeb~~a ~o:terışll b~ vi bilakis bütün akşam çok sevimli dnv- for. Biraz ötede bir cMobo> ve bir cMo
~~e gillümsemek ıçın ıstirnhat dö- randı ve ışıklar i~dc pırıldayan bir ga> yani üniversiteli bir çift yanyallfl 
ıeğınde yapmacık bir tavır takındı. Ba- lokanta salonunda erkeklerin nazarla-ıofurm~, clcle vennişlerdi .. Yeryilzünün 
~ içeri girerek onun elini öptil. ~ötU nndaki tnkdirlerle güzelliğine perestiş- bütUn diğer aşıkları gibi aşk filemlne 
eUnlere mahsus bir tavrı vardı. Gilzel terinden Barona da bir şcre{ ve gurur dnlnıışlnrdı. Sık sık öpilşmiyorlarsa da 
metresinin sevimliliği şakaklarında be- hissesi çıkannnğa itina ettL utançlarından değil, Japon sansörünün 
liren kırışıkları izale edemedi. Oturdu. B nl ı. __ b Fi . fikren 1 beyaz perdede bile dudakların birleş-. . . .. unu a ucru er avı meşgu -
ve yilzbaşının hareketmden hır gun ev- d"" d"' .. 1 . . "dd" ı· l h" . mcsini vasak e:tmış· olmasındandı. Eski . . . u ve uşunce erının cı ıye ın za ırı " . 
vel cvınde cereyan eden sahneyı, Nıko- t b ""mler nrk d :-t: rd B _ Japon telakkisine göre iki genem umu-
l .. ·· 1 an1 Fla • e essu asın a gı,c.uyo u. n 
un goz yaş arını attı. vı: ka c t" • ıl f..n-ıl ıru bir bahçede elele vererek oturması ronun mu v mc ını nas _..~ ayaca ' 

- Kızlarını çok fazla serbest bıraktı- ~ N"kol ı·ç· u·. k ıl umumi adaba bir tecavüz bir skandal- · da d . gını ve ı m seç gı ocayı nas • 
ııız daOlnnon nlm. .• edı. kabul cttirece~i düşünüyordu. dır. 

- o uştur. 

_ Tamir edilmiyecek bir şey değil Nadir çiçekler ve kıymetli şaraplarla 
Zaten bu bir çocukluktu. Benim de ba- yüklü masaların arasına konservatuva-

d · tir nn baş miikafatını kazanmış seçme bir 
şım an geçmış . 

- Sizin de mi? orkestra gaşycdlci musiki do.lI!alarını 
- Hatta bütün genç kızların ... Birisi dağıtıyordu. Zengin müşteriler günün 

beni delice sevdiğini söylüyordu. Bir endişelerini unutmak için burada ken
gün gözüne diğer bir kadın ilişti ve be- dilerini kaybetmeğe çalışıyodardı. Çıp
ni unuttu. lak omuzlar kıymettar taşların pınltı-

- Hayatınızı bana hiç anlatmadınız ları altında titriyorlardı. Kaçıcı bir sa-
Flavi... adetin sarhoşluğu altında gözler bu hı-

- Şimdiden anlatsam, ileride hep ha.~- myordu. Flavi gizli bir kinle iğbirannı 
başa kalacağımız zaman ne yapardım? knmçılıyor ve bir hareket pÜmı hazırlı
Kadın kat'i bir nşk itirafı bekledi, fa- yordu. 

kat bu gelmeyince devam etti: Salonun bir ucundan Piyer Lclıort on-
- Bir an gelecek ki artık ümit bt>s- Iarı t-clamladı. Yalnızdı. Baron gcl

lenmiyen bir yaşta yapayalnız kalacak- mcsini ona iŞ;arct etti ve bir kupa şam
sınız. Kızlarınız evlenceklerdir. O ka- panya ikram l'tti. B, de Villebon h(\men 
dar zeki olan Fransuvaz mutlak bir in- dedi ki: 
sanlık kuıınağa çal~nn filimlere aittir. 
Nikele gelince, zavallı yavrucuk ..• 

- Evet çocuk ıstırap çekmiştir. 
- Belki daha da çok çekecek ... 

...... ~ aziz dostull)., Bayan cic Mereyfa 
por.trcsinc ne u:muın başhyacaksınm? 

- Ne zaman poıe etmeğe lütfederler-
sc ... 

- Ne demek istiyorsunuz? Flnvi I!ikayt gibi göründü. 
- Biliyorsunuz ki harbiye nezaretin- _ Bu portreye ne lüzum var? 

ile münasebetlerim ••nrdı~. B. de Villebon şu cevabı verdi: 

AMERlKAYI TAKLlT 

Sc\·işcn gençlere sora~nız onlar ay
ni fikird~ değildirle~. 

- Anane kalmadı ... Biz hür insnnla- Taşralı Japon tipi 

doğmuştur. Tıpkı cModem boy•, «Mo- bin lira harcanmıştır. 
dcrn girl!> gibi... Yine bu yıl içinde yapılması 
JAPONLARIN 1FT1HAR E'IT1KLERI ikinci köpril Killi - Islahlye yol 

ŞEY.·· Afsin köprüsUdür. Bu köprü 54 ; 
Taklidde, adaptasyonda diğer bütün 

1 
ı·c uzunlu~undndır ve orta 

milletlerden fazla muvaffak olan Jn- açıklığı 36 metredir. Yapılması 14 lfj 
ponlar medeniyetin bu iki mahsulüyle sürmüş, 25 bin liraya malolmuştur• 
iftihar ederler. Bununla beraber eski Bu yıl memleketin kazandığı 
uırruınların eski terbiye tarzlarıyle gu- cU köpril de Ankara - Bolu yol 
rurlanmaktan da hali kalmazlar. 160 ıncı kilometresindeki Ulu su 

Genç kızlarına mücerred bir sembo- rinde kurulıın Afatlar köprüsüdilr· 
lizme kapılarak buketler yapm:zyı öğ- rasiyle 13, 16 ve 13 metre olan üç 
ı-etirlcr. Onlnr derler ki: lıkta betonarmedir. lnşası bir yıl 

- Allah ta çiçektir. mUş ve 22.000 liraya çıkın~tır. 
İnsanın knlbi çiçeğin ruhudur. 1kc- Yurdun diğer taraflarındaki kö 

banaya göre bir buket yapılU"ken çiçek- inşaatı hazırlanmış olan programa 
ler gökyüzünü, yeri, insanı temsil ede- gun olarak faaliyetle devam etın 
cek surette tanzim edilmelidir. Vazo- dir. Hayat ucuzluğu ve iç pazar baft" 
ya yalnız bir dal konmuşsa bu dalın baş- ketinin günün mevzuu olduğu şu 
lıca sakı gökyüzünü sağına eğilmiş olan tarda; köprü inşaatının mesafeleri 
parçası insanı, solundaki de yeri temsil saltmak ve gidiş gelişe kolaylık ve tJll' 
eder. niyet vermek bakımından taşıdığı. ~.it 

Megaların, hu Japon ananesine bağlı susiyeti göz önüne alan bay~ 
oldukları zannedilemez. O ne Bud~.yı, bakanlığımız, progrrunının en kısa ... 
ne Allalu, ne gökyüzünü, ne de yeri dil- zaman içinde gerçekleşmesi içiıD .,,.J 
şünmiyor. Sadece kalbine haklın olan, tedbirler almak üzeredir. 
onu sevindiren veya ona ıstırap çekti- Yakın zamanlara kadar, ya suı.r
ren erkekle meşguldür. Meç ve yaydan müsait olduğu yerlerde köylünün eUr 
başlayarak golfn kadar sporun her çe- le kurulmuş iptidai ve çok zaman yt' 
şidini yapmaktadır. Berlin olimpiyad- kılarak acı hatırası yıllarca unutuJdll' 
larmda kazandıkları muvaffakıyetler yan kazalara sebep olan ve yahut ""1' 
lıfila unutulmamıştır. Parisli, Berlinli, mcsafcfor nştınnak zaruretinde bırakr 
Londralı genç kızlar gibi erkek arkadaş- rak kısa ve kestirme yol mefhuıoUO'I 
lariyle dansiglere can atarlar. Sigara ortadan kaldıran köprüsüzlükten kur 
içer. Tokyonun en büyük bulvarı olan tulma yolundayız . Memleketin en br 
Ginzada Paris modalarını teşhir eden rcketll ve mahsul verme kabiliyeti oı.t 
mağazalar önünde saatlerce durmaktnn köşelerini teşkil eden su kenarlarına kO" 
sıkılmnz. Gözlerinde esir kndınlarm rularak, vatandaşın üzerinden hUSU' 
geri adetlerini temsil eden Kimonolara ve emniyetle geçtiği bu modern ve saf" 
ademi tl'nczzülle bakar. lam eserler; cümhuriyet nafıasının ~ 

Yolda rastgcldPiniz küçtik musme dolunun bağrına döşediği demiryolu kil" 
ı,er gördüğüne gülüyorsa çocukluk ese- dar hn) <ıt ve canlılık yaratan varlık.tar'. 
ddir. O tamamen pasif bir seyircidir. dır. Bu köprülerin açtlışmdn; çevre" 
l\1ogaya gelince.ıdetuhte ettiği rolü azim- sindeki köy, kasaba ve şehirlerin b6-
Jwrane yapmak istiyen kadındır. Sos- yük sevi.il~ ve aUıkası, bu değerin, balkd 
yal, milli bütün hareketlere iştirak eder. cümhuriyete karşı duyduğu şükran fi 
Dünyada olup bitenlerden haberdardır. minnetin bir ifadesi olarak karşımızdl 
Gazeteleri, mecmuaları muntazaman duruyor. • 

~~:;":··;.~~lh::ı:::::;~.::r:.::: "Mili'i·i~"J;;;·g~Tji 
ınuaları elinden hiç bırakmaz. Annesi BAŞ TARAFI BtRtNCt SA YF AOJ. 
biltün felaketler.den masun kalmak için .. . .. kr 

.J - Zaten nerede yok ~-·· \ _ Güzel hayalinizi daha sık gözleı-im 
r - Orada bana bildirdiklerine göre lt d b 

1 
k . in 

a ın a uma ıç ... 
bu Lao~ .seferi ~k .~e:t .. ve bilhassa ~-, Kadın, lıUekar hakimiyetini isbat ct
baylar ıçm pek oldurücu olacak.·· Ası- mek saadetiyle nazlandı. Biraz dalkn-

1 d ··mdu"'z b:ıc şt 1 lil mıştır .• Mutemadıyen luzumsUZ ,_..ı saç arını u ,.ına yapı ırma >: - l k · "aoı• 
Mayolu modern Japon kızlan Kimonolara ademi tenezzülle bakarlar. zumuna kani olduğu halde 0 ondüle edil- ~tfyılık1 ar k ?'~p~rad' ~e~ırcı 

rız. Ben c.Mobo>;sevgilim cMoga> dır. ponyada en çok prestije mnliktir. Aınc- miş saçlara bayılır. Gazeteci, daktilo, a
0
· !w 0 abazra syınır eni ırmıştır~ lerİ" 

Japonya~·a gelince o dünyanın en mo· rikn, japon genci nazarında moderniz- muhasip, otobiis biletçisi, moda mağa- . ıger. . 1 u~os av gaze :.-
dem ınemleketidir. dn the world Ban· ınin, medeniyetin en yüksek derecesini znsında satıcı, hülfısa hayat kadını olan nın tenkıtlerınde ınsafsız dav _ı.ld 
zai> diyecekler... Japonyanın garplılığı sembolize eder. Yapmacık tavırlar' sno1 Mognlnr tatil günlerinde Moboları ile rak. ~ımız hakkında «Kasa~ 
Amerikadan gelmiştir. Birleşik Ame· bizm jnpon kızını ve delikanlısını Nev- sinemaya can atarlar. Bittabi Şarl Bu- tabırı~ı }" kul;andıklannı oyu ne 
riknya yakın olması Ingiliz dilinin mem- yorktan, San Fransiskodan ilham alma- vaye, Bankroft veya Clark Gableye hay- mızy~oy ıyor ar.. I d b 

1 
rınd' 

ler kıt'aları vurmak, yani kumandan- ~"·k ,__ .1• tt"· " 

l 
•... oı.aıı ressam ı ave e ı. 

ları öldürmek lazımgeldiğini anlamışlar- 0 kiz kası ve '-·ynfctiy-a - n sc . asır şap ıu ... 

ır. le saclarınız pudralı olarak çok nefis 
- Evet ben de duydum. Nikol için ' -

ı k ~ k d ı d J . ıne oyuncu ar an azı a e ette kullanılan biricik yabancı dil bu- ga sev e iyor. şte japon argosun a ran olurlar. apon delikanlıları bu ha- .. l d'kl • b k l -·o#' f ı "k t bir tasviriniz olacak. ne e a e ... 
- Evet büyük bir felaket. .. Fakat bü- Flnvi mırıldandı: . 
yük kederler unutulur. Bir k göz - Ve hu tasvir en son bay~~ de Vil-

l M d d l.k l A 1 .ka 1 k k1 . soy e ı enne a ı ırsa maç ..,... ---k unması, radyo ve sinema garp t.elak,ki- < o ern e ı an ı> mannsına ge en ki · t o ınıyaea • aş ardan bol bol istı- d . .
1 

d b l bı~ 

1 k tı B . d"~ . la aşk l lebon olarak Baronun galerısmde yer 
yaş arı a ı r. ır ıgerı on rı uru-

!erinin genişlemesine sebep olmuştur. cMoho• ile cModern genç kıu manası- fade ederler... sınk. a hseyırchı ':r en azı. a1rı ;._ 
1 1 1 çe ıp sa aya ucum etmış ernı.,.-.;. Birleşik Am0rika cümhuriyeileri, Ja· na ge en c}.foga» ce imeleri bu suretle *** ...................................... . . ......... i\j"~"'"k;J;·;·· ·~;;·~·~-~~·~;···;;;T ................. jj"jjğ"ij~i;·;J;····... Kurumun yaf 

ı l. r • • • • üzüm sevkiyatı . 

tur alacak ... . · . ı Baron cevap vermeden güliiınsemekle 
Baron Flavıye şefkatle bakarak teyıt d 

etfr f iktifa etti. Güzel ka ın: 
. BT Fl · ı . b . - öyle olsun, dedi. Poze etmek fe-

ha
- t ı ıyorum .. avı ...• şte sız cnım dakfırlığına da kntlanacağun. 
ya unın son guneş ışıgısınız. 
- Son mu kimbilir? Ve yan kazanılmış bir zafer neşesiyle 

y arttaki ofrrian arımız sra,-ın. menı lÇ~n !enı BAŞTARAFI BiRINCI SAHIFEo6 
emırler verıldı ve ayni ambalajlar içinde daha 40 toO 

- Sizin s~vimliliğinize, cazibenize muhavereyi havai bir mevzu üzerinde 
malik başka kim var ki? canlandırdı. . .. 

- Ben sizden yalnız bir şey isterim. Ayni snatte, Marsilya surat. katarında 9 • ı h kt d Iç Bakanlık israfın meni hakkındaki yaş üzümü Selfuıik tarikiyle lngıltere1' 
kanun hükümlerinin hassasiyetle takibi ...,., mi Yon e ar ır.. göndcrec..Oi gibi, önümüzdeki pe,..--

be günU de doıı....·dan doğnıya ~ 
Bırnkınız sevgili kızlarınızın saadetiyle Jerar <Nefis Kantinyer» Alıs Bonbon 

' tarafından kendisine verilen -ümitleri Ormanlarımızın hotbehot tahrip edilmemesi 
için vilayetlere kat'i emirler verildi 

meşgul olayım. Ben Nikolün büyük bir 
kederle dinliyordu: felakete dUşmesinden korkuyonım. O, 

- Ona yazınız, diyordu. Ona hayalını
ölüme, evet ölüme mahklım bir adama 
safveUc kalbini bağladı. Ahvali oldu

ğu gibi görmeliyiz. Onun ıstırabını ya
tıştırmak size ait bir iştir. Bu ıstırabı 
tatlı bir hatıraya, solmuş bir küçük aşk 

hatırasına tahvil etmelisiniz? 
- Fakat bu istihaleyi nasıl yapmalı? 
- Nikolü seven bir adama onu dik-

zı anlatınız. Sizi unutması imkansız
dır. Onun gibi genç kızlar kahraman-
ları severler ve siz de bahadırlar arasın
da bir bahadır olacaksınız. Aşk sizi hi
maye edecek, fakat şarkın büylisünden 
sakınınız. Güneş orada toprağa çiçek
ler serper. Onlara yakla.şmaymrı, Ze
hir!idlr onlar. 

Ziraat Bakanlığı, henüz kadastro mu-., Orduda 12~,455. Erzurumda 126,950. 
amelesi bitmemiş olınakla. beraber kafi Giresonda 123,050. Yozgalta 95,000. 1s
bir sıhhatle Türkiyede mevcut orman- partada 92,300. Samsunda 880,035. Edir
ları hesap etmiştir. nede 83,243. Karsta 68,000. Kayseride 

Bu hcsapa göre 5,357,000 Jıektar koru G7,000. !stanbulda 60,000. Maraşta :l4,300 
ve 3,459,229 hektar baltahk mevcut bu- Afyonkarahisarda 47,864. Tekirdağda 
lunmaktadır. YekUııu 8,816,299 hektar 431838. İzmirde 42,000. Manisada 40,000. 
tutan bu ormanları.n 4,300,000 • hektarı Erzincanda 30,500. Trabzonda 23,895. 

III Marmara ve Karadeniz, 3,051,000 • hek- Karahisard~ 23,500. Rizede 11,048. Art-
Birkaç gün sonra Flavi yersiz sanı- tarı Akdeniz, 8G5,399 hektarı doğu Ana· vinde 9,794, Gümüşhanede 7,809. Niğde

- Klasik bir metod. · · Tatbik edenle- lacak bir ziyaret kabul etti. Fakat bunu dolu 600,000 hektarı orta Anadoludadır. 1 de 6,550. Kırşchirde 2,000 hektar orına-
rc göre muvaffak olur veya akim ka- bekliyordu galiba ... Zira birkaç defa sa- Ormanların hangi vil!yetlerimizde ne nımız vardır. 

kat ve saygılariyle sarınasına müsaade 
ederek. .. 

lır. Si7ln ima ettiğiniz şahsiyet kimdir? ate bakarak cNiçin gelmiyor?• diye mı- miktar bulunduğu da şu suretle hesap Yeni orman kanununun odun ve kö-
- Onu tanıyorsun.uz. Belki de tak- rıldamnıştı. edilmektedir. mür buhranı tevlit edeceği şayiaları iize-

dir ediyorsunuzdur. Nıhayet dchlizın zili çınladı ve Luiz Antalya vilayeti dnhilinde 647,000. rine bazı vilayetlerde on, on beş sene-
- Mümkün ... Fakat kimdir? hay;mmn tO matmazelin> geldiğini ha- lçelde 428,000. Balıke.sirde 401,j?OO. Bur- lik odun ihtiyacının temini mnksadiyle 
- Mark Sastras... her verdi. Flnvi başiyle hafif bir işaret sada 304,700. Tokatta 461,000. Kastamo- onnaıılorın hiliıfı kanun ve niuım tah-
Baron yerinden fırlayarak cAsla ... > yaptı ve ziyaretçi içeri girdi. Bu , Ni- nuda 352,0S.t. Kırklarclicle 344,200. Do- rip edildiği ve ezcümle bu şeklin belli 

diye bağırdı. kolün fam dö şambrı Odetti. Buraya ilk luda 337,139. Kütahyada 325,503. Eski- başlı bazı vilayetlerde daha geniş mik-
Araya bir an sükı'.it çöktü. Sonra Fla- defa geliyor değildi, zira ne etraftaki şehirde 282,218, Zonguldakta 278,100. yasta yapıldığı Ziraat Vekaletince ha-

vi devam etti: lükse, ne de Fla\•inin aristokratik gü- Kocaelide 276,000. Seyhanda 245,677. ber alınmıştır. Bunun üzerine Vekale
- Beni nffediniz, hntiı etmişim ... 
B. de Villcbon tatlılaştı: 
- 1tizara lüzum yok. Siz iyi hareket 

etüğini7: miltalaasiyle bu ismi söyledi-
niz. 

zelliğine gö7Jeri krunaşmadı. Hatta iki Denizlide 242,000. Bilecikte 228,000. Ce- tin vilayetlere gönderdiği bir üımimin-
kadın derhal öpüştüler ve senli benli ko- beliberckette 217,159. Çanakkalede de deniliyor ki: 
nuşınağa başladılar. Flavi: 217,000. Sinopla 208,691. Çankırıda c: - Devletin bu büyük servet men-

- Ne de geç kaldın? Dedi. 208,000. Mersinde 187,038. Konyada balarını teşkil eden ormanlarımızın hot-
- Ne diyorsun sen de! Sanki ben is- 188,100. Aydında 179,771. Ankarada behot tahribi memleketin yüksek menfa-

- Şu halde onda bulduğunuz 
aed.ir? 

kusur tediğim zaman çıkabilirml§im gibi... 171,000. Çorumda 178,000. Muğlada 164, atlerini de yıkıcıdır. 

etrafında alftkalılarn şu tamimi gön- s•... Si':" 
<lermiştir: ya 150 ton yaş üzüm gönderecektir. ; 

c937 senesinde Ankarada toplanan nu ayın 22 sinde yollanacak olaıa 
ulusal ekonomi ve arttırma kongresin- tonluk bir parti takip edecek ve ~ 
de yurdun bir çok yerlerinde düğün sonra da daha iki defo dörder yilS 

olmak üzere iki parti yaş üzüm sev~ merasımı ınüna..cıebetiyle lüzumsuz ve vrt" 
yıkıcı bir çok masrafların hala yapıl- lunacaktır. Bundan başka kur~ın A JpJl-
ınakta olduğu mevzuu bah~edilmiş ve paya yaptığı yaş üzüm ihracatın~ 
bu kurum şubelerince ananeye karşı ya- ]andığı ambalaj sandıkları gibi il 
pılmakta olan mücadelenin ancak ına- lar içinde olarak memleket dahiline 
ne\•i sahaya inhisar etmekte bulunma- yaş üzüm sevkiyatına başlamıştır. oll 

Bu cümleden olarak dün lst~ sından meni israfat kanununun tatbik J,oJr 
faaliyetinin arttırı1ması lüzumu tesbit ilk parti yaş üzüm scvkiyatı }'aP 

tır. Bunu dahilde, Ankara, Sivas, ~ edilerek keyfiyet vekalete bildirilmiş ve uJdl' 
ya, Adanaya yapılacak sevkiyat vekaletçe de hu vaziyet çok yerinde gö-
cdecektir. 

rülmüştür. ~ 
Kurum tarafından tecrübe makSa u,, 

Düğünlerde meni israfat kanununun .,... 
le Londraya 2:> günde gidecek olan 

mevzuu bahseltiği israfatı tamamen ön- -•afdl 
vapurla günderilmiş olan karpu.~. _ liy('hilecek hiiküınlerin {atbiki halin- ğ .., 

de memleketin <'konornik durumu üze- istenildiği şekilde Londraya gıttı ı 0-
rinde müessir olan bu gibi yıkıcı ana- orada çok makbule gcçtiz~ı, yük~~ 

atle satıldığı memnuniyetle öL:11-cııil 
nelerin önüne geçilebileceği şüphesiz gö-
riilmckledir. Idare funirledyle zabıta tir. ~ 
tcşkilfıhnın hu iş üzerinde doğrudan doğ Kurum, tecrübe mahiyetinde o }>j))' .. 

gönderdiği karpuzlar için bililtizam ..... 
nıyn alakadar olmasını rica ederim.> ill .. 
• • .. .... • .. • ...... .... ••• •• ,........ ...... le en geç gidecek olan bir vapuru t/t' 
zeıinde çok sıkı tetkikat yaptırılarak hap etmiş, kara ve beyaz kabuı:..
yukarıda işaret olunan ormanlardaki nuık ilzere muhtelif cins ve m 
tahribat derecesinin tesbit edilmesi ve ' mahallerin karpuzlarını seçmişti. ifltfll'İ. 
failleri hakkında takibatı kanuniyeye Kurum, biltün bu tecrübelere 
tevessül olunması ve her halde mevcut- den gelecek sene yaş meyva sc 
sa bu gibi tahribatın aüratle önüne ge- ~i için esaslı tedbirler alacak, ica 

-



MONTREUKS TÜRKİYESİ 

Bir Bulgar muharriri 
Türkiyeyi nasıl görüyor? 

B. Mussolini ve e A 

sı_yası müşavirleri D. VİNDSOR 
Yeni Türkiye yeni ve ·sağlam mevziler elde 

etmek için hiç bir fırsat kaç~rmıyor lngiliz .,. ltalyan mukarenetini 
uzlaşma için fırsat addediyorlar 

Devri alem seyaha 
tine mi çıkacak ? 

Yeni Türkiyenin siya.si ve 1ciiltürel merlcezi Ankara. 

«Zora» gazetesinin diplomatik 1 karanın siyasal eliti yaz istirahat-
muhabiri doktor Burilkov» mem- ferini orada. yapmaktadır .• Koyu ma
leketimizde yaptığı bir tetkik seya-: vi arabası Florya plajı ile S3ray ,mı
hatine ait intibalannı gazetesinde sındaki İstanbul sokaklarında sü- 1 neşretmiştir • ktınetle yol ahın Atatürk te yaz t 

Bu yazıyı aynen iktibas ediyoru-z: mevsimini orada geçirmektedir. 
Osmanlı imparatorluğunun pa- Estanbulda nazarı dikkatimi <"el- 1 

yitahtı olan lstanbul, bugünkü cüm- beden ilk şey, ticari hayatın sukut Paristen güzel bir manzara 
huriyet. Türkiyesinin ~idişi~i dü- etmi~ olmasıdır •. Gal~ta ~e Be~oğlıı, Paris, 5 (A.A) _ Gazeteler, İngiliz _ suretile mtisbet netayiç elde edilmesini! nin gecikmeden umuml toplantı yapma-
rüat bır a~~et!e te~ru~. et~ır~k ~a.zıye nazaran , tı~rı f~hyetle- İtalyan mukareneti hakkında mUtalea- temenni etmeliyiz. sını istemiştir. Dük Vmdaor 
bir yer degıldır •. Yenı T urkıy\!nm, rını pek çok kaybetmışlerdır. lar serdine devam etmektedirler. Akdeniz işinde husule gelmiş olan sU- ttalya ve Almanya ile, bu talebe mu-
At~türk Türkiyesini~- ?'a~u.t dostu~ .f:s~i payitaht~n .. ti,c;-art fizyo~o: Malen gazetesinin Roma muhabiri di- kılnetln Umit bahşettiği veçhile biz Av- halefet ederek Rusyanın da prenalp tU- Roma. 

5 
(Ö. R) - Kaydı ihtiyatla 

Falih. ~ı~ının ~edı_gı gıbı ~o~tro mısın.~ ve ~atta .kultur~.I çe.hre~ı~ı: yor ki: cBay Mussolini ve kendisinin rupaya ait işlerin de ayni suretle selAh bariyle İngi.liz plAnım kabul etmeslnl ıs- bul edilmesi lhım gelen bir habere 
Türkıyesının sıyaaal ve kulturel te~aruz eltıren bırkaç yuz hm ku~ı- \• h 'el lyaset müşavirleri· İngiliz _ ttal- b··,----dan cak müstefit olabıı'-'- te-ı.,lerdir. re bir müddetten beri Adriyatik 

• A _L_ ad · · b ld \ lb arı s ' UJ,.lllB:5uı an ıu.n~. ~ lerlnde ve Venedikte bulunan Dük merkezı l"'UUUlr ır .. nın lst~n u an ~yrı ması, e ette 
1 
yan mukarenetini Avrupa uzlaşması için Fransa ve Rusya .tngiliz plinını ay- . 

Kemal pap tarafından yarat.ıl- bu şehrın ekonomık durumunda te- k bil ük fırsat addetmektedirler.• ADEMİ MO'DAHALE KOMtTF.St nen kabul etmiyorlar. Karışmazlık ko- Vmdaor pek yakında refikası. DUfes 
d~~ı .. andan itibaren da~ili ve hacıci sirini gösterec:ekt~.. Ç~nkü, ~unlar ço Epog y We gazetesi diyor ki: «İngiliz - Parls, 5 (ö. R) - Ademi mUdahale mitcsi, bugün toplansaydlt inkıta mu- Vlnds_or Ue birlikte bl~ devrı ~~em 
butun vesay~t ve tesı~~erden kur: lstanbulu~ tı~rı. ve ıktı~dı. s~ha- ttalytı.n müzakerelerinden dolayı hiç bir işleri etrafındaki haberler, memnuniyet hakkaktı. İngiltere alAkadar devlet mu- yahatme çıkacaktır. Dilk ve Duşes b 
tulan Türkıye, Montröde kendı larında onemlı bn·er faktor ıd,ler.. h•l d' kapılmamıza mahal verici de"'ildir B .. ...ıı .. yapılması bekle- rahhaslan ile .. ......, •'"" gö..:ı .. meğe vakit seyahatinden avdetlerinde Lon 

. d k . 'kb r . Ad 1 . l b d"kkA 1 vec . • e en ışeye ö • ""&....... -,,-· ,.. ·~ ğ k bir "dd t o da 151' tırallll 
durum.unu taran: c ere !8t.ı . a u~ı et. erı az ~.mı yan ~~ u ·an- yoktur. Bilakis biz, latin hemşiremize, nen toplantı yarına bırakılmıştır. bulmak için toplantının 24 saat tehirini u rayara mu e ra 
v~ bılhassa Bog~lara hakımıyet~- ~ar, tıcaret muesseselermın ve ına-l tt:ılyaya karşı infiallerimizi iskat etmek Sovyet Rusya, karışmazlık komltesl- temJn etmiştir. edeceklerdir. . . 
nı muazzam tezahuratla elde ctmış gazaları_n durumları, sokakla:da •••••••••••• .. ••••••••••••• .. ••••··~··· .............................. ~··~··.•• ...... ~··•............................................. ~- A. --:.~b~ ~ k:ral.ı.y~ 
oldu.. azalan ınsanlar umumi bir ~erıle- mektepler, tram·:aylar, elektrık tan- ve modern usuller umıdın fcvkmdel s tl d resunde gorüldüğU gıbı vaktırun m 

ltalya müstesna olmak ü~;re ~eye.. delalet et~elctedir •. Ş_ehri~ 1 tr~lları_. yollar... Bakırköy~. . i_le neticeler temin e~ek~edir .• Şu ':?n OVye er ~ hl~ ~mı spor eğl~ncelerinc 
bütün ~üyük devlet~e~ Montr~de bır mu~dett_e~ ben sa!me oldugu tı- ıS~~kecı ~rasında oto.ı;no~ılımızın on yıl zarfı:ıda Turk lırası en mus- Fiyatlarda tenzıld.t mıştır. Bilhassa denız sporundan 
Türkiyenın Karadenızı Akdenıze fo epıdemısınden nş et eden korku !dum dü~ır asfalt yol uzerınde ka- takar ecnebı paralar arasında mev- hoşlanmaktadır. 
bağlıyan boğazların tahkimi hak- da bu manzarayı kuvvetleştirmck- 1 yıo gitmesinde duyduğum zevki ki almaktadır' •• Türk ihracatı, da- 1937 senesinin haziran ve temmuz ......................................... . 
kını tanıyarak tasdik ettiler .• Bu re- tedir.. l saklıyamadım .• Yanımda bulunan ima ithalata faiktir.. ayları zarfında, Sovyetler Birliğinde u- A d d 
alitenin haiz bulunduğu muazzam Fakat, bu ilk intibalardan sonra dostum ban:ı şunları söyledi : Büyük firmalarla ve bahusus bü- mumt 1stihlAk mamul maddeleri üze... y JD a 
mana üzerinde dunnağı manasız imar. inşa ve terakki sahalarının'. - Birkaç aya kadar bütün T rak- yük devletlerle akdedilen ticaret rinde yeniden perabnde fiatlerl indl-
buluruz .• Yalnız şunu söyliyelim ki ana hatları da görülmektedir.. 1 ya yolları böyle olacaktır.. Şark mukaveleleri, daima Türkiyenin le- rilm.lştir. Bu tenzlllt neticeal olarak Sov- Evkafın hayırlı eli 
Montröden sonra Cümhuriyet Tür- Bu terakkinin ilk tezahürü is- şimendifer şirketinin kötü bir mirası hine bir döviz fazlalığının inkita· yetler Birllll halkı, 8808 90nuna kadar, .zeytinli illi bir servet 
kiyesinin beynelmilel durum ve ma- tanbul basınıdır •. Eski usul gaze- ! olarak elimiu geçen ve Edirncye fını temin eylemektedir •. Tütün, pa- 1 milyar 300 bin ruble tasarruf etmiş 5 
nası büsbütün ve tamamiyle de- tecilik burada modern bir şekle gir~ J kadar uzanan Avrupa hattı, çift muk, afyon, kuru üzüm, incir, zey- olacaklardır. haline koydu 
ğişmiştir.. miş, matbaacılık ve gazetecilik için 'ıyol olarak ;•apılacaktır .• Meriç neh-, tin, zeytinyağı, ve muazzam mik- 1936 senesinde umumi lstihli.k madde-

Balkan paktının en faal bir uz- iftiharı mucip bir tekamül hamlesi rinin Edirneden denize kadar olan yasta palamut ve her türlü hububat, lerl ile gıda! maddeler fiatlerinde yapı- Aydında vakıflar ida.resl, zeytin · · 
vu. bilhassa Yunanistana dostane göstermelı:te bulunmucıtur.. Zora ıkısmının seyrüsefere müsait bir hayvan v. a. ihraç eden Türkiye, bu lan tenzilAt neticesi olarak ta Sovyetler sahasında çok ilerlemiş ve zeytini 
ve kalbi münasebetlerle merbut hacminde olmak üzere burada Ak· !şekle ifrağı için Yunanistanla mü- yüzden finans bak.anının işini pek Blr~i vatandaşlant o 8ene zarfında, 5 fenn1 bir ıekilde timar ve hnarı h 
olan, hak ve İranla dostluk ve ya- şam, Tan, Son Posta ve Cümhuriyet j zakerelerc cirişilmistir.. Kütahyad:ı çok kolaylaştırmaktadır.. milyar ruble kadar tasarrufta bulun- sunda zeytincilere daima rehber ve öt 
lanlılt tesis etmekte ve Rusya ile gibi gazeteler vasati olarak yirmiser I vasi mikyasta liğnit vardır •. Orada Türkiyenin diğer İstinat noktala- muşlardır. nek olmuşur. 
müttefik bulunan Türkiye Cümhu- sahife çıkmakta ve ara sıra hunlar. muazzam bir elektril: santralı ya- rından biri de dış siyasasıdır. Ma- Kırgı.zislanda Çu Saltanat devrinde evkafın Aydın 
riyeti, bütün devletlerin dikkat ve 24 sahifeyi bulmaktadır .. Fakat bu 1 pılacak ve santral. 300 kilometre lum olduğu veçhile bu ayın sekizin- yalnız Bağarasında 1500 harab ve 
saygılarına sahne olan bir memleket işte asıl nazarı dikkatini celbeden j uzaktan İstanbulu da idare edecek- de Saadabadda İran, Irak, Afganis- barajı bitti kımsız zeytin ağacı vardı. Cümhuriy 
olmuştur .• Türkiye hükümeti bu ne- cihet, v;azctelerin teknik kısımların- tir.. tan ve Türkiye arasında bir ademi Kırgızlstanda Frunze §ehr.inin ylnni te bu 250 hin ağaç olmuştur. Evkaf 
ticeleri, yukarıda dediğimiz gibit ts- daki taksimatın çok iyi bir surette 1 Kültür sahasında d'l biivük bir tecavüz ve dostluk pakti imzalandı. bet kilometre ötesinde Çu nehri üzerin- zeytinlikleri merkez Aydın kazaaiyle 
tanbulun değilt Ankaranın rehberli- yapılmıs olmalarıdır.. ,

1
· terakki vardır .. idari, kültrel. ijiye- Böylelikle bu dörtler pakbnın ha- de betondan yapılan büyUk bir barajın Söke, Nazilli ve Çine ilçeleri köyle · 

gw iyle elde etmi11tir.. Memleketin dahili meseleleri, nik sahalarda oldugw u gibi milli mü- riciye vekillerini sıra ile riyaset dedir. Vakıflar idaresi her yıl yeni d " inşaatı bitirilmiştir. Bu baraj, 14 metre 
Bunun içindir ki, cenup komsu- hangi. bakımdan olursa olsun, ınat- 1 dafaa alanında da büyü!~ inkişaf- edecekleri daimi bir konferam mey· liceler aşılatarak zeytinliklerini çoğal • yüksekliğinde ve 75 metre genişliğindc-

'11 uzun maddi ve manevi bütün buatta ciddi bir surette konuşmnk- 'lar vardıı·.. dana getirildi •• Türk basını bu dört- dir. lo.,.c;aatı yeni biten ve işlemeğe baş- maktadır. Aşı sayısı yılın kurak ve ya 
'Y.ayret ve muvaffakıyetlerini is- ta ve bunlar ekseriya ciddi mün •• ka-I Gerek seferd~ ve "'Crck barışta ler paktını Akvam Cemiyetinin ni- ğışlı olduğuna göre değişiyor. Meseli. 

c. lıyan bu bııraj sayesinde esasen münbit 
tanbuldan tetkik etmek imkansız- şalara yol açmaktadır .• Filhakika odunun ihtivaçlannı temin ve tat- zamnamesinin muayyen çerçivesi 935 yılında 35,000 geçen yıl da 20,000 

1 J araziyi ihtiva eden Çu nehri vadisi mü-
dır.. Böyle bir tetkik ancak nisbAı bizim b::ısınımtzda olduğu ('l'ıbi. min için muazzam bir endüstri mey- dahilinde teşekkül etmi11 bir baw• yeni aşı yapılm1~tır ki bunların çoiu 

0 • .,. ':!! kemmel surette sulanacak ve bu vadi- -. 
olur •. Bununla beraber tstabulunt Türk basını, dış memleketlerle mun- 'dana gelmektedir. amili olarak alkışlamaktadır. bugün mahsul vermeğe başlamış b 
Cümhuriyet Türkiyesinin en bü- tazam ir surette ve en ı U!lusi Fakat, en mühim olan cihet, u- u yeni tın üm urıyet ür- arta~ktır. kısmı da mahsul verecek de e ge--b k d . h 1 b.. B pak C h . T den nlınan istihsal de bittabü o nisbette reced 

yük şehri sıfatını muhafaza ettiği telefonlariyle hali temasta bulun- tün devlet müesseselerinin ser,na- kiyesinin beynelmilel sahadaki ma- .......................................... Uşıniş ve büyümüşlerdir. Ori yılda va-
şüphesizdir •. Burası eski bir payı- makla öğünmez .• Fakat, .buna mu-1 yeleri tahtı teminde olduğudur .. : na ve prestijini büyülteceğine ve mi.yetinin önemli bir ôzası sıfatiy- kıflar idaresinin yaptırdığı aşı miktan 
tahttır •. İstanbul ve mülhakatınm ti- kabil kendi memleketlerı~le olan I Türk devlet hazinesi, yıllardan ben I eı:erjik Rüştü Arasın •müsbet fa- le beynelmilel siyaset sahasına bir 100,000 dir. Yüz binden fazla zeytin de 
cari inkışafmda önemli bir rol dahili teşkilatları daha zıyade İn- I Lütçe açığı denilen nesneye yaban- alıyetleri hakkında söylenen sita- çok kombinezonlarla ilgili olarak dairece satın alınmıştır. 
oynamaktadır.. kışaf etmiştir. Bütün Türkiye hum- cı kalmaktadır .. Vergiler, şüphe yişkarane sözlere tamamen hak ver- girmekte, yeni ve sağlam mevziler Geçen yıl zeytin mahsulü tamamen 

Gündelik hasının büyüR bir kıs- mali bir inşaat faaliyeti içindedir .. f yok ki, çok yüksektir. Fakat, bunla- direceğine şüphe yoktur.. elde etmek için hiç bir fırsatı kaçır- dahan ve eteklerde idi, çiçek zamanın· 
mı fstanbulda teksif dilmiştir. An- Limanlar, demiryollar, köprülert rın cibayetinde tatbik eden basit Montrö Türkiyesi, Akvam ce- mamaktadır.. - LOTFEN ÇEViRiNiZ -• ~ ~~. ---...;;; . = 

diseler ~rasında ansızın beliren bu baş l Hepsi au.tular, bu sükut dakikasını la bazılarını da ıes&zce yeni yeni silah- Kösem sultanı gllya çağırıp, ona dör• 

t
i istemenin Kösem sultan tarafından ku- Lala İbrahim ağır ağır söylenerek boz- la kuşanmakla meşgul görünce gece düncü Mehmedin tahttan inmeaini tek-
rulmuş bir dolap olduğunu anladı, der· du : mutlaka bir suikasdın kopacağında lif edecekler, o da gtiya razi olmayacak 

: hal Süley~an ve Reyhan ağaları. kah- f - Il::li sultanım 1.. Bundan başka ça- tereddüdü kalmadı.. ve aarayan haremine hücumla dör-
ya beyi, Lala tbrahimi, Bekta~ a~ayı ·re yoktur .. Maksadımız ancalc böyle ye- Döndü, bat Lala Süleyman ağanın düncü Mehmedi bulup boğacaklarmıı .• 
başına topladı.. Bu gizli toplantıdıı şu J rine (!elir ve nevcivan padiıahımızın yanına vanp, gördüklerini anlath. He- Kahya bey bir kahkaha atarak : 
fikirler yürütüldü : jaziz canı büyle kurtulur .. Saltanat böyle men ve telaıla sarayın Turhan ıultan - Dur bakalım! Kim kimi boğacak, 

Yazan: Tok Dil ·refrlka No: 9"1' - Yeniçeri ocağından kopan an!Oız J düzelir.. taraftan ağalarını topladılar .. Zülüflü •kimin dediği olacalc 1 Bekta§ ağa 1. 

fitne kurulmuş bir dolaptır.. ' · ·.......... kibyaıını mabeyn adamlarını çağırdı· ı -Paşam 1 

Ana ofUlt Kösem ıultarun yakınan
dalô haıaai odumdan anasmm bulun· 
duiu barem dairesinin gizli bir oda-

gİttiler •• 

*** Kösem sultan o gün sabaha kadar 
gidenin gelmediğini gördü.. Ve tertip
lerinden haber alındığına şüphelenerek 
sabahlara kadar uyuyamadı .. 

Ertesi günü Kösem sultana: kendisi 
hakkında tertibat alındığını ve zehirli 
~erbet planının duyulduğunu ve onun 
İçin dördüncü Mehmcdi dairesinden 
8Ytrdıklannı gizlice haber verdiler .. 

Kösem sultanın etekleri tutuştu, bu 
haberler çok fena idi. Üveys ağayı çağırt
tı, fakat Üveys ağa Kösem sultandan ev
vel bu haberleri duyup, tlcbalin Tur
bı.n Sultana geçmek üzere olduğunu far
ketıniı. yakayı ele vermemek için çok
~ saraydan aıvıımııtı. bulamaddar.Kö· 
llent 9Ultanın buna da canı a1kddı, •n 

- Köıtem Sultan tertip etmiştir.. T urhaıı sultanın yanında kurulan lar .. Zülüflü lliyut : - Kuzum Bektaş ağa, bir yorul, zah· 
çare olmak üzere Yen içeri ağasını yanı- - Ne maksatla ~ 1 ağalar meclisi gizlice buna karar verip, ·- Benim bir pehlivanım var l Turhan. met al da His oda zabitlerini çağırmak 
na çağırdı, hiç olmaua Yeniçeri ocağı 

1 
- Şu maksatla ki red cevabı üzerine Ye~içeri ocağının tutacağı hattı hare- ıultan da bilir, gideyim onu da aramıza· için adamlarından bir kaç kiıi gönder. 

ve ~iyaviş pa,a kendi taraftarları idiler.! i~yan edip saraya hücum edecekler, iç~-ık~ti takip etmek için adamlar ayırdJar, alayım 1 Diye koştu .. Küçük Mehmet de-;Sonra arkadaşlara haber versinler yat
Yenıçeri ağası gizlice Kösem sultanla . rıden Kösem Sultanla elbirlik olan hu- hır taraftan da kendi kuvvetlerini silah-, nilen polat gibi bir genci getirdi .. Za- ıu ezanından sonra saraya girmek için 
bir ka?. aaa.: .. görüştük.ten so~ra .dönd .. ü. 1 cumc:.ılar ka~~ları açık b~l~p, etr~fta ~a '3~dırdılar, o_nlar~ Sipahiler ~e i~tihak ten Kahyanın sö.~leriyle do~an pehlivan 

1 hazır olalım:. ~e~ saraydan haber ~1-
0. gun ogleye yakın Yenıçen ocagın· taraftarlar gorerek zehırlıyemedıklerı.. e~tıler.. Hatt!\ Has oda zabıtlerınden Mehmet Lala Suleyman agaya : 1 dım, ııara.) ın ıçınde Turhan sultanın 

da hır galeyan oldu .. Hiç yoktan sebep- Heyecanla sözü kesen Turhan sul- bar çok kimse elbirliği olmağa söz ver- - Ne demekmiı bul.. Biz padişahın ?.mrinde yüz kadar silahlı bizi bekliyor. 
ler icadiyle sarayın Bostancı baıısının tan bağırdı : mişlerdi.. ekmeğini yeyoruz .• Padişaha yapılacak Biz onlardan evvel bu işi halledelim .. 
ba§ kapı oğlanının~ ser çeşmecinin, ki- - Deseniz al Oğlumu öldürecekler.. Vakit aktama yaklaştı .. Kösem sul- zulme razi değiliz, evelallah ben yeterim., Bektaş ağa bütün arkada~lanna ha-
reşçi başısınm hatlarım istedilt:r .. Bir hay - Yahut tahttan indirecekler l.. tan gizli bir haberle Yen içeri ağasına : Diye göğüs gerdi ve saray da Tur- beri eri yetiştirdi.. Akşam ezanı oku-
huydur koptu .. Ocakta isyanlar birbir- - Bunun önüne geçeceğiz!.. Eski sa- ~~cak efradını 4:İlahlnndınp, gece han sultan taraftarları çoğaldı.. 1 nup, herkes yemeğini yedikten sonra 
lcrini takip ediyordu.. ray kaltağının artık hükmü bu gece saraya baskın vermC'..sİni bildirdi. Sara- Dışarıdan da Dektaş ağa, Yeniçeri- sarayın karşısındaki meydana toplan· 

- İsteriz 1.. yerin dibine batmalı! Onun meramı ye- yın kapılarının açık olacağını ve kendi- lerin gizli hazırlıklarını öğrenmi~ti. Ce- 1 dalar, onlnrın yemek yemesi ve top· 
- jsterizl., rıne gelmemeli.. !erine yardım edecek saray muhafızları lip kahya beye dedi ki : ! lanmnsı bir iki saat sürmüş yat.su ezan-
Dördüncü Mehmet bu tsterizlere Bu kart orospuyu çekemiyorum ar- bulunduğunu da işaret etti. - Beğim !.. Hazırlık mükemmen ... lan okunduktan sonra sarayın kapısı-

karşı : tık... Akşam olmak üzere idi ki etrafı tef- Şimdi sıra bizde . öğrendiğime göre 
1 
na c!nyandılar .. Sarayın knpıStnı yarı açlk 

- Ne günahları var! Teslim edeme- Turhan sultanın bu heyecanı ağala- tişe memur olan Turhan sultanın Lala gece yarısına doğru, yani saray halkı bulan bu üç dört yüz kişilik Turhan sul-
yizl Otursunlar aşağı( Diye red ceva- rın hepsine de sirayet etti lbrahimi oralı olmadan sarayın avlusu- uykuda iken sarayı basacaklarmış.. 1 tan taraftarı kafile kapıyı arkasına ita• 
bını vermişti.. Kösem sultan da bunu - Bunun çaresi? na çıktı.. Cezinmeğe başladı.. Sarayın İçeridekiler de kendilerinden oldu- dar itip açarak, sessizce kapıcıların üze-

beklediği için, ona varan taleplere o da Turhan sultan hiddetle kararını bil- muhafızları çoğalm11 ve her birisi da- ğu ıçın girip.. irine" saldınp kimisini bağladılar YCI 

red cevabı vermiJti .. Fakat bundan Tur- dirdi : "•,, , ı • • ha sıkı ıilahlanmışlar, kJınç, hançer, ku- - Ne olacakmıı> • · · müdafaa edenlerinden bir çoklarını haa-
' ' . han sultan derhal ıüphelendi, bu ha- - ölüm!.. burlarını daha fazla takınmıslardı. La- - lıtedikleri dört neferi vermivea cerliyerek öldü.ıüler .• 
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MUSSOLİNİ VAZİYETİ NASIL GÖRÜYOR? 
• - . '.!Jb ··-= 

MOTÖRLÜ TAYYARE KAMPINDA 

• 

1 
'' • 

1 ava urumu 
ita/yan başvekiline göre hayal siste- Genç tayyarecileri etrafına alarak 

hasbihal yaptı mini doğuran Milletler cemiyeti imiş.. onlarla bir 
Lansbury intibalarını ne suretle hülasa ediyor? 

Roma, 3 (M. H) --- ltalyan gaze-ısa da maki.nayı asıl idare ede'.'ler 

t 1 · Bu··yu··k Britanya hükümeti- ve her ~eyı hazırlıyanlar cemıyet 
c en, .•. ·ı · • d 

nin İspanyol meselesinde yaptığı sekreterlıgı. ı e .. cemı?'et .a~asın an 
teklifle, Mussolininin «Popolo d'I- üç devletın ~umessıllerıdır.. Bu 
talia»da yazdığı «Hayal ve hakikat» devletler, lngıltere, Fransa ve Sov-
başlıklı makale ve İngiliz Labur yet ~usyadır.. . . . 
partısının eski başkanı Lansbury- ~~!!etler Cemı?'etını'.' sulhpe.:
nin Mussoliniye yaptığı ziyaretle verlıgı de hayaldır •. Mılletler mu
meşgul olmaktadır.. him bir mes~le ~arşısın?a k.~lınca 

« İl Popolo d'ltalia» gazetesinin Mille~ler cemıy~tme gelıp muraca-
«Hakikat ve hayal» ba•lıklı maka- at edıyorlar .. Eger on altıncı mad-

' deyi tatbik etmek isterse kendisi >; 

_ .... 
.. , 

, 
• ~ 
el 

MUS&olini 
lesini aynen naklediyoruz : 

«Avrupa hayalperestliği te•iri 
altında rnahvolmağa mahkum mu
dur? Bu hakikaten endişeli sual yir
mi seneden beri geçen ahvali dü
ıünenler tarafından •oruşturulmak
tadır .. Şu muhakkak ki harp sonun
dan beri Avrupa mahvedici ve ta
rihte emsali görülinemiş bir hayal 
ile idare olunmaktadır •• Misal ola
rak harp tazminatı işini verebiliriz. 
Bu mesele akibet itibariyle vahim 
bir hayal idi.. Almanyanın bin mil
yar gibi astronomik bir rakkamı 
tesviye edeceğini bir an zannede
bilmek bile bir hayal değil miydi? 

1 
Zamanın tevalisi ile bu manyakca
aına hayallerin hacmi küçüldü fa
kat buna seneler lazım geldi. Lon
dradan Spa'ya ve Spa'dan Loza
na azalarak giden bu hayallerin ni
hayet lüzumsuz bir iskanbil kağıdı 
yığınından ibaret olduğu görülerek 
bir tarafa bırakıldı .• 

bir kapana düşer ve umumi harbe 
yol açılmış obr •. 

AFRiKA IMPARATORLUôU 

iki yeni hayal Avrupanın vazi
yetini hali hazırda güçleştirmek
tedir.. Birincisi İtalya tarafı"ndan 
Afrika imparatorluğunun fethi ile Lansbllr!J 

yol alan vaziyetin tasdik edilmeme- ihzari eksperler meselesi değildir .• 
sidir .. Bu hayalden dolayı Tapan Belki Avrupa ve dolayısiyle ciha
kendini müdafaaya davet edildi ve na asgari dahi olsa konkret, pratik 
Milletler Cemiyeti Polonyanın tek- ve karlı bir netice temin etmek 
lifi karşısında dona kaldı .• Eğer azmi ile mücehhez olan kimselerin 
meseleyi tetkik edecek olursak el- muvaffak olması iradesiyle müm
de edilecek netice şudur kün olabilir .• Cümhur reisi Roo-

Negüsün imparatorluğu Savo- ııeveltin de böyle bir konferansın 
yalı uçuncü Viktorya Emanuelin akdini istediği söyleniyor .. Fakat 
imparatorluğu olmuştur.. Bu de- kendisi bu bapta ilk teşebbüsü vap
ğişmez ve barışçı bir haldir •. Negü- mağa o kadar arzu göstermiyor .. 
sün imparatorluğu vaziyetin de ju- Avrupa devletlerinin çoğunun bu
re (hukukan) tanınması neticesi ola- na taraftar olduklarına kanaat ge-
rak hala mevcuttur.. tirmek istiyor .. 

Frankoya muharip hakkı tanın- Mussolini konferansın silahlan-
ması meselesi de bundan daha az ma tahdidi meselesini tahakkuk et· 
mühim ve daha az feci değildir.Bu tirmesi lazım geldiği kanaatindedir. 
pratik noktai nazardan gayri meY- Şunu açıkca söylemek isterim ki 
cut bir iddiadır .. Buna harbin ge- Mussolini kayıtsız, şartsız sulh ta
çirdiği elim safhalar sonundaki ne- raftarıdır.. Hüsnüniyctinden kat'iy
ticeler de delildir •. Bunun zıddı ola- yen şüphe edilemez .. O kendi mil
rak hayal F rankoya muharip hakkı- leti için Afrikadaki İmparatorlu
nı vermemekle meseleyi tamamen ğun kıymetlendirilmesi için ~ulhu 
mufassal bir şekle sokmakta olma- ıslıyor.. Sulh Avrupa için bir ih
sı ışı fevkalade sadelik peyda eder. tiyaç olduğundan sulha taraftardır. 

FRANKONUN iDARE ET- Yeni bir harp medeniyeti mahve
Tlôl TOPRAKLAR.. der. işte Romanın düşüncesi bu

dur .. Buna hayret etmedim .. ltalyan 
milleti sakin, uzlaşır ve sempatik 
bir millettir.. ltalya, bir badire is--

Muhariplik hakkını reddedebile
cek general on iki aydan beri harp 
etmekte, ispanya toprağının üçte 
ikisiyle müstemlekeleri eli altında 
bulundurmakta ve yirmi milyon 
lspanyoldan on dört milyonu ona 
tabi bulunmaktadır •. 

temiyor .. 
PAPA VE MUSSOLINi 

T AZMINA T HAY ALI Bu o kadar vahimdir ki Eden 

Diğer bir düşünce de Romanın 
hıristiyanlığın merkezi olması do
layısiyle oradan bütün milletlere 
sulh namına müracaatte bulunma
sıdır .• Mussolini bunu düşünüyor .. 
Fakat tabiatiyle teşebbüs kendisin
den olamaz •. Papa ile görüşmek İs· 
tedim. Fakat sıhhati dolayısiyle kim
se ile görüşemiyor .. Papa, yalnız 
müstacel ve mühim işlere bakan 
Kardinal ile görüşür. Ümidim Ro
madan ayrılmadan evvel iki büyük 
rahiplerle görüşmektir .. 

Tazminat hayali tasfiye edildik- Avam Kamarasında : «F ranko ile 
ten 90nra devletler arasındaki borç- bulunanlar yalnız asiler ve papazlar 
fu meselesi canlandırıldı .• Böyle bir değildir .• » Sözlerini söylemiştir .••. 
borcun bir gün tesviye edileceği Denilebilir ki F rankonun tarafta~
hayali devam edip gitti .. Halbuki lan ispanyanın mühim bir eksen: 
her kes bilir ki bu borçların tesvi- yetidir .. Eğer hala F ranko yalnız ası 
yesi maddeten ve bahusus manen bir generaldir diye ısrar edilecek 
imkansızdır .• Mahut 15 haziran ve olunursa buna sadece gülünür.Ke-

• 15 birinci kanun tarihlerinde Avru- za k<ıbul etmek lazım gelirse lspa~
pa hükümetleri Amerikaya borcu yanın asıl hükümeti yeni Va~nsı
vermek imkansızlığı karşısında ol- ya hükümeti Moskova tarafından 
Cluklannı bildiriyorlar.. Amerika idare edilmektedir .• Politika rea
bunu not tutuyor •• Fakat bu hayal list olmalı iken ve meseleleri o.ldu
baki kalıyor ve senesinde her türlü ğu gibi karşılamağa alışmalı ıken 
zararları taşıyor.. hakikat harici ve sofistik bir oyun-

MiLLETLER CEMiYETi cak olınuotur .• 
Günün birinde bu iskanbil kağı-

Hayal •İstemini doğuran, büyü
ten ve ilan eden ve ona pratik ha
yal hakkını veren uzuv Milletler ce
miyetidir .• Bu cemiyet bütün dün
yaya şümulü bakımından hayaldir. 
Çünkü cihanın bir çok mühim dev
letleri bu cemiyete dahil değildir
ler.. Asıl işin pradoksal ciheti şudur 
ki Amerika, milletler cemiyetini 
icat ettikten sonra onunla teşriki 
rtıesai eylemeyi kat'iyyen reddet
mektedir .. Bunu şöyle teşbih ede
biliriz.. Bir babanın kendi sulbün
den hasıl olan çocuğu benimseme
mesi, reddetmesi gibi ve onu daimi 
bir kararsızlık içinde hayat sürme
ğe maruz bırakıyor .. 

MüSA VAT PRENSiBi DE 
HAYALMiŞ ..• 

Bu Milletler Cemiyetine İştirak 
eden milletlrin müsavat prensibi 
de hayaldir .• Cenevre muhiti devlet
lerin cemiyetinde müsavatı ileri 
sürdükleri ve büyük Britanyanın 
reyinin Lfiberyanın reyine muadil 
olduğunu iddia ettiği zaman halk 
gülüyor .. 

Hakikat şudur ki küçük devlet
lere şekli mahiyette bazı mazuzi
yetler veriliyor ve mesela bir ra
por kaleme almak veya cemiyete ri
yaset etmek ııibi roller bahşediliyor-

dından ptolar hakikat önünde dev
rilecekler ve bunları kuranlara bü
yük bir mesuliyet hissesi düşecek-
tir.» 

LANSBURY'NIN BEYANAT!.. 

lngiliz Lansbury partisinin es
ki başkanı Lansbury Romaya gelmiş 
ve Mussolini ile uzun uzadıya gö
rüşmüştür.. Lansbury, Roma ve 
cihan muhabirlerine verdiği beya
natta demiştir ki : <<.Seyahatimin 
gayesini biliyorsunuz •. Şahsi kana
atime göre, hali hazırdaki muadil 
meseleleri gözden geçirecek bir 
beynelınilel konferansın akdi la
zımdır •. Bu konferansta yanlış ve 
haksız olarak tespit edilmiş bazı 
territoriyal meseleler ile ekonomik 
ve finansal vaziyet ve iptidai mad
deler tetkik olunmalıdır •. Ben bir 
sondaj yaptım .• Hitleri gördüm ... 
Sonra Mussolini gibi bir devlet 
adamının ne düşündüğünü anla
mak için Romaya geldim. Düçe, 
umumi bir anlaşmaya taraftardır. 
Yalnız haklı olarak böyle bir uzlaş
ma müzakeresinin ihzari konuş
malardan sonra yapılmasını ve bin 
dokuz yüz otuz ikideki konferan~ 
~ibi boşa giderek Milletler arasın
~a hüsran uyandırmamasını İstiyor. 
Şunu kaydederim ki, konferans 

Akdeniz ve ispanya meselesine 
gelince Mussolini bana ltalyanın hiç 
bir memleketin arazisinde ve müs
temlekelerinde gözü olmadığını 
söyledi •. Büyük Britanya ile ltalya 
arasındaki münasebetlerde, Düçe 
çok açıkca söylemiştir •. Düçe bana 
demiştir ki : Roma ile Londra ara
sında hiç bir mühim ihtilaf yoktur. 
Eğer açık bir münakaşaya girişilir 
ve aradaki sui tefehhümler kaldı
rılırsa lngilizlerin Habeşistandaki 
yeni vaziyetini tanımalarına yol 
açılır •. 

Lansbury, konferans mevzuuna 
avdet ederek konferansın Macar 
milletine yapılmış olan ve bir harp 
ihdas etmek tehlikesini gösteren hak
sızlığın ıslahı için müzakerede bu
lunmasını i~etlemiştir .• Mussolini, 
bunu çok lüzumlu görmektedir. 

ilk tesadüfümde Lansbury"ye 
sordum .. 

-- lspanyol meselesi, dünvayı 
umumi bir harbe sürükler mi } 

Cevaben : 
-- Hayır dedi, yalnız eğer bir dev

let muazzam bir hata işlerse böyle 
bir harp mümkündür .. 

Roma sulh istiyor, Roma hiç bir 
1;akit istiyerek harbe girmiyecek
tir .. Türkiye ile l talya arasındaki 
iyi münasebetler ve Yugoslavya ile 
1 tal ya arasındaki anlaşma faşist po
litikasının nasıl bir veçhe tuttuğunu 
sÖsterir .. 

«il Giornale d"ltalia» diyor ki : 
:<Ademi müdahale politikasının tat
)İki için Büyük Britanyanın hazır
ladığı proıe, Londra komitesinin 

Motörlü tayyare kamplarının sayısını Türkkuşu sayıları kadar 
çoğaltacağız. Türk sporunda görmek istediğimiz hasletleri 

havacılarımız kendi şahıslarında toplıyacak 
Türk haya kurumu başkanı B. Fuat 

Bulca, Erga1l motorlü tayyare kampına 
giderek çalışın"'"'' yakından tetkık <i
miş, uçuşları ~eyretmış ve izahat almı~
tır. 

B. Fuat Buk~ b.ı:ıpa geldiği zaman 
talebeler ak~:Jm uçu~una hazırlanıyor

lardı. Bumda lnöni,;,-,de bulunm~yan 

bir şey vardır: Mctor [!Ürültüsü ve ber.
z.in kokusu. 

Inününiın bc~:.....ı..."'11 sihirli rüzgUrıclı ~. 

Buraya ıse talclr moı.orsüz planörle 
göklerde dol.l{mt.;\I 0i;'Teruruş olarak ı;c
liyor ve rnotôru c.·~1rrniyor. 

Uı;uşlar Littik!eı; sorra B. Fuat Bu;
ca, etraflna top:c.r .. «n gençlere, şu güzel 
ve değerli konu(.mC:•Yl yaptı: 

c.- On be~• gundcnberi buradasınıı . 
Bugünkü uçuşlıırınız beni çok mütehas
sis etti ve men-:ınun bıraktı. Havacılığı 1\fotörlü kampta kahraman tayyarecilerimiz 
candan seviyor5'.unuz. Uçmayı, yürü- lecektir. miş kişi bile yoktunuz. Bu seneki arka· 

daşlarınızm sayısı yüz ellidir. Gelecek 
sene Inönü meydanı gençlik kalabalı• 

ğmı alamıyacaktır. Bunu biliyor ve 
şimdiden yeni uçuş meydanları hazırlı
yoruz. 

mekten kolay öğrenmişsiniz. . . Bu an- Motörlll t&yynre kamplarını fazlalaş
cak gönle ve k&faya hakim olan bir sev- tıracak ve bunların sayısını Türkkuşu 
ginin tezahürüdür Eylul nihayetine şubeleri kadar çoğaltacağız. Tayyare
kadar devam cdeak olan kampta uçuş yi her zaman yanı başınızda sizi bekler 
bilginizi tayyareyi ~damakıllı kullan· bulacak5ınız, istediğiniz kadar gökle
mnyı öğrcneclk J._adar ilerleteceksiniı:. lr rimiz~ tflprnklarımız kadar bize yakın 
Bugünkü çn]ı.,,.malarınız1 pu seviyeye ve bizden oluncaya kadar uçacaksınız. 
ereceğinizin kuvvttli bir garantisidir. Sizler hn\·acı neslin öncülerisiniz. Ge-

Siz Atatürkün çocukları; müsbet bir 
enerji kaynağı haline gelerek, bütün 
memleket meselelerini en kısa ve en 
doğru yoldan halletmek kudretini gös
teren yurd sevginizle bizleri mesut edi
yorsunuz. Siz hepiniz birer tarihsiniz. 
Nesillerin görebileceğ i büyük inkılap

lar sizin genç yaşlarınız arasına sıkıştı. 
Biz yurdda sulh, cihanda sulh isteriz. 
Fakat günün birinde, memleketi müda

faa vecibesi karşısında kalırsak o za• 
man birer canlı kale olacaksınız. Ha• 
vacılık; kahramanlık, yiğitlik, yurdse-

verlik, nefse itimat, müsbet iş, ahlak ve 
karakter demektir. Biz sizde bütün 
bunların hepsinin bir arada ve eksiksi:c 
olarak bulunduğunu biliyoruz. 

Motörlü kampta kahraman tayyarecilerimiz 

Havacı merd ve kelimenin tam rn3• 
nasiyle centilmen bir sporcudur. Şefle

rin Türk sporcusunda görmek istedikle
ri hasletleri şahsınızda toplamış olacak• 
sınız. c- Bu genç göklerimizin gözümü
zün bile göremediği yerlerine çıkmış, 

bize enternasyonal rekorlar kazandır

mıştır.> derlerken bunu dinleyen: c Btı 
genç mi?, ne kadar mütevazi ... > deme
lidir. Eğer bu ikisi bir arada olursa si:& 
tam o zaman bizim olacaksınız ve his 
sizinle iftihar edeceğiz. 

Bizi, mesut eden bu çalışmalarınız, lıyor. Pilot mektebi önümüzdeki yıl bi
sizin için yeni çalışma sahaları arama- tecektir. Onlar size yetişemediler. Fa
ya ve bulmaya sevkediyor: Turizm kat size çadır içinde yatmak feragatini 
brövesi aldıktan 5o~ra , sizin için te- gösteren enerjiniz; arkanızdan bütün 
kamili kampları açacağız. Burada filo bir memleket gençliğinin koşmasını te
halinde uçuşlara ı~tirak etmeği, hava min etıı. Milletlerin istiklal şartları ara
harbı sanatını, akrobasiyi öğrenmiş ola- sına girmiş olan bir büyük memleket 
caksınız. Kampları , istidatlarınıza gö- davasında en önde olmanın şerefini ia
re derece drrece ayıracağız. Bütün şıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman hatır
meınleket gençHğini hava kurumu mü- dan çıkarmayınız. Siz lnönünde yet
esseselerinden almıya hak kazandığını çen sene Inönünde çadır içinde yattınız. 
dilediği kadar ve istediği kadar alabi- Bu sene orada muntazam binalar yapı-

Cümhuriyet bayramında bütün mem• 
leketin ve yabaııcıların gözü önünde bil
ginizi ve kudretinizi göstereceksiniz. Bu
na şimdiden hazırlanın12: Gözlerimiz ha
valarımızda sizi arayacak ve mahareti
nizi zevkle seyredeceğiz. 

Sizden; size teşekkür ederek ve si· 
zi tebrik ederek ayrılıyorum.> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
umumi toplantısında mevzuubahis litikasının Avrupalı olmıyan dev- idrak te hakikatin yol aldığı görü
olmuş ve münakaşalara faydalı bir Jetler tarafından kabulü İstenmekte- lebilir. Hadiselerin ve sebeplerin ica-
esas teşkil ederek komisyondaki dir.. batı tabii kuvvetler gibi gayri ka-
bütün d.evletleri'.' ~elegeleri tarafın- ıLERIYE BiR ADIM bili .muk~vemettir.. . • 
dan tasvıp edılmıştır.. Hıç hır Avrupalı ınkar edemez 

, ' SOVY.ET RUSY ANIN VA- Muhakkaktır ki bu tekliflerde ita\- ki general F ranko muharip tanı\
,.,.. ı ZIYETI ... ya ve Almanyanın mühim bir tesiri ması için icap eden bütün beynelmi

vardır •• lngiltere, ıleriye bir adım Jel şeraiti temin etmiş, fakat hala 
Yalnız Fransa ile Sovyet Rusya, 

mevzu esasları tenkit ile lngiliz tek
lifinin fikir ve esasatında büyük 
değişiklikler yapacak mahiyette bir 
cephe almışlardır .• Bu devletler kı
zıl politikasının esaslı bir surette 
tatbikini istemektedirler.. Bunlar 
geçen gün amele fırkasının Avam 
kamarasında uzun uzun münakaşa
lara yol açan prensiplerinin akışı
na uymak arzusundadır.. Eden, 
Amele fırkasına verdiği bir cevapta, 
alakadar partilerden birisine karşı 
gösterilecek teveccühün ademi 
müdahale polıtikasına uymıyacağı
nı izah etmı~ti .. Yeni 1 ngiliz proje
sinin direktifleri şunlardır : 

1 - Kontrol idame ve takviye 
edilmelidir .. ispanyanın yalnız bazı 
limanlarında yapılan bahri kontrol 
kaldırılmalı, iki tarafa da muharip 
hakkı verilmelidir .. Yine bu teklifte 
harp kaçağı addedilecek eşyanın 
Ademi müdahale komitesi tarafın
dan yapılacak bir liste ile tesbiti 
istenmekte, gönüllülerin geri alın
ması meselesi ileri sürülmektedir. 
Avni ;zamanda ademi müdahale po-

atıyor .. lspanyol meselesinin daha hükümeti ve rejimi tasdik edilme· 
objektif ve daha hakikate yakın miştir. . Şu halde kaydetmeliyiz ki 
bir şekilde tetkikine imkan veriyor. lngiliz gazeteleri, son vaziyeti kav• 
Bu teklifte bazı mıntakaların he- ramışlardır.. Ve Times bu yoldaki 
nüz müphem kaldığı muhakkaktır. bir yazısında, general Frankonun 
Bunların halli projenin tahakkuku- vaziyeti nakabili münakaşadır, de
nu temin edecektir .. Fakat heyeti 1 miştir.. «Manchester Guardian», 
umum iyesi itibariyle lngiliz projesi F ranko hareketinin milliliğini dün• 
esas itibariyle iyi ve faydalı görü- kü neşriyatiyle tasdik ediyor ve 
nüyor.. Bütün bunları söyledikten «isyan hakkını bir hareket adde
sonra geriye tatbik tarzının karar- derek Hitler ve Mussolini tarafın• 
laştırılması kalıyor demektir.. dan himaye edilmemiş olsa mahva• 

ltalya sefiri kont Dino Grandi lacağına hükmetmek vahim ve ha· 
ltalya hükümetinitı projeyi müza- yaldir.» diyor .• 
kereye taraftar olduğunu bildirdi. Böyle olduğuna, göre ekseriyet 
Böylece Faşist ltalyanın Ademi kabul ediyor ki meselenin sür'atle 
Müdahale işine İştirak arzusu tekit tesviyesi ve beynelmilel münakaşa 
edilmiş oluyor .• T abiati ile tavzih sahasının sadelendirilmesi için Is
edilmesi lazım gelen noktaların panya dahili harbine hakiki fiziyo
sür 'atle . tavzihi icap eder •• Böyle- nomisini vermek ve tabii hareket
ce kontrol işi ile gönüllüler işi da- !erini tasdik etmek icap eyler. 
ha esaslı bir surette halledilebilir.. Muhakkaktır ki lngiltere hükü-

ISPANY ANIN V AZIYETi meti ve saniyen Londradaki mü· 
ispanyadaki kızıl hükümete mu- mesaili general F rankoya da kızıl 

harip hakkı tanıyarak F ranko hü- hükümete olduğu gibi vaziyet al• 
kümetine bu hakkı tanımamak me- malıdır .• Beynelmilel müzaker~leri 
selesinin yersizliği lngiltere hüküme- kolaylaştıran sahayı temin eyleme• , 
tinin şuu~una girmiş demektir. Bu lidirler.» 
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da Bin'-'• Kamil Türközü tarafın
dan mahkemeye verilen arnlbalde: 
Çocu!:lan lzmir Mesudiye hane 
536 da kayıtlı Melihat Güzin ve 
Mehmet Melih ve İsmet Semfoin 
isimleri Ara(>? olduğundan bun
lardan kızı Melahat Güzin in Yıldız 
ve oğlu Mehmet Melihin Oktay ve 
diğer oğlu İsmet Semihin Atili da
rak adlarını cfeğİ§tirilmesini İstemi, 
ve mahkemece davacının talebi mu
hik sebebe istinat eylediği cihetle 
medeni kanunun 26 ıncı maddeai 
hükmüne tevfikan Melahat Güzinin 
Yıldız ve Mehmet Melih in Oktay 
ve İsmet Semihin Atili olarak adla
nnın değiıtirilmesine karar veril
mİf olduğu maddei mezküre hükmü
ne tevfikan ilan olunur .. 

(1471) 2707 



JCataduı Salh Hukuk Hildmliiinclen: 
ICUf&duıaın Eaki cami mahallesinden Kcwancı oilu ölen Meh

met Teresesinin oilu Süleymanla damadı Rifat aleyhine açbjı 
isaleyi fÜJU davuından dolayı dava olunanlardan Rifatin yeri
nin belli olmaması yüzünden ilinen gıyap karan tebliii suretiyle 
icra kılınan mahkeme neticesinde fÜyuun izalesi iatenilen evin 
meTcut hiaaedarlara göre taksimi kabil olmadıimdan satılarak 
bedelinin hiaaeleri niabetinde paylqtırmaaına 14/7 /937 tarihin
de karar verilmit olduiu usulün 141 ve 142 inci maddelerine sö-

~· .• • ...................................... , .......... ~:usu 

re bildirilir. 2703 (1466) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin eski yıllar kazanç vergiıinden olan borcunun temi

ni tahsili için tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacze
dilmit olan Sinekli caddesinde ki.in 73 sayılı arsası tarihi ilan
dan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. Bu ker
re yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak, pey sürmek ve 
salat 9artlarını öjrenmek isteyenlerin Defterdarlık T ahailit ka-
lemine gelmeleri. 30, 6, 13 2612 (1411) 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
lz'mir Liman işletmesinden: Fabrikasının Namdar 

t · K ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
zmır - araburun hattı seferleri yakında batlıyacakbr. Bilet UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ücreti KaraLuruna kadar iskeleler için yüz kurut, mevki yüz elli 
kuruttur. Ailece rünü birlik gidip gelecekler için ucuz biletler A D R E 8 : 
vapurun hareketinden bir gün evvel idarede satılır. Bu biletler G D GJRAS 
bet kitilik olup iki kiti ücretinden yüzde elli ailenin diierleri için • • 
yüzde yetmit bet tenzili.tlıdır. iskelelerde bilet ve etya ücretleri Pe9temalcılar, EYren aokak No. 3/1 
için tafailitlı ilinlar vardır. 2710 _ (1472) Singer dikit makinalan kumpanyası kartıainda 

Telefon: 2413 Poeta kutusu : 234 IZMIR 

~an~a viliyetl~kinmiidürlii~ '-~~~--~~~~~~~~~-
ğünden: 

Ketif bedeli 
Nev'i Tip Tek ev Lira 

Maniaanm Saruhanlı köyündeki Somkerpiç 4 12 5400 
Manianın Kayıtlar köyünde > 4 14 6300 

1 - Yukarıda yazılı köylerde yapılacak göçmen evleri 18/ağuı
to. 937 tarihine müaadif çartamba günü saat 16 da Manisa lakin 
Müdürlüiünde her köyiiıı ayn ayrı açık ekailtmeleri yapılacakbr. 

2 - lıLu evler keresteleri de dahil olduğu halde bilumum malze
mesi müteahhide ait olmak üzere anahtar tealimi auretile in.- edi
lecektir. 

3 - lıtekliler yukarıda yazılı kıymetler üzerinden % 7 1/2 de-
pozito akçesini teslimi vezne edilecektir. 

4 - Bu evlere ait ketifnameyi fenni idari ve münakasa tartna
melerini ve planını iıtekliler Manisa iskan Müdüriyetinde görebi
lirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni tarif ata göre veaaikini ko
misyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etmeleri ilan 
olunur. 2697 (1465) 

lzmir Dördüncü icra Memurluğundan: 
Kıymeti 

Adet Cinsi Lira K. 
600 Zahire ve incir koymağa mahsus yeni 

Avrupa çuvalı 300 00 
Yukarıda cinai ve miktarı yazılı altı yüz çuval bir borçtan dola

p 10/8/937 tarihinde salı günü ıaat 14 te Halimağa çarfıaında 
açık artırma ile aablacaktır. Mahcuz o/o 75 ini bulmadığı surette 
ikinci artırması 14/8/937 cumartesi ayni saatte ve ayni mahalde 
yapılacaktır. istekli olanlar o gün ve aaatlerde mahallinde hazır 

bulunmaları ilin olunur. 2712 (1469) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi 

ismi Ticaretgah adresi 
G. H. Mençu Mesudiye Cad. 72 ve Kardiçah han 70 
Zeynel oilu 

Lira K. 
235 36 

Hüseyin Kemalpaf& C. No. 28 30 86 
Yukanda isimleri yazılı mükellefler namma 929 ve 933 seneleri 

için Alaancak tubeaince tarholunan kazanç vergilerine vaki iti
razları üzerine tidilen tanzim olunan ihbarname ile kararların 
tebliği için mumaileyhimlerin bulunamamaları hasebile keyfiyet 
teblii makamına kaim olmak üzere uıule tevfikan ilin olunur. 

2695 (1468) 

Manisa iskan müdürlüğünden: 
Hane Keıif B. 

Nev'i Tip Tek Çift Lira 
Manisa merkezinde Marailya ben-
zeri kiremitli Karıir 2 20 12000 
Manisa Muradiye köyünde » 4 22 11220 

• Koldere köyünde Somkerpiç 6,4 11 14 15800 
> Mütevelli köyünde » 6,4 3 16 13750 
» Hocalı köyünde » 4 24 10800 
» Çobaniaa köyünde » 4 24 10800 
• Gömülceli köyünde » 6,4 13 12 15150 
1 -Yukarıda yazılı göçmen evlerinin intuı 17 / Aiuatoa /937 

tarihine müsadif salı günü saat 16 da Manisa lıkin Müdürlüiün
cle her köyün ayrı, ayrı kapalı zarf uauliyle eluiltmeleri yapıla
caktır. 

2 - lnta edilecek itbu evlerin kereateleri de dahil olduiu hal
de bilumum malzemeai müteahhide ait olmak üzere intaat anah
tar teslimi suretiyle yapılacaktır. 

3 - istekliler yukarıda yazılı kıymetler üzerinden o/o 7 ı depo
zito akçesine ait makbuz veya teminat mektubunu ve veaaikini 
2490 numaralı kanunun 32 inci maddesine tevfikan zarftan içi
ne koyarak komisyona teslim edeceklerdir. 

4 - Bu evlere ait kctifname, fenni' idari ve miinakaaa tartna
melerini ve planını istekliler Manisa tıkan Müdüriyetinde görebi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girecek olanların 2490 numaralı kanunun 32 
ve 34 üncü maddelerine tevfikan kapalı zarflarını 17 / Ağustos 
1937 gÜnü ıaat 15 e kadar Manisa lakin Müdüriyetine vermeleri 
Ye posta ile göndereceklerin de bu saate kadar komisyona yetit-
meleri lazım geleceği ilin olunur. 2696 (1464) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emval kanununa göre haczedilmif olan Kar4ıyaka Soiukkuyuda 
Metrutiyet sokağında kain 30 sayılı hane 21 gün müddetle müza
yedeye çıkarılmıthr. 

Takdir olunan kıymet üzerinden almak pey ıürmek ve satış 
.-rtlannı öğrenmek isteyenlerin Defterdarlık T ahailit kalemine 

.DAIMON 
vantilatorlan 

En son icat edilen bu yantilatorlar 1azm boğucu !;tcak
laruıdan kurtarır. Masa vantilttorlan üc pil ile çalııır kırk 
iki uat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çahıır mil· 
temadiyen yedi aaat deYam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında Ye ceplerde taıınabiJir. Gayet şıkllr tavsiye 
ederiz. 
Depoıu Sulu ban No. 9 • 28 Hüsnü Öz Ödemitli 

lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 3222 sayılı telaiz kanunu 1 Aiuatoa 1937 tarihinde mer'i· 

yete girmitti. Bundan sonra yapılacak telaiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal nıhaatname almak lazımdır. Bu ka
nunun muvakkat maddesi mucibince 1 Aiustoı 1937 de mevcut 
telaiz teaiaatı ve radyo sahipleri Aiu•toa 937 içinde ruhsatname 
almaia mecburdur. Bu ruhsatnameler P.T.T. merkezlerinden alı
nacak 15 kurutluk damga puluna tabi matbu beyannameler mu
kabilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kurutluk damga puluna tabidir. 

Radyolardan alanacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri Heyetin
ce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca ne9redilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgih
lardan eskisi gibi aenede on lira ve nüfusu on binden ataiı olan 
yerlerde senede bet lira almır. lkametgihlirdan gayri yerlerden 
alınacak ücretler için ayrıca ıazetelerle nqredilecek tarifeye 
veyi' P. T. T. merkezlerine müracaat etmek icap eder. 

937 mali senesine ait ücretlerin eylul 937 nihayetine kadar 
P. T ~. idarelerine tesviye edifme$İ lazım gelir. Eylul sonuna ka
dar verilmiyeo ücretler % 20 f azlaaiyle tahıil ve tetrinievvel ni
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on bet günlük 
bir müddet verilir Bu on bet rün içinde de borçlarını vermiyen
lerin ruhsatnameleri İptal ve haklarında kanuni takibata teveı
aül olunur. 

2 - Telsiz kanunu mer'iyete ıirdiii tarihten evvel tediye edil
mit olupta 937 mali senesine sari olan ücretler 937 senesi için alı
nacak ücretten mahsup edilecektir. 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi 
caiz olmıyan kimselerden •erici veya hem verici ve hem alıcı tel
siz tesisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye ka
dar hapis cezuı hükmolunur. Ve tesisat zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimaeler tarafından ruhsat alınmak
ıızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilir
se bir aydan altı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ruhıat almaksızın yalnız 
alıcı teıiıat Teya cihazı vücude ıetirenler veya kullananlar hak
kında 25 liradan 250 liraya kadar aiır para cezaaı hükmolunur. 

Seferberliie hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda örfi 
idare mıntakalariy)e her nevi ukeri memnu mıntakalarda birin
ci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında 5 seneden 10 seneye ka
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiil~ İflİyenler hakkında 
1 seneden 3 ıeney:e kadar aiır hapis ve 3 üncü fıkrada yazılı fiili 
itleyenler hakkında iıe 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 

6-7-&10-11·12-13-14-15-17 2706 (1462) 

lzmir Defterdarlığından : 
Elli bin lira sermaye ile tqekkül eden Alyoti biraderler ko

mandit tirketinin ihraç edeceği beheri bet yüz lira kıymetinde 
yüz adet hisse senedinin damga resmi olan bet yüz liranın tama
men tahsil edildiii damıa resmi kanununun 39 uncu maddesi 
mucibince ilin olunur. 2709- ( 1470) 

Bir Gripin almadan enet 

latırabm ve ağrınm en 
fiddetJiaini en kolay. en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çareıi bir kaıe 

GRıPıN almakbr, mideyi 

boımaz, b6brekleri kalbi 
1ormaı. 

Aldıktan bet dakika aonr• - ...... ·-·'" -···-- ---- -···-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYOOLUNDA 

· Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri 
TOrkiyenin en eaki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
rHile bütün Eğe balkana k&n· 
diılni aevdirmiıtir. 

Ottdlerlnde mlaafir kalanlar, 
lcendi evlerindeki rahah bu· 
furlar. 

Birçok husuıiyetlerioe illveten 
fiat!er ml\tbiı ucuzdur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . : . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

-. • . . . . . . -. . . 
..................................................................... : 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadJr. 
Adreı: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 

PERPINYAN 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

DeAlrmen, Oeylk ve Leylak markalarım havi hera.evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tip 
mensucabna faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
l'el raf adresi : Bayrak 
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Diş nıacunlarının incisi Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şü. !*tKLıNızoA.oLsuN Kı8 

V A 
W. 11". H. Van Der LıMlTET 

apuru cntası z & " V tası 1 ~ee ,,o. apur acen 
kOYALE NEERLANDAIS DElTl'SCHE LEVANTE lJNU! 

KUMPANYASI HAMBURG BINASI TEL. 2443 . ......... .... ,,, 
IRAJANUS vapuru 31 temmuz- cCHIOS> vapuru 16 temmuzda Lllerman Lineı Ltd. · ~ .. · 

dt limanımıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rotterdam, Hambarg ELLERMAN LINES LTD. 
t~n sonra Rotterdam - Amster• ve Bremen limanlarına yük alacak- DRAGO vapuru 1 O ağustosta 
~ ~e Hamburg limanları için yük tır. , •. Liverpool ve Svanseadan gelip yük. 
~tır.. «KONYA-. vapuru 7 ağustosta çıkaracaktır. KJNAKQL Eski ;'e 

-,enı 

liERCULF.S vpuru 7 ağuatosta li- bekleniyor. Anver• ve Hamburg li- l..ESBIAN vapuru 20 ağustosta 
1'ılnırnıza gelip yükünü tahliyeden mantarından yük çıkaracaktır. Londra, Hull ve Anversten gelip 

sıtmalılara, ittihuızlara, za. 
yıflara, kuvvetaizlere ittiha, 
kuvvet, net'e verir. '°nra Burgas - Varna ve Kösten- AMERlCAN EXPORT UNES yük çıkaracak ve ayni zamanda Li-

~ liınanlan için yük alacaktır.. 11lf! Export Steamahip corporation verpool ve Glasgov için yük alacak- Hazım hapları : 
SVENSKA ORlENT UNIEN «EXT A V1A> vapuru 7 ağustosa tır-
BA~DALAND motörü 1 O ağu.- doğru bekleniyor. Newyork. ve Bal- ~GERIAN vapuru .1 ~ ~tosta inkıbaz hayabn dütme"•dir. 

Linyet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapalan bu hapları 
aiz de kullanınız. 

~ hmanımazda beklenmekte olup timor limanları için yük alacakbr. gelip Londra ve Hull ıçm yuk ~la-
0tterdam - Hamburg ve hkandi- Pire Aktarmuı Seyri Seferler NOT : VOrut tarihleri, va-

:\'ya limanları için yük alacak- «EXCALIBUR:. vapuru 30 tem- purla~ı~ iaiml~r! !e ~vlun ftc-
~;.,. muzda Pireden Boston ve Newyork. retlennın değifık~klermden me-

... ''Mi 

....:.ıtVICE MARITIME ROUMAtN için hareket edecektir. ıullyet kabul edilmez. 
Kumpan7uı w «EXETER• vapuru 1 3 ağustosta ---------------l!l!llmrr:ii-a.::ı+mm-ne::am::ıcı1r.ı11cıı:ı1 .. .::iiflr1111t 

to. A.LBA JULtA vapuru 12 agu9- Pireden Boston ve Newyork. için ha
. ta limanımıza gelip Malta - Mar- reket edecektir. 
&ılya limanlara içi.n yük alacaktır. SEYAHAT MODDETI 

· · · · · · · · · · · · · .. · · Pire - Bo8ton 16 gün 
I ilandaki hareket tarihleriyle nav- Pire • Newyork 18 gün 
lllılardaki değişiklerden acenta me- ,.. t:'QRGES MABRO 
'Uli:.et kabW etmez. «uc. » vapur• 

flü.a fdla tahiİat için lkinci 23 temmmıda lekenderiye ve Port Sa 
ICordonda FRA TElLl SPERCO id limanlanndan mal çıkaracak. ve 
~ acentalığına müracaat edilme- ayni gün Köatence Galatz ve lbrail 
ai rica olunur.. limanlanna hareket edecektir. 

1'ELEFoN : 4142/42%1/2663 SERVlCI MARt11M ROUMAIN 
Bucareat 

ı---··------·, ~DUROSTOIU vapuru 31 tem

Diş Hekimi 

lb~ulla~ Naci 
muzda bekleniyor. Köatence, Sulina, 
Ga1atz ve Galatz aktarması Tuna li
manları için yük. alacakbr. 
JOHSTON V ARREN UNES Lld. 

Uvepool 
«JES.SMORE> vapuru 1 ağuatoe

ta bekleniyor. L.iverpol ve Anven 
ff O RT AÇSU limanlannclan yük çıkaracak ve Bur-

Hutalannı Birinci Beyler gaz, Vama, Köatence, Sulina Galatz 
ve lbrail limanlan için yük alacaktır. 

ıobk 36 numuda bhul eder. DEN NORSKE MIDDELHAVS-
Sahab 9 • 12 UNGE OSLO 
Öğleden sonra 3,30 - 6 « BAALBEK. motörü 24 tenı-
Randevü için telefon ediniz. 'muzda bekleniyor. lak.enderi} e, 

TELEFON: 2946 Dunkerk ve Norvec limanlan için ._ ___________ yük alacakbr. 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasır) oKemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

Izmir Sıhhat ve içtimai Muave
net müdürlüğünden: 
Sağır, Dilsir ve Körler müessesesi 

satın alma komisyonundan 
Cinsi Adet Muhammen kıymeti % 7.5 . ~ ~ 

r orna makinesi 1 600 45 
t Sağır, Dilsiz körler müessesesi için bir adet torna makinesi aa,t al~nacağından talip olanların yukarıda gösterilen o/o 7.5 pey 
G Çegıni yatırmak suretiyle 20/8/937 de ve ,artnameyi görmek 
lere her gün sıhhat müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

. 3 6 10-14 2641 (1Ul) 

lznıir Vilayeti Öef;erdarhğmdan~ 
Ilı S~ibinin vergi borcunun temini tahsili için haczedilen Ah
IQ Claga mahallesinde Şaphane sokağında kü.in 12-14 sayılı pala-
lll~t deposu yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden 21 gün 
._ Uddetle müzayedeye çıkarıldığından almak, ve pey sürmek ve 
ı.!:! tartlarını öğrenmek isteyenlerin Defterdarlık Tahsilat ka-

ile ırelmeleri. 30, 6, 13 2617 (1412). 

' -

TURAll. 
TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlannı, traı sabunu ve kremi ile gClzellik krem

lerini kullamnız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız toptan ıa
tıılar için bmirde Gazi Bul•arında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mOracaat edinh. 

Poela Kut. ••• Telefon 1t4tle 

Tahta kurusu, 
sinek, sivrisinek, 
pire, örümcek, ka
rınca, güve ,yakar

cık, akreb ve )'llan 
gibi akciğeri ba-

Junmıyan hayvan

cıkları öldürmek 
,için fennin son bul
duğu kat'i formlll 

lizerine hazırlan

mıt Amerikan 
Vbiz marka illcın 

her bo7da amba
lajlı ve d6kme ha
linde aıh en ucuz 
fiatlerle depomuz-
da aablar. Toptan
cılara mühim is-

konto yapıhr. Sor• 

gulara hemen ce
vap verilir. 

Telefon 3882 

t - • L ~ ,' ,' • •. • ~ •'. ı Wlllll 
D o yç e O r i y a n t b a n k 

DiıESDNER BANK ŞUBESi 
IZ1'1iB. 

• MERl\EZl : BEHIJ~ 
Almangada 17~ Şubesi Meucuiiar 

8eı maye vo ihtiyat ak~·esi 
165,000,000 H.ayhsmArk 

Türkiyede Şnbeleri: lSTANBUiı ve lZMIIt 
:Mı191rJa ~ulıeleri: liAHlRE ve JS HENDERlYE 

Her türlü banka maaıoelıltnı if" ve kabnl eder 
c ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tabıil ve saire içtn 

~bvf\n ~erattıe RROISTRRM ARK ıu•hhf'. • (l)-h • 

- ' 

• ı 

. ~ . ' 
.. ' 1 • 

Onu kullananlara ditlerioin temidenme~i beyadaoıp parlama• 
ve kat'iyyen çliriimemeai gibi bütün hayat s3recek b:r muafiyd 

YCrİr. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radvolin 
e# 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında haznlanan Ju· 

vantin aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 

olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 
Juvantin aaç boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

ilze;ine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak lem!n ccH
(en renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle da 

çıkmaz. Ea ciddi we emniyetli markadır. 

Eaanleerde ve ıtnyat mağazalannda arayınıx. 

Telefon 388Z 

ZAflYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATIZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TES1Rl 

YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczaoesj 



Beklenen büyük Başlamış 
... mli ...... ımll!lllCl .................. I ...................................... ... 

Pekinin 36 kilometre cenubunda 
• 

Çin merkez ordusuna mensup fırkalar dün Japonlarla temasa geldiler 

ankin· boşaltıyorlar . 
---------------------------------aponlar Tiençine daha 60 bin 

bir kuvvet ~ön derdiler ______________________ ...;.. __ 
Japonlar 

tebaalarını 

Kantondan, Çinliler . de Kore ve 
geri çekmek için tedbirler 

Formozdan 
almışlardır 

Londra, 5 ( ö . R ) - Nankinden 
b ildir iliyor: 

Gece yarısından ıonra bütün 
ajansların teyiden verdikleri ha
berlere göre, Çin merkez ordusu
na mensup kuvvetlerle Japon or
<lusu Pekinin 36 kilometre cenu
bunda tema~a gelmiş ve beklenen 
büyük muharebe başlamıştır. 

Japonlar, bilhaHa büyük m ik
tarda motörlü kuvvetlerle hasım
larına tefevvuk etmeğe çalışıyor
lar. 

Şan - Kay - Sekin merkez ordu
au ise büyük f edaki.rlıklar paha
~ınn japonları geriletmeğe çalış:
yorlar. 

DAHA 60 BiN ASKER 
GöNDERDtLER. 

V aziyet şimdilik Japonların lehindedir 
Tokyo tecrübe balonları uçurtuyor 

Cenuba çekilmiyorlar ... 
Merkez ordusu 20 fırka i:ıskerle 

Japonlara taarruz edecektir .. 
Çinliler Nankini müdafaa için fevkalade tedbirler 
almışlardır. Sulh yoluyla anlaşma imkanı kalmamıştır. 

Tokyo-5 (ö.R) - Çinde hareka-
tın başladığı günden bugüne kadar 

!
Japon zayiatı hakkında neşredilen 
bir resmi rapora göre Japonlarda 
326 ölü ve 869 yaralı vardır.Çinlile
rin zayiatı 2650 si ölü, 8200 Ü ya-
ralı olmak üzere on bin 850 kişidir. 

BIRGöROŞME 

Tokyo, 5 ( ö .R ) - Bazı haber
lere göre general Çankayşek şima
li Çindeki Japon garnizonu ku
mandanlarından bir generalle mü
zakereye girişmiştir .. 

ÇiNLtLER HARBE HAZIR 
LANDILAR .. 

ROMADA SUKUTU ·HAYAL 

Parisin son temaslara 
Roma • 

vermemesıne 

ehemmiyet 
kızıyor 

• 
bir nutuk söyleyecekı111ş Mussolini bu ay içinde. mühim 


