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Scnı,~ 
Libyaya sevkiyat 

Napoli. 19 (AA) - Liguıia vapuru iki bin 

askeri hamil olduğu halde L;byaya hareket et· 
miştir. 

Bu kuVYedcr yirn1inci kolordu mevcudunu 
ikmal edecektir. 

YENi ASIR Matbaasmd• baulmııtır. 

.......... ~umen · aşvekili d ekleniyor 
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• Cei ı 

Balkanlarda müttefiklerimizle de.a 
ğişmez bir sulh binası kurduk 

B. Antantı ... 
---·---

Hemen h-;men bütün 
Balkanları kaplıyan 
bir arazi ve &o mil· 
yonluk nüfus kitlesl 
ile bütün dünyada son 
dereci! mütecanis, 
son derece Atıenktar 
bir birlik manzarası 

B0<jazda Rumeli Hisarından gü:el bir truınzara 

lstanbul, 20 (Hus~si ".'uhabiri· ı gunluğun tesiriyle bitkin bir hal ... 
mizden ) - Karadenızdekı fırtına deydik. Bir tayyaremiz 100 metreye 
şiddetini hafifletmiş gibidir. Midye ı kadar inerek bize yiyecek attı. Se
ııahillerinde, Serfez koyunda feci bir vindik. Kuvvetimizi yeniden topla
vaziyette bulunan ve bir türlü ka- mağa imkan bulduk. Hayatımızt 
raya yanaşmağa imkan bulamıyan kahraman tayyarecilerimize borçlu
beş motörden biri dalgalarla pençe- yuz. 
leşe pençeleşe boğaza iltica edebil- Hora Tahlisiye gemisi de hadise 
di. Motörün kaptanı ölümle müt- yerine varmış, kazazede yelkenlileri 
hiş bir mücadele halini alan sergü- yedeğine alarak boğaza sokmak su· 
zeştlerini anlatırken şunları söyle- retivle kurtarmıştır. 
di : Denizcilerimiz hükumetin yük-

- Midyeden ayrılırken günler- sek alaka ve yardımını minnettarlık. 
den heri devam eden açlıibn ve yor- la karşılamışlardır. 

Arap tedhişçileri 

• 
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Gençliği 
Nasıl yetiştirelim? ŞEDİR &4BERLER~ 
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-BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHlFEDE-
kadar kuvvetli yetişmemiş olmanın 
burada en mühim rolü oynadığını 
teslim etmek lazımdır. Bu suretle 
Clavanın esasına gelmiş oluruz. 
Fikrimizce üniversitede rastgelece
ğimiz aksaldıklarm sebeplerini, da
ha çok zaman için, liselerimizde ara
mağa mecburuz. Liseler üniversite
ye iyi yetişmiş talebe hazırlayabil
mdidir; Bütün liselerimiz bu imka
na kavuşmalıdır. itiraf etmCliyiz ki 

Tütün Piyasası 
Tütünlerin yüzde yetmi
şi denk haline kondu 

ehir meclisi 
ikinci Teşrinin birinci 

günü toplanacaktır 
bu İf her şeyden önce bir bütçe ve Her yıl tütün rekoltemizin sarfında numaralar koymaktadır. Bu .suretle pi- Belediye reisl~i. şehir meclisini ikin- aljyeti gayet müsait tekilde inkişaf et
kadro işidir. Bütçe işidir, zira lise- kıymettar yardımlart görülen Gary To- yasa açıldığı g~le_rde paz:ulık i?leri j ci te,rinin ilkine rastlıyan pazarte .. ai gü- miştir. Uzun senelerden beri. ihmal edil
!ercle sınıflar öğretmenlerin talebe- bacco kumpanyası direktörü Mr. Gary daha kolaylıkla ınkışaf edebılecektır. I nü saat on altı buçukta toplanmaga da- miş bulunan yukarı mahalli.tın yol, kal
lcrle yakmdan alakadar olmalarını şehrimize gelmiştir. Tütün piyasası Muhtelif ınıntakalarda tütünler yüz- I vet etmiştir. Hazırlanan davetiyeler dün dınm ve lağım i~Ieri kolayla§mıştrr. Bir 
imkansız kılacak kadar yüklüdür. açılına hazırlıklan devam elliği bugün- de y~i.miş itibariyle denk ·haline gclıniş- şehir meclisi azalarına gönderilmiştir. çok bozuk yollar yaptmlnuş, lağun t.eş-
Halbu ki örrr...tmen talebesini her ı__,,,, • ı :ı~:~: o·- lerde Mr. Cary0 nin izmire gelişi ve tü- tir. Kalan kısım da iki hafta içinde Ruzname şudur : ilUUltl geruş et~..:r. 
derste kontrol edebilecek vaziyette ı·· mah 1.. 1 aı· k d ı ·· h 

1 

olmalıdır. Talebe .bu kontrolun un su uy e n a ar 0 uşu, şup c denk haline gelecek, ondan sonra piya- 1 - E~ki zapt.ın oku~ması 937 yılının en verimli işlerinden biri 
edilemez ki. ehemmiyeUi bir iştir. sanın açılması imkan dahiline girecek- 2 - Bır senelık faalıyet raporunun de, ıehre büyük bir hareket temin eden 

daimi oldugu.. nu hissebnelidir. Bu :ııır G •'[ ·ı M''.!>- h ._ ıur. ary yarın ı> ug a, ıuı:; ve a- tir. okunması ve kabwü. ve bir aylık bir müddet için ,elırin.sos-
neticeye varma~ :İçin liselerin sayı- valisine giderek tütün mahsulünü göz- n B al ha t da d :r.· d" • 

k 
Rekoltenin bu yıl da kolaylıkla tüke- 3 - Riyaset teldi eri. iriken işler Y YICl ın e5ışme yapan ye ıncı 

smı en az i i misline çıkarmak za- den geçirecektir. Mr. Gary, tetkikleri-. d B neccg~i anl,...ılmaktadır. Bilhassa Aıne- etrafında meclisin kararlan. lzmir fuarının kazandığı üstün muvaf· 
rureh var ır. ütçe işine imkan bu- ni tamamladıktan sonra Yunanistana da ., 
}unmuş olsa bile öğretmen kadrola- gidecektir. rikan kumpanyaları, sun'i fiatler empo- İzmir belediyesi, muhtelif bakımlar- fakıyettir. Belediyenin faaliyet raporun-
n kolaylıkla doldurulamaz. Bugün- ze edilmemek ti le Ege rekoltesinin dan hareketli bir yıl geçirmiştir. Beledi- da lzmir fuarına geniş bir yer aynlmış-

Öğrendiğimize göre, bütün Amerikan li ·şarı y lnh" .d . d ye bütçesinin müsaadesi tahtında ya- tır. Belediye reisi bir hafta sonra fzmi-
kü liselerimizin öğretmen kadrolan- kumpanyalarını temsil eden eksperler yarısına ta ptır er. ısar ı aresı e . . . . . 
nı tamamlamak hususunda ne ka- b l k d .. .. . sına · ti pılan ı§lcr, yapılması keııtırılen ışlerın re gelecek ve şehir meclisinin açdma 

tütün mıntakalarmda yeniden tetkikle- u yı er en en tutun pıyasa ış ~ f ı.· d ~· B'lh • h" .. · d b 1 ak R · ·· "-" 
·..:ı k •· k~''" d f ed ld l d evıun cuır. ı assa unıumı ızmette torenm e u unac tır. eıs o gun oır 
oar çlo muş wata tesa Ü İ iği- re baslamı.,tır. Ekr:perler muayene et· rak ederek ihtiyacına tekabü e ecek v h · - '•· d ı · ._ d d t · ~-ı. - ı· le J çalı-ld•mru ftn· • b. · Baza ed · 1 • " k 1 e şe rı yw.:.ın an a aı:a ar e en anzı· ı nu~ soy ıyerc nas ;ıou -· ~ 
nı 1 ıyoruz. n t rıs yı ının or- tikleri ve beyendiklerl mnhsule hususi derecede ··ba tta b lunaca tır ~ı~bd~m~tt~~b~d~·~~~------~~~~~~~-~--m-u __ y_a_a __ u __ ~~~·~~~~~~L~rln~M~~~ ~la~~~ 

Harp sanavtı 
ler vardır. Öğretmenler, mesaileri 
nisbetinde refaha kavuşmadıkça öğ
retmen kadrolanndaki darlık kolay
lıkla izale edilemez. Burada iki esns
lt işi birden ele almalıyız: 

Türkiycnin maarif siyaseti dün-
Bu sınıf askerlere 

verilecek 
yanın hemen hemen en demokrat • 
olan maarif siyasctidir."Devlet, var- yevmıye 
lıklı olsun olmasm, bütün milletin 
irfan ihtiyacını temin etmeyi vazi- - • - • - • -
fe bilmiştir. Bu çok şerefli bir an- Askeri fabrikaların seferde sanatkar Oç m:ıddelik olan proje şudur: 

• o 

ıs e e 
Beklenen listeler 
bakanlı tan geliyor 

iayışbr. Fakat her yıl ilk, orta mek- ihtiyacını şimdiden karşılamak, ordunun c Askeri fabrikalar (kara, deniz, ha-

teplere, liselere akın eden talebenin hazar ve sefer için bir kısım silah ve va) kadrolarına dahil harp kıfalnn er- Bu yıl orta okullarda fazla ders saati Kara•n• orta okulunda - Resinı og-
miktan yüzde on beş ila yirmi nis- mühimmat ihtiyaçlarını daha ucuza mal ledne kanuni islihkaklanndan başka bu ....... 

tmck b . -rı k · ,__ k t'-'- ·ı "h kl d · ib · kabul eden öğTetınenlere ait zam lis- retmeni bay llhaminin ücretine 24 lira, betinde artıyor. Bilhassa üniversite~ e ve az ır m:ısraua ço ış ÇıNı.r- ı uuırın3 ı ti a arın an ıtı aren uç 
ye talebe yctiııtiren liselerde her 

51
_ mak maksadiyle ~hll edilm~ olan harp ay geçtikten sonra başlamı:ık prt.iyle eh- tcleri gelmeğe haşlnmışttr. DGn gelen- Fransızca öğretmeni bay Abdi Tevfikin 

nıfm şubeleri çog-aldıkrn çog-alıyor. sannyü sınıfı için hükumet bir kanun liyct gôs:cren ve ·esaileriyle mÜ{'SSe- ler şunlardır : ücretine 24 lira, tabiiye öğretmeni bay 
~ pro· • h Ja t · nf ı d" ı f 1 l k K k t k l d · • Necclete 24 lira, B. Osmana 24 lira, Bu tehacümün önüne sed ç.ekmeğe JCSı nzır mış ır. seyı me nal en ıreıı er ere sır ça ış 1 - nrşıya n or a o u un n - nyazıye 

imkan var mıdır? Bunu kimse aklı- Bu proje ile hiı..meti diğer sınıflar hiz- ları günle~ mahsus olmak ve birinci öğretmeni bay fbrahime 24 lira, riyazi- tarih - Coğrafya öğretmeni bay Halide 
na getiremez. Şu halde ihtiyacı tat- metinden uzun ve ağır olan bu sınıfa sene en çok elli, ikinci sene de yüz ye yardımcı öğretmeni bay Kemale 28 24 lira, Yurd bilgisi öğretmeni bayan 
min edecek olan bütün imkanlan rağbetin artırılması gibi sebeplerden kuruşu geçmemek üzere askeri fabrika- lira, tabiiye öğretmeni bayan Seniyeye Hayriyenin ücretine 12 lira, tarih oğ
kullanmalıyız. Devlet varlıklı olan- başka imalatın nefaseti ve istihsaültın larca takdir edilecek bir yevmiye veri- 24 lira, Fransızca öğretmeni Bn. Emi- retmeni bay Kemalin ücretine 24 lira, 

fızami randımanının elde edilebı"lm"'sı· lir. 24 ı · "h C " fy .. N tti' · ·· · 24 1" b R lar için çocuklarını parayla okuta- '"" neye ırn, tarı - ogrn a ögretme- ure nın ucretınc ıra. ayan e-
bilecekleri liseler açmalıdır. Ancak için devamlı suretle fikir ve bed"'n ener- Bu yevmiyeler, askeri fabrikalar ni bayıın Zahidcyc 24 lira, D. Nevzada firenin ücretine 24 lira iliivc edilmiştir. 
bu şekilde mevcut liselerin yükünü jisi harcıyncak olan bu sınıf mensupla- bütçelerinin amele ücretleri tertibinden 24 lira, bayan Muazzeze 24 1ira. Türk- Buca orta okulunda • Fransızca öğ
muayyen bir nisbet dahilinde hafif- nna bir yıpranma h:ıkkı karı::ılığı ola- tesviye olunur.• çe öğretmeni B. Süleyman Faikin ücre- rctmeni Muhip Uzayın ücretinden sekiz 
letmek, öğretmenleri terfih suretile rrık ehliyet derecelerine göre birer mik- Proje ne.şri tarihinden muteber ola- tine 24 lira. bnyan Müfideye 24 lira, lira tenzil edilmiştir. Riyaziye öğretme-

tar yevmiye verilecektir. caktır. M "k" .,y ı_ s · kadroları genişletmek kabil olabilir. usı ı ogretmeni uay aipe 24 lira üc- ni Muharrem N cinin ücretine yirmi li-
~~ ~k~ ~rm~d·~~~~~~K~~~-ı~~~~~~~~-~=~~~~~~~~==~~~Dq~~~ m.~~"241~M~~~24l~ 
behiyet vereceği zannedilmemelidir. 1z1 ay Bir diş doktoru Ayni okuldan tabiiye öğretmeni ba- Tarih - Coğrafya öğretmeni Saite 24 lira, 
Elye~ bir çok varlıklı insanlar ço- Haftas,nın Uk nUnU ynn Edibenin ücretine de 24 lira ilave Türkçe öğretmeni Kemnle 24 lira zam 
cuklarını lstanbuldaki hususi lise- r.;,; Mehtupla l:endisitıl tahkir edilmi tir. yapılmıştır. 
ı -d · la Yarınmemle- Kw~~~~~~~dün,m~ eden şahsı dava ediyor~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıere gon erıyor r. . 

k 
. h f d .. l' d 1 I' tcsnn bır programla ce~tir. Tanınmış Bundan bir müddet evvel, diş doktor- İzmirden 

Son hafta ihracatı 
etm er tara m a ucret ı ev et ı- b 1 rd -~ı.·ı d·ı k 11 1 . 
l 

. 1 b 1 d k la lıkl ayana an t..,.....ı e ı en o ar ev en larından birine, posta ile bir mektup Generallerimiz 
Şehrimizden ayrıldılar se erı açı ırsa un ann a 0 Y a gezerek Kızılaya yeniden bir çok kim-

dolacakları muhakkaktır. işi bir de . .. . . gönıierilm~li. Doktor daktilo ile yazı-
bu zaviyeden tetkik etmelidir. selen aza kaydetmı~lerdır. lnn bu mektubun hakaretamil; cümle-

ŞEVKET BlLGlN Bugün Lir çok hamnmlar Kızılnyın lede dolu olduğunu görünce, uhıtaya 
Son hafta içinde Izmir limanından 

muhtelif ecnebi memleketlere yapıl:ın 
üzüm ihracatı 537 tondur. En fazla üzüm 

çeken memleketler sırnsiyle Hollanda, 
Itnlya, Belçikn ve Lehistnndır. Mahsul 

mevsimi içinde yapı1an üzüm ihracatı 
5367 tona baliğ olmuştur. 

Or general Ali Sait ve Kor general 

Kızıla ya 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Yardım 
••••••••••••••••••••••••••• 

Her Türkün insani vazife
sidir. Vazifesini seven insan 
bahtiyardır. Vereceğin yar
dım paraıı döner dolaçır yi
ne senin iyiliğine harcanır. 
iyi gününde ona yardım et •• 
F el&ket gününde onun sefka-
tine sığın.. · 

Kızıla ya 
Yardım 

Vatana yardımdır. Yılda 
50 kurut vererek i.za olan va ' 

tandq vatana kartı olan me
deni vazifesini ifa etmis olur. 

UI.GQZ7'Jdf"EL7J;ZVJ~J.7.:ı:xz-/7.ZZ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Halkevi kösesi ~ 
~~..T~~~..7..n .. 
Projeksiyonlu konf e-

rans verilecek 
- Bütün memlekette büyüle bir 

nlaka uyandıran Türk Tarih kongresine 
evimiz hesabına gönderilen Tarih öğ-

retmenlerinden bay Hüsnü kongre in
tibaatmı seri halinde Halkevi salonun
cla h lkımızn anlatacaktır. 

Kongrenin ehemmiyetini tebarüz ct
.ıtirmek için projeksiyon kullanılacaktır .. 
Projck İyon kullanmak zaruretine bi
naen konferans 27/10/9 37 çarşamba 
gÜnÜ ancak saat 18 de verilecektir.Bu 
faydalı konferansa bütün yurdda~lan

mız davetlidirler. 
2 - Bu gün saat 17 de Kütüphane 

ve neşriyat komitesinin haf talık toplan
bsı vardır. 

emrine verilmiştir. Fakir halk bu ha- şikayetle bulunmuştu. Şi.kiıyctte bulu· 
mamlardan ücretsiz olarak istifade ede- nulnn adam, bir ticarethanenin muhasc
cektir. 

beeisidir. Diş dokloru aldığı mektupta, 
--<>-

Bir hırsızlık şahsına tecavüzde bulunulduğunu cör-
düğü için dava etmiştir. Dava ikinci sU1h 
cezada görülmektedir. 

-0----

Şark ticaret yıllığı 

Kcçecilerdeki şaraphanelerden birin
de bir hırsıilık hadisesi olmu~ ve bunun 
faili olarak Bergamalı .Mehmet ~ ~ ~
lanmıştır. Bundan iki yıl evvel, ywı
gınlıklarda Çarleston Mustafa ile bir Balkan Ticaret ve sanayi odası trı.· 
ahzu gasp hadisesinin suçlusu olnrak rafından ç,ıkıınlan cŞark. Ticaret yLllığı:t 
Ağırcezaya sevkcdilen bu adam; kıs- na iz.mirin ticari faaliyeti ve ihracat 

• men de ahlak zabıtasının tanıdığı sima- müesseeeleri haıtkında geniş ölçüde ma· 

lardandır. lumat gönderilmiştir. Yıllıkta lzmir ve 
Mehmet B. Alinin on beş lirasını aln- Egenin turistik yerleri ve cazip kö~leri 

rak, savuşmaktan suçludur. 1 hakkında malUınat ta bulunacaktır. 

Son haftanın incir ihracatı 10G9 ton-

Keramettin dün saat 11.30 da Aydın 

treniyle şehrimize gelmişler ve saat on 
ikide hareket eden Bandınna ckspresi-

le şehrimizden ayrılmışlardır. General

ler teşyi edilmişlerdir. 
----o-

Sömikok f iatleri 
dur. Alanlar sırnsiyle Amerika, lsveç, Sömikok fiatlerinde bu yıl gözleri 
Italya ve Belçikadır. Şimdiye kadar 

10719 ton incir ihraç edilmiştir. Hafta 
çeken bir yükseliş mevcut olduğu anla

şılmaktadır. Hükümetin yaptığı 65 lru-
içinde 2498 ton tüt.. 651 to k .. .. un, n meyan o- ruşluk tenzilata rağmen fıatler, tenzilat 
ku, GOO ton arpa, 94 ton palamut hüla- yapılmadan önceki nisbetini 25 kuruıı 
n~ , 

sası. susam, 54 ton palıı.mut, 24 fazlasiyle a!!mıştır. Bugün Sömikokun 
ton badem, 23 ton zeytin yağı, 18 ton tonu 2 3. 75 liradır. Halbuki top kıyme
deri, 10 ton kumdart ihraç edilmiştir. ti 16. 1 O liradır. , 

BiRi : Seviye itibariyle yekdiğerinden farklı tahıiyetlerin tabiat ve mizaç.lariyle alay eden ve bunlann iç yüzünü meydana 
vuran eğlenceli ve zevkli bir filim ile : 

DIGERI : Karımı ihmal ettim cezamdır, diye feryat eden ve atkı uğruna ıinir buhranına uğrayan bir kadının ııtırabıaı ve İn· · 
tikamını tasvir eden .iki büyilk filim .. 

Bugün TAYYAREDE 
Görmek üzere ,imdiden hnzırlanınız 

-AŞ •• u 
YILDIZLAR FiLMi DiYE ANILAN BU BOYOK FiLiM GABY MORLEY - ELViRE 

POPESCO - LEFAUR RAIMU • DUVAL ve VICTOR FRANCEN TARA
FINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ŞAHANE BiR Fl~tM 

2 - OPE ADA BjR GECE 
AiLE HA YTININ iNCELiKLERiNi MUSAVVER HiSSi VE IÇTiMAt AŞK FiLMi 

21 iLK TEŞRiN PERŞEMBE ~1 
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BAZAN :r.~'j 
Fuarın faydaları 
İzmir enternasyonal fuarı lzınir }ıal· 

kı için yalnız ticari, iktısad.i sıUı.aWÖ8 
değil, ayni zaman.da medeni, içtimai ve 
ahlaki cephelerde de büyük faydalar 
temin etmiş ve ferdi kabiliyetlerin in
kişafına da ;yardım eylemiştir. Bunu 
kimse inkar edemez. 

Bu fuarın faydalart sadece tzınirt 
mi münhasırdır? Hayır! Bir defa bütiiJI 
Türkiycmi.zln diğer şehir ve kaS8ba 
halkının tzmiri gelip görmeleri, 11e ı1· 
nen İzmir halkının müstefit olduğu şe·r 
lerden istifade etmeleri, milletimizin bU 
vesile ile şehirlerimizi kasaba ve ara· 
zimizi görüp tanımaları, yekdiğeriyle 
kaynaşmalart millet için bir kardır. ve 
nihayet onlar da kendi şehir ve ~ 
balarında fuar kadar değilse bile oabl 
küçük çapta olsun bir şeyler yapınaıııJI 
faydalı olacağım dü.şünerek aldıkW' 
güzel intibalarla güle, güle memlek~ 
!erine avdet ettiler. Bunlar hep faydıaıa 
ve güzel hareketler, au için hayırlı .. a
metlerdir. 

· en" İzmir fuarı, deniz yollanmız, şun 
diferler idarelerimiz.i de bir hayli kaz.aJI" 
dırmış, tzmirde ve diğer rnemleketleri
rnizdeki bir çok fakir nalkın da yüı-
lerini güldürmü~tür. Ve nihayet ha~~ 
ten gelen ecnebilere karşı TürkUn 15 

dat ve kabiliyetleri bakımından da peJc 
güzel bir reklam olduktan maada cC' 

nebi parası ve seyyahı da çCkmeğe bil" 
yük bir amil olmuştur. 

Fuarın kapaıunasıncla.n bir kaç gil1' 
sonra idi 1stanbula gittiğim wman oW 
!erde geceleri yatacak bir yatak b~ 
mak için akla karayı seçtim. tstanb 

içindeki otellerden maada Kadıköy, '()'r 

küdar semlindekilcr de dolduğu ı:U>1 
hususi pansiyonlarda dahi yer kalrı'l8• 
m1c::tı. -..: it 

Neden diye sorduğun~ zaman. tıtıı1 
fuanndan dönenler bütün otelleri do .. 
durdu da onun için yntak yok bafıı1'f 
ancak bir hafta sonra belki yavaş ya\TJŞ 
oteller boşa1mağa başlar cevabını alır'" 
sınız!... Bu ne büyük fayda ne seıncrc
li luıreketlir. 

Doğrusu ya ben bu büyük başarıSıtt' 
dan dolayı tzmirin (Herkes tarafında~ 

ild •u• • • "tt••• ) nenç belediye tc sev ı,gını ışı ıgım b tlc 
sine hayran kaldım. Bu münasebc 
Türk halkına Jayiklik. alanında ilk zc~ 
li harekeU vermeğe sebep olan J( tli' 
hane parkının yapıcısı sayın oper• 1'· 
general Cemili de hürmetle yadetnle 
ten kendimi alamadun. ...ı 

bir•e" 
:t\h ne olurdu şimdiye kadar şe lJJI 

rimizde belediye reisliği yapoıı.ş .. 
0 i.i~ 

z.evat böyle büyük te de~il ~ ~ 
birer eser meydana gcürmış ols ırct 
büyük şehirlerimiz bugüne katlar b 
cennet olurdu! ... Değil mi? ••. 

H. ol{ 

--0--

Cümhuriyet 
bayramı günü 
BAŞTARAFl BiRINCl SAHl~ 
mekte, yahut ta taleplerinin kab dit· .. 
imkiin görülmediği bildirilrnekte pıll" 
Kanuni sebeplere taalluk etrniyen

6 
,-• 

d. 4 
racaatler kabul edilmemekte ır. fol,.-. 
etlik i~ oeklinin tatbikiyle mükelle ~· 
müesseselerden bazılannın saııt f• tıY 
dan mütevellit baD kanunsuz. i~let~eıi' 
vessül ettikleri anl~Jmaktadır. I~ ~e' 

· darı haklarının :uynına kafiyyen rneY 
rilmiyecektir. 

S.tm8mucadele•1 eti"' 
. d A . . ınabllU t-<• Kemer cıvnnn a, xızıye 

1 
r• ,... 

de sıtma baş göstermiotir. Hasta a 

nin verilmiştir. 1'•~' 
Civardaki dükkanlardan harn 

lnr toplanmışt1r. 

Kumarbazlar 
lıdll8r Mahkemeye ver ·ııe cıe-

1 .. def es• it• 
Zabıta; kumarcılar a ınuca h"e ı 

. T 'k iki kll ı.,• vam etmektedır. epecı te . k h,..e,. 
kemer köprüsünün üzerindekı 11 

tJlt1"1f' 
.. · • knPıı nede kumar oynandıgı ıçın 

tır. 111bııı1tı: . d k" b'r kuıll el ~ı Turan Alı namın a ı 1 • risİtl e 
kahvehane .ittisnlindcki hıı~. ~çe bil' ıcıı~· 

d l d b. . d k. kı!lılık . ,.tJ(• o a nr an ırm e, se tZ ~ 4ilt1"1>'" 
le ile kumar oynadıkları tcsbit ed')eıı "ıJ' 

vke 1 et 
Y akalanarnk mahkemeye sc şhkeııı\J .. 
marbazlar birinci sulh cez~d;,ı ccı9 
sinde cezaya çarptlrılmışla 1,,.r. re' 

. kuJ1lflrcı rıı>r 
rını ikmalden sonra aynı )cıılal'I 
niden kumar oynarlarken }"il 

lardır • 
. ~u· 

Turnn Alı : v·tclir· berı 
- Bu kahve benim degı 

marcı değilimi el ki ~~ 
· .. dosYll • .. tef Demesme ragmen. .,. u go5 ,1 

l ldugurı tJıı• 

1 

fi.,; bu cahsın sabıka l o "c:•f e .... ,.. b" 'ne ı _ _,.. 
mİ§tİr. Kahvenin başka ~r~ir rııu,,·~ ti 
mesi bu hadisede. kuvveti• 'r 11'i" 

· · .. terrnif11 • dit• nın mevcudiyctını go• ·rınekte 
"k" • b · · derirılestı ceza ha ımı u ısı 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 

TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAIS 

(f SbPART A vapuru 31 birüıci tqım· KUMPANYASI 
eı eki · 

" B enıyor. Rotterdam, Hamburg DUCALION vapuru 26/10/37 de 
e renıen için .i'iik alacaktır. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 
ANKARA va S .,_. • • d 

b ıl . puru uuncı teınn e Hamburg limanlarına yük alarak ha· 
eııt enıyo R B r. otterdam, Hamburg ve reket edecektir. 
reınen . . k 

•çın Yü .ıı.lncokbr. HERMES vapuru 27/10/937 de bek· 
~MERIKAN EXPORT UNES Ieniyor. Burgas Varna ve Köstence li· 

d CAfU.~ !e;::'":
6 
=-~~. :nlanna yük alarak harek~t edecek-

e beldeni7or N rk · • ...::ı.. al 
~. • evyo IÇ&d ,..... •- SATURNUS vapuru 13/11/937 de 

EXMINSTE.R. . • . . Rotterdam, Amsterdam. ve Hamburg 
de L_ı. vapuru 2 ıkıncı teırın- ı· nnl ··k l k hareket cde-OiOQU,.,.;.. N _...._ . • ...::ı.. _,_ un arına yu a ara 
bl... -ıor. evyuca ıçm ,.ua. .... k • 
--ur. ce tır. 

EXTN 'iA va 11 ik.inc" t • TR1TON vapuru 13/11/937 de bek· 
de Lefd ..... :..or pNunı _. • • ~::1.. ~~- leniyor. Burgas, Vama ve Köstence li
bL.. --ı • e+jOIK IÇlll J'UA .... 
-..qr. manian için yük alacaktır. 

d t>cınnrroR vapunı t 9 ikinci tepin- SVENSKA ORtENT LlNtEN 
e ~or. Nevyod.: için ,;iık ala- vtKtNGLAND motörü 2/11/1937 de 
~. Rotterdam, Hamburg, Gdynia, ·Dantzig 
d ~ npuru 26 ikiaci tepin.. Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
e bddent,w. Nevyoık içiıa yük ala- hareket edecektir. 
~- NORDLAND motörü 16/11/937 de 

de OCo~ vap 28 ikiaci tep'İn- Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
~ ~or. Nevyork İçin yük ala- Danimarka, İsveç ve Ballık limanlarına 

'ft • ı:-_. _ hareket edecektir. 
· ·ııe ~ S • r--ration" _,...., A A S N E vapuru 2/12/1937 de 

PiRE AKTARMASI Rottcrdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

E:Jv..~NSEFERLER2 ··b. • • Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
tİQd lV vapUl"'O 3 lf1DCI t~· 
~ l>ireden Boston ye Nevyork itin hareket edecektir. 

et edecektir. SERVİCE MARtT1ME ROUMAIN 

t:.~CliORDA vapuru S ikinci tq. SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal-.. IQe p· 
J.,_ • ll'eden Boston Ye Nevyork ıçm ta ve Marsilya limanlarına harekel ede
~ ecJ-.. ı ..... !_ E:)( ~ur. cekUr. 
ti ... d CALIBUR vapuru l 9 ikinci teş- ZEGLUGA POLSKA S. A. 

·• en p· 
harele .ıreden Boston ve Nevyork için LEVANT motörü 6/11/ 937 de An-

et edecektir. 
p· SEYAHAT MODDETI vcrs, Gdynia ve Dantzig limanlarımı 
~ • Boıton 16 gÜn hareket edecektir. 

SF:ııYt Nevyortı. 18 gün Uandaki hareket tarihleriyle navlun· 
CE MARITIME ROUMAIN lardaki değ~ikliklcrden acente mesuliyet 

btJno BUCAREST f ili · · 
de hek! s:r<>R vapuru 26 birinci teşrin- kabul etmez. Daha. fazla tn s t ıçm 

!(·· enıyor.. ikinci Kordonda FRA TELLt SPERCO 
Ca.ta~cc, Sulina, Gnlatz, ve .. il · · 
l'Uk: aktannnsı Tunn limanları için vapur acentasma mur eaat ed ınesa n-

S alacaktır. ca olunur. 
'l'E:. ROYALE HONGROISE TELEFON : 4142/4221/2663 

D DANlJBE MARITIME 
bek) ~A rnotörü 25 birinci teşinde G:i:~~~il!:Z~~!Ziie;:":'!!::!El'l!!'Z~::'.:S> 
~ tltiyoı-. Be!grad, Novisad, Comamo, 
· • llı>eıte, Bratislava, Viy ve Linz Olivier Ve Şii. 
n Yük alacaktır. 
~ NORSKE MIDELI:lA VSLINJE LıMİTET 

il OSLO v 
~ A!ARD motörü 2s birinci teşrinde apur acen Si 
~ .. ~or. Pire, Dieppe ve No:-veç Ii· B(RiNCİ KORDON REES 
-<&arına yük alacaktır. 
A~MEMENT SCHULDT BiNASI TEL. 24 43 

HAMBURG Lllerman Lines Ltd. 
lle~lJ~URC vnpuru 22 birinci teşrinde LONDRA HA'IT1 
hurg e~ı~or. Anvera (Doğru) ve Ham- ALGE.RIAN vapuru 20 birinci teş· 
U~:ia~k alacnktır. rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 

~k.i ~ hareket tarihleriyle navlun- . . 
ltabuı d~iklerden acentn mesuliyet Londra ve Hull ıçın yük alacaktır. 

naıı:t~ . . . . . . CiTY OF LANCASTER vapuru 15 
~ordo .ı_ a tafsilUt almak ıçın Bırıncı .,_, . . d ı · .. k .L cak .. yni 
rı n"'<l V F H . V D z uıancı teşnn e ge ıp yu · ç~arn .. 
'"O, ti V: • • enrı an er ee 
ecillın • . • _Vapur accntalığına müracaat zamnnda Londra ve Hull için yük nla-

esı rıca olunur. 
'.!'ELEFON No.: 2007/2008 

lleı .z A Y I 
\tn~·tdıyeden almış olduğumuz 
tle at' at vergisi ve tenvirat reımi· 
t\illl~t 19/8/930 ve 24/12/930 
4/tıı~ ve 2654 ve 2780 ve keza 
63923 

35 ve 8/8/932 günlü ve 
ql>i \te 16395 sayılı makbuzlar 
lltııd olup birer suretini alacağı
()ltno.~n__ zayi makbuztann hükmü 

1eın1 ilan ederiz. 
Alyoti biraderler Ç. J. Jiro 

ve üreka ı 
3718 (1879) 

1 
Z AY 1 

·ı taly b 
l e ı 7 a. andırah Vesta vapuru 
ttıı~ - 10 - 937 tarihinde limanı
it 9?:~1en C.P.C/OA. T. marka-
9937 /700, 9801/19, 9891/13 
~det k:rn~ralı 49 sandığa ait iki 
~ tni&i ~tnnento zayi olmuştur ... 

ll iki k al _cağımızdan zayi olan 
ttı&.dıiı ·f .. n•nnentonun hükmü ol

OSM a.n olunur, 
ANVEAHMETTATARt 

3716 (1880) 

cnktır. 

THE CENERAL STEAM 

NAViCATION CO. LTD. 

ADJUT ANT vapuru 5 ikinci teşrin· 

de gelip Londra için yük nlacaktır. 

DEUTSCHE L.EV ANTE LINIE 

tTHAKA vapuru ikinci te,rin ipti· , 
dasında Hamburg Brcmen ve Anvers-

ten gelip yük çıkarncnktır. 

Tarih ve navluıuardaki değişiklikler
aen accnta mcsuliyct kabul etmez. 

OAHIUYE MOTAHASSISI 
DOKTOR 

· Celal Yar~m 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 6S. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

~··············~;"ii.·ii·~~····~~'ii'~~-;;;~~·············~ 
- . - . - . § Norveçyanm haliı Morina bahkyağıdır. iki • 
: defa ıüzülmü,tür 
~ ŞERBET GiBi iÇiLE.BiLiR 

~ Hamdi Nüzhet Çançar 

l Sıhhat eczanesi .. .. 
S Biiyük Salepçioğla Hanı knrpsuıda Bafdurak - fzmir 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilininiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer diki• makinaları kumpanyası karfisinda... 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMlR 

B I STO 
Bey oğlunda 

• 
1 E os 

Sirkecide 
D2:;127.!7-Zi,~r;ı 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski_ otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresıyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otelle!!'İnde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthif ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

fyon vilayeti belediye eis iğ.nden: 
1 - Eksiltmeye konulmuş olan it : Afyon Kasabasında Bele

diye binasıdır. 
Muhammen bedeli «56918» lir 68 kuruftur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ~unlardır ~ 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename.. 
C - Fenni fWbıame .. 
D - 1/100 projeleri .. 
E - Vah idi kıyasi fiat cetveli. 
1 tiyenler bu fUlnameleri ve evrakı uray heyeti fenniyesinden 

285 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27. 10. 937 çartamba günü ıaat 14 te Encümeoo 

ni Belediyece icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacatır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 96 kur\lf 

muvakkat teminat vermesi ve bundan ba\ika Ticaret odasında 
kayıtla bulunduğuna pair vesika ve N~fıa vekô.letinden alınmıf 
en az kırk bin liralık müteahhitlik vesıkasını haiz olmn.11 ve ken
disi mimar veya mühendis olmadığı takdirde inpatm başında 
f cnni mesuliyeti deruhte edecek bir mimar veya mühendis bu
lundurması lazımdır. 

6 - Teklif melttupları üçüncü m.addede yazıli saatten bir ':49:t 
evveline kadar Belediye Encümenıne getirerek Encümen reısh
ğine malt buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet Oçüncü maadeoo 
'de yazılı &aate kadar gelmit olması ve dıt zarfının mühürliyerek 
kapatılmıt bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. «7071 a 

19 - 21 - 23 - 26 3683 (1860) 

Türkiye 
~ Kızılay urumu 

Böbrek, karaciğer rahatsız} kla ı· 
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her emekte ir i 
ardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı ~amanda Turan 
tuvnlcıt aabuntarını, traş sabunu ve kremi ile gUıellik krem· 
ferini kullnnınıı. Her yerde • tılmaktndır. Y nlnız toptan sa· 
tıılar için lzmirdc Gar.i Bulvarında 25 numarada umum acen
teJik Nef'i Akyaııh ve J. C. Hem iye milracaat odiniz. 

o ta Kul. 2 4 Telefon e4&& 

"'sAGLAM 
. 
•• 

, . 
KESKiN 

tÜRKİYE 
ucuz 

. YALNIZ BU 
~ TRAŞ ~ BI CAGINl .. " -

KULLANlYOQ 
' -

adyo Merakl larına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

-~---~111""...llt ( 
Markala Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevık - ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep birden arzo

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik l ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethanesi ittisalindo 
~~~~""Ç';~~~~~~~'""ll'a 

Her işte kulla ılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 
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200 Japon casusu yakala.m şiar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japon tahminlerine göre 
ÇinJiler bu~üne kadar 100 bin ölü 

Karışmazlık komitesi 

e bir o kadar yaralı vermişler 
Görüşmeler üç saat sürmüş ise de 
hiç b · r netice elde edilememiştir 

Roma, 20 (Ö.R) - Japonlarla birlikte 
hareket eden bazı Mongolların mümes
sili olan bir prens Paotlnge gelerek ja
pon b~ kumandnnı ile görüşmüş ve tay
yare ile dönmüştür. Şimali Çindc çin
lilerin tatbik ettikleri gerillfı usulü har
bin japonlarn külliyetli zayiat verdirdi
ği öğrenilmektedir. Jnponlar harbin 
başından beri çinlilerin yüz bin ölü ve 
bir o kadar da yaralı verdiklerini iddia 
etmektedirler. 

cCentral Nevs> ajansına göre Çinin 
Hunnn eyaletinde iki yüz casus ve lah
rikatçı idam edilmiştir. 

Çinliler miihim yardımcı kut:vet alıyor 

B. den 
Munakaşaların Fran
sız planı üzerinde ol
duğunu, güçlüğü sak
lamanın bir şeye ya
ramıyacağını söyledi -· Temmuzc aki öl·· 
noktaya tekrar 
avdet edilrnişti · 

Şanghay, 20 (Ö.R) - Şapeinin akı
betini tayin edecek olan müthi§ bir harp 
Şanghnyın şimali garbisindc devam et
mektedir. Çinliler kuvvetli yardımcı LondTa, 20 ( ö.R) - Londra ademi 
kıt'alnrn dayanarak üç taraftan japon-

müdahale tiili komitesinin dün akŞ<lm· 
Jarı muhasara etmeğe muvaffak olmuş-
lardır. Japonların ileri hareketi bu su- ki İçtimaı saat on altıdan on dokuza ka-

l d d 
dnr, yani üç saat devam ctmi,se de hiç 

ret e ur urulmuş ve kendilerine ~ok 
~ · bir netice elde edilememiıtir. Celseye ri-

:ıgır zayıat verdirilmiştir. 
Teeyyüt etmemiş 1ıabcrlcr yaeet etmekte olan bay Eden komite-

Roma, 20 (Ö.R) _ Japon kaynağın- nin bir çıkmaza girdiğini müşahede et-
Ingiliz başvekili Çembcrlayn Saint JameıJ -bahçcsi11dc 

dan gelen, fakat teeyyüt etmemiş olan miş ve müzakercleıin talikini teklif d· 

haberlere göre jnponlor Şanghay cephe- miştir.Bununln beraber bu talik müddet-
sinde Çin hatları arasına sokulmağa ve eiz olmayıp ancak yinni dört saat için-
bazı mühim sevkulceyş mevkilerini uıp- dir. Komite kat'i inkıtadan evvel Bon 
ta muvaffak olmuslardır. bir gayret daha yapmak üzere bugün 

Şiddetli bir muharebe snat 16.30 da tekrar toplnnacaktır. 
Şanghay, 20 (Ö.R) $anghayın Dünkü celsede ltalyan delegesi bay 

muhtelif cephe1eri üz rind halen şid- Grandi Jspnnyndan göniıllülcrin ecri 
d tli bir muharebe devam etmektedir. alınması hakkında Fransa tarafından 
Çın ve japon tayy re kuvvt>tleri tam yapılmış olan tekliflere doğrudan doğ-
faaliyct h lindedir. Japon piyadesinin ruya cevap '\'ermekten kaçınmış ve mu-

tinde ısrar eylemiştir. Fransa sefiri bay 
Corbin tarafındnn da ltnlyan delegesini 
kat"i bir vaziyet almağa sevketmek için 
yapılan müdahaleler tesirsiz kalmıştır. 

Von Ribbentropun gıyabın<ln Al
manyayı temsil eden Londra masliıhat
güznrı doktor Hermann B. Grandinin 
beynnatına İştirak etmiş ve esasen 
müdnhalesi uzun boylu olmamıştır. Bel
çika. lsveç ve Çekoslovakya ise F ran
sız teklifi lehinde vaziyet almışlardır. 

Portekiz hükümctinin mümessili ltnl-tankların himayesi a1tında1<l hücumları kabil teklifler yapmaktan da sakınarak 
son derecede şiddetli olmakla beraber sadece bu Fransız tekliflerinin geçen yanın hareketine İmtisal etmiş, bunun-
çinlilcr bunlara muvnffakıyctle muka- Çankayşck ı:c karısının son rı:>smi temmuzda komiteye tevdi edilen lngiliz la beraber İspanyaya silah sevkiyntının 
vemct etmişler ve japon m vzilerine yolu üzerinde bir japon kıt'ası zırhlı mevzii işgal etmi~tir. planına uygun olmadığını İspata çalış- men'ini kontrol etmek hakkında dikka-
mukabil taarruzlarda bile bulunmuşlar- trenle düşmanı takip etmiş ve 18 ilktcş- To .j·o, 20 (A.A) - Tebliğ mıştır. ı te şayan bazı telkinlerde bulunmuştur .•• 
dır. Şanghay ahalisi hu muharebeleri rinde saat on altıda Hopei ve Honar cyn- lki japon bombardıman tayyare · 19 B. Eden ltalyan delegesine Fransız Sovyet hükümetine gelince üç nydan 
büyUk bir alaka ile takip etmektedir. lctleri hududunda Shunteanın 95 kilo- ilkt<'şrindc saat 4 ve ]4 de olmak üzere tekliflerini yn kabul. yahut reddetmesi beri takındığı vaziyeti değiştirmemiş ol-

Roma, 20 (ö.R) _ Bazı ingıliz Vf' A-1 me>tre cenubunda kfıin Fcrglochni ı;ehri- iki kere Nankin civarındaki taj yare I icap ettiğini hir çok defolar hatırlat- J makin beraber diğer bütün hükümetler 
mcrikan kumpanynlan Şanghay - Hong- ni :şgal eylemiştır. meydanlariyle Pukov istasyonunu bom-1 mış ise de bunun bir tesiri olmamış ve 1 Fransız planını kabul ederlerse bunun 
Kong ve Singnpur arasında seferlerini Sharsi eyaletinde 18 i:kt <;rin sabahı bardıman etmic:lt'rdir. IB. Grandi müphem olan tavrü hareke- tatbikine muhalefet ctmiyeccğini bil-
tatil ettiklerinden japonlar1n aralnrı iyi Taiyu, nın 70 kilometre ş"malinde kain Bu istnsyon Nankin - Tsiman - Tien- •n••••••••••••••••11

•••
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•••••••• ...... dirmiştir. 
olan ilalyan vapurları bunların yerini Hsinkovchen şehrini işgal C'tmış olr.n Jıl· çin ş"mt>ndifcr hattının müntehi olduğu cazip manzam karşısında mebhut kalır. Müzakerelerin çıkmaz bir yola wp-

t t ı d h nh h Dürüst ve sadık bir müttefik olan Yu- tıg';ını go""rüncc B. Eden mu"dahale etmı"ş u muş ar ır. pon ordusu çinlilerin S • siendeki Yangçe ne rinin sol sa ilinde bulun-
Şanghay, 19 (A.A) - Japon tayya- mevzilerine karşı bir taarruz hazırlanın- maktadır. nnni tanın dost Türkiyenin bu çok güzel ve hükünıetlerin mutabık olmadıklarını 

:releri evvelki gece Nankin üzerine üç k;a başlamı~lardır. Bu iki bombardıman neticesinde mü- inkişafından meserret duymakta olduğu- müşahede ettiğini eöyliyerek vaziyetin 
akın yapmışlardır. Seiyuan eyaletinde P ... otonu işgal et- him hnsarat husule gelmiş ve Pukov is-1 nu söylemeğe bilmem lüzum var mıdır) vahim olduğunu ve alakadar devlelle-

bl . vz · d l l Kalplerinden mazinin kinlerini eilerek h l 1 Japon tc ıg en miş olan japon ordusu ileri hareketme tasyonun n JU unan askeri ve zırhlı ı rin sara aten mesuliyctlerini a ma an 
Tokyo, 19 (A.A) - Tebliğ : devam ederek li i!ktc~rind" Paotonun trenlere müessir surette isabetler vtıki onun yerine bir sulh ve kardeşlik ideali icap ettiğini ilnve ettikten sonra crte-
$ima1i Çindc Pekin - Hankov demir- 30 kilometre şimali garbisinde kain bir olmuştur. koyan iki milletimız arasında kurulan si gün (Bugün) bir içtima daha yapıl-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (En tente Cordialc) günden güne resn- mnsını teklif eylemiştir. 

C A net bulmnktadır. Roma, 20 ( ö.R) - Londra ademi 

a n U En eski ve en aziz auulanmdan biri· ··d h J k · · • ak l • ·· mu a a c omıtesının müz ere en mu-
• ni Tiirk - Yunan mukarenetinin bir ha- nasebctiylc cTime1> gazetesi tcknu ce

kikate inkılap ettiğini görmek benim için 

Ba 
~· 
gş ez 

-BAŞTARAFI BfRINCt SAHtFEDE
betk~r ziy~retin ~stisnasız herkeste uyan- 1 
dırdıgı derın Se\ ınci eksdıinsınız her hal
de ınüşnhede etmişlerdir. O ziyareti ki 
Türk milleti 

••• 

çcn temmuz ayındald ölü noktaya av-
hir siya.set adamının duyabileceği en bü- ld 

• • er iZ e 
rdu 

e-
det edi iğini yazmaktadır. cDaily Te

yük meserretlerden biri olmuştur • 
legraph> gazetesine göre Sovyetler na

Müşterek tarihimizde kat'i bir merha-
lc teşkil eden ittifakımız harp sonrası 

sıl olursa olsun general Frankonun za

B. Metaksas ... . 
---·---

devresinin en z.iyade dikkate şayan ha
diselerinden hiridir. Ve belki de sulhu 
kendilerine emel edinen milletlere bir 
misııl olarak gösterilebilir. 

nazik refikalarının saadetlerine lrnl<lırı· Günden güne daha sıklaşan teşriki 
yorum. mesaimizin bariz vasfı olan huliıs ve açık 

YUNAN BAŞVEKfUNfN NUTKU ·· ı··ı··k b lh soz u u u su un genişlemesine müsait 
Yumın hükümet reisi Ekselans Metnk· ı ınvayı yaratmıştır. ittifakımızın bu ıu-

sas rışağıdaki nutukla rnukabe!edc bulun· ti B lk re e a an antantının müjdecisi oldu-
mu~tur: Kunu söyliyebiliriz. Menfaat birliği ve 

ferine yanyabilceek hiç bir usulü ka
bul etmemek azmini göstermektedirler .. 
Sovyetlcrin haricinde müzakereye giri
şilmesi ise mümkün değildir. Zira Frnn· 

sız - Sovyet paktı buna mani olmakta 
ve bu sebeple Avrupa devletleri arasın
da bir anlaşmaya da engel olmaktadır. 
cDaily Mail> gazetesine göre ademi 
müdahale komitesinde her anlaşmanın 

imkansız olduğu tezahür ederse lngilte• 
re lspanyol meselesinden alakasın1 kül· 

)iyen kesecektir. 
Alman gazctele1ine göre Londra nıiİ" 

zakereleri Sovyctlerin Avrupa devletle· 

Tİ arasında her anlaşmaya mani oırnıılc 
kararlarını ispat etmektedir. cVolkişe 
Bcobahten gazetesi lsp~nyadaki Kızıl 
gönüllülerin kolayc.n yerlerini terketmi• 
yeceklcrini tahmin etmekte, bunların tn• 

kındıkları tavrun Madrid kumand11111 

general Miajayı endişeye düşürdiiğül1Ü 
iddia etmektedir. Guya bu gönüllüler 

ancak kuvv te boyun eğeceklerini ve 
Londrn komitesinin kararlarını tanımı• 
yacaklarmı bildirmişlerdir. 

Londra, 20 (ö.R) - Ademi ınücln• 
hale komitesinde B. Grandinin iddinlıı• 
rınıı cevap veren Fransız sefiri B. Cot• 

bin yalnız bazı gönüllülerin hemen ıW 
ri alınması noktası istisna edilirse f rıın· 
sız tekliflerinin geçen temmuzda komi• 
tedc müzakere edilen lngiliz plan111ıo 
maddelerini tekrar ele aldığını göster• 
miştir. Fransız delegesi bütün hükürrıet• 
lerin bu tekliflere karşı sarih vaziyet 
almalan icap ettiğini ve vaziyetin bÖ.>'' 
lece tavazzuh ettiğini bildirmiştir. 

Bay Eden müzakereyi hülasn eclere1' 
.. k d k" 1 criliı muna aşanın geçen temmuz a ı no 

planı üzerinde değil, cwnartesi giinÜ yıı• 
pılan Fransız teklifleri üzerinde olduill' 

nu ve güçlüğü saklamanın bir şeye y•: 
ramıyacağını, asıl güçlüğün gönüllülerı 
geri almak meselesiyle ispanyada iki ta• 

rnfo muhasımlık hakkının tasdiki nfll' 

sındaki münasebeti tayinde olduğuııll 
söylemiş ve dcmiııtir ki : 

V . h" d" h"'k""ınetlet c azıyet va ım ır ve u u ıJ 

w •• k'" b"l bir )1 eger mum unsc, son saatte ı e, 
~ureti elde etmek zaruretini takdir ede• 
ceklerdir. Delegeleri birbirinden ııyırııtı 

t• 
görüş ayı:ılıklarını tesviyeye imkiln ,,e 

k ·· k b" l"k ı·· ardıt·' me uzere ısa ır ta ı e uzum v cJıı 

Böylece komite bugün eaat J5.30 
tekrar toplanmağa karar vermiştir. 

- ~ 
ve cümhuriyet hükümcti 

yalnız tam bir hissiynt ve kalp bernber
liği üzerine değil fakat a} ni zamanda fi
kir beraberliği \'.c karşılıklı menfaatl('rin 
iyi idraki Üzerine müesses bulunan ımr
sılmaz Türk - Elen dostluğunun yeni bir 
tezahürü olarak karşıladı. 

UştereS< tarihimizde 
kat'i bir merhale teş
kil eden lttifalum•z 
harp sonrası devre 
slntin en dikkate şa
yan hadise lerlnden 
biriıiir. Sulhu kendi
lerine emel edinen 
milletlere bir misal 

Bay Başvekil. ayni sulh emelleriyle birleşmiş olan ve 
Muvasalatımdnn beri mazhat oldu- birliklerinin manevi kuvveti de İşte bun-

ğum hararetli kabul ve hakkımda ibı:al d b 1 B lk 
Asi kaynaklara göre 

Esasen milletler arasında müşterek bir 
ideale istinat eden menfoatler ve ayni 
fikirler üzerine itinn eden bir dostluktan 
daha sağlam bir dostluk tnsnv'\ ur oluna-
maz. 

insaniyet üzerine ·vahim endişelerin 
cökmüş olduğu ve daha iyi bir istikbal 
i in ynpılan teşebbüslerin neticesiz gay
retler haline geldiği bir zamanda millet
lerimiz arasında sarsılmaz bir dostluğun 
'ücut bulmıış olmasından dolayı hakkıy
lc iftihar edebiliriz. 

olarak oösterllebUlr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu İmtisal nümunesi iki millet arasın· 
<la hüküm süren dostluğun muvaf ıklığını 
ve hakikilığini gösteren yeni bir isbat da
ha getirerek bu Türk ve Elen vatandaş
larını mutmain cdt>bilir. 

Bütün refah Ye saadet unsurları ara

sında en kat'isinin sulh olduğu fikri ile 
meşbu bir halde bu sulh ve anlaşma ııi

yasetinc rızimle sarılmış bulunuyoruz. 
Milletlerimizi birbirine hağlıyan kırılmaz 

Balkan nntantı dost ve müttefikleri- rabıtaları~ inkiımfında otoritesinin ve he
~iz.~c sıkı. bir işbirliği halinde itimatkur 1 yccanın yardımını getirmekten hiç bir 
hır ılerleyı"le cesaretle fırtınnlaıı ve karı- zaman hali kalmamış olan ve daha yakın-
ıklıkları ile tanınmış 'bir mıntakada de- hırda Tiirk matbuatı mümessillerine öy
gışmez bir sulh ve emniyet binn"ı kur- ledif:i gü.ı:cl sözlerle bu rabıtaların ma
duk. Hemen hemen bütün Balkanları hiyetini tebarüz ettiren Ek dansınız An
kaplıyan bir arazi ve altmış milyonluk karnyı zi.> aretleriyle cle,·amlı ve ahenk
bir nüfus kütlesi bug~in bütün dünyada tar bir seyir ile ilcrliyen bu dostluğun 
son derece mütecanis ve son derece parlak bir s..'lfhasını rıçmıştır. E.kselansı
iıhenktar bir hirlik manzarası arzetmck- nızın bu :1..iyaretlerinin yarattığı bayram 
tedir. Bu muhteşem başarı daha iyi is- havası i~inde ve kalplerimizi dolduran 
tikbal aramakta bulunan herkese bir im- sevinç ile kadehimi mufnhham hüküm
tisal nünıı.! . .!sİ teş\.ıl edebileceği gibi darları Majeste E!enler kralının ıııhhati
hüsnü niyet ve anlaşma zihniyetinin mil- ne, dost ve müttefik Elen milletinin re
lctlcri nerelere kndar götürebileceğini de fnhımı ve bu nkşam muhterem misafir
côııterir. 

lerimk olan roümtnz hükümet reisi ile 

a u unan a an antantının dört mil-
olunan muhabbet eserleri beni derin bir Jeti eskiden daimi kanşıklık olacağı ad
tarzda mütehassis etmiştir. Ebclansını· dedilen Balkan yarım ndasmın Avrupa-
zın bana hitap eden ve nsil Türk milleti· Ih nın en su cu ve emniyetli mıntakalann-
niı~ ~eml.ek~tim h_akkındaki ~os.tlu~ his~ dan biri haline getirmiş olduklarından 
lerının bır ıfadesı olan samımı suzlctı dolnyı iftihar duymnktayız. 
Yunanistanda heyecanlı bir makes bu· Beynelmilel -~had B lk .... a a an antantının 
lacal.tır. Bu sözlere gerek şahsım nnmınn dört devleti mütekab'l ( ı · h~ 

1 
ı men aat erme n-

gerel; kraliyet hükümcti 'e dostluk ve kim olan itimaddan d w t k b" • ogan e ır azım 

ittıfok paktımızn bağlı olduklarını ve ile müteharrik bir ku""tl h ı· d ·· "k"" c n ın e gozu u-
ona sarsılmaz bir iman beslediklerini te· yorlar. 
min etmekle hissiyatlı:rına sadıkane ter· Bay Başvekıl, 

cüman olduğuma emin bulunduğum bü· lki milletimizi birleştiren bağların ne 
tün vatanda lanın namına hararetle tc· kadar kuvvetli ve çözülmez olduğunu 
şekkiir ederim. bugün bir kere daha müşahede etmek 

Güzel memleketinizi ve onun modern benim için büyük memnuniyettir. Bütün 
hükümet merkezini ziyaret etmek fırsa· kuvvetimi hu bağların eıkılaşmasına hası
lım bulduğumdan dolayı bilhassa bah- ediyorum. Ve mufahham hükümdarım 

tiyarım. Çok kısa bir znman içinde Tür- Majeste kralın hu İşin başarılmasına olan 
kiyede elde edilen muazzam terakkileri derin aliıkasını görmek benim için bir 
bilmiyor değilim. Fakat Türk milletinin ha:r oluyor. 
mübeccd bir şef olarak malik bulunmak- Ekselansınızın ve mümtaz iş arkadaş
la bahtiyar olduğu Büyük Yaratıcının )orınızın kıymetli müzaheretleriylc bu 
ilham ettiği ham1e sayesinde onun müm- bağların her gün daha ziyade kuvvetle
taz arkadaşlarının yardımiyle yapılmakta necegıne ve parlaklaşacağına eminim. 
olan harikulade eser karşısında duydu- Bu duygularla mütehassis olarak Türki
ğum hayranlığı ifade için söz bulnmıyo- ye cümhuriyeti reisi Ekselans Büyük 
rum. Atatürkün sıhhatine, dost ve müttefik 

Yeni Türkiyeyi her ziyaret eden ku- Türk milletinin refahına, mümtaz hükü
rucu bir işte bütün verimiyle çalışan kuv· met reisinin ve naz.ik rcf ikalarının san
vetli ve kıymetli bir milletin arzettiiü bu deline kadehimi knldınyorum. 

F ranko kuvvetleri şid
detli bir muharebeden 

sonra 2000 esir almış/at 
Roma, 20 (ö.R) - Ispanyanın şimal 

cephesinde nasyonalistlcrin ileri hare
keti devam etmekte ve general Franko 

kuvvetleri şimdi Gijon yakininde bu
lunmaktadır. Villa Visyoza mcvkiinin 

zaptı nasyonalistler arasında büyük 
memnunluk husule getirmiştir. Bu mu

vaffakıyetin şimal cephesinde «Kızılla
rın"> hesabını taınamiyle temizliyeceği 

bildirilmektedir. Nasyonalistler şin1di 

doğrudan doğruya Ovycdo ve Gijonu 

tehdit etmektedirler. Madrid cephesin
de ve Aragon cephelerinde hükiımetçi
lcrin taarruzları püskürtülmüştür. 

Nasyonalist istntistiklerine göre şi
mal cephesindeki hareketlerde cümhu
riyetçilerin zayiatı 12 bin kadardır. 

Roma, 20 (Ö.R) - Amsterdamdan 
bildirildiğine göre, Hollanda zabıtası Is-

.. ıı\il"' 
panya cümhuriyet.çileri hcsnbınn go W 
1ü kaydedl'n bir acentayı tevkif ctrıl 
ti~ }<t~~~ 

Bilbao, 20 (A.A} - Frank~ ~cvaf11 
Asturies cephesinde ilerlcmegc . oıııct' 
etmektedirler. Şimdi Gijona 29 kıl]ar· 
relik bir mesafede bulunmaktadır . cıl' 

Paris, 20 (Ö.R) - San Sebast~irl'ı 
ıd • 'Jdi.11İJlC t:ı 

den Radyo ajansına bi ırı " : }ıarC"' 
nıısyonalistlerin Asturynda j}erı 1. bir 

. ş·adet ı 
ketleri devıam etmcktcdır. 1 

• ıııııf' 
k . b" esır a muharebeden sonra i ı ın ....,a· 

1 _A5tU1 J 

lardır. Maneviyatları kırı an nrlıı1' 
lılar bilakis maneviyatları çok ~k }ta' 

olan nasyonalistlerin öniinden pnn:0v]cf 
. . B' çok " • • !inde çekılmcktedırler. ır 11 11ıll 

Ast ryanı it zaptedilmiştir. Şimali u 
1 

'dit· l3. 
b. t ınesc esı '-ı• 

hasnrası artık ır saa :; ~ 
·ııA Visyozayı:ı nasyonalist kolu Vı a 

lometrP. mesafcY" J?elmiştir. 
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Celal Bayarla uz un su-Hr_e_n--b-ir_ m_ü-la_"_k_a_t yaptı 
Hariciye köfkünde verilen z iyafetten sonra General Metaksas Dr.· 
..trasla da görüştü. Çubuk barajında motörle bir gezinti yaptı 

Celal Baya r Elen gaz~tecilerine beyanatta bulundu 
~-a, 20 (Muhabirimizden - Telefonla) - Dost Elen Yunanistanı birbirine bağlayan dostluk tarife mümkün ol
)~ ilı bugün şehrimiz.de muhtelif ziyaretler ve temasla! madığı gibi herhangi bir teyide de ihtiyaç göstermemekte
~ar. Ank~raya geldiği dakikadan beri Türk - Yunan dir. 
~ha z d~stlugunun yüksek tezahürleriyle karşılaşan Yu- 1 Sizin \'asıtanızla bütün Yunanlılara gönderdiğim kardeş
~ )ikı~~ekıli, , her ves_i_yı: ~~~-~a~ş~laştığı s_ıc~k kardcşlık çe dostluk selamları alakayı celbı:tıncsi icap e~er ~i 7~ürki-
~. ~k _ha\ asının buyuklugunu ızhar etmıştır. ye - Yunan dostluğunun bariz vasfı onun dınamıklıginde 

ilde fırı_mız sabah saat dokuzda Yunan scfarethane:sinc mündemiçtir. Münasebatımızın eriştiği seviyeye rağmen 
~hır saat _kadar meş~u~. ~~ın~tur .. Bilah~ra gcner~l gün geçmiyor ki bu foyizli dinamiklik iki memleke~n yük
"at ka s B~.v~kıl -~~et Inonuyu koşklermdc 7.ıyarctle b.r sek menfaatleri nef'inc olarak devamlı surette gi.>sterdiğ_i 
~ dar goruşmuşlur. delillerle mezkur münasebatın daha büyük bir resanetine 

~nan .~aıve~ili ö~le?en evvel Çubulc barajına gidere~ doğru müessir olmasın. Itimada müstenit '\'e kardeşçe teş
~ . rnotorlc hır gczıntı yapmış ve baraj müdürünün ver- riki mesai siyasetinin hararetli taraftarıyım. Ve bu hususta 

ı:ahatla alakadar olmuştur. her şeyde olduğu gibi uzağı görmesini ve müşkülit içerisin-
l . . .. . . ZIY AFET de başarmasını bilen büyük Şefimin çizdiği yolda yürüyorum. 
~n _başvekılı, ogleyın saat 13.30 da hariciye köşkünde Türk - Yunan dostluğu bu tahakkuklardan biridir. Ve bir-
U Ce zıyafet:c bulunmuş, bunu müteakip Baş\•ekil Vcki- birine kardeşçe birleşen iki millet yüksek anlayl§ları ve bil-

Saa lil Bayarla u?.un bir mülakatta bulunmuştur. hasaa menfaatlerinin tefevvuku ve yek.diğerine olan tabii. te. 
&.tart 16 .?~. El~n .?ükumet reisi hariciye binasında Celal mayülleri sayesinde kurulabilen mükemmel eserden dala-

Oec la goruşmuştur. yı ütih:ır edebilirler. 
}~ saat 20 de general Metaksas şerefine Ankarapalasta Başvekil Metaksası çok nadir görülen vüs'atte bir devlet 
\ki sef!ri tarafından bir ziyafet verilmiş, bunu bir suvarc adamı buldum. Majeste kralın kendisine ~st memlekette 
-..: e~~tir. ismet lnönü Gener~il Metaksasa bir ltuket işgal ettiği yüks~k mevkii tevdi etmiş olrD8$ını ~k güzel 

erınıstır. anlayorum. Yunan nıille~in de kendisine budu~. bir 
.\n CELAL BAYARIN BEYANATI itimat beslemesini de keza anlayorum. Dost ve müttefik 
~ra, 20 (A.A) - Başvekil Vekili Celal Bayar Anka- Yunanistan müfahham hükümdarının dirayetli ve :.ir refah 
iıda . ta yapılan resmi kabulde Yunan gazctecill'rinc ns:ı- ve günden gi.ine artan bir kuvvet yolunda inkişaf edeceği-

kı bcyaootta bulunmuştur: ne emin olabilir. 
«-n ~ ost ve müttefik memleket;n hükumet reisini kabul Başvekil Bay Metaksasın tıpkı benim gibi Türk - Yunan 

lılt ~~ ve başvekil Bay Metaksas g:bi güzide ve çok sempa- dostluğu davasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilirim ve bu
t\in·_ır sahsiJeti tanımak fır atını bulduğum bugünkü kutlu günkü noktai nazar te_tilerinden sonra bir kerre daha bun-
......, un sonunda size şunu demek isterim ki. Türkiye ile dan memnuniyet duydum. > 

Bay Celil Bayar kabinesi 

Delterdarlığına 
· B. Nal iz tayin 

edildi 
Ankara, 20 (Telefonla) - Ankara 

defterdarı B. Nafiz iz.mir <lefterdarlığı
n:ı, lzmir defterdar muavini B. Kemal 
Bur.sn ~f'ftenlarhğına t;ıyin edil.mişler

dir. 

IRAK 
Hariciye nazırı 

Cuma günü İstanbula 
geliyor 

Istıuıbul, ·20 (Hususi muhabirimiz
den) - Irak hariciye nazırı önümüzde
ki cuma günü memleketimize geliyor. 
Irak kolonisi Istanbulda nazırın şerefi
ne bp- çay ziyafeti verecektir. 

·--o-

Amerika 
Bütçe açığı 

695 milyon dolarmıı 
V~n, 19 (A.A) - B. R uzvelt 

l 938 .._.i bütçesinin 418 milyon dolar 
tahmbı olunan açığının 695 milyon do
lar olacaiJılı sög)ıemiştir. · 

Son bir. tahniliıe göre, hükumetin va
ridat.JJMla geçen nisan ayında tesbit edi
len miktara giSre 256 ·milyon tenakus 
vardır.· .Masarif nisan ayında derpiş 
edildiği veçhile 21 milyon artmıştır. 

Mali sene varidatının altı milyar 650 
milyon dolara ve masarifin ihtimal ye
di milyar. 345 milyona baliğ olacağı zan
nedilınckt..edir. 

--0--

Pol Prers 
lluduttaburu fahri 

komutanı oldu 
- Baştaralı birinci sahil ede - karada bulunacaktıt. Rumen Bafvekilinin Ankcı:-

I RUMEN BAŞVEKiLİ BEKLENiYOR jraı1aki temasları Yunan Ba{lvekili bay Metaksa- Bukreş, 20 <ı:ıus~.:ıi) -:-~om;nya kralı 
t.:!tınbul, 20 (Hamsi) - Rumen Baıvelrili bay 1an temasları kadar ehemmiyetli olacaktır. Bal- majeste Karol~n ır~d~sı~ e .• rens Pol, 
la..; esko .. ayın.... )'İrmi altıncı günü bir Rumen lıan Antantının mütesanit cephui daha kuvvetle ~ına=ınkmilsta;il f~uncu h~du~;~
,..: Bemısıyle lstanbula gelecektir. Sayın mi•ali- kendini gösterecektir uru uman an ıgına tayın e -
..._.. .• ~i getirecek olan gemiyi Karadeniz.de torpito- RUME!f KURMAY BAŞKANI miştir. Birinci hudut taburunun ku-
~1% Nlômlıyacaktır Bay Tat-e•Lo ·-··ıı J-• b l 20 (H ') R k~ h b. mandam, bi:z.zat kral Karoldur. ~ . . · .... " nan ı-ırc- -an a , ususı - amen er anı ar ıye 
~ lfın program ~ırdır. Dost ve miitte.lilı Ro- reUi Balkan Antantı er/ıônı harbiye rei•lerinin -:::;:;--- • • 
~tının lııymetlı devlet adamı l•tanbulda hü-. Ankaraıla vrılıa bulacak Nnefilı toplamı.ata iffi- A.ıierof zabıtlet"ıne 6ır 
~ namına ulômlandJıtan sonra hasırlanan · ralı için pazartui ,ünü l•tanbala aeliyor. Yagoa- ziyafet verildi 
'-eaL frenle Aniaraya laarelıet ed«:•lıtir. B. Ta- lauya, Yananiatan büyiilı erkanı ltarln~ reiJeri ''•• "° Cümhariyet bayramı fenlilılerinde An- de belıııleniyor. tstanbul, 20 (A.A) - Averof zabitle-

ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ri bu sabah beraberlerinde ınihınandar-

Ko ... ı•te du·· n toplandı ~~e:
1

!'1ü~1:
1

~~y~:n:ı:lş~:. s::~ 
••• 12 de lstanbul komutanı tarefmdan Yu-

nan donanması kumandanı amiral Eko-

B. Grandi şu teklifi yaptı .. 
nornu prefine elli kişilik bir öğle üya

feti verilmittir, Saat 17 de amiral Ave
rof kruvazöründe bir çay ziyafeti ver
miştir. 

SON HABER 
. - . 

Elen gazetecileri 

Türk meslektaşlannı 
Yunanistana davet etti 
D .. un A nkara da 

ziyafette 
gezinti yaptılar 

bulundular 
ANKARA, 20 (TELEFONLA) - Yunan gazetecileri bugün, Türk ba

sın birliği reisi Ankara mebusu Falih Rıfkı Atayın öğle ziyafetinde bulun
muşlardır. Ziyafet çok samimi hasbihallerle geçmiş ki memleket rnathua~ 

tının birbirine daha sıkı tekilde yaTdım etmelerinden bahsedilmiJtir. 
Ziyafetten sonra tehirde otomobillerle bir gezinti yapılml§tır. Aqam 

üzeri Çankayaya giden Yunan gazetecileri, defteri mahsusu imza etmiflerdir. 
Elen basın birliği reisi, Türk mcslekdaılarını baharda Yunanistanı ziya

rete davet etmiştir. Yunanlı meslekdaş davetini yaparken l'I prtı ileri sür
mÜ§tÜr : 

cEvliler behemehal hayat arkadaılarını beraberlerinde getirmeldirler.:t. 

Cümhuriyet Bayramımızda 

Belgrad radyosu Türk
çe neşriyat yapacaktır 

BELCRAD, 20 ( Hu~usi) - Gazeteler, Türkiye Cümhuriyctinin on dör
düncü yıldönümü münuebetile Ankarada ve Türkiyenin her yerinde yapı· 
lacak büyük ıenlikleri mevzuubahis ederek, Türkiye Cümhuriyeti hükü
metinin b üyiik bafanlannı sayıyorlar. Verilen malGmata göre 29 birinci teş
rin Cümhuriyet bayramına Yugoslaı.·ya da alaka gösterecek ve Belgrad 
radyosunda o gün Türk diliyle bir konferans verilecektir. Konferansta Tür
kiyenin bafaJ'dığı işler sayılacakbr. Konferans saati Türkiye saatiyle 8.45 tir. 
Ayni konferans, ayni gün öğle vakti Sırp • Hırvat diliyle verilecektir. 

Belgrad Parlamentosu 

Dün törenle, yeni içti
ma devresine girdi 

BELGRAD, 20 (Hususi muhabirimizden) - Dün 936 • 937 içtima 
devresinin son toplantısını yapan Yugoslavya Millet meclisi müteveffa ç; . 
koelovakya Cümhur 1>aıkanı Mazarilciıı hatırasını anmış ve toplantısına son 
vermitıir. 

Millet meclisi. kra) naibi Prens Po)un okunan irade.siyle bı,gün ye.ui top· 
lanh devresinin ilk içtimamı akdetmiş ve riyaset divanı ııeçilmistir. Toplan
a.Cla Baı ve Dıı bakanı doktor Milan Stoyadinoviçle kabine azaları. kor 
diplomatik hazır bulunuyorlardı. 

Yapılan seçimde riyasete 2 2 O reyi ekseriyetle eski reis. hükünıet nam
zedi Dr. Stevan Çiriç seçilmiıtir. Ayan meclisi riyasetine de eşki reis Majuro-
viç aeçilmiıtir. ' 

Millet meclisi kürsüsünü işgal eden B. Çiriç seçmenleri~e teşekkür ederek 
üçüncü defa olarak riyasete getirilmesinin kendisi ve milleti için mesut 
bir hadise sayılacağını söylemiıtir. 

Baıvekil doktor Milin Stoyadinoviç, yapılan konkordato hakkında kısa
ca izahat vermiştir. 

Bir Fransız vapuru 
-------------1Panyaya derhal bitaraf bir 

gönüllüleri tespit 
komisyon 

ediversin .. 
gönderelim Bu gece aaıat 20,30 de Amiral Şükrü 

Okan Yunuı amirali şerefine Perapa-

Komisyon dönünce ilk yapılacak iş, iki tarafın da 

lasta bir aqam yemeği verecek ve bu ç ı b • k •• 
~emeği büyük bir suvare takip edecek- apu cu ır ruvazor 
tBır. e --o---) •1 l tarafından durduruldu ı> muharip haklarının tanınmasıdır. ilerisi kolaydır 

'-.i ~ia, 20 (ö.R) - Gönüllüler mese- geçmeden akim bıraktırabilir. Bu sebep- lngiliz projesinin sekizinci fıkrasında ve 
~, ltkında Londradaki müzakereler le dün akpm Londrada oldukça bed· Fransız tekliflerinin ikinci fıkrasında te
fit0, . rnahfellerinde §Öyle tefsir edi- binlik vardır. mu edilen meselenin, yalnız gönüllu"le-

llıl • Bugün daha nikbin bir tavır takınıl· rin geri alınmasını en İyi tatbik ve lcont· 
11:_ lya d"" k"" 1 d F kl 1 1 .. b l .~ un u ce se e ransız te ifi- mıştır. 1ngiltere ve Franaanın on dört ro çare erını u mak ve müıterek bir 
~ii:ıakeresine sebep olmadığını söy- temmuz lngiliz projesinin müzakeresine anlaşı:na. ze'?ini elde etmek içfn uzlaş· 
~ 0~ dört temmuz tarihli lngiliz avdeti kabul etmiyecekleri, zira şekil ma zıhnıyetıyle müzakereye Italya hü
~ Planı üzerinde müzakere açıl· meselesinin ehemmiyeti olmadığı sÖ}'· kümeti hazırdır. 
\; ~ teltljf etmiştir. Bundan pek fena lcniyordu. Fransız mahfillerinin fikrine•· ispanyaya gönderilecek komisyon av
~ r hasıl olmuıtur. Zira ltalyanın bu nikbinlik yersizdir. Zira Fransa ve det eder etmez iki tarafın muhasımlık 
111.ı erclen· k · d"" · 1 1 . . . . hukuku tasdik edilmel"ıdı" D"ğ ta af ~t d uzatma ıste ıgı an aşı - lngıltere son Fransız teklıflerı yerme on 1 . . r. ı er r -
""'"" ~.r. Diğer taraftan lngiliz proje· dört temmuz ingiliz planının müzakere-ı tan B. Grandı komısyon nıamına lngil
lif et l'lluzakcresine avdet edilmesini tek· ye esas olmasını kabul ederlerse bu yeni terenin Valensiya ve Salamank hüku
~~ l'llclde ltalya - Fransız projesi hak· ricat onları büyütmiyecek ve karşıların- metleri nezdinde teşebbüse girmesini de 
'tc'di~-clırnartesi günü prensip itibariyle dakilerinin oyunlarına bazice olmak ı Italyanın kabul ettiğini bildirmiştir. 
dictc

11
'\ muvafakati geri almakta ve şim· İşlemedikleri hakkında ltalyaya bir ka- Bu haberlerden henüz vaziyetin deği

' azı gönüllülerin tahliyesine baş- naat vermiyecektir. Esasen bu taviz gö- şip değişm~diği anlaşılmamaktadır. An-
11\lb.ı ını •uya du·· •u""rmektedı"r . Bu da ·· 1 · d h · · b" · }aşılan lngiltere ve Fııansa 14 temmuz . ~ " ruşme erın a a ıyı ır netıceye varma- . . . . . . . 
~ ,/relerin akibeti hakkında bedbin· sını mümkün kılnuyacak ve Italyaya tanhli ıngilız proJesınin müzakere esa-
'~ird•cbeptir. Diğer taraftan unut· müzakereleri muhasımlık hukuku me!'le· sı olmasını kabul etmiş olacaklardır ki, 
tıı: ı ır 1t· d bununla münasebetli olarak B. Grandi 
~ I> ı on ört temmuz tarihli in· lesi üzerinde inkıtaa uğratarak gönüllü-
'8... rojeei · k 1 . · 1 1 · yukarıdaki beyanattıa. bulunmuştur. Şu 
'""""-

1
_ nın müza eresi temmuz ayı erın gerı a ınması mese esme geçme-

..._ ~ ııı:adar k 
1 

d 1_ takdirde yeni ltalyan teklüleri memnu-
.-.._ uzayan müna aşa ar an mek fırsatını ı, erece"tir. llt l'tctice · k niyet verecek mahiyette midir? Yoksa 
'İrt sız almıştır. ltalyanın ayni işte bu şartlar dahilindedir ki ademi 

'de Ltelcrar ele alınmasını teklif et· müdahale tali komisyonu saat 15.30 da gönüllülerin miktarını tayin edecek bir 
iti... uellt· · komisyonu faaliyete geçirmek suretiyle 
"""14iit 1 Yıne ayni neticeye varmak yeniden toplanmıştır. Bu celsede olup 

1lıll' bitenler bu saatte henüz esrarla sarılı- 0 vakite kadar vaziyeti uzatmağa ma-
'a Yanlar 1 tuf bir teşebbüs müdür? Yeni tafsilat 
a.. •·- f ın ataygusu hali. ispanyada dır. Bu hususta Londradan gelen biricik ""' -.ra a rn elde edilinceye kadar bu noktanın tas-

"'Utne -~~~•ımlılc hakkının tanınma· telgraf o kadar muhtasar ve müphemdir 
~,,, ~·· &ai ın.i gönüllüler m~selesindcn ki bir hüküm vermeie imkan bırakmı- rihi imkanı yoktur. Tali komisyonun 

.. orii
1 

,_ . mesaisi bu saatte devam etmekte oldu-
~ I ~.eattır. Filhakika on dört yor. rtgU 

1 
d •At· k ğundan ancak yarın vaziyet tevazzuh 

... ız P anında gönüllüler me· Bu telgrafa göre Bay Gvan i wuı a- d .... e ecektir. 

~ b· l!Vvel muhasımlık hakkı hak- misyona bildirmiştir ki ltalyan hüküme· 
ır ilti ~~satır vardır. Şu halde bu ti gönüllülerin tahliyesi işi kontrolüne 

"-.,.~ e ~ esası olarak fıkra fıkra memur edilecek beynelmilel komisyonun 
~ t..wc dlleceJ< olursa Italya mu- hemen teşkil edilerek ispanyada iki tıı· 
~ ~ illin ta.diki meselesinde: raftaki ecnebi muharipler mikdan hak· 
~ ......._ ~ lnailtere ile F ransanın kında tahkikatta bulunmak üzere derhal 

-_--..y~ müddeiyatla mü· ispanyaya gönderilmesini kabule Jtal

.._ 1ıönülluler meselesine yan hükümeti amadedir. Diier taraftan 

---o-

Yugoslav elçisi 
Ankara, 20, (A.A) - Geçen gün Ata

türke itimatnamesini takdim etmiş olen 
yeni Yugoslav orta elçisi B. Acemoviç 
bugün başvekil vekili Celil Bayarı ma
kamlarında ı.i.varet eylemiştir. 

yne mı e 
Şoseler Yetişen Fransız 
kon f eı ansına y ük vapurunu 

torpitosu 
kurtardı 

Türkiy e de iftiralı 
kararını verdi 

Belgrad, 20 (Hususi) - Vreme gaze
tesinin verdiği malumata göre, önü
miizdeki yıl içinde toplanacıak beynel-

milel şoseler, köprüler konferansına 17 
devlet iştirak kararını vermiştir. Bun
lar arasında Ingiltere, T\irkiye, Fransa, 
Yugoslavya ve Bulgaristan da vardır. 

-0--

Atatürk'ten 
Çin RelelcUmhurune 

..\Jıkara, 19 (A.A) - Çin milll bayra· 
mı mUnasebetiyle Reisicümhur Ata
türkle Çin reisicümhuru aşağıdaki tel
grafları teati etmişlerdir: 

EkselAns Lin Şen 
Çin cUmhuriyeti hükfuneti reısı 

NANKIN 
Cümhuriyetin ilanı yıldönümü mü

nasebetiyle ekselansınızın getek şahsi 
saadetleri gerek Çin milletinin saadeti 
hakkındaki en iyi temennilerimi bildi
rırım. K. ATATORK 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Milli bayram münasebetiyle tebrikle

rinizden derin surette mütehassis olarak 
ekselinsınıza Çin milleti namına sa
mimi teşkkürlerimi bildirmekle kesbi 
şeref ederim. Lin Sen 

Paris, 20 (ö.R) - Bahriye nezareti bildiriyor : cSenes:t Fransız vapuru 
maden hamulesiyle Fransanın Bayonne limanına gelmekt.e iken bir Nasyo
nalist lspanyol kruvazörü tarafından J 1 ilk teırinde tevkif edilmiş ve le
panyol limanlarına doğru götürülmekte iken hadise mahalline yetiten bir 
Fransız torpitosunun m'üdahalesi üzerine serbest bırakılarak Bayonne it. 
manına grlebilmiştir. 

C. H. Partisi 
Ankarada modern bir 

bina yaptıracaktır 
ANKARA. 20 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk P.artiai. Ankarada •a· 

ra giden caddenin aol kummda, halen evkaf evleri bulunan ..hada büyülll 
bir umumi merkez binası inşa ettirmeğe karar vermiştir. 

Binanın planı için Beynelmilel bir müsabaka açılacaktır. 
Stadyum ve gençlik parkına nazır mutena bir mevkide kurulacak olan 

bu bina, hükiimet merkezinin en muhte§em binası olacakhr. Toplantı salo
nu, ve kütüphanesi bulunacaktır . 

a 

lngiliz kabinesi toplandı 
------------------~ Londra, 20 (ö.R ) - Nazırlar meclisi buaün Dovnin1r Streette B. Ne

ville Chamberlain.İn riyaseti altında toplanmıı ve ademi müdahale tili &..., 
mitesinn bu akşam yapacağı yeni içtimadan evvel vaziyetin ne ,ekil alchiıni 
tetkik etmiştir. Diğer taraftan yarın Avam kamarasında harict ~ baıt. 
kında mühim bir müzakere a9lacalthr. Nazırlar meclisi bu dznh_.er ... 
nasında hükümet namına yapılacak olan beyanatın esasını~-
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Teşviki Sanayi 
Kanunundan istifade 
edecek müesseseler 

Hacerin •••••••••••••••••• 

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

. . -------rlllllUI 
Zavallı • 

zencı bir an içinde 
çekilmişti 

Hangi fabrikalar ne tUrlU 
muafiyetten istifade ı 

edebilecek? 

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

•••••••••••••••••• Peşi Sıra 
V_.,//P~ 

········ii·A··z·ı·N ...... ~ • 
ıpe 

-o- 1 
Hükümet, meınleketimizde kurulacak 

fabrikaların teşviki sanayi kanunu hü
kümlerine göre İstifade edeceltleri mua
fiyetleri. tatbikaııa bir kolaylık olmak 

iizere, toplu bir halde tesbit etmiştir. En 
az on beygirlik bir muharrik kuvvetle 
İ§leycn ve imali.tında bir sene iç.inde en 

az 15 00 gündelik miktarında işçi çalı•· 
tıran ve birinci sınıf addedilen sınai mü· 

easeseler şu kolaylıklardan ve muafiyet· 
lerdeu i"tifade edeceklerdir: 

MOCADELE VE MACERA ROMAN/ 

2 

ACIKLI 
BİR 

iNSANLIK 

----------------------------8 en Masumum diyen 
Beni takip ediyorlar 

• 

D A VASI~ 
: V E ~ : . 
~ İÇ YÜZ Ü~ 

feryadını dinlemediler 
Bu cinayet, Amerikada şimdiye ka
dar linç edilen Zencilerin 5106 ıncı 

numarasını teşkil ediyordu 

Müessesenin 1'unılması için belediye 
hudutları dııındaki devlet arazisi teffiz 
edilebilecek. arazi şahıslara ait iıe istim
lak olunacaktır. 

Ne yapsam nafile ... Herifler peşim
den bir an bile ayrılmayorlar. Afri
kadan buraya kadar daima onları 

izimde ve karşımda gördüm 
. . 
··············~ .. ~·~············· 

Projektöriin lmYYetli 1f1ii, yeni selen sencinin boynuna ıeçmİf •• Otomoba ha- (Abeyvil) e dönüyorlardı. 
otomobil kafilesinin önünde bulunan bir reket etmİf ve zavalla boflukta ..ıJanı. .,.,. 
otomobili •·- ayd.Jetmııt.ı. vermitti.. Aptala dömniit ııibi idim. 

Bir O~- dört'' '---, el-'-'-"- f----'--'-'- Go"'rdüld-:..... • -'~- w..-• .. Oft!um. Bu otomobilin üıtünde bir sölıe.. ~ ~u• ı~• .,...._ eu<:ncnWD -- -~ ____ ., 

cisim.. Bir inaan "ardı. Belinden ııkı 11· ıröz kamaJbran sis tabakuı içinde kor- Bu küçük kıOabanm ilk nazarda aill' 
kıya sajlanı bir yere bailıınroot kara de- ~ tablluıılarla debo'etm bu iouaa ri· beflı ve ciddi ıördüğiim ;....nı-ı.. ruJı. 
rili bir İnsan.. Zavallı.. Çabalanıp duno- cudunu kukab Y•Pmaiıı kili ıelmifli.. larında saldı valıfeti timdi anlıyorum. 
yordu. Yan çıplak vücudu, ıecenin ka- Meydanın sessizliğini yine bir sürii re- Bu alqam bu kasabada phidi oldu
nnlıimda n projelrtörleria k..ı.in lfl-' vezelilder ihlil etli. Alaylı, neıeli saler imn .imi aeui:dik ve ıükunetia ~ 
iı altında yeni cili.dan ç.Jı:nut bir köoele yükselmeie bqladı. minuı ancak timdi bir mina ifade edi-

.. 'bi lamakta idi. - H Cooi nerede • "· ? yorda. par ey )'1lnll .oçecega Çift _,,._ .. dörd ırizli ıizli k 
Onu bir •ahtet aleıncları ribi önünde - Yajmar yajmuaydı daha iyi 9eY· er..-.-. uçeır • • <>-

• t&Jıyan otomobil durdu. Şık ıriYiaınit. rederdik.. '"'fllB hafiye lıallcı. BameAıı k..,.ına 
alal1ı 11tlıı ...,.caCum Yatlı Yatlı adamlar Darısı bafb ...... tecavüz ettiii luıber ,.erilen "'" 7a1ı:ala. 
ıimd.i ba zavallıyı önletine kattdar. El· yahu .• Ama da bnmn d:tı ı.... ~kasaba ~pisLaneııine kon~~n z~-
kri arkasından bajlandı. • •. CIYl zorla bapishaaed... almalı: ıçm plan 

Karvıa ıelam ooyle... Yarm a1qem bazrlamlflardı. 
ite kaka, domuz ribi ıiirüyorlar. bellci bizimki ile ~ete ıreliriz. Onun mutlak surette hapishaneden 
Zenci, aank_i içi saman doldurulmUf Gibi sözler d..,...ı..,.onıa. 

bir kalıp.. ittikçe sendeliyor.. Sendele- almacaima em.in olan kasaba balla da 
dikçe sözde yiiriiyor. Ve oonra.. Linç meydanında toplanmlflardL 

Meydanın etraf1m ı..ıı.a1ıyan otomo- Kalabalık otomobaler içinde kaybol- Nihayet bet on kitinin ıilihlı hüc:umu 

billerden biri, en büyüiii motöriinü it· du.. ile hapishaneden çıkanlan ıiyah derili, 
Otomobiller de lfıklarmm İltikaınetini bekl·--n .. ·.--~ d---• ~etiri!..,;.t• Jetti. Ortada yerde büyiilı: b ir ağacın al- ~~ ,..._ mey - • --. ı. 

d....._tirdil..... Bı"tm·-' · 
tında durdu. -a~ - cu.ı -

Oç kiti, otomobilin çatwoa saçradılar. 
Otomobillerin bütün fenerleri n -

§ektör 2iyalarmı bu aolrtada telı:sif etli

ler. 
Yaimar yajıyor .. 
Yağan yaimıırue ip ıibi uzanan lll

ları bu :ılyalar altında efsanevi bir dans 
manzarası arz ediyor. 

ı Herkeı ıucW. ıibi .. Iaıuy .... 
Kimle aldınt etmiyor. 
itile kalı:ıla, ıövüle sayıla otomobilin 

yanına ıretirilen zenci, nud oldu bilmem 
birdenbire ntomobilin çatısının wtüne ÇI• 

~ıldı. 
• Herkes swmUftu. l Herkes bakıyor ve •• Seyrediyordu. 

Zencinin yanmda bol1man iiç löPden 
-1.iri, altmda bulımduiu aiaan dalına 
elinde tuttuiu ipi atb. 

Alqlcan bir hareketle n çeYiklilı:Ie iyi 

rala ilmik etti. 
ipin ucu sarkıyordu. 
Sarkan ipi zencinin çıplak boynuna ıe

l;lrdiler. 
Buf&ya kadar olan feyleri dehfet için

~ .... daJcm sanki rüyada ;..;, ıribi ... ,.. 
f~iyordurn. 

Zencinin: 

{ - Yapmayon.. Etme,.in .. Bana kıy-

~·;;:.~~::~~: .:p: 
}.L. Bir halı:ilıat, acı bir hakikat olduğu
~ bana anlatb.. 
İ Gördüğüm ne bir hayaldi, ne de bir 

~(llnema .. 

Göz açıp kapayıncaya bdar ilmik 

Ağırceza Mahkemesinde 

Koca kafanın katilleri 
• 

muhakeme edilirken 
Bir yankesicilik oldu. Hırsızı yakalamak 

için adliye kapıları tutuldu 
Dün Ağırceza mahkemesinde Koca- bir biçak bir başkasında tabanca, bir 

kafa Mehmetle Hakkıyı öldürmekten başkasında da bir çakmak vardı. Bu 
suçlu Mustab, Milinin, Rifat ve Uya- memnu eşyanın yakanlanmaması için 
sın muhakemeleri göri!lecekti. Dava biçak, tabanca ve çakmak sahibi eşyala· 
karara kaldığı için Bucadan bir çok rmı adliye dairesinin arkasına savur· 
kimseler, erkenden mahkeme salonunu mu.5lar ve muayenede Üzerlerinde bir 

kaplamışlardı . şey bulunınayınca serbest bı.ralul~· 
Meraklı safhalar geçiren bu davanın !ardır. Taharriyat sonunda saat bulu· 

kararı bekleniyordu. Bu sırada salon· namaclığı gibi saatin sahibi de buluna· 
da garip bir yankesicilik hAdisesi oldu ınıyor. Biçak kanapelerden birinin al
ve mahkemenin kararını dinlemek üze-
re gelen samiinden Ahmedin kolu kapı- tında bulunmuş, tabanca ve çakmak ad· 

liye dairesin.in arkasında ele geçmiş ve 
ya sıkıştı. 

Ahmet kalabalıktan kurtularak dL'.jar! adliyede muhafaza altına ahnıruştır. 
k t . - . Şimdi de davanın son safhasını anla· 

çıktıg• ı zaman kolunda i saa ının ycrın-
de yeller estiğini görünce hayrete düş. 
mü.> ve derhal müddeiumumiliğe baş 
vur:nuştur. Vaziyetten anlaşıldığına 
göre cessur yankesici kol saatini şayanı 
hayret bir soğukkanlılıkla sökmiye ce
'!al'et etmişt i r. Bu sırada Ahmedin ko
lu da hafifçe zedelenmi§tir. 

Zabıta memurları derhal adliye daire
si kapısında faaliyete geçiyorlar maksat
ları, bu mahkemede s3miin sıfatiyle 
bulunanlardan şüpheli gördüklerinin 
ilıerlerini aramaktL Bu sırada sAıniin 
arasında bulun.anlar arasından biri.ııde 

tabiliriz : 

Suçlulara ait dosya üzerinde tetkikat 
yapan Ağırceza heyeti bu noktaların ta
mil<ına lüzum görmüştür. Kocakafa 

Mehmedin cesedinden çıkan k~unla
rın Müınin tarafından mı yoksa arka

daşı Ilyas tarafından mı kullaruldığuun 
tesbiti için kurşunların Milll Müdafaa 
fen şubesiııce tetkikine lüzum görül
müştür. 

Gelecek celsede aynca belediye dok
toru B. Şevkinin de ifadesine müracaat 
edilecektir. 

Smai: müesseseler ve müştemili.tı te

ais ve İnf&Sl İçin iktıza eden arazi bele
diyeye ve devlete ait olursa aatıla.caktır. 
Bu katagoriye giren müesseseler bina. 

arazi ve kazanç vergileriyle bu vergile .. 
rin hususi idaTelere ve belediyelere ait 

munzam ke•İrlerinden mua_f olacaldatdıt'. 
Belediyeye ait ruhsatiye resim1eri bu mil
eueselerden ahnmıyaca.k ve mües.sese

lerde vücuda getirecekleri şirketlerin his
se senetleri ve tahvilleri damga resmin· 
den muaf tutulacaktır. Müştemillt ve te

sisat için bu müesseselere lüzumlu olan 
ve yurd iç&nde bulunmıyan inşaat malze

mesi, imalatın zarflarına lô.zım olan ipti

dai maddeler, her türlü makine ve bun
ların yedek pa.rçaları gümrük ve buna 
ek resimlerden muaf olacaktır. Bu mü

~lerin inp.at malz.c.meai vapur ve şi
mendiferlere yüzde otuz tenzi1Btla naklo
lunaeaktır. 

Muharrik kuvvet miktarı on beygir· 
den az olup ta imal8.ttnda. çalışt1rd1ğı iş

çi gündelikleri miktarı en az -500 olan 
veya bu miktar 1500 den az olup ta 
muharrik kuvveti 1 O beygir olan veya

hut imalatta çalıştırdığı işçile r aayısı gÜn· 
de onu g~çip le muharrik. kuvveti bulun· 
mıyan mÜe!lses~ler ikinci 5tnıf addolun· 

maktadır. Bu 5ınıfa dahil olup da imaJa .. 
tının nevi itibariyle iktıaadi faydaları ka

bul edi1miı olan birinci •ınıf müessek.· 
lerin muafiyetlerinden istifade edecekler 

ve aynca lüzumu olan her nevi makine 
ve ali.t ile bunların yedek ve tecdit par
çaları gümrük reaminden de iııti.Eade ede· 
cektir. 

Muharrik kuvveti on beygirden az 
olup imalAtmda .enevi çalı~tırdığı işçi 
gÜndelikleri 750 yi geçen müeueseler 
Üçüncü sınıf addolunmaktadır. Bu mües
selcr yedek ve tecdit parçalan hariç ol· 

mak Üzere lüzumu olan her nevi maki· 
ne ve Aletleri aümrülc rcsmlnden muaf 
olacaktır. Bu gibi. müesseselere lüzumu. 

olan tuz. ispirto, patlayıcı maddeler •a
tış fiatlerindcn de tenzili.t yapılaca.kbr. 

Direktör, mühendi•e doğru koştu. El-
1<".rini uzattı. 

- Nihayet geldin .. Dedi. Büyük bir 
sabırsızlıkla seni bekliyordum. 

- Doğru Elgaııkarda.n geliyorum. 
- Esraren.ıiı: telgrafını aldığım an-

dan beri gözüme uyku girmiyor. Ne var) 
Ne oluyor? itler neden muattal kaldı? 

- Vaziyet fena . . Birinci kuyu ateş al
dı.. Yerliler emirlerimize itaat etmiyorlar. 
lıyan edeceklerini söylüyorl&r. Hare
ketimden pek az evvel üzerime iki el 
•ilih a.ttılar. Her gÜn tehdit mektuplan 
alıyorum. 

- Pelci ama .. Bunları yapanlar kim) 
Langle. gcnlf omuzlarını silkti. 
- Bulıınduiumuz yer Nijerya hudu

duna on kilometre uzakta .. Söylendiğine 
göre bu havalide petrol mukadde• bir •u 
imi!!'· .• Ona dokunmak günahmış .. 

- Hiçbir delil elde etmedin mi? 
- Maalesef.. Gaz kuyulanna kundalc 

sokan birini yalca.latmağa muvaffak ol
dum. Fakat herif sorgu arasında kendini 
öldürdü. Üzerinde ki.b,'lt, vesika filan na
mına bir şey çıkmadı . 

Polise batvurdun mu } 

- Şüphesiz .. 
- Netice> 

- Güç bela yerinden kımıldaıabildiğim 
sözde Polis adını taııyan bu yerli teşki
lit en ufak , bir malU.mat. bir ip ucu bi .. 
le getirmedi. Veremedi. 

Dantröy sıkt1ğı yumruld.arı.o.ı ceketinin 
)tan ceplerin~ aoktu. Odarun içinde asa
bi adımlarla bir aşağı bir yuhrı dolaı:ı
mağa b&.fladı. Birden. durdu. Mühendise 
döndü. 

- llayır. .. Hayır. .. Dedi. Beni mağ
lup edemiyecekler .. Mağlup olmıyacağım 
ikimiz birden (Çat) a gideceğiz ''e icap 
eder•e her çareye başvuracağız. 

~ Patron.. Bir nokta daha .. . Ben. 
t8 ... Elcezireden beri takip ediliyorum. 
Petime takılan ve beni adım adım takip 
edenleri atlatmak, izimi kaybetmek. için. 
neler yapmadım .. Fakat nafile .. . Bir tür-
lü ellerinden kurtulan1adım. Her yerde 
karşıma çıktılar .. Hatta bu gece Liyon 
garında bile yine peşimde idiler. 

- Şu halde maksatlarını pek yakında 
anlayacağız demek ... 

- Ne vakit gideceğiz patron) 
- Bunu yarın tayin ve teM>it ederiz. 

Tezgah veya elle her nevi doklUllacı
lık. halıcılık. trikotaj, urgancJık, dante· 

Jacılık ve bunun gibi işler yapan j~ileri 
bir bina içinde toplu bir halde ç.alıştıran 

Şimdi yorgunsun, git, istirahat et .• 
müesseseler dördüncü •ınıf addolun.rnak-

d 1 B 
- Bonsu~r .. 

ta ır ar. u müesseseler kazanç ve.r&'İ· J orj l.angle çıktı. Bir taksi çaiırdL 
sinden~ gümrük. rcami hariç olmak üze.re Yakın otellerden birinin adresini verdi. 
müeasesenin imali.tına ve mua.melitın Langlenln bindiği tak.sinin arkasından, 
urflanna lizım 1 · "d • madd 1 1 0 an ıptı ıtı e er e I yüz metre kadar geride clurmakta olan 
yedek 'Ye tecdit parçaları r9minden mu· I kapalı bir otomobil harele.ete seçti~ 
,f olacaklardır. Bu müesseselerde çah·ı Pqine takıldı. 
~an ~e~:ı bunlann mevzuu olan işleri ya- lk:inci otomobil hemen hemen Lahi Ue 
".>an 1K1ler de ayrıca kazanç vergisinden beraber ayni :umanda otelin önü:nde 
.nua! olacaklardır. 1 durdular. A 

\ 

Ve bundan IOllrll ficia dört nala Ye 
.- çabuk ceçti.. 

':7Z!llt:l79'T ,r:r, cudiyetini hisoec:ler ıribi olmuttu. 1 J ak, uyur haYasına geldi. Derin ve anlamaktı. 
Gözlerini açarak ve yerinden kımıldan· muntazam fasılalarla nefes al ıyordu. Ya- Bunun için de evveLl pençereyi, ne 

ZABITA ROMANI ............................... 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 

uı -

Kafasına topuz yedi 
Başına çuval geçirildi, doğruca siyah 
kukuleteli çetenin karşısına ç, karıldı 
Diye mırıldandı. Bütün dile.katini kafuİna ve .lr.ulaklari

na vermİ.f olmasına raimeo yaYaş: yavaş 
uylı:u bastırmağa baıladı . 

Mutadı hilafına uykusunun gelmiı ol
maaını garip buluyordu. 

ihtimal bagüa biraz fazla dolaşmlf, 

temiz hava almıı ve yorulmUftu da oa• 

dandı. • 

'r'ine ıoyunmadan yatağınA uzandı. 

- Yanılmıyorsam. dedi, bu akıam 
burada gri ~pkahların bir toplantısı var. 

Gözümü dört açmalıyım. Fakat beni p· 

§ıttao bir nokta varıa o da gri şapka!.~ 
larm değil, gri şapkaların olmam1131dır. 
Bakalım bu · in ıltından daha neler çı
kacak? Birden ve tam dalmak üzere i.lten uç. 

elektriklerini söndürmü~ ..... radı .• Odanın 

auyarak etrafına baktı. n uzanmlf biT halde ve aol koluna da- olur ne olmaz, kapatmak istedi. 
Gözlerini açık pençereye dikti. Yanmtf bir Y11.t.iyette idi. T abanealı oair Haydudu ırözden ve ıili.bın tebdidin-
EveL. Aldanm&ıru§l:I. . elini dalına tetikte tutuyordu. den kaçırmak dojiru olamazdı. 
Peoçerenin kenannda, dışarıdan da• Gölce ... Cebinden küçüle bir tiJC çı- T ahancuını herife doinı tevcih et· 

yanmış bir merdivenin uçlarını gördü. kardı.. me.kte devam. ile geTi ı:eri a""" pençcreye 
- Bunu h~p etmeli idi. diye düıün- Şitenin aii:ıwıı açtı. doii:ru gitti. 

dü, herifçi oğullan odama kapıdan gire· öbür elinde tuttuğu pamuju ıitedeki Pençere önünde, tek eli ile arkadan 
miy«elderini anladılar, pençereden gir· aodan damlattı .. Odanu. içine bir koku camı kapayacaktı. 
meie tetebbüa ediyorlar .. Fakat ala.cak· yayıldı. Jale Desli bu kokuyu tanıdı: Fakat ... 
lan 01111111 .. Bıhl- bea ö:yle kolay kÖlay - Klorofo rm ... Diye mırıldandı. Birden.... &,ondan apii:ı çuval ıibi 
maııdepoiye baar mıyım~ Artılı: dütünecelı:, tereddüt edeeek ne bir:ıey geçirildi. 

Elini yayqça beline götürdü. zaman kalD\Jftı, ne de mahal... EHnden .. ıaıu altndı. 
Pantalonunun cebinde daima hazır bu- Derhal karar vermek lazımdL Bir kahkalu. 1Ui yükseldi. 

lunaıı broYninır tabancasını avuçladı. Birden yataktan fırladı ve herifin üı- Odaya giren haydut yalnız dcii:Jldi-
Keo.di kendine: tüne atıldı. Tahancastnı alnLna dayadı. Pençereye dayaJt merdivenin Ü•t ha.· 
- Akıllı adamım ben veuelim, dl- - Çabuk ve derhal ellerini yukarı samaii:ında bekliyen bir arkadaıı vardı. 

yordu. iyi ettim de soyunmadan yattım. kaldır.. Bu arkadaı branhkta odada cerey&11 

Bekledi... Emrini verdi. eden vak' ayı görmÜftÜ. 
Ateı edeedt değildi. Bu ani hücum odaya girntiı olan meç- Jak De•li. arka arka pençereye yak-
Ortahi> vel.,,eleye vermek, 11.fağıdak.i- ı hul adamı '8fırtmttlı- 111.ftıiiı zaman da fusatt<ın istifade etmiş-

lerin. dikkatini ç.ekme'k iltemiyor, odaaı-1 Hele tabancanın alnına dayanınış ol- ti . .. 

na gırecek .ol.an .~~~mın m.a.kıadını anJ.:ı.-,ma5t k.a.~şL1ında yelkenleri suya indirmek', B~ınıı geçlıilen.ç.uvaldan sonra iki ki
mak gaye1unı sıuduyordu. ve cllerı yukan kaldırmaktan bıışka. çı- şi bir oldular. E.linı.. kolunu, ayaiını •ım-

Pençereden nihayet bir gölge belirdi. kar yol yoktu. sı.lo baii:laduar. 
Sessiz adımlarla odaya girdi. Ve ... Ö)'le yaplL Hareket edecek luoli kalmaıntttL 
Gözleri karanlığa alttmıı olan Jak Jale.. yavq e: Bu vaziyette Jak merdivenden kay-

Desli timdi bu gölgenin bütün hareketle· - En ufak bır ,üpheli hareket yapar· dırılmak suretiyle indirildiii:ini hiueıti . 
riru görebiliyordu. ... n kurşunu yediğin gündür. iki haydut arasında tek bir kelime bi-

Nc yapacaktı> Ded i. Maır....d ı odanın elektriğini yak- le konuşulmam ıştı. 

o 

Kapalı otomobilden genç bir kad" 

indi. 
Bu genç kadın, roühendis LanııI<•i• 

arkasından otele girdi. Langle kadı•' 
hiç dikkat etmeden otel k&tibine gitti··: 
Adını yazdırdı. Otel H.tibinin gar,oıı' 
verdiği cmi.r işitildi. 

- Bayı 25 numaralı odaya g:ötU.riiıt·· 
Langlc asan•Öre binerken .ıenç k•dıf1 

da kitibe yalcla~ıyordu. 
- 24 numaralı odayı ist.iyoruJJl· 
- Maalesef bayan .. Bu numar• Jller 

guldür. 
2 O numa.ra da meşgul mü} 

- Hayır . .. 
- O halde onu veriniz .. 
Genç kadın, otelin fiş kağıdına El" 

Ving adını yazdL Bot olaralc inen _.,.,., 
eöre bindi ve Jorj l.angJenin odasına bt' 
tişik 2 O numaralı odasına girdi. 

Kapı kapanıp ta içeride tamamefl Y,J~ 
ruz kalınca hemen telefona ko!!tll. Si' 
numa.ra çevirdi: . 

1 
- Allo ... Allo. . . Jerri sen ~ · 

MUhendisin yanı başındaki odayı wttufll' 
Telefondan cevap verdiler: 

-Çok iyi . .. Dikkat et ... Gözden k•' 
çırma ... lmkiinını bulabilirsen oda9ıP• 
gir .. Bavullarım kanştır. Belki işe ya.rli 

birlcy bulursun .. Her gün yeni ıaJirn•~· 
mızı belı.le .. Bilha.ua elimizden ve göt"' 
müzden ka~ırmarnağa, izini ka..vbetıl'e~ 
meii:e çalışmalıyız. 

- Anl""ldı .. 
ıt· Cenç kadın, tdefonu kapattı ve 1 

mak üzere karyolasına gitti . 
...... .. ....... .. .............. , ...... . 

Langle epi ve dolgun uyumu!}ttl· 
Sabahleyin oldukça geç uyandı- ,,ı 
Yüzünü yıkadı. T ra~ oldu. Ve ,;ık 

merkezine gitti. c 

Dantröy yazlbanesinde yoktu. f•"° 
bir mektup bırakmı,tı . 

D. ek· 
Genç mühendis mektubu açtı. ır 

o<' 
tör onu evine öğle yemeğine çağırıY 
du. . ,. 

Dantröy. evvelce de .öylediğimi:ı g 
1 

bi kLZı · ile beraber Liyonun en gü:zel 
11 

.. "''' lub apartımanlarından birinde otuf\J) 
d A tı - - - d~ ..... u. . par manın aervısını yarım. , 

d. o' 
ne kadar uşak, aşçı, sofracı temin e ıY 
du. . ..,, 

Esasen Dantröy burada çok sak.111 f' 

·d b" h - ··it•'' uu e ır ayat yatıyor, reaını vı... . , 
d ~-· en ve arasıra yaptıiı dost dave Ji· 
den baıka çokluk kimse ile görüşıı>et . 
Bu itı'barla alh kişilik bir hizmetçi ]<sd'° 
su kendisine kifi geliyordu. c 

d ''" Ann Dantröy, henüz yirmisin e _, 

bir kız olrpakla beraber ir.en b:b~9~,
cesaretine, azi.nı ve iradesine malıktl· . iti 
zile: ve ince hatlı yüzü, uzun kirpik:1ef11' il 

hllelediği siyah gözleri, teninin ~ t~~. 
rengi. onu genç kızlığın ideal bir tJP' 
line koym~tu. - Bitmed i _.. 

karmıyorlardı. 

Son bir gayretle kurıulınağa Ç-"llf,. 
Kafaaındıt. mütlıit bir ıızı duydu. ,t. 
Heriflerden biri beynine bir t..ı<"' 

indirm.iıti-

Boiiuk ve bornurdayan bir -: 
- Kımıldarsan arkuı ıeleeelı:" ., • ' 
D -,. D•• •• b !..I ·-'-uk bl CQL. outun u ..,_er Ç&.rY'"' ' • 

içinde Ye aeMiz sadaaız olup bitrn~.J" 
Haydutlar, merdiveni, dayalı " 

yerden indirdiler. d, 
Otel, geceRİn bu ıı:eç valc,;,,de 

bir aeni.zlik içinde idl. ... .,,J-" 
Jale De.liyi b&flndan ve •Y•~ ~.,.· 

it . ld ot<ho tolma auretayle tenha yo a 
.... düle" I· 

tı•tnda.ki metrU.k şatoya gotut uvıtl ~-
Eğer Jak Deslinin bMında ç "ot!.•' 

d' 'ni 11" maııaydı haydutlann ken "" ;ç;ııtl."' 
takip eıtiğj yoldan, meıruk bo.h~ ,ı;riir' 

- ' . lci iki kaılı binaya ır;ötürdüklerın 

d ·- d"'"' u.. e .., 
Bütün aoiullin.1ıhinıı n1uhafaı• ~e ,,. 
tık k d ,,eıeY• J. 

ar ı.rnıldamıyor. sa ece.. . l"'1crv . 
•ti götürük!üğünü anlamasa ça Jd•,.,d" 

D. ın" 1 , .. - Yava8ladılar. .. ıye ._t, • 
Galiba yaki.~k .. iki. b,....mal<L <;. u1-°' 

E 1• bir ~• fi•' 
Bir kapı <;ı<hyorlar.. vve a . ,,.ıt"f·' ı1' 
vurdular .. Sonra aık ilk ılı:ı '. B• 5o<" • 
nu uç seyrek vuruş ıakip ettL fi• ' ,
kapı çalma her halde bir jşar«·· 
rola olmalı ... - __ .. r ,.., 

- Ritı<"'-' 
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PiÇ KURUSU 
31- Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

ANKARA RADYOSU 
öile ""frİyatı 

S...t 

Macera 
•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

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

BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
12. 30 • 12.50 Muhtelif plik neşriyatı 
12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve 

halk ~arkıları 

13. l 5 • 13.30 Dahili ve hariei haberler 

Düşkünleri 
~ ......... ıgttQZ~?P~....,.alUIKZlll'illillal ... YAZAN: TJTA YNA 

__ ,, 
Bu gec~· .. ı;·ı;~;~ı~; .. ·~·Ü;büŞ ... y~pacak 

S...t 
16.30- 19.00 Muhtelif plak ne~riyatt 

19.00 • 19.30 Türk musôkisi ve halk pr
kdan 

19-

0 .. Yaman bir serseri idi 
Bizans sarayının harem dajresine bitişik büyük sa
lonu bunun için hazırlatmış.. İnce tüllere büriin
m üş genç ve körpe kızlar.. rakkaseler.. sazen

deler hazır .. İmparatorun gelmesini bekliyorlar. 

( Hôkmet Rıza ve arkadtlf· 
lan) 

19.30- 19.45 Saat ayarı ve Arapça ncı· 
riyat 

19.45 • 20. 15 Türk musikisi ve ha.Ilı: tar· 
kdarı 

(Mahmut Kanndq ve ar· 

Dar bir odada tek bir yatak içinde 
üç karısı ile beraber yaşayor, günü

nü ormanda geçiriyordu 

- Sen, dedi, her gece evine cidiyor- delikanlılara dikiyorlar ve kih büyük 1 - Neden sustun? Ha anladmı .• Ken- kadaşlan) 
llln .. Şimdiye kadar sormadım. Sen evli bir kukançlılda ortadaki masanın üzeri- dini ıöylemek iıtiyonun.. Sen demek 20. 15 • 20. 30 Şevket Süreyya: lktısadi 
lllİoio, bekar mı 7 ne oturtulmut boş ve bÜyük bir altın tep-/ ben de:nek.. Biz ikimiz de ' ir kandaruz. konuşma 

- Evliyim bapnetm.eap.. siye dikiyorlar.. Hakkın var .• Bu. ııarayda şimdiye kadar j 20. 30 • 2 1.00 Plakla dans mus.ikisi 
- iıte bu fena.. Niçin bu tepsiye bakıyorlar? sen hariç olm;,k üzere herkes benim key- 21.00. 21.15 Ajano haberleri 
- Neden bllfllletmeap ?.. Bu altın tepsi neden bot? fime karışmak istemiyor mu? 2 ı. ı 5 • 2 ı. 5 5 Stüdyo ııalon orkestrası 
- ETii inoanlar rahat rahat cümbiit Bot tepıiyi ne maksatla lusfouııyorlar? - Evet ba§metmea:> kanlqim .• 

t5T ANBUL RADYOSU Y•Pıunazlar.. Halbuki ben seni yalnız Bunu birazdan göreceğiz.. - Ben hütün bu budala in&anlar içm-
liindiateri değil, geceleri de yarumdan Salonun kcpı.lan birden arkasına ka· de keyfim bozu!acak endişe i içinde ya- öğle DC9tİyatı 
•Ytrmak istemiyorum. clu açıldL ııyor, ko•koca bir imparator olduğum t , 

- irade buyurun daima yanınızda ka- imparator Oçüncü Mit~!, bir kolunda halde h >rkes bana k3Mfmak istiyordu.. f 
2 
";

0 
Plôlla Türk musik,.i 

laırun., Vasa, öbür !<olunda ı;üzel bir kız .. içe· Bunl&nn arasında bana ıadık, bana mıı- 1 · H d. 
'-- t 12 5 O ava ıs Dük F ' b d maruf olduğunu ~q>arator memnun oldu. ri girdi.. ti bir in.an bulamaıruftım.. · l"f !"- . . .. nın ura • 

.... 
kalk _,__ , ___ _, • 113 05 Muhte 1 P a>< nc,nyatı ··;ı._,,dun.' B "•"'-arla oturd•""• otelı" 

- Daima değilae bae ıık tık oeni gör- Oturanlar ayağa t......-. - Evet başmetmeap .....-ueıun.. · 0
··-·· u ıuu --

nıeı.: İtterim. Sen benim bu nedimim, Gelenler aerlediler. - Bırak tu iıafmetmeap sözünü. Bu- . Akıam ne§riyatı bulmak kolay oldu. 

Bir gün ondan bir mektup aldun. 
- Gelin öğle yemeğini beraber 

yeliın •• 
y .. 

Iı.ıı miifavirinuin.. Bafvekil olacak bu Arkalarından iki cüce arasında yine rada, bizim aramızda başmetmeaplık fi- . Saat Kendisi yokken otele gittim. 
Soıcolaria ile amcam olacak Bardasın bir güzel başka bir kadın geliyordu.. lan yok .• Ben aradığımı buldum. itte: Patrona: Diyordu. Gittim. 

de İnıparaıoriçe annemin bitmez, tüken- Oçüncü Mi,el masanın başındaki kol- Va•il benim en sadık adamını .• O benim; 16. 30 Plakla dans mu•ikisi - Beı:i Dük F ..• gönderdi. Sizden 
lllea, ..ıra.. celmez nasihatlerinden bık- tuia oturdu. indimde bafvekilimden de, annemden! 19. 30 Spor müsahabeleri: Eşref Şefik ta•' bet lira İttiyor .. 

Pis, kurbağalı yosunlu bir ıu birikin<. 
tisinde banyo yapıyordu. ' 

tını -dan. Kendime "bir kafadar an- Sağına Vasili, ıoluna beraberinde ge- de, batt.İı Bizanıtan da lnymetlidir. Sen l rafından. Dedim. Patron beni tanıdığı için bet 
1<>ruın. Allah bana itteclijimden al&.uu tirdiği km oturttu. nasıl kıymetli isen o d:ı öyle kıymetlidir. 120.00 Cemal K~mil ve arkadaşları tara- lirayı derhal verdi. 

Karnınız aç mı? 
Evet .. 

.,..,rdi. Bundan aonnı ve ben varken ar- Arkadan gelen genç kadın da Vasilin Bundan son...: artık ikiniz de benim aof. fından T urk muaikisi ve halk oar- Bir makbm yazarak mazruf en otele 
bk ıırtm yere ırefmez.. yanındaki koltukta yer aldı. ramdan benim meclislerimden eksik ol- ktları bırakımı. 

Birazdan balık tutar, pifirir, ye-
riı: .• 

fınparatorun bu sözleri haris Vasil için Mi!elin yanındaki kız, bu geceki cüm- mıyacaksınız .. Göreceksiniz ne alemler 20.30 ömer Rıza tarafından Arapça söy- Makbuzun mubte\'İyatı fU idi: Sudan çıktı. Yakında bir dere akıy.,.... 
bir nİftletti. büı için İmparatorun cariyeler arasından Yllf&yacağız.. lev •Dük F ..• den Panamada motör l.ira- du •• 

ÜÇÜncü Mifel: oeçtiği dilberdi. Mişd if&rd etti. 20.45 Fasıl saz heyeti 11 üç ve bir kutu iyi cinı pudra bedeli Oç kansı ae beraber dere kenanaa ııit< 
-Bu gece hep beraber güzel bir cüm- Vasain yannıdaki bizz:ıt imparatorun Saı.ıyeler iJret sunmağa ba.7ladılar. 21.15 Orkeotra iki ki ceman bet lira aldım.• tik .. O da geldi. Kadınlar elleri ae ha. 

0iit Yapalmı.. koz kardeşi (Telda) idi. imparator, &ağındaki kıza döndü: 22.15 Ajans ve borsa haberleri 0
" lık tutmakta mabirdaer .• 

l>ecfi. imparator, kız kanletine: _ Etkarina.. Dedi. Sen de bu gece 22.30 Plakla sololar, opera ve operet Birkaç gün sonra onu valinin bir 111· iki kadın balık tutarken bende üçün. 

1 1 varesinde gönlüm. """ - Tekla .• Dedi. Şimdiye kadar bü- Vasilin .. Koca kafa Vuilin aramıza laı. parça an CÜ kadmla çalı çırpı top!Ayaral. ateı yak. 
tün cümbüı alemlerine ve bu alemdeki rııtıeı bu ilk ffece ıerefuıe .. Onun ıereri- · nl Piıkin bir tavırla bana yaklaJtı: tun. Gece •• 

Bizan. sarayının barem dairesinin ba
~ bititilc büyük oalonu İmpar· torun 
<iirnbiif alemi için bıwrlalllDIJ. Orta yer
de büyük içki maaası üzerinde on altııar 
kollu yedi giimiif tamdan var .• 

Sağ tarafta u- beyaz tüllerin . lak •... çıp 
•llcutlarını yan öıttüğü on iki genç kız, 
~ ve örgülü &llçlaniu iki yanlarından 
on( • 
~rıne oarkıbnlflar, bağdat kunnUf 

Yoriar. 
.. Solda, )'İne tülden kıpkızıl libua bü

l"Unmiit on iki delibnlı, bunlar diz çök
tııı:.ı .......... Bunlar da bekliyorlar. 

ll;;ylilı: kapmaıı sağ ve aol kenarlıırm.-
do, o.I"-- - ----· • Eli • d .....,. genç ve •- c:anye.. enn-
I e Iİİınüt tepoiler içinde içkiler, yemif
:• 1emekler •• Birer heykel gı"bi mevki 

lrlıtlar,. 

lca l<apı,._ karı• cephede ve masanın ar• 

1 
• larafnıa isabet eden loomıda oarı tül

;;:ı ~isli aiıengi içinde on iki oazeode •• 
• İlô aiizel, seçme, kö.pe cariye iki 11-
•0. •• 

llzerine otwm.., ... 
,_, Genq oalonun duvar kenarlaruu ya-
._ g...,:.•=--'e ---'iri • • ....,..,... _, er çevırmıf .. 

So.londa bir Mllizlik •• 
Buna mukab.1 kızlarm oturduldan 

r:e kaYD&tmalaruıdan mütevellit bü
.:'.. L'ftttuı tatlı akislerle bu sessizliği 

•tıy.,.._, 

l>elikan1ı1 .. 1 • • ··n1 • dik !ltı, ar, goz enru o enne -

.... ~'.'.'"·· Ba,lanru kaldırmıyorlar .• Kaldı
-• .. yorlar. 

'\r erilen -:.. bö" ı -- ye .. 
Genç kızlar İoe göıderini ki.lı ihtirıula 

irak 
• • ? dil . S . Avrupa utasyo arından bu akfam _ Makbuzunuzu aldım.. Dedi. An-

masama hiçbir erkek iJt etti mı • ne dile benden ne eroın.. em azad mı dinlenebilecek seçme proı:ram Balıklan kızartıp yedik. 
- Hayır hatmetmeap k.udeJim.. edeyim? istediğin kadar para pul mu ve- nem de tıpkı aİıİn ııı"bi yapardL. 
- Şimdiye kadar bu ııarayın içinde reyim, ı·oksa bu geceden itibaren artık SENFONiLER: "

0 

b • · B ek' da d d ı Dük F •.. , Fici adasının içerlerinde or-

Yemekten ıonra kanlanndan birini 
yaııına çağırdL Oldulı:ça ıit kanuna ıru.... 
vetlice bir yumruk yapıştırarak: erum her hangi bir kımseye.. aşv •· sıra mıraya bakma n sen e aima bu 22.1 O Viyana: Senfonik ko.nser( Eli· • . . . , 

lim de dahil olduğu halde tam itimat et- sofranın misafiri mi obnak i.tersin? b th Sch ) 22 ı 5 B k Fl man dabilınde bır yere çekilmİftı. 
ti·;;.·uru· so""rdun·· mu'" ? E k · ·· 1 ' • kek ·· ı· V • 1 sa e umann · · u reş: 1 

• Yeni bir macera iptilasına diifmiiftü. 
• • t arma, ıoz ennı er guze 1 ası- harmonlk orkestra ( F ranck .. Picrnc. • ~ • • • 

- Bak.. Şu karna bak •• Dedi. Gönlü. 
nüz mü? Bizim bu kan timdi gebe .• _ Hayır ba•-etmeap kardeşim.. lin üzerinden ayınnııclan cevap verdi: VI d" . 1 Burada, tek odalı bır bılübe ıçınde yerlı 

.,.... a ıg14 eroff). 22 .25 Prag: Senforuk ·· ı ____ il d y • • · "-d • '· -• d '-'--' 
- Bugüne kadar, benim arzularıma, - Haımetmeap.. Sizin ıofraruzda k '(B h ) uç .....,.ı e Yatıyor u. attığı yen gt- ...... ın, yumrugun tesın •ba a uy-. 

onser et oven . d" örd" •• D k b" od Y---' sur tın b t d '--d "--'-' itiraz etmeden t.iıbİ olan bu sarayda an- daima bulunmak terefi benim için en bü- iP g um. aracı ır a.. ""'e es- a 1 ıauı ur u. 0 .... ar. .,.,_., Çlo 

nem de daha olduğu halde hiç kimse var yÜk mükafattır. Daha bBP,ka ne isteye- HAFiF KONSERLER: ki püskü bir buır ve geni,çe bir yatağı.. kannadı. 
mı? yİm? 7 0 B O kadar.. Dük F .• nİn bir karuaun gebe olmui'. 

k 
.1 erlin kısa dalgası: Eğlenceli Asaletlıi Dük F ... hazretleri bu tek casaletlu• ler ar···--'- L " - L-yli --''-• 

- ... - Bıtmedi - (815 D ) 05 P '- -- ..,.. aa ~....,. _ onser, : evamı 9 rag Ki• ta" d ·· '---·· ile L---L.r ya· 
...,.,.l/"/7'./. "Z./:"/Y////7,'7J77ZT/;, d 1 . yer ya gın a uç ....,... ...,......, uyandırmııtı. Öyle ya.. Yerli kadmdaa. 

Şeytana •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

Uyanlar •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

« MACERA DUŞKONLERI » tefrikamız bitti. Yarından iti
baren gazetemiz karilerine çok cazip ve çok enteresan bir tefri
ka takdim ediyor. Yeni tefrikamızın adı 

ŞEYTANA UYANLAR 

sa a gası: Askeri bando. 9.20 Paris kı- tıyor. 
d 1 bir çocuğu oluna, asalet kanı kanJ11111 

1
. sa algası: Plak. 9.30 Prag kıoa dalgası I Böyle hayatı neden tercih ettiğini sor-
.Orkestra. 9.S5 Prag kısa dalga.ot: Şarkı dum. olan bu çoculı: hanedan ! .......... nuıl 
ve orkestra. l 0.40 konser. 11 Berlin kı- - Bir de bayatın bu teklinin tadı- karııırdı • 
aa dalgası: Halk musikisi. 11.50 Paris kı- na bakalım.. Bereket versiıı !.adın, ihtimal kanuna 

-''"' ______ .... _ _.__ öl .. bir --·'- d 
sa dalgası: Plak. 12 Bcrlin kısa dalgası: Dedi. Böyle Y"fl'tnalda b....aber eski Y.....g• 7~__......, u ...,..- °" 
Karışık konser. 1 3 Berlin kısa dalga.ı: Ford otomobilini de terl.etmİf değildi. iurdu da endiıe edenler kurtuldular. 

Plıik. 1 3 Berlin kısa dalgası: Hafif mu· Hemen her gün otomobiline biner, kan- ••• 
siki (14.15 devamı) 13.10 Bülı:ret: Or-ılanndan birini veya İkİIİni yanına aı..., Okyanoo ve F"ıci aduıno ted<et~ 
kestra 14.30: Devamı) 14.15 Paris Jo. bir tanesini daima kulübede nöbetçi ıraman o orada idi. Bir daha F"ıciye gi. 
sa dalgası: Konser ( 15: Devamı) l 8 bırakır, kasabaya gezmeğe inerdi. demedim. Dük F ... ne oldn, bilmiyorum. 
Peşte. Çigan orkestrası. 18. 1 5: Roma. Onun böyle onnan içinde üç kanlı bir Bu adam, gördüğüm macera diitlriinleri
S..ri, orkestra, e<>pran. 19.25 Varşova: bayat aünneoi kasabacbki Avnıpalılar nİn en yamanı idi. 
Plak konseri. 20 Berlin losa dalgaoı: Aa-

1 
arasında büyük bir dedikodu uyanda-. - SON -

lı:eri bando. 20.20 Peşte: Salon orlı:ea· mlflı. = =~il:lllCl!ZZZlllı:ııiRI!!! 
dır. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, evli, bekar, zengin, fakir bü- trası 20.25 Bükreı: Mandolin konseri., o, çoktan hudut harici edilecekti. Fa- Satılık ev 

tün insan sınıflarının Paris gibi bir eğlence ve aefabat merkezin· 21 V arşova : Karışık koruıer. 21 Peşte: ı bt tabtlanndan uzaldafbrılmıı ve mem-
d ki h • • - bak d b" ahi nJı:"d' A · k . Güzelyalıda, tramvay caddeain-de geçir i eri ayatın ıçtımaı ım an ır t il ve te ı ı . •.tıst·i·. neşriyat. 2 1. 1 O Kolonya: Musi- leketlerinden ihraç edilmit bir saltanat 

1 b b • b h t • • d kil de 102 7 numaralı ve altı odalı, de-
0 an u eser, ızzat u aya ın ıçın e Y~• ve ~ytana uymuf ı suıt (Bach, Reger) 21.40 Milano, hanedanına mensubiyeti, bu hanedaıun 
b• k d k • • f h h 1 d Fi ı nize karşı. bütün konforlu ev eatı-ır a ının açı ıtıra ve a ra arı ır. orans: Viyolonsel, piyano konseri. 22. günün birinde telaar iş batına geçmesi 

ŞEYTANA UYANLAR "b ti tak• d"I k 25 P hktır. isteklilerin mezkür eve mü-« », ı re e ıp e ı ece bir eser ve rag lı:ıaa dalgası: Dvorakın Slav 

1 

ihtimali b;~nk siyasi muhitleri meşcul 
1 b• d" d 1 -~ racaatleri i.lan olunur. içtimai yaralar üzerine vuru muf ır netter ır. ans arL 2 3.05 Peşte: Hafif musiki. 2 3. ettiğinden onwı hakkuıc:la cöz yumulma-

~~~S~~~~~~~~>?'>~!Y~r;~z~noı~~ 30 Viyana: Viyanalı bestekarlar. &ı tavaiye ediliyord1L 
Y2'liUD~ gelip toplandılar. Memleketin ıler'. ge- 1 bır~~tı: başladı ağlamağa .. (Hürü) adı- Yedi yıidır dağd4 taşta gezerim 

1-5 S.6 
-. ::z7. -

HALK MASALLARI len ~ocaları ile bera~er hacı Zahıt de 1 nı ışı~ce ~sını ağanın yüreği sızla- Ben Tt4Zlı Hürümü bunla ıezerim 
geldı. Yemekler yenıp kahvıeler, şer· mıştı. llıç kimsede ses, sada yoktu. Her Ağalar yarimi gören oldumu 

Şıikıir dıişm<ınlarım burdİlbÖ!ündü 
Yarın sana kurban olsun ağlam4 
Tekrar Keloğlan: 

beUcr içildikten sonra, Aşıktan bir saz kes önüne bakıyordu. Keloğlan: Aldı Keloğlan: 
çalıp türkU söylcyivermesini nıyaz et- - Ağam müsaade ederse bir türkü- Yedi 11ıtdır ııarin ıeni özledi 
tiler. Aldı Aşık bakalım ne dedi: de ben söyüyeyim: Ciğerini aık ödünde közledi 

Dinleyin ağalar haber sorayım Dl!di. llacı Kasım gözlerini ağardarak Birgun gelir diye yolun ııozledi 
Ağalar yarimi haber sorayım - Çık dışarı domuz kel! .. Ulular ka- Yarin •a114 kurban olsun ağlama 

Evvel Zaman 
Ağalar yarimi ııören oldu mu tında söz söylemek senin haddin mi! Aldı Beyoğlu: 

•llllllllllllllll•lr Yedi yıldır bulamad.m izini D 'ye bağırdı, Aşık baba: y aıa hey Keloğlan •en binler y<ıfa 
Ağalar yarimi gören oldumu - llacı ağa incitmeyin şu keloğlanı Hükmünü yrüttün dağ ile ta§4 içinde 

-10 
•• •• H uru K 1 z 

l>ed· ır_~ 
b;,. ~· •'-"Zları dama aoktukdan sonra 
"<>ıır donum de sopa vardı. Ondan 
du ~"<>kak kapısının önüne çıkıp otur
ll~ va lı:ararıncıya kadar kapının ö
IMen • ~lı:leyıp yolları gözlooi. Baktı ki 
lı, eı,egı ~ :Volı: ... Umudu kesildi, kalk
ı.o.esiJı:tı:•ceğı zaman, karşıkı sokağın 
"İıı ll'li• •n Beyoğlu ile arap görünme-

l:ı,e ·~ 
kı:vıs ırtneden vazgeçti. Gene yolun 

b _ ına dikildi.. 
""YOğl 

1-ıp le~ Ycdı Yıl dağları taşları ara-
lııııudu it.es hıç .bir haber ıalamayınca 
ll'4-üniin ilnıışli.Eyisi mi varayım ; 
lllılo,~ batına gelenlerı babasına da 

da Olllar da •ollara b•kııı•lı;-

tan kurtulsunlar, deyerek gelmişti her 
ne ise köşe başını dolanıp Keloğlanın 
önüne gelince , Beyoğlu: 

- Keloğlan , burada Hacı Kasım ağa
nın evi varmış, biliyor musun, neresi
dir. 

Diye sordu, Keloğlan ; 
- Efendim işte bu evdir ... 
Deyince, Aşık : 
- Destur! .. 
Deyip ezik ezik türkü çağırarak ka

pıyı açıp içeri daldı. Hacı Kasım ağa 
Aşık babayı karşıladı. Çolı: izzet ve ik
ram ettiler • O gece Hacı Kasım aprun 
evine (bir balı: Afıkı geldi) ğinl lşiden 
mem!elret.in ~ ye_~ birer_ blıw 

Gece gündüz gezdim dağı, ovaııı 
Elimden aldırdım gözü aldyı 
Arzulayıp çıkmq idi sılayı 
Ağalar yarimi gören oldu mu 

varsın o da söylesin. Benim hatırını için tTt§<U'lah olurııun ÜÇ tuglu paşa 
izin verin bakalım ne söyliyecek, dedi.. Ağalar yarimi ııören otdmııu 
Bunun üzerine Keloğlana müsaade edil- Aldı Keloğlan: 
di. Aldı Keloğlan bakalım ne dedi: Ağamın elinde ııümüşten m4fa 
Aldı Keloğlan: Ben nineyim [l] olup ÜÇ tuğlu paşa 
Gümüş divitini çıkar belinden Yaşa hey beyim sen yüzbinler yaşa 

Ne bitmez çile var garip 1ı<411nda En son kel.tmını kesme dilinden Yarin ıa114 kurban o!sun aglama 
Anayı babayı görüp döşünde .,._. Bir haber sorııyım 64114 ilindeft Aldı Beyoğlu: 
iki körpe kuzuıile pepnde 1 Kayırma c!şıkım Allah kerimdir Yedi yıldır dağ baııııda gezerim 
Ceııld" bakış!ııııı gören oldu mı< Aldı Beyoğlu: Esen yeUenlen de hile sezerim 

Bilmem ki deımın mı yüce dcığmıdır 
Yoksa mor siinbüUü yepil bağmı dır 
Bilmem öldü mü, bilmem nğ mıdır 
Ag..lar ııanmı gören old•m,. 

Kara toprak doldumu göziine 
Topraklar döküldümü y;Jziine 
Ağlıııarak .W,tiim tozlu iziu 
Aıialcr H.-ırlımw ~ old• m" 
Böyle ~ a...• - ... ' 

Giimüı divitim de t>t1rdır belim:de Ağalar Hüriimü bunda sezerim 
En 001\ kelamımı keımem dilimden Ağalar ııarimi gören old"mu 
Elim sorıırnn ( ... ) elindet. Aldı Keloğlan: 
Suna boylu 11arimi ııören oldu mu Yedi yıldır dağ baııııda gezersin 
Aldı Keloğlan: Giimiif divit ile yazı yazaraın 
Giimiif diıtitinden okur ııa.ı:a""' Korkma beyim Hürüyü bunda sezer-
Kaç yıl oldu dağM taıta gezerıin sm 
Sen tıG.ılı Hürii1'iı bun:Lıı nzerlin Hürü1' oana kurban o®" ağlama 
Hüriin "'"'" kurba• °""" a61c- Tekrar Kelol!lan: 
Aldı Beyoğlu: San vıldı.ı: ııibi do6d• tolu...W 
a.... • ı.ı ı. .... .. - a..- .,... ııeı-.ı, liri• fcöv;indü 

Hamamda imanını başın ezdıler 
Kavil cevap eylediler diizdüie1" 
Şamdaki b<ıbanııı mektup yazdılar 
Kayın>l4 d§ıkım aUah kerimdir 
Keloğlan böyle söleyince herkes biı-

birine bakışınağa başladı. Keloğlalllll 
Hürü olduğunu artık herkes anlallllftı. 
Bu defa bakalım Hürü babasına ne de
miş: 

Aldı llüni: 
Bağla babam bağla imamı bağla 
Bağla a114m bağla cadıııı bag1a 
Bağla beyim bağla arabı bağla 
Hürü,. "4714 kurban oı. .. n ağlama 

Hacıların şamdan gelir myuı 
Nazlı Hürü kızın Eşref dayın 
Aman Eşref daııım im<ımı bağ!& 

&ğla babam bağla yezidi b11!)lıı 

Şu yalan dünyad.. •ürmedim oo;fa 
Arabın Hürüye ettiği cefrı 
Aman rırap dedim gelmez inMJfa 
Bağla beyim bağla aralıı bag1a 

Evimizin imü balkanlık sazdır 
Hürünü1' giittüği< ııüzeUi kazdır 
Ne kayıra" babam H üri.i kı.z &ağdır 

- Bitmedi -



Muamele vergisi tarhiyatı 
.. ımııı ............. :mııı ... ...-mmm:ms... .. ıı:m .. 1::11111 ..................... iillll .. 

Noksan 
kında 

ve yanlış 
mühim bir 

muameleler hak-
ta mim gelmiştir 

Malı;) e Vekaleti, muamele vergisi tar- ı retiyle esaslı tetkikat icrası ve me~um 1 müddetleri geçirilmeden ve kanunen sa
'hıyatında göriılen noksan \"C yanlış mu- 1 vergi matrahı bulunup bulunmadıgının lahiyetli memurlar tarafından yapılması 
:ımdclcr hakkmda ac;ağıdnki tamimi ı tahkiki temin olunacaktır. •on derece matlüp ve müstclzemdir. 
gondenniştir : ı 2 - Kanunun !) uncu maddesi muci- 5 - Kanunun 21 inci maddesinde ya-

Devlet varidatı arasında mühim bir hince mamulfıtını kısmen memle~et dn- zıh r~scıı ~kdir heyetlerin: vil~~etlcr
mevki tutan muamele vergısinin tarh 

1 
bilinde s::ırfeden kısmen de ecnebı mem- de mukellefm mensup oldugu museccel 

tnhakkuk itiraz ve temyiz muameleleri-! 11.?ketkre satan veya sattıran miiessese-: mesleki teşekküllerden ve bunl:ır bulun
ne Hiyık olduğu derecede ehcmmı.} et' lerin varidat idaresinden alacakları nak- madığı takdirde ticaret odalarınca ve 
atiedilmiyerek kanunda açıkça yazılı I }iye tezkeresiyle ihraç gömrugunc sev- ticaret odası da yoksa belediyelerce se
hukümler hilfıf ına hareket olundul.,'U ve! 

1 
kettikleri mamul maddeler için bazı ma- çilmiş iki ve kazalarda bir Uz.anın iştira

mtinhasıran alakadar memur 'l.'e fimir- hallerce \'ergi tahakkuk ettirilınemek-j ki kanunen şart kılınmı~ old~ğu hal~.e 
forin dikkatsizlikleri ve knnun hüküm-! te olduğu mü~ettiş raporlanndan anla~ I bazı yerl.erde müseccel me~lekı teşekkul 
lerini ve umumi tebligatları okumam:ı-1 şılmaktadır. Kanunun 9 uncu maddesı mevcut 1ken, heJ etlere tıcaret odasın
ları yüziinden Hazinenin ıuür edil~iği bu ne\'i maddelere ait vergilerin tahak- dan fıza seçtirildiği anlaşılmaktadı~: Ka
tnri muhabere]erden anl::ışılmaktadır.1 kuk ettirileceğini açıkça göstermekte- nunun tayin ettiği şekilde teşekkul et
Tntbikatta görülen noksan ve yanlış 1 dir. Her hangi bir sınai müessese ma- 1 miyen komisyon ve heyetlerin. verecek
muameleler ~şığıda birer birer iz.ah l mulfıtmı memleket dahilinde hiç bir su-: )eri kararlar hüküm ifade e?emiyece: 
olunmuştur: retle sar!etmiyerek tamamen ve dalına I ğinden komi. yon ve heyetlerın k~~nı 

l - 2430 numaralı kanunun 7 ve 8 in- ecnebi memleketlere çıkardığı ve bu ci-1 tarzda teşekkülüne de son derece ıtina 
t·i maddeleri mucibince banka ve ban- het tahkikatla sabit olduğu takdirde, an- edilmesi lazım gelir. 
:kcrlerle sigorta şirketleri ve sınai mü-ı cak bu müesseselerin mamulatı iç-in ver- 6 - Bazı mahallerde, temyjz ~omis-

Daha 16 yaşında 

Fakat 
Dünyanın en çok 

kazanan bir yıldızı 

HOLL YVOOD, 1 S iLK Tf.ŞRIN 

Bundan on iki ay e~·el Dunna Dm-

hin sinema alemi için tamamen meçhul 

hir iaimdi. Bir filim çevirdi, derhal mu

vaffak oldu ve bugün 192 1 doğumlu 

ve Kanadalı olan bu g~nç kız büyük bir 

yı]dız oldu. 

Avrupad a henüz daha tanınmamıf olan 

hu on ahı yatındaki yıldız bütün Ame-

.. eseler tarafından b;r aya ait muame- gi tahakkuk ettirilmiyecektir. Bu ci- yoııu kararları aleyhine Devlet_ şurası~
} ve satı~ları göstermek üzere t rte~i f hete dikkat olunarak yanlış muamele da açılan idari davalarda temyız. ~o~ıs
;ıyın on bcş:nci günü akşamına kadar yapılmasına meydan verilmemesi icap yonlarının hasım olarak gösterildığı ve 

verılen beyannameler üzerine derhal c-der. davaların varidat müdürleri tarafından 
1nuktaz.i tetkikat icra olunarak vergi-ı 3 - Bazı mahallerde Teşviki Sanayi muhakeme mahiyetinde ve kaza salahi
.)erin tahnkkuk ettirilmesi \'C tah:ıkku- kanunundan istifade ~:" sınai ~üe~- yetini haiz olması dolayısiyle ida~i da
.katın tahslli'ıta tevdi olunması Hizım ge- ~eselere muamele vergısı tahakkuk etti- valarda hasım olama:z.lar. Bu kabıl da
lırken bazı mahallerce bu beyanname-! rilmediği haber alınmaktadır. T~viki valarda temyiz. komisyonlarınca lehine 
]erin bir tarafa atıldığı , ~ylnrca ele Sanayi ltanunund~ ist~fade ed;nler~ karar verilmiş olan mükelleflerm hasım 
;ıhnmadığı, talıakkuku tahsilata tevdi veril~n vergi m'!afıy~tlerı, mezkur ka- göı<terilmesi icap eder. Devlet Şurasın- rika içinde çok büyük bir şöhret kazan
o1unmadığı ve bazı mahallerce lle bu nunıın 7 inci maddesınde açıkça ya.zıh da Maliye Vek5leti namına dava açmak 
lıeyannamelerin muha e-be kalemleri ta- olduğu üzere bin~ arazi ~e kauı~ç ver- ' salahiyeti mahallin en büyük. malme-

·:r:ıf ından .alınıp tahsilat müzekkeresiyle gileriyle bu vergılere aıt beledıye ve muruna aittir. Binaenaleyh idari dava
muhteviyatının vezneye evkolunduğu ı idarei hususiye küsuratı mu07.amasın- lann varidat müdürleri tarafından de-

• ve •aridat idaresinin bunlarla hiç nltı- <lan (ki bu küsurat 14.~ num~ral.ı ka- ğil, vilayetlerde defterdar ve kazalar-
Y.aclnr olmadığı haber alınmaktadır. nunla verginin aslına ılave edllmış ve d l .. d .. 1 · t f dan ikame!İ la-. . • h a ma n1u ur l'!rı ara ın 

Muamel" vergisinin tarh ve tahakku- 2871 numaralı kanunla da ıdareı usu- d 
~ . . nm ~ 

Y.u ve bunlara müteallik defterlerin tu- iyeye ait olanları bina ve arazı vergı]e- Bu cihete de dikkat edilerek Hazinc-
1ulması, 1ahnkkuk ettirilen vergilerin rinin devri mukabilinde Hazin.eye terko- nin izrarına meydan verilmemesi kap 

c er. 

mıştrr. Onun ismi Şarl Boyer ve Robu 

T aylorun yanında 2iluedilmeğe bat-

lanmı,tır. 

Çalı~tığı filim şiıketi mukavelesini iki 

sene temdit etmi,tir. Bu mukaveleye gö

re haftada 5 bin dolar alacalı.tır. 

Sesi de çok güzel ve tatlı olduğu 

için radyo idaresi de ona ayrıca ayda 

on be, hin dolar vermektedir. 
1 h il:"ıt sen isine \'crilmcs: v:ıziieleri vn- lunmuştur.) ibaret olup aynı kanunun 1 d 
rıdat idarelerine nittir. Bu verginin ta- 8 inci maddesi mucibince sınai müesse- Yukarıdaki hususların alakadar me::--
hakkuku için tutulacak clcfterler biri se viicuda getirmek rnaksadiyle müte- kez ve mülhakat maliye memurlarının Yaşı on altı ve senelik kazancı 
~ınai müesseselere, diğeri bankn ve şc'kkil şirketlerin hisse senedi ve tahvi- nazarı dikkatlerine vaz'ı ve yanlış mu- milyon lirııyı geçen bu genç yıldız 
b, nkcrlere üçüncüsü de sigorta şirket- )atına ait da~ga resmiyl~, ~~adde] ~ amele yapılmasına meydan verilmemesi gün Hollyvoodd'un çok kazanan 
lcrine ait olmak i.izere üç novi olup ne uncu maddcsınde yazılı gümruk resmı t t~menni olunur. dızıdır. 

hir 

bu-
yıl-

"uretle tutulacakları mülga 1870 nuına- muafiyeti bu vergi muafiyetlerine inzi-

ralı kanun iz.ahnamcsinin 65 inci mad- marn eylemektedir. Teşviki Sanayi ka- A t dh e • ı e 
desinde tasrih olunmuştur. Binaenaleyh nunundan .. ic;tifade ~en m?es~eselere rap e iŞÇi erı 
ımdiye kadar bu defterler ~e.sis edilmc-ı bunlar har:cınde vcrgı mudıyeti tnnın
mı ise hemen celp ve tesisı ıcap eder. mış olmadıgından, bunlar muamele ver-

Varidat memurlan, mıntaknlnrı da-1 gisine tabidirler. Bundan başka Teş- ı k •• 1 d 
hılınde bulunan ve mu:-mele vcrgJ .. ine,,iki sanayi knnununu~ 31 inci m~dıl~si Barındık arı oy er e 
ti'ıbı olan müesse eleri tcsbit ederek I mucibince vergi ve rusum muafıyetın: 

l>unları her ay müdcletll'!n z.arfınd:ı be- den istifade eden müessese1er bu vergı 1 ı ı 
yanname \erip ve~dıklc>rini araştır- ve ~resimlerin tarzı tah<ıkkukuna _:ıit ?I- d•namı•t e uçuru muş ar 
mak ve beyanname vcrmiyenler hakkın- dugu kanunlarda yazılı muamelatı ıfa } 

da kanunun 21 inci madde.sini tatbık et-
1 
ik ~Ic mükelleftirler. • . . BAŞTARAFI BiRINCl SAHiFEDE rince ingiliz. hükfımeti beynelmilel siyo-

mekle mükelleftirler. Bunun için her Bınaenaleyh muameıe vergısı mevı.u- ka nist teşkilatına alet olmaktadır. 
· Jnniliz mahfilleri baş müftünün ç-varidat idaresinde tutulacak olan t.ı-ı una girdikleri h::ılde teşviki sanayı mu- "' 

hakkuk defterlerinde her :ıya ait be- afiyet ruhsatnamı !;İni haiz oldukları ci- mış olmasından memnundurlar. Vazife-
! 1 sini terkettiği için ahali üzerindeki nü-

fuzunu kaybedeceğini umuyorlar. Baş 
yannameler defterin sütunu mah .. susuna 

1 

betle. muamele .. vergisi tah.akk. uk. cttiri -
ınuntazaman işl(merek, her muessese- memış o1an muesscselcr 'ar ıse, 

k müftünün Trablu.sa gideceği tahmin edinın zamanında beyanname verip verme- l) Her ay beyanname vermiş oldu·-

1 
7 · · liyor, fakat böyle uz.ak bir mesafeden 

dıği takip olunması lazımdır. farı takdirde derhal bu tebliğatın ~cı Filislinde müessir bir hareket idare ede-
Varidat memurları, müesseselere ve- fıkrasındaki esaslar dairesinde vergıle-

rılecek beyannameleri alır nlmaz derhal rinin tahakkuk ettirilerek tahsiltita tcv
<iptidai bir tedkika tnbi tutacaklardır. Bu dii, 

· Uıtkikat: 2) Şayet beyanname vermemişler ise 

Sınai müe"'seselere ait beyanmıme]er-, haldarmda 21 inci maddenin taall Cık una 
de: göre A \'E'ya D fıkraları hükmünün tat-

A) Gösterilen satış kıymetlerinin o bikiyle vergilerinin tahakkuk ettirilme
mücssesenin imtil ettiği maddelerin hn- 1 si ve tahsilnta verilm~si.' IUz.ım gelir. 
Joki satış kıymetlerine mutabık olup ol- 3 - Muamele vergısı kanununun 14 
madığı ve noksan gösterHip gösterilme- üncü maddesi mucibince resen yapılan 
diği. tarlıiyata ve tetkik heyetince takdir olu-

B) Be~annamede gösterilen iptidai nan kıymetlere varidat dairec;i namına 
madde tenzi1ahnın, İcra Vekilleri Heye- itiraz etmek hakkı vilayetlerde varidat 
tınce musaddak ccdvclde münderiç ni"- I müdürlerine ve kazalarda malmüdürle
betlere muvafık ve he<-..abı doğru olup J rine ait olduğu gibi, itiraz komisyonu 
olmadığı. kararı aleyhine temyizen tetkikat tale-

C) Cedvelde tenzilat nisbeH gösteril- binde bulunmak hakkı da yine bu me
memiş maddeler için de tenzilat yapılıp murlara aittir. 
yapılmadığı. Kanunun 19 uncu maddesi sarahatına 

D) Gümrüklerle temas olunarak ip- göre itiraz ve temyiz tetkikatında, ka
tıdai maddesi muafen ithal edilmiş sı- zanç vergisi kanununda mevcut hüküm
nai müesseseler varsa, bunlar da mua- ler cereyan eder. Bu itiraz ve temyi:.ı 

miycceği kanaati vardır. 
Italyan Bari radyosunun lngiltere 

aleyhinde arapça yaptığı propagandaya 
gelince, lngilterenin şimdi mukabil pro
paganda için müessir vasıtalara malik 
olduğu bildirilmekte ve arap memleket
lerinde lngiliz nüfuz veya dostluğunun 
devnmı hakkındn nikbinlik gösterilmek-
tedir. 

Roma, 20 (Ö.R) - Filistindeki vahim 
vaziyet üzerlı1e ingiliz polisi tarafından 
son derece ~iddetJi tedbirler tatbik edil
mektedir. Arap tedhişçilerinin barın

dıkları köyler dinamitle uçurulmakta
dır. Hemen her tarafta külliyetli tev
kifat yapılmaktadır. Bütiin bu tedbir
lere rağmen tedhiş hareketleri sistema
tik bir şekilde devam etmektedir. Ku
düste yahudilerle meskun eski mahal
leler etrafında- bunları teeavü:z.lerden 
korumak için askeri tedbirler alınmış-

Jngiltcre zaafa mı uğramış? 
fen giren iptidai maddelerden yapılan talepleri için vaddat müdürleriyle mal- tır. 
maınulfıta da iptidai madde tenzilatı mildürlerine ayrıca ihbarname tebliğine 
tatbik olunup olunmadığı. liizum olmayıp komisyon kararları doğ- Roma, 20 (ö.R) - Sağ cenah Fran

~ız gazeteleri Filistindeki hadiselerin 
beynelmilel bakımdan lngiltereyi zaafa 
uğrattığını kaydetmektedirler. cEpoque> 
gazetesine ,::öre lngiltere yahudilere 
yardım etmek ve çoktan beri kaybetmiş 
oldukları istiklali Filistinde yeni bir 
devlet kurarak bulmalarını temin eyle
mek isterken araplar neı.dinde mevkiini 
tehl'kcyc rlüşiirmektedir. Bu gazetele
rin "'e bazı italyan mahfillerinin fik-

1'~) Verginin doğru he"'ap edılip edil- rudan doğruya bu memurlara teslim 
mcdiği. edılmek lfizım gelir. Ka;arlarm tcsellü-

Ve banka ve bankerlerle sigorta şir- münü müteakip itiraz ve temyiz müd-
kellerine ait beyannamelerde de: detleri cereyana başlar. Binaenaleyh 

F) Verginin suretı hesabında bir yan- gerek resen tetkik heyetlerinden gerek 

Jışlık bulunup bulunmadığı. ıtiraz komisyonlarından gönderilen ka-
Hususlarına tevcih olunacak ve do~- rarlar vilayetlerde varidat müdürleri 

ruluğu anlnşılanların tahakkuku derhal ve kazalarda malmüdürleri tarafından 
ınhsilfıta verilecek ve şayet satış kır- tesellüm edilerek Hazine aleyhine vcril
metleri noksan göriılürse esbabı muci- mış olan kararların derhal kanuni ınüd
lıes.iyle kanunun 12 inci maddesinde detlerinde itiraz ve temyiz edi\mesi icap 
y'lzılı müddet içinde resen takdir heye- eder. 

-=-
Bir cinayet davası 

T orbnlının Çengele köyünden Nal

bant Mustafayı öldürmekten suçlu Meh
met, Ali ve Cemal haklarındaki kara-

Pari! tıe LondTa arıuında 
Italyan gazetelerinin Kahireden aldık

ları haberlere göre Filistin meselesinin 
halli için Paris ve Londra arasında mü
ı.akereler olmaktadır. Mısır delegas
yonunun Cenevrede müdafaa ettiği tez.in 
esas olarak kabul edilmesi muhtemel
dir. Mısır delegeleri arapların davası
nı müdafaa etmekle barebcr yahudile
rin de hakkını külliyen inktır etmemiş
lerdir. 

20 Evi uçu.Tdular. 
Roma, 20 (Ö.R) - Filistinde arap 

tedhişçilerinin hareketleri ingiliz tayya
releri tarafından takip edilmekte ve ya
pılan suikastler bildirilmektedir. Ceza 
tedbiri olmak üzere bu sabah ingilizler 
dinamitle yirmi evi uçurmuşlardır. ln
giliz askeri müfrezeleri bu hareketlere 
iştirak etmektedirler. 

Arapla Ta hak veTiyoTlar 
Roma, 20 (Ö.R) - Alman gazeteleri 

de Filistin meselesi hakkında italyan 
gazetelerinin mütalaalarını tekrar edi
yorlar. cVolkişe Beobahter> gazetesine 
göre yahudilere Filistinde yurt ayıran 
Balfour beyanatı Yakın Şarkta tehlikeli 
bir vaziyet ihdas etmiştir. B unun mesu
lü baş müftü değil, araplann haklarını 
tanımamakta ve topraklarını parçala
makta ısrar eden Ingilteredir, diyor. 

c: Cermanyat gazetesi de Filistinin 
Yakın Şarkta bir niüuz barometresi ol
duğunu ve Ingilterenin Yakın Şarktaki 
mevkiinin sarsıldığını yaı..makta, iki yü:ı 
milyon islfımın Ingiltereye karşı-- vaziyet 
nldığını iddia etmektedir. 

Hayfa, 20 (A.A) - Nasra civarında 

Irak petrol borusu dün akşam atılan si
J5hlarla delinmiştir. 

Vazifeyi suiistimal 
Seferihisar orman muamelat memuru 

bulunduğu sırada vaz..ifesini suiistimal 
ettiği nnlaşılan lbrahim Ki~mirin mu
hakemesi neticelenmiştir. Suçlu iki se· 

t.nc müracaat edilecektir. Bu müddetin Bazı mahallerdl' bu hükümler hilafı
geçirilmesı kıymet ihtilafları dolayıs~r., na itiraz. ve temyiz taleplerinin varidat 
~ takdir he;) etine müracaat hakkmı sel- memurlnrı tarafından yapıldığı veya 
~ıedeceğinden buna son derece dıkkat kanunda yazılı müddetler geçtikten çok 
c lunması lfızım gelır. sonra itiraz ve temyize teşebbüs edildi-

rm dünkü celsede tefhimi mulı:anerdi... ne dört ay hapse mahkum edilmiştir. 
Mahkeme heyeti, ayağı kangıran olduk- Namus dUsmanı 

Bu iptidai tetkikten başka senenin ği ve bu yüzden komisyonlarca H:wine
gayri muayyen zamanlarında müessese- nin haklı talepleri dahi, müruru müd
ler nezdinde musaddak defter ve evrakı det noktasından tetkik olunmıyarak ha
müsbitelerin gözden geçirilmesi \.'e mü- zine haklarının z.iyaa uğratıldığı görül
e eselerin münasebette bulunduğu tica- mektedir. Bu cihetlere dikkat edilerek 
~ thnneler hesaplarına da bakılma ı u- itiraz ve temyiz taleplerinin kanuni 

tan sonra ölen Nalbant Mustafanın ölü-

münde diğer fenni mahzurlar mevcut 

olup olmadığının Memleket hastanesi 

bel§ hekimliğinden sorulmasını muvafık 

bulmua v e celse talik edilmi~tir. 

. 
Genç bir kızın namusuna tasaddiyi 

tazammun edecelc surette hareket et· 
mekten auçlu Halil lbrahim hakkında 
ağırc:eza heyeti dört ay hap~ cezası 

keatirınittir. 

Küçük Antant konseyi 

Ticaret mübadele/erinin 
tezayüdünü tespit etti 

PRAG, 20 (A.A) - Küçük antant ekonomik konseyinin 11 illıc teşrinde 

başlıyan konferansı me88İsini bitirmi tir. Konsey en mühim mesele olan ti· 
caret mübadeleleri hakkında mezkür mübaclelelerin her gün daha memnunİ· 
yeti mucip bir tezayüt gösterdiğini müşahede eylemi~tir. 

Ayni zamanda konsey ekonomik merkezinin ilk 5enelik faaliyet! blanço
sunu derin bir memnuniyetle kaydeylemiştir. 

Konsey dört ila dokuz ilk teşrinde Pragda toplanan demiryollan itıtatis

tiklerini demiryollarına ait teknik ahkamı gümrük muamelelerinin sadelcf· 
tirilmc~i. hava sıhhat işleri komisyonlarının da mesaisini tetkik eylemi ve 
bilhassa Tuna posta ·\'e telgraf ve gümrük kanunları işlerindeki faaliyetin c;ok 
İyi neticelerini takdir eylemİ§tİr. 

Bütün müzakereler tam bir tesanüt fikri ile cereyan etmiş ve bütün mese• 
lelerde tam bir anlaşmaya ·varılmıştır. 

Konseyin gelecek toplantısı Bükreşte 23 şubat 1938 de yapılacaktır. 

gazeteleri G. Metaksasa gös
terilen hüsnükabulden memnundur 

ATlNA, 20 (A.A) - Gazeteler Başvekil Metakaasa Türle.iyede yapılan 
hararetli kabulü uzun uzadıya mevzuu bahsediyorlar. Atinadaki Nen di· 
yor ki : 

c Yunan başv elcilinin ziyareti Türk hükümetinin ve Türk millerinin Yu
nanistan hakkında hesledilderi .amimi duyguların tezahürüne veaile olmuştut 

Vradini gazetesi de Yunan mi1letinin olduğu gibi Türk milletinin de iki 
memleket arasındalü çözülmez kardeşçe iş birliğine imanını göstermek için 
her fuaattan istifade ettiğini kaydeylemektedir. 

Çocuk esirgeme 'kurumunun cemi-
. yete yaptığı yardımlar geniştir 

ANKARA. 19 (A.A) - Çoeulı: HÜgeme kurumu genel merkezi tarafın
dan 1 / 1 O /9 37 tarihinden 16/1 O /9 3 7 tarihine kadar on bq gün zarfında 
1158 çocuia yardım edümiştir. Bunlardan J 60 huta çocuk ve anne genel 
merkezin polikılnilderinde balulmıt ve tedavi edilmiştir. Ayrıca dit bakun 
evinde de 108 çocuğun difleri- balulml§ ve tedavi. edilmittir. 768 çocuk ve 
anne genel merkezin banyolarından ietifade etrniftir. Sü~ damlasından her 
gün 69 çocuğa aüt verilmiş ve 15 günde yekun olarak 555 kilo aüt bedava 
dağıtılmı,tır. 

Yardım için genel merkeze baı vuran kırk yoksul çocuia para yardıma 
yapılmıştır. 

Paris ve Londra borsalarında 

Ecnebi para kıymetle
rinde sukut var·dır 

PAR!S, 20 (ö.R) - Borsanın bugünkü seansı da Fransada nahiye intİ· 

habatından sonra vaziyetin karışacağından korkarak sermayelerini ecnebi 
J<;vizl;rine tahvilde istical götıtermi' olanlar için fena olmuıtur. Beklenen 
felaket olmamıı, bilakis ecnebi piyasalarında zafiyet huhranlan birbirini 
takibe başlamıştır. 

Londra Borsasında pazartesi gÜnü, yani haftanın ilk seansı bir kara pa
zartesi unvanına halı: verecek şekil almııtır. Yüzde 15 - 20 derecesinde su• 
kutlar görülmüş ve piyasa Amerika borsa buhranının tesirlerine kapılmıştır. 
ilk maddelerle madenler üzerindeki büyük tedenninİn uyandırdığı panik 
misali havaya ıirndi de ec.nebi kıymetlerin inhidamı ilave edilmekte~ir. Fran· 
sada sermayelerini franktan kurtarmak. İçin ecnebi kıymetleri üzerine yatır· 
m.ış olanlar bu neticeden pek zararlı çıkmaktadırlar. 

Roma ya yürüyüş günü 

Merasimde bir Alman 
heyeti hazır bulunacak 

ROMA, 20 (ö.R) - Roma üzerine yürüyüşün yı)dönümü münasebetiyle 
yapılacak nümayişlere B. Hitlerin bir mümesııil göndermesi İçin Düçe tara• 
fından yapılan davet İyi kar§ılanmı~tır. Alman gazeteleri bu vesile ile iki 
devlet arasındaki dostluğun bir daha kendini göstereceiini yazıyorlar. 

BERLIN, 20 (AA) - ltalya sefirinin teşebbüsü üzerine Rudolf Hcsa ile 
bir Nuyonal sosyalist murahhas heyeti faşistlerin Romaya yürüyüşlerinin 
yıldönümü münasebetiyle bu §ehirde yapılacak o]an mera!!ime iştirak ede· 
celclerdir. 

ihracat 
Yunanistanda 
INCffi llIBACATI SERBEST 

Yunan incirlerinin serbest olarak is
tenilen mahalle ihracına Ekonomi Ba
kanlığınca müsaade edilmiştir. 
INCffi MACAZALARI HAKKINDA 

TEDBİR 

Yunan incirlerini koruma bürosu, in
cirlerin manipiile edildiği m3ğazalar ve 
manipüle edilen incirler, bu hususta 
neşrolunan kararname hükümlerine gö
re hazırlanmadığı takdirde, ihracatçı
ların incir ihracına mezun olduklarına 
dair ellerinde bulunan ruhsatnamelerin 
istirdat olunacağı ve aşağıdaki 44 iincü 
madde mucibince cezalandırılacakları 

ilan olunur. 
l\fadde 44 

incir mağazalarının tanzimi, incirlerin 
tip1ere cıyrılması ve bunların manipüle 
edilip ambalajlanması ve vapurlara yük
lenmesi usulleri hakkındaki kanun ile 
hususi nizamname hükümlerine riayet 
etmeyenler 5926 sayılı kanunun iiçüncü 
maddesi hükmüne göre cez.alandırıln

oaklardır. 

B. Litvinof 
Moskova, 20 (Ö.R} - Ecnebi mem

lekeUerden avdet eden hariciye komi
l!leri B. Litvinof tekrar vaz.iiesine başla
mıştır. 

Yugoslavyanın şeher 
istihsal atı 

Belgrad, 20 (Radyo) - Yugoslavya

nın bu yılki şeker istihsalAtı 4000 vagona 

baliğ olmuştur. Geçen seneden ka,-;,ı 
stok 200 vagondur. 

--------------------------lZMIR IKtNCI HUKUK MAlt-
KEMESINDEN : 

6 Davacı Karataf Şevkiye sokak 
numaralı evde oturan Muharr~ 
oğlu Nail tarafından karı•~ •Yj~ 
ikametgahta iken ha len yerı be 
li olmıyan Malik kızı Dilber ald .. 

.. te
hine açılan ihtar davasına ınu 
dair dava arzuh al suretiyle d~~e
tiye varakası müddeialeyhin 1 •; 

metgahının meçhuliyetine binj e P 
bili. tebligw edilmis ve yaptır• •.,.. 

. •t e, 
zabıta tahkikatı da bunu teytb ' le 
lemi, olmakla davacının tale •Y"e 
tebligatın ilanen yapılmasına per
muhakemenin 11 - 11 - _9~7 k• .. 
şembe günü saat ona tahkıne t"ye 

k. d ,,e 1 
rar verilerek bu bapta ı ad" a1' .. 
varakası uıulen mahkeme 1"d· 1' 

ıd wun ... 
hanesine asılmıf o ug a;ıı 
müddeialeyhin tayin olunanb r .. .,.. 
ve saatte mahkemede hazır u ,1· 
maıı aksi takdirde hakkı~~a ıeb
yap kararı ittihaz edileceı• az' 
)iğ makamına kaim olmak 
ilan olunur. (tSSO 

3710 



• t:RŞEMBE 931 l"ENI ASIR SAHiFE 7 

)eri ataiiıda tarih oıro.ıiyle an:edilmekte- 10 17.50 16.00 16. 75 17.751 
dir. 11 19.75 20.75 18.75 19.75 

Fiat 12 2 1. 75 22 75 2 l 75 22 .251 

Kulak, Boğaz, Burun haıtalık
lan mütehUıııı 

Doktor Operatör Satış tarihi !vtiktar Asgari A zami lı,bu rakanıların mukayesesinden an• 
13110/ 937 1644 11 50 20 !aşılacağı uzere fiatlerde 0.25 ile 1 ku-

Sami Kula~çı 
14 > > 1945 12 25 20 ruş arasında nevine Üre değişen b ir te-
15 > • 1589 12 25 19 nezzül vardır 
16 > > l 119 12 50 18 Piyasaya vaki arzla r kartı.ında alıc ı-
18 > > 2045 12 25 21 50 !arın gösterdilderi İ• tiiina fiatlerin düş-
19 > > 12 l 7 11 50 19 meaine amil ola rak ı;:örülmektedir. incir piyasasında durgunluk 

isteksizdir .• 
Muayenehane: Birinci Beyler YekUn 9759 inhisar idares i. ve üzüm kurumu mU-

Bu suretle mev11im başından son tari- bayaata devam e tmektedirler. 
he kadar borsada 112406 çuval ve 18 UMUMi PiYASA DURUMU: No: 36 Telefon 2310 

bakidir. işler Evi: Göztepe tramvay cadde-torba çekirdeksiz üzüm satıldığı hcu.p: Ceçen haftaya nisbetle işlc;de mah~ü~ 
lanmalctadır. bir durgunluk gö.rülmüştür. Bu durgun-

inhisar 
si 992. Telefon: .3668 

1-26 (481) Geçen .enenin bu haftası ıonuna ita- lulc mevsime atredilmektedir 

idaresi ve üzüm 
mübayaatında 

kurumu 
devam 

•• •• uzum 
ediyor 

ve • • 
ıncır 

dar ise boraacla 280882 çuval ve 1721 Kaı•de şayan başkaca birşey yoktur. 
torba çekirdekıiz üzüm muameleM oldu- ABDI SOKULLU 
iu anlaştlmJ.§ttr. 

!<hl::~ ~on ekonomi haftamızı teılcil eden 13-19 ilk teşrin 19 3 7 tarihleri içinde 
t I tı~ız ticaret ve zahire borıut tarafından ncşredilmif olan gündelik şatış l(s .. 

l" en ınünderccatırun icmali neticesindcmcıklır müddet zarfında borsada satıl· 
"'

1
11 olan muhtelif ticaret c§yaaının cinai, miktariyle ha(taJık asgari ve azami fi· 

ıııt e · . 
rının bervcçhi. ati surette olduğu an1a~ılmıştlr: 

Son hafta içinde borııada satılan çe
k.irdeksiz üzüm miktarı geçen haftaya 

Mahsul hakkında alınan haberler ıim- niabetle 2673 çuval nok ... ndır. Geçen 
dilik mernnuniyeıbahş bir ıelcildedir. ıenenin bu hafta11nda İse 33075 çuval 

Hazır matlar üzerine ay nihayetlerin- üı.üm muamelesi olmu§lU. 

de muameleye batJanm.., ihtimali kuv- Çekirdeksiz üzümün aon haftaya ait 

vetlidir. Şimdililc vadeli yağ müşterileri piyua vaziyetine gelince:. 

. • ı. 

l:'..şya_ isimleri 
Muhtelif buğday 

> arpa 
• balda 

Kumdarı , 
Yuı..ı:. ... ' .ı. 

N..ı.1tt 
·Su....,. 
Mısırdan 
Burçalc 

.. ' ' 

Muht•lif pamuk ' 

. .. ' palaauıı 

.• z~yt __ inyait 

Haftalık fiat ~ . ı l•lerde geçen haftaya nıobetle dur11un-
vart1ır. " 

Mil<tan Kabı Asgari Azami iNCiR: Jule h;.ııedilmittir: F_iatlerde de geçen 
2275 Çuval 5 25 6 . , Fiat haftanın en son fiatleTıne nazaran tenez-
930 • 3 9375 4 25 ' ~ "I d T rihi Çuvalı Asgari Azam· :ı:.u :var ır. 
624 • 4 4 a 

761 5 75 
1 

Fiatler 15/10/ 937 de tereffü meyil-
35 < 75 6 13/10/937 15 d 18 19/ · • ' !eri göıtermİJ ise ~ ve 10/ 937-

3 5 4 4 f4 > > 1073 6 12 .L oJ"'-. 1 • · ,J., yeniden dü.,..ü ü arzetrni~tir . 
27 • 5 50 5 50 15 > • 4 f 5 5 7~ 14 Son hafta fiat vaziyetinin rakamla ifa-

114 • • 15 50 15 75 16 > • p35 5 75 15 dC11i JÖyledir. , . 
Z4 • 4 75 4 75 16 > • 3179 5 16 13/10/937 fiati 19/ 10 937 ifati 
46 • 4 ı 4 19 • > 5 1 O (, 1 7 Nu. Asgıui Azami Aagari Au.mi 

( 2736 Balye' ) 36 75 42 Yekıin 7193 , 7 14.25 14.75 14.00 t-4,SO 
( 15 Harar) Bu ıuretle mevsim başından 19/ l.O/ 8 15.00 15.50 1'4.75 15.00 

6.J.3 Kental 390 510 937akşammakadar boriıada ' satılltUf '.! 15.75 16.25 )5.25 15.7·5 
.93500 Kilo · • ı • .30 35 r olan muhtelif incirlerin milctan 9S.56') 

No. 8038/25 . No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayn meziyetleri vardır •.• 

Bir adet küçük pille itler, altuııt metre mesafeyi aydınlatır, ,ayar 
lıdır •. Ziyayı yakınlattırı.r, uzıtklathrır, dağıtır ve toplar, bozul· 
maz. KQntak yapmaz. Kristal. düz camlı, Yuvarlak camlı, renkli 
ve bey&z .pek çqidi vardı.r. Tavsiye ederiz . 

incir 
• o< • 

, ç~~irdelcıiz üzüm • KULA MENSUCAT. 
7 l 9 3: ' Çuval , , . , 'j • l f 7 çu.vala baliğ ohnuıtur. °' 
9759 • 11 50 21 50 Geçen' sene bu tarihe kadar borsa. 

""" • da muhtelif nevilerden 14063 7 çuv;J . 

1 l faftalık borsa satışlanru bu suretle 1 tedir. Piya.ad\l '!imdilik İstikrar vardır. incirin satddığı anlaıılı:nıştır. , ı 
01>1adıkta · · İ, . · ·· BAKLA 

F ABRiKASININ 
ri d n sonra ış u ~anın nevı uze- : Gc,.•n. haftanın satış yekCınu aşağı yu.

1 n •n m 1 · ) · · h f S L f · · d b d tıl b '- ~ t uame e vazıyet erını gcçep a - on na ta ıçın e orsa a sa an a"- .._ . fia l l 7334( ı ı 
aı ve b. )'· ' "4rı aynı t er e çuva ve geçen I 

1 ır •ene evve "i bu hafta ile mu- la miktarı yukarıda işaretlendiği üzere . b h f d- '" t ' '-ta . •ay 1 scneoın u a tasın zu;:ı sa ış mı"" rı use .. ••c İ ol '- • d .. · ı.. · ı 4 le 624 ald G h ar.aı< aşagı a gostenyor y~ son .,, osu u~tan çuy ır. eçen 6889 I I k h d 'I · t" 
a.fta.ya 't · 1 " d · .ı· h f 4 4 125 k d 2972 çuva 0 ara esap c 1 ıru~ ..,.~ kad aı pıyasa arına mute aır a- a ta - . uruş arasın a 

aırJ Borsa listelerine göre son haftanın ne-
ı_ .arından edindiğimiz malUmatı da çuval bakla satılm1~ ve hafta sonunda 
G}'dcd'ıyo~·~·. , • vi üzerinden incir fiatleri şöyledir: .,....... piyasa 4 kuruşta kapanmıştı. 

Yeni gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz 

6 

ııu"'DAY : Fiat 
Y Geçen senenin bu haftasında ise 320 

Sa h Nevi A•gari Azami 
İti); ~ aftanın buğday satışlarının nevi çuval balda 4.75 - 4.8125 kuruş arasın- Süzme 

9 50 17 
1 arıyle aşağıdaki ,elc:ilde ceıreyan ey- da muamele görmüıtü. 
•d·· · renklerdeki • en yenı 

•kı a.nla~ılmı!!tır. Piyasa geçen haftaki vaziyetini oldu-

N~v V 1 Çuyalı 

Haftalık fiat ğu gibi bu hafta da saklamıı fiatlerde 
Asgari Azami kuvvetli bir istikrar görülmüştür. 

Elleme 
Paçal 5 Z5 

10 
6 

Naturel 5 5 j 
Geçen hafta da liatler hemen hemen 

bu merkezde bulunmuştu. Geçen seoe- f 
nin bu haftası fiatleri ise borsa. bülten•\ 

· Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizas~dır 
s.,"llluşak m•llar 661 5.60 5.8125 KUMDARI: 
~ rt mallar 284 

y °'1
'

11'. mallar 1 3 3 30 
5.625 6.00 lıler az olmakla beraber iyi mal fiat-

•kün 2275 
5 .25 6.00 terinde kuvvetH istikrar vardır. 

!erinde tu şekilde yazılıdır. 

a ~•çe~ haftaki huğclay aatışlan yine 
Ynı n ·ı d 1 b evı er en olmak üzere 435 7 çuva· 
a •I .. 1 , 

'1ı '>: o mu, fiatler yine 5,25 ile 6 lcu-
•c 

1 itasında. temevvüç etmi~ti. Geçen 
"•nin b h > d b "d . . . 4.
625 

u altasın a ug ay fıatlerı 

il) • 4.625 kur"l arasında dalgalan-
11'~8365 ı '" )a. I . çuva m;uhtelif buğday şatı~ı 
Pı tnıı:ı;t ' ' ll •. ı. 

l'tti ~&day ply.uaat geçen haftaki vazi
tır. ~ bu ha~ta qa olduğu gibi saklamıı
tard •lnız fabrikacılar elinde kan mik.
b•r • •toklar bulunduğuna mebni iı niı
•rrı 

1 
f~cçcn haftaya kar~:t noksandır. Ma-

• ıh f 1 A ıat er sağlamdır. 
~PA. 'y . 

haf ukarıda İşaretlediğimiz 9 30 çuval 
talık ar '"mil b "id Pa ıa tıtı K& en eyaz ne-

da •n olup fiati 3.93 70 - 4 kunıt araoın-
0Ynarnı~tır. 

YULAF: 
Piyasaya arz.edilen mallar n1üştcri bul

maktadır. Dört kuruş fiatc şimdilik el

verişli gözüyle bakılıyor. ~i)..a~a sağlam
dır. 

NOHUT: 
AlJcılar elinde ihtiy~çlarını karşılaya

cak kadar mal mevcut olduğu &ibi m.ev· 
rudat da az olcluğundan iflerde hararet 
yoktur. Maamafih piyasa .ağlamdır. 

SUSAM: 

Süzme 9 50 
Elleme 6 25 
Paçal 1 7 
Naturel 

Hurda hazn· 

• vadeli 

6 50 
4 75 
5 

16 
12 
8 60 
7 25 
4 75 
5 25 

Bu ralc.amlClra göre s~e kısmı miis· J 
t~na diğer ncvilerdc b\I sene ayni ola· 

rak az çok bir fiat düşkünlüğü mevcut- · 
tur. 

Piyaoada gevşddilc lu.sedilmeğe bat· İncir piya.sasmda 
lanmıştır. Geçen ~afta 16.50 - 16. 75 fhalen b_akidir. işler istek.iz dev~ et• 

aruında dolaşan fıaılcr bu hafta 15. 75 • mektedır. Vaziyetin önünıüuleki bof· 
kuruoa düımüıtür. talar içinde tavazzuh etmesi ihtiınali 

MISIRDARI: mevcut gibi görülüyor, 
Mal azdır. Mevrudat hemen 

bulmalctadır. Piyasa sağlamdır. 
BURÇAK: 

müşteri 
ÇEKIRDEKSiZ OZOM: 

Hafta içinde bouada yapılan çelcir· 
dek.siz üzüm sallşlannın miktar ve fiat• 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA ha.lıları . 
Birinci Kordonda ÇOLAKZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. Lütfen ziyaret ediniz. 

PERAKENDE SATIŞ TOPTAN VE 

öKSORENLERE VE 
Göcos NEZLELERiNE 

11 
KATRAN HAKKI EKREM 

ç~:~Çcn hafta 659 çuval beyaz ve 133 
'l'ı\~~ ç~akır k:i ceman 792 çuval arpa mu-

1.31 ;;• ceroyan etmiı olup fiatler 3. 75 -

ihracat için iş yoktur. Müşteriler za· 
hircei esnafından ibarettir. Esasen pi.
yasada mal azdll. 

PAMUK ÇEKIRDECl: ' İZ MİR VİLAYETİ DEFTERDARLIGINDAN: 
C. ktıru~ arasında bu1unmuıtu. 

3.67~Ç•n •enenin bu haftasında' 3.65 • 
~•v·ı kuruş arasında fiatlerle muhtelif 

ı crd 46 Y'lıııl •n 6 çuval arpa muameleıi 
A tnışıı, ı 
rpanın so h f . . . )'eti d n · a taya a1t pıyasa vazı-n c 

~. d • ll•Çen haftaya nisbetle yazılma
•tcr ı;· f k -.. 

~G•rn I "' ar yo&tut. Muameleler 
, • 

0 Yalcın bir •-ltilde devam etmek-

N•vi 
ı\ı..ı. b• . 

ırınci maHar 
> • • 

'y ••li • • 
ı>reıc b' · · ) ırıncı mallar 

> • 
• 
> 

• 
• 

Satı, tekli 
Huır 

Vadeli 
Eski oatıf 
Hazır 

Vadeli 
Eski ıatıf 

> > 

Pamuk fiatlerlnin tenezzülü dolayı•İY· 
le çekirdek fiatleri de gerilemeğe ba~la· 
mıJhr. Geçen hafta 2. 90 kuruşa ıatılan 
malla• bu hafta 2.60 lcuruııa mütteri bul-
muştur. 

PAMUK: 
Haftalık muameleler nevi, miktar, sa

tış ııekli ve fiat itibariyle şu ıelcilde tu
'nif edilmiıtir. 

Bal ye 
2)8 
647 

25 
276 

1270 
237 

2736 

Harar 

15 
15 

Haftalık fiat 
Aagari 

37 50 
39 50 
47 
36 75 
36 15 
42 
48 

Azami 
42 
40 
53 
39 50 
38 
49 
48 

Adet 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Senesi 
935 

" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
" 934 

935 

• 
" 

YekWı 
Lira K. 
180 00 

3 04 
21 50 
5 52 

27 00 
24 84 
13 31 
16 06 
59 76 
17 58 
10 80 
8 72 

42 00 
25 20 
12 00 

Kazanç 
Lra K. 
150 00 

2 25 
18 00 
4 00 

22 50 
18 00 
11 07 
11 90 
4300 
14 65 
9 00 
6 46 

35 00 
21 00 
10 00 

Buhran 
Lira K. 
30 00 
00 45 

3 60 
o 92 
4 50 
4 14 
2 24 
2 38 
9 96 
2 93 
1 80 
1 29 
7 00 
4 20 
2 00 

Ceza 
Lira K. 
o 00 
o 34 
o 00 
o 60 
o 00 
2 70 
o 00 
1 78 
1 80 

o 00 
o 97 

Tarh 
No. 
3 

280 
350 
354 
373 
355 
380 
396 
398 
499 
61 

543 
659 
263/265 
352/347 
475/463 

Cilt Var. 
No. 
1/2 
3/58 
3/65 
3/69 
3/75 
3/70 
3/77 

San' atı 

Aşçı 
Börekçi 
Eski kereste 

" " Biaildetçi 
Eski kereste 
Eski elbiaeci 

" " Kanapeci 
Berber 
Putmnacı 
Atça 
Kab...eci 

" Eski kseste 
Tüccar 
Baldcal 

No. Mevkii 

64 1 inci kordon 
13/l Müzayede Bedeste. 
7 Şirket B. 

11 ,. 
6 lsmetpafıt B. 

12 Ş. B. 
13 Bulvar 
27 /1 " 

8 Bahariye 
164 Biriru:i kordon 
213 Kemeraltı 

77 Tuhafiyeciler 
itfaiye 

2 Müzayede 8. 
9 Şirket B. 
4 YaL S. 

Esami 

Mehmet Ali 
lbrahim 
Aralan O. Hurıit 
lbrahim o. Dura,n 
İsmail O. Mus~ 
Mevlut O. Neıet 
Huan Tahsin 
Ethem O. Mustafa 
Niko O. Corci 
o. lsak 
Kadri o. Kadri 
Hasan 
ş.ban o. Sait 
Muatafa O Ahmet 
Şaban o. Ahmet 
J. B. H. Gün 
Kemal 

• 

İt., ~·~;n haftanın pamuk sallı yekunu'"' timdilil<. normal ve fiatler elveri~i te• 
lltç0 n 

2 balye olarak hesaplanmış ve/ lô.kki ediliyor. 
tıl,n ••nenin bıı haftuında borsada aa-I ZE.YTlNY ACI: 
b,ıYc llltıhtelif Pamulc mil<tarının 1628 Son hafta satışları yukarıda gösteril-

J>0 Yc bal;İC oldu~u görülmüştür. diği üzere vadeli kaydiyle 93500 kilo-
~ tnuk · . 
•fı• d P•Y .. a,. fiat noktasından bu dan ibarettir. Bu miktar 30 • 35 kurut 

"'-i~tir ~ rnühin1 mile.tarda tenezzül arzet- arasında ve vadesinin uzaklık ve yakın· 
1Un ı : S on hafta İçinde görülen tenezzÜ· lığına göre muhtelif fiatlerle satılm19tar. 

10 
11 
12 
13 
14 
ıs 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

" 
" 
" 

" 

270 00 
34 62 

202 86 
7 42 

28 74 
107 34 
19 74 
33 83 
16 56 
19 90 

225 00 
28 85 

147 00 
6 ıs 

20 83 
77 78 
14 30 
24 51 
12 00 
10 80 

45 00 
5 77 

33 81 
1 24 
4 79 

17 89 
3 29 
5 64 
2 76 
2 43 
1 07 

22 05 

3 12 
11 67 

2 15 
3 68 
1 80 
3 62 
o 70 

8 
261 
225 
230 
232 
296 
313 
400 

3t~8 
2/5 
2/38 
1/51 
4/20 
4/33 
4/37 
4/49 
4/72 
4/98 
1/39 
1/41 
1/42 
1/43 
1/47 
1/48 
1/55 
1/56 
1158 
4/34 
4/31 
4/ZS 
4/55 
1/fn 
1/58 

Kab veci 
Tüccar 
Yoğurt ve peynir 
Sarapp 
Kab...eci 
Kanapeci 
Marangoz 

230/1 Birinci kordon 
6 t.metpqa 
1/7 Bahriye 
5 Bahriye 

19/1 Bahriye 
25 Müzayede B. 

42 " " 
1 Kemalpeıa B. 

Ahmet O. Ali 
C.J.Yesurini ve KOPkar 
C. Karabekir Z. !.mail 
Mehmet O. Recep 
Hüseyin O. Mudafıt 
Muatafa O. Zeki 
Feyzullah Halil 

~•r. lr.urufa kadar çılı:tığı heaaplanı- Geçen halta 118000 kilo ayni maldan 
1'iy

8 
ve ayni şartlarla zeytin yağı 34 - 35 ku-

'•~· >ad" la zJ·•- 1 .. .. .. '"-lr. rarsı Ul hiiklim sürmek· ruf arasında muame e gormu~tu . 

I> LA\1UT. z,ytin yağı mahsulü henüz piya.aya 
o h · arzcdilmemiş olmakla beraber alivre !o n •ft 

t\ 11 3 l. a. satıııları kentall 5 1 O kuruş- arzlar günden güne tezayüt etmektedir. 
"'tı,, sı;ntal tırnak ve 390 - 41 O ku- Bu noktadan fiaıler her gün yeni tenez
~tttir. C kental kaba palamuttan iha- züller arzcylemektedir. 
b..& lft kc~~:~ hafta muhtelif nevilerden Tabü piyasa vaziyetinin hazır mallar 
--..ıtilrı.1',(i • Palarnut ...,b]mıob. Fiatleı üı:erine muamelenin baflamuiyle tavaz .. 

•t"vrv~sinde hulunmustu. Pi.Ya· 1 zuh eyliyeceii anlatılmak.tadır. • 

" 
" 
" 

" 
" 936 

6 44 
78 76 
33 32 
74 40 
16 87 

193 70 
77 54 

4 67 
65 63 
27 77 
62 00 
14 06 

161 42 
12 92 

13 13 
5 55 

12 40 
2 81 

32 28 
64 62 

415 
436 
153 
511 
478 
321/315 
181 

1/23 

14 KemalJNl!& B. 
34 " .. 

Tüccar 6 Mahmudi•e 
DeJt0 59 Tuhafiyecı1er 

" 24 , .. 
Mobilyaci 49 Müzayede B. 
5~ 3/1 Mimnr Kemalettin 
Anuı- komi. - Büyi;ı, K~nliçah 
•oıncıuu han No. 26 

Ahmet 
Abdullah O. Nuri 
Ali Şe.if hfa.n 
Sinto Santo 
lsmail Halda 
~·k O. Ihsan 
Hah;Ue• 11-f•dam 
lıtefan Kokini 

33 935 16 56 12 00 2 76 1 80 398 1/60 Kahveci 8 Balıkhane Kolnni Niko ve Co~co 
Yukancla ilimleri yazılı otm iki ıniikeUef - Yeni Maliye ŞuLeaince 934-935 •e 936 yıllan için taıbolunan kazanç veı:gilerine 

ait ibbanıameler nnmıaileyhiı l ı in l•lri ticaret edip -uh bulunduldan bainen,...mif olnıaat hasebivle keyfiyet tebliğ makamına lcaim ol-
malı:~ UMlle tevfdan ilin omnwr 3712 (1882) 



Müsabaka ile stajiyer memur alınacak 
Emlak ve Eytam bankası umum 
müdürlüğünden: 

1 _ Bankamıza müsabaka ile aiti ıtajiyer memur. alınmak 
üzere müıabaka imtihanı açılmıttır : 

2 _ Bu müsabakaya girebilmek için yüksek mektep vey!'
lise mezunu olmak ve yatı otuzdan yukarı olmamak ve a.akerlı-
ğini yapma' bulunmak 'arttır. . . . • 

3 - Müsabakada kazananlardan Lııe ve Tıcaret lıseaı me-
zunlarına altı ay devam edecek olan staj müddeti zarfın~a ~80» 
ve yüksek mektep mezunlarına « 100» lir~ya .. kadar v~ ımtıh.an
daki muvaffakıyet dereceleriyle mütenasıp ucret venlecektır .• 
iyi derecede yabancı dillerden birini bilenler emsallerinden on 
lira fazla ücret alacaklardır. 

4 _ Staj devresini takiben yapıl~cak i~tihan.da .m~vaff~ 
olanlar -20- liradan afağı olmamak uzere yuzde yırmı msbetın
de zam ile bankanın sigortaya tabi daimi kadrosuna ithal edi-
leceklerdir. 

5 _ Kazananlar staj müddetlerini Ankara veya İstanbulda 
geçireceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanı Ankarada umum müdürlükte ve la
tanbul şubemizde birinci tefrinin 25 inci pazarteai günü saat 
14.30 da yapılacaktır. 

7 - Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve 
nelerden imtihan yapılacağı lstanbul fUbemiz müdürlüğü ile An
karada umum müdürlük zat itlerinden elde edilebilecek beyan
namelerde görülebilir. 

8 - isteklilerin Ankarada umum müdürlük zat itlerine ve la
tanbulda şube müdürlüğüne 23 - 10 - 937 cumartesine kadar mü-
racaat etmeleri lazımdır. 21 - 13 3620 (1834) 

Nazilli Belediyesinden : 
Belediyemizde 98 lira maa,Iı bir muhasebecilik münhaldir .• 

Bet seneye yakın Belediye ve sair yerlerde muhasebecilik ya
panların Belediyemize müracaatleri bu evsafı haiz muhasebe
cilerin içinde Lise mezunları tercih edilecektir. 

21 - 22 3711 1883) 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) Clikit ve şapka atelycai 
tevıi mecburiyeti dolayısiyle !kinci Beyler sokağı civarında Nu
man zade ıokağmda 36 numaraya naldedilmittir. 

1 - 26 (1803) 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Vilayet dahilinde iıkin edilen göçmenler için yapılacak olan 

evlerden Menemen kaza merkezinde tehir tipi kar&"İr 14, Foça
nın bağ araiı mevkiinde köy tipi kargir 17 tek ve 1 O çift, K.e· 
malpafa kazasının yukan Kızılca köyünde köy tipi kargir 10 tek, 
Çetme kazasının Alaçatı nahiye merkezinde köy tipi kirgir 1 O 
Uzunkuyu nahiye merkezinde köy tipi kargir 20 tek ve Berga
manın Kınık nahiye merkezinde köy tipi kargir 20 tek, Torbalı 
kazasının Ahmetli köyünde köy tipi kar gir 52 tek ve 4 çift ve 
Dikili kazasının merkezinde Şehir tipi kargir 31 ve Çandarlı 
nahiyesi merkezinde köy tipi kirgir 31 çift ve 118 tek evin İn· 
tası, keresteleri iskan daires~?den verilmek vesair bilumu?1 ~al
zeme ve İfçiliği tamamen muteahhide ait ve anahtar teslımı su
retiyle olmak üzere 19-10-937 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konınuttur. 

1 - Yukarıda yazılı tek evlerin beherinin muhammen ketif 
bedeli «39 lira 74 kurut elli ıantim» çift evlerin «704 lira 79 
kurut» ve tehir tipi evlerin «416 lira 12 kuru,tur.» 

2 - Münakasa 2/11/937 salı günü saat on be!le tzmir iskan 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler evlerin umumuna birden olduğu gibi onar 
ve yirmiter olarak perakende ıuretiyle de teklif yapabilirler. 

4 - ite gelenler bu ite ait plan ve şartname evrakını her gün 
lakin müdürlüğü dairesinde görebilirler. 

5 - Münakasaya girebilmek için muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuktan yukarı olan muvakkat teminat bedeli yatırılmıt 
olması ve teklif mektuplarının eksiltmeden bir saat evvel ko
misyon reisliğine makbuz mukabili verilmesi lazımdır. 

6 - Münakaıaya if lirak edeceklerin yukarıda yazıla gün ve 
ıaatte lzmir takan dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

21 - 26 3713 (1884) 
CSW' W-' EV ta:S>&*Q!%& & 

ir gün baİlar, bir gün kıŞ 
ka!"'arsız havalar 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosu

dur. Zarif bir çiçek demeti en kas
vetli zamanımızda ruhumuza ne
~cler ıerper. 

l&PZNAM# 3 

1 estalıltları ı en hüy •. k 
y rd mcı ıdı:r. 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve dif ağrısı, 
ıinir, adele, bel ağrılarınn kar,ı G -----

kırıklık 

Kafeleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLIR.. 
/aim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınını%. 

··'-'"'~~:;.·,,,,,....,..,_ ___ 1_r •• - ... ı• • 11 .... _ •• - •••• '...1•J· •=<·· ~ 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas No. Yeri 

c. 9 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 

C.72/1 
A. 642 

A. 676 
A. 804 

A. 837 

A. 873 

Ada 192, parsel 31 
Kestelli Mah. Bafturak sokak 
Dördüncü Sultaniye Efrefpaşa S. 

Ada 10, parsel 10 
Kadiriye M. Kireçli sokak 
Güzelyurd M. Gebef so::.k 

Ada 201, parsel 6 
Güzelyurd Hacı Süleyman sokak. 

Ada 198, parsel 7. 
Şehitler M. Mukaddes Mezar S. 

No.su. 
Eski yeni 
2, 4 3. 5 

Nevi 

Ev 

Depozitosu 
T. L. 
150.-

97 /1 taj 101 Ev 280.-
8.40 42 taj 48 Evin 3/8 hissesi 

3 

22 

80, 104 
74, 74/A.76 taj 

Evin 3 - 4 hissesi 
Evin 2 - 8 hissesi 

9. 
10.-

Odanın 3 - 5 hissesi 24.-

Depo 1.640.-

izahati yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin veya taksitle sabşları 25 - 10 - 1937 tarihine mÜ· 
sadif pazartesi günü pazarlıkla yapılacaktır. C. 9 ve C. 72/1 numaralılar tak&itte kaldıkları takdir· 
de yüzde dokuz buçuk faize tabidir. 

Çiçekçilik le gÜzelliğe ayrı bir 
revnak verdii!i için bedii sanatlar 
meyanına girmiştir. Bu sanat tim
diye kadar hep Türk olmıyan un
Mırlara mahsus zannedilirdi. Her 
sahada zeka ve kabiliyetini göıte
ren Türk kadınlığı bunda da mu
vaffak olmuftur. Tabii ve sun'i el 
ile iflenmi, ve ıüslenmi, piketler, 
matem çelenkleri hazırlıyan ve be
lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar
~yakada iki çiçek bahçesini elin
de bulundurup hiçbir taraftan re
kabet edilemiyecek derecede ucuz 
veren bu kanaatkar Türk çiçek 
müessesesini ihtiyacı olanların bir 
kere ziyaret etmesi bu Hanımızın 
reklam olmadığını göstermeğe ki.
fi gelecektir. 

izmir: Belediyenin Evlenme 
Dairesi içinde Çiçekçi 

$adiye 

............... 0.-.1.0~)•• 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
ıokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
Öğleden ıonra 3,30 - 6 

ıı 1LK -rT~RIN ~ ts1. . ....., . 
Sıhhat ve güzellik 

Sağlam 
Sağlam 

ve 
ve 

güzel dişlerle 
güzel dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
J)i~lerinize çok dikkat edinİ~. 

Bazan en üıtad doktorların bile sebep menteını bula· 
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıftır. 
Günde •üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak dislerinizi koruyabilirsiniz . 

Balıkyağıuın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin baş mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa şimikman süzülmüş 

.şaheser bir ~erbettir. 

istekli olanların yevmi mezkiirda hizalarında gö&terildiği veçhile depozito akçesini veznemize ya-
tırarak pazarlığa girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri.. 3720 (1878) 

Randevü için telefon ediniz. . · .,e 
Eczacı Kemal Aktaf bu yagwı başka hiçbir yere vermemıttır TELEFON: 2946 

+we •-----a.-•ıiıiı.--9!:iıl=': vermiyecektir. 
A 14+ 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' • ' • ' • 
. ~e 

Önümüzde kiş mevsimi var, dütüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güne~ten forması bozulmaz 
rengi ıolmıyacak bir şapka almakdeğil mi? Evet.. . 

1111
11 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrıka• 
meydana getirdiği, 

STETSON 
PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VA- L R I D G E 

R 1 T T E· N H O U S E ., .... 
. .Markalı · şapkalar size bunları temin eder. . 
SA~• MAH~LERI ·: ,. ı ' ı K · ve bafl_ıca tuhafiye majazalarında arayuuı:·· --


