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_ Finli (5) kuruştur_ 

• Giresım, 12 ( A.A) - Hamidiyc mektep ge-
misi bu .r.abah saat dört buçukta limanımıza gel

. mi§tir. Geminin komutanı saat 9 30 da dışarı 
'çıkarak ı·aliyi, 1ncvki komutanını ı·c bdediyetJi 

• • 1 

zıyaret etml§, saat 10 30 da vali, mM.ıki komu-' 
tanı ve belediye reisi ayTI ayrı Hamid.iyeye gi
dCTek komutanın ziyaretini iade etmişlerdir. 

j Vali ~e metıki komııronı gemiden ayrılırken 
topla selamlanmışlardır. l ı 

YENi ASIR Matbaasında basıl~ta. 

ener takımı 
·· me şainpiyonu ol 



Bağcılarımızı ---- ~·~ ....... ·~---··~-~ 
r • Fenni tesısata sanıp 

kılmalıyız 
- Baştaralı birinci •alıilede 

Fenni sergi yerleri yapılması me
selesini başlı başına bir dava olarak 
ele almak, Ziraat bankasının yardt
mı ile bu İ§İ ba§Armalc laztmdır. 

Ancak bu §eltlldc bağcılarımız, 
beton kurutma vasıta.sına kavuşabi
lir.. Bu yOlla nimmname büküm
leri kolaylıkla tatbik olunabilir. T e
vekkülden Uzak bir çalıpna yoluna 
girmek için müstahsillerimizin fen
ni icaplara uygun tesisat vücuda 
getinnelerine • ihtiyaç vardır ki bu 
da ancak devlet eliyle temin oluna
cak uzun vadeli kredilerle mümkün 
olabilir •• Sergi yerleri ve tente me
selesi devletin esaslı bir şekiL:Je meş
gul otma1nnı icap ettiren mevzular
dır •• 

•• . ' 
•• 
•• 
•• 

Gümrüklerde 

""7.zJC7.7.717.777.J..7.72Z7.7..7JZJ 

Ruh hastalanırsa 
_ Doktorlard 

lnsanm başı ağrır, aspirin alır, 
dişi ağrır doktora gider~ Midesi, 
vücudu hnstalanır, doktorun rcÇt 

'I t•hıaA k resmı·nden ı•stı·s-ı Ücretli memurlar :~·~~~f;l•::~.ı.;:~;:~ı::!"~' 
1 

S } ,.,. h ·ı ..J / • · sı hır doktorun teşhısıyle kat'Ş 
~ a sı aerece erıne ve verdiği i1içlarla defolur gider. 

na edilen kasabalar hi~et senelerine g6re .. ::ı!:ı '::~:ı:.:::·::;;.ı 

1 
· vazrlelere alınacakf a.l maya lululursa açıkta yal! taVS 

V k ,.. ı d •• J • · 937 senesi bütçesinin E cetveline dair sivrisineklerin hUcumuna rnarUl Tatbikat hatalarını e a et uze tıyor masraf tertiplerinden. tatbik edilmek lır ve hastalığının zıddı ve onu ~ 
Tarifenin 444 oe 558 üzere ve1ta1eııcrce tektif edilmiş olan cahil tavsiyelere kuıaıt verirse. ııer 

...1 J l • • • •hl •k 2442 Nu.lı kanunun birinci maddesinin lerde ıı_ıuharrik kuvvet ~~nık is~ kadroların bir çoğuna geçen seneki ü:- gi bir h~lık dn o~a vücı:~n 
maaae erının ıstı a g fıkrasında istih.lAk resminden istlsna cttiklerı elektrikler bu muessescler mı- rctlerc naz.aran mühim zamlar yapıldıgı kurup çokcr .. Romaüunalı 

resimleri edilen nüfusu on bine kadar olan ka- fusu on bine kadar olan kasabalarda 1 görlilmliş ~:e bu kadroların istilzam et- karı tavi~~siyle rütubette fe::r 
., • -'-rdaki lektrilt sarfiyatından "e- kain olsalar bile mutlak surette resme 1 m.ı masraf taallılk ettiği tertiplerdeki dıkları gıbı .. Bunlar lmra . B dd !~!L,ll.t- • i alın ~.Ji.Wl C b 1 ~ 1 k dil • al fil' k d' ıtlCf• azıma el~en l!iWUUA. vergıs - ı rek halka ve gerek sınai müesseseler tabidirler. . . 

1 
tahsisatları dahilinde olduğundan lü- ·~n erme m • m e uı 

ınası hakkındaki 2730 numaralı kanu- tenviratmda istihlAk edilen elektrik Şimdiye kadar mevzuu bahs ıstisna zum gösterilen zamların kabulünde tah- bo.rlc.. . ri 
HAKKI OCAKOOLU nun bil'inci maddesinin beşinci fık- ( miktan için resim alınmaması lawn- fıkrası hHkınil, nüfusu on bine kadarı sisat mnddcsindcn mahzur görülmemiş Fakat ruh hastalığına aynı şc>k' 

.................................... ...... rasının tefsirine mahal olmadığı hak- geldiği hakkındaki Büylik Millet mec- olan knsabalnrdakl halkın sarfiyntına ı ise de Ucretli vazifelerde çalışanlar hak- bile edecek olw-sak, işin ba~baŞ 

Manı•sa l-~da DUyilk Millet M~cl~ince K.abul lisl karan münasebetiyle Maliye vekil- maksut telfıkl:i edilerek 0 yolda tatbik ,kında da teadül esaslarının tatbiki, ma- duf.runu ben kendi nefsimde bir]cılÇ~ 
edilen tefsir karan şehrimizdeki ala- !etinden vilayete dün bir tanılın gel- edilmiş ve tefsir knrnrlan taallUk etti- ! nş ve ücretler arasında teadül temini sınadım. Bunu bir misal olarak 
kndarlııra bildirilmiştir. mlştir. ği kanun hükmüniln tavz.ilıinden iba- 1 noktasından zaruri olduğu gibi bu hu- rum: 

Gümrük umum! tarifesinin 444 nu- Bu tam'~de deniliyor ki: ret olup kanunun merlyetinden itlba- 1 sus Büyük Millet Meclisi encümenle- Bir gün sebepsiz, ama hi~ {1. 

~ına dahil cwa (Levha, y~prak, Elektrik ve hava gazı istihlak resmi ren geçen hrıdiselere şamil bulunmuş 1 rinde müzakere edilmekte olan 1452 bir hüzün. ansızın ruhuma çökt 
~t, çubuk. boru ve b~ a~ ma- hakkındaki kanunun birinci maddesi- olduğundan bu tarihe kadar nüfusu on numnralı kanunun bazı maddelerinin dum. Etrafımı göremi}·ordunL 

-····· 
din ve ya. me~.ddı ~ ile mürettep nin g fıkrasının tefsirine dair olan 224 bine kadar olan Irosabalarda kilin olan tadili hakkındaki kanun Ia~·ıhası ile alıp, selam vermiyor. tabiatill 

olaDları) dıyc. gösterilmekte ve 
558 Hı numaralı tefsir kararına nazaran kn- ve elektriğini ~ kasabalarda mevc~t , hUkümetçe de kabul ve teklif edilmiş ğini bir gün evvel ihtirasla ~ 

- lkqta,a/ı birinci .ahi/ede - nunıa:asına gıren eşya .. da (Bakırdan nunun g fıkrasında nüfusu on bine kn- istihsal şcbekesındcn ~ sınai mu-
1 
olduğu cihetle yüksek tahsil görmüş gözlerim o gün ruhuma bu g ıJIJ 

Bütçenin tasdiki üzerine 20 bin c1clttrik cc:reynnında müstamel tel ve dar olan kasabalardaki elektrik sar- cssesclerin elektrik sadıyatı resme ta- olanlnrın 936 mali yılı kadrolariyle les- rin zevkini tnttıramıyordu. Rob 
liraLk Manisa - Demirci yollarının ~blolar diğer mad~ tell~rle ~- fiyatı rcsınlııden ist.isıuı edilmiştir. An- bi tutulmuş ise bunların usulü daire- bit edilen ücretlerini iki sene ve yük- lemiyordu. Bir hırçın basta ~ 

Vilayetinin bütçe
si tasdikten geldi 

inşaatı eksilbneye çıkarılmıştır. ut olanlar da dahildır) dıye tariften cak resme tabi bir mahaldeki umumi sinde terkin ,;e s:ıhipkrine gerek hal- sek tahsil gönnerniş bulunanlarııı da bunları gördükçe titizlcniyo.rdıl· 
Vilayetimiz için her sahada büytlk =ilçe ayrılmış ve bir numarasında !şebekeden cereyan alaiı kasabalar hal- kın, gerek sınat müesseselerin tcnvi- ilç sene milddetle almamış oldukları mın tadı yoktu. Güleyim derkeO 

bir ehemmiyet ta§ıyan bu yollar bi- ~· gUta~~ ~~· ~ ve ı kının ve sınai milessesclerin istihlaki- ratta sarf ettikleri veya lmvvei muhar- takdirde bu zaırilardan istifade edeme- şıyorum, ağlıyayım derken b~it 
. . '-~ ba d b .. ·ım· 1a saire ile tccnt edilmiş) iki numarasın- . . Denilm idedir 1stisn . '--k .• ,Lır.t- ttikl ri el k ·-· l . hizm t "dd tl . .. . . nnca ııuınun şın a ıtin '' O - da (t . . tı resme tAhıdir. e . a rike ouuu ısuı1Ul4 e e e trıgı mc en ve e mu e erme gore ıs- oluyorum. Sebebini soran ar: -...ti 

caktır. . pek veya sun't ipek ıle tecrit. edil-1fıkrasmın sonunda ancak kelimesiyle istihdaf etmektedir. Binaenaleyh nU- tünde edecekleri zamların ise de kadro- ma değil bu halimi farkederı ,., .... _, 
ENSTITOSO mış nıevaddı saire ile mahUit ıpekli . 1 dnh fnz1 .1-·~ l b'l ' refP'!: 

KIZ lanlar da b~yan ibaredeld sınat milesseseler fusu on bine kadar olan kasabalardaki arına 0 azam yap~ 0 sa 1 e bile sebebi hakkında cevap ,-e fi' 
ilimizin büyük bir ihtiyacını gi-

0

.t edildikten dahil) Uç numarasında (Tec- kaydi ile bu müesseselerin nilfusu on muafiyet. 0 kıısabalar dahilinde elek- ücretlerinin tekabUl ettiği memuriyet dum. Param mı yoktu? vardı· 
derecek olan ve 71 bin liraya ihalesi ~~r b~: a~ ~ve~~ bine kadar olan kasabalarda kain bu- trik istihsal tesisntı vücuda getirilmiş ~ ile bunların bir d~rece ils- birçok arkadaşlarım: . 
yapılan Kız enstitüsünün 14 tem- hhcz) şekild ~ ~sure 1da;1 \lunmak şartiyle, cereyanını ister biz- olmak ve 0 tesisattan alınıp sarfedil- tundclti maaşlar arasındaki farklar~ _Paran yok la hüzünlenl 
muz çarşamba günü temel atma tö- ce Kanunlarda e Y da= ki ~- zat kendi. vesaitlyle istihsal etsin. is- mek şnrtiyle mukayyettir. Bu şarta ma~r ka~ası ve ~ kadrolara dahıl verelim! dediler. ~ 
reni yapılacakbrBinarun cümhuriyet tLıroı h parantez ~ . terse o kasabadaki umumi ~bekeden uygun olarak sarfedilcn elektrik ister Ucreth ~·az.üelere ycnıdcn alınacakfo- Sevgim mi yoktu? Vardı! 11• 
bayramına kadar ikmal edilerek tecl- ytmı . L~-~h!~~.}ükilmnsll u. taulyüın alsın resimden muaf addedilmesi mi, 0 kasabalar halkı tarafından tenvir, tcs- nn yine tahsil dereccleri ile diğer va- lüp neselcnecek olsam eliınİ 5' 

ed e eyıp UCIUIIl uu .......... ..., şUm - .n____ ö . bil ki . 1 , .., , .ııj,SI 
risata başlamasına azami derec e il tc • Ied··ı b da _ı_ yoksa mutlak olarak resme tabi tutul- hin ve saire gibi ev ihtiyaçlarında, is- suuuuıa g re gıre ece en ınaaş ı ellisi bac:ımı sallasam b<>c:ı teı> .1 n vsı ey 1g ve ura aa paran- · d · · k b' d • '$ ...,. 
ehemmiyet ver.ilmektedir. Sayın ı - dahilindeki ,__ &•--- ilke' llef' t ması mı icap edeceği tatbikatta tered- terse muharrik kuvvet olarak sınai mc~urı~et erecesıru anca ır ere- hembczm olacaktım. 
ba D L .. f' K.ı d h . . d tez ıuıyıuw-uı m ıyc düt 'h"'l!n 1 çmakta 'di T f 1 rd h • um1 . ) ccsınc nıt mnno:lara emsal hasılına te- "re ı yımız r. ut ı r ar er ışın e hUlonil tesis cd ıl f kra hilkın" U ve 1 ı.ıutu '.l yo a ı . e - mUessese e e ususı ve um ış er- .. -: .. . Dünyamda kendi halime go 
olduğu gibi kendi eseri olan bu okul en as 

1 
un sir karnn bu ihtillf ve tereddütleri izn- de snrfcdilmiş olsun istihlak vergisin- kabul eden mıktarda ucret verilmek . d , o ôS 

• . .. . sarahaten tevsi eylemiş bulunduğu ve . . t' 1 t inl · -~ k la - lııdığım şeyler mı noksan ı. , ışme de onem vermekte ve tednsa- . . le etmekte ve nUfusu on bıne l~dar den nılistcsnadır. Ancak nüfusu on sure lY c ay erı muv<uı o cagı ve- . 
1 

•. • • • c ip. JC 

tın behemehal teşrinde başlaması şayet 444 v~ 558 
H maddelcnne gıren olan kasabalarda hangi sınai mllesse- bine kadnr olan kasabalarda elektrik killer heyetince kararlaştırılmıştır. Ma-ı ~:ı. daha dun yıyıp, 1.~ıp, g : g5 

· · eken tedb" ı · ,d akt d eşyanın liistıkten momQl olanlıırı mil- elerinln :.....:L1!\I_ rgisl • d ı- • t=L--'' ·~· tı vU da tirilmiş' 1 liye vekaleti keyfiyeti alakadarlara bil- ıup hayatı tatlı ve gul pen e ıçın ger ır erı aı ırm a ır. . . s ı:>WllUA ve rcsmın en ~ ıs ul!iöl ıı.c.:>JSa cu ge o -
STADYOM YAPILACAK kcllc!iyctc t!ıbı tutulup ta hunlar~ ltıs- tisna E-dileceğini tavzih eylemektedir. mayıp da civarında ~e tabi bir ma- dirmiştir. dwn. . . . ., nedcıı 

A ka tad U Ya • tikten mınl\11 olmıya.'llannı ıntikclle- .,._Lir kn .. ( üfusu' bin haldeki mi bekcd nl lck ı ~ k • kl Pckı bu ne 1dı. Ruhum n ra 8 yomun pan mı- . . ... ~ rnnna gore n on e umu şe en ınan c - a ır cocu ara . 
mnr «Viyotki Viyoto• ynpılan davet fiyetbharikıclnnlı bıraknınkknnunla!Azımgelirse hail- kadar olan kasabalardaki elektrik sar-- trlklerle kanunun birinci maddesinin ı • beB~ız dkakrannışt~t·t· . 
.. . l _.ı ·ı~ . . l riç ırn tt ayrıca m - iı . . . edilmişt f da reddl ·--'-"'- ı---b D J • h [ ır o tora gı ım. ,

1
, u2:erınc geçen eroe Vl ayetımıze ~~ - kellefi ete tfıbf tutulm olmadıkları ıyatı. resımden ~a \r.) huk- d ıkrnsın VC• ı~c.Auı- ıw.- a- ağ ve aenız ava arı - Bol hnva, bol gıda al! d1>1 

mı~ ve yapılacak olan stad yerının . . Y • • . .. uş . mil ile resme t!bl bır mahaldeki umu- larda veya daha az nüfuslu mahallerde ez.' dol 
1 

dedi 
tesbitinde bulunarak planının tanzi- ıçın aynı hizmeti goren muhtelif eşya- mt şebekeden alınan cereyan bedel- kain olup elektriğini bizzat istihsal e~ aldırılacak g · aş. · e. 
mi kendilerine verilmişti. Yüzme ha- don bir. kısmını milkellefiyet~ t.Ubi tu- leri hariç olmak üzere nüfusu on bine mekte bulunan sınat müesseseler ile Temmuzun yinni ikinci günü biri Fo- Bol hava! hol gıda, bol ~eı:~ 
vuzlan, koşu sabalan, ml}nej, atıcı- tar.ık dığer kU:~arın~ harıç bınıkıl- kadar olan yerlerde zikredilen sınru elektrık müesseselerinin elektrik ic;tih- çada ve diğeri Bozdağında iki çocuk ma arasında g~len bu .ru a tıl". 
lık, tenis gibi her türlü spor sahasını mış olınaın gibı bır neticeye vasıl olu- müesseselerin kendi vesaiti ile istishal salinden gayri mahallerdcld kullandık- 1 yurd lacak b la d h tal k d bunlar kar ctmıyordu ki Y pSBlYo~ 
sinesinde bulunduran plan tanzim nacağı ve böyle bir netice ise vazi ka- ettikleri elektrik ve elektrik müessese- lan elektriklerin de vcr,..iye tabi tutul- 1 

'- ~ laçı f d"' ur~. rf akir a~ vruı1 ~ şünce derse, zaten düşünCJ'Jl 
. k d d'l · 1 • bil .. ı:. 1 myısıy c zayı uşmuş a ~ a arın b' 'd' edılerek gelmiştir. 14 temmuzda sta- nunca as e 

1 memış 0 ac;ıgı ta go- lerinin elektrik istihsalinden başka yer- ması icap eder. hava ve iyi gıda ile sıhhatlerinin ko- 1 1 ı. . US~ 
dm temel atma tör.eni. yapı.lacak ve rillmUstü.r. Bina~aleyh mezkO.r ~~d-1- .. • . runmnsına çalışılacaktır. Kal'aı~ stop e~, pnslı. bır ı e.r~ 
mevcut olan tahsısatıle ınşaatına delPrde yazılı bilO.mum eşyanın ıstih-ı Yanbastı Huseyın t Tay yare hangarı Bu hususa dair vilayetin tebliğini aşa- Benım bu halimle alakndat oetl~ 
başlanacaktır. l"k resmine tabi olacağı neticesine va- V k' • M d .. hh.d ·ıa· ğıyn yazıyoruz: larım, akrabalarım, karım, ç t>)1' 

HALK.EVi BlTit rtlmıştır. a.., ~ gecesı enem.en. e , hışaat mutea ı e verı 1 Villlyet makamından, kimisi koluma girerek ~ağl·~ 
Oç aydanberi inşaatına deva:n Bu bapta kanun hükınil sarihtir. degıl Karşıyakada ımış Yolcu tayyareleri için Cuma- Muhtaç ve fakir ailelerin cılız ve can- lere, barlara, danslara, ıçki 1• 

edilen «Halkevi~ binasının yapı ış- Bu yolda devam etmekte bulunan tat- Menemenin Türkelli köyün· ovasmdn yeri tesbit edilen tay• sız çoculdariyle hastalık neticesi zayıf diller, kimisi eskiden knhkntıııll)f 
leri bitmiştir. Yeni binab' her1 türlü bikat kanunn uygundur. Ayrıca tef- de Dağlı Em ni öldürmekle yare meydanında inşa edilecek düşen çocukların hekim muayenesiyle dilğüm nüktelerine şakalara_~ 
konforu havi büyük. . ır sa on ve ~ mahnl yoktur. . . deniz ve dağ havasına ihtiyaçları bakı- Fakat yine kafamda o durguııı .... ...ıt' 
muhtelif odaları havıclir. Sahne ter- Maliye vekôlcti şımdiye kadar cc- maznun Yanba~h Hüseyinin o an ban~ara keşif bedelinden mından biri Ödemişin Bozdağında di- o garip hastalık sinsi sinsi tcf>P'"(ı' 
tibatında da lüzumlu değişiklikler rcyan eden tatbikntta bu esasa muha- muhakemesine dün şehrimiz yüzdP 12 noksaniyle 14.535 li· ğcri Foçada olmak üzere 22/7/937 ta- rimi 7.aptetti, iştihamı bağla.dı. 

1 yapılmıştır. Bina bugünkü durumile lif bir muamele yapılmış ise tashih edil- ağırceza mahkemesinde devam raya bay Nevzat Gürkan'a iha- ribinde iki kinderhaym (Çocuk yurt- ğum, çocuğumun şetaretini bit'.eU/ 
ilin en güzel ve en gösterişli yapıla- mcsi lhungeldiğini de bildirmiştir, edilmiştir. Bu celsede müdafaa le edılmiştir. inşaat üç ayda bi· ları) açılacaktır. Çocuklar dokt.or ve siyle itip yatağa uzandun. JJ~ 
nndandır. 14 temmuzda açılış töre- l şal\idi olarak Karşıyakada otu- tecektir. munllim bakımı altında bu yurtlarda ve hasta hnlimle sabahları b01 ti 
nlidy~pıtı:c:1't~r.I 1:örend~. evin açmıı Nafıa kadro artnda ran bombacı AJi çavuş dinlen- .iaşeleri vilayetçe temin olunarak 6 - Ne bir doktor, ne bir arkad::&~ 
0 ug.~ f.U:.V ış erı»sergısmde başarı- -'eg" işiklikfer M ••ıh k • } 8 hafta kadar müddetle kalacaklardır. glizel kadın, ne kardeş, ne çv~ 
lık _goste~en 50 yurdda~ madalya a• mış ve vaka gecesi Yanbash U a ata iŞ eyen !Kız ve erkek çocukların yaşları s - çoluk, ne etrafın şenliği, ne ~ 
verılecektu. Villlyet nnfın fen memurları lll'nsın- Hüseyinin gece Knrşıyakad ki l 12 arasında olmalıdır tıgilUcrin sıh- b 

11 
ğu d b' t" lil ,snğlıııl1 

O# b ·ı k . . · o u , ne e ır ur . ~ AKIN da bazı değişiklikler yapılacaı;11 Anka- eczabaneden çıktığım, vaka ,omo ı Ve amyon- hat ve ıçtimat muavenet müdürlüğüne ğıma lokma ginniyen en nefiS ~51 
radnn gelen haberlerden nnlıı.şılnuştır. esnasında köyde bu!unmadığını ların tarif el eri de miltiıcaatleri. bildirilir. • • ve bütiln hayat konforu bı.ııı• Ziyaret 

Vali bay Fazlı Güleç dün 

öğleden sonra belediyeye gi

derek reis bay Dr. Behçet 

Uzu ziyaret etmiştir. 

Terfi ettirild. 
Birinci hukuk mahkemesi 

:rabıt katibi bay Hasan Fehmi 

16 lira maaşa terfi ettirilmiştir. .......... 
Şahitler 

Paslı bıcak buldukla-, 
rını söylediler 

Değirmendağında Manif atu 

racı Muammeri öldürmt-k ve 

belediye tahsildarı Ragıbı ya
ralamakla suçlu balıkçı Yaşarın 

muhakemesine dün şehrimiz 

ağır ceıa mahkemesinde de-

vam edilmiştir. Bu celsede şa· 
bit sıfatiyle bir komiser ve iki 

polis dinlenmişlerdir. Bunlar 

maznun Yaşarm evinde yaptık-

ları araştırmada bir kanapcnin 

altında pasla bir bıçak bulduk

larını ıi>ylemişlerdir. iddianame 
için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

İsim üzerine yazılı kadronun yakında - 1 . . Hr.d' h kk d l Z b t [ medi. ,. 
nil soy emışhr, u ıse a ID a • d• .

1 
k n ı a meC ısı '" 

geleceği öğre . mlştir. ma'ümatlan bulunan üç şahidin in ırı ece Kültür inzibat meclisi dün killtilr di- ............... Jıef ~ 
B. Şükrü 
Postacıoğlu 
Gazetemizin Paris ikbsadi muha

biri Şükrü Postacıoğlu bukulı fakül
tesi ve seanı politik imtihanlarını 
muvaf fakiyetle verdikten sonra ls
tanbula dönmüı ve latifi geçirmek 
üzere de dünkü lzmir vapurile çeh
rimize gelmi§tir. 

celbi için muhakeme başka bir lzmir ile mülhakat arasında rektörlüğünde toplanmış ve bazı mu- Nihayet bir iki giln .son.:3 ~tt 
allimler hakkında kararlar almıştır. bir kahkaha, her hangı bır ıı tıit 

güne bırakılmıştır. işliyen otomobil ve kamyonla- hangi eskiden görüp tanıdığıfll_o# ... 
d VilAyet köy bürosu şefi B. Hüseyin "·'· 

V [ k rın a son benzin ucuzluğuna Avniye rahatsızlığına binaen bir ay biat güzelliği bir kadın gül~il ~ 
ı o ve me tep inşaatı. göre ücretlerinin indiriJmesi izin verilmiştir. hitap, yahut bir çocuk şalcfll 

lzmir .. Menemen ve Bergama belediyece kararlaştırılmış ve Nüfus müdürleri de~~i~ karruhaumkaur~:ltıklı. ara el~~ J 

yoluyla Karşıyaka mebde yo'tu bunun iç n tetkiklere ba$1an· .lM.Lril .... EY"' 
ve Seydiköy iJk oku'o binasının mıştır. Bu hafta içinde mülha- arasında rulıum hangi bilinme% bir t 

inşaatı yakında vilayet daimi kat kamyon ve otomobillerinin VilAyet nlif\a mUdilril B. Mustafa ile uyandı acep diye düşündülll· 
encümenince müteahhitlere iha- de ücretleri tesbit edilmiş Tokat nüfus müdürü B. Naimin beca- ............ ~ i1' V 
le edilecektir. olacaktır, yişleri icra kılınmıştır. Şu kendimden aldığım ın j,#' 

leri temsil edeyim ki içinden p-
- Hayır! ben buna uğraıt111 . • • • -1,1 •• . , c: ' . . • .,.. •. . -;,;:_ 

s Temmuz 937 
CUMADAN 
ıtibaren TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
sin. rıı 

V c şu sözlerle hangi dok«' 
edeyim ki: 

ııı' tadım dcS ıi / 
FEVKALADE GüZEL 2 FiLM IJiRDEN 

1 - GÜNAHIM AŞKTIR RONALD COLMANN - KAY FRANCISE 

Gibi bütün dünyaca tanınmış iki kudretli sanatkar tarafından temsil e'dilmiş son derecede hazin aile faciası 

2 - PETROL MUHAREBESi Amerilrnn petrol müstahsilleri arasında rekabet 

yüzünden çevrilen entrikalar... Petrol m~denlerindeki muazzam tesisat... Aynı zamanda aşk ve heyecan .•• 

SEANS SAATLARI 

Hergün : Günahım : 3 - 6 - 9 da 

Petrol S ve 8 de 

Cumartesi, pazar 2 de Petrol ile başlar 

3 
MIK/ 

FIATLER 
DUHULiYE 

TALEBE 
20 
10 

KURUŞTUR 

- Ben bunu 
ro1'D ••• •'' ...... ························-

Ali Riztt ;~ı 
Jandarman~~- e;~ 

dinlemedıgıtı 

yaralandı ~ 
dıJldıı 

Kuşadasında ~ Riza .8 beli 
jandarma devriyesince şuP. tif· f 
müş ve yakalanmak istcnıni§ ı 
üzerine biçakla ja~dnr~8~rıı1'~1' 
hücum eden Ali Rıza J~n t.cıırfıP,... 
yesi tarnf ından atılan bır ,, t lı 
ralannuştır. Yaralı mc rnie,.e 

sine getirilmiştir. 



- SALI 13 TEMMUZ 1937 YENIASIR 

F rat~lli Sperco ı- N. v. Kulak, Boğaz, Burun baota· -ı Olivier Ve Şü. v A '"'7. F. il. ,, an i)eı~ lıklan mlltahass111 LıMİTET 

Roavpuru cntası Zee & Co. Doktor Operator Vapur acentası 

!Lt • "' -

ALE NEERl..ANDAIS DEUTSCHE LEVANTE UNtE BlRtNCİ KORDON REES 

FratelJ~UMPANYASl • s HA~.?RbG,_ Sam·ı Kula~çı BINASI TEL. 2443 lRtT CHtO vapuru 2 temmuzua e&-1 Lllerman Lines Ltd. 
lip 8 ON vapuru 9 temmuzda ı;e- leniyor .. Hamhurg ve Bremen li.- OPORTO vapuru on temmuzda 
'bani u~~ - V arna - Köstence li- manlarından yük çıkaracaktır. Liveı"pOOI ve Svanıeadan gelip yük 
s~!~ !ük alacaktır. AMERtCAN EXPORT LINES Muayenehane : Birinci Beyler 

B
. -~ ORtENT UNlEN The Export Steamahip corporation f 

2310 
çıkaracaktır. 

l~ND motörü 5 tem- EXCHANGEvçuru20temmuz- No. 36 Tele on POLO vapuru on tem.muzda :::a beklenmekte olup Rotterdam ~a beklen!y.or. ~evyork ve Baltiınor Evi: Göztepe tramvay cad· Londra, Hull ve Anventen gelip 
~hurg - Gdynia ve abndinavya limanları ıçın yuk kabul eder. desi 992 Telefon 3668 yük çıkaracak ve ayni zamanda 

lan için yük alacaktır EXECUTJVE vepuru 9 temmuz- 1-26 (481) l.oncka ve Hull için yük alacaktır. 
ZECLUGA POL5K.A A.B. da bekleniyor .. Nenork için yük----------• THE GENERAL STEAM NAVl-

K alacaktır. 
l.Ec umpanyaın AMERICAN EXPORT LtNES GA TION L TD. 

ın\lıda ~TAN vapuru 21 tem- The Export Steamıhip corporation Z A Y J ADJUT ANf vapuru haziran ao-
Cci . cnmekte olup An.ven- Pire Aktannuı Seyri Seferler nunda gelip Londra için yük alacak-
~~Dantzig limanları için EXCAMBION vapuru 2 tem-
Sf:ftvt r. muzda Pireden Boston ve Nevyork 

SU CE MARtTtME ROUMAtN için hareket edecektir. 
da ÇEAVA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem
~al~ : Cenova ve M"railya li- muzda ~ireden Nevyork için horeket 

1arı ıçın yük alacaktır. edecektır. 
'loku kabul eder. SEYAHAT MODDETI 
~ L k ibl • le ·•~ Pire - Boston 16 Gün '-daki .. ~e. et tar erıy ıuan- Pire - Nevyork 18 Gün 

tdiht L~ildilderden acenta mes- SERVlCt MAR1TJM ROUMAtN 
~ ~ul etmez. Bucarest 

f.'"telli fazla malu:nat almak i~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
lltaat ~ vapur acentuma mu- muzda bekleniyor.. Köstence, Suli-
~ilınesi rica olunur. na. Galatz ve Galatz aktarmuı Tuna 

• .,, FON : 4142 I 4221 / 2663 r ulan için yük alacakhT. 
~ •- • JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

D• H k • • Live?,MM>I 
iŞ e imi DROMORE vapuru 18 temmuz-

l~~ulla~ Nac·ı ;~E;2a'v: ft lbn.il limanlanna yük alacakta". 
SOC. ROYALE PON<'..RO•SE 

Danube Maritim 
80RT AÇSU DUNA vapuru 10 temmuzda bek-

1-1 1enivor. Be1arad,Novi"•d, Bwb.~te 
•ok ktalannı Birinci Beyler Bral\alava, Linz ve Vıyana liman-
td a 36 numarada kabul lan için yu .. k alacaktır. er. 

Sabah 9 -12 DEN NORSKE MIDDELHAVS.. 
ô·ı L!NGE OSLO R! eden sonra 3,30 - 6 BAALBEK motörü 23 temmuzda 

ndevü için telefon ediniz bekl~niyor. Pire, Dünkerk ve Nor-
...,~ .... --T.;E.;LE;.F;.0;.;.;N;.:.29~4;6;.....;. veç limanlan için yük alacaktır. 

······································································: • 

.. .. 
• • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

• • . . ---

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

1( 
Yan ara~a, havada yaşa-
ın·1c ve ınsanlara hastalık 
h~ robu aşıhyan ne kadar 
tiJ!abat varsa yumurtala
td eraber hepsini imha 

CQ· A L 
tihi ' b .nKara ve lstanbul 
htat Uyük şehirlerdeki 
ka ~ne, hapishane, fabri-

' kıııı <lig Y a ve mekteplerde 
~•beri markalara tercihan 

" '7~ızdilen yegane ilaç 
O,j" " markalı flittir. 
1, 4

1

~~1 ambalajları: ~. ~. 
dc11 •belik kutular, içio
~lrtl~kŞmeli ve sifonlu (20) 
lttd~ h11ausi demir varil· 
~ttlc Ve döküm halinde 

('f/ijnde ve toptan satılır. 
~~~" iZ) yüzde y6z imha 
1 \ltini h . d" H J k 
tr~•n ko aız ır. asta ı - 7 M n N El'.. fEMtz' 

1~rı tah runmak 9~ .ıec~- j3A'HA~Aı· DEPO.ruoun· 
llıcd at uyumak ıçıo eYJ· 
tt ~;°WHIZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
ttçc larn tufumbaların envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

..., 
11 

•eneden daha ucuzdur. Telefon: 3882 

• • *=---
S. Ferit Eczacıbaşı 

r ŞiF A ECZANESi 
erıni gözlük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
Tıbbi müstahzarlar 

l ernı 
1 

Dereceler 
81hhi 'h~ ar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
~t dai~ lıyaçl arın hepsi her yernen çok ucuz 

:ı nıevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cılıazlarnıın 
lznıir nıünıessilidir. 

iKBAL Markala ve 9/VI. 
No. lu bir sandığa ait ordinoyu 

kaybettik. Yenisini çıkaraca

ğımdan eskisinin hükmü yok· 

tur. 
H. iKBAL 

2334 (1289) 

tır •• 
DELOS vapuru 11 temmuzda 

Hamburg, Bremen ve Anventen 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vnrut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun fic· 
retlerinin değiıikliklerinden me· 

•uliyet kabul edilmez. 

- Cicim sana Eczacı Kemal Kimil 'kolonyası getirdim 
- Belli Hı'lil eczanesine ugw ram ışsın .... 

Kolonyan "Gönlll.,mO, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al
bn rüyamı, Ful yamı, Y aseminmi ? .• 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme
dinmiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

lzmir Vilayeti Defterdarhğından: 
Sahibnin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan sokağında kain 
eski 16 yeni 26 sayı!ı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müd· 
detle sah'ığa çıkarıldığından yeniden takdir olunan kıymet üze
rinden almak pey sürmek ve sabş şartlarım öğrenmek istiyen· 
lerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

29-6-13 (1186) 2130 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için esnaf şeyh ma

hallesinde hastane caddesinde ka in 1 No. Ju hane tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarılmıştır. Yeniden takdir olunan liıymet 
fizerinden almak ve satış şartlar .na öğrenmek istiyenlerin 
Defterdarlık Tahsilat kalemine müracaatları. 

29 6-13 2132 (1188) 

Sahil Sıhhiye merkezi baş Ta
bibliğinden: 

lımir Motörü için alınacak azami 225 asgari 150 teneke ben
zin artırma, eksiltme kanununa tevfikan münakasaya konulmuş· 
tor. Talip erin ben:ıinlerio evsaf. ve şeraitini anlamak üzere 
Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezıne müracaat'arı. Artırmaya 
iştirak edeceklerin muhammen muval<kat parası olan 50 lirayı 
veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuma gt:nü saat 5 de 
dairede topJanacek komisyonda hazır bulunmaları. 

30-4-9-13 2153 (1199) 
E o *Hi"W-iR WtW 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için müıkiyeti tahsili 

emval kanununa tevfikan haczedilen tepecikte Sürmeli sokağında 
kain 60 sayıla ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. Yeniden .takdir o!unan kıymet fizerioden 
almak, pey slirmek ve sahş şartlarını öğrenmek istiyenlerin de 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

6--13-20 2227 (1238) 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 • 9 Hilsnü uz 
vdemiıli. 

,. 

Diş n1acunlarının incisi 

Onu kullananlara dişlerinin temiılenmui beyazlanıp parlaması 
ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyd 
verir. 

Günde iki defa kullanın\z. 

Daima Radyolin 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsil emval ka
nununa tevfıkan haczedilen Ahmet ağa mahallesinde yol bedes· 
teninde kain 28 sayılı dükkan tarıhi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Bu kerre yeniden takdir edilen kıymet üzerinden p ey sürmek 
almak ve satış şartlarını öğrenmek istivenlerin Defterdarhk tah-
silat kalemine mürncaatları. 29 - 6-13 (1184) 2128 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlana• Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabit renklerini babteder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
(en renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır • 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanununa göre 

haciz edilen Mes'udiye mahalleai birinci kordonda kain 348-500 
taj sayıla bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkanlauşhr. Yeniden takdir ediJen kıymet üzerjuden almak, 
pey sürmek ve satış şartlarım öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 

29-6-13 2127 (1183) 
iW2 WWWUi 

lzmir Vilayeti Defterdarhğından: 
Sahibinin verği borcunun temini tahsili için tahsili emval ya· 

sasına göre haczedilen Gaziler mahallesinde Kemer caddesinde 
82 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satı
lığa çıkarılmıştır. Yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak 
pey sürmek ve sahı şartlarını 6ğrenmek istiyenlerin Defterdar-
lık tahıilit kalemine müracaatları. 29- 6-13 (1185) 2129 



Sahife 10 

Ankara, 12 (A.A) - Saadabadda 
imza edilen Şark misakı münasebetiy
le Irak kralı Gaziyülevvel de Reisicüm
hurumuz Atatürke pek samimi bir teb
rik telgrafı çekmiştir.. Bu telgrnfı ve 
Atatürkün verdikleri muhabbetkar ce
;vabı aynen neşredi.} oruz : 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 

Şark anlaşmasını tcsbit ve tebyin eden 
'dört kardeş ve dost memleket arasın-
da münakit Snadabad misakının imzası 

münasebctıylc siz ekselansa en hnra
retli tebriklerimizi bildirmekle bnhtiya-
nz .. 

Bundan sonra çözülmez bir bnğln 
birle;miş olan memleketlerimiz bu ha
dise yolu ile samimi ve venmli i~ bir
lıklerini sulhun hizmetine koyabilecek
lerdir .. 

Siz ekselansın saadeti ve Türk mil
letinin refahı hakkında en samimi te-
mennilerimizi ifade için bu fırsattan 

İ!ıtifnde edi} oruz .. 
GAZlYOLEVVEL 

lrnk kralı mnjcste Gaz.iyüle\ vel 
hazretleri 

Bağdad · 
Saadnbad misakımn imzası münase

betiyle göndermek lütfunda bulunduk
lan dostane tdgrafı büyük bir memnu
niyetle aldım.. Birbirine kardeşlik -ve 
dostluk rabıtnlariyle bağh dört devle
tin dünya sulhu yolunda ·verimli bir 
t~riki mesaisini temin edecek olan bu 
misakı memleketlerimiz için çok hayır
lı bir eser telakki eder hepimize mütc
) emmen olmasını dilerim .. 

Bu mesut vesile ile zatı mülüklinc-

s 13 TEMMUZ 1 

Şark Milletleri Konseyi. Toplandı 

Saadlblt Barış Paktı 
Bu paktı imza eden dört asil millete refah 

huzur ve sulhun · kendisini getirdi 
mayunlarını memnuniyetle aldım. 
Memleketlerimitln sulh ideaJinde müş
terek bir eseri olan bu misakın hepi
miz için ve dünya sulhu için kucl'li 
olmasını dilerim. 

Bundan dola.} ı zatı şahanelerini sa
mimi tebrik ederken şahsi saadetiniz 
teınenmlerimi sunar ve büyük himmet 
ve irşnt eseriniz olarak tarihte yeri bel
li milletinizi yükseltmekte muvaffakı
yetlcrini7J candan dilerim, azız muh
terem kardeşim Şnbinşah hazretleri. 

K , ATATVRK 
Tahran, 11 (A.A) - Pnrs ajansı bil

diriyor: 

Saadabad sar::ı.} ımn bahçesinde pak
tın imzas!ndan sonra lran hariciye na
zırı B. Samiy aşağıdaki nutku söyle
miştir. 

Bakanlar, aziz kollekler, 
Şu dakikada hissettiğim ~vinci tn

mamen ifnde edebilecek kelime bula
mıyorum. Fevkalade chenuniyeti ha
iz bır eser kurduk. Bunun temelleri 
önünüzde bulunan ve Saacfobad paktı 
ismi vermekliğime müsaadenizi rica 
edecek olduğum diplomatik vesikanın 
altına koydui;,'Umuz imzalarla ihl şene 
evvel Cenm.Tedc atılmıştır. 

Dört memleket münasebntına hakim 

olan samimi ve cundan nnlnşma bağ
lnnnı bozulmaz bir surette tamir ettik. 
Dört dost millet tarafından takip edi
len bu ülkUnUn tahakkukunun tem
sil etmekle bnhtiyar bulunduğum mem
leketin merkezinde vukubulınuş olma~ 
sından dolayı bilhassa mesudum. 

Bu h!ıdisedcn dolayı lranın komşu

su olan Uç dost devletin arzusunu tat
biJrn hükümetim tarmından yapılan 

lTan ulusunu.n Büyük .Şefi Riza .Şah. Pehlevi 
Tilrkiye hnriciye vekili Dr. Tevfik lran hariciye nazırı Ekselans B. M. 

Rüştü Aras mesut bir surette haşan- İnayetullah Samiyinin başkanhğında 

lnrak dört dost memleket arasında mev- toplanan doğu antantı konseyi; 
cut dostluk ve teşriki mesai bağlarını 1 - Halen Türkiye tarafından işgal 
kuvvetlendiren ve dünya barışını tar- edilmekte ve eylul ayında Türkiyeden 
sin eden teşebbüsünden dolayı lran inhilal edecek olan Milletler Cemiyeti 
hükümetinc gerek keneli ve gerek Al- konseyi 5.zalığma lranın namzet gös
gnnistan ve Irak koUekleri adına teşck- terilmesine ve bu namzetliğin rnüda-
kür etmiştir. faasına ve lranın da balık müddetinin 

Bunu müteakip Şahinşah şerefine ı sonunda bu Aza.lığın alfabe sırasiyle an-
içilmiş ve dört nazır saraya giderek en tant azalarına geçmesi için bütün ted-
eski hariciye nazırı olması itibariyle birlerin alınmasına; 
Dr. Tevfik Rüştü Arasın başkanlığın- 2 - lranın namzetliği ile birlikte 

devletin milinessillerine Hümayun nl- menni ederim .• 
şanının biriılci rütbesini ve Tahran- Diğer müfarekatlar da onu tekİ' 
dald Tilrklye, Irak elçilerine de bu nl- edecektir. Ve onun gayesi dost ~ 
şanın birer mndalyasını tevdi etmiştir. Jetlere ayni dostluğun ve samirnt ~ 

RESMt TEBLlC kalbi teşriki mesainin bürhanlannı go-

Tahran, ı~ (A.A) _ Pars ajansın- türmek olacaktır.. tı 8 • 1<' ~ 
dan: Eluelanslar .. 

Şark paktının hnzasmdan sonra neş
rolun_an resmi tebliğin metni şudur: 

İran imparatorluğu, Irak ve Afgan 
krallıkları ve Tilrkiye cümhuriyeti ha
riciye bakanlari müzakere· 'edilip · Ce
nevrede Irak, İran ve Türkiye arasın
da 2 Teşrinievvel 1935 de parafe edi
len ve ııonradan Afganistan tarafından 

Kadehimi Afganistan icralı Şah Z: 
hirin, Irak kralı maje1te GaziyiHev•cl~ 
Türkiye reisicümhuru Kemal Atatürk~ 
ıeref aaadetlerine ve dost miJJetlc,;. 
itila · ve refahlarına kaldmyorum·ı • ~'L 

Afganiatan hariciye veziri ayağa pr 

karak uzun bir nutuk hanrlıyarnad~ 
dan dolayı itizar ettikten aonra ~,,.W 

da tamamiyle kabul ve tasvip olunan tir ki : . 
paktı bugUn 8 Temmuz 1937 tarihinde Başvekilin nutkuna ilk önce cetfl 
Tahran Samiranda Saadabad sarayında vermek şerefi bana düştü.. Çok rtıii~" 
imzalamışlardır. heyyiç olduğumu •aklıyamıyacağırn ~ 

Bu pakt imzalıyan dört memleket ara- lerim doğruca kalbimden geliyor .. '/ı 
sında mevcut aamimf ve kalbi müna- paktın imzasmdan çok bahtiyarım·• • 
sebattan olduğu kadar onlara rehber- esasen bunun içindir ki lr~nlı arkadlt' 
lik eden ve gerelr. menfaati İ§tİraklerini lanmın davetini kabul etmi§tim.. • ~lr· 
ve gerek sulha hAdim kılmağa azmet- Büyük t~riki mesai projesinin taı>
mi!J bulunduklannı kardeşçe te.anüdü kuku için bizi burada toplamıı olan_.
teyit eyliyen dostluk zihniyetinden jeste Şahinph bize unutulmu§ oı-
mülhem olmaktadır. bir dersi hatırlatmıştır.. Garbi ,Al'!' 

Afganistan, Irak ve Türkiye harici- milletleri müteaanittir .. Kralımın ~rtı: 
ye bakanlan Tahrandalti ikamederi le Tahran seyahatini yapını§ olın • 

esnasında başvekil Mahmut Cam ve ha- bahtiyanm.. . ~ 
riciye bakanı Samiy ile mUteaddit mil- Irak hariciye nazırı Naci Ellıil 
likatlarda bulunmUflardır. Bu dörtler alarak lran ba§vekiline teşellilr ~wJıl 
mülakatlan tam bir görüı birliğinin mü- ve demiıtir ki : 

d• ıahedesine imkan vermiıtir.. Müıahidi olduğunuz ve biziın 
Bu tebliğ Afganistan, İran, Irak ve ittiralde oeref bulduğumuz tarihi ı::; 

Türkiye hariciye bakanlan tarafından c:liseler ve lteza bize yapılan fevkali 
imzalanmııtır.. parlak hüsnü kabul bizim için deritı d</' 

ZIYAFETl'E unutulmaz bir hatıra olacaktu .. Sa- ~ 
Tahran, 11 (A.A) - Part ajan•ı bil- badda yapılan muazzam bir escıi deri" 

diriyor: bir heyecarua ıelimJarım .• 

Tahrandan bir gÖTünüı ,ıJ 
• . KaTdeg Afganistanın nıcr kezi Kabilden biY görüniiı Avrupa ve Asya memleketi olan Tür- İran baıvekili Mahmut Cam Uç hari- Bu, dört asil kardeı milleti ı~ 

Jerinin fa~sı sa~~e.tlerı ve kardeş lrakın t~ebbUse knrşı ilk günlerdenberi gös- da dört devlet antantının konseyi ha- kiyenin faydalı faaliyetine devamına ciye bakana ıerefine verdiği ziyafette eden dört hariciye nazm iyi geÇ ~ 
T~fah v~ ıkbnlı ıçm en samimi temen- terdikleri hüsni.i kabulü tebarüz ettir- }inde toplanmışlardır. - imkan bahşolmak Uzere Milletler Ce- apğıdaki nutku ıöylemİ§tİr ı ve itimat eserini imzalaJ'll1'lar ""e ~ 
nıyatımı ızhnr etmekle bahtiyarım. mek istemiş olmaları itibariyle bilhassa Dört nazır şu protokolu imza etmiş- miyeti konseyinde kendisine ayrı da- Bay bakanlar.. ve kardqlik azimlerini ıesmen ~ 

K. ATATORK müftehirim. lcrdir: imi azalık temini için tekrar seçiline- Tahranda büyük hadiaeler olmu§tur. eylemiılerdir. Tahran, Ankara, . lı" 
Ankarn, 11 (A.A) - Tahranda San- Yapageldiğimiz ve ehemmiyeti kim- Saadnbad paktını imza etmiş olan sini teklife ve bu teklifin müdafaasına; Bizler bu hıldiselerin yapıcısı olmamız ve Bağdad en eski medeni milletletiO <ti 

dabad knsrında Türkiye, lran, Irak ve senin gözünden ka~ı~a~ olan bu dört devletin hariciye nazırları 8 Tem- 3 - Devre ba~karuıidan Milletler itibariyle ehemmiyetini kayde hiç te dört merkezi elele tutu~muglat fi)' 
Afganistan arasında şark misakının ak- eserin burada medhiyesını yapmak be- muz 937 de toplanarak aşağıdaki ka- Cemiyeti paktı çerçevesi ve ruhu da- lüzum gömüyorum.. muslih~ne tesanüdün terakki ""e ~e.J 
di münasebetiyle lran Şahinşahı Riza nim için faydasızdır. Bu, bundan böy- rarı vermişlerdir: iresinde yapılmış olan bu paktut im- han ile lralr. ar .. mdaki ihtiliflann ta en esaslı bir zaruret olduğuııV ~ 
Şah Pehlevi Relsicümhurumuz Ata- ı~. çözü.lınc~ bağlarla birleşmiş olnn Paktı imza etmiş olan devletlerjn zasından cemiyet genel sekreterliğinin halli, doktor Arasın Bağdad ve Tah- miyle müdrik bulundu1dannı F· 
türke bir telgraf çekerek samimi teb- aort mılletin yalnız batı Asyası barı- mUşterek menfaatlenni alakadar eden haberdar edilmesini rica etmeğe· rana ziyareti, Naci Elasilin İran hükil- mitlerdir.. ~ 
riklerini bildirmişlerdir. Atatürk, lran şının muhafazası için d~ğil a~~i. za- meseleler hakkında görüşmek ve ha- 4 - Keza konsey başkanında:ı pak- met merkezine geliti iki memleket ara- En namlı medeniyetleri,n ~ <ti 
Şahinşahına ayni samimiyet ve muhab- manda umumi barışın vıkayesı ıçın bir reketlerini telif etmek maksadiyle dört tın lınza.sı milnasebetiyle komşu dev- •mdaki ihtilafa lı:at'i nihayet veren mua- olan ve dehalan ile emaalaiz ~ -".. 
beUe mukabele buyurmuşlardır. Bu hizmetleridir. devlet hariciye na.zırlarmdan nıürek- Ietlere paktı imza etmiş olan devletlerin hedenin imzası, Fcyz Muhammedin ge- san' at hazineleri bırakmıt olan bd ;J 
iki te]graf aşağıdadır: Bundan böyle dört memleket Mil- kep bir konsey teşkil edilecek ve bu gerek münferiden ve gerek mUştere- liıi .• Bütün bunlar memleketimiz tari- Jetler .mükemmel bir hareketi• Jjt•" 

Ekselans Kemal Atatürk, Jetler cemiyeti çerçevesi dairesinde di- konsey senede enaz bir defa Cenev- ken mesut bir surette mevcut olan kar- hinde emaali olmıyan hldiselerdi.Mem- bir terakki eseri aaha göst~'. Jı" 
Türkiye Relsicümhuru, ğer komşulariyle olan dostane müna- rede veyahut konsey tarafından tayiıi şılıklı dostluk münasebetlerinin idame leketlerirnizi birlcttiren bailann •ıklat- Ataletten uyanan Şark hayatiyetifll 

Ankara sebetlcrinin muhafazasına kıskanç bir edilecek diğer bir yerde toplanacaktır. ve inkişafı hakkındaki Samimı ar- tırılmasına hadim olacak bu derece mes- kerre daha ispat etrniotir. , ~"' 
Şark anlaşmasını tesbit ve tebyin surette ihtimam etmekle beraber ken- Konseyin başkanlığı sıra ile Afga- zularının bildirilmesini rica etmeğe; ut hldiselerin teakühü karpamda duy- Saadabad paktiyle açılan yeJ)I ~ 

eden dört dost memleket arasında dilerini aJrıkadar eden bütün sahalar- nlcrtnn, Irak, lran ve Türkiye hariciye karar vermiştir. duğum sevinci izhar için layıkiyle keli- rin büyüklüğü karde§Çe itilaf, d~ 
münakit Saadabad misakının imzası da faal ve sıkı bir teşriki mesaide bu- nazırları tarafından ifa edilecektir.Ma- İmza: me b~amıyorum.. dostluk ve karoıhkh anlayıf .. 1 e&,)' 
münasebetiyle siz Ekselansa en hara- lunncaklardır. Bu teşriki mesainin bu haza Tahranda Saadabad sarayında Samiy, Feyz, A,.cu, Naci Et&ü . Samiy ile hnialadığınız ve Saadabad i.stikbalc:le çok parlak neticeler ~ 
retli tebrıklerimizi bildirmekle bah- memleketleri birbirine bağlıyan bağ- imza edilmiş olan paktın akdiyle ne- Tahran, 11 (A.A) _ Pars ajansı bil- paktı adını verdiğiniz pakt, yükaek tir .• Milletlerimiz enerjilerini i ",1J' 
tiyanz. lnrtn en samimi, en c~ndan ve en iti- ticelcncn mfü.akereler Majeste Şahin- diriyor: ehemmiyeti olan bir aiyasi vesikadır... ne meıaide birleştirerek medet', ~ 

Bundan sonra çözülmez bir bağla bir- matlı bağlar olmak itibariyle daha z.i- şah Pehlevi hükümetinin tC§ebbüsü ile Şark paktıhın Saadabad sarayında Hiç bir kimseye karıı müteveccih ol- Jetler aruında imtiyazlı bir ıne"~ ;.;_ 
leşmiş olan memleketlcrimiz bu hfı- yade verimli olacağına eminım. yapılmış olduğundan konseyin ilk se- imzasını müteakip Tilrkiye hariciye mıyan bu pakt Şarkta ıulhun en iyi zı- etmek ve umumi au1ha hizmet ~ol" 
dise yolu ile samimi ve verimli işbirlik- Az.iz kolleklerim. ne için başkanlığı tran hariciye nazırı vekili Dr. Aras bu paktın imparator- manıdır .. Ve majeste Şahinşah ile aiz- olan temennilerinin tahakkuku~ .. e'e)• 
}erini sulhun hizmetine koyabilecek- Başanlan eserden dolayı sizleri tcb- tarafından deruhte edilecektir. , luk sarayında imzasına muvafakat et- leri hükümdarımın nezdine murahhas daha büyük bir emniyetle yutu'f 
lerdir. rik ederken ıranın tesis edegeldiğimiz Kcu devre başkanının nezdinde bir üğinden dolayı Majeste Şahinşaha he- olarak gönderen devlet reialerinin ar- lerdir.. /._ 

Siz Ekselfuı.sın saadeti ve Türk mil- ioğu manzumesinin iyi bir surette iş- sekreterlik ihdas edilecek ve bu sek- yetin taz.imat ve şükranlannı arzet- zusuna 'Sadıkane mak.ea olmalr.tadır. Nutkumu bitirmezden evvel ,-
Jetinin refahı hakkında en samimi tc- emesi için vaki olacak hizmetinden do- reterlik başkan tarafından kendi ba- miştir. B. Rii~tü Arasın pek yakında azime- mi7.İn muvaffakıyete irişmcsin~i)e ~· 
mennilerimizi ifade için bu fırsattan is- ayı ne kadar çok memnun oldul,'Unu kanlığının memurları arasından seçi- İran hariciye veziri delegelerin her ~inden .~olayı çok ma~z~n bulundu- kıymetli amillerden olan .Baş"e~ 
tlfndc ediyoruz. ;öylemekliğime müs.-.~dcnizi rica ede- lccek bir genel sekreter ile konseyin birine muahedeyi imza ettikleri kalem- gumuzu ıoylemekle hepmıze terceman mümtaz dostum ve arkadaşım aclii <fi 

İran Şahinşahı ·im. diğer Azası tarafından tayin edilecek leri bir hatıra olarak hediye venniştir. olduğumu zannediyorum .. Bununla be- ye ve keza Şark milletleri te98P ol-' 
RIZA ~AH PEHLEVJ Kadehlerimizi en samimi anuların· üç sekreterden müteşekkil olacaktır. Dört hariciye bakanı bu merasimi raber yapacağı daha az mühim olmıyan sulhunun en hararetli taraftarlar• tıt~ 

İran Şahinşnlıı fıla Hazreti Hüma- fan birini yerine getirdiğimiz devlet İmza: müteakip sarayın korusuna çıkmışlar ba,ka vazifeleri de bulunduğunu bil- ve gayretleri kutladığımız hadiseYe fd"' 
yun aziz biraderim Riza Şah Pehlcv: ·cislcrimizin büyüklüğüne, tesis etti- ATas, Naci Elcisil, Samiy, Fe11ı ve bir mUddet sonra oraya Majeste diğimden ve !randan giderken lran mil- cer olan arkada!Jlamn Aras v~ ~~ 

Tahran · İİmiz antantın sağlamlığına, ve bura- Yukarıdaki protokolUn imzasından Şahlnşah gelmişlerdir. Şahinşah dost Jetini Türk milletine bağlıyan doıtlu- derin ıükranlarımı arzetmek ~ fV"' 
Dört dost devle.derimizin Sanda- 1a temsil etmekle bahtiyar bulundu- sonra B. Samiy konseyin başkanlığı va- memleket mümessilleriyle uzun bir has- iun kıymetli bir hürhanını da beraber Kadehimi majeste Şah. nıaJ .. 

0 
~ 

badda imza ettikleri Saadabad şarl :umuz dört kardeş milletin refahına zifesinl deruhte ederek kolleklerlne bıhalde bulunmuştur. ıötilreeeğine kani bulunduğumdan bu Zahir ve reiaicümhur Atatürk~ le~ 
misakı münasebetiyle göndermek Jüt- )Cnimlc beraber kaldınnanızı rica ede- ~ekkür ve kabul edilen apğidaki ka- Şahinphm azimetinden sonra haricl- müfareltatine gönlüm ister İstemez kat- fine ve aaadetine .ve karc:let ~ 
funda bl.1lunduğ\JnJz tt?l.ıuafmimei hü· im. rar suretini teklif etmist.ir. ye Vulrl Majestenin emirleriyle dört )anıyoruz.. Kendisine iyi eeya}uatler te- itila ve refahlanna kaldırJY0 
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BAZAN masal 1 
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Misal 

A ,_ 

Gecmis olsun 
' Çocuklar. S12.e h~tup ediyorum. Zir:ı l 
kJıı~n Siınk·rdc epiycc terlediniz, sı- J 
Çırdi ar ç~ktıniz. Çünkü: İmtihanlar ge- ı 
ı n,z kı hunun \ erdi~i h<'yecan, hc
t 

1 
n \ c koı ktı) u hal:t o' nca ddı l'· l 

h b 1, 

• 

Istanbulda 

MQamele 
Vergisi için izah

nam e hazırladı 
Finans bakanlığı Kamutayın son 

toplantılarında kabul etmiş olduğu mu
amele vergisi kanununu değiştiren lm-

·-arı ) unutaını~ oruz.. Çok ~ "- ! 
8.rtık ~ ÇClın ünlC'rd!.'n •onra ~·nıdi 

ek h 1 bol cglenmck, oynamak gcz
laruu ..ıkkın.zdır. Merak etrııeyin bnba-

ıslih reke i 
za ın kar eşi ve y oğlu 

vetlerimize teslim olmuştur 

l kı• nunun esaslı hükümlerinin tatbik sure• 
v C::a p u r çarpış t 1 tini gösteri: bir ~zahnaı:ıe. hazırlamıştır. 

1 b 1 12 (T 1 {) D.. k lzchnamenın ıht ,.n C'tt. <:sasl .. r şun-

delti la hen so~ lerıın bu guzel mevsim
la latıı gün] rınızde size biraz faz- j 
de <ı curn rt davransınlı:..r.. Fakat sizin 

eyit 
k 

stan u , e gr - Jn a şam l 
az il a mueSSt r nzn o uyor u ... d h .. f bi k l d 1 nrdır: 
K dk.. B l k.. .. l\lünha ıran muhıtl rinde.ki çıftci-a ı oy ve urgaz vapur arı ·upru) e d kl • 
yaklaşacakları sırada çarpışmışlardır.. }herin bkcn~~ .!11tiyaçları_ içm g~tır ı eri 

\e 1ınjrnuzdeki ders scnesım de güçlu ı 
lliı ~rlu hnnılelerinizle maglüp etme· 

ık . d b" b ·· l b 1 ubu atı o~uten, clcksız, valssız ve mu· 
ı vapur il ın eş yuz yo cu u un· 

maktaydı .. Yolcular bu çarpışma esna· ~arnı·· kdku~veti 0

1
n beygiri gcçmiyen mo

toru c ğırmen er muamele vergisin· sında tela~ ve heyecan göstermişlerdir. 

~':'~:~de .ı,. bilh= kampa Tuncelide yeni mektep binaları yükseliyor. Birçok Tehlike çabuk atlatılmış, yalnız Des· den istisna edilecektir. 
Bu değirmenlerin tayin ve tefrikine 

dıkkat edilecek, bilhassa bu değirmen· 
lerin piyasa ihtiy. cı i~in un öğütmemc
lcrine bakılacaktır. Bu değirmenler ti
caret ve pİ}"'"a unlarını öğütmiyecek· 
ler, öğütürlerse bu muafiyetten istÜa· 
de ettirilmiycceklerdir. Muharrik kuv· 
veti on beygiri geçıniyen tuğla harman· 
ları, yumurta tal .. a ve orınuktan ke
ıestc yapan fabrikalar, :f'ınnlar \•e ek· 
ınek :fabrikaları da muamele \'ergisin· 
den muaf olacaktır, 

~ <ltn gece eglencesi olmak üzere •• v t 1 ş k t va z. f . t. 
il' bir~' rnanımızdaki imtihanlara da- o g re men er ar a 1 e 1 s 1 yor 
l"aıtk k"~ ~asal anlatayım: Fakat ne! 1stanhul, 12 (Hususi) - Mazgirtten timiz hu havalideki halkın refahı ıçın rilecektir. 
la ve rı. Bıum iıntıhanlar ekseriya kı-, bildirildiğine gore şarkta ıslah lıarckfı- hiçbir fedakarlıktan çekinmemekte- Şakilerin clebaşılnrındnn Alişcr öl-
' <llnazana tesadüf eder, sınıfı ta- . . . d" 
L~ İl'le d l k 1 k 1 1 tına ehemmıyetle devam edılmektcdır. ırB. "ıı·çok ınu"llı"mler ve memurlar. sırf durülınüştür. Seyit Rizanın büyük kar-
""lt' oncn er ve i ma ·a an ar • . .. . .. 0 d 
L 

1
Yl'en sıla "d 1 d" G"d Tunceli ve Elazızde her gun yem kul- bu İ"l insanların ıc:ıklnnması için Şark- eşıyle büyük oğlu Hasan asnyiş kuv-

"l' ise ~ ya gı cmcz er ı. ı en· 1 •• •• • • • • • J ı.- tl 
~ soguk ve oruç sebebiyle hiçbir 

1 
tur muessesclerının temellerı atılm.lkta, ta hizmet görmeğe tfılip oluyorlar. Bu ve erimize teslim olmuşlardır. 

~ ~Yümnz'lnrdı~ .. Siz de t:ıkdir eder-ımektepleı· açılmakta, kışlalar, yollar, yıl maarif tayinlerinde yeni açılan Seyit Rizanın da teslim olduğu söy-
du ki bu pek yanlış ve ruhan da öl- köprüler inşa edilmektedir. . Hüküme- mektepler ihtiyaçlarımı da cevap ve- 1eniyor. 

~: :::~;.;s.;:~;ı bi:.~k:d·: · ....................... ö;hii'iY~ .... ·~~ ... · "h~·;i;iy~ .... ·~~ki'ii·~;·i~.i~ ...................... . 
~tt ırntihanlarda bu-çok hilelere 
~: başvurur<luk.. O zaman imti- s 
~ısıın tahriri ve şifoht olmak üzere iki 

1 ovy et 
1- dı. 'J:'-1... • ·a h · ı· · · 'l!Ulıa <U1r11"1 c cyctı ta ımıyenın 
ls.ı top b ettiği sual sorulurdu. Şifahide / . f 
ıaı41lı;z(!adan piyn~g~ bileti çeker gibi tara lll 
lııeJt çıkncnk ıkı suale cevap \•er-,1 
~ ınecburıyetinde idik .. 

L,'ılllndj bun} d . b .. b" . . h. Mosl .. ovn, 12 (A.A) - Türkiye ha- Baku garnizon kumandanlığını temsil dün sobalı Negorelof istasyonuna :mu· 
...,~.... . ara aır ugun ırıncı ı- . B 0 ( T"" k" konsolos B ı · y d" ı T·· k ~·l'ı l°UZ<ıyım d' 1 ,· 1 !riciye vekili Dr. Tevfik Rüştu Aras ya· eden . ssipo , ur ıye · u · vasa at etnıı§ er ır.. stasyon ur· ve 

..,.. ın eyın... h • k 1 d" ı ·· ·· B R fik F E k 1 ba konsolosu ba S b ki · I d ,ı_<ransızc h . nında ususı ·a em ıre ;toru . e uat rto ve ran • Y ovyet ayra arıy e onanmıştı .• 
"<! - a ocnmız monc:er lakabın- . S k' E · ~ı p f d kar.,ılanmı.,tır \' k'l · d d b k ) " B l'ahınetı· F hmi -ı • Aırur 'e ckreter B. Şa ır mınog u irnazar tara ın an · " .,, · e ı ıstasyon a ış a an ıgın e· 

topraklarında Sovyet riCali 
hararetle karşılandılar an 

pina adında hır kadın yaralanmıştır. 

Çukurovada 
• 

zerıyat 
Adana, 11 (A.A) - Şehri

miz ticaret odası tarafından 
neşred:len bir rapora göre bu 
yıl Çukurovada 241,870 hektar 

pamuk ekilmiştir. Bu saha

lardan 41734 ton yani 208,665 
balya pamuk istihsal edileceği 
tahmin edilmektedir. Bu mık· 
tarın 75,340 balyası KlevJansd 
mütebakisi yerli tohumdur. 

B. Sandler 
Moskovadan Stok

holma döndü 
Stokbolm, 12 (A. A) - Ha

rıcıye nazırı Sandler tayyare 

ile Moskovadan buraya dön· • kati~'}(' 1 
kC' (bey) pek nksı, asa- olduğu hald<' Pchlcvidcn Bakuya mu- Türkiye hııriciyc vekili ve yanındaki yaz Rusya cümhuriyeti nezdindeki mü-

ıy c n opya ynptırmaz ve yap- vnr.al:..t etmiştir.. zevat Moskovayn hareket etmişlerdir. messili B. Umblia tarafından B. Litı.inof müşlür. 
d n a ı_na da güvcnirdı Onun dc>r-1 Vekil '\apurda büyük elçi B. Zekiı.i Moskova, 12 (A.A) - Türkiye da- namına selamlanmıştır.. Beyanatında seyahatinden 
•.:.tıd ~~tıhanda Hırkaiscrifli Mehmc>t Apaydın ile hariciye komi"erliği birınci biliye vekili ve C. H. Parti i genel sek- B. Sükrü Kaya ve l anındaki zevat ak- memnun olduğunu ve Molcova 

""' llrk 
1 

zeki, Fran ızca~ ı çok i~ i bi· doğu şubesi dırel.tör muavini B. Millet, ?eteri B. Şükrü Kaya yanında mebuslar· ~am üzeri Moskovnya hareket etmişler· ziyaretinin faydalı neticeler 
\c cev ada~ımız diger bir kuğıdil suali Baku Sovyct meclisi başkanı B. OJni, dan mürekkep bir grup olduğu halde dir.. vereceğini söylemiştir. 
h-r t.plarını bü~ücck harflerle yazıp 1 
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k~:<IC'!Jj iv•nc ile hocanın paltosunun' tatürkün ayak bas ı , ar gün r Filistin parçalanmıyacak mı? 
,ı,. t<ıktı. Herkes te oradan b:Jc- ___ """' __________ ,__..ı::::ı:;ı:ı::m~ 
~"ıni . 1 

~ı!!d goı ıck nmk mmd n l nzıp • k 
ınıtı· 1 z a ~ a 

t ~ıne ne ı n et ıi~t~ .. D er srndc>- ı ı U, 1 u ar arın 
ll azaran tahrın ııntıhan yarım J 

~ b"t t 

•• :.~0~
1

::~.:
0

:~~;~';:::,~. a i · n az r an yor aleyhinde cephe alılJ or 
~11> lt ıuf tchır rnudurun odasına çı- - ··-------- J 
'~li iftiharla müdür v ders na- Ktzılca Ham:ım, 12 (A.A)- f kerre daha göstermek için 16 
l) ırntıhan ncticcsmi anlattı!. Yüce ATATÜRK'ün Kızılca Temmuzu sabırsızlıkla bekle· F 

~ ... _ı&t'r hır ın ıı· · · · · h fi d' d'kl · 16 k d' l B 1 •• ısır kralı da lngiliz 
nezdinde teşebbüste 

~ ua ımın ıs, rc.tı uzerine amamı şere en ır ı en me te ır er. u mut u gun 
Ilı-: 

111 
ardındaki kağıdı gören mü-1 Temmuz rünüoü kendilerine şerefine yapılacak büyük şen· 

...... l' ı bayram o arak kabul eden liklere hava kurumu menfaa-
tıkutrn c ekkur ederim çocukları iyi Kızı'ca Hamamlılar bu mutlu tine. tertip edilen güreş de 
rıd Ussunuz Onlar dikkati ·z sa günü her yıldönümünde coşku~ k l 

tı ltın1 n .. l nı ye- göste-riler:c l:utlu~ar. Bu yılkı kr:.lılmıştır. Bu güreşlere atı -
tııı umarn ar alırlarl~cn siz de mak iç'n Türkı"yeniu sayılı 

f r t1uııp! · d b bauram iç n de esaslı ha11r· 
ac L ,

1 1 sayc>sın e u sene sı- ' pC' hli vanlnrı mürncaat ettiği ~ "l>Inız. . Ne çare kı emri ,·aki hklar yapı'mıştır. Kızılca Ha· 
Sız. nl b J mamlı}ı:ıır U.'u ş~.flerine karşı gibi ÜÇ de ecnebi pehlivan ı . c er, b r kabul edıp bu .. -
çın naı ı k o'nn .sayrrı ve sevrrilerini b:r v.e!ecektir. 

d nusumuz a susma vazıye- ...:;:..:,:.:...,:;:,.:..:;,r;,:,__:..:..,;.;:;,~""::::.;..-----------~-~~~~~~~~ 
bl!d u tuk. 1 

t k :e l:a. ıdı hocanın ardından 1 

~ bo endısınc. hediye <'~ ledi. Sa-1 
un b ~ İC' Yapnuıs ın h. ! . Kaldı ki ' 
~oktuunu Yutac. k hoca ve sist<'m 

r .. 

S 
...___ il. OK. ··-·· 
~Vyet havacıları 

Mühim bir 
o •• 

it z zer 
o 

ın a ya .. 
Londra, 12 (Radyo) - Röyter oil· milyo:ır beş milyon insan mevcuttur .... 

hüküm eti 
bulunacak 

Ev sanatl.ırı, halı imalathal)elerl 
muharrik kuvveti beş beygire 

0

kadai 
olan veya muharrik kuvveti olmıy:ın· 

lardan en nz günde on işçi çalıştıran 
küçük hirf et müesseseleri de muamele 
vergisinden muaf tutulacaktır. 

Ev sanatlariylc halı imalfıthnnelert 
muharrik kuvveti ve amele .adedi her 
kaça hali• olursn olsun rnuafiyeUen is· 
tifade edecek1c -:lir 

Hem mııharr k kuvvet, hem içşi kul
laruın sınııi mG scsede, muafiyetin tat· 
hiki nokt c;ınd, n her iki cxıs mustere· 
ken naz, ı d Iınancnk, yani mu. 
harrik kuvH.ti bM h<'ygıri gC'Çl'Tlİ) C'n 

isçi adedı onu çmiyçn mu ssese· 
lcr muaf'' tt n i fa de cdec kkrd.r. 

Sınai ı l 1 rin muafıyc ttcn is-
tifodderi ic n e\ v la i çi ndctleri tes
bit olunacal ır 
nin bir C\V iki '<ln o mucsse nin vn· 
ziyt: ti g o · d nlın, r, k yao lacaktır 

Kam nd-ı b "· n i i t...db' i i ka
nununun 1irı ci ı adde~indC' taı:if edi· 
lenl<'re inhisar c ttır kcektır. Gun tabi-
ri de 

m k uıc. re, cumar
t 13 d n sonra ılı a· 

sına mu:, d ' d.l n ı yerleı .nde ise 
8 santlık ınucı et n ıbaret olacaktır 

Bu mudd tkrd<'n fazla çalı.,masına mü· 
sand<' edıl cek se 'er Ekonomi Bakan· 
lığınca bir nizaıım.une ile tcsbit oluna· 
caktır. Bu yerlerde muayyen iş saat· 
]erine ilaYe olarak müsnnde edilecek 
saatler gi.ınde en çok 3 saati geçmiye
ceği gibi bu suretle fazla çalışı ıa s at 
leriylo çalısılrcak günlerin s. yısı d. 
bir :yılda doksan iş gününden Lızla ol
mıvncaktır. 

Bu eııaıı daire inde bir sınai müessc$t' 
iki ve) a üç ekıp kullanmak suret"> 1e 2 .ı 
saat fncıılft'!!Z çalı masına devam ettiğ 
tnkdirde muııfiyet hcsabındn goLÜnunr-

nlınacak giin • dedı, müessesenin cumar
tesi günleri çalışmasına müsaade edilen 
lerden olup olmamasına '\ e muntazarr 

çı:ılışma müsaadesi '\'erilen sanayiden 
olup olmamasına göre sekiz. dokuz, or. 
ıla on ikı saatlık beher deuesi bir glİrı 
addedilmek sureti) le hes planacaktır. S011y

0
skova, 12 (A.A) - Üç 

Ant ;~ tayyarecisinin bindigi 

~'% rnarkaJı tayyare şimal 
~İlıtı \Yolıyla San Fransiskoya 

btıra~ üzere saat 3/1 O - da 

diriyor : Ancak bazı memleketlerin hakiki nu-
1 Akvam cemiyeti istatistik bürosu fus d~ruml~n te .. pit . _edilememiştir ... 

1
936 _ 9 3 7 yılında dünya milletlerinin te· 

1 
Mescl.ı Çın bunlnnn ıçınde bulunuyor. 

Ku ·stc .i kcrrr.ıscrlık bması ve konııser Me galcleri icabı enenin muayyeı 
Kudüs, 12 (Ö.R) - Filistinde vaziyet'yüksek Arap komitesi tarafından gön- mevsiminde fa lı)ctte bulunan ve diğeı 

hiç te menuıuniyet verici bir durumda 1 derilen bir telgrafa cevabında Filis- mevsimlerde ç:ılı!ımalannı tatil veyn 
değildir. Fılistin halkı taksim planına tinin taksimi projesine itiraz ve krnli- tahfif eden müessesder, esas faaliyet de, 
boyun eğememek kararındadır. Bütün yet tahkik komisyonunun raporunu pro- resinden sonra muharrik kuvvet ve işçı 
Arap Ulemi bu taksim planını protesto test.o etmektedir. sayısı bakımından muafiyet haddıne 
edecektir. Irak hükümeti, Arap • FHistin talep- girseler d hı blitün ene mükellef tutu-

k · ·· f t b dd""llen' hakkında 1 Çok ~ayanı dikkattir ki 929 yılından ön· essuru ve nu us e e u • 
1 . • • • "k h 1 t 

1 
ce yapılan ıstatistikle bunun arasında art• 

an hareket etmiştir. 
şayanı dıkkat hır ıstntıstı · azır amış ır. · b . . . iki. 

~ d.. d "k" ma nıs etı vardır ve bu nısbet yetmı~ 
Bu istati tiğe göre h:ılen unya a ı ı milyondur .• Yani yedi senede 72 xnil· 

" ÇEŞME PLAJLAFaNDA 

, 
t 

1\ ~o Hcziran 937 pazar günU açımdı 
"c }':ltıp!e cal:>ah lrnhvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
Oldug ttıek kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk ·banyo dahil 

O u halde 350 kuruştur. 
NBE

1
s GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 
ÇIN AYRICA TENZİLAT YAPILIR. 

=--------------------·~~!!!!!!!~~ 

yon insan artmıştır .• 

Ziraat enstitüsünden 
66 genç diploma aldı 
Ankara, 12 (Hususi) Yüksek ziraat 

enstitüsünde rektör Fnlke, enstitüden 
bu sene mezun olan gençlere bir çay 
ziyafeti verdi. Enstitünün dördüncü yıl· 
dönümü de bu vesile ile kutlıınmakta idi. 

Saat on altıdıı rektör B. Falke genç· 
kri kabul ederek her birini ayrı ayn teb-

rik etti .. Bundan sonra da kısa bir nutuk 
"ererek, elde edilen neticenin iyi oldu· 
ğ•ınu 'e bundan duyduğu memnuniyeti 
anlatarak, Türkiyenin her sahada elde 
ettiği muvaffakıyetlerden hayranlıkla 

1 bo:ıhsetti .. 
M zun ol n gençlerden biri arkadaş· 

lan mın:ı Lu nutka cev. p vererek, bü· 
tün m unların meslek hayatlarında bü
yük bir gayretle çalışacaklarını vadetti 

Bundan sonra enstitünün dahiliye 
müdürü B. Ali memleketteki büyük zi
raat i !erini anltnrak, diploma alan 
gençlerin büyük bir feragatle ç\lışma· 
lan lüzumundan bahsetti. 

Bu güzel törenden sonra, diplomala· 
rını nlan 66 genç hep bir nğızdan ziraat 
ve gençlik marşlarını söylediler. Saat 
19 a kadar süren çay z.iynfeti, tam bir 
ue~e ve eğlence içinde &eçti. 

Öğrenildiğine göre Mısır kralı 1ngil- leriyle tesnnüdünü iz.har etmekte ve lncak1ardır. 
tere hiıkümC'U nezdinde, taksim planı- Arap komitesi ile teşrıki mesai edece· Trikotaj. mücc\ herat, ıtriyat, plas 
nın tatbikinden \•nzp,eçilmesi lehinde ğini bildirmektedir. tik esya, madeni karyola, nikelaj ve 
tavnssuttn bulunacaktır. Kovayt cmiri de ayni şekilde cevap kromaj, sun"i veya tabii ipek ve İpek 

Kudüs, 12 (A.A) - Irak hükümeti vermiştir. mensurnt, sun"i 'r. tabii çorap, lastik 

Tayyare piyankosu çekildi 

ikramiye 
ir bir kadına cıktı 

45000 liralık 
fa 

' - Baştaralı birinci sahifede - 130 10472 20467 8871 33408 
29127 7232 3160 35250 37713 15086 39583 12471 9102 22188 
12036 19048 12588 35204 38543 35929 7440 11073 10007 8870 
28430 28081 2702 15853 3137.9 17128 17758 27584 38539 16892 
17262 2007 36711 96 28444 38670 7794 18240 14955 14892 
38382 30984 18109 13274 35206 30390 37859 21373 14330 27727 

989 36148 27707 17808 3272 1000 liralık mükafat 24758 No. 
19592 1559.l 21356 12785 15954 45000 liralık ikramiye isabet 
5568 2960 4119 eden 5228 numaralı biletin bir hfı-

50 LiRA KAZANANLAR mili şehrimizde bulunmaktadır. Bu 
27655 31831 19749 18332 16659 talili vatandaş, Dol plıkuyuda Bn. 
8722 27155 34876 24698 4393 Nazmiyedir .. 15000 lira isabet eden 

17417 31340 16640 37027 32389 38344 numaralı bil tın bir hamili 
32710 12267 22483 27434 39000 bahçe gazinosunda marangoz bay 

20000 liralık büyük Mükafat Nuridir .. Kültürparkta amele Ömer 
8166 1519 9824 38317 13593 on bin lira, Kömürcülerde Yusuf Şe-

34541 37458 30982 26198 13510 ner üç bin lira kazanmıştır .• 

ayakkabı fobrika ve imaliıthaneleri mu· 
hnnik kuv' etı 'e ıııçi adedi ne olurstı. 

olsun muamele '\ ergisine tabi tutulıı.· 
caklardır .. İLahnaml'de bunlardan baş· 
ka verginin tahakkuku, verginin tahsili, 
i e başlama, ı!llİ bırakma, de' ir '\ e vefaa 
halleri hakkında etraflı malumat var• 
dır .. 

Y C"ni muamele '\ergisi kanununuri 
muvakkat maddesinin tntbik şekli İLah• 
namcd<' şo) le tarif olunmaktadır : 

Yeniden i bn lı}an muamele \er• 
i i mi.ıkeJI fleri k n nun n ri tarihin• 

den itıLaren hır ny İçinde adreslerini, 
iştigal me\ zul. rını. muharrık kuv\ et \o 
amele ~d tlerinı bildirecek) rdir.26 ha• 

zirana kadar gere!. pe•İn, g r k 'eresi· 
) e satı lard n ) enı kanunun hukmuncı 
ı;ore tah ıl mudd tleri gdmis olanlıu 
tahsil olun caktır.. Bunlardan pe in sa.
u larn mu teali ık olrınlardan ) alnız ma• 
yıs 937 a-.ınn aıt \ergilcr '\e '\eresiye 
satıslardnn dn şubat 9 3 7 a) ından nisan 
9 3 7 ayına kadar olun müddete ait mua. 
melelelerin vergileri için teminat gösto-
·ı d•Y• t kd" d • • •· ı.uıe gıcı.. rı me ı 1 1 n ır ,. 

lccckıjr 
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-BiTMEDi-

YENIASIR 

ispanya ve lspanyollat 

Dün gece geç vakit ln&iliz radyolarının yaydıkları bir habere nazaran İngiliz harp gem:~ri ve ıüel tayyareleri pa· 
:znrtesi günü de Mirera Amelia Earbarth'ı aramııtır •. Maalesef bütün araıtırmalarda en ufak bir iz bile bulunamamaıtır. 

Di..~ya nuıtbuatı b.hraman tayyareci kızın huin bir akıbete uğramaınu endi§eli cümlelerle tahmin etmektedir 
Buaün son te,ebbiisler de yapdacak ve arama devam edecektir .. Bundan da bir netice almamazaa hadisata intizar 

edilecektir .. . .,. 
Fotoirafmm, Amerika semDerinia arattırmaJanni söetermekteclir. 

Yunan ve1iab!
1 

b (t Evlen111e ha e 
yalanmış ,_t'; 

Atina, 11 (A.A) .- yo!ı/ 
Ajansı, Veliahd Pren

5 oP ~ 
Atina Sosyetesine 01e11~"9': .. 
Bayanla evle11eceği h:,, f 
yabancı gazetelerde çı fi ti 
berlerin katiyen asılı•~ 
bahane o!duğunu b• 
teclir. 



Hariciye vekilimiz Moskovada 

Aras Sovyet ülkesinde 
nıuhabbetle karşılandı 

~~~alı birinci •alailede - lam esaslar üzerine oturtmak tedbir-
"-&Unandan bu pakt nazarları- lerini araştırıyor. Fakat biz sulh da

~ büyük hir luymet iktısap etmek- vasının samiınt ve sadık hrıdimleriyiz. 
.... tijL 

lsveç hariciye nazırı Macar 
...._ ıı:enrnez bir memnuniyet menbaı Biz beynelmilel sulhu korumak ıçın 

tadır.. bizzat kendi vasıtalarımızla çalışıyoruz. M k 
~~ imzayı ihata eyliyen hava Fakat memleketimizin sellmet ve men-ı os ova 
lıı..Lı · ıtibare alınırsa, katedilen mer- fantini sulhta buluyoruz. Ve beynel
-.eıer &özden geçirilerek tetkik olu- milel sulhun hattl hudutlanmızdan çok 
~ llluahedenin tahakkuk ettiril- uzak yerlerde de olsa bozulmasını ken
~ tartları göz önünde bulunduru- di menfaatlerimize uygun gömüyoruz. 

mülikatlarını müteakip ha
zırlanan resniİ tebliğ neşredilmiştir 

Başvekili Yugoslav
lardan memnunmuş 

Belgrad, 12 (A.A)- Vremı 
gazetesinin Budapeşte muha
biri Macar hariciye naıın 

Kanya ile mllllkatta bulun-
ve milletlerimiz arasındaki iti- Biz emniyetimizi başka de\•letler ara

:- 1nıan ve iyi geçiniş gibi pisikolo- sındaki ihtiüıflarda n.ramıyoruz. . . 
'-1ller- hesaba katılırsa o zaman in- Milletler cflmiası lçınde kuvvetli nul
~ teklmUlUnde yeni bir yol let olarak yapmakta olduğumuz ıne
~ bihakkın söylenebilir. Cidden saide siyasetimize hakim olan mütala
ka...:ı°!~· Cihanın bu kısmında biz alar, vesikalar işte bunlardır. Bey
-~ inandık. Şimdi biz asırlar- nelınilel iyilıği münhasıran siyasi mU-
0 ~ geçimsizliği ve bu mıntakalan taliial~rla derpiş etme~ ve v~ziyetin on
lt .. ~un zamandanberi harap eden dan !uç te daha az endışe verıci ve ehem-
1-bı kökl~nüş addedilebilecek olan kin- rniyctli olmıyan hepsini ihmal etmek 
~~erine karşılıklı muhabbet his- yanlış bir h;-reket olur. Memleketle
UIQ ikame ediyoruz. Kollarımızı bil- rimizde müsbet terakkiler elde edilmek-

do.tıuğuınuzta bütün milletlere açı- tedir. lstihsalitın arttırılması ve mU
~ Bunu yalnız onlarla mesut bir nakalat vasıtalarının iyileştirilmesi bey
llae .~ ıne~cut iyi münasebetleri ida- nelmilel mUba~elel~ için hep f~y~ 
blm~~ degil fakat ayni zamanda .. her unsurlardır. Sıyası ıtimat eko~oı~ ıti
~ nefine olarak mezkil:r ınuna- mattan ayrılmaz. Ve siyasi ihtilAflar
~ daha ziyade inkişaf ettirmek için la ekonomik meseleler arasında iştirak 
ıı..ı ruz. Biz öyle milletlere mensu- vardır. 
~ki tarihleri en şanlı zaferlerle ol- Vakıa bugiln ekseriyetle memle
ı. kadar en bedbaht mağlQ.blyeller- ketler arasında siyast mUnasebctle eko
ı.., - doludur. Bu hususlarda diğer nomik milnasebet arasında bir ahenk
Jaiçb hangi bir millete gıpta edeceğimiz sizliğe şahit oluyoruz. Fakat şurası da 
llQ ir §ey yoktur. Bizim milletlerimi- muhakkaktır ki, bu hakikati gören zi-
1ıl. tıhrlarca mahrum kalmış oldukları mamdarlar siyasi ve ekonomik münase
~\'arsa o da en parlak medeni- batı birbirine uydurmağa ekseriya mu-
~ beşiği olan bu kıt'ada sevmek vaffakıyetle çalışıyorlar. 
~k idl Bizim siyasi ve ekonomik menfaat-

MoıkoYa, 12 (A.A) - laYeç 1 şafından dolayı memnuniyetle· muştur. 
hariciye naıın Sandler bugtin rini beyan etmişler ve bu mil- B. Kanya, Macar· YugoslaY 
tayyare ile StokhoJma hareket na1ebetlerin takviyesine engel münasebatı hakkında beyanı 
etmiştir. olabilecek hiçbir ihtilafın mev- memnuniyet etm:ş ve iki sene• 

Moıkova, 12 (A.A) - lsveç cut olmadığını müıahede eyle- denberi Yngoslavyadaki Macar 
hariciye nazın Sandlerin Mos· mi•lerdir. ekalliyetlerinin oldukça iyi va• 

b · J "' ziyette bulunduklarını kaydey• 
kovada ikameti mllnase eby e Keza mlişabede eyıemişlerdir lemiştir. 
buglln aşağıdaki tebliğ ne~ro- ki iki dev!etin sulh Ye emniye· l 
lunmuıtur: tin mubafazasma diğer millet- J ŞÇİ İderİ 

lsveç hariciye nazırı Sandlc-
rin Moıl.ovada ikameti esna· lerin siyasi istiklillerine olan V alansiaya silah 
smda Sandler ile Halk komi- allkalarmın ve milletler cemi- verelim diyor 
serleri heyeti reisi Molotof ve yeti paktı ile Kellog paktmm Londra, 12 (A.A) _ ftçi 
harı'cı"ye komiseri t•tvinof ara- esasını teşkil eden müşterek J d . A J muhalefet i erı t ee parti-
smda Sovyet-laveç münaseba- D. Litvmof emniyet prensiplerine karşı smın Carmarthemde yaptığı 
bmo vaziyeti ve alelumum bey- zar teatisi snasmda iki devlet besledikleri sadakatin bu pren- toplantı da Va1ansiya hnkn· 
nelmilel vaziyet hakkında dos· müruessilleri Sovyet-lsveç mü· sip!eri tahakkuk yolunda Sov- metine ailib ve mühimmat 
tane bir noktai nazar teatisi nasebahnın siyasi, iktısadi ve yet•lsveç teşriki mesaisine mü- verilmesini bir kerre daha mn-
vnkubulmuıtur. Bu noktai na- barsi sahalardaki normal inki· aait bir zemin ba11rlamaktadır. dafaa eyJemistir. 

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

Eden acele Londraya döndü 

Roma ve Berlinden yeni 
teklifler bekleniyor 

' beyan etmek isterim. Biı; el- terimiz umuml menafün müdafaasında 
~ ul bir muhabbet siyaseti isti- bununla karşılaştırılırsa daha iyi ko
~ Öyle bir hararetli muhabbet ki, runabilir. Belki de bir siyaset milli 
)tb~ arzın hudutlan içinde de kalını- menafiin müdafaasında daha az hot-
~ • Biz Milletler Cemiyeti azasın- gam görmekle demagojiye yol açabilir. •- • - '• 

lılı. ~: bi~aflar ~ubu t~şkil edi:ı: Fakat en mazbut egoizmin yanlış fıkir M ad r i d civarında muharebe 1 er o ı u yor 
~'•il-- ~ un ya unı 0 

ursa an . yüksekliğinde değil ayni zamanda ha-1 ö r Ad · 'd h p · · · · d · · f Y 
...ı_ • ~ ugrayan lehine olarak tecellı . . . . "d k' d d . 1 Roma, 12 ( . ' ) - emı mu a a- rıncess asımlı yatın a ceçırmı~ .r.. a t 
-ebn._ kıkatın ıyıce ı ra ın c e tatmin o u- . . b ' k R . Ed ı · ı 

141l', le mesclesınde yem ır şey yo tur.. o· Deavuılle de durmuş ve en ngı te 
&i. .. be nabilcceği bilinirse en mukadd<>s ego- b' k y 1 • p · 1 · · Ph'I' · ı d · .. iM... -. ınua t ve sulhçu bir siyaset ta-

1 
. d . dil b'l ma radyosu ır çv unan vnpur annın renın an a e çı ı ı ıps ı e a emı mu-

""'P ed . . izmin de a turısm c tatmın e " ı e- . . . . fı d · d'l d ah 1 ı · · · L d p · lbi-L en ınilletler grubu sulh lehıne sa- . 'k 
1 

B b' .
11 

ün b'l Jngılaz şırketlcrı tara n an angaıe e ı - a e m ese esı ıçın on ra ve anste 
• -...qyetle ba . ccğı aşı filo o ur. u ır mı e ve ı -
~ için ğl~y~ Çocuklanmızı sil- hassa gençliğin kendi kendine vereceği diği, bu vapurlarla Valensiya hüküme- yapılan içtimalar bnkkında görüşmUştür. 
"- de Yetiştirmek ve tailalanmızı t bi d' tine erzak, cephane aevkedildiğini ha- Zannedıldığine göre Eden Roma ve 

enınlyet i · d Urm k isti' er ye ır. 
IL.ıL ---- • çın e s e yoruz. B i in kl ruı-.tmek li- her vermektedir.. Berlin ile temasa geçerek kendilerinden B. Eden B. Van Zeelandla 
:""'Qtlyar milleti esi . . d mil unun ç çocu ara vo~"' 1 
~ ref er çerçev ~çın e . - zımdır kl cBir mezarlıkta eğlenceli bay- Öte taraftan Fransa hükümetinin teklifler beklediğini söylemiş fakat neıredilen bir tebliğe göre 11 temmuz Madrid. 12 (A.A) - Geçen salı gü 
et-_. ah ve saadetıni temm h bel "--rlne de p ~-'-'-- d:.x.: üh' 1 t . d' k d h' b" 1 L--·~ isti ram olamaz, ve ara er ~ or~ ver ._. m e yann sona fım ıye a ar ıç ır cevap a amamış- harp içinde bir zafer günü mahiyetini nü bqlıyan taarruz muharebenin --r 

s .. ıL b' ~oruz.i in bir değil • hır' saadet koş" kil kurulamaz..• !erecektir .. Ondan sonra Franaaz budu- br.. 1---L ç k h I"' d M d La..:.~ wın ç vasıta hır d d I cak kızıl I ü a ~br.. ün ü o gün i ti &ıc ar a - langıcından beri cümhuriyetçilerin yap-
~. Eg" er biz kuvvetli olmak isti- İşte böylece siyasi ve ekonomik me- .u a a~ı a ve •pa •• nya~ m • Eden hariciye nezaret.indeki mesai-
to ... ~L b sel l . b' da • mütekabil hunmat asker tayyare gonderilecek- . b .. d k .. Ik" rid cephesinde pek §iddetli bir taar- tıklan en büyük taarruzdur.. T aarra-
.h --.; u hem kendimiz için hem de e en ır ara genış .v. e. . . ' ' aıne ugun evam etme uzcre evve ı "'i 1 b til kUt- tir ruzu durdurduktan sonra Villa Vicis- zun hedefi görünüıe göre Madridi iha• er dUnya aksamı için zaaftan nef- anlatış zihniyetiy e ve u n ınsan ·· . . k 

1 
b" gece lngiltereye d:>nmüştür .. 

l'et etti~. • d d' lelerinin emniyet ve refah haklarını ta-1 Bu yenı durum harbı daha anı ar V I . 12 (AA) R b'l sadan Villa Nueva da La Cam1.daya ka- eden çenberi kırmakbr. 
tğ gJrnız en ır. l ki k cak a enaıya. . - esmen ı -

ı._ er harpten istikrah ediyorsak, bu, nıyarak ele almak lhımdır. . te e 
80 

a br. • . • k dirildiğine göre Sierra Guadarrama dar muvaffakıyetli bir mukabil taarruza Kullandan harp malzemesinin mik-
~ hald d k kt d d M d · t d" asının ezici endişe- Bay Eden yatiyle gezıntiye çı mi§- l d tu, hi e on an or uğumuz an c- e cnıye uny kkil k .. .. ald ~ b' I . h b · mıntakasında faaliyette bulunan cüm- geçmiş er ir. elan pek 'mühimdir .. Topçu ve tayyare 
!ba.ı, .. 5bir meseleyi hal ve tesviye ede- lcrine rağmen bu anlayışın terai tl r:: .. en •. pazardguhnul Lo 

15
d

1 ır t~.~az .. ;tü:rı huriyet kuvvetleri bu sabah erkenden Milislerin on bin ki§i kadar k:ıybet- kuvvetleri şiddetle harekete geçmitl«-
.~~den hi bir tarzı hal getireme- yapmakta olduğunu memnun ye e go- uzerıne er a n raya orunu .. . , • . . 

dir .. ~nd' ' ç .. ha ·· V milll beyııelmilel ufuk- Bu avdet mühim bir hadise ile alakalı 1 Madrıdın garbında kaın Vılla Muvadel tikleri tahmin edilmektedir. 
f&ııı .. -: ır. Harbı sukUnetle ve - ruyoruz. e ve p d'll k . . 1 ~e d · .. k" la da Um d her hareketi ne- görülüyor ar ı o asabasını ışgal etmış er ve 
"- erpış edemeyiz. Çun u onun r teress e en 1 .. fta d" ••••••••••••• .. ••••••••••• .. . ,l:aınan başladığını bilirsek de ne zaret altında bulundurmayı ihmal et- Londra. 12 (A.A) - Eden ha . ye ısı :r.abit olmak üzere 600 esir almıt-
~t llİhayet bulacağını bilemeyiz. Biz memekle beraber diyebiliriz ki, millet- sonu tatilini denizde, Lord Kemsleyın lard~~ .. 
~ d · uhabb t1 · terimizin mesaisind"'n müftehir olarak Cumhuriyetçiler bundan başka mü-

'1.ııı e--• etimiz.in~ ~ e ~.kscvenzl. digver milletlerin de kıyasetine iti- güzel sürprize muttali oldum. him nıikdarda harp malzemesi ve ez-
'--• . ·•&4Uye en mu emme ve . . 1 Bilin akdi 1 b d tlarını .. 
~ olduktan için değil fakat disip- mat ederek istikbali bUyiik bir ?1kbın- ı em, . Y e Avru~ u u ı-

1 
c~mle iki tayyare topu, dört makinalı 

~ fedakirlık ve vatanperverlik nü- likle olmasa bile sUk&ıetle derpış ede-1 siyaseten ve ıktısaden Hi.malAya kıy tuf en~ ve büyük hir at ok erzak ve cep-
\lı\eai olduktan içindir. biliriz. ~ kndar tevsi ettiğimize zannettl- hane ığtinam etmi§lerdir. 

-!U\'\>etler arasındaki nisbet değiş- Bu payıtahtın makes olduğu mesut ğimiz bu paktlb şumulil ve mu\ıtevl- Salanıanka, 1
1
2 (A.A) - Franko 

l'l....... oluııca beşeriyet kuvvetlerin ted- Mdiseleri olduğu gibi izah etmeden yatından iki bUylik komşum\1Zun ha- ecnebi gönüllülerin geri alınması mese-
·-n tahd"dini' kabul edi kla tk bitire · eğim Türkiye- berdar edilmış· oldux.. ... u söylemeğe lU- 1 • . ' ı nce topra - nu umu mıyec · . ı , 6~ esını münakaşa etmemeğe karar ver-
Jaı • .::- top bataryalarından sökerek tar- den hareket ederken yega~ hedefım zum var mı· miştır . 
• ~ · d ı k · in Irak t seyahatimi 1 Dostum ve arka..:ı~ftım Samiyye na- R" . . . . ... ~ ıa ede ve toplarımızı da eri- mem e etım • ran ve . . . . ~ . . oyter aJansının muhabınyle goru-
llb.L.. Çok daha faydalı Metler yap- bitireceğim Moskova ile bağlarının ifa-1 zikhe misafirperverlığınden dolayı şen F k •. .. 1 • 
~ ilk biz ola ğız. desin! getirmek ve onu teyit etmekti. : teşekk.Ur eder ve kadehlmi Majeste b" ran o namına aoz soy eme~e me-
~ ca · Şah L---- • • zun ar zat generalin bu meselerun hal-

ııLı. UnUn BUyUk Mlllet Mecllsl önUn- Bu seyahati imzasına iştirakle bah-1 ·~tlerının. Altes Veliahtın ve . . •• . • 

Birinci sınıf saattir 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
• ••••••••••••••••• 

~ 'bennatını hatırlarım. Herkes tiyar olduğum bu paktın akdi mülA-ı imparator hanedanının sıhhat ve saa- ledıl~rnayeccgı kanaatinde hulunduııu-ı 
~ da\'asiyle meşgul oluyor. Millet- hazasından tamamiyle Ari olarak yap- detlerine kaldırır ve tranın refah ve nu soylemiştir.. . lzmirde sah, yeri : MORENO D. GABA Y6 Yolbedesten 59 
~ ~ beynelmilel sulhu sağ- tım. Ancak Bağdadda beni bekliyen bu iti1A~ına içerim. Salaınanka, 12 (A.A) - Radyo ile • - ~- --- - . . . . -ki korkar diye biraz tehdit savurmasını bey, A:r.iz (efendi), Muslihiddin (ağa) fermanı elinize gelir. olduğu için onu haline bıraktılar. Koa-

tenbih edip Kethlldanın katibi Sarıyı bu fırsatı ganimet bilmişler, Murat ağa- Teminatını verdi. Kethüda beyi sav- solos ahırdan kurtuldu. Ona özür diledi
gönderdiler. dan kalma bir bakiyeyi de bu fırsatla dıktan sonra Kösem sultanın yanına git- ler ve onun için koca bir ŞeyhOJisllmı 

Sarı katip ŞeyhUlisllma, yaptığı ha- ııtmağı kararlaştınnışla.-dı. ti. Bir saat kadar görüştUler, Kösem sut- bile azlettiklerini anlattılar. lkinci bir 
re ketin doğru olmadığını, iş lngiliz kra- ·.............. tan §eytant bir düşnüce ile Turhan sul- emirle lzmirdeki kadı Senilzllyi de ma. 
lına aksederse barba kadar yol açıla- Melek Ahmet (paşa) nın haberi ol- tanı kınnak istemiyordu. Çünkü biliyor- kamından attı)?" 
cağını, halbuki harp edecek takat ve ına~ızın saraya Aziz (efendi) yi gön- du ki o kuvvetlenmi§, kendisi yaVaş ya-ı .......... .. 

~Zan : Tok Dil Tefrik• No: 7e kuvvetleri olmadığını, yola gelip konso- derdıler. Aziz Kösem sultana olanı bi- ~aş arkalarını kaybetmeğe başlamıştı.! Eski Şeyhülislim Behai (efendi), Ge-
losu salıvermesini anlattı ve hatta de- teni üstüne üst katarak anlattı. Onun Onun dediğini, istediğini yapmakta de- liboluya gitti. Oradan Berguı köyi1nda 
di ki: anlatışına göre ŞeyhUlislamın boynu vam eden saltanatı için fayda umarak akrabalarından birisinin cennet gibi çift. 

~~!) haddini tanı! Sen beni 
C.,. b kadir ve memur değilsin! 

~~oııu verdi. Hattı çıkmağa bUe 

'~ı. ŞeyhUlislim koşarak 
dı: Yakasından tuttu ve bağır-

lemiyordu. Ahmet (paşa), Şeyhülis18- - Ahti bozup isllm askerlerine iş dakika geçmeden alınması lazımdır. Turhan sultanın ısrarla dilediği Şeyhül- liğine kapanıp son gUnlerini yaşamaAa 
mm çok sevdiği "altı pannak tbrahim açmak cenaplarına münasip midir? Bu Fakat Kösem sultan, Şeyhülislamı islim Behainin azline müsaade edip, fer- başladı. 
çelebiyi gönderdi. Altı parmak çelebi, ~a kadar hangi müftil ahırında ötede~bcri arkaladığı için teklifi kabul manın yazdırdı. 1 .............. . 
Şeyhülisllma: hır konsolosu hapsetmiştir?. etmcdı: ............... Şeyhiilislimlık makamı boş kalmCI 

_ MUftil hazretleri! Bu akule iş si- Sarı katibin bu sözlerine de öfkele- - . Ulemaya dokunamayız! Onun az- Konağında, küplere binmiş Şeyhülis- buraya Turhan sultan (ağalan) Azb 
ze yakışmaz, var ınel'unun derdiyle nen Şeyhülisllın onu da şiddetle koğdu: ll caız değildir. K endisini çağırıp nasi- lam Behat Akıbetini beklerken akıbet (efendi) yi münasip gördiiler. Ukin Ki-

~ ~ ~u rnelunu, atın ahıra! Bak başını nara yakma!.. salıver! - Bre asılası! Senin ağaların iş gör- hatle yola getinnek gerek.. Siz varın ahırdaki konsolosun muvafakat cevabı sem sultan: 
~ıyonnuşum görsün! Dedise de o da klr etmedi ve Behat mezler, bir de bana ne karışırlar. Alemi rahat edin. halinde değil, saraydan gelen azil ferma- 'ı _ o bir katildir. Oğlum tbrahimlD 

tlaıı •lan bu hareketini gören ve em- (efendi) hiddet ve gazabla haykırdı: ~wetle harap ettikten sonra lh de Lakin bu ters haberi alanlar durur- nı ile belirmişti. . tahttan indirilmesi zamanında bana 85y-

~k, UŞ.klar konsolosu yakabyıp - Bire çelebi! Namusumuz hiçe sa- dine diyanete mUdahale ile lülAfı şel''i lar mı? Derhal Kethüda bey Turhan Renkten renge giren Behai, fermanı lcdikleriyle oğluma aptığı hakaretler 
~ ~ruldıyarak sürüdüler Ba- yıldı, biz Şeyhislam isek elbet davamız işler görürlerse biz nice ferman yürütıi· sultana çıktı. ı in feca atini anlattı: okuduktan sonra söylendi: ı ve oğlum~ şehadeti ~ırasında ettikleri 
' bir karanlık ve her tarafı s ... ğ- kabul edilmeli idi. Olunmayınca biz de rüz, yi.irU ' 'ar! o melunu salacak kimse - Bu adam yer inde kaldıkça konso- - Bu sillenin nereden geldiğini bil- hatıramdadır. Saray ve sultan dilşmam 
~. km~· tıktılar. Kapısını zencir- kendi kudretimizle işi hallettik. yok! losu salacağı yok. Bız ne kadar ricalar mez cahillerden d ğiliz, varsınlar, bu bir adam müftü olamaz! 
.-.:QUJsin ediler. Bu arada tercilman - Sonu fena olur. Diye bağırdı, San katip, ŞeyhülislA- yaptık. kAr etmedi. Devlete hain bir fetva makamına benden iyisini bulup D~i. Ne çare ki Kösem sultan burada 
~ ed az eh~ınrniyet verilmesinden - Behey çelebi! Sen bu adamların mın artık son günlerini yaşadığını anlı- adamdır. Zaten bu arada oldukça Kö- alemi haraca kessinler. Ben kaç defa on- sözünü, hükmünü geçiremedi. Turhan 
~ erek hır fırsat bulup kaçmış- Allah dediğine bile inanma!. Yaptıkla- yarak fazla münakaşa etmeden aynldı. sem sultanın icraatı kuvvetlenecek, bu- ların rüşvet ve ha~cı zamanında saraya sultan alttan gelip, üstten çıkarak, tat-

••••••••••• rını sen de gürdün. Zaman gelir ki seni Ve Şeyhülislamdan duyduklarını dök- nu aşağı almanın çaresi! rlame salıp istifa dilemiştim. Şimdi bizim lılıkla ve kolayca ihtiyar Kösemin reci 
~ bu ağa güruhu katlederler. Var git işi- meden, saçmadan anlatı.. Dlye"'k ,.rarla Ş.yhUUslimm atlın; eski w;falar unutulup azlolunuyorum cevabm geri aldud>, bôr gün içW\c 

ŞeyhUlialimın ahırında ne! Ben konsolosu meramım yerine ge- İşin rengi değişmişti. O gün gizli top- istedi. Turhan sultan artık kendini gös- öyle mi? Yerin dibine batsın hepsi de! delidolu Azizin başına Şeyhiilis]Amhk 
.... L~ orta1ıta yayı)dı.Ev- linceyedek hapsinden çıbrauyacatun. lantılar oldu. Melek Ahmet (pap), termek istiyordu. Bu ona iyi bir vesile Hemen o gün lstanbuldan ayrılmağa külihını geyclirdi, eline fetvamu, ~ 

._.. baralnımuanı rica • Böylece M;yle! ŞeyhUHsllmın her banal suretle tecil- idi. KethUda beye: u1rafta. (Ulemaya dokunulmaz) akidesi manına verwfl...1• .. ,..:.uf -

lale Wr ~ 4la- Alta ~ eli bot cıbp ••ince, W. bine taraftar ••dl Falrat Ketla8aıa - S- sW bir .ate ~ al tdmW _..,mda ve wda bif ~-=·~d~;;2~1fiilillll~-......... 
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Londra, Berlin, Paris, 
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............ ~ RA S Z B A iN I ~ ........... . 

: . 
: ........................•.••••••.......................••• : 

es n s -
-iy ve ezken o 

net' ye f azlasıyle verdi 
Bonnet maliyesi yeni bir. ruhla = 

müşkül vazifesini başaracak mı?~ . 
PARIS 12 (ö.R) - Fransız gazete- Vazi~etin iyi bir safhaya girmesi ancak 

leri mnli tedbirler hnkkında Maliye na- yurdun çalışmaya knrar vermesi ile ve 
:ıurının haz.ırladığı projeyi mevzuubah- devletin masraflarının varidatı tecavüz 
setmektedirler. Gazetelerin bu hususta- etmemesi şarti~le mümkün olabilir ... ~ 
ki mütaUialnrı şunlardır: Yine ayni mesele için Chautempsnın 

Geçen Pazartesi günü resmi rayici söylemiş olduğu nutukta şöyle denili-

129 f Yor: 11 O fr. 55 olan İngiliz lirası ranga 
kadar yükselmiş bulunuyor. Dolar ise «-İdare ıncsuliyctini derhute etmiş 
22 fr. 42 den 26 ya çıkmış bulunuyor. 
Demek oluyor ki frank, kı;pnetinin tak-

riben l üz.de on dördünü kaybetmiştir. 
Poıncarc frangının asgari altın tutan 
65,5 miligramdı, Auriol frangının 43 
mıligramdı, yeni :frangın ise 38 milıgrmn-
dır 

Hukümetin pnra hakkındaki tedbir-

lerınden evvel Fransadaki sermayeler 
hariC"e doğru çıkmakta idiler. Ve bu da 

man ve yazıhane 
Doklor, Ticarethane, Şir

ketlere ve Avukatlara fev· 
kaliide dverişJi; Ev müştemi
Jatmı da havi Gazi buıvarın
da Borsa yakininde 10 sayılı 
müstakil bir apartıman kira
lıktır. 

iyana, Peşte, Bükreş, Belgrat, Sofya, Atina, Istanbul 
rm:~Ra::~m:iii~~3ml!liil:'Jl~ııaıı--~ 

Pragdan biT göniniiş 

Çek kurtuluşunun başı 

z brov 
•• •• •• numunu 

arbının yıldö
tes~ it ettiler 

eti 
rta v upa işler ~ni hangi esas 

edebilir? tanzim •• 
uzerıne 

• 
erı 
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Veliaht Simeon 
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··" 'l iki taraf cepheye sevkiyat yapıyor FAVSTA Pekin mıntakasında saatlerce •• - - suren 
bir harp oldu 

Yazan : Mlşel Zeva• o 

a .................................... ~. 
-54 -

Bu ateşin değirmene bağlanmış olan- nastın önünde durdular. PrenSC9 Favıta Pekı·n sokaklarında s·p ler kazılıyor, !ara isabet etmesi ihtimali düşünülıni- arabadan indi. Kendisi bckleniliyorm111 . J e f 
Yerek birknç defa devnm ettirildi Or- gibi kapı derhal açıldı. Harap bir halde intikam harbına .. hazJrlantyOr 
~ğı kaplıynn dumanlar çekilince Par- bulunan manastıra girdiler. 
dayanın, merdivenin sol basamağında Metr Klod bir ağacın arkasında dur- -"a"faralı birinci sah ·ıede-
~ı>kasiyle kandilli bir selamverdiği gö- muş, tepenin dik yamaçlarını tetkik cdi- mühimmat trenleri hiç bir muhalefe
:1111dü. Şövalye içeri girdi. Ve bir tekme yordu. Ağır, nğır bir adamın çıktığını te uğramadan hududu geçmişlerdir. 
k~ merdiveni yere fırlattı, attı. Ayni da- gördü. l!!::ırctle;:tiler. Yeni gelen adam l Pekine doğru ağır ağır ilerliyorlar .. 
~da değirmenin işlcmeğe başladığı şapkasının kenarını kaldırdı. Bu kardinal Askeri kuvvetler, verilen talimatla 

l:oruldü. Manivel gözleri yerinden fırla- prens Fnrncz'di hareket ettikleri için yollarda ...,.rup 
ııı.11 hağınyordu: ı Knrdinnlın arkasında kadifeden ağır grup inmekte ve muhtelif istika-

- lı:ndadl. .. İmdadı.... bir kostum vardı. Favstaya karşı açtığı metlere doğru yol almaktadırlar. Çin 
BU!si ayni ıekilde bağınyordu: 1 mücadele dolo.yısile mcvkiinin çok teh- tayyareleri muharebe sahası üze-
- Yetişin! ... Yetiıinl... likeli olmasına rağmen yanında ııüs ka- rinde cidden mahirane uçuşlar yap-

k. Her ikisi hazan ha, aııağı bazan yu-: bilinden ince bir kılınçtan başka bir ııi- ma tadır. 
k rı dönüyorlar. Soluyamk. titreyerek lith bulundurmuyordu. Bu ya talie fazla 24 tayyarelik bir Japon filosu 
ork.u İçinde bunalıyorlardı. itimadından veya iimitsizlik içinde haya- 1 muh'lrebe sahnsı yakınına gdmi~. 

h Cı;z en iyi arkadaşlanndan ikisini bu ta kıymet vermek istememesinden ıdi. kırk kadar tayyare arasında çok he
d aldc görünce kudurdu. Heri ... kuman- Hattii. kendisini gizlemiyor, hiç ihtiyat yecnıılı bir hava muharebesi olmuş-
aaını tekrarladı.. 1 tedbirleri ıılmağo. liizum görmüyordu. tur .. Cin nskeri şefleri harekata bü-
Mukabil taraftan, yani değirmenden Metr Klod kolunu manastıra doğtu yük önem veriyorlar • 

~n.ik.i silah birden patladı. Hücum eden-' uzatarak : ı Jnpon askeri yüklü trenlerden 
bttın &özleri l:nrarmı~ bulunduğu ıçin I -- O, orada! dedi. biri suikas+n uğramı,tır .. Cinli as-
i~ lllCf hiç bir tesir yapmadı. iki dakika Famcz Favstanın maiyetini gözden kerler tren raylarını sökmüc::lerdir. 
~~de değirmen Mkcrlcr tarafından istila geçirdi. Onlar yere inmişler, kapıda bek- Bu itibarla askeri kuvvetler Pek:ine 1 
eıltılrnişti. Savrulan küfürler ve halkın liyorlardı. Titremiyerek katiyyen tercd- henüz yanasaınamışlardır .. Şimdi 
~ lltdığı uğultular arasında yükselen 

1 
düt göstcrmiyerek sordu : Pekinin beş kilometre şimalinde bu-

~d~d I .. fmdadl .. Sesleri de Bussi ile •.• Ala! Çnlı~mağa karar verdin mi? lunuyorlar .. 

~tııv~lin idi.. --- Size bir sene evvel nefaimi satma· Sabahın saat bir ~u~uğ~nda Da-
l ıkvikle Şarl ve Pardayan tabanca- po Ogrerte şiddetlı hır Çın taarruz 
•tınd dım mı~ Ruhan değilse de cismen eizi- ~ 

Çin bir 

'·- nki son kur§unları da kullnndık- . Em d' . 1 d ~· F k hareketi başlamıstır.. Bu harekata 
"'ll 11 • d' nım. re ınız. taat e ecegım ... · a at.. 1· · d · · k · Geçen Çin - Japon harbında J aporı.. erle anı harbiyesi muharebe idare yerinde 1 °nra değirmenin en alt katına ın ı- F k Cin tank kuvvet erı e ıştıra elmıs-
cr --- 8 at · · d b k'I t k d b · · k · · ·· Askerler yukarıda her tarafı ara- ... t' Pekinde örfi idare ilan edildi~i en on eş ·ı ome re a a atı şı- 1 sıne arar vemu~tı r .• 

)'orlar, kimseye ro.stlnmıyorlardı. Değir-1 -- 5.akın ka!'lanı geberttikten sonra i~~~ halk evlerinden çıkamamalt- ~~l.inde.~u.~unan S~si. yan ya~mında 1 Şanghay, 11 (A:A? -- Mare_şal 
~endeki boşluk hayret uyandırdı. Par- bana nıt olacagınızı u.nutmnyınız. 'tadır .. Sokrıklarda siperler kazılmak- c:oninınuştur .. Pekının elektrık fab- Çan ~a:, Şek, l~opeı sıy~:konseyıne 
b• l'en ve arkadaşları alt katta mahrutun I Fnmez omuzlnnnı sılkerek cevap ver- ta ht ı·f ihtiyat tedbirleri nlın- 1 rıkası burada bulunmaktadır. Bu her turlu tahrık hareketıne rnuka-
ır ıı • d. ' mu e ı ı l · d hl t bel ed'lm · · · · 111:i tahtasını kaldırarak buraya .sığın- ı : I k d tren er aynı zaman a zır J o omo- e ı esını emretmıştır. 

dıt~r. Hayntlannı bahalıya vermek için j -- Eğer evladımın intikamını alma- maş a hır .• y ı 2 (Röyter) _ B'iyük bil, sahra topu ve mitralyöz nak- Şaııghay, 1 1 (A.A) -- Hankeu-
ton ang cı ' l k 'd'l d D • · b·1d· · ~ mücadeleye hazırlandılar. Kılınç ve ğa karar vermemiş bulunsaydım, §İmdi Çin lna.-ruzu bnşlamıstır .• Netice- etme ·te ı ı er.. . nn .. o~eı aıansına ı ır~ııy~r: .. 

bancalar elde idi. !hayatımı elJerinize tevdi ederdim. Hat- nin ne olacafu belli değildir .• Her iki Şangha~, 1.2 (A.A). -~-. ~ankın- . Bırın~ı ordu merkezı .hukum.e-
la As~erlcr değirmeni baştanbo.şa aradı- ta beni dnyanılmaz ntıraplnrdan kurtar- taraf ta takviye kuvvetJ .. r;ne inti- de . )omeı .a1ansına bıldırılıyor tın emrıy]e ~ank~u - Pek~n demır
'ır· kıı:nseyi ele ~eçirememenin kızgıntı-1 mış olaca~ınız için de size minnettar ka- zar etmektedir .. lnpon askeri ve Çın harıcıye nazırı. protestosun- yolu vasıtasıyle şımale dogru hare-
~ ılc rnahzene indile· Bu sırada Pikvik ' ı d ı ı d.. k ! . "h'mmat ·uu"kiu·· yirmi b .. <.ı tren .da şunhrı istemektedır kete başlamıstır .. '>-a" •• ır ım. mzn a ıgımız mu ave eyı unu- mu ı J -ır • L k · · , . . 
far ıın~n altındnki bir ta§ın sarsıldığınıltncak, imha eyliyccek değilim.. Pekine doğru ilerliyor.. .. '· -- ~esmen tarzıye ve u .usı~p To~yo, 12 (A.A) __ Kabıncnm 
1 'kcttı. Elile ya~·ı bir tarı tuttu. Bu taıt/' E"' b .. d k'k d F Japon imparatoru tatil gününü hadısesınden mesul olan zabıtlerm yaptıgı fevkalade toplantı sonun-
~ ttan İtiliyordu. Muhacimlerin bumdan -h 1 gerk ulgun, §U a 

1 
·a a · avsta vazife ba<.ıında ("feçinniştir .. Tokyo- tecziyesi.. da ne~redilen tebliğde, Japon için 

.ttcrıd'] . . 1 mn vo aca o ursa.. ~ b 2 19 . t dd.. . t U k Ş l lh 'd . . «lu .~ crını yakalamak istedikleri zannına da fevkaladelik göze çarpıyor.. . . -- . zayıa ı ve. ma ı zayıa za ar -:.ta su un l amesının 

IZM1R BELEDlYEStNDEN t 

- Üç yüz lira bedeli keşifli 
Güzelyalıda tayyare kararglbı 
önündeki yolun kesme ta,Jarla 
yeniden döşettirilmesi 23 • 7 • 
937 cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Keşif ve şartnamesini 
~örmek üzere Başmühendisliie 
iştirak için de yirmi iki buçuk 

liralıli rııuvak kat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

6-9-13-16 2259 (124S) 
l - Üç bin üç yüz lira be· 

deli keşifli değ rmt:n di\ğında 
postacı Ali efendi ~okağından 
itibaren caddeyi takiben dört 

yüz doksan metre uzunluğunda 
vapılacak kanalizasyon i~i 30 • 
7 937 Cuma ~ünü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilece\ctir. Keşif şartname ve 
p•arıı on alh buçuk kurut 
mukabil nde baş mühendislik
ten sablır. iştirak için iki yüı 
otu7. yedi buçuk liralık mu• 
vakkat teminat rnakbuıu veya 

Banka teminat mektubu ile 
söy1enen gün ı.-e saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - Dokuz yüz seksen iki 
lira ~eksen kuruş bedeli keşifli 
Koklıca kabristanına yapılacak 
muhafaza duvarı 30 - 7 • 937 
cuma ~ünü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştirak 
İçin de yetmiş dört liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encil· 
mene gelinir . 

~ Miiklerinden her üçU birden bütün 1 --: ? halde ~~n de derhal h~yatı~ı Şimdiki halde Çin kuvvetleri mü- ıçm tazmınat ı..e t~~ırat... .. 1 fevkalade mühim olduğu sulhun 
;;rlıklanyle dayandılar. A~ğıdan bir cllerınıze verecegım. Manastıra gırmege taarrız, Japonlar müdafi vaziyette- 3. - B~. kabıl hadıselerı~ tekerrur lidamesi ve ileride hadiselerin teker- söylenen gün ve saatte Encü-

tyat Yiikaeliyordu. çalışalım. . . . dir .. Bu vaziyet deği,ebilir .. Cinliler etmıyecegı hakkında tcmınat.. rür etmemesi için Çin tarafından mene gelinir. 
la - Ah al~lnr mahzeni de kapamış- ••• Öyle ıse gclınız.. büyük bir yardımcı ordu bekliyor- ~o.kyo, 12 (A.A) -- Nazırlar he-ıtarziye verilmesinin l\zım geldiği 13-16-20-23 2347 (1290) 

3 - Beher metre murabbaı 
iki vüz lrnruştan yedi vüz lira 
bedeli mubammenle 62 sayıb 
adanın üç yüz elJi metre ma
rabbaında ki 26 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname veç· 
bile 30 - 7 - 937 cuma günü 
saat on iiltıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için e li iki buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 

r. Durunw: ş· d. b . .. t . Her ikisi ençlann altına sı~ınarak l yetının toplantısından sonra başve- ve Jnponyanın ihtilafı muclihane ~'P.'LCl'.::CC:::ı•Bm•lllll•31111-Dli-...... t ... ım ı en sıze gos erı- ar.. k'l · f d k b 1 d ' r. 
lltı. mana.atın do1a~tılar. Manastır çok h, rap, Japon orduları bas kumand:mlı-

1 
ı ı~par~or tn.~j .. kn an a u e .~- bir tarzdn halletmeğe r.alışacağı bil- Af(LINIZDA OLSUN Ki 

Pikvik bu seıi tanımakta müşkülat duvarları çatlam~. ıııvalnn dökülmüll - ği §İmal ordusuna Pek:nc yürüyüş b~ce btı!-.. ~ ı~·~u a tıdtt'aln s:':ıra mu- dirilmektedir .. 
t;cktned·· tü. Güzel bnhçcsi harı:ı.p bir orman hali- . . t• ım ır Le' ug neşre ı ecegı zanne- PeHn 12 (AA) --- Japonlar ve ı. emrı vermış ır.. d"I kted' ~ ' · ' 

- Kronsı... Kronsl. .• diye haykırdı. ni nlmıstı. Yalnız sebze bahçesi eski va- Şanghay, ! 2 (Telsi ) --- Röyter- 1 j~ J .:·· I hf ll k Çinliler evvelisi günkü anlaşmayı 
Bir ııaniye sonra üç kişinin gayretiyle: ziyetini muhafozn eyliyordu. Çam ağaç- den: b dr ~~ I r n an ma e er pe ihlal ederek yeni hadiseler çıkarmış 

~1 :Yerinden kaldınlmı, delik meydana}larının harap ba.hç.esi göze çarpıyordu. Honrrkonktan bildirildiP.ine göre 1 e p 'i:·oır ll .. (A A) B p olmakla birbirlerini itham ediyorlar. 
·~rn K S b b h f d Çin hükümeti Japonyaya ilanı harp k'n· e .. ılntı, .1 ·b d--ç· u gece e- Japon m"'nb"ınd~ın alın"'n ha-• • l§b. üflü bir taş merdivenden aşa- e ze a çcsının etra ı mnnastır an 

1 
ın .. ... ~ u 

Ilı ırıd'' d l l l " · F 1 b d etmek üzeredir •.. Japon acıkerle,.inin kıt'a] '• mı gard ınb? ın ve lpoln berlere rtöre Jnpon kıt'ah d:.;rt "a-'· ııer. Kroas snpsan çchresı'yle korku ayrı uvar ara çcvrı mıştı. ·ıı mt u u- arı "' .., " 
• h ki A ç· h f arasın a ır çarpışma o -
cf eye.:nndan gülünç bir hcıl almıştı. varlar da gizli adamlar tarafından tah- ~aptı ar~. ~.enı taa~ruz ın ma a ı-jmuştur .. Her iki tarafın da mühim at süren .siddetli bir müsademeden 

tiiltl~.l·vik Kroo.sın elinden tutmuş sü- rip edilmi,, aralıl:Jar delikler açılmıştı. lınde b~1yuk asabıye.tle kar~ılan- zayiat verdiği ve bir 1mç kasabanın sonra bıtaraf mıntakaya tekrar 
~ti lucy~.r .. O zavallı da ba§ına daha neler 1 ~e~r Klod bu de.~i~erd~n birine .doğr~ ~ıştır .• Çın, bu def_a bı.r karıs ~~pr~- da hasara uğradığı söylenmektedir. gelen Çin kuvvetlerini geri sürmiiş-
tıı ~gını dü,ünüyordu. On dakika son- . cıtti. Farnez de duşuncelı onu takıp ttı. gını fe~a ct~ek myetınde degıldır. Pc'dn halkı top ve mitralyöz ses- tür .. 
tfl{er o.:tındaki yolun öbür ucuna Sen-ı - Bitmedi - Bugu? ~ekın solrokln~nd~n tank· ilerini sarahaten işitmiştir .. Tankla- Maamafih Vangping şehri Çin-

ıtıanastırına vardılar. # lar gel~ıştır .• Cephede yu~ ~ın ~ev- nn şehrin ı,okakları,ndan gecerek )ilerin elinde bulunmaktadır. 
tlıı~ıefon1endeki askerler de deliği bul-1 y~ J • ~~:du .... J:>ır }apo~ kuvvetının ımhalmu.harebenin cereyan ettiği s~haya Tokyo, 12 (A.A) -- Yarı resmi 
,"tar tereddüt ve korku içinde inmeğe un an gazete erı ç.ıgıh s~y}enıyor.. d gittikleri görülmektedir.. bir mcnbadan öğrenildiğine göre 

t1 taşıyorlardı Bu vol din muharcbele- h I · · lın ~rıcıy~ . nazırı beyanahn a F ec;r vakti sükunet avdet etmiş- n~ıı • r heyeti aşağıdaki kararlan ... " Mu terem müşteri erımıze sun arı soy]e t · ~nas d b' k d f k 11 ıl • mı-ı: ır : tir.. ittih;ız etmiştir : Ilı- ın n ır ·aç e a u an mış ve şunu bildirmek istr.riz: - Janonlann her ti.irlü metali-, Tok 12 (A A) H"k" · d J b1.e~~ıılrnu§tu. Dört arkadaş kilisenin ka:' btıt dd d'l k . Yo, . -- u ·umet 1 - Çın e oturan aponları mü-
lıı~iııu nçtılar ve büyük bir soğuk kan- Bundan sonra Yun3 n di- J re e 

1 el~}~~· . . d k. tarafından neşredilen bir teb!iğde dafaa ·ve Japon menafiini himay~ 
lii] .. r~ çıkarak değirmende kopan görül- Jiyle çıkan büHin gazeteleri b aponh:>:a luKumel tı. Çı~ e ı tbe: icap edc;n bütün tedbirlerin alındı- etmek ve Çinin«Gayri kanuni» ha-
t '" ı T • 'tk - .. d 't' aasını ımaye etme erı ıçın ecne ı gı~ ve ç· l k d'J ~ l . 'h l . . . ııır. ı> seyreden halkın arasına karıştı- em muzun ı gunun en ı ı· f l . .. . . ınc as ter sev e ı mege ı:.a- reketleııne nı ayet verme< ıçın ıcap 

~ ... 

KJNAKOL Es;;n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsiz1ere iştiba, 
kuv"·et, neş' e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebatı 
ilaçlarla yapılan bu haplan 
siz de kulJamnız. 

"1C4f .~!.2!B:!!m ..... 

ği takdiıde o havalide oturan Ja
ponlar tahliye cdiJ,.ccktir. b "'cndilerini hiç bir kimse tanımadı-! baren birinci Kordonda (130) se R erme rnduracaajt etmıştır. Ih ıar verildiği bildirilmektedir. eden tedbirler almacrıktır. 

L ı~in p d k oma ra yosu aponyamn su Nank· 12 (AA) ç· · · 
2 

ç· . · k Ah · 
"<l. arise doğru ilerledıler. Bare so- numara a i ma~azamıza ge- siyasetinı' "tt"v ..... 1 . .. ,. . d ı~, · • -- mm şıma- - mm gayrı anunı areket- ra maliye nazın yüksek maliye me-

•ızıd k' 1 , k . B I • gu ugunu ı erı suruyor. lın e cıdd" h b 1 I . . h d'I k J h"l .. · l . v 1\ a 
1 

ev erine döndüler.. ıece tır. un arı magazamız- Pekin, 12 (A.A)- Cin demir- ·~. . ı mu. are .. e .~r ~e~eyan ~rı ıza . e ı ere. ap~n . ~ cum:tı- mur annı nezdıne çagırark yapıla-

Nazırlar heyeti içtimaındnn son• 

cndiferine kurtuluş yolu açan Kroası dan tedarık ediniz. yolu mak t J kı , "k] .. ettıg1ı takdırde Çın hukumelının Ja- nın «Değışmez sıyasetı» ılan edıle- cak masrafları karşılamak üzere .. :~ap cttjler. Oda kilisede o.dedi bi- G 1 Jk r . ' 'ki t • amaTı. apo~ d. t atı yu ku po~ ara karsı iddetle hareket et- cektir.. alınması lazım gelen tedbirleri ka-''-·<ıy b e ece gaze!e er şun.er l'enın ıyençın en geçere meg-ek d'"'• ··~ ·ı . . 3 B h 1 . . l k 
dtl en ir ürü düşmanla no.sıl mika- dır: E efteros Antropos, Elef- F t · d k1 F j arar ver ıgı ogrenı mıştır. -- u usus ar ıçın yapı aca 

1 
rarlastırmıştır. 

-..;ı.n b teron Vıma, Proiya, Theatis e mu e ı ı!lt• aınet ere mu ~ öğ e en 
8 

V · .. h · ı . J • 
t~tı~!'.,"'ti~ini, nasıl onlan hezimete uğ- 1·deenngdaıye vhatt l~f ı~~nkı Vc:

1
" eng.~af~ 

1
Pedkin, 11 (A.A) - Çin kıt'atı masrafların bütçesi tespit edilec~-, j" i hşber ~lan mahfell"'r Jap. on· 

tliııc c ı: u sırada altı yedi haydudun ve saire.. S. 7 1 4 1292 rezelerle hareket ettiğini bildir'iyor. Marko onr~. .. ~n~ı~g ş~ rı~ e tır.. . . . yanın Çine ciddi surette ilanı hartı 
' 'd sır dü erek karanlık deliğe nnsıl • y·· k d J k . p k. 1 d. Polo koprusunu ışgal etmış- l larıcıye nazırı Ç .nde bulunan dece w ini znnnetmcmektedirler. ı~ h · uz a ar apon as erı e ın- ler ır b" .. k 1 1 ç· d 0 Si'·~ru ık"yc etti. .-. r " utun ·onso os arına ın e oturan l Iususi meclisin on dört temmuz 

~ıı."' sesleri iizerine bu yoldan değir- Nankin, 11 (A.A)--- Hariciye na- Japonları himaye etmek için icap tarihli içtimaında prens Konoe lin 
~ doğru ilerlediğini ililve eyledi. zır~ ~: Unng Sunghai, Japon büyiik eden tedbirlerin nlınmasını cmr.et- hükümetin Çine kar ı ittihaz e'tiği 
"t tıı~"ıı.ini tamamlayınca Şarlın tebrik e~?ılı~ı.ne bir nota vererek evvelki mic-tir .. Bu emir mucibince Çinin şi- hareketi meclisin tasdik etmesi ıdn 

r> dırlcrine mazhar oldu. gun sıfahi protesto:mnda biklirdıği malinde vaziyet vehnmet kcsbett:- uğraslı ~ ı bildirilmekt dir. 
~tdııyan i e garip bir gülümseme ile: noktal?rı teşrih etmiş • ve ezcümle ~~-
~ !'vtu :YÖ Kroas ı::iz tuhaf bir adam- 1 Lukusıao hadisesinden Çinin mes-

r t.I di ul olmadığını teyit ederek tazminat t< vrıc d h,.yecanla elini sıkınca, istemek hakkına malik olduğunu ,:s n i kendıne söylendi: bildirmi'?tİr. 
tıı~ d Acaba ben hakıkatc:n çok cesu- Hariciye bakanlığı hadisenin 
)~tlt haberim mi yoktu? Öyle ise pek halli için yapılacak plüzakerelere 
hllı. bundun sonra aklımı başıma ala- iştirak etmek üzere Pekine delege 

gönderecektir. • 
-21 -

l) r 10NTMARTER KfLISESt 
' ip,krı 1 A i me İn pt'rdelt>rle Örtülü 

1 
trf :t tıl 1 rla sü lı.i bir anıca No -ı 

i
t ... • .7 köpru ünden geçti. Koyu renkli 

er A • • k 1 'l"h ~-ymış ve nlU emme en sı "' -; h' 
t r kıt'a arabaya refakat ediyor-!:. ıl r de yürüyen heyet efradın
l 1 • ·ı 

~ ~lıJ. ı f' di;erleri arasında on adım 
r '<f Vurdı. Gözleri arabaya dikilmiş 

~ıı btı rn da mantosuna bürlinmü~ uzak
' ı~h heyeti takip ediyordu .. 
tf tıın .. d 
~ ~'t b· ıçın e prenses Fnvsta vardı. 

Londra, 11 (A.A) -- Pekinden 
Röyte.r ujan ına bildiriliyor: 

Pekinin bütün stratejik yollan 
üzerinde alelacele siperler tesis edil-

SACLW•SOCUKLUK•EKOHOMİ mistir .• Seyrüsefer yJlnız Çin asker
leri yüklü o!nn knmyonbra l>as· 

KELVİNATOR iki defa daha az işlediği DEHEUİfl 

halde aynı randömz.n elde edilen yogllne soğuk hava dolapları 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SES 

rü tahdit edilmiştir .. Japonların yak
laşmasına mani olmak icin demir
yolu bir kaç kilometre üz~rinde kal
dırılmıştır •• 

Japonlar da Fangtai yakınında 
ayni tedbirleri almışlardır. 

Şanghay, 11 (A.A) --Büyük Su-

i kH'k e 

mefruşat 

anyo 

ol ı a ra . 

~lı!q 0 Ylece Montmarter kapısından 
"f r. Asırlık nKaçların nltından yılan

\._· >'ol 
.. ~t) u takıp ederek dik yamaca tır-

ARTHUR VETTER 
IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

run cenubun yirmi beş bin kişi Ucuz fi at 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

llr. B d'k · l ene ı tın papas arının ma- MUCLADA : Ahmet Sabri Acanov 
Bugün Hopci siyasi konseyi bü- /zmirin en havadar yerinde ue Jeniu lıarıı ı- · · · -

tün tahrikatlara mukabele edilme- ZCZTalı cok temi:z ve emniyetli yıe.gcine ~~ -
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DIŞ TABiBi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokağı nu· 

mara 65 ·ı 
Telefon: 3055 ..1 

lç Hastalıkları müteha!lsısı 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütün sahş deposu karşı
sında 65 numaralı muayene
hanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon 3956 

Evi : Göztepe apartmanı 
karşısında No. 1018 

Telefon : 2545 

•• 1 DIŞ TABiBi 

A. Halim Bayer 
Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağustostan iti· 
haren hastalarmı kabule baş
hyacaktır. 

Birinci Beyler Numan za
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 1-15 

mayilerıe sinekleri I • 

_.. ,..,_. 

= ~ eQlendirmeytniz 
FLiT, bOtün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir.' 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu a~~""'====
sabit olmuşt\Jr Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil· r-ı-:~~ 
memiştir. FLiT, ken"disinden beklenen iki şartı mOkem· ..:=!!!! !!!~~ 
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- 11!1.slii:· tiii:: 
• şaktı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. ~;~,.·~.~:~ 

"./ , Gl\Gk 
/!_ ~' """'" ~rı..~~ır.:, · Yarıklara "e köşelere biraz FLİT TOZU '''C' 

/C:::_.;ı;y~-~'::/ ::' bocrğ, 
serpiniz. Hasara! derhal telef olur: caı ••• 

• •durur 

Enılak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. Yeri No au Nev'i 

Eski Yeni 
909 Karşıyaka Osmanzade şUmendüf er S 

ada 112 parsel 6 
123 • 137, 157, 63 

910 Karşıyaka Osmanzade demiryofu çıkmazı 7, 
ada 112 parsel 6 

914 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey sokak 5 
ada 106 panel 3 

915 Karşıyaka Osmanzade ıoğukkuyu Bastanlı 9 
çıkmazı, ada 148 parsel 36 .. 

917 Karşıyaka donanmacı M. Aydoğdu sokak 24 
ada 86 parsel 9 

51 

24 

34 

925 Köprü iskele çıkmaıı Tramvay caddesi 600 
934 Güzelyurt M. Azizler sokak. Ye: 65,67,69 Tj. 81,83, 

Ada 201 parsel 2, 

Tarla 

Arsa 

" 

Tarla 

Arsa 

.. 
Ev ve 

M2 
3898 

553 

1520 

1939 

544 

172.50 
119.50 
42 

Depozitosu 
T. L. 

155.92 

11.06 

91.20 

10,-

50.-

292.-

178.60 
19475806 • 26127360 hissesi 

938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokak. 
ada 199 parsel 2, 

32 taj 40 
iki dükkan 
Dükkan 5.50 44.80 

596208 - 808704 hissesi 
940 Güzelyurt M. Azizler sokak. 

ada 199 parsel 16, 75 - 528 hissesi. 
941 Birinci karataş icadiye sokak 

5 - 11 hissesi 
959 ikinci ka:-ataş Tramvay caddesi 

1 - 4 hissesi 
981 Güzelyurt M. Azizler sokak. 

ada 199 parsel 17, 15 - 36 hissesi. 
984 Köprü iskele tramyay caddesi 

ada 791 parsel 39 

13,15,i7 

16 

274 

23 

iki ev 

16 Ev 

304 .. 
11 " 

600 Arsn 

1004 Birinci Karataş podacı Ali Riıa S. 
ada 608 parsel 11, 392 - 1344 hissesi 

1013 Ayavukla Rana sc,kak 

25 taj 29 Ev 

39 ,, 
7 - 96 hissesi 

1026 Ayavukla 1 inci Asizler Rana sokak 14,16 taj 10,12 iki ev 
6 - 32 hissesi 

1127 • A. Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat h1'yC. 34 - 29, 84 Dükkan 
ada 207 parsel 13 34 - 30 86 

204 48.80 

154.60 

250.-

30.-

219.50 241.45 

6.-

4.40 

50,60 

300.-

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarhkla satışları 15 - 7 • ~37 Perşembe j?Ünü saat ONDA yapılmak knydile artırmaya konul· 
muştur. istekli olanların hızalarında yazılı Depozito akçesini Veznemize yatırarak artırmaya 
girmeleri ve yanlarıoda bir fotograf getirmeleri ilan olunur, 

26-13 (2102) 

Jzmir 
. 
iskan 

T h ık ... d ' aşra a ına muı e .... 
Müdürlüğünden: 

1 - Yapılacak iş, muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göç
menler için yapfırılacak evlere a;t ilandır. 

Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 
tekmil asri konforu havi 

Yeni 
9 Evlül .. 

Park 
Fuarı Beynelmilel 

münasebetile şimdiden yaptığı büyük değişikliklerle 
1 temmuz 937 tarihinden itibaren açılmıştır. 

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

Müdir:yet 

LAN 
iL Daimi Encümeninden: 

Makam, Bayındırlık ve Sıhhat ve içtimai muavenet direktör
lerinin oto ve kamyonlarının bir yıllık ihtiyacı olan ve her tene· 
kesi 17.7000 litrelik 2700 teneke benzin 15 gün müddetle ka
palı eksiltmeye konulduğunda isteklilerin Bayındırlık direktör
lüğünde mevcut eksiltme şartnamesine göre benzin vereceklerin 
2490 sayılı yasa hükümlerine ~öre hazırlıyacaklan 547 Jiralık de
pozito veya banka mektubu i c birlikte 26 Temmuz 937 pazar
tesi günü saat 11 de lJ daimi encümenine baş vurmaları. 

2305 (1291) 

Made kömürü 
Her cins toptan ve peral ende suretile rekabet lrnbul et· 

mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINY AN 

A - Mene.nen kazasmm Maltepe köyünde 91 kargir köy tipi 
tek evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 

B - Bergama kazasının Kmık nahiye merkezinde 20 kargir 
köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 

C - Dikili kazası merkezinde 31 kargir şehir tipi ve Çan
darlı nahiyesi merkzinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin 
muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruştur . 

D - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 kargir tek ve 10 
kargir köy tipi kargir çift evin muhammen kıymeti 6557 Jira 64 
kuruştur. 

E. - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köylerinde 
21 tek kargir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 
kuruştur. 

F - Torbalı kazasınm Kayas köyünde 32 tek kargir Ahmetli 
156 tek 32 çift kargir Havuzbaşı mevkiinde 54 tek kargir Taş 
kesiğinde 145 tek 16 çift kirgir köy tipi evlerin muhammen 
kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kargir 
köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 Jira 18 kuruştur. 

2 - inşa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan daire
since inşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim edileceğine 
göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten kereste 
tutan tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıymetle kereste 
kıymetleri hariç tutulmak suretiyle hesap edilmiştir. 

3 - işbu inşaat anahtar teslimi suretiyle 13-7-937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

ihale 28-7-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
14 ~e iskan müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ihale edile
cektır. 

4 - ihale her kaza için nyn nyrı yapılacağından teklif zarf
Iarmın bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler ihale saatından evvel 
2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde yüzde 7 buçuk muvak· 
kat teminatlarını tediye ettiklerine dair makbuz veya banka 
mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler fenni şartname ve 
planlarının ve mukavele suretlerini öğrenmek üzt:re vilayette is
kan müdürlüğüne kazalarda iskan memurlarına müracaat etme-
lidirler. 13-17-21-25 2333 (1288) - -

Bir Gripin a 1madan evvel 

lsbrabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir koşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

SALI 13 TEMMUZ 193 tfl' 
= 

5 c/aki~o Sonra ... . 
~ . ..... -

Aldlktan beş dakika •?.~.'.~ -· ··- ·- . . .. ··-······················-· .. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

·-~tlo.k 
birgösle~ 
7 ~\lll\U~ak 
11eaanf deri 

••••••••••••••• 
Bu her iki oteHn müsteciri 
TUrkiycnin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
rnile bütün Eğe halkına keıt" 
diaini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bU" 
luvlar. 

Birçok ~ usuılyetlcrine i)ôveteıı 
fiatlar mfithiş ucuzdur. 

1urıJ' 
TURAN Fabrikaları mamul6tıdır. Aynı zamand~ )<ref1J' 
tuvalet sabunlarını, traş abunu ve kremi ile gOıelhk J1 ı•"' 
lerini kullanınız. Her yerde Hlılmaktndır. Yalnız topto ııcell' 
tışlar için Iımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada unı~ıJ? 
telik Nef'i Akyaulı ve J. C. Hemsiye müraca t odloı~ 

Posta Kut. 224 Telefon E4S .,, 
., •'' 

lzmir Vilayeti Defterdarlığınd~6j0 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsil emval kanu00i<°a.irı 1, 

h:ıciz edilen Mirali mahallesinde Kara Kapı sokağındf ğ:ı çı~ef 
sayıh ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satı 1 n({• Pb~ 
rıldığmdan yeniden takdir edilen kıymet üzerinden aluerd•j 
sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin D

8
e
7
) 213 

tahsilat kalemine gelmeleri. 29-6-13 (11 


