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Cumhuriyetin Ve~_:ı~huriyc! Escrininin Bek~si, Sabahlan Çıkar Siycıs~ Gazetedir 

Hamldlye mektep gemisi 
TTabzon, 15 ( A.A) - Bu sabah Hamidiye 

nıckt~p gemimiz limanımıza gclıniştiT. Gem 
komutam, vilayeti, belediyeyi ve kumandanlı 

ğı ziyaret etmiştir. Vali bıt ziyareti iade etmi~ 
ve dönerken 17 pare topla teşyi olunmuştur. 

Bu gece komutan ve subaylar §ercfinc kale 
parkmda bir gardenparti verilecektir. 

YENl ASIR Matbaasında basılml§tır. 
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............... ____________ ___ Sayın lktııat Vekilimiz B. Celal Bayar ıereline dün öğle üzeri Şehir gazinosunda verilen :ziyafetten intibalar .• 

iKTISA~ VEKİLİMİZİN HUZUR~ARİYLE . !-Ordunun 
ooperatıf umumi heyetı toplandı TrakY~"''manev~ 

•IW&W- & 

üyük Şef Kooperatiflerin candan taraftarıdır,, 
Kooperatif davasının ehemmiyetini tebarüz ettiren Vekil diyor ki .. 

• • 
tıcaretın teskilô.tlanmasında kooperatif çil iği bir 

muhite ehemmiyet vermemizin 
, 

almıstır. Bizim , bu 
( Hükün1et harici 
umde olarak ele 
sebebi, burada kooperatif terbiyesinin başladığını görmektir. ) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ralarını 

Mareşal Fevzi Çak
mak idare edecek 

Yangın oldu 
Altı ev tamamen, iki 

ev kısmen yandı 
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Yeni kağıt 
paralar 

100 ve 500 liralık 
paraların basılması 

bitti ~" 
Yeni harflerle Londrada basılma 

Kurtuluş yolla
rından birinin 
daha temelleri 

atıldı 
ohm yib; ve 5 00 liralık parala~ 

Ik V ekiliıniz şerefine dün ~: ~:~:.:..~··~~~:i:~~ .. ~· .. ı·· '; ~ 
-BAŞTARAFI BtRtNCt SAH1FEDE- Ciiınhuriyet Merkez bankası ' :1 

maddeten hazır değildik.. Hala bu- k • • ı • k • f • ld. • 1 O, 5 O, ı.·e 1000 liralıkların y~n:cJeıı ~~ 
gün de kelimenin bUtün rnfutasiylc ışı } zıya et verı ı :vc:ni ~ekili erde bastırılması ıçın ~ 
hazır bulunduğumuzu iddia edecek ani şnıa yapmıstır. Bu paraların o1'' 
mevkide değiliz.. D '-' rılması eylule kadar tamamlanrnı~ ·ııdO 

ev~::= .=!:'~!d7ib:e1-.:i: ogruyu Bay Celal Bayar partide ihracat tacirlerile geniş bir ~~~~~- Yenib~u;l~n"'.~ d~··· :~ 
milli ellerde büyük bir inkişafa K •• k uç ve e at tı arıy e ar ·r to" 

Uçu•• çocuktan h b•h } t B b 1 N ·ıı· h k t tt• olacalttır .. Modeller tamamen tesP' ~ 
mazhar olmu§, iyi veya kötü netice- as 1 a y<ıp ı. u sa a azı ıye are e e mi~ ve ilk Ürncklcr basılarak ~ ;;tJı 
lere rağmen kooperatif ülküsünün ögv ren, derler zc gelmiştir .. Yeni pare.tar ted

8
''1lr" 

ik.bsadi bir kurtuluş yolu olduğu Evvelki nkşamdnn beri şehrimi- f ve Ziraat bankalarımızın genel di- Sizleri tebrik ederim .• Ve hak- bulunan kağıt parnlnnmıu 11sıı' ~· 
kanaati yayılmı§, bilhassa bölge- Dün sulh cezn mahkemesinde bir zin · -ymetli misafiri bulunan lktısat 1 rektörlerini, çok sayın lzmir valisi- kımda gösterdiğiniz bu sıcak hüs- dnha iyi bir ldğıt üzerine baS_ılı1itı" 
mizde hayli kuvvet bulmuştur- dövülme davasının muhakemesi ve ;ilimiz B. Celal Bayarla refakatle-ı ni \•e belediye reisini, birliğimizi teş- nü kabulden size şahsım ve arkadaş- tır ve üzerinde cümburiyet de'Vf1ıı eti 

Kooperatif ülküsüne tamamen sırasındn suçlular tarafindan göste- rinde gelen heyet ve aatış kooperatif- kil eden kooperatiflerimiz mümes-ı larım namına teşekkür eder ve hepi- buyük başarılarından bir kaçını gösl 
inannuı ve bağlanmış bulunan hü-

1 
rilen bir çok müdafaa şahitleri ara- leri mümeuilleri ~erefine dün üzüm ailJerini ve davetimize icabet lüt- 1 nize Allahısmnrladık derim.. re.imler bulunacıılctır .. 

kümetimiz de bu cereyanı kuvvet- •unda, henüz on iki yaşında bulunan kurumu tarafından yiiz em kiıilik funda bulunan şerefli mebustan- Şiddetli olkışlar... Malı· ye meslek 
lcndirmek, hızlandırmak için el- Müzeyyen ndınclaki bir kız çocuğu bir öğle ziyafeti verilmiştir. mızla az.iz misafirlerimizi saygı ve Müteakiben ziyafet sona erdi ve 
den gelen bütün gayret ve faaliyeti da dinlenildi.. Hakim Naci Erel : Ziyafette bay Celal Bayar ve iz- sevgi ile selamlarım.. grup halinde fotoğraflar alındı.. k b d 49 
aarfeylemiştir.. \Küçük şahide dedi ki : mir mebusu bay Hamdi Aksoy, De-1 Müstahsillerimizin kalkınmaları iHRACATÇILARLA HAS- me te İO en 

Bugün kurulan ve bundan son-1 - Kızım .• Çocuklar yalan söyle- nizli mebus·• bay Haydar Rüttü,Vnli ve kendi işlerini istihsalden istih- BlHAL. '- • • )dtJ 
ra kurulacak olan koopera~fler, yal- mezler .. Sen de küçüksün •• Sana ye bay Fozlı Güleç, belediye reisi bny lake kadar bizzat ke~di elleriyle, Ziyafetten sonra vekil bay Ce- KiŞi mezun 0 
mz ve himayesiz değildirler. Onlara min venniyeceğim .• Şu i~in doğru- d~~t?.r .~ehçct Uz, İ§ baniu:sı uT?um kendi bilgil~riyle, kendı .vası~ariy- lal Bayar §ehir~~ ~ ziraretlerd.e Bu yıl maliye meslek mckteblll!: 
devlet canla ve başla yarclım kara- sunu anlat.. muduru B.Murunmer En~. Ziraat le ve kcndı sermayelerıyle gorme- 11bulundular ve muteakıben Cumhurı- 49 1 __ , nı.e->~ 

k fil
.. bankas d B K l Za ba 1 l 1 d k fl H l' dşi mezun olmuştur. Y~u _. .. nnı almıştır .. Bugün bu arann ı I Küçük Müzeyyen hadiseyi ha· ı umum mü ürü · ema ğe şama arı yo urı a, ço şere i yet a ~-Partisine giderek orada JJir lnr muhtelif kıwılnra maimUdnr<i_ °.:. 

adımı ela atılını~b.r.. tırlamagw a lüzum oo'"r,meden ezber- im, gümrükler beş müdürü bay Sey- bay Celal Bayann irşat ve himaye- müddet kalarak ihracat tacirlerimiz· td il" 
:.- ıı;. O ha b d T rnk gönılerllcccklerdir. Bu sene 

Bi~ kaç sene evve! ~urulmuş olan letilmiş bir papağan gibi gayet fi, . züm kurumu müdürü_ .. Y 1~- leri altınd~ .atılan .. u .. a ım, ~.r~ le bazı hasbihallerde bulundular. unl 
Kredı kooperatiflerı ıle bu defa t«"".ş- acele olarak : maıl Hakkı Veral, banktı mudurlerı, mahsullerının butun menafiım Müteakiben otomobiHe Karşıya- z B:rıFy:y~~ H Ali ~ 
kil edilen satış kooperatifleri birbi-ı - Macide, Müşerrefi dövdü .. Mü- lktısat vekaletine mensup te~k- 1 Türk müstahsiline temin gibi yük- kny~ giderdek b5_oğu~~dudyu ?e!edhiye Nuri, · Z;a Naf:, rHak':.11tsrn~l, !.~ 
rine müvazi olarak her ikisi de dev· 1 şerrcfin anası Nuriyc ve Refia da küller müdür ve mümessilleri, mat- sek bir gayeye doğru h~p beraber 

1 gazınosun a ır mu et ıstıra at Mehmet Tu t C al Vasfi .,_r 
let eliyle yürütüleceklerdir •• Koope- Pakizenin boğazına sarıldı.. buat mensupları, tabf kooperatifleri yürüyüşün ilk hareketıni tetkil 1cttikten sonra vapurla Alaan~k A 1 Ar'f rguHn.:_ em ' ·~~ 

•tt___ l J la d C - '11 ' d'W L__ d' D l · h · · t'-'-- · k l ' d Ş h' vn' ı' u.»ıU Osman, ~r ratirıen:: Azım olan e eman rı ~v- - özünle gördün mü.) mumessı en ve tger ~ zevat e ıyor. ev etm er ıtı mu 1WQl mu· ıs e esme ve ora an e ır gazino- k t Ri R' ' wzıı, ,. 
let bulacaktır •• Onlara 18zım olan - Gördüm... hazır bulunmuglardır.. ıvaffakıyctle neticelendiren nurlu eli, lsuna yaya olarak gelmi~lerdir. Ş·e~ \i h za, tb ~ Ahm:!tl rJelııı1elı 
en yükaek kredileri devlet milli ban· - Sana mahkemede böyle ıöyli- d wZiyafet, Viyana orkestrdasının çal- ~iz Tdürk drn~ds~?~il~nin bt~ ?ayb~!t lktısat vekilimiz bugün saat altı- ~us~, eM~~a,r X:;m1:1

1 ~et. \'~ 
kalar vaaıtaaiyle temin edecektir •• yeceksin diye kim söyledi) ıgı Üitif parçalar arasın a tam iki ı§ıne e eg •gı ıçın ne ıcenın u- yı yirmi geçe hususi bir otokarla ve H1km t, Sai F F rl'ııcıı1 -~-''-larda S l la '- .. l ki w l b··r· '"k k · c m, eyzi, uat. P' ıııa-
vnaK. n istenen bir tek fCY var- uç u n göstererek : saat ?evam ctmif ve ço~ neşeli tun ~~ a ıgıy e ve . u un Y~ . se refakatlerindeki zevatla birlikte Kemal, tbrnhlm, Zi a Bnyrıuıı, il ıJr 
dır •• O da kooperatif ülküsüne sadık •• İ şte bunlar.. geç.mı~tir. Ziyafetin ortalarına doğ- mena.fı~y!e çok kısa bır zaman ıçmde 1 Nazilliye gidecekler orada in~tı si MUnU Abdulla: s .relıJ11İt 
kalmaları, mütekabil emniyet esası -· Bu laflan sana nerede og" ·retti· ru üzüm kurumu müdürü bay Is· tecellısını muhakkak sayanın. hemen hemen b"tm~ ı B ' H r, ' ırrı, _. 
d d hl k f 

. . 1 t • .. ·· k "fi • • 1 ı ıı o an asma san, nyrl. Ahmet ve Hadi. •••' 
nhilin e a a i vazi elerini hatır· ler}.. maıl Hakkı Veral şu nutku ıradetti: ncır ve uzum ooperatı erımız, k b. .. d . ki d" ................................... . 

lıyarak çalışmalandır .. Bu esaslar - Dışarıda.. B VERALIN NUTKU milli birlik ve beraberlik düsturu 1 Baom Ceınal~lınBı goz e~dgeçkırec~ .er ır. cc~lerdir.. 1.t(f 

d h·ı· d E bö0 l · · S bö I 1 • · · d k ti.f ·1ik 1 k j Y a ayar gı et en ıkı saat Ak h · · d.. ecel."' a ı ın e ge gesmın yamtaca· -- ana, ··y e 8Öy ersen para ve- Bugün resmen ve filen işe başlamış ıçm e oopera çı şuuruy e, 0- ı knd S şama şe rımıze on l t,tı' 
ğı örnek varlık, bütün Türkiye için recegız"· , oyuncak alacagvız demedı·- b 1 (1 · · · ·· ·· ta operotifçilik ahlakiyle, kooperatifçi- ar elçukta kalacaklar ve bu pazartesi günü tehrimizden 

5 

, u unan zmır 1 ~cır ve uzum rım l k 1 k f arada Kuıınd kad d ·d b ı h k 
mesut bir kurtuluşun yollarını aça- ler mı"'.. tı k t' r · b. l""') i tcs::müdüy e ve ooperati çilik r- asına ar a gı e- u a are et edeceklerdir .. r sa ş oopera ıı rı ır ıgı namına .. .. .. 
caktır.. - Demediler.. mümtaz ve güzide vekilimiz B.Celal ~lk~suylc çalışarak o~taklaru'?ı~ 

Dün birleşen ortaklar bu vazife ve Tetkikatı nihayet bulan bu dava- Bay arı, yüksek hizmetleriyle mem- ımka~m ~n son had~md.e faı?elı 
mesuliyetin ağırlığı kadar üzerle- nın karan ba~ka bir gün tefhim edi- leketin zirai ve iktısadi hayatında olmagı ~.egane şı~r edınmışl:_rdır .•• 
rine aldıklan işin §Crefle dolu neti· lecektir.. k1Vmetli birer varlık teskil eden lş Bunu mumtnz şefım bay Celal P.a-
celerini gözönünden uzak tutma- · yarın ve şerefli misafirlerimizin yük-
dıkları gün, yıllardan beri ıstırap Sarhoşluk vak'alari roaaldı •sek huzurlarında söylemeTi hem 
veren, kendileri için ve hükümet ""° ~ bir vazife, hem de manevi bir zevk 
için lfü üzüntü kaynağı olan en mü- • bilirim ... 

ürk - Fransız ticaret 
an aşması tebliğ edildi 

Yeni esaslar iki memleket münase" 
him davayı kendi elleriyle çözmüş ş f re Kooperatörlükte bize örnek olan, 
olacaklardır .• iç ve dı§ piyasalada millt rehberimiz, eşsiz Önderimiz, bat • • k • f b• I kfİf 
nazımlık vazifelerini kendileri gö- .b ] yer yüzünün en büyük adamı aziz ına genış ın ışa vere 1 ece 
recekler, devletin dı§ ticaretini.peri- a at a yo Atatürktür •• Onun açtığı her çığır· 14 haz" d A k d . 1 '" 

lık k k k
'l" ba" d ld w ·b· k "f ·1·k ıran a n ara a ımza a- yasamızdan Fransaya ihracatı O 

van tan utarara , teş ı ata gla- a o ugu gı ı ooperatı çı ı y~ nan · T·· k F . btı~ ak h daki lı _,_ d 1 d d b"' .. · 1 b.. .. yem ur • ransız tıcaret ve netice olarak Fransadan ınü ~ 

k
m l 

1 
__ ususunb l çakl şdmuuı8rını a Son gilnlcrde şc>hrlruizde sarhoşluk• da bir delikanlı, zilzumn sarhoş ol· .un a al utb.~t .~madnımız la, utuln klearing anlaşmasının esaslan şeh- kolaylaştırması diğer tartı~iı' 

k~-~r~mış ... ~ adca ha: ıbr . .' k~ teş-

1 
vak'aları yine çoğalmnğa başlamıştır. il muş ve bir arnbnyn atlayarak Başdu- ma~~~~ a, 1 ~ un 1 uy~~. arım~ a rimizde alakadarlara bildirilmiştir ••. ertilmesini temin edeceği t.~bıı~ 

! a tnkal sozu~ enhakkıç ır ;;se· Failleri meşhut suçlar kanununa tev- rnk caddesinden geçerken ayağa kalk- ve T u.~~ vai/gı·1t a yulu~~g.ı.z. iki memleket arasında ticari mü- Bundan başka gülyağı ınubtı) ~~ 
nTınkil~§tLıU anmkaga kasıd Y_?h tur .• fikan derhal nöbetçi mahkemelere gön- mış ve ellerin!, başını havaya kaldım· 'h lkarlı ~ı ve ~.yı t fsmet noknun.~n badeleler iki o.na yol takip edecektir. mukabilinde muayyen f ran,.sıı ~ 
eş a nma tan ın ı racat derilm"ktedlr DU in dört hocı- rak· a çı ıgı en on sa ta tutara mus· I H .. T t~· • 1 • . b' . . . ı " . n yn ız sar .. . t h il f" . .. d"' h r d - ususı ale.s fümeri maddelerinin huausıı· r!' 

ışlıerının Tır .. nkızam velaıntaa.~ 'baa tına luk hadisesi tcsbit edilmi<ılir. Bunlar- - Ooooof!.. Of!.. Yum~ya can bea ~ mena ıını .. okz k ustuhr . a ı~ le 2 - Umum"'ı klear·" l J l k . . "tha ı a nması, ur pazar rınm ıti rmı dan ~ b " .. i nımseyen yu se şa sıyetıv e ıng.. yo uy e meme etımıze ı 
kıracak hadiselere meydan veril- enteresan bulduğumuz ırısın ~ vcr~n koca Allrih!.. aziz Cümhuriyet Halk Partisi hü- Fransaya ithal olunan mallar sı vazedilmittir.. • ~ 
memesi olduğu bir çok defalar devlet m~keme snlıasını yazma~~ f e~v~, Dıye avazı çıktığı kadar bağırmış kümeti kooperatiflerimize, kanun- grubuna giren her hangi Türk ma- Gerek genel, gerek hus\l~ı reci 
namına kat'iyyetle ifade ve temin :ınk. ceza kanununun ~ınc as ı~ ~ :.:ı nılralarını devam ettirmiştir. Re- ların çerçiveleri dahilinde, yüksek lı, yeni muamelelerde hususi takas yoluyle olsun bütün Türk ~ ,! 
olunmuştur .• Binaenaleyh koope- u gıbi suçlular hakkın a mevzu n et çıkartım bu nclmn hakkında der- himayelerini daima ipzal buyura- mevzuu olabileceği gibi bundan ev- bedellerinin yüzde otuz be§l ~· 
ratiflere vüs"at verilirken ihracatçı· nun hUkUmlcrinl okurlıırunızıı yazma- hal cUrmU mc;h~t Y~~ılmı.ş ve. mah- caldardır .• Sözlerime son verirken velki anlaşmada klearing hesapla- best döviı; olarak Cümhuri>ret ıcıJ.ı' 
lanmızın kuşkulanmalarına hiç bir ğı f~ydalı buluyoruz. 571 inci d ~eye verllm~tir .. Nobctçı Mkim B. birliğimiz namına eşs~ dahimizin rındaki bakiyenin yalnız mahdut kez bankası emr:ine flmade. ~ I 
sebep mevcut değildir. 1:1rkcc:8 kanununun t ma • er Knyn knrşısına çıkarılan suçlu- nurlu huzurlarında saygı ile eğile- mallarla ödenebileceği kaydı bulun- caktar •• Anla§manm müdde~I ~ 

Bir taraftan onlann, diğer taraf- desıne gore, her kim, umum veya ya sordu: ı rek minnetlerimi bir kerre daha 1 k 1 • . . nedir .• lki ay evvel fesheO';'eıl 
tan kooperatiflerin lı malan mil- wnumun girebileceği yerlerde halkın ra. - Hala aarho~ musun, yoksa ayıldın mı tekrarlar, büyük Ba bakanımızla ma ta omasına ~uka?ıl y~nı an- takdirde yeniden Benelik ôe 1'f, 
1 
.. 'kt ..... d· t . çaki ş fı h" hatını bozacak veya rezalet çıknrtacak Suçlu utandı n .... ım önüne elidi Hn- ··mtaz ı"ktı•at kil. ~ "k 1 la§mada, Fransaya ıthalı kabıl mal- kcndiligyinden uzıyacaktır •• A.~ı'".t# ı ı ı"" ıya ımızm ın şa na ız· · ~ 0 

• mu .. ve ımıze §U ran a- 1 b · b'l ·· 1 T" psı· 
met edeceği kanaati he C 1 .. d .. - surette ve 6şik.Ar bir halde sarho~ ola- fif sesle blrşcyler söyledi anuna l~itl- rımı teyiden arzederim ar gru una gıren ı cum e urk bir temmuz <:';7 tarihinden ıtı 
şüncelerin üstündedir.. Ko~r ~atif- rnk yakalanırsa on beş gilne kadar lemedi.. 1 Davetimize icabet·• buyurduğu- n:ıallannın bu h~sapl~nn ödenme- mer'iyete girecektir.. • 't ıef 
lerin mesaileri ihracatçılar ~erin- hafif hnpsc veya on beş liraya kadar Hfıkim sualini tekrar etti: nuz için h~pinize ayrı ayn te§Ckkür ıındc kul~nılabıleceğı. esası kon- Eski anlaşmanın müddeti bı 
deki bazı şüphelerin ortadan kalk- hafif para cezasına ve 572 ncl maddesi- - Akşam çok bağırdın da, §lmdi sc- borcumdur.. muıtur • u CMSın hır taraftan pi- muza kadar uzatılmı tır •. 
mrunna yardım eyliyeccktir ne göre de, sarhoş olup ta başkasına sin mi kısıldı? B. CELAL BA y ARIN CEV ARI 

Ç .. k"' .. h 'll d •• . tecavüz ve umumun istirahatini bo· Suçlu cevap verdi: lktısat vekil' • B y l k un u musta sı er ış pıyasa· la iki kadar hafif ha . ımız • era ın nut u-
lan da kendileri ölçmek fırsatına zan nn aya, pısle ce- - Benden kim dava ediyor? na cevaben kısaca demi~ir ki : 

lik la 
__ 'LLrd zalandırılncağı \e sarhoşluğu itiyat de- - MUddeiwnumL - Aranızda bul d c·· d .. 

· ma ~ o ~ ır.. recesine vardırnnlann doksan Und S 1 Salih kan~ ....... ~ d'" :{,. .... • 1 ba . un um.. or u-
Dün kooperatif ortaklariyle ge- g en uç u • ~ına onen gv.c.· gum ış er na ıstikbal için sevinç 

niş bir hasbihal yapan değerli lktı- aşağı olmamak Uzere hafif hapse mah-ı !eriyle etrafına bnkınd.L Dnvacısıru 1 ve ferah verdi.. Muvaffakıyet ümit
eat vekilimiz vaziyeti büyük bir vu- kQm kılın.ncaklan yazılıdır. Şuraya arar gibi yaptı. Nihayet yolvamuığa lerini beraber götürüyorum.. içinde 

h bel.. ti .. 1 •L_.J t · dlkkat etmek lhımdır. Yani sarhoı=luk- bnqladı• bulundugu .. nuz b b 0
' "k · zu ve aga e §OY e ucıue e mı§- d f nhk :.- 1 ~ · u uyu gaye sı-

lerdir: tan iki e a m Om olup ta Uçilncli - Şimdiye kadar hiç içki kullanma· zin himmetli ellerinizde muvaffakı-
- «Kooperatiflerde hiç bir suret· de~a yine ayni suçtan mahkemeye sevk dun. Bir teessür dolnyıslyle içmek mec-

1
yct gösterecek ve başka yerler için 

le husumet zihniyeti yoktur .• Ko- edile~lcre verilecek ceza, tam doksan buriyetinde kaldığım rakı, beni bu ha- rehber olacaktır .. Ümidim budur,ar· 
operatifleri başkalarının menfaat- gUndur. le gctirdL Affet.. zum budur .• 
lerine seci çekmek için kurmıyoruz.ı. Bu.rru:ı b~llndikten sonra, dUn din· Htıklm §ahitleri dinledi ve sabit gör· Bu ümit ve arzuyu bana veren 

Bundan başka kooperatif ülkü- lcdlğımız hır sarhoşluk muhakemesini dU~il suçundan dolayı Salihin altı giln kudret işin dirayetli ellerde bulun-
sünün yurdumuzda tahakkuk eylive- anlntalım: Muharrem oğlu Salih adın- hnpsine ve derhal tevkifine karar verdi imasıdır .• 
ceğine dair teminatı yine lktısat , ·e· ~ ... ,J"l· · · ·"" ·:~ . ... • , ...... ~ ....... . · • ,, .. ~ . .... . . ,,. ,..... ... r,.;ı,-'lllı·6-; ... ...,...,.,..,F~ •. - . . ., . -=" 

, ..... ;,, .. .. · ~~ .... • .. : ..... ~ • .;. •ı t.' ...... .. .. . ... , ) .. 1 . ~ ..... 

kilimiz müjdelemişlerdir .. 
- «Büyük Şef Atatürk koopera· 

tiflerin candan tarafdandır .. Basve
kilimiz İnönü kanaat getirmişti~ ki 
kooperatifler harici ticaretimiz için 

ıe Temmuz 937 
CUMADAN 
ıtlbaren TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

en iyi teşkilat ve vasıtndır.» ı 
Şu halde muvaffakıyet için ne 

§Üphemiz olabilir?.. Büyük Şefimiz 1 
Atatürk' ün inandığı hangi fikir VAT· 

dır ki hedefine ulaşmamış olsun.. 1 
Ve yine hangi dava vardır k i 

lnönü inanarak onu eline alsın da 
muzaffer kılmasın? •. 

Binaenaleyh daha dün temelleri 
ablan sabş ltoop· . a tifleri birliğinin 
müstahsillerimiz için mesut kurtu
luş yolu olacağma şimdiden inan-, 
mıf bulunuyoruz.. Dünkü hadiseyi 
de bu kurtuluş yolunun temdi sayı- ı 

yoruz.... HAKKI OCAKOOLU 1 

3151 
Mubtcram halkımızın tumdıj!ı ve bildiR-i ve sevdii?i artistler tarafından 

2 MUIITEŞEM FiLM BiltDEN 
temsil oluomuı 

1 - PAGANİNİ 
IVAN PETROVICH - MARY BELING tarafından temsil edilmit muzikah, şarkılı hliyük operet 

2 - PALYAÇO 
LILYAN HARVEY - ARMAN BERNARD gibi iki dahi sanatkarm vlicude getirdikleri enfes filim 

SEANS SAATLARı lj Renkli 
Paganini 3,30 - 7,15 de Mlrv/ 

Palyaço 5,15 - 9 da A. 
Cumartesi, pazar ıaat 1,30 da Paganioi ile "baılar 

/ I ' 
FIATLER 

DUHULiYE 
TALEBE 

20 
10 

KURUŞTUR 



16 TEMMUZ 1937 

lngiltereden 
Yapılacak ithalat 
Ankara 15 (A.A) - lktısat 

tckaıetinden tebliğ edilmiştir: 

• t 

}·9-936 tarihli Türkiye - in
~· tere ticaret ve klering an-
~f~asının 13 ncü maddesi mu- Moskova, 15 (AA) - Sovyet mer· 
cıb kezi icra komitesi reisi Kalenin Türkiye 

ınce Türkiye He kleı.ing ve- hariciye '\ekili Hüştü ATas ile Dahiliye 
Yt benzeri anlaşması o'mıyan .. ·ekili Şlikrü Kıı.yayı kabul dmiştir .• 
~tnıleketler menşeli mallar in- Tiirkiyeııin Mo kova büyük elçısi 
f ıltereden transit suretiyle ve ZekUi Apaydın vekillere refakat di-

l
,t1Jbsusi hı'k. as .y.o?u He Türkiyeye yordu .. Bu knbuldc Sovyet hnri-7:1e 

al d l komiseri ba:r Litvinof ıa hazır bulun-
d 

e ı ebıhr. Mezkür mad-
e b muştur .. 

hluci ince ithalatta bulun- Bclgrad, 15 (AA) _ Samo Prava 
llı~k istiyen tacirlerin ithal ede· gazetesi yazıyor: 
:.klcri maddelerin isimleriyle Moskovndıı B. Litvinofla nyni mn· 

2 
1 t~r ve kıymetlerini en geç &aya oturmadan evvel Türkiycnin k•y-

l' Agusto 1937 tarihine kadar metli ve muktedir hariciye vekili bay 

l~b at vekaletine bildirmeleri Rüştü Aras Tahranda yakın şnrk ıçın 
Ut büyük ehemmiyeti oln geniş mesai!lini 
unıu ilan olunur. bitirmiştir.. Sandnbad pnktı uşenmek 
ithalat re1·imi bilmez bir surette sulh iyini takipten 

foriğ olmıynn Türk cümhuriyetinin mü
\' lstanbut, 15 (Telefonla) - dafansını temin edecek bir şahcserdır. 
beni ithalat rejiminin tatbiki- Bu pakt mevcut vaziyetlere riayet 

t~-bugün başlanmıştır. Güm- ettirecek t<'şkilntlı bir sulh m~mnsını 
11•te bü tazammun -ediyor.. Bu münasebetle 
A yük faaliyet vardır. Atntürkle Şahi~h arasında teati edi· 

"'lllerika _ Rusya len tdgranar hu paktın eh<'mmiyc•i 
hususunda ıaın bir anlayış mevcut ol-

) duğunu ~östermcktecİir .• Y O U Sovyt:t • rürk dostluğu saye:; inde ~ok 

YENi ASIR 

Kalenin vekillerimizi kabul etti 

Verilen ziyafette ·Türk-Sovyet büyük 
dostluğu hak ında tu lar s9ylendi 

Dost ülke 
veren 

hariciye komiserinin nutkuna cevap 
hissiyatımızı anlattı Dr. Aras 

Türkiye hariciye vekili doktor Rüştü 

Aras n. Litvinofun nutkuna aşnğıdaki 
sözlerle mU'kııbelc e1mi§lir: 

- Her ~·den evvel bize karşı göstcr
mış olduE,runuz nazik ye samiml bi.ısnti 
kabulden dolııyı gerek kendi nnmıma 
ve gerek arkadaşım dahiliye vekili ve 
C. H. Partisi genel sekreteri B. Şükrü 
Knyn namına ve gerek bütün Türk de
legasyonu namın"\ teşekkUr etmek is
terim. 

Sahife 3 

HALK 
Cephesi 
nümayişleri 
Pariste büyük 
tezahürat yapıldı 

Paris 15 (A.A) - Dün öğ
leden eonra halk cephesi tara· 
fından tertip edilmiş olan dört 
nümny;ş alayı Nation meyda
nında toplandıkları vakıt orası 
hakiki bir insan denizi man
:ıarası gösteriyordu. Nümayis· 
çilerin adedi birkaç yüz bini 
bulmuştur. 

Uumumi şevk ve heyecan 

Ilı lrfoakova, 15 (A.A) - Gro• mühim oln Krıradeni:t. havzasında ve 

,:' tayyaresinin muvaffakiyeti memlcketlerimiZin bulunduğu bölge- r 
ı.}Jin.İn meserretJj nümayişine lcrde müstakar ve huzurlu bir vaZİ}•et Jar .. 

Dost ve komşu büyük memleketin 
.ber taiafu.ıki memurları tarafından 
bh.lere karşı gösterilen bu samimi mu
nmelelcre :zaten alışkın bulunuyorum. 

Souvctlerin mümtaz §eflcri Pek doğru olarak işaret ettiğiniz gi-
ıekilde dostluklar vardır .. Harpten ev· bi bWer buraya sırf Kemalist Türkiye
vel menfaatleri muhtelif hattfı yekdiğeri· nin Sovyet Rusyaya karşı beslediği ala
ne zıt bulunan iki üç memleket her han- kanın ve derin dostluğun tesiri altında 
gi bir %amanda emperyalist ve müteco.viz geldik. Bu suretle bUyük memleke
rnnktıatlnnnı elde etm~k İçin birli~ ya: 1 tinizin bize karşı daima göstermiş ol
parak bu euretle cllenne geçen hısseyı duğu &amimi muhabbet hislerine mu
paylıı~mak istedikleri ıvuit do.üuktan kabelc <:ttiğimiı zannında bulunuyoru.z 
bahsederlerdi.. Filhakika Türk • Sovyet dostluğu iki 

geçen senekilere müşabih idi. 
Resmi tribünden söylenen nu· 
tuklar hoparlörlerle her tarafa 
yayılıyordu. Bu trÜ>ünün fistü
ne muazzam ve üç Fransız: 
renkli bir arma konulmu ve 
yan tarafiarma yine Fransız Is· 
panyol renkleriyle kırmızı bay· 
raklar çekilmişti. Ispanyol cüm
huriyetçilerine gönderilecek 
olan birçok eşyalar harp has
taneleri ahalinin şiddetle al· 
kışlarını davet ediyordu. 

Londra1 15 (A.A) - Mat
buat ispanya işleri hakkındaki 
lng;Jiz tekliflerine uzun maka· 
leler tahsis etmektedir. 

~Qthı t T yordu.~ Bu kabul~e Sov):el 
0

harkiy
0

e 1 Biı:e · gelince. : S~vyct hük~~~ti na
bı b ye vermiştir. ayyareci dostlugu umumı banş sıstemınde hı· ınına kendilerıne ıhtar edebılınm ki, 
~ l afil bu suretle Sovyet rinci derecede bir i'ımil haline geldi. Ba- bu devletlerin Avrupadn teşekkül eden 
)o~sya ve Birleşik Amerika nş doıttlarının Sovyet - Türk dostlu· sulhçu hükümetlere ve barışın diğer 
Old U~un kat'i surette açılmış ğunun bu şümulünü idrak \'C takdir et· direklerine karşı olan baltalama hare-

tıgu kanaatindedir. mektc olduklanna kani bulunuyorum. ketleri sarsılmaz Türk • Sovyet dostlu-

Times gazetesi Almanya ife 
ltalyanın ispanyadaki gönüllü
lerin geri çekilmesi hakkındaki 
mükerrer beyanatlarına rağmen 
henüz son sözlerini söylemem!ş 
olduklarım yazdıktan sonra 
lngiliz teklifinde muharip hak· 
larının denizlerde tanınmasına 
lconulan tahdidahn kontrol sis
temindrki bazı boşlukların dol· 
durulması ile telafi edildiğini 
kaydeylemektedir. 

J Bu dostluk ancak harici tıiynset prog· ğunu berhava eımeğe kadir değildir .. 
apon bankası rnmlım bt·ynelmilel münascbeıl<'rdc hu· Türkiyenin dünya barışını kollektif Muharebeden sonrrı başka mi:ıaller memleketin siyasetinde daimi bir fımil 

de görülmüştür.. Yekdiğerine güçlükle olarak kalacaktır. Milletlerimizin ken
gi2'1encbilen bir itimntsız.lıkla bakan iki di mevcudiyetlerini keneli serbest in
hükümet haddi zııtında harici siyasetle· ı kişafüınnı müdafaa için yapmak mec
rinde zıt mnksatlan takip etmekle be- buriyetindc kaldıkları knlu-.. manca 
ra.bcr yalnız dostluklarını ilan için de- mücadeleler esnasında doğmuş olruı 
ğil bilhassa bu dostluğu avnzlan çıktı- bu kuvvetli ve sarsılmnz dostluk 16 
ğı ı~adar bağıra bağıra ilan ederek her senedenberi her sene biraz daha kuv
kesi korkutmak için birden bire muta· vetlenerck iki memleketin halk vic
bık kalmı lnrdır.. danlarında ve parti zihniyetlerinde dc-

T k zur, isıikrnr, itimat, hürmet, emniyet ve emniyet ve taksim kabul etmez barış 
""' O YO, 15 (A.A) - Japon- devumlı hnrış z:hni'-·{"tle · le kabıli t•· S h "" d 1 J .... esası üzerine tahkim için ovyet ü-
tsba ev et bankası avans ve lif. olmıyan bn.zı devletlt'f tar f ndan kümeti tarafından yapılan bütün icra-
ltaltrn üıerine faiz miktarını suıkasde hedef olabilir. Bu dnletler bul atıı i tirnk etmiş olduğunu krıydetmek-

oıl t B d kabil "'uika:ıtlar "rt'kA • 1 '\ e 
la Ş ır. un an gaye harp .. ı ı ap etmı er 

nayj' · Türk siyasetinin en sal:.hiycıtar :li· le bahtiyarım .. 
"'"h ının genişletilmesi ve Sovyet • Türk d'>stluğunun şu husu· 
oq.. t J mamdarlan kendilerine butün hu sui-
j,.İ ~ille fevkalade istikr1tzlar kastların peşinen tam bir iflasa mah· siyeıi \'nrdır : 
t il ıcab d k d• · 1 Ier iki tnrnf.ı diğer c:levletlerle fer· ttı:n e en re ıyı temia kum olduğunu anlatmı~ olınnlannn rnğ· 

l
ellctiir. d-ö.rt çocumenkirtiıkaup etmsektee dvc bıe•rmdevnmdıır· c:li menfaatlt!rine uygun olarak münase-betler tes:s.ine tam istiklal vermektedir. 

Bununla beraber hu dostluğu dünya 
banşının muhafazası hakkındnki karvı· 

lıkh aktif arzu ıımıin etmekte old~ 
ıçm 111.ı taratın mutenrn Ve) a tahrıp-

Bu korkulul· ittihaz edilen bir dost· rin kökler salmıştır. Bu dostluğu nut
luktur .• Ve nncak siyasetin henüz aaf kunuzda bir misal olarak ukrctmekte 
piliçlerini korkutabilmi§tir.. haklısınız. Nitekim ben de ona «Hususi 

Ke:za bir devletin muahedeleri ta- .. b il 'L- d 1 • • - · ··--· · - ID}Lnnse c er> .ıutY ıy c .i§nrct etmiş-
yabu sndccc bir ırk akrabalığını ilen Eski sultanııK '\\! 1rUuıı.. ..... , ..... ~ ..... 

Daili Telgraf'ın miita!easma 
göre lngiliz teklifleri her bal-: 
de büyük bir dikkatle ve dos· 
tane bir fikirle dt-rni!ll ..öhınsı
müttefiktir ki bu teklifler et· 
rafhca düşllnülmüş ve ameli 
bir düşünce ile tanı.im olun• 

bı• r ı· htı"" yar kür kuvvetlere muzaheret veya bunlnrı 
takviye edecek veyahut ta bımş po· 

(" trınsiyelinin Lir tek unsuruna dahi za. 

sürerek diğer bir de,·leti, onun toprak z1 karşı karşıyn koyan mfınası7. müca· 
bütünlüğünü '\' c siyn i istiklalini tehdit dele unsurlarından sonra iki millc
eıtiği de vakidir.. tin mukadderatlarını ellerine nlır 

~Q ki k ı • ı· d } rar verebilecek hiç bir harekette bu· cu arının as er iğı ge ınce avu lunmıynenkları kendiliğinden sabittir. 
Bununla beraber bir müddet için hu almaz kardcc:,.e mUnascbata girişmiş 

ını mnşlur. 
tehdidinin ikaını harp hazırlıklan kafi olmaları ve gerek kendi menfaatleri ,.e 

iki taraf dostlarının, düşmanlarının, ha· zurnalarla şehire gönderiyor Tl'I <lü,manlannın kendilerinin hakiki 
dostu olamıyacağını prensibin dnima 

olmadığı veyahut beynelmilel vaz.iyet gerek beynelmilel menfaatleri ve barış iki memleketin mesut teşriki mesaisi 
kendi planlarına az müsait bulunduğu prensipleri nefinc aralannda halisane hatırasını burada tazelemek benim için 
için geçiktinnek ıstırarında kalırsa bu ve ebedi bir dostluk tesb etmiş olınası çok zevklidir. 

/\ B. Molla Mehmet ailesi efradiylc bir arada 

ti11d lladoJunun bir çok köy'e· manın ve vatana iyi birer ev .. 
'ltb e, Çocuk ve torunları elliyi lat olarak yetişmenin de büyük 
dnf •ı ınutıu ihtiyarlara tesa- bir bahtiyarlık olacağını sö.v.'er. 
Scı~·~hnek mümkündür. işte Zaten onun en büyük sa&deti, 
tıı0u 

1 
er köyündtn, Selvi oğlu çocukfarını evlendirerek yeni 

t~ıa:ıaMehme.tt~, yurda bir ço~ yeni yuv~lar kurmalarını ve 
htı r yehşhren bu bahtı- büyük bır gayretle tarlada 
)nıı;tdan biridir. Selviler kö- çift'n çubuğunun başında çalır 
l:ııtdin en ihtiyarı molla· Meh- malarını görmektir. 
'•iı,0• bugiln hepsi gürbüz ve Molla Mehmed bir çok harp· 
totutı rn 54 dane çocuk ve Jere girmiş ve ) urdu için hiç 
'illa ~ Vardır. isminden de çekinmeden döğüşmGştür. Bu· 

şı.aca - ·L. b l . 1 w w b •oy
6
d gı gı11ı u ai enın gün ço ugunun çocugunun a· 

~Urı ı~ıe anılan bu güzel kö- şında çok mes'ud bir hayat 
Scı~i ~tün sakinlerini, yjne geçirmektedir. Verjti!erioi mun· 
bit k ogultannın teşkil etmesi, tazaman vermekte ve çocuk· 
~~ğ .. at daha enteresan ve Iannın askerlik vakitleri gefin .. 
• di:ı..ı kabartıcı bir hadi· ce eski köy adetlerine göre da .. 

Ç '
1 

vul zurnalar!a ve büyük bir 
l:ııtrı 0 b~ i~tiyar olmasına rağ- iftiharla şehre yol'amaktadır. 
~Ocukıctla dinç olan ve tarlada Resimde molla Mehmedi 54 
~an arının başından ayrılmı- çocuğu ve torunu ile bir ara-
di k:~lla Mehmed, ya!mz ken· da görmekteyiz. Bu gnıba da· 
~ClyJ .. ~Unün değil, blitün civar mad!ar ve gelinler dahil de-
Q.. "tın h'" - d ..ırıu k urmet ve teveccu· ğil ir. 
dnıu k~ta~~ış asil bir Ana· Yurda bu l<adar evlad yetiş-
ttııışfık 0 Yl.usudür. Her zaman tiren bu bahtiyar Anadolu köy· 
ttıııaıı· bır ala ve ideal bir lüsünü tebrik ve takdir etme-
' - llJl 'b" k ? ~l>lı" gı ı çocuklaıını başına mek müm ün mü 
q' .,arak ki •lıııtd onlara yorulmak Darısı di&-er çocu anmızın 

en talıımanın, do,iru ol· baıına!. 

uyacaktır .. Esasen iki taraftan birinin §U 

veya bu hareketi bu prensiple kendisine 
dostane bir surette haber verecektir. 

T urk • Sovyct siyasi münsebetlerinin 
bu Llançosunu yaparken bunların eko· 
nomik münasebetlerinin inkişafına ve g.:jl 

türel miinasebeılerin devamlı nrtma· 

müddet için on bir devlete doıt ge· bUtUn dünya için bir örnektir. Briand .. Kelloğ paktını ve bu vesile 
çinmek teklifinde bulunuyor. Çarlık ve sultanlık :rejimleri gerek ile de isminizi taşıynn protokolü nynl 

En ziyade hayret edilecek ıey de dahili gerek haricl siyasetlerindeki bo- zamanda imza ettik. 
öbür devletin bunun eahteliğini anla- zukluk yüzünden ayni zmnruıdn dev- Müteamzın tarifi için birlikte çalı~· 
makin beraber mütaarrız devlete kuvvet- rilmiş ve batmışlardır. tık. Ve mütenrnz mefhumu ctrnfında 
lenmek ve dostuna knrşı be,lediği ta- Münru;ebetlcrimiz şu cihetten hususi cereyan eden bitmez tükenmez mi.ina· 
arruz için daha iyi hazırlanmak imkanını mahiyet nrz.etmektedir ki memleket- kaşalnr sırasında bulunduğunuz me

sma olan mesut tesirini kaydetmeden ya· '·ermiştir.. lerirniı beynelmilel filemdc kendileri- sut ve ince tarzı hallin hayranı oldu
pamnyız.. Öyle haller olabilir ki kuvvetleri ne lfıyık olan mevkii kazanmak ıçın ğumu bir kere daha tekrar etmekle ta-

Türk dostlarımızın ziyareti hiç şüp· pek gnyri müsavi iki devlet arasında yaptıkları gayretlerde dalına bernbcr ınamen hususi bir mahz.uziyet hissedi· 
hesiz bütün bu münasebetlerin inkişa· dostluk akdedilir .. O zaman bunlarıdun bulunmuşlardır. Bu hal başka devlet- yorum, 
fının devamına yeni bir hamle vere• en z.ayıfı cl-liimi>nin c:lostluğu mukrıhi- Icrle münasebetler tesisinde gerek fer- üç senedenbcri müşterek barış ideab 
cektir .. Bu z.iynrct bütün ki'ıinat önünde linde istiklalini kısmen feda etmeğe eli menfaatleri ve gerek hususi vaz.i- için '.Milletler Cemiyetinde samim.iyctl 
d ~· T k S d 1 w mecburdur., egışmez ür - ovyet ost ugunu yetleri icabı olarak kendilerine mahsus teşriki mesai ediyoruz. 
'sösıcrecek ve bu dostluğu esna teskil Devletler arasında bu kabil münase· olan bazı faaliyetlerindeki tam istik· Türk - Sovyet dostluğu yalnız iki 
eden prensipleri hatırlatmak euretiyle betler dostluk kelimc:ıiyle ancak çok laUerine hiçbir suretle zarar vermeksi- memleket mUnasebntında değil ayİıi 
de barış eserine hizmet edecektir. nisbi bir manada tavsif edilebilir. zin iki tarafın da nefine olmuştur. zamanda hususi bir tnrzda olarak Kn· 

Kadehimi c:lost Türk milletinin re• Sovyetler birliği ile Türk cümhu- Müşkül günlerde ibzal.ini itiyat edin- rndeniz mın~kasında ve umwni tan.-
Cahı kudretinin artmıı. yeni Türkiye riyeti arasında mevcut münasebetlerin diğlıniz ve hatirnsını milletlerimizin da da memleketlerimizin bulunduğu 
cümhuriyetinin büyük müessis ve Şefi saydıi:'lnı neviden dostluklarla hiç bir kalbinde mahkuk olduğuna kani bu- biltün mıntakalarda müstakar ve kıy
Atatürk~n sıhhati, onun güz.ide müca· alakası olmadığını kayde lüzum var lunduğum karşılıklı sempatiye haklı metli bir unsurdur. Bu dostluk bu SU· 

dele arkadaşı ve birliğimizin c:liğer doı· mıdır> Bu münasebetlerin ve bunların olarak Işnret ettiniz. retle taksim kabul etmez barış sist.e
tu ismet Jnönünün sıhhati, ve aziz dost• gayelerinin esası bam lmşkndır.. Eski Bu hususta bu sene Kamutayın nçı- minde ve kollektif emniyet sisteminde 
)arımız BB. Araa v Şükrü Kayanın sıh· çarlık İmparatorluğunu ve onun harici lışında söylenen ve Büyük Şefim Ata- mühim bir funil haline gelmiştir. 
hatleri için kaldırıyorum.. ıiyllSclini temelinden yıkan büyük t~- türkten sadir olduğu için büyük bir Dostluğumuzun bu şümulünü bar11 

LITVINOFUN NUTKU rinievvcl inkılabı Sovyetler birliği mil· kıymet iktisap eyliyen sözleri hatırla- dostlar).1lm takdirden hali kalmıyncak
Jetlerinin çarlık ıiyaset.ine kar§ı olan ak- ma.k benim için zevkli bir iştir. lanna kaniim. Milletlerimizin refahını Moskova, 15 (AA) - Taı ajansı 

bildiriyor : 
Türk vekilleri §erefinc verilen xiya• 

fette B. Litvinof apğıdaki nutku söyle· 
miştir : 

Dost Türkiyenin iki kıymetli mü· 
mcssilinc Moskovaya ıeyah.ati birinci 
olmıyan hariciye vekili B. Arasla bizi ilk 
defa olarak ziyaret için aramıza gel· 
miş olan Dahiliye vekili ve Perti genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya ve ayni :zaml"n· 
da B. M. Meclisinin mümessilleri Rah
mi Apnk ve Şükrü Şenozana samimi bir 
meserretle hoş geldiniz diyorum. 

Bu ziyareti bilhassa her hangi Lir İş 
vesilesiyle yapılmamış olduğundan do· 
layı kıymcttaT buluyoruz .. Biz bu :ziya· 
reli münhasırtın Türkiyenin Sovyet 
Rusyayn karşı olan dostluğunun ve 
alakasının bir tezahürü ve Başvekil İs· 
met lnönünün B. M. Meclisinde yaptığı 

ıülamelini Türk milletine doğru tev- Dostluk münasebetlerimiz hnklon- arzu ediyoruz. Bu bizim hakkımız, ha~ 
cihten hali kalamazdı.. da Başvekilim tnrnfından yapılan son tli vazifem.izdir. Fakat bu refahı an-

Bana öyle geliyor ki, buna benzer beyanatın ehemmiyet ve vuzuhunu te- cak mesut milletler çerçevesi içinde ta
aksüliımcl de Türk milletinde sultanlar bnrüz ett.irineğe lüı.um var mıdır? Kc- savvur \'e mütnlaa edebiliriz. 
rejiminin J11 siyaset.ine kar§• hasıl olmu§ za Sovyetler birliğinin eseri Kcıyseri ,.e Benim için barış, herkes için bn:rış .. 
ve iki ~evlet.in nefret edilen eski reji· Nazillideki muaı.zrun (ibidelerde yaşa- Hiçbir mütcamz 'bizden yardım veya 
minin 8'ağı yukan ayni :ı.amnnda devril· yan sanayilcşmemize Şefiniz Stalinin teşvik beklememelidir. 
mcsi ve eski harict aiynsctc karşı mü~ bizzat keneli teşcbbüsil üzerinde vuku- Siyasetteki tam zihniyetimiz işte bu· 
terek aksülamel iki millet ve devlet ara· bulan iştirakini kaydetmek keza benim dur. 
smdnki münasebatın cezri surette dost· için zevkli bir iştir. Ziyaretimiz.in siynsi ''e ekonomik 
luğa ıahr:.vvülü için icap eden §nrtlan Esasen hepsi alenen neşredilmiş olan sahalardaki münasebetlerimize yeni 
tevlit etmiştir.. karşılıklı taahhütlerimiz ne askeri bir bir hamle verecegini ve kUltürel sa--

Bunu kahmmanlık devirleri to.kip etti. anla,.c;mayı ve ne de hususi kombinezon- hada da devamlı t emasa imkfuı bahşe
Sovyet '\'e Türk mil'ctlcri kendi toprak- ları ihtiva etmektedir. Bununla bcra- dcceğini zannediyoruz. Bu ziyaret da. 
lannda silah elde yaşamak hnklnnnı ve ber biriıniz di~erinin mukaddcratma ima burışa hudiın olacak olan ve hiçbir 
hemen hemen nyni emperyalistlere kar· ynbmıcı kalmadık. Ve kalamayız. Bu- şeyin deiiştircmi:ı.·ecc i dostluğumuzun 
sı kendilerini müdafaaya mecbur oldular nun için dostluğumuzu cHususi mü- sağlamlığını dünyaya gostcrcccktir. 
Bu ayni zamanda vaki mücadeleden ve nasebab kelimeleriyle tavsif etmekte işte bu ruhla ve bu fikirledir ki kade-
bunun muzaffer neticesinden doğan kar· haklı değil miyim? himi Sovyetler birliği milletlerinin re-
şılıklı sempatiler Sovyetler birliği mil- Dünya b:mşını tnhkim etmek hu- fohına, Sovyetler birliği kuvvet ve 

beyanat arasında eöylediği : Jetleri ile Türk milleti arasında samimi susundaki harru etli nrzunun siyasetleri· kudretinin artın'<; na, So\•yctler bir-
e Türkiye - Sovyet dostluğu iki mem· bir dostluğa dayanan yeni münasebetle- ınizin mümeyyiz vasfını· teşkil ettiği çok liğinin gi.izide ba"1{~nı Kal eninin sıh

leket politikasında daimt bir amil ola- ri knt'i olarak tarsin euj., doğrudur. Neticelerini hala beklemek- haline ve halk komi erleri konseyinin 
rak kalacaktır .. > Lozandn '\'e geçen sene de Mont· te olmakla beraber evvela ihzari ko- mümUız başkanı B. Molotofun sıhhaü

Sözlerinin bir teyidi olarak telakki edi- röde ve iki devletin mi1letler cemiyetine misyonda sonı a da silahsızlanma kon- ne ve sizin sıhhntinizc kaldırıyor ve 
yoru:ı girdiği ııralard açık ıurette kendini ~ös- {eransında bu suretle çalıştık. Biu.at bilhassa Bilyilk Şefiniz B. Stalinin sıb-

BQ·nelmilcl münasebetlerde muh.telif terdi.. bulunduaumuz Lozanda "e Montröde hatine J'iyorum. -



- Ya~an: H. Ai SAN -
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Borç ve general bolluğu rekorun~ 
muhafaza eden memleketin iç yülll 



....................................................................................... 

.................. -~ SOVYETLER BIRLIGINDE ~ ........ -............ 1 Avam 
kamarasında 

• • . . . . -....................................................................................... 

• • • • • 
Yeni ehirler Loadra lS (A.A) - 8. At· 

tice tarafandan vukubu1a11 ta

lep üzerine Pazartesi günll 

avam kamarasanda harici siya· 

set hRkkında müzakere cere· 

yan edecektir. Zannolunduğu· 
na g6re amele partisi için ve 

Japon ihtilihnm tiddetlenme· 

mesi için Paris, Londra ve Va· 
tington tarafından teşebbüsatta 
bulunulmasını iıtiyecektir. 

IAmur nehri üzerinde Sovyetlerin. 
IJ<urdukları şehir :bü:y ük bir abidedir! 
• • 

i Paris sergisindeki Sovyet pavyonu beğenildi i 
Sovyet uznk şadanda birkaç gün ev- ~)1 Sibiıya denizi ve Karadeniz sahilleri 

veı. KabarovBk'tan 400 kilometre şl· boyunca mevcut kutup i:.lasyonlan ile 
rnaide ve Aınur nehri üzerinde kain doğru irtibat teminini istihdaf eylemek
Jeni Komsomolsk b(iyilk şehrinin be- te idL Farikın dığer bir vaiifesi de 
linci yıldönümü lrutlan~tır. Yakutsk - Anadir hava yolunu tetkik 

IIalen 70.000 nüfusu havi olan bu şe- eylemek ve kış için tronsarktik bir 
hır, bundan beş sene evvel 400 parti yol çizmekti. 
Kenci, Komsomol tarafından kurulmuş- Bu uçuş, kışın Arktikte uçmak için 
tur. Bunlar, Anıur nehrini bu ücra hazırlanmış muhtelit bir tayyare ile ya
sahillerine vahl.rrl tayga arazisinde bir pılmıştır. Tayyare, kışhyanlar için 
tehir kurmak Uzere çıkmışlardı. Bun- mektup, gnzetc, kltnp ve saire götür
c:Luı sonra, Birliğin he: taraf mdan bin- mekte idi. 
lerce genç buraya hücum etmiş ve şe- Uçuşun hemen hemen başlangıcm
hır büyük bir inkişafa mazhar olmıış- dan itibaren, meteorolojik şerait aleyh
tur. Yalnız son 1936 senesi zarfında te kendini göstermlştlr. Yolun muh
fehir yapıcılığı için burada 300 milyon telif etaplarında, mürettebat. Arktik 
l'Ublelik masraf cd~..tir. mıntakasına has şiddetli kar hrtma-

Uzak şarkın en mUhlnı yollarından lan ile mücadele mecburiy~tinde kal
birintn üzerinde bulunan Komsmolsk, mıştır. 
halen, bu mıntnkada en büyük bahriye Bu uçuş hakkında Farik di~·or ki: 

f-··: ~ .. ,,, .. ~· .. 

~-;-

Kutup ııçupnu 114JX1n Sot1t1et pilotu 
Şaklof 

ispanyaya gelince amele par
tisine mensup mebuslar asilere 

muharip aıf atımn tanınması 
keyfiyetini reddedecektir. 

Bir harp gemisi 
Londra, 15 (A.A) - Nankin

den a11nan bir habere göre 

Çindeki lngiliz büyük elçisi 
Peitahibodan bir harp gemi· 
siyle Nankine hareket etmıştir. ........... 
Muhacirler için 

Lazımgelen kereste
lerin nakil tarif esi 

arazi üzerine. mimar Jofaıun planlan Devlet Demiryolfarı işletme 
mucibince kurulmu tur .. Binanın üze- idar~si yurdumuıa gelen mu· 
rinde. heykeltraf Mukinanın eseri olan hacirlerin iskinma aid inşaatta 
paa tutmaz çelikten 25 metre yüksek
liğinde bir heykel grubu vardır.. Bu sarfedilmek üzere Sağlık ve 
grub, Sovyet devletinin remizleri olan Sosyal Yardım Bakanlığınca 
orak ve çekici yukan kaldıran bir işçi sevkoluoacak kerestelerden, 
ile bir kolkhozcu kadını göstermektedir. nakil esnasında asgari tarife 
Pavyonun duvarlan mermerle döııcli- üzerinden yüzde eUi tenzilat 
dir büyük esas antrede on bir federe ~a~a karar vermiştir. 1 
cümhuriyeti temsil eden 22 baa-relief 
mevcuttur.. na aittir. Bu salonda, en iyi Sovyet 

Pavyonun ilk salonu, Sovyetler Lir- ressamlarının 42 tablosu, 21 hcl•kel, 33 
Jiğinin yeni kanunuesasisine tahsis edil- desen ve gravür teşhir cclilmekte oldu
miştir .. Salonun ortasında, kanunun en ğu gibi halle sanatının mükemmel nü
e.saslı be§ maddesini havi forfirden bir munclerini göstermektedir. Bu halk 
obelisk vardır.. Bu salonun standlann· sanatları arasında, Paleka lakları, Da
dan birisi Sovyetl r Birliğini maden ci- ğıstan kuyumcularının eserleri, C'llc 
hetinden en zen'" ı memleket olarak işlcruniş hnlılnr, kemik üzerine yapıl-

Bir gazetenin _ masrafı 

Deyli Ekspres günde iki 
buçuk milyon satıyor 
ispanya hadiselerini 

15000 Sterlin 
takip 

sarf etti 

• • 
ıçın 

Lond.rada intişar eden gündelik cDai
ly Express> gazetesi sık sık okuyucu
larına hesap verir. Her ayın muayyen 
bir gUnUnde satış rakkamlannı neşre

der ve okuyucularına teşekkür borcu
nu yerine getirir. 
Şüphe edilemez ki gazete, hiçbir za

man, hlçbir memlekette gazeteyi n~rc

dcnlerin mnlı saytlmamıştır. Gnzctc
yi çıkaran, okuyucu ile hadise arasın
da irtibat vazifesini görmekle mükel
leftir. Gazeteyi çıkaranın vazifesi sa
dık bir mikrofon gibi işittiğini muhilc, 
cemiyete, kendisini takip edenlere du
yurmaktır. Bu mikrofon insanlık ce
miyeti içinde cereyan eden hadiseleri 
ayıklayarak, muhitin bm.i.mseycbilcce
ği ideleri şekillendirerek vermek va
zifesiyle mükelleftir. Ancak bazan ga
zete bu vazifesinde muvaffak olama
mıştır. Yahut ta bilerek vazifesini sui
istimal etmiştir. 

tngiltercde gazetelerin yü7.de dok-

Deyli Ekspresin istihbaTat ıefi 
bürosunda çıılışıyor 

halk toplulukları arasında samimlyet 
tesis etmektir. Biz icap ettiği za
ınan ta.-ııınadığımız memleketler hak
kında size malumat vermekteyiz. Size 

g östermekte, digw er Lir etand da Sovyet- ınış Tçukçis resimleri ve saire bilh::ıssa 11CT gu··n .ı_ fl ı saat 16 u.a gazetenin s"rcis fC eri içtima ederler 
ler birliğini en ceniş ve büyük ziraat tebarüz edenlerdendir. 24 maket te 
memleketi olarak irae eylemektedir.. Sovyct tiyatro sanatının ileri hamleleri- sanı partilerin, grupların, tröstlerin ma- diğer ınilletlcri sevdirmeK endişesiyle 

İş verimindeki normal randıman had· ni tnsvir eylemektedir. lıdır. Bazıları da kooperatif halinde yaptığımız. bu hareket nihayet ikind 

• 
D. ördüncü bUyUk &tlon, Sovyet Ark-ı çalı. şır •. Bu itiba.rladır .ki. muayyen bir memleketin Büyu .. k Britanya hakkında lerini tecavüz ettiren Stakanov hareke-

pa...o. tin d k b d tığıne, kutup seferlerine, tayyareciliğe zümrcnın v.e hır partinın organı olan daha iyi dilşUnmesini temin eder. ya). 
• _ ser....:~.1- Sır ..... et Pcınuonıc. e e ayn ve ço enteresan ir stan 1 b taraf lı il.......... --,, -,, ve Sovyetlcr birliğindeki l·ol J.n...c;aatınn. gazeteler ı sayı matlar. Deyll b. uhani..:-=-ı- Ha1'.. .. • ... --..1-

İnşaatı merkezidir. cM hul b' 1 Uze . d tahsis olunmuş bulunmaktadır. Eks b .d dir nız ır m ~uıll4&ll ""7~wauu.9 
B - eç ır yo un rın en B tandın da kı tli 1 aittir. pres te u nevı en . yapı.r•ı muraE l0 . .000 otcrllncllr. 

u şehrin birkaç kilometre ya.kının- Verkne • KolımSk dağlarını aşdığımız u s yanın ' yme taş ar- Sovyet endüstrisine ait bulunan be- ••• 0 

da yeni metaorolojl kombinaları bulun- 7.8m8D1arı dalına hatırlayacağız. cSo- dan yapılmış olan ve 22•5 metre murab- şinci salonun ortasında, bu stand a\mİ Deyll Ekspres gazetesi bu ay Zaman cidden nazik safhalar taşıyor 
~ktadır. Bu fabrlblarda akUmülA- ğuk lrutubu>nu geçtik, burada nakıs baı genişliğinde bulunan meşhur Sov- zamanda Sovyet yap1eı.Jığını da göster- satış rakkamını okuyucularına ve- Siyasi buhranlar birbirini takip ediyor. 
törler, kağıt ve aelUloz yapılmaktadır. 60 derece soğuk vardı ve şimdiye ka- yetler Birliği haritası yer almıştır. mekte olduQından, Moskovada yapıl- riyor. Bu rakkam 2.370.376 dır. Yani Mesell B. Bitlerin söyled.iii bir nutuk, 
Ayrıca odun biçki fabrikalan, bir 14!- dar hiçbir tayyarenin aşmadığı Ya- Biraz ileride de Sovyetlerde kadın, makta olan m•·o.zzam Sovyetler Sarayı- bu gazete ayın her gününde ild buçuk bizim için yapbğı bir mUllkat baza 
ker fabrikası, bir konserve fabrikası ve kutlstandaki Çerski dağlarını da geç- Sovyctlcrde gençlik, Sovyetlerde sıh- nın beş metre boyundaki maketi bulun· milyona yakın tiraj yapmıştır. Bu ga- 700 sterline mal olur. Bu gibi hidiseo 
saire de vardır. tik.• hat, Sovyetlerde ziraat standları var- maktadır .. Bu salonun duvarları, Çelin· zete diyor ki: lerde 1200 sterline kadar masraf ihU.. 

Yeni şehrin kurulması üzerine, bu Bütün gu .. ı::lüklere rafınen, Farik, ken- dır. bisk tral;tör fobrikası, Kuznetsk meta· yar edjyoruz.• 
"' · tk· ı bil ilk l S vyetler birli - Muhtemeldir ki her gün size ka-·:·ıntaknda ziraat sahasında da değişik- disine verilen vazifeyi muvaffakıyetle ınc Y 88 on, 0 

- lürji kombinaları gibi yüksek ::ovyct 
lıkI 1 ğinde ilmi hareketleı-e, maarife, edebi- dar gelen havadislerin müessesemize 

er o muş ve zeredilen saha iki mis- bltirmicı ve kendisi tayyaresi ile, bu uçucı endüstri müesseselerinin fotoğrafları var· 
ı· • -s ed:t-: .. · B kaça mal olduğunu merak edersiniz. 
ıne çıkmıştır. esnasında, 24.000 kilometre katetmiştir. yat ve matbuata tahsis ;.... • ..ştır. u dır .. Duvarlann boyunca da endüstri 

••• 
Deyli Ekspresin verdiği rakkamlarım 

bir başka mlnası da lngilterede gaze-
komsomlsk mıntakası, orman cihe- PARlS SERGiSiNDE kısım, 90 bin kişinin çalıştığı Sovyetle- fabrikalannın maketleri. Sovyet inşa tspanya sivil harbını ele alınız. Biz bu 

tın· d • 839 1 · li harba ait hAdiseleri takip etmek için le ve gazeteci hakkındaki telilddd.ir eıı ve başkaca maden ve kömUr Sovyetler Birliğinin son on sene zar- rm i im enstitUsUnün verlDl ça. malzemesi nümuneleri. Sovyetler birli- al lan 
c~etinden çok zengindir. Şehir, bü- fında iştiralc ettiği doksan "<lört bcynel- hşmalarını göstermektedir. ğinin muhtelif mermer mahsulleri 8lra· şimdiye kadar, yani yirmi ayda 15.000 Herkesin m 

1 0 
gazeteyi, İngiliz ce-

Ytik h' b. · • 1937 P M rif d So 1 b. ur.· deki l sterlin sarfettik.. Bu yek.!\nda munta- mlyetl içinde okuma zevki mevcuttur. endüstrici inkişaflara namzet bu- milel sergi içinde, ıç ırasa. aria aa &tan ı. vyet er ır ı.m anmıı bulunduğu gibi, yine bu salon- u 

lunrnaktadır. aergi,indeki Sovyet pavyonu kadar Sov- mektepleri, çocuk sanatlarını, hah. , da, i1lemekte olan bir Volga - Moskova zam bir surette servislerini aldığımız Bu zevk her insanın cemiyetle allb-
'OçUncü beş yıllık planın tatbikinin yet hayatının bütün sahalardaki bütün çelerlnl, muallimlerin vaziyetini, yük- kanala modeli de mevcuttur.. Bu kanal ve abone bedelini ödediğimiz Royter, sını kombine etmektedir. Şüphe edi-

~~ralanna doğru, Komsomalsk şeb- tecellilerini bu ltadar iyi tecelli .etti~i! sek mekteplerin durumunu irae et- modeli, yalnız ba~na, çok entereMn ve Santral Niyus, Britiş Yunayted ve Eks- lemez ki gazetenin mevcudiyeti, okuyu. 
l'inın nüfusu 300 bine varacaktır. defildir.. Bu pavyon, memleketin yımu mektedir. Bu standdald dört bUyUk o derece muvaffak olmuş bir eserdir. çeyinc masrafları dahil değildir. cunun vilcuduyle ölçülür. 

ARKTlK UÇUŞU eene zarfında katettiği bütün merha- müdevver sütun üzerine maarif bUt- Sovyetler birliğinin Pariı beyndmi- Biz bu parayı yalnız üç muharriri-
• Sovyetler Birliğinin tanınmış Arktik leleri çok bariz bir surette göstermekte- çesl, tahsil için sarfedilen paralar, mek- lel sergisi pavyonunun dı1ında, Sov- mlzin İspanyada yaptıkları röportajlar -

Berlinde l>ılotlanndan Farik, Arktik denizleri dir.. tep kitaplarının gün geçtikçe yükselen Yetler birliğinde yapılmış mak.inalar nü- hususi haberler için ödedik.. Bunlar 
Bahilleri boyunca muvaffakıyetli bir Sergiye hL\Zırlık büyük fı...aliyetlere se- tirajları ve snirc gibi maHlmat yazılı- rnuneleri bulunmaktadır.. Sefton Delmer, O. D. Gallaher ve Noel Berlin, 15 (A.A) - Çin Ye 
'1çuşu ikmal ettikten sonra Moskovaya bebiyet vermit ve 86 muhtelif ilmi ve dır. Ayrıca, ayrı bir binada mükellef sah- Manks'tır. İspanyadan bazı haberle- Japon bliyük elçileri dDn Wil• 
dörunuştür. kültürel t-eltküle mensup binlerce mü- Matbuat standı, mill·ı matbuatın fn. neli bir sinema salonu vftrdır ve bu sa· ..ı-:-ı e fotog afla ta 

-... cuuu. v r runızı yyare pos- belmstrasser'de hariciye nazara 
'\' F'arik, bu uçuşuna şubatta başla~ış ı tahusıı lt"?'s~ler proje. ü~erindeki mü- kişafını bariz bir surette teb3rüz ettir- londa Sovyetler Birliğinde yapılmış fi. tamızla temin ediyoruz. Bunların her 

e bu suretle uçusun büyük bir kısmı zakerelere ııt&rak eylenuıtar. mekte ve 69 dilde bugün Sovyetler' timler gösterilmekte olduğu gibi eahne biri için 40 • 60 sterlin ödiyonız. Bil- Baron voa Neurathı ziyaret 
kutup gecesi de~l zarfında cereyan Paris beynelmilel sergisindeki Sov- birliğinde 38 milyon nilsha olarak çı- üzerinde de muhtelif Sovyet aan'atının baoya gönderdiğimiz arkadaşımız Monk ederek Pekin hadiseleri hak• 
ettniştir. Bu uçuş, kutup kışı devresin- yet pavyonu, Trocadero ile Eiffel kulesi kan 9250 gazeteyi göstennektedir. yüksek mümeeııilleri güzel eserler oyna- için 40 sterlin vapur masrafı verdik. kında hükümetlerinin vaıiyet• 
~e Bohring denizi, Çukotsk denizi, gar- aruında 6.500 metre murabbalık bir ÜçUncU bUyük salon, Sovyet standı- maktadır.. Gazetelerbt bir başka vazifesi de lerini anlatmışlardar. 

_.......,., ·wışw• ' th= o -· alıp (ağa)::: çadırınaagötilrelim. Sakın o ' az il s as 4 
- Ağa sana Voyvodalığı vermek is- lim behey adam! 1 yı sevdiği için gizlice Abaza Hasanı ha-

kimse knçmasın, tekycye kurban gel- tiyen selefimiz Murat (ağa) ~. biz- Zaten kızgın olan Abaza Hasan daha berdar etmişti. 
di. Tevekkeli bekletmedi bizi ağa? den size bir vaad oldu mu'.' Olmadı de- ileri varacaktı. Fakat Vezirin kahyası Abaza Hasan: 
KArvanı kuşatıp iki yUk Ankara So- ğil mi? Şu halde size bir mansıp veril- Mehmet Hasan müdahale etti: - Bre rnelunlar! gelecekleri vana 

fu, bir yük kıymetli eşyası ile yakapaça mesl düşünülebil.ir. Eski vaallerde bi- - Ayıp! ayıp Abaza! Vezir huzurun- görecekleri de var, iş baştan aştı, daYI 
yolun sağ t.arafındn bir mesireliğe çadır ziın alakamız yoktur. da böyle sözler söylenir mi? Yakışmaz kılınca dUştU. 
kurmuş (nğa) larmın yanına götürdü· - Bizim kabahatimiz bu lıanedana sana, git edebinle! Şu kusurun olsun Deyip bir kayığa binerek O'skUdan 
ler.. kul olmaklığımız mıdır, bana olan zu- affoluna! geçil. Abaza Hasanı O'skUdarda ıana. 

Bu vakadan on, on beş gün evvel İs- lüm reva mıdır, miriye bin değil altmış Dedi. Bunu da dinleyen Abaza elini yan ve seven çoktu. Hele sipahilerdem 
tanbulda garip bir macera geçiyordu. bin kuruşumu da siz aldınız... Bu kadar hançerine atarak kükredi: büyük bir gafile Abaza Hasana derhal 

b·- E:lbet evlat! Ben babanın yakın ettiler. Sadrazam Melek Ahmet (paşa) nın hu- masrafım, Voyvod::ılık uğruna oldu. - Bre bazirgan kıyafetli kwnarbaz! iltihak ettiler, bunların arasında Kon· 
ır "ı·-~b B. t ·· • t cTcslı·m olun> naralarını bastılar.Za- D 

t-. ~ asıyım.. ır mç gun zıyare - zuruna: ünyanın malını toplayıp doymıyan Saltanat vekiline ahvalimi söylemek yalı Hadım Ali (a~) nın kardeşi e.. 
-•&, Sizi de teslimden sonra dönerim ten çoktan teslim olınağa, canını kur. - Veziri go··receğim'. diye gıre· n aba- ada ı ka ı~ la Be · Nede 1 d te . m ar rna m amı r. nı yere ser- n ayıp o uyormuş, ayıp o ur san (ar...), kör Mehmet, cın· di Y·--..1 

tuneı Ancak bana habe e ki sen tannağa razı olan kndı ellerini kaldırp H ( w ) "''- bahı ·· le bı dil M ksad b ki be ıoa u:A11 ~ · r v r za asan asa seUtmı sa şoy - er. a ınız tuttuğunuzu oğ- · mağhlp olduğunuz adamlara nim gibi bellibaşlı adamlar da vardı. Abaza 
bu ikte olsan dahi arkadan arkaya ben yalvarmağa koyuldu: rakıp demişti ki: ınaktır. Tutam"adığınızın kimisi eliniz- gibi adamı hizınetkir makulesi saydır- Hasan bir giln içinde etrafına Uç ... "I. 

işi Yaparım! - Evlatlar, siz de müslümansınız, - Paşa! gayri sıra bize geldi. Bunca den kaçıyor, aman dileyip mesnet ve- rnaklığnızdır, şerefimi parçalatmanız- .llhl dam t laı ıştı ı-
- Yapar mısın? biz de .. Teslim oluyoruz, yeter ki canı- zamandır bekledik. rlyorsunuz, kimisi zorla, kimisi fazla dır. sı ı 8 op n · 
- 'Vallah ta yaparım, billfilı ta ya- mıza kıymayın, ne istiyorsanız vere- Melek Ahmet hayretle sorm~tu: rüşvetle mansıp kapıyor, bu reva de- Diye Mehmet Hasanm üstüne yUrü- Abaza Hasanı tulup öldünneğe me-

Plrıın . .Ancak! lim. Bizi yolumuza salın!. - Hayrola Abaza! bir dileğin mi ğildir. 1lla bana da bir mansıp verilme- müştil. tşin azdığını anlıyan Melek Ah- mur olanlar Abazanın Usküdara geçti-
- E ancak!" KArvana hUcum edenlerden birisi var? li, yoksa.. met, Abazanın önüne geçerek, mülaye- ğini duyunca birer kayığa atlıyarak 

dJ. - .Ancak bunu ileride söylcrim.~r:"'ll- seslendi: - Elbet dileğim var! şunun şurasın- Vezir hiddetle: metle kollarından tuttu: onlar da üskildara geçmişlerdi. Ne ça-
~e~ı dinllyelim!. - Orası bizim bileceğimiz iş değil da devletin Vezirliğin biz de bir lütfunu - Yoksa? - Ağa! sen sıkılma! Seni böyle söy- re ki Abaza Ha.sanın büyük bir kuvvet 

tu clıkanıı henüz hazin bir şarkı tut- molla! Haydi bakalım başımız var, o- görelim. Bpnca zamandır bana da bir Diye sorarken Vezirin yanındaki bir letip meramını anlamak istedim. Git topladığı öğrenilince, sanki kokularını 
1-r l'llluştu ki önde giden kfuvan adam- nun yanına gideriz, hesabını verirsiniz. mansıp verilecek diye miriye bin ku- Yeniçeri ağası: biraz istirahat et. Bir iki gün içerisinde alıp kendilerini tutarak öldürecek kol"o 
b.~n ~irkaçı geriye doğru koşma- - Sizin ağanız kim? ruşum geçti. Voyvodalık verelim dedi- - Sann ne oluyor Abaza? Yoksa elbet dileğin yerine getirilecektir. kusuyla geri dönüp lstanbula kaçtılar 
ltad Çrnaga başlam~lardı. Kadı Abdül- - Yanına gidince görürsün kendisi- ler, hak getire! Beylik verelim dediler başını At meydanında mı görmek isti- Lakin Abaza Hasan ayrıldıktan son- Melek Ahmede: 
ı.n: ne olduğunu sormağa vakıt bu- ni, tanuna;zsan öğrenirsin. Ögrenirisin paramı rudılar. Üstüne bir de harami yorsun? ra derhal arkasından onu yakalattır- cAbaza Hasan kıyam eylemiş, etra· 
~b dan kaçanlann arkasından beşon de çadırlarımızın üstüne uğramak nice Haydaroğlunu yakalayıp elinize teslim Deyince Abaza Hasan birdenbire ha- mış katli için · cferman> vermişti. !ına bin, bin beş yüz adam toplaDUf!ı 
bir ur Patladı. Göz açıp yumma kadar olurmuş görilrsün. ettik. Kahrcıoğluna ala beylik verildiği ğırdı: Abaza Hasan Yeniçeri ocağında bazı haberi gelince Sadrazam yelkenleri l\le 

~ zarnan içinde, ellerinde yatağan, - Anlamaclım! halde hala bize diş sırıtıyorlar, yeter - Sana ne oluyor? Kafası kopası arkadaflariyle konuşmağa giderken ya indirdi. Başına tekrar apları topla. 
ti ~kubur, mızrak taşıyan bir sil- - Yürü bakalım, in attan .. Hey Bl'- gayri, takat kalmadı, bir if te biie ve- herif! Sen ne karışıyorsun? Vezirsen ferman da Yeniçeri ajasına yetiştiril- yıp konuştu ve karv verdiler ki: 

haykırarak kirvana hücura kadaşlar bUWn atlan, atlıları ortaya rin! Al ldUAhını basma ela leDlnle IÖl'Üfe: mit, YmM:eri ü~mdan birisl_ Ah.za- - BiTMEDi -

\'azan : Tok Dil Yefrlka No: ?9 
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-BAŞT ARAFI B1R1NC1 SAHJFEDE
Ziraat bankası tarafından tayini teklif İKTiSAT VEKİLİMİZİN HUZURLARİYLE 
ediliyordu. 

Takrir reye kondu, aynen kabul edil
di .. 

Kontrolörlüğe Sarı oğlu B. Ahmet 
seçildi Ondan sonra bütçe ve kadro
nun tanzimi için heyeti umumiyece bir
lik idare heyetine salahiyet verilmesi 
istendi. Ve reyi işari ve ekseriyetle bu 
teklif te kabul edildi. 

"Büy·· 
umu eti o ndı 

operatif e in candan taraftarıdır,, 
1KTISAT VEK1LtM1ZtN NUTKU 

Bunun üzerine Vekil B. Celrü Bayar 
kürsüye gelerek aşağıdaki hasbıhalde 

Kooperatif davasının ehemmiyetini tebarüz ettiren Vekil diyor ki .• 
bulundu: 
Arkadaşlar, 

intihap ettiğiniz arkadaşlar çok ağır 
ve mesuliyetli işleri üzerlerine almış

lardır. Kendilerine candan muvaf
fakıyet dilerken vazifelerinin ağırlığı 
üzerinde bilhassa nazarı dikkatlerini 
cclbetmck isterim. Kooperatifler mem
leketimizde nazari bir münakaşa mev
zuu olmaktan çıkmıştır. Kooperatif
çilik şimdiye kadar bir ikisi müstesna 
cılmnk üzere amatörce yapılmış işlerden 
mürekkepti. Biliyorsunuz ki koopera
tif haddi zatında çok iyi ve çok faydalı 
bir teşekküldür. Ortaklarının men
fnatlerini korur, içtimai terbiye verir 
ve kendine mahsus ahlak düsturları 
vardır. Kredi kooperatifleri kanunu 
çıktıktan ve tecrübelere müsteniden 
&adiller yapıldıktan ve kredi koopera
tiflerinin satış kooperatifleriyle hem 

( Hükümet harici ti~aretin teşkilatlanmasında kooperatif çil iği bir 
umde olarak ele almıştır. Bizim bu muhite ehemmiyet vermemizin 
sebebi, burada kooperatif terbiyesinin başladığını görmektir.) 
Vekil çalışma tarzlarını izahtan sonra da demiştir ki: "Bu kadar samimi arzular birleş
tikten sonra muvaffak olmamak için hiç bir sebep yoktur. Size güveniyorum. Sizin ahla
kınıza güveniyorum. Ayni zamanda, hükümet için söylüyorum: Kendimize güveniyorum) 

lay.ı bir sene zara~ edene. ortak koopc- ~.,.,._ 1 azdır. Diğer memleketlerde de nasıl 
ratıfe arka~ını çcvırmemelı ve koopera- '".:.:' olduğunu tetkik etmek icap eder. He-
tifine bağla kalmalıdır .. Bu vaziyette or- nüz beynelmilel vaziyet hakkında ba-
tağın kooperatife ahlak borcunu eda et- na sahih malUmat verilmem.iştir. Ha-
meei lazımdır.. kiki vaziyet ancak beynelmilel piyasa-

Kooperatifi evvela kendimiz, ikinci nm anlaşılmasından sonra beJJi ola-
derccede memleket menfaati için ku- caktır. O vakit mütalAa dermeyan cde-

ruyoruz.. ı biliriz. Rekolte az ise mahsul kendill-
MESULIYETLI V AZ1FE 

Bu menfaati temin için mevcut eleman-
ahenk olarak yürümesi imkanları ha- . . 

ı dık . . . k ]ar tamnmen lehımıze olmnk üzere 
z.ır an tan sonra kooperatif 1§1 ço b' 1 . . B" ı·k . eh · k be . . .. k ır e§mıştır.. ır ı ıdare heyetine seçi-

emmtifıyilike~ artıkes tmiş~. Böyhlece k~ len arkndaşlanmız ortaklara ,.e hükü-
opcra ç amatörce ve eves u- '- k ~ mete ~arşı ço Bi,'1r ve mesuliyetli bir 
:rane yapılan bir iş olmaktan çılonış, çok ·r ··kı · ı d' F k b ~ • . . vazı e yu cnınıg er ır.. a at u agır 
ciddi ve ehemmıyetli bir şekil almıştır. ·r d d·~ · k k 

eh 
vazı e e ıgım zaman or mağa ma-

Bunun emmiyetini size şu şekilde bil- . . 
lAsa edebilirim: hal yoktur .. Bır ış ne kadar büyük me-

l B d k ti! dahil b
. su1iyetli olursa olsun vesait mevcut olduk 

- ura a oopera e ın-
Jeroc nilenin ....... ı .. tl . . t . . tan sonra çıkar yolu bulunur.Şuna emin 

·~e erının emıru ve k 1A d 1_. k 'L---- l olma azım ır ~ı ooperatifler muhalc.-
aaz.<UJÇ an ve 

2 - HilkUmet cephesinden haricl ti- kak surette mu.valfa~ olacaklar ve or
c:arctimizin teşkilAtlandırılması gi- taklan menlaatıne hızmet cdecelderdir. 

bl milhim işler mevzuu bahistir. HU- Harici ticaretimizde kooperatifleri 
kümetin harici ticaretimizin teşkillt- mil1t ekonominin icaphınna göre na
landırılmasına verdiği ehemmiyet ve zım oforak kullanacağız .. Bu kadar sa
kooperatiflere dahil olan kimselerin mimi arzular birleştiği takdirde muvaf
menfoatleri birleştirilince bunun ehem- fak olmamak için hiç bir sebep yoltur. 

miyeti kendiliğinden tebarüz ebniş olu- Size güveniyoruz.. Sizin ahlakınıza gü
yor. Kooperatiflere dahil arkadaşları- veniyoruz, ayni zamanda hükümet için 
mız şahsi ve mesleki menfaatlerini eöy]iyorum .• Kendimize güveniyoruz .. 

-· -~P""~-

i 
ı 

l 
.,.,. l. "'t . ~ ... 

~ ~ ~. 

Ziya/etten bir İntiba 
yuyoruz.. Bunun için de idare müdürle- g(ire söyliyorum. Harp ve saire gibi fev-
rini tayin hakkını kendimizde görü:ro- kalade ya7Jyetler müı;tesnadır. 
rw: ve nihayet bir kısım vatanda~lanmı- EN MüHlM NOKTALAR 
z.ın terfihine hizmet ctmiı1 olacağız.Fa- Hatırınızda kalması lazımgelen çok 
kat esas ııiz.in kazancınız ve ~iz.in muvaf- miihim bir mesele vardır: Bunu za
fak olmanızdır .. Bundan dolayı birlikte ten hepiniz bilirsiniz. Bizim üzüm ve 
ve diğer kooperatiflerde vazife alacak incir için yapacağımız en mühlıri iş bun
arkndaşlarınızın İntihabında sizin mutlak Jarın kalitesini yükseltmek ve bu mah
bir hürriyetle hareket etmenizi istiyo- sulleri temiz işlemek ve kalitenin değiş
ruz .. Emin olduğunuz adamları seçiniz ,.e miycceği hususunda alıcıya emniyet 

ğinden yükselecektir. 
1NCtR P1YASASI MüSTAHStIJN 

ELtNDEDm 
Fakat incir için böyle bir zaruret yok

tur. Çünkü incirin piyasası Türkiye
de, İz.mirde ve Aydındadır, daha doğ
rusu bir kelime ile sizin elinizdedir. İyi 
bir satıcı gibi onu elimizde tutarak in
cir fiatleri üzerinde nazım olmalıyız. 

Kooperatiflerden bunu bekliyoruz. 
Fakat ilzüm için beynelmilel piyasa 

kaplarına uymak zarureti daha fazladır. 
lngiltereye iyi mal ~tınak hepimiz 

için gaye olmalıdır. 
YAŞ MEYVA lHRACATI 

Arkadaşlarım frigorofik vapurlar içiII 
bir mukavele yaptılar. Karabük fob• 
rikası için binlerce ton demir getire• 
cek vapurlar soğuk hava tertibatlı ola· 
cak ve giderken bizden yaş meyva nlıp 
götüreceklerdir.Bu suretle üzüm, kavun 
karpuz, elma ihracı imkanlarını daha 
geniş mikyasta temin edeceğiz. Bil· 
kümet; size söylediğim teşkilatı temin 
eder. Satış için de hariçteki teşkilatını 
çalıştırır. İyi kalite ınahsiıl yetiştirmek 
bunları temiz olarak işlemek rotınıık 
kar ve zarar hesabını yapmak va:ı.ifele--
ri de size düşer. Kooperatifler bunl.I 
üzerine alacaktır. Görülüyor ki işler 
teşkilata bağlanınca kolaylaştırılınıJ 
oluyor. Vekil olarak, mebusunuz ola• 
rak, eski arkadaşınız sıfatiyle size fay• 
dalı ohnağa hazırım. 

ŞEFLER1N DüŞüNCELERJ 
Büyük Şef Atatürk kooperatiflerin 

candan taraftarıdır. Başvekilimiz Inö .. 
nü kanaat getirmiştir ki harici ticare-
tiıniz için en iyi teşkilat ve vasıtadır. 
Her hangi bir suitefehhilmme mahal 
kalmamak için burada tekrar söylüyo· 
rum. 

DÜŞMANLIK FtKRt YOK 
Kooperatiflerde hiçbir suretle hu· 

sumet zihniyeti yoktur. Kooperatifle
ri başkalarının menfaatlerine sed çek· 
mek için kurmıyoruz. Esas maksadı· 
mız -zürra hesabına söylüyorum- kendi 
menfaatimiz için çalışmaktır. ihracat• 
çılan da düşünüyoruz. Onların da ma%• 
but esruılar dahilinde çalışmalarını ~ 
zu ediyoruz. Onlar bir tarafta çall§ır, 

siz bir tarafta çalışırsınız, memleket ka• 
zanır. Kooperatif teşkilatında hiç kim• 
seye karşı husumet şemmesi yoktur. 
Menfi rol yoktur, istediğimiz hakkını 

arayan insanların hakkını teslim et• 
mektir; maksat muvafakıyet teminidir, 
menfi rol yoktur, kooperatiflerin ro11e-
ri daima müsbettir. Siz bir tarafta on· 
lar bir tarafta muvaffak olursunu:t. 
Kooperatiflerin yaşayacağını ve hükU· 
metin size yardım edeceğini vadediyo-
rum. Uç dört sene evvel burada dola
şırken benden kooperatü istemişlerdi· 
işte şimdi kooperatifleri ellerinize tes
lim ediyoruz.. Hepinize candan muvaf • 
fakıyetlcr dilerim. 

HEYECAN UYANDIRDI 
Celal Bayann sözlerinin birçok yer

leri hararetli alkışlarla kesilmiş koo-
peratü milmessillerini heyecan içinde c-·-

~~~a~ti~~ B~m~ma~ulewrm~~ ı~~in~ç~~ ~k~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fiat tnkdir edecek arkadaşlarınızın yn- dediğimiz zamnn kat'1 surette çürük C. ~ 

Kooperatiflere dtiyen vereceğimiz va
züelerdcn biri de yaş meyva ihracatı 
işidir. Buna ehemmiyet verdikçe mah
sul fa7.1alığı endişesini önlemiş olacağız. 
Fakat bunun için teşkilat, soğuk hava 
tesisatı lbımdır. Burada bir tane ya
pacağı7_ Frigorofik vagonlar için Na
fıa Vek5letiyle çalışıyoruz, soğuk hava 
tesisatlı vagonfar için de uğraşıyoruz. bırakmıştır. 

ni eksperlerin intıhabı çok gü& bir .iştir. bulunmamalıdır, içerisinde şu tipten 
Çok dikkitlli hru-ekct etmek lazımdır. b<:şkn yoktur dediğimiz. zaman bnşkn 

EGE ÖRNEK OLACAKTIR tip bulunmamalıdır. Şerefli bir tüccar 
Burndakı kooperatiflerin muvaffakı- bono müddeti gelince bor::unu günün

yatın1 nümune ittihaz ederek memle- de ödemek iç.in nasıl hassasiyet gös
kctimizin diğer mıntakalarına da gide- tcrirse biz de nyni hassasiyetle marka
ccğiz. mızın gösterdiği şekilde malı temin 

Meselfı yarın fındık için düşünüyo- etmeği bir şeref borcu bilmeliyiz. Bu
ruz, ileride pamuğu dı.işünüyor ve bü- nu hepimiz biliyoruz. Kooperatiflerin 
yük iş olarak da tütüncülüğü ele alıyo- bu olacaktır. Avrupadaki müşterilc

ruz. Demin söylediğim gibi muayyen rin kooperatifin markasını görünce 

mıntaknınrda tekasüf eden ma~u1 ay- ona .her cihetı;e emniyet gelmesi ve Erkeklere nasıl ı·la"nı 
ni zamanda kazanç ta temin ettiği tak- itimndının snrsılmaması lazımdır. Bu Muhalefet meb'usla

rının bir tedbiri dirde onu kooperatifleştirmek bizim cihet temin edildiği takdirde mahsul- . aşk ederler? 
için bir vazifedir. Bunu söyleyişimin !erimizin satışı için endişe yoktur. Mah- Amerika garibeler memleketi .. Reis 
sebebi muvaffakıyetlerinizin diğer va- sullerimiz.; lüks olmakla beraber bir Yeni Ginede halk çok mahcuptur. Ruzveltin ali muhakeme projesine ta· 

"' , .. tandaşlara da ntimune olacağını üade sınıf halkın sarf ve istihlak etmek mec- Bilhassa erkekleri kadınlardan daha raftar olmıyan bir grup karar venniŞ·• 
Kooperatifler toplantısından bir intiba ebnektir. Kooperatifçilik yolunda fe- buriyetinde kaldığı maddelerdendir. mahcup ve mağrur insanlardır. Yeni Sistematik bir şekilde, bu projeyi ge-

girdiklerl kooperatifin iyi işlemesinde r KREDi iHTiYACI na bir nümunc göstereceğinizi hatırı- lSTtHSAL VE SATIŞ MESEI.EI.ım.t j Gineli erkeğin şimdiye kadar hiçbir ka- ç~ek için tenkitler yapılacakmış .. 
görmekle beraber mllli ekonominin Az evvel antı~ kooperatiflerinin iş- mn bile l::etirmek istemiyorum. Satış meselesine gelince, bunlar po- dına ( Seni seviyorum ) cUmlesini Ayrılan heyetlerin Azalan her celsede 
menfaatlerine de çalışmış olacaklar- ]emesi için görüşülürken bu sene üç mil- Ben size nutuk söylemiyorum, kon- Jitika icapları.na gör~ d~ğişir. Uzüm 1 lmlJanmadığı iddia edilir. Hakikatte on dörder saat nutuk söyliyerek mu• 
dır. Bu iki mühim meseleyi kendi bUn- yon liralık krediye ihtiyaç olduğunu ferans da vermiyorum, sizin yüzünüze rekoltemiz mıktar itibarıyle artmak- bu memlekette yetişen kadınlar çok halefetlerini açığa vuracaklarmış .• 
yesinde tophyan kooperatiften başka söylediler .. T~kilat ve teşkilatın vazi- bakarak söz söylemekten zevk alıyo- tadır. Bundan beş altı sene evvels.ine 1 fazla kadındırlar. Bir erkek bir kadı- Eğer bu teşebbüslerinde muvaffak 
bir teşekkill göremiyorum. fesi derhal gözümün önünde canlandı. rum .. Soracağınız şeyler varsa cevap- nazaran bugün istihsalatımız yüzde yUzl mı- k tt•Vı man (B . olurlarsa tam 35 hafta nutuk söyle-

b ların v h k b na .uwJ. aş e ıg za en' seni 
Kooperatifler ticari müessese ol- Çünkü üç milyon lirayı bulmak ugün ı vcrmege az.mm. artmıştır. Fa at unun mahzurlu nok- mekle geçecektir. 

makla beraber onun yaru başında va- milli banknlarımız ve hükümet açın HARtct TtCARETIMtZDE ÜZÜM talan vardır. Eski, ihtiyar bağları bı- beğeniyorum) d~r. Bundan sonra ev- Do/U 
1anpcrverlik vazifesini de görmektedir- mü~kül bir iş değildir .• Bugün o hal- VE lNCtR rakıyor ~·eni bağlar açıyoruz. Ve bu lenme muamelesı tamamlanır. 
ler. Hilkümet ticareti hariciyenin ıeş- deyiz, o hnle geldik .. Fakat elimizde Bu kon~madan Jstifade ederek ·ha- yüzden malın cinsi bozuluyor, malın M Hth • k d 
kiUitlandınlmnsında kooperatifçilit'1 devlet hima;·e.ııinde ve kanuna müs- rici ticaretimizde mUhim bir mevkii maliyeti de yükseliyor. Eski bağlan U lŞ Q ın 
bir umde olarak ele almıştır. Koope- tenit bir tqcklı.üJ olmıuıa •• i' ph,i bir olan üzUm ve incir hakkında faydalı genÇ_1eştirmeği d~ünm.iyoruz. Tat- J 9 senede 38 rocuk 
ratüçilik Egede yeni değildir. Mulilt teşebbüs mahiyetinde kalsa, üç milyo- bazı iza.hat vermek isterim. Harici tl- bikattaki müşkülatı anlıyorum. Uzüm T 

kooperatifçilik hakkında tenevvür et- nu hattu onun yarısı bile nerede bu- caretimizde miktar ve kıymet itibariyle istihsal ve istihl5ki bütün dünyada stan- dünyaya getirmiş 
mfştir. lunahilir} l§te teşkil8tm kuvveti burada mühim bir mevki alan maddelerimizden dard bir hale gelmiştir. Her memleket 

NE JÇIN E d k D k b · • Dünyanın en velQt kadını kimdir ve CEYl SEÇTiK? a endini göetermİ§ oluyor. eme olu-ı. ~rı üzümaür. Fakat ~tış kolaylığı istihsalatını arttırırsa fakat istihlak art-
Bizim evvela Ese mıntakasına ehem- yor ki bir cimin olarak mukaddes addet- ıtibariyle incir . daha müsait vaziyette- mazsa bu vaziyet müstahsil memleket- nerededir, biliyor musunuz? ltalya-

ıniyet vermemizin eebeplerinden biri tiğimiz bir gayenin etrafında toplanınca I dir, yani incirin satışı üzüme nazaran Ier zararına olur. Size üzUm istihsa- da yapılan tetkiklere göre bir köylU 
de daha evvelce burada kooperatif- onun madc!i vasıtalarını da temin etmiş j daha kolaydır. Fakat heyeti umumiyesl 15tını tahdit edelim, istihsalatımızı art- ltalyan kadını her sene ikişer çocuk 
;ilik terbiycainin banlamı' olduğunu l:ıulunuyoru:r. : Teşkilat var, milli han- itibariyle üziim, incir, fındık, tütün ]ük8 tırmıyalıın demiyorum. tyi mal çıkar- olmak üzere şimdiye kadar 38 çocuk 
görmektir.. Hepiniz bilirsiniz lci koo- kalar var, işin icabı var .. Bunlar kül ha- maddesi addolunmaktadır. mak hususunda gayretimizi arttırmağa doğurmuştur. Bu 38 çocuk tam on 
pc:ratilçiliğin muvaffakiyetle çalışabil- Jinde nazarı dikkfttt: alınınca bü; iik şef- Alıcılar müreffeh bir sevisede iseler çalışalım diyorum. İncirde de vaziyet dokuz senede dünyaya gelmiştir. 17 
mcsi için bazı tartların karıılanmış ol- lerimiz de bizi himaye ediyorlar ve bu bunlara rağbet gösteriyorlar. böyJcdir. Bilmem kaç sene evvelkiyle yaşında evlenen bu kadın şimdi 36 ya-
ması lazımdır:.. ırnretle üç milyon liranın ve daha faz- BUGONüN ŞARTLARI şimdiki incirin nevini mukayese ede- şında bulunmaktadır. Ve çocuklarının 

1 - Kooperatif etrafında toplanan Jasının ağırlığını hissetmiyoruz .. SiLe ko- Hnriç piyasalarda maişet zorluğu baş cek olursak kalite itibariyle netice ]e- 26 sı yaşamaktadır. 
mahsulün bir muhitte tekasüf etmiş ol- operatiftcn bahsederken {Öyle ynpmak gösterince istihlfık azalmağa başlıyor, himizde değildir. tncirleriıniz nefis 
ması ve ortakların birbirine yakın bu- böyle yapmak lnzımdır diye eözümü her hangi bir buhran karşısında mcm- oldu[,ru için satılıyor, diğer memleket- Bir piyanko 
lunması.. uzatacak değilim .. Buradn işinize büyük leketler ihtiyatlı tedbirler almak isteyin- lt'.r incirleri kabuğu daha kalın, be-

Mesda üzümü ele alalım .. Üzüm bu ehemmiyet verdiğinizi ve onu hassasi- ce evvela bu mahsu11erin ithal ve is- nekli ve tatsızdır, hatta bazı piyasalar- En iyi mükafat 
mıntakaya mahsustur.. 1ncir de ayni yetle takip ettiğinizi gördüm .. Bu bize tihliikini tahdit ediyorlar. Fakat bu da bizim incirlerimiz satıldıktan sonra esmer olmaktır 
şekildedir.. Demek oluyor ki koopera- ıyı tesir ynptı ve istikbal hakkında sözlerim sizi korkutmasın bugiin bun- diğer memlekC"Jer incirleri piyasaya 
tif teşekkülünde esas olan ilk şart Ece- Ü.mitler verdi.. Bu işin dctaylnrı üze- il )ar zaten yapılınıştJr. MeseHi. en rok çıkarılarak satılmaktadır. 
de me\•cuttur.. d l d E I h ., nn e >en en az a mnlümata sa ipsi- mal sattığımız memleket üzüm ve in- Kurt meselesi, hastalık hiknyesi pro-

2 - Kooperatife ı.lahil olan ortakla- niz.. ciri mUmkUn olduğu kacfar az kullan- pagandalarına rağmen bu böyledir. 

Bir gazete haber veriyor: Şarki Po

lonyada Dukçiy şehrinde bir boksör, 
yalnız kadınların seyirci olarak bulu-

nn kendi mcnfoatlerini bilerek takip }' ANUNLAR TETKtK MAH k · · ı· 
t . " • • ına ıçın ne azımsa yapmış ve en son YA VA~ YAVAŞ YOK nacakla.rı bir maç tertip etmi~, biletle-

t! ~~seı.. SULODUR hadde kndnr indirmiştir. Daha fazla Bu iki noktayı naza.nnızda canlan-
ı...ıs mıntakasında bu şart ta mev- Size yalnız ıınn hntla h kk d · d. · · ki! r a ın a şu- ın ırmcsınc ım un yoktur. lçtimai ve dınnak isterim. Yavaş yavaŞ kelimesi-

cuttur .. Çünkü Egeliler münevver vn- nu söyliyebilirim ki, kanun uzun zaman ik d" t] d 
tısa ı zarurc er veya irije ekonomi ni lii,.atiınizden silmek luzımdır. Bız" 

landaşlardm. k"' ld k iz] "' tet ıt:nt yapı ı tnn sonra ve s" er din- yapan memleketler bi7.atihi knrar ve-
AHLAKl KAiDELER lendikten sonra bugı.inkü teşkilatımıza rerck bu gibi maddelerin ithalini milm-

3 - Ahl"ki kaideler, kooperatif her b" k 0 ld d l · · uygun ır şc ı e mey ana ge mıştır. kün olduğu kadnr azaltmışlardır. Bu-
hangi bir sebeple müıskül vazı0yette kal- Kanun tı:ı .. • d"J• k h .. k.. t' d • n ... ım e ı ır en u ume ın ma - gtinkü hal bir istikrar vaz.iyeticlir. Bu-
dığı zaman ortag-ın ahlak borcunu eda dı" ve ma • ı· t• · d k 

nevı mesu ıye ını na:uın ı - gün istihlaki da.ha az miktara indirmek 
etmesi keyfiyeti.. k Jd k K d'J • 1h ·ate a 1 •• re ı er vcreccgiz. · racat mümkün olnmruruıktadır. Bu bize fe-

Senelerce muvaffakıyetle ,. .. Jı.,,.n bı·r • b d d J 
r- ..- yapncagız. ura n vatnn a§ ann men- rahlık verir ve üzilmlcriınizin satılaca-

işin icabına göre hareket ederiz.. Bu 
senenin satışlarına gelince: Bir iki haf
t.'l geçmeden evvel vnziyet hakkında 

konkre birşey söyleyemiyeceğim. Fa
kat geçen seneye naznrnn ümitlerimizi 
kıracak beynelmilel bir vaziyet yok
tur. Bu sene mahsul memleketimizde .ltooperatif her hangi bir sebepten do- f .. Dtlen· ··~rdır B ak ı· t d ·- ·.. ·· un n şı mcsu ıye u- C:ına bir nlamettir. BugünkU şeraite yapacar.ı en mühim ve esaslı vazife de 

rin birine bir de mükMat numarası ilA

ve etmiş.. Bu mükafatı kazanan bok
sörle evlenmek hakkına ına1ik olacak-
tır. 

Boksör zeki birşey olacak ki isabet 

vaki olsn da mükfifatı kazananın 30 
yaşından yukarı, sarışın olmaması şar

tını ileri sürmüş.. Şimdi bu esmerlel" 

f eStivalinin neticesine merakla intizar 
ediliyor. 

Geçenlerde cenup Afrikasında evle-
ri delik deşik eden müthiş bir dolu ol· 
muştu. Her dolu parçasının bir kiJo 

. tuttuğu anlac;ılmıştır. 
B r rekor 

Sovyetler Birliğinin cKosareV> mer-
kez havacılık kulilbünün mualliınle-
rinden Bn. Irina Vişnievskaya, Yakov· 
lev tarafından imal edilen bir tayYarG 

ile yanında bir yolcu olduğu halde bir 
tecrübe uçuşu yapmış ve 6.300 metre 
irtifaa çıkmıştır. 

Bu uçuş, spor tayyaresi ile kadınlar 
tarafından kurulan beynelmilel dünya 
rekorunu 200 metreye yakın bir fazla• 
lıkla kırmaktadır. , ________ , 
Kiralık Aparlı· 
man ve yazıhane 

Doktor, Ticarethane, Şir· 

kellere ve Avukatlara fev· 
kalade elverişli; Ev müştemi· 
latmı da havi Gazi bulvarın· 
da Borsa yakininde 10 sayıla 
müstakil bir aparhman kira· 
hktır. 

Görmek istiyenJerin her 
gün sabah saat 11 den ya· 
rıma kadar ·Üzüm borsa· 
sında bay Envere - Müraca· 
atları. Telefon 3386 

1 - 4 S.6 (1293) 
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1 açist Bloku ~ 
• • -57 -

ıt.hıbeıer Sal7.omayı re1senin odası- vermenizdir. i ~tirdikıeri zaman Favstanm önün- - Ya kabul etm~em cellAt? 
k e Yerlere kadar eği~er ve Klodun Klodin hayretle mırıldandı: 
~ndilerlne çekilip gitmelerini söyle- - Ccllat ha? 

~ Bu sırada rahibelerden biri mı- Buna hemmiyet vcrmlyen Klot Fa\'s-

!Son birleşme teşebbüsünü yaparken i 
i kendiler· için ne düşünüyor? 

. . - ,.. - . - • - . . - . ı. . - . ' --- ~ -_, 

dandı: taya · karnrını bildirdi: 
~ Madaın mnnastırın içinde iki a- - Eğer dediğiniz gibi ka ul etmez-

dolaşıyor. seniz sizi hemen öldürmeğe mecburum. 
IQodin cevap verdi: Klot hcmm hançerini çekti. Arkası· 

ıa; l.taatte~ mannstırımwn ~uv~ nı hıp~lı bulunan kapıya d~:r:1Yaı:~k 
doı-~ dokük yabancıların ıçerıde kaçmasına rneydnn vermemek ıçın goz
~ __,..ıuuaruıa mfini olamıyoruz. Yapaca- !erini dört r.rtı. Bunları yaparken de 
?icelluı ~ kendilerine çıkıp gitmelerini bu şekildeki hareketin sebeplerini izah 

d etmektir. Haydi hemşirelerim siz ediyordu: e .,;di 
... P bir defa rica ediniz. - Size bu surPtlc hitabımın sebebi 

ha~Pler söyliyecek söz bulamıyarak kendisinin l-umnndnsı nltında bulundu
tir. • ~ ~enin vicdanlarına temin et-' ğumdandır. Sizi tutup oraya götürmek
ttıif,1 ıstirnhatlc çekilip gittiler. Fnvs~ liğirni emretti. Diri veya ölU sitl ora~--a 
~astJ_rın blı- ahlaksızlık yatağı oldu- götürmt:'ğe mecburum. 

80 u bıldiği için hayret etmedi Yalnız Klodin bu beklenmiyen hadise karşı-
rler çıktıktan sonra dedi ki: sında sapsan kesilmiş, fakat Favsta asla 
~ ~Udüs manastırının duvarları ka- soğukknnlılığını bozmamı~tı. So:-du: 
t' 1 l'Uksek duvarlar yaptırmak sure- - Size bu emri veren kimdir? 

. . 
• • .. 
• • • Fransa ve lngiltere bunu nasıi karşılar? 

• 

: ~ §U zavallı kızcağızların selametini l - Kard'nal prens am~ .. Görüyor· 

ı~. edecek gün gelecektir. Tann di-I sunuz ya Madam! Bu za ile görüşmek- 1ngiltcrenin bütün planlannı ge~siyle eden Bilbao §ehri ve asi kuvvetler 
'eıı~i yerine getirirse manastırı- I ten kendinizi mahrum etmek elinizde Is nya, Avrupa diplomatik faali- p D • 'k olacakbr •. O_rhal istikrazlar yapa-
ın ~bin !ranklık gelir ayıracağım. değildir. Çünkü onunla görilşmek için ti~ ·n siklet mefkezi olmakta de- iyer omını bilir •. Şarabı, yağ, civası altın mu-.. ~ocı· • Saf ye erını t 

'-> llliıı gözleri pa.rladL Favsta - hayli zaman daha beklemek mecburi- vam edi··or. La Tribün de '1U1Sl/O~da yazan kabilinde kendi=;inden satın aıına-

1 

l 
l 
1 

ı 

ı 

~ rtıaya dörunnş onu baştan aşağı sil- yetinde idiniz. A~larla ftalynlar şahes·erleri cakbr •. İnşa ve tamir işine girise-
~l"du. Fnvsta ş;ddetle snrs~dı: telakki ettikleri politikadan vaz geç- az değildir. Atlas Okyanusu üzerin- 'bilir. Bugüne kadar lspau:ı:oilar içi;' 1 

!l.i t:~ene onun yanına yakl~/li- - Prens Farncz beni köşkte bekli- miş değillerdir .• Muhakkak ad~:~ik- de mükemmel bir v .. ziycte ve cenubi ~örülmemiş bir .refah .t~ın .e?~~-
~ u. Falınıza bakayım mı dedi. yor öyle mi? o halde sizi takip e~o- )eri ve tacil için ellerinden geJdıgı ka- Amerikaya doğru mükemmel bir ha- lır .• ispanya Pırenlerm otesmı go.: 
~"sta :rnulaıbele etti: nım. dar uğ;aş~kları Fran~o·~un _valibi- reket noktasına sah!p olacaklar, in- zctfemek_ ı:ıecburiy:-tin~e b.la~k--1·ı ~ lıaYır. İstersen ben senin falına Klodin Pr • b kadarcık yeti zanlarınca kendılerıne uç avrı gilterenin meshur Kap yolunu kes- br •. Hakıkı sahası, yanı servetlerın 

datı Yun. ÇünkU ben insanın avucun- k tin densesın u b" .. ~;;. zaf:r temin edecek, Almanyaya mek imkfınını- elde edecekler ve ~il- istismar edeceği dünya köşesi, Af 

,. . 
·~ 

llasta bakıcı 
isteniyor 

Ameliyathanede hizmet 
edebilecek pratik görmüı 

bir hasta bakıcı isteniyor • 
isteklilerin Gazi bulvarında 

SA(;LIK EViNDE Operatör 
Dr. Bay Mitat Barana mii
racaatJan. Telefon 4-070 

1 . 3 1294 

- iç Hasta'ıkları mütehassısı 
DOKTOR 

CefaJ Yartm 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında lnbis11r
lar tütün satış deposu karşı
sında 65 numaralı muayene
hanesinde hastalanm kabule 
baş'amıştır. Telefon 3956 

Evi : Göztepe apartmaoı 
karşısında No. 1018 

Telefon : 2545 

ÇEŞME 
llıcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, 

banyo aulariyle birlikte aab
hkbr. Taliplerin ılıcalarda 

bay H6sameddine müracaat-8CÇıniş ve geleceği okurum. av~m~ e e şaşmış, ne ırkımısozldanasoy buhranından korkularak. bir dünya hassa kendilerinde mevcut olmıyan rikadaki hissesi ve bugün kuvvetlı 
- Sen ki ı ~ Benim 'bi · ycbilmiş ve ne de yerinden - w • ek · k" · 1 da ed ik 1 1 la b" Anı ikad kı Qıisin? ınsm. gı çıngene bilmişti. Favsta bir işıretle onu tatminrpolitikasma

1
do

1
gru .ı!:tmı ım anını 

1
ham maddlelde:ı spanya n t ar 

1
dekv. et er _o n 

1
cekenu

1 
~.J· er

1 
a il••••••••••••~• 

_ . • . verecek ve ta ya ua, spanya saye- edebilecek er ır. lcs ı mustem e emur.. spanya nasını tazammun etmez .• Bu da 
>il .• l!eıkıı_ Madam ki lıen serun ile eyledi. Daha sonra Scizomaya d.oğru 8;nde, Akdenizin en büyük devleti Fakat bütün bunlar !!1J larziye- nüfuzunu orada ınk;şaf ettizcbilir. ıa.arlanabili , fakat aksi de.. Bütün .ı, <u.. aç,~ ohmık konuş~yorum, sen uuınarak kadu=t= yerden kalom!L olacal:br. • !ere istinad eder : 1 Burada kcndisllle pazarlar bu lobi- mesele, lngiltere ve F ransanm, •n· 

lan. 1-15 (1302) 

_""'lkenı ntamaz ırusın! Son derece bu kadına lm<Ş> memamet Bu üç zafer şunlanl.r : ( _ Şimdiye kadar iki taraf ara- "lir .• Yani, politikas• ispanyayı aklın ıemasyonal politHm sahasmda aağ-
)1;,u B.nlın maskem kırmmd.r. Eğer eserleri göstererek kulağına &stldadı: Evvelô Bolıevizm üzcr;nc kafi sında müvazeneyi bozmamış olan 1.kfare ett;

0
; zamonlarda olduğu !!' lam bir görü~e malik olup olmıva-

""ıı:'Q •~m _uınnc"'.'~ renkten - G~! zavnllı kadın benimle be-1galebc çahnm•ş olacaktır k; bu ."'.'" lngiltcrenin günün birinde general bi, cenuba, garbc ve cenubu !'?rbi caklannda ve yeni ispanyanın men
lle lt gİ.rdjğimi goreceksiniz. Ayıbım raber gelıruz! Artık bundan sonra ıstı- tice, ne Almanya, ne de ltalya ıçın Frankoyu ıanımaya, karar verme- ye müteveccih bir deniz polıtıkası faatlerini idrak edip etmiyeceğin~ orkuına kimsenln. vakıf olmasını rap çekmiyeceksiniz. 'küçük bir İ§ değild"r. · ımesi; jolncaktır •. Tıpkı Fransanın, Porte· dedir •. Bu ispanyanın hakiki devlet ~~ Katedralde. ve ?n::' ~eyda- Mctrklot ~lindc hançer olduğu halde Almanya için bu bir ~ç İstikrar va- 2 -- General ~ran~~nun ~a İs-tkizin ve lngiltereninki gibi.. adamlarına f'~hip olacağını veya 
\ı~ anların hepsı beni {;ordu. Oh.. l:apıyı cçtı. Favsta Saizomanm koluna sıtası olacak ve Bolşevık ispanyaya panyayl yeniden ın§a ıçın İngiltere- Onun içindir ki ispanyada her şimdiden olduğunu kestiremeyiz. 
n oruı:n. daynruırak daha doğrusu onu sürilkli-lkat'i darbenin vurulmasivle Rusya- .ye- Fıansaya, muhtaç olmaması ve .. ey halledilmiş değildir .. Gerçi Va- Eğer böyle adamları bulmak t.Jii-

't:tJ.U§ u _sırada kadın maskesi yetmiyor- k yürüm we başladı Manastınn, mn ciddi surette yaralandığına inanı 1günün birinde Londradan bir istik-tl~nsiya hükümetinin şansı azdır ..• ne mazhar olursa İspanya öyle bir ~ gıbı i~ elil-•le de ytızünü örttü. yc_re esi d ken~lcrini ~P etmek iste- lacaktır. Almanya eski islav ral::bi-
1 ra~ ta.lehinde bulunmaması, Aracılık politikasının ise, hiç yok.- vaziyet alacaktır ki, Avrupa sulhu, :~ tilriycrek mırıldandı: :;~ d: Klot onu odaya kilitledi ve nin yaralanmasını, büyük bir avan- ı 3 - İspanyada ve Rifte müda- tur.Bask hükümeti ortadan kalkmış. bir ispanya! - ltalyan - Alman it-

b •ledroı .•• G"1'V meydan>. .. Mut- ;~u.': 'lftk taj "."~acak1ıı. Çünkü ·-~ yaradaıı ha1ede bulu.nm~tan çok alollı daı.:- hr. Almanya ve. ltaIY":. glip. gö- ti fakında maruz kalacağ. tehlikeler l.ftrıı UJ odur_ kal Mad 1 Er 1 Berlmın Şarkta bekledıgı yıkılışın, ranarak çekınmış olan F ransamn, hır rünüyorlar, fakat ıdeolo1ık bır ma· den kuYvetle masun bulunacakvr. 
Ctd .dandıgı kelfuıclE-rln tesiratmı ln- - ~uracb mı~ a~". ~ m- doğmıyacağnu kim söyliyebilir} jsenedenberi Valensiyaya karşı muha hiyette olan bu zafer yeni İspan)·a- Önümüzdeki aylar bizi bu hususta 
ltk en ınceyQ tetkik eden Favsta yük- dnt diye bağırır, ~ag~, gUrliltu yapar- ltalya için de bu netice Almanya- faza ettiği sempati politikasına <le- nın onların nrolarına koşulacağı ma- aydınlatacaktır .• 

sesle sordu: sanız Prenses Fa\•sta ıçln kalmış olan dan fazla bir iç istikrar unsuru ola. ,vam etmesi.. ıb"....ıcw- %WWW c L&LNHtı muzu ••• 
ta; ll~dan başka da belki cellat S"'ni en küçlik kurtuluş ümıdiııi de nı.ılwey- caktır. Çünkü bir Bolşevik veya bol- Portekizin hiç bir zaman lngiltere o ı SADIK AK SEK• 

" d•yc korkuyorsun değH mi? ]emiş olın~un. Çilnkil o doklka bu han· şevikle•miş ispanyanın mevcudiyeti ile arasmm bugünkü kadar iyi ol- te ) 
~ Celladm ne ehemmiyeti var. O çcrle ben onu öl<lüreccğim. ltnlyan~ rejiminin mukadderatını teh- 1 mamış olduğu daima unutuluyor. 
dt. 0 fenalık yapmadı. Kalbimi ezme- Klodin yarı baygın bir halde odada likeye koyabilir. Katalon~ v~ya Vn· H..ıl?uI_-i Portekiz faşist bir rejime 
lıaıh hana yapsa, yapsa. canımı alırdL kaldı. Fa""Sta yavtış yavaş yilrüyor, lensiya kıyılarından Lıgurı veyn maliktır. Londrada ve başka yer!er
l'ad Uki ötckl, ah .•• O ••• benim en zi- Kl t linde hançer gözlerini ondan a- Toskana'ya olan mesafe hakikat~n de Frankonun tarafını tutmaktadır. Tilkilikte Telef on 3206 

: Çekindiğim kalbimi ezdi. 
0 

e rd Merdi\•enin başına geldiği kısadır, bu derece tezadlı iki rejimın, Bu misal lngilterenin faşist devlf"t-
l' hij·Şu Yalancının ismini bana söyli- yırnuyo u. k dönerek dcd.i biri yıkılmadan, karşı karşıya yaşa-,lerle pek iyi anlaşabileceğini ve hnt- yeni temiz 

ıı· m · . 7.aman pr~nscs ar asına ta LJ .. fiik lab"l v • • Sa· ısın? yabilmeleri güçtü. onıar a mutte o ı ecegını 
l'ata~ına elini kalbinin üzerine ko- ki; . .. d ... fü:' Ceııern,l Frankonun zaferi Al- şı:Österir. Bütün mesele fngiltere ve 

S3bık Tevfikoas:ı Oteli 

_ c vap verdi: - Haydi onümc uşun .~ Eğ manya ve İtalya irin yrunız Bolşe- Fmnsanın,yann politik ideallerinemi 
1.ı :r O, burada gömülüdür. Kimse onu - Doğruca bahçed~ g\ · .. e: vizm üzerine kazanılmış bir zafer, yoksa menfaatleripe mi itaat edecel--
~ n mez. Çünkü onu bilmek için bu- küçük bir ses çıJ...-nra 0 

ursaruz, sızı bir ideolojik muvaffakıyet olmakla ferini bilmel tedir. Menfaatleri, Js
tıı l?ı.ı hrınniıdır ki ... Ona imkah yok- boğac.'lğımı unutMayınt:ı. Çünkü evlü- kal.nıyacak Fransa üzerine de sarih panytıda kazanan tarafı, kim olursa 

r. dımı sız de böyle boğmuştunuz. bir zafer teşkil edecektir. olsun, kendi taraflnna çekmektir. 
~.linlbuki ben biliyorum. Şu son sözler hmçkırıklar içinde Bu hususta iki devlet yalnız halk Bu hususta lngiliz ampirizmine iti· 

ta 
1

lama l.ahaknhndan bayıldı. Favs- ka;yboldu. · cephesi Fransa~ını değil, umumiyet- mat olunabilir .• 

mefruşat 

Banyo 
l\e 

0:un dini nçarak baktı. Ve lıakima- Favsta gösterilen yoldan yürudü .. le Fransayı göz önünde tutmaktacıır- j . Esasen general F rnnkonun ca-
llu '.l" sesle elinden mazisini tiktıdu.h'U- Köşke girdi. Kl.vt ta arkasınçlan gtre-1 lar. Aİmanya, nasyonalist ve Fran- lıp geldiği farz~dildiği takdirde onun Bol ha va 
~l i. '\: e bircok sırları öğrendiğini il?ve rek kapıyı kapadı. . ' ' ' sız düsmanı bir ispanyanın bir ,yan-

1 
menfuati hiç şüphesiz Alman-ftal-

ç: Fnrncz derin hoynll~re q~lnuş, kcn- dan Pirene, öte yandan Rif hudu- yan .. tarafını tutmak değil, F ransıı;-
ç it ın~ ne karısı, korku içinde, elini dinden geçmişti. Kapının açıldı~ı. ç~- dunda .. bulunması ile, Fransamn hn- Jngılız: grubun? iltihak etmek ola- Ucuz f ·,at 

en Pr nses: - tüf: t.ahtal kardığı. sesleri duyma· reketsızleşeceği ve bu suretle Alman caktır •. Fılhakı~a. Alman - Jta}yan 
ile- l>ek g<'ç kaldın -dost.Um .•• · d"di. d Kl t arın d ~:, UrUdi.L ordusu için Şarkta veya cenupta her I tarafını tuttuğunu farzeddim. Ka-
q l\ finıdi hC'pSini biliyorum. Senin bir ı. o ona ogru y . . oda hangi bir titan uz imkanı hası~ olaca- ı radan komşusu olan tek büyük dcv-
la~lar sevdiğini, ağladığını, ıstırap- Favsta bu ~ıra~a ~a: zo~::i Ye = ğı kanaatindedir. ltalya da, Fransa, letle ve denizlerin hakimiyle husu-
~~ktiğinı biliyorum. Kalbinin Ka· en. ~ar~nlık hır koşesınf! ~~ ş~di~-e kadar Akdeniz.de ~k .~ü-Jn_ıete girişmi~ olacnl::tır .• Bu, kendi-
&~ lın makberi önilnde Peskaposun dedı ki. saıt bır stratejik vaziyete sahıp ıclıy- 1 s~nc her cepheden duşmanlar teda-
l'o ğı alluı<fa kalıp çWıendiğini de bili- - Jnn dö Ke~villiy: .. ~n~~m se, bir 1s~nyol - ftalya ittifakının rık ~tınesi demek olacaktı.r .• Bo iti-

t\ıtl\. terkolunmak suretıyle gordugun hıya- ve Balear adalnnru:la tesis edilecek l barla kuvvetli bir ordu ıdame et-
-.... ı:>cskapos mu? neti, ve bundan miltevcllit ıstıraplan İspanyol ve ltalyan üslerinin hu va-,mek, kuvvetli b;r donanma ve ha-

~~.tveı Peskapos! .. Sevdiğin Jnn de unutmak işt<'rscn buradan n~r~!Ne zireti d<:ğişti~eceği kanaati~edir. v.a kuvveti inşa etmek mecburiye-
S .•Uıyl'. . işitir , .e ne görürsen asla sesını çıkar- Rıf ve Pırene hudutlannı korumak tınde kalacaktır ve bu zaruret tam 
~~tna ortalığı infoten bir ses çı- ma! En kUçük bir hareket Ya.~ın::=· . mecb~riyeti F ransanın 1taJyaya kar- me~Ieketin ~arabisi esnasına tc-
~ '· .Dız. çökerek dudakları arasın- Bu tavsiyeler manasızdı. Çunkü çın- şı vazıyetini hafifletmek hususunda saduf edecekti .• Almanya ve hal-

li' \ı~lın bir inilti çıkardı. gene Famezi görmüş baştan aşağı sar- da müessir olacaktır. Nihayet f ran- yad~n istikraz yapmak mümkün 
a"sta: sılmış kendi kendine mırıldnnllll:ı.~ı: sa, bu yüzden Akdeniz veya AtJas d::ğıldir .. Franko hiikümcti, harp 

~~ Odllr'. katiyen odur. Derken Sai- - Grev meydanındaki sı.yahlı adam. Okyanusu yoliyle k1talanru Afrika- cih~~arı~.a karşı bakır ve civa ~ev-
<lırtlı. h. ~ıuu UUıttı. Onu yerinden kal- Acaba onu görünce neden bu kad!'1" dan getirtmek imkansızlığiyle karşı- h.erını mubadele etmek mecburıyc
k~ . hu sırada is ka çılık Metr- büyük bir dehşet içlnde kalıyorum . . laşacaktır. tınde kalacaktır .• Bu şartlar altın-

1" ~riye girdi. e pı a _ Bitmui _ General F rankonun zaferi, nih.a- ?.a ~~vkiini nasıl .~uhafaı;a etmek 
ın_ ll\ısta haYl°t't 1·ç· d · gel ada- yet, Roma - Berlin mihveriyle bır· umıdındc bulunabılır .• -."' ııo...ı m e yem en l B'lAk' 1 I~ k b' 

......_ '"'lJ: TALEBE leşmi, olan iki devlet için, İngi tere 1 a ıs gencra ·ran onun ır İluı-al-a ne · · ld' ? üzerine bir zafer olacaktır. kerre zaferi kazandıktan spnra, ....... s ,_ ıçın gc ın · Ak F t ·ı d v d .. l\lod'.ılll için geldim. Filhakika, bu takdirde, garbi - :,~~.sa.~a v~ ngı tereye ogru on-

.... :
11 

ill'Ji atılarak mildahale etti: v ı e 1 • denizde hakimiyet ltnlyanlara. geçe- dug~nu ve lspanyanı.~, Roma v.e ~l'tif~y tinizdeki adrunlar sizi şu e ) erıne ceği gibi, Cibraltaı "ın askert eh~m- ~1erlın ktara~ı?dan1 mustlemldekclcştı-r n kurtarın , te ı miyeti kalmıyacnktır, Mnltanın şım- n meme ıçın o sun, on ra ve '-Vsta l{ ı~a ye r sanırım._ 1 p . 1 • .. l" la 1 tled.ı ıt·. lodini bir işaretle dur dedi "\·e Lise ve orta mektep tale- diden ehemmiyetini kaybetmiş o - arıs ve f ti~~rve ha •. ~n ~iiknr 
' ~· besinden riyaziye dersi bü- duğu gibi. Akdenizin Garp kapısı yaptıg_ı . arz ı ırse, arıcı te e 

lı.ı ~ sabır} ı tht"mal k" olan bogv az, '-ralnız İngilterenin kon- onun ıçın kalmamış olacaktır. 'd.ıı ı o un. .. 
1 ı t- 1- - .. (" l"ne) kalmıcı J f e· d h"b" J L " ı· Fakat t.t. nı benden bir ricada bulunacak- un ugune 

1 
cma ı " trolünden çıkmakla kalmıyacalc, .a: ... ır or u ~~ .'. ı o aoı ır... • 

İ-"Jot talebelere tfcıübeli bir öğ· kat Almanya ve ltalyanın müttcfikı aılah.~nma yuku altı~ czılmesı-
' ~'lap verdi· retmen hususi dera •ermek· 1 olan bir İspanyanın kontrolü altına ne luzum yoktur •. Bır donanması 
, İl~ doğru. · tedir. girecektir. olabil.ir, ~ynca Fra~ ve lngilterc-
...._ ~le l'le söyle_ Almanların Kanarya adalarında nin h~ç b!r mcmle~~ti lspa!1ya_nın ~: ~~ çok kısa, Manastırın bah- Adrea : Kal'fly&ka Y emİf'- I ve Rifte yerleıtikleri doiru ise Al- ~•Yetine tecavuz ~~yccegı 

ltrkasındakı eski köşke şcre: ci pata aokaiı Damara S manyanın elde edeccii avantaj da emniyet ile de kendim &onnnV9 

lzmirin en havadar yerinde ve den:.Zc luuçı fevkalade latif man
zaralı çok temiz ve emniyetli )le~iine oteldir. 

KELVİNATOR iki defa daha az lflediii 
DU1Elt.TİR. 

h.ade a1nı randöntan elde edilen 1eslne soluk ha•• dok,lan 

18 Ay Veresiye Sabş 

SAHiBiNiN SESi 
· ARTHUR VETTER 

JZMIR - Saman iskelesi ( Bilyiik Kardiçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Güru - ÖDEMiŞTE : H. Ani Gı:cr 

Ml~LADA ~ Ahmet Sabri Acarsor 
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IZMJR BELEDIYE.51NDEN ı 

- Üç yllz lira bedeli keşifli 
Güzelyalıda tayyare karargahı 
&nündeki yolun kesme ta~larla 
~eniden döşettirilmesi 23 - 7 -
937 cuma günü aat on altıda 
çık eksiltme ile ihale edile· 

<:ektir. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere Başmühendisli~e 
iştirak için de yirmi iki buçuk 
Jiralık muvakkat teminat mak
bu1u ile öylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
6-9-13-16 2259 '1245) 

1 - Üç hin üç yüz lira be· 
deli keşifli df'ğ:Tmcn da2ında 
postacı Ali efendi !okağından 
itiharen cacldevi takiben dört 
yüz doksan metre u!un!uğunda 
''ııp•':ır:ık kanalizMvon isi 30 • 
7 - 937 Cuma j?'Ünü saat on 
alhda acık elc~iltmP. ile ihale 
edifece~tir. Keşif şartname ve 
pli!nı on alh buçuk kuruş 
mukabiJ:nde has 111ühe11clislik· 
ten satıJır. Jstirak için iki yüz 
oh17. yedi hnçuk liralık mu• 

akkat teminat makbuıu veva 
Banka teminat ınel<tubu ile 
5ylenen S?Ün ve aattc encü· 

mf"ne gelinir. 
2 - Dokuz yüz sek en ik 

lira seksen kuru bedeli kesifi 
Koklıca k bri tanına yapılac~k 
muhafaza duvarı 30 - 7 • 937 
cum güntı sa t on altıda açık 
eksiltme ile ib le edilecektir. 
Keşif e şartnamesini sıörmek 
llzere baş mühendisliğe iştirak 
için de yetmiş dört liralık mu• 
vakkat teminat makbuıu ile 
öylenen gün ve aatte encü

mene gelinir. 
3 - Beher metre murabbaı 

iki yüz kuruştan yedi yüz lira 
bedeli muhammenle 62 savıh 
adanın üç yüz: eUi metre mu
rabbamdaki 26 ayılı arsası 
başkatiplikteki şartname eç• 
bile 30 - 7 - 937 cuma günü 
sant on altıda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için elli iki buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 

öylenen gün ve aatte Encü
,. mene gelinir. 

13--16--20~23 2347(1290) 
1 - Maden ocaklarında, yer 

Ih işlerinde kadınların çalıştı-
rılmama ' hakkındaki milletler 
arası mukaveleye iltihaka dair 
9-6-937 günlü ve 3229 ayılı. 

2 - Ticaret gemilerine kar· 
şı denizaltı gemilerinin hare-
ketlerine dair Londrada 6 
Teşrinisani 936 tarihinde imza· 
)anan Proseverbale iltihaka dair 
9-6-937 günlü ve 3227 sayılı. 

3 - Türkiye cumhuriyeti ile 
Hollanda krallığı arasında im
zalanan ticaret klering anlaş
malarile merbutlarmın tasdiki 
hakkındaki 3020 sayıh kanuna 
müzeyyel 7-6-937 günlü ve 
3219 ayılı. 

4 - Türkiye cumhuriyeti 
hükümeti ile Iran devleti Şa· 
hinşahisi rasmda imza edil
miş olan ticaret ve seyrüsefain 
muahedcsin1n ta diki hal<kmda 
7-6-937 günlü ve 3218 sayılı. 

5 - Türkiye cumhuriyeti ile 
lr n devleti Şahinşabisi arasın-
d aktedilen baytari mukave· 
lenin tasdiki hakkındaki 
7-6-937 günlü ve 3214 sayılı. 

6 - Türkiye cumhuriyeti ile 
fran devleti Şabinşahisi ara ın· 
da 14 Mart 937 tarihinde akt
edilen ikamet mukavelename· 
inin tasdikine dair 7-6-937 

günlü ve 3209 sayılı. 
1 - Hava mildafaa genel 

komutanlığı teşkili ve vazifesi 
hakkında 11-6-937 günlü ve 
3231 sayılı. 

8 - 1076 sayılı kanunun 
23 ncü maddesinin değiştiril· 
mesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde ilavesi hakkında 

11·6-937 günlü ve 3240 sayılı. 
9 ·- Deniz yardım ve kur

hırma işlt:r3ne ve deniz müsa· 
demelerine mütedair bazı kai
dderin (evhidi hakkındaki 23 
Ey Jul 191 O tarihli iki beynel
mılel mukaveleye iltihaka dair 
9·6·937 günlü ve 3226 sayılı. 

10 - 8-2-937 günlü ve 3116 
ayllı orman kanunu ile diğer 
kanunların belediye ilan tahta· 
ına asılmış olduğu ilan olu-

nur. 2397 (1316) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. u Nev'i Depozitosu 

Eski Yeni M2. 
894 
895 

Karşıyaka Oımanıade Reşadiye Caddesi 43 3711 Arsa 2655.50 134.35 

" " " " izahatı yukarıda yazılı arsalarm peşin veya ıekiz. 
45 3712 " 1548.- 123.84 

ONBlRDE paıarlıkla yapı!acaktır. 
taksitle ıahşlan 19.7.937 Pazartesi günü aaat 

istekli o!anlann yevmi mezkürde hizalarında yazılı Depozito 
artırmaya girmeleri ilin olunur. 

Salih:i Kurşunlu Banyo art 
Şifa hassaları mubitimizd~ tecrübe ile ~abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

U ŞUNLU Ilıcalar 
Faaliyettedir 

Hırer tUrlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hüliisa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarrl 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otom b 
bili Sal hli istasyonunda emre amadedir. Her aileye mllsta· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kc&r· 
yo•a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, UçüncU 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCT • 
Tabiatın Şifa Membaları 

Seferibisarın ıenelerdenberi herkes tarafından tanınmıı 
etrafının yeşilliği ile güıeJ manzarası ve daimi surette akan 
berrak ıularile ıöhrct ahan ( Karakoç ) ıhcaları on haziran· 

dan itibaren açılmıştır. Miiımin romatizma ve kum basta· 
Jıklarıoa şifası tecrübe edilmiş bu ıifa yurduna gitmek iıti· 
yenler Birinci Kordonda eıki ( Ford garajında) Seferihisar 
otobüslerine .. müracaat etsinler. Telefon 2361 

Her işte kullarıılan 

ZONGULDAK 
Maden. kömürü 

Her cins toptan ve perakende suretile rekabet kabul d· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadsr. 

Adre : Kestane pazarı Bardakçılar okak numara 12 
F. PERPINY AN 

, . . r . -.. 1 . • , ı 

akçe ini Veznemize yabrarak 

2396 (1310) 

KuJak, Boğaz, Burun hastıı· 

bkları mlltahasaııı 

Doktor Operator 

Sami ·uf a~çı 
Muayenehane : Birinci Beyler 

1 No. 36 Telefon 2310 

Evi: Gö%tepe tramvay ced· 
desi 992 Tele fon 3668 

1-26 (481) 

Satış ilanı 

lzmir sulh hukuk bikimli· 
ğinden : 

Emine ile çocukla11 Ayşe; 
Huriye; Mustafa; ve Fahriye
nin şayıan mutasarrıf oldukları 
lzmirde hastahane caddesinde 
143 No.da mukayyet olan ve 
300 lira kıymeti muhammeneli 
bulunan evin 16 - 8 - 937 pa· 
:ıartesi günü saat 15 de lzmir 
sulh hukuk mahkemesi salo
nunda satışı yapılacakhr. Bu 
ortırmada tahmin olunan be
delin yü:ıde 75 niıbctinde be· 
del verildiği surette talibine 
ihalesi yapılacak aksi takdir
de satış 1 S gün daha uzatıla· 
rak ikinci artırması 2 - 9 • 937 
perşembe günü ıaat 15 de yi
ne dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul ilzerinde hak 
talebinde bulunanlar eUerinde· 
ki resmi vesaik ile birlikte 20 
gün içinde dairemize mürllcaat 
etmeleri lazımdır aksi takdir
de haklarında tapu ıicili ma· 
Jum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır şartname 

26 - 7 • 937 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açık· 
ta ve gayri menkuliln evsafı 
da şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey ak· 

çesi veya milli bir banka te· 
minalı ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün vergi vesair 
kanuni mükellefiyetleri satıcı· 
ya ve yüzde 2,5 dellaliye ve 
ferağ harçları alıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşi· 
nen ödenecektir. 

ihaleyi müteakip müşteri iha· 
Je bedelini vermediği veya ve· 

remediği takdirde gayri men• 
kul tekrar 15 gün miiddetle 
artırmıya konulup bu arbrm • 
da en çok bedel verenin llı· 

==--

Bir Gripin a!madan evvel 

lsbrabıo ve ağrıoın en 
iddetlisini en kolay, en 

çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN ıılmakbr, mideyi 
bozmaz, böbrnkleri kalbi 

yormaz. 

Aldıktan bet dakika aoors -- -·-·-··-··--··- --·-·-·-...-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

• 
smanıye 

OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki oteHn müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki eneJik tecrübeli ida· 
re.ile bütün Eğe halkına ken· 
diıfni sevdirmiştir. 

Ot Derinde mi.safir kalanlar, 
il endi evlerindeki rabah bu· 
lurlar. 

Birçok husuıiyetlerlae il vetel1 
fiatlar mlithif ucuzdur. 

1Duua~[et 
a'bun[d?z 

TURAN Fabrikaları me.mulAhdır. Aynı zamanda Tur~ 
tuvalet sabunlarmı, traş •ebunu ve kremi ile gilzellik kreoı .. 
lerini kullanınız. Her yerde tablmakladır. Yalnız toptan 81 

.. 

bılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum aceO 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye milracaat edioiı. 

Posta Kut. 224 elefon E456 

tnne bırakılacalc: ve arada ta· 
hakkuk edecek ihale farkı hiç 
bir güna hükme hacet kalmak-
ızıo vecibe ini ifa etmiyen 
mOşteriden alınacaktır. 

lıt18~ 
Daha fnıla malümat 0 

37, 
istiyenler mahkememizin 9 ,.,, 

..r'" 1656 sayılı dosyasına mu 
atları lnzumu ilan olunur

1
• S) 
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Frat~lli-Sperco \ N. V. 
Vapuru Acntası \V. F. H. Van Der 

7.ee & C .. o. 
ROYALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE UNIE 

KUMPANYASI HAMBURG 

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

*1.KLINIZDA OLSUN K~ 

f-'~ 
T
Fratelli , CHIOS vapuru 2 temmuzda bele-

t· 
8
R1TON vapuru 9 temmuzda ge- leniyor .. Hamburg ve Bremen li- Lllerman Lines Ltd. 

'P llrpa • Yama - Köatence li- manlanndan yük çıkaracaktır. OPORTO vapuru on temmuzda 

. - -

llıaııları İçin yük alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES Liverpool ve Svanaeadan gelip yük 1 KJNAKQL Esykeinvie 
SVENsKA ORIENT UNIEN Tbe Export Steaımbip corporation çıkaracaktır. 
BlRKAl..AND motörii 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- POLO vapuru on temmuzda j eıtmalılara, ittihası:ı:lara, za• 

~beklenmekte olup Rottttdam da bekleniyor. Nevyorlc ve Baltimor Londra Hull ve Aııventen gelip yıflara, kuvvetsizlere ittiha, 
~ - Gdynia ve akanıfinavya limanları için yük kabul eder. yük ~acak ve ayni zamanda 1 kuvvet, ncş'e verir. 
:--ıan için yük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9 temmuz- •• ..::ı.. -'---•~-- H h 1 
~Gi.UGA da bekleniyor .. Nevyorlc için yük Londra ve Hull ıçın TWA .... ~. azım ap arı : 

POLSKA A.B. alacaktır THE GENERAL STEAM NAVI- lnkıbırz hayalın dlltmeıidir Kwnpanyıw • 
lECHISTAN vapuru 21 tem· AMERICAN~RTLI~ GATION LID. • Liynet ve amel için nebati 

lll1lzd. L-•-'---- -•~ 1 ,. __ The Export Steamshm corporatıon ADJUTANT vapuru haziran ıo- ilaçlarla yapılan by hapları 
r....._ • ~ 0 up ftDVen- Pire Aktarması Seyri Seferler . • . .. si:ı: de kullanınız. 
-ıııia ve ,Dantzig limanlan için EXCAMBION vapuru 2 tem- nunda gelip Londra ıçın yük alacak- ------------
>'ilk •••caktır br 
SEJtvı · muzda Pireden Boaton ve Nevyork j •• • ____ _._ 

CE MARlTIME ROUMAIN için hareket edecektir. DELOS vapuru 11 ~vuıa 
.._ SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem- · Hamburg, Bremen ve Anventen 
._Malta - Cenova ve Mani1ya li- muzda Pireden Nevyorlc için hareket ! gelip yük çıkaracaktır. 
ııı.ııı.,. için yük alacaktır, edecdrtir. NOT Vll t t 'hl • 

purlann isimleri ve navlun ile· 
retlerinin dağitikliklerinden me· 
•ullyet kabul edilmez. Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETI : ru arı en, va· 

1lindaıô hareket taribleriyle ilin- Pire - Boıton 16 Gün 
~ ..w.,:_,,_.,,_,_ _ _. Pire - Nevyorlc 18 Gün 
illiyet ~=::"en acenta mea- SERViCi MARtTIM ROUMAIN 

l>aba f- -'- ı- _ , __ L • • Bucareat 
F • _,. ma ümat .......,. 1~ DUROSTOR vapuru :u tem-
llltelli Spcrco vapur acentaaına mu- d beki • K" c: ı· 
~ edilm · · l mtı7 a enıyor.. oatence, ~u ı· 

esı rıca o unur. na, Galatı ve Galatı aktarması Tuna 
ltı.EFON : 4142 I 4221 12663 limanlan ioin vük alacakbr. 

• • JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

O• H k Livepool iŞ e İmİ DROMORE val>W'U lA temmuz-

l~~ ~ ~ N 1 ~:n ı.:.:k~~::er;.!!:':.'Vr: 

U a acı 
na, Ki .. ~tence, Sulina, r.alı<tz, ve 
tbrail limanlanna yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE J.•'lN~~"'SE 

HORTAÇSU 
Danube Marit>m 

Haatalannı Birinci Beyler 
ııokak 36 numarada kabul 
eder. 

DUNA vapuru 10 temmuzda bek
ı • .,;,,,,... Bel .... d-Nov:..•-1. Bu~~-.eııt" 
~rat:~• ... va. '-'"z ve Viyana liman
lan idn vük alacaktır. 

Sabah 9 • 12 DFN "'"RSKE MIDDE.Ut A.. vs.. 
Öğleden ıonra 3,30 • 6 
Randevll için telefon ediniz 

LtNGE OSLO 

TELEFON 2946 
RAALBFS.::: mo•:;..a ?.3 ternmn~tla 

bekl•"'İvor. p;-e, [).~"'k,.~k ve Nor-

:····································································· • • 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

• 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

ICarada, havada yaşa• 
~~il ve insanlara hastalık 
h ılı:robu aşıhyan ne kadar 
ti~ııırat varsa yumurtala• 
"-de beraber hepsini im hı 
!fib·b; Ankara ve lstanbu 
h l büyük şebirlerdek 
1ı::•t~be, hapiıbane, fabrt 
d/ kışla ve mekteplerdl 
lı: ~er markalara tercihaıı 
• \, ul edilen yegane ilaı 
(), .. Hız " markalı flittir. 
l ~1b~I ambalajları: }(, ~. 
d~ lıtrelik kutular, için· 
~t 11 ~eşmeli ve ıifonlu (20) le::lik hususi demir varil· 
ile e ve döküm halindt 

;.:ende ve toptan satılır 
lı:ıı HIZ) yüzde yllz imha 

ı._,~::ti:i haizdirk. Hutalılc- it 7 t M ( n tN E.l'J TEMtz 
itti orunma ve grce- 9'i~t1ARAr· DEJIO.l'UDUR 
~ 1• tııbat uyumak için evi· r- -
~ y ı· lt e _IWHIZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. er.ı 

!re "rlaın tu!umbalırın envaı vardır. Son posta naftalin geldı. 
'Çcb •eneden daha ucuzdur. Telefon: 3882 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Feıı • bı gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi mlistabzarlar 
l Dereceler 

•ıhh;r~ozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulisa 
le da· ıbtiyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 

1 ına mevcuttur. 

Vebolid su 
lzmir 

tasfiye cıhazlarının 

mümessilidir. 

H* 

DA -IMON 
vantilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıc;;k· 
larıodan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatla ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen y~di saılt devam eder. Bilhassa bayanların el 
çanta larında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli • - Cicim sana Eczacı Kemal Kamil kolonyası getırdim 
- Belli Hilal eczanesine uğramışsın .... 

Kolonyan "Gönill"mll, Bahar çiçeğiıni, Zümrüt damlasımı, Al· 
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .• 

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

Devlet demiryollarından: 
1 - 40 yaşıodan yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden 

öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartiyle yükıek tahsil 
görmüşlerden Stajiyer Hareket ınüfeltişi a'ıoacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilib almak 
için Ankara, Haydarpaşa veya lzmir işletme Müdürlük
lerimizden birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş 11erileceek ve iki sene 
staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik 
edilenlerin maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 

4 - lıntihandıt ve Staj müddetinde temayüz edenlerden li· 
san bileni rden lüzumu kadar bir sene müddetle Avr1opaya gön
derilecektir. 

5 - Son müracaat günü 5-8·937 dir. 
16~21-27 2378 (1311) 

Mili: emlak müdürlüğllnden: 
icra No. 
195 Bornova Atatürk sokak 10 yeni No lı ev 
197 Kara Osman oğlu hanı üst katta 26 29 oda 
198 Ke:ııer caddesi 220 eski No.lı arsa 
199 Bayraklı Salhane Menemen c. 35 eski No. lı mağaza 
200 Halkapıoar Kağıthane C. No. 25012 ev 
201 Karşıyaka Osmanzade intikam S. No. 14 Reşadiye 

Lira K. 
180 00 
37 50 
51 -
65 00 
50 00 

sokağında 33 No. alan dükkan 24 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlarına haddi layıkile tal p 

çıkmadığından 10 gün müddetle ihalesi 22-7-937 Parşembe gll
nü saat 15 tedir. Taliplerin Milli emlak mlldllrlilğline mliracaat· 
!arı, 2389 '1312) 

Kulağınıza küpe 

EN MÜOHi$ 
(STİRAPTAN 
~ONRA ·· • 

olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

NEVROZiN 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'a.le : 
S düşllrür. Baş, dit, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak :i 
S NEVROZlN almık suretile çarçabuk defedilebilir. S 
= K ,.. T . = ························ at ı esır ························ 

icabında günde 3 kaşe alıoabilir. 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

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 ıtrıyat mağazalarıodıa arayınız. 

lzmir Emrazı 
Baştabipliğinden: 

• 
sarı ye hastanesi 

Yeni Asır gazetesinin 4 Temmuz 937 tarih ve 9593 ve Birlik 
gazetesinin 5 Temmuz 937 tarih ve 2776 sayılannda mık tarla· 
rile muvakkat te01inatları göaterılerek açık eksiltme ile alına· 
cakları ilin edilen 11000 kilo ekmek 6000 kilo koyun eti, 6000 
kilo süt, 3500 kilo yo2'urt, 2000 kilo arpa 4000 kilo lı epek, 
400 kilo kuru fasulya 40 ton kok kömürü, 350 kilo makarna 
70 kilo şehriye 1000 kilo patates, 2000 kilo pirinç, 3500 kilo 
saman, 600 kilo soğan, 500 kilo sadeyağı, 400 ki 'o sabun, 1000 
kilo şeker 800 kilo taze kabak 600 kilo taze fasulya, 1200 lıilo 
lomates 1400 kilo pathcan, 21 kalem ihtiyacı ikinci açık eksilt· 
melerinin bitiş taribi olan 10 Temmuz 937 den .itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla alıoacakhr: lsteldiler her Cumartesi günil lzmir 
Emrazı Sariye Hastanesinde saat 11 de toplanan komisyona 
muvakkat teminat makbuılarile birlikte müracaatları. 

2395 (1314) 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tabsili için tabsili emval ka· 

nununa tevfikan haczedilen Ahmet ağa mahallesi keten aralığı 

sokağında kain 45 eski ve 7 yeni sayılı dükkan tarihi iljndan 
itibaren 21 giln müddetle satılığa çıkarılmıştır. Bu kerre yeni· 
den takdir edilen kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satış 
şartlarını 6ğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 
gelmeleri, 16-'23-30 '?391 11313) 



lngiliz Tavassut plinı 
---------------------------Par is - Londra 

Mihverini zayıflatacak bir 
vaziyet yaratmıştır . 

plinı • • 
ıyı karşılanmadı Paris 

Fransız mahafilin;n fikrince 
plan!nda Fransız talepleri 

lngiliz tavassut 
ihmal edilmiştir 

Paris, 15 (ö.R) - İngiltere hükümcti 
tarafından hazırlanan ve son dakikaya 
kadar gizli tutulan tarzı hal planı Pa
riste ncşredilince bir bomba tesiri bı
rakmıştır. O kadar ki, hükümet mah
filleri bu planın sağ parti mensupları 
taraf mdan ortaya atılmış bir balon ol
masından şüphe etmişlerdir. 

Keyfiyet resmen teeyyüt edince ha
riciye nezaretinde hareket fazlala~ış
tır. Saat dokuzu yirmi geçe hariciye 
nezaretine gelen Başvekil, B. tvon Del
bosla tam iki saatlık bir görüşme yap- I 
mıştır. Siyasi mahafil plan hakkında 1 
mütalaa serdinden çekiniyor. 

Paris, 15 (ö.R) - Gazeteler İngiliz 
tavassut planını hiç te iyi karşılama
ınışlardır. 

Roma, 15 (Ö.R) - Paristen bildiril
dığine göre Fransa mahafili İngiliz ta-
vassut planı karşısmda sukutu hayale B. lvon Delbos 
uğramıştır. Gazeteler bu hususta aşa- mensup zabitler ikamesi. 
ğıdaki malumatı veriyorlar: 3 - İspanya kara hudutlarındaki 
İspanya işleri başlıyalıdanberi her kontrolün derhal iadesi .• 

gün PariSle temas halinde bulunan tn- 4 - İq>anyada her iki taraf için ba
giliz hariciye nezareti son hafta içinde zı şerait tahtında den.i?.de muhariplik 
hemen hiç görüşmemiştir. Bu durum haklarının tanınması. 
arada bir açıklık mevcudiyetini gös- Evvela, muharipler tarafından harp 
termektc idi. kaçağı telfıkki edilen eşyanın listesi 

Fransa, lngiltcrenin son zamanlarda ademi müdahale komitesi tarafından 
General Frankoya karşı müsamaha si- tanzim edilmiş olan kaçak eşya listcsi-
yaseti takip ettiğini anlamıştı. nin aynı olmalıdır. 

Hakikat şudur ki İngiliz planı, Fran- Saniyen, muharipler içlerinde mü-
&anın Ispanya i§lerlndcki görüşlerini ta- şahitler bulunan gemilerle ademi mU
mamen cerhetmi§tir. Fransanın talep dahale komitesinin tayyareleihıe ser
ctüği ve üzerinde ısrarla durduğu de- bcst yol vereceklerdir. 

1talyan elç~i B. Grandi, Alman elçisi Von Ribbcntrop ademi müdahale ko-
mitesi toplantısından çıkarken 

niz kontrolünden hiç bahsedilmemiş- Salisen, muharipler İspanyaya gitmi
tir. Bu yeni vaziyetle İngntere deniz yen ve fokat bazı yerlerde ispanya sa
kontrolünün f:ıydasızlığını kabul et- hillcrine yakın geçmeğe mecbur olan 
miş oluyor. Plan Fransanın Uzerinde gemilerin serbest hareketlerine marn 
durduğu noktalardan hiçbirini ihtiva olmıyacaklardır. 
etmemektedir. 5 - Neşrolunan plan komitenin her 

Gönüllüler meselesi henüz mual- iki muharip İspanyol partisinden bazı 
lUktadır. İngiliz planında bu mesele lspanyol ta)'}'are meydanlarında mü
:ıikredilmiştir. Ancak Valensiya hükü- şahit bulundurulmasına müsaade et
meti gönüllüleri ispanya tebaasından melcri keyfiyetini tetkik etmekte ol-
saydığı için bunların iadesini kabul duğunu kaydeylemektedir. • 
etmemektedir. öte taraftan Sal:ımankn 6 - ispanyada bulunan ecnebi gö-
da bu hususta görüşlerini bildirmişti. nüllülerin geri çekilmesi meselesinde 

Yarınki komite toplantısı çok mü- yeni plan ademi mü~ahale komitesine 
hiın olacaktık'. Paris radyosu yarınki bütün ecnebi muhariplerin ispanyadan 
toplantı için şunları :::öylemiştir: geri alınmasına dair ittifakla bir karar 

- Ademi müdahale komitesi ynnn ittihaz edilmesini tavsiye etmektedir. 
toplanıyor. Devletleri temsil eden de- Bu muharipler arasında silah ve mü
legelcr yarınki toplantıda dramatik ba- lıimmnt fabrikalarında çalışan ve 18/ 
z.ı haberlerle knrşılaşncaklardır. lngi- 1936 tarihinden evvel bu hizmete gir
liz tavassut planı da ynnn göri.işülecck- miş oldukJnrını isbat edemiyenlcr de 
tir. dahildir. 

Roma, 15 (ö.R) - Berlin ve Roma 
İngiliz tavru;sut planını iyi karşılamak
la berabE"r bu hususta mütalaa serdet,.. 
miyorlar. Gayri resmi Bursen Tsaytung 
gazetesi diyo ki: 

- Bıf plillı ParWe Londranın arası
nı açmıştır. Bunun halli için iki ta
raf büyük fodnkarlık yapmak mevkiin
de kalncaktır. 

Londr::ı, 15 (AA) - Ademi müda
hale hakkında Brıtanya hükümcti ta
rafından hazırlanmı:J olan mutavassıt 
tarzı hal plilnı bugün hariciye nezareti 
tarafından neşrolunmuştur. Muhtevi
yatı şunlardır: 

1 - İspanya) ı ziyaret cclen gemiler
de müşahitler bulunmasını icap ettiren 
bir kontrol sisteminin muhafazası, 

2 - Devriye kollarının ilgası ile İs
panyol limanlarına muhtelif devletlere 

lngiltcre notası bu planın aşağıdaki 

sırayı takip ederek tatbik edilmesi la
zııngeleccğini de ilave etmektedir. 

l - İspanyol limanlarına biran evvel 
ecnebi zabitler ikamesi ve devriye kol
larının geri çekilmesi. 

2 - FA'tlebi gönüllülerin geri nlınma
hırı keyf ıyctini tnnzim ile meşgul ola
ccık bir komisyon teşkil edilmesi. 

3 - Muharip hakkının tanınması key
fi~ eti .. 

Ad mi müdahnle komitesi ecnebi gö
nüllülerin geri çekilmesi hakkmdaki 
ıtıl:Jların memnuniyeti mucip bir su
rette tatbik edildiği ve geri alınma key
fiyetinin mUsbet bir şekilde icra olun
dugunu tcsbit etükten sonra fiili saha
ya geçecektir. 

Londra 15 IA.A) - Hari
ciye nezareti logilız bükümeti 

tarafından ademi müdahale ko· 
mitesine iştirak eden dev!et· 
lere yapılan teklife mütemmim 
olmak üzere yeni bir vesika 
daha neşretmiştir. Bu vesika 
tali komitenin ispanyadaki gö
nüllülerin geri alınmasına dair 
yaptığı tekl fi ihtiva etmekte
dir. 

Tali komite ispanyadan geri 
a!ınması icap eden eşhası ta
yin etmektedir. Bunlar 18 Ha-
ziran 1936 tarihinden evvel 
lspanyol tabiiyetinde olmıyan-
lar ile yine ayni tarihten ev· 
vel ispanyada muharip taraf
lardan birinin hizmetine girmiı 
olduklarını ispat edemiyenler-
dir. Ancak bu gibi şahısların 
lııpanyadan geri alınabilmeleri 
için aşağıdaki ıınıfJara dahil 
olmaları şartt1r: 

1 - ispanyadaki her iki ta· 
rafın kara, deniz ve hava kuv-
vetlerinde bilfiil muhariplik 
edenler. 

2 - Muharip orduların mü· 
bim bizmet!erinde çalışanlar, 
bu hizmet!er irtibat hallan ha· 
va meydanlarında kara hizmet· 
leri, levazım vesairedir. Maa• 
mafıh sıhhiye ve mümasil hiz
metlerde çalışanlar bunlara da
hil değildir. 

3 - Askeri kuvvetler nez· 
dinde muallimlik veya müşavir
lik edenler, 

4 - /J skeri kuvvetler nez· 
dinde çahıan sivHler irtibat 
batlan ile deniz ve sahil tesi
satı mevzuubahistir. 

5 - Demiryo11arı, limanlar, 
tersaneler gibi mahallerde ça
lışanlar. 

6 - Levazımı harbiye imali 
gibi husuHtta her ne şekilde 
olursa olsun ça:ışan müstahdi· 
min. 

7 - Silah ıevkiyatında iş 
almış o!anlar. 

8 - Şimdiki ihtilafın uza· 
ma11na veya daha ziy~de va• 
bim bir tekil almasma, faali· 
ydleri yardım edecek olan ~P
bıslar, bu gibileri hususi bir 
tili komite tayin edecektir. 

9 - Her iki tarafın elinde 
bulunan harp esirleri. 

Paris, 15 (A.A) - Gazete• 
Jer ı.,giliz planını muhtelif su· 
rette tefsir ediyorlar. 

Eko Dö Paris muharib bak• 
JarınlD tanınmasına FransAda 
olduğu gibi lngilter~de de iti· 
razlar yükıeleceğioi muhtemel 
g6rüyor. 

Matin ·gazetesi ademi ml1· 
daha'e komitesinin yı:ırm yapa· 
ca~ı top!anhoıo müsbet hiçbir 
şeye yaramıyacağJDı, çünkü 
delegelerin Ingiliz teklifini et· 
rafiyle tedkike vakıt bulama· 
dıklarını yaı1yor. 

Petit Paris:en, logiliz tekli
finin Avrupa sulbunu tarsin 
yolunda çok mühim bir siyasi 
teştbbüs olduğunu ve bu tek· 
JifJerin her halde muva2enenin 
idamesini istihdaf eylediğini 
kaydetmektedir. 

Londra 15 (A.A) - Royter 
ajansına göre lngiliz plamnın 
neşrindeo sonra hasıl olan ilk 
intibalar çok müsaittir. logiliz 
mahafili bu yeni planın biç de
ğilse yeni müzakerelere yol 
acacağı kanaatindedir. 

Asi kuvvetler Bilbaoya girdikten son
ra General Molanın bir büstünü ıeh
:rin merkezine dikmi§lerdi. Fotogra#a 

Yeni Asır 
Resimli Dünya Haberleri 

~~~~~~~-· :a 
Amerika havalarda dünyanın en büyük kuvvetini meydana getiriyor. J.ftf,l'-

7'ikalılann yeni in§a ettirdikleri Y. B. 11 bombardıman tayyaresini Vlrih'f' 
üzerinde uçarken görüyorsunuz. 

tahmin edilmektedir. 
görüyorsunuz. 

..,,....=.~,.-•-•= ı.,,_,..,· ,_· .. ,_.,.,...., 
tayyareci Amelia Earhart'tan ha.la hiçbir haber yoktur. ölü"'' 

kroki tayyarecinin arandığı 11erleri gösteriyor. Sağda kaybolan Kaptan Noft/J'ld 

.Muharrir arkada§lmız Abidi?]. Oktay, 
muharrir Şahap Göksel lzmir luıfriya

tında bulunan veni eserleri tetkik edi
yorlar. lzahat veren müze müdürü B. 
Salaheddin Kantardır. 

Temin edildiğine göre bu yıl bazı kıy
metli eserlere rastlanması11a intizar 
edilebilir. 

Bir Polonya güzel.. Polonyalılar halk 
bayramlannda milli kıya/ etle gezme
ği· adet edinmi§lerdir. Bu fotbgraf bir 
Polonyalı kızın milli kıyafetini gösteri
yor 

Danımarka prensi Frcdrik pek ya
kında Afrikada bir seyahate çıkacaktır. 
Danimarka prensi Afrika seyahatini 
mütenekkiren yapma1..'"ta.dır. Kendisi 
tnınmış bir tabiat alimi olduğu için ta
biat tetkikleri yapacak ve eğlence ola
rok avlanacaktır. 

Fotogra#a Prena Fredriki görüyor· 
.unuz. Fotogrofı 1Mıd7'ada çekilmiftir. 

Eski ve yeni dünyayı hava yoluyle yekdiğerine bağlamak ıçın sarf~ 
gayretler iyi netice vermiştir. Ingiliz hava yollannın Kaledonya tavY 

• 
aradaki mesafeyi 15 saatte katetmiştir. 

1rlandada aeçim, ıerbest lrlanda devleti reisi B. De Valera lehine 
etmi§tir. Fotografta B. De ValeNyıgöriiyoraunuz. 

~- ,, 
Mısır Kralı Ma;eıte Fanı.k §erefine Pariate Mısır sefaretinde bir ıffl'J/tl 

rilmi§tir. Kral oTtada görülüyor. 

Karoeı Iran büyük muvaffakıyet Jca.zandı. 1Zk tHııin Tahran 
gelip müncuebetivle tezahürat 11apılm '§tır. 


