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Scnt.~J 
\ ispanyada askeri harekat 
' 1 1 Londra, 16 (ô.R) - İspanyada askeri hare-
kat hü.kü.metçilı!r lehine inki§af etmektedir. b- · 
panya ordusu taze kuvvetlerle takviye edilıni§-: 
tir. l\1adrid cepl,esi asilerden tamamen temiz!en-1 

1 1 

mek üzeredir. 

YENi ASIR Matbaasında basılmıftır. 

• • 
ş e e ı ıyor 

.... , .... 
n,;··~i;~~;ı~·;J; ....................................... iiUYOK ....... BiR ...... RA.ŞARi·····KAiiŞiSiNDA ................................ .. 
T Ufunabilmek icin 

~~::1e:.:e:;:;~~=~ Bay Celil Bayar dün Nazilliy. e giderek Tür-
tindeyiz 

~~ı~t • Vekilimiz bay Celal Ba- k e e d k be ee d •• 
~~ 1b~i.;;~~e;:~§uı::~~ ıyenın en mo ern om tnasını gor u 

Sayın Bakan, tetkiklerinden sonra . Sovyet uzmanına memnuniyetlerini beyan etti' 
~ııiı rıtıaı münasebetiyle yaptığı 
tif 

0 
bir hasba.ıt, yalnız lı:oopera· 

liiıı ~rı bakımından değil , bü
İıtiJt~~um ve incit yetiıtiricilerinin 
~ 1 noktasından huausi bir ............................................................................... ~·························································································· .. ········ 

Kayseri kombinasından daha modern tesisata malik olan Nazilli kombinası daha ırıııiYet taşımaktadır. 
~ın!aat veltilimiz bu toplantıda 
il.~ kooperatif mevzuunu mü
lUıı ~l_?ıeınişletdit. Bu iki mahsu
~~ Unkü, bugünkü ve yarınki 
1ııla?~~lerini ele aralarak, dı§ piya· 
b'Jı~1 .e. mukay eseler yaparak, is
lcıı ıçırı takip edilmesi lazım ge
lııl~ rollan büyük bir samimiyet ve 

şimdiden altı aylık sipariş kabul et~iştir. Fabrikada elde edilecek ince kumaşlarla 
Köylümüz için Avrupa mamulatına kolayca rekabet etmek imkanı bulunacaktır. 

ucuz, Şehirliler için ince ve zarif kumaşlar ilk planda imal edilmiye başlanacaktır. 

.. !:E.'!~ ~ !. . f.!.~ !!!;'!:!.'!:r.. !:!.'!:!!!!. ! .. !!.'!. !r!.~! !!.'!;~! .. f.! '!:!! !!.~ .. ~!P..'!;~!f. .. ~!':~.'!. ! .. ~~~ !!!.!!.!!. ~.~ '!:r. : ......................................... . 
E: ıyetle aydınltmışlardır. 

k\iııııı: .. bölgesinde öteden beri hü
Ağustosun ilk •• •• gunu Makineler çalışmıya başlıyor 

~r v Uten Yerleımiı yanhı kanaat· Nazilli, 16 (Hususi surette giden ar
h ardır •. 
ou d kadaşıınızdan) - Sabah, saat yedi .. Sa-

lurk ~. dı§ piya•alann m u tlaka ym lktısat Vekilini ve refakatlerindeki 
bııJ11tı<l ~züın ve incirlerine muhta~ zevatı bAmil bulunan hususi otokar, 
~eseJe~gu. k~.Y~!yeti~ir. . !:Ialbukı Mendres bölgesine doğru 11.deta uçu
~il.ıir ıı ıç Yuzu hıç te boyle de· yor. Otokarda, vekilimizin refakatle-

l ü·;k .. .. . . . • rinde 1ktısat V ekfileti siyasi müsteşarı 
ltt bakı uzum ve ıncırlerının nefa: B. Ali Riza Türe, saylavlardan B. Ham
~!aliııe mı_ndan rakip ülkelerdekı di Aksoy, B. Haydar Rüştü, valimiz ve 
Rilıı <l hır tefevvuku vardı. Bu- belediye reisimiz vekalet ölçüler ve 
l!~il : va~dır .• Lakin bu fark incirde !ar umum m~dürü lktısat V kal 
~ ise hı! .. .. d h )' 1 k ayar • e e
l il:. Bu e ul zubem e aly ı aza ma • ti müşaviri Yusuf Salın ve gazeteciler 
qet E knun a raber ezzet ve ne- b lunmaktadır 
~ ar •hi b" b" ··k 'dd' u · 
N t ~ d 

1 
ç ır zaman uyu 1 •- Otokar hemen her i•1'ı!iyonda kısa 

'i!ıa"""r ey e • . . tt' ı ,. memızı ıcap e ırmez.. f ıl 1 1 d kil' · k.. 1 .. ,,et m ·· . . . . 1 as a ara uruyor, ve~ ımız oy u-
lı ı •. ,., uşterılenmızde bıze kar- .. halk ··ks k t hü ı ha ~cın be l • H nua ve ımızın yu e eza re-
J ligi bir ınse ddp e~ı kyaliratıbr.k er riyle karşılanıyordu. 
"iltı .. a emn a te a ımın· . d k' k 1 k "- Ustüıılü • .. b' f" f k.ı d Aydın ıstasyonun a ı ar~ı ama ço · 
,..t 1 _k gu ır ıat ar a ya- .. 1 .di A d nl l h""k"' ti · ili ·• <..a in b f k ah "l h dd' mus esna ı . y ı ı ar u ume •mı-

11 (i .. u ar t ammu a ı- . N zill'd b" f b ·k ku k '' •tuııe k • 1• zın a ı e ır a rı a rma surc-
•ıırıı,~ çı tıgı zaman as a nazara tiyle Aydınlılara ve Nazillilere göster-
li.r"'·· d ,., ' • diği yüksek alakadan mcmnuniyetleri-

;••~b ,ey en evvel düşünmeğe 
·~ . uruz k · d.. d .. .. ni ifade etmek için adeta ne yapacak-
J cır Yer ı unya a uzum ve !arını şaşırmışlardı. 
"'~il· ·~tiren memleket yalnız biz 
d' ll !; Yol güzergahı, bu mevsimde görüle-
d 11~;.a ·; · atta dünya rekolteleri ve cek hususiyetlerle doludur. İncir b::ıh
ır ki hlatıhlakatı o kadar muazzam· çelerindeki zevkli çalışma gözleri ok-
~ltıda Un~'. Üzerinde mikdar nok-

r a~t~ıkb'.zım mevkiimiz büyük şu~:;·,n lktısat Vekili yol güzergahın-
L, Diiıı •fade edemez. 
"ı.t Ya k da, Egenin en zengin ve verimli top-
U l tııe k .. re olteleri karşısında ha- rakları üzerindeki çalısmavı derin bir 
~1dikte v 11mizi böylece tebarüz. d · 

b::Jak; ıı sonra beynelmilel piya•a· ' 
;;""'~ et! b~ziyetimizi -laha açık mÜ· 
l'rı anı e ılmek için incirle üzümü 
~ lurk e~e ~lmak icap eyler •. 
tib· "e rı.(ııcırlerinin hakikaten lez
ti İ<lir .. n aset bakımından eşi yok-

11 Ilı Undan dolayıdır ki en zen-
erııı k 1 Ilı il] e et er fiat farklarını da 

~ lıflard, tııaksızın bize müşteri ol
~~tıııııı r .. Rekoltemizin en büyük 
d;ar .. So Amerika ve lngil~ere çe
,}l b; . n Yıllarda bu iki müsteri
··~a tırıcisi . h ı· 'fi . .. ,... l'\ı:ı:.. . nı ay ı zaı emış go· 
lh.. ':·· • ··"'il ·rı d .. ~.dd~r Unya iktısadi buhranı lüks 

;·,tktısat 

<· 

Vekilimiz ve Tefakatindcki zevat Nazilli kombinasını ziyaretlerinde 

r 

da bir >Ürprizle ka~ılaştık. 
Otokar bizi fabrikanın önüne kadar 

getirdi. Bu fabrika da bir devlet ba
ş:ırısıdır. Bunu anlamak için uzağa 
gitıneğe hacet yoktur. Bu büyük ese
rin başarısını d:Jıa 'imdiden elimizle 
tutacak kadar vuzu!ıİa ka\Tnyabiliriz. 
Fabr:kanın önünde karşıl'1rna cid

den güzel sahnt>lcrle doludur. Fakat 
burnda fazla kalmağa vaktimiz yok. .. 
Sayın bakan biran önre fabrikayı tet
kik etmek arzusunda .. 

Nazilli dr,kumn kombinasının dcgerlı 
direkti'rü Fazlı, fabril:ad:ıki Sovyet 
mühendisi Kozm~n ve işçilC'r n1ic:oafirleri 
karşılıyorlar. 

FABRtKADA DOLAŞMA 
Fabrika müdürü, teknisiyenleri · lk-

fabrika iki misli ihtiyaca cevap verebL. 
Jeccktir. 

1Ç TAKSlMAT 
Pamuklar anbarlardan otomatik Alet. 

)erle alınarak iplik imali kısmına geti• 
rilecektir. İplik imal eden daire birçok 
hususiyetler gizlemektedir. 

Bugün Türkiyenin iplik ihtiyacı çok 
geniştir. Bu ihtiyacı karşılamak için 
alınan tedbirleri burada vuzuhla görebi
liyon.z. Burada 3·1 - 38 numaraya kadar 
ince iplikler imal edilecektir. 

llk parti makinelerin ağustosun ilk 
g'.:.. i ~lışmağa ba:'lıyacağını öğreniyo
ruz.: BitUıbi Lu, bir başlanı;ıçtır. Mü· 
tc:ıkllen clg eri de kısa fasılalarla fa. 
ııl..y<'e geç cektir. 

25 llktrşrndc falrikanın açım tören! 
yapıluk•n fabrikadaki tesisat yüzde 
doksan nlsbetinde faal bir hale gelecek· 
tir. 

Fabrikanın vcntilasyon tertibatı fev. 
kali'ıdedir. Teknelojik proje, gôrülen 
lüzum üzerine, piyasanın ihtiyacına cc .. 
vap verecek şekilde tadil edilmi~tir. 

Nazilli dokuma fabrikası muhitin ip. 
lik ihtiyacına bütün teşkilatiy le cevap 
vermeğe çalışacak ve senede 400.000 
kiloya kadar iplik hazırlayacaktır. 

Umumi ihtiyaç 800.000 • 900.000 ltilo 
ok:uğu için, kalan kısmını Ereğli fal>-

( 

! 

ıl.ı ın·.,. .. ~ karşı istih lakatı darbe
bı; t;\ a~ İıı ~kat Amerikanın bizden 
~~ d~~ild·cır "'imasının sebebi yalnız 
ı~tt'.lıı~ ı:.'~; · Bir kaç sene evvel aç-

B. Cclô.l Bayar tabrikayı gezıyor tısat Vekilimize refakat ediyorlar. Ve- Na.::i!li S<"'Jahatindcn bir intiba 
hazla seyrediyorlnr. ayrılık cümlıurluk alanında harekete kil yükselen eser önünde kıskanç bir kanın planını büyük bir hassasiyetle rikası temin edecektir. Bu ipliklerin ı'· uy"l b' ~lıı ~tııi;ı: h U.t ır mücadel...cle n<"ş-

,,~tııll~tu ~~ vesikalarla da isp'lt 
~ 1~ak; t 

1 
1 ; ihracat tacirlerimiz 

bi;. ı~ r• ··betten doğan ırüva
ti~;~tııı~ Ve şuursuz fiat kırmalar, 

A. u;.and' k?r.ı itimatsızlık hisle
ılq "'"r;ı. •tmı.tır .. 
l t\ , <\ }t.l , ... 
<ıaıq ~a lü k ~ 'ltçılan bu nokta-
ı.;i~~ıı Çel. t ekpıyasaoından ellerini 
1 ı .l ·tıı b. . 1 1 . 
iitt"~ u ...... ~ lı ve ızım e o an ış-
>' •t "' 'TI•l. ı·· d ~!,, ·· ı hıı• · uz11mıınu uvmus-111 ı q ı . . . 
1•~ «• ..,.,! ınc'r fiatlerir;n tenez
l . ı ~ , nız ı. 1 
~tl •. 4 N.q k _re rı te10r, cihan buh-

!ııı l• 1titııi;ı: ,ı 17
''"'1 kendi vanlı~ hare-,, "e tn .. • J . l ıı ~t v •. 1• uessır o mustur .• 

i : 0ktaya d :niz h-ısb;J,alleriıı<le 
.., a temasla demislerdir 

>,,, •lıı . • 
--·•İtd cırin . 
•ıı • "e A ):»v~sası Türkive<le, 

1t.. bit kel' Ydındadır .. Daha doğ-
h ltııe ;ı •. s· . ı· . d 1.lirı. ·- • ızın e ınız e-

~ ~r ~eııa leyJı .. 
. \.; Y(i~·: ınut·m~di fiat kır-
ı~· r~ , , '"rıcl.n T" k . I 

ı ~İ<l ııa,,, ] ol - .. ur pıvas ::ırı-
} 1\ •rrııek an ıtımatsızlık hi"le

<:ısı oÇ ba•ta k ooperatifler 
t.ı-!1Nco .SAR1FEDE -
' lJ\l<I<l OCAKOCLU 

Nazillideyiz. .• hazırlanan büyük bir şehrin ve büyük baba gibi hassasiyetle durarak tcferru- meydana getiren tcknisiyenlcr ileride numaı-ası 12 ile 34 arasında olacaktır. 
Nazilliyi daha evvelden de görmüş- bir şehir halkını teşkil eden çalışkan ata kadar alakadar oluyor. bu büyük müessesenin daha ziyade in- KIZ TALEBELER 

tüm .. Bundan üç sene evvelki durgun vatandaşların gayretini ifade ediyor. Fabrikanın iç taksimatı uzun bir tet- kişaf ihtimallerini de dilijünnıüşler.. Mektep olarak kullanılan iplik ma-
Nazilli şehriyle bugünkü hareketli Na- Halkımız, köylümüz lktıs:ıt Vekilimizi Viktcn geçirilcı·ck, iş, işçi ve çalışma lın- Tertibat 0 şekildedir ki, icabında Na- kincleri daha bugünden verimli çalış· 
zilli arasında büytik bir fark va~. Bu candan tezahüratla karşıladı. Bu ara- kıl.nları göz önünde tutulmuş Fahri- zilli kombinasına yapılacak ilavele:-le 11"1Sına başlamıştır. 35 kız talebe bura· 
••••••• • •••••••• •••••••••• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• ••• • • • • • • • ••• • • • ••••••• • •• ••• ••••••• • ••• ••• • ••••••••••• ~ .. . ..... . . .. .. . . . .......... ........... . . ... .. . ....... 1 

• ı·k " .... . 1 cıa ıp ı yapmagı ogrenıyor ar. 

D A Şu .. kru.. K H t b h 1 1 ., k T. rQS Ve aya aya 3 a 1 Jg'Jil3 arşı Bunlar şimdilik staj müddetini dol· 

--- ---------- ----• - durmak.için çalışıyorlar. Muhitin bil-

D ün Moskovada bazı Vekaletin emriyle bele- t~~:~;~:!!;~;:::,~; ~~~~:~ 
ziyaretlerde bulundular

1
diye tedbirler alacaktır :;::'.E~;;;.?i;::·~ 

Dün gece yapılan kabul resmi Bilhassa büyük şehirlerin fiat Lederer 
geç vakite kadar devam etti temevvüçlerinin önüne geçilecektir ~i~~efn°~~~~!~:~a-

Moskova, 16 (A.A) - Tas ajansı bil- ve Türkiye elçiliği erkanı hazır bulun- lsUınbul, 16 (Hususi muhabirimiz- verdiği bir emirde rnıntakaları dahi- rafından tercihan kullanılmak-
muşlardır. den) - Hayatı ucuzlatmak mücadele- !inde yetişen yiyecek maddelerinin ne- ta olan LEDERER potasaları bu diriyor: 

Dün B. Zekai Apaydın, BB. Rüştü 
Aras ve Şükrü Kaya şereflerine bir 
akşam ziyafeti vermiştir. Ziyafette BB. 
Molotof, Mikoyan, Ejof, Litvinof, Mej
lauk, Sudiin, Budyenni, Stomoniakof, 
vekillere refakat etmekte olan zevat 

Ziyafetten sonra yapılan kabul res- sinin yiyecek maddelerine de teşmili vileri ile satış fiatlcrinin ve nerelere sene dahi getirilmiştir. Bu seneki 
minde kor diplomatik, hükümet azası, için Dahiliye Veka!eti esaslı tetkikler sevk edildiğinin tesbilini ve fiat artma potasalar \ 00 dereceliktir. 
Sovyet müessesat zimamdarları, sanat yaptırmaktadır. Hayat pahahlığının keyfiyetlerinin nasıl bir s~yir takip ey- DEPOSU 
ve matbuat mümessilleri hazır bulun- artması nazarı dıkkati calip bir vaziye- lediklerinin tahkik edilerek bildirilme-
muşlardır. te gelmiştir. ıDni istemiştir. 

- Sonu üçüncü •ahilede - Dahiliye vekfıleti bütün belediyelere 

Kcmetalh camii kıiılıamda Sabri 
Süleymanoviç. 
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F ratelli Sperco 1 N. V. Olivier Ve Şii. 
V A 

W. F. H. Van Der LıMiTET 
lzmir 

ğundan: 

birinci icra memurlu-

apuru cntası Zee & C..o. Vapur acentası 
RQy ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LINIE BiRiNCİ KORDON REES 

Bir borcun temini istifası 

Fratelli KUMPANYASI HAMBURC BINASI TEL 2443 
'l'D-...... '?HIOS vapuru 2 temmuzda ~- Lllerman Linea Ltd. 

zımnında tahtı hacze •bnan 10 

torba kurşun tozunun açık H· 

tırma suretiyle paraya çenil· 

mesine karar verilmiş olduğun· 

dan mahcuzun birinci artırmay• 

çıkarıldığı 24 Temmuz 937 ta• 

ribine müsadif Cumarteai gUnU 

saat 1 O da taşçılar içerisinde 

satılacaktır. Bu artırmada sabf 

bedeli mahammeni kı1111etinin 

yüzde 75 ni bulmad1ji'ı takdir· 

de ikinci artırma 27-7-937 de 

ayni mabat ve saatte yapıla• 

caktır. T alip!erin mahallinde 

hazu bulunmaları ilin olunur. 

1i ........ \11'1 npuru 9 temmuııda re- lenıyor •. Hamburg •e Bremen li-
: Blurgu - Vama - Köstenoe li- manlanndan yük çıkaracaktır. L. OPOrpoolRTO "!punı aeadon te:uu~ka 

an an için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT UNES ıve ve .:>van an g P yu 
SVENsKA ORIENT UNtEN The Export Steemalıip corporation çıkParaOLcaOktır. t d 
... D,..."' •• ·- EXCHANCE vapuru on emmuz a -..~ motöril 5 tem- npuru20temmuz- Lo dra H n ... __ ...._ eli 

--ı.. d beki • ,.._ _._ Baltimor n , u ve nn • .,.....,., R p 
~ beldeıımekte olup RolbınLun ,1 ~y~r. ':CVJ'O"' ve yük çabracak ve ayni zamanda 
j.""'1l>urg - Gdynia ve skandinavya limanları ıçın yuk kabul eder. Londra ve Hull için yük alacaktır. 
llılanları için yük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9 temnııız- THE GENERAL STEAM NA Vl-
ztGLUGA POISKA A.B. da bekleniyor" Newyodı: için yük GATION Lll>. 

Kwnpanyw alacaktır. ADJUTANT Yapuru baziran ao-
lECHIST AN vapuru 21 tem- AMERICAN E~T ~ nunda gelip Londra için yük alacak-

llıUzcia bel-1 kte l .. _ Th~ Export Steamahıp corporatıon br 
..... enme o up l'UIVer&- p· Akt 5 • Sef ı -GdJnia . . . . ıre arması eyrı er er DELOS vapuru ı 1 temmu-zda 

tük ala~ Dantıı:ıg liman1an ıçın EXCA_MBION vapura 2 tem-1 Hamlıarg, Bremen ve Annrsten 
SF.RVICE M · MAiN muzda Pıreden Boston ote Nevyork gelip yük çıkaracaktır. 

ARITIME ROU için hareket edecektir. 'h' • 
S\Jc;E:AvA npuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem- NOT : :Vüru~ tarı en, va-

cI. aa... Ceno a•--"-- ı· da p· ... .ı N __._ • • L .. L• purların ısımlerı ve navlun üc-
·- _ 'fil ve lftBBUJ'• 1- muz ın:uen evyon< ıçm"""'""" . d ... ·ı l"kl · d 

llı~ları için yük alacaktJI'. edecektir. retlerinın egıtıı< .' erın en cae-
2400 (1324) 

Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETI tuliyet kabul edılmez. 

llindalı:i hareket tarihlerly1e ilin- Pire - Boston 16 Gün ~-a::oıı--------------------'-'dalci ..ı..><.· iklikl rd ta Pire - Nevyork 18 Gün 
~ ""!J:lf e en acen mes- SERViCi MARITIM ROUMAtN 

blıat etmez. B carest 

t~ futa malUınat almak için DUROSTOR vapuru 3; tem-
~ rco n.pm ııcentu-mi· muzda belden~ .. Köstence, Suli-

""• -~ nca olunur. na, Galatz ve Gaı.ttıı: ıdttannııst Tuna 
•<:.L..UUN: 4142 I 4221 I 2663 limanın idn Yiik alacakbr. 

9' • JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

D. H k. . uvepoo1 
iŞ e JmJ DROMORE nouru I~ temmm-

l LJullaL Nac·ı ~~L~~:.t~d~.;,: UU il °S~'m;ın~~~~f: 
HORTAÇSU 

Danube Marifun 

Haaı.ıuını Birinci Beyler 
IOlr•lc 36 numarada kabul 
tder. 

DUNA vapam 10 temmuzda~
•-n:~,. •. R.,1,.._,..~·-:ı. BucJ•'>eS\e 
q"'f;''l.ı.n.. ' ~ -. Viyana 'liman
lan km vülc ,.ı~. 

S.halı 9 - 12 Dı:'t.t ,.."'RSKE MIDDELJ-f A. ~ 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
~nde•ü için telefon ediniıı: 

LtNC.E OSLO 

TELEFON 2946 
Q4.A.LBF'< mo•"..;j ?3 •erntr1"-.da 

be.\,1'°"\"°"· P'-. [):ıftlc-•lc ..,.e Nor
v~ ':""'""'"" .... ~., vJ;'< 111ııı'=8.ktrr. 

=--.................................................................. . .. • .. .. 
• • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
• • • • • • • • .. Hamdi Nüzhet Çan çar 
• • • Sıhhat • 

eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

I<ar•d•, havada yaşa· 
hıı ' . llı'k e ınsanlara hastalık 
b 

1 
robu aşılıyan ne kadar 

aşar t 
tile ba varsa yumurtala-
td eraber hepsini imha 

eıı· A ka l?İbi ' •. u ~ ra ve lstanbul 
ha t buyuk şehirlerdeki 
kıt ~ne, ba pis hane, fabri
di .' kışla ve mekteplerde 
k,\er •arkalara tercihan 
• \ı'~ıi;dilen yegane ilaç 
(),.. ., markalı Elittir. 
1, ~l ~mbalaj!arı: :(, ,li, 
dıı11 helik kutular, için
~lteıçeşıııeli ve sifonlu (20) 
lıııd ılı; lıasUJi demir varil· 
lletıı~ •e döküm halinde 

(._, tnde •e toptan satılır. 
lııı, ~iZ) Jüzde yüz imha 

•uti · h t.rcı_ Dt aiıı:dir. Hutabk-

lcti r~ korunmak •e gfce- J3At1A~Ar DEJIO./UDIJR 
ı-;<d •t uyumak için en• -
't~ e IVIJ.tız) bulundurunuz fiat!er her keseye uygundur. Yerli 

•ağı · ld' l?tç a111 hı'.umbalann ennı vardır. Son posta naftalın ge 1• 

..,, cıı •eneden daha ucuzdur. 1'elefon: 3882 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Fc ŞiF A ECZANESi 
0111 gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
l' tr · Dereceler 

1hhi ':h~lar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
•c tt~·ı lıyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 

ıııa mevcuttur. 

Veholid su 
lzmir 

tasfiye cıhazlarının 

mümessilidir. 

'&IS*; 

' 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

''Nasırol Kemal,, 
NASIR ILACİ VARDIR 
Bilal Eczanesi vardır 

NEKAOAR DOGRU ? •••• .............. ._. ... __________ .... ..,.. ....... ,.. ................ 
Jzmir İskan Müdürlüğünden: 

1 - Y apı!aca k iş, muhtelif kazalarda yerl~ştirilmiş o!an göç
menler için yaptırılacak evlere a:t ilandır. 

A - Mene.ııen kazasının Maltepe köyünde 91 kirgir köy t:pi 
tek evin muhammen kıymet' 17328 lira 22 kuruştur. 

B - Bergama kazasının Kınık nab ye merkez;nde 20 kirgir 
kö,. tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 

C - Dikili kazası merkeııinde 31 kargir şehir tipi ve Çan· 
darh nahiyesi merkziode 158 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin 
muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruştur. 

D - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 kargir tek ve 10 
kargir köy tipi ki.rgir çat evin muhammen kıymeti 6557 lira 64 
kuruştur. 

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

F - Torbalı kaıuının Ksyu köyünde 32 tek kirgir Ahmetli 
156 tek 32 çift kirgir Havuzbaşı trevkiinde 54 tek kirgir Taş 
kesiiiııde 145 tek 16 çift kirgir kör tipi e•lerin muhammen 
kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasınıa Kalambalci çiftliğinde 29 tek lı:irgir 
kör tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruıtur. 
· ? - lnp edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan daire· 

since inşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim edileceğine 
göre evleri11 keşıfleri mucibince ınuhıınmen kıymetten kereste 
tutarı tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıymetle kereste 
kıymetleri hariç tutulmak suretiyle hesap edilmiştir. 

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

lbale 28-7-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
14 de iskan müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ihale edile· 
cektir, 

4 - ihale her kara için ayrı ayrı yapılacağından teklif zarf
larının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isliyenler ibale saatıad.an evvel 
2490 sayılı kanunda tasrih edilen şeki'de yüzde 7 buçuk muvak
kat teminatlarını tediye ettiklerine dair makbuz veya banka 
mektubu ibraz etmeğe mecbwdurlar. 

6 - Eksiltmı:ye iştirak etmek istiyenler fenni şartname ve 
p 1anlarının ve muka9ele suretlerini iiğrenmek üzere vilayette is
kan müdürlüğüne kazalarda iskan memurlarına müraı:aat etme-
lidirler. 13-17-21-25 2333 (1288J 

Diş ntacunlarının incisi 

Onu kullananlara ditleriain tem1zlenrnesi beya:rlanıp pıırlamaa 

ve kat'iyyea çürümemesi gibi bütün bayat sürecek bir muafiJdt 
verir. 

Günde iki defa kullanın,z. 

Daima Radyolin 
KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegine ıııhbi 
kremlerdir. Cildi bes!er, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yanm asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandılr.lan 
sıbhi güzellik kremlerid r. 

Krem Ba!aamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz içi111 beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba'samin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanıuk ~czanesi Beyoji'lu lstanbnl 

Maliye Vekaletinden: 
2459 sayı ı Tayyare resmi kanununun 5 inci maddesinde 

zikredilen kıymetli evrakın baZ1 bayiler tarafından üzerinde 
yazılı kıymetten fazla bedel mukabilinde aatılınakıa oldnğu 
cereyan eden muha berelerden anlaşılmaktadır. Kıymetli evrakın 
kıymetini kanan tayin ve tesbit etmiş olduğundan bayilerb bu 
evrakı fazla bedelle satmaları kendi'erİlliu gayri meşru bir 
menfaat temin ederek •alandaşların kanuni mıktarından fazla 
resim ödemelerini intaç edeceğinden bu hal hiçbir suretle tec· 
viz edilemez. 

Kıymetli evrakın kanunen tayin edilmiş olan kıymetlerinden 
fazlaya satılmaması ve hilafına hareket edecek bayiler bakkındıl 
Türk Ceza kanununun muaddel 526 inci maddesine t~•fikaa 
takibatta bulunulacağı alakadarların ma!ümu olmak üzere ilan 
olunur. 

15-17 2374 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meE fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNYAN 



Sahife 10 'VENIASIR 

Fransa ile ln~iltere arasında ·açıklık mı? 

Ademi müdahale komitesi toplandı 
lnglliz 

plilnının 
delegesi Lord Plymouth, lngiliz tavassut 

temenni etti derhal kabul edilmesini 
............................... n .................... .__,.._..:ı_ 

Almanya ve Italya delegeleri lngiliz planını münakaşa mevzuu yapmayı kabul ettiler 

Fransız baş dele~esinin ileri sürdüğü itirazlar üzerine 
ademi müdahale işini tetkik etmesi kabul 

tali bir komitenin 
edilmiştir 

Londra, 16 ( ö.R) -·- Ademi mü· 
dahale komitesinin toplantısından 
evvel delegeler arasında bazı te
maslar olmuştur.. Toplantıdan ev
vel vaziyet epeyce tenevvür etmiş
ti.. Bilhassa lngiliz jesti karşısın
da ltalya ve Almanyanın vaziyet
leri belli olmuştu .• Bununla beraber 
komitede münakaşalar yapılması
na intizar ediliyordu .. 

Ademi müdahale komitesi tam 
saat on birde ilk toplantısını yap
mıştır .. Bugünkü toplantıya mahsus 
bir ehemmiyet verildiği anlaşılmak
ta idi .. Saat on birden itibaren gaze
teci akını başladı •. Saat on bire doğ
ru yirmi altı devleti temsil eden 
sefirler ve mümessiller toplantı sa
lonunda birleşmeğe başladılar. 

Gazeteciler delegelerle temas 
yapmağa başlamıştı .. Toplantıdan 
evvel vaziyet şöyle hülasa ediliyor
du: 

lngiltere Avam kamarasında sos
yalist saylavların açtıklan müna
kaşaya rağmen F oraynofis, hazırla· 
dığı tavassut planında ısrar ediyor
du .• 

Almanya lngiliz planını çok iyi 
karşılıyor ve münakaşa mevzuu 
yapmağa razi oluyordu .. 

tatil edildi .. 
öCLEDEN SONRA 

Ademi müdahale komitesi ikinci cel
sesini öğleden sonra yapmıştır. Öğle

den sonraki toplantıda söz alan Fransız 
sefiri B. Korbin İspanya 1'jleri, ademi 
müdahale siyaseü ve deniz kontrolü et
rafında Fransanın görüşlerini uzun be
yanatiyle anlatmıştır. Fransanın gö
rüşleri şöyle hülasa edilebilir: 

1 - Fransa hükümeti gönüllülerin 
geri çağırılması meselesini münakaşa 

mevzuu yapmaktan içtinap eder. 
2 - Gönüllülerin geri çağırılması 

işinde birçok zorluklar vardır. Ayni 
zamanda Franko hükümetınin muha
rip hakkının tanınması da deniz kon
trolilnün yeniden tesisiyle alakadardır. 
Salamanka hükümeü muharip olarak 
tanındığı gün mutlaka deniz kontrolü
ne müsamaha edeceğini ve kendi saf
larındaki gönüllüleri vakit kaybetme
den geri çevireceğini temin etmelidir. 

Fransa hükümeti şimdi yalnız, ts-

panyol limanlarında kontroltm yapıl
masına doğru küçük bir temayill afır 
terdiğini, ademi müdahale koııüteSİO" 
deki beyanatında teyit etmiştir. FtaD" 
sa hükümeü bundan sonra Pirene bU' 
dudunda kontrolün hiçbir §3rlla dr 
vam edeıniyeceğinl, ancak kontrolU. 
devamı istenirse bunun İspanya bud.,. 
du istikametinde yapılacağını bunUll 
bir şeref meselesi telllkkl edilmesi ic., 
ettiğini helirt.miştlr. 
Münakaşalar neticesinde Lord Pl,f' 

mouth'un başkanlığında bir ıAll JaıDılN 
teşkili, bu komiteye on devlet delege
lerinin iştirakleri kararlaşmıştır. 

Londra, 16 (A.A) - Amele parı;si 
mebuslarının talebi lizerlne avam ka"" 
mara.sında lngilterenin ademi mUdabr 
leye müteallik olarak teklif ettiği ınti• 
kali plan hakkında bir mlizakere bar 
lamıştır. 

Nazır kamara tarafından §iddetle al• 
··-'e kı§lanan nutkunun sonunda ezCUW' 

demiştir ki: 
- Kamaradan bu teklifled sulhUll 

muhafazasına yardım gibi telakki ede
rek tasvip etmesini istiyorum. Hartı 
hiçbir şeye yaramaz. Harbın gayri J<ıı• 
bili içtinap bir ciheti olduğu şeklinde
ki prensibi kabul etmiyoruz. Geri bı• 
rakılmış olan bir harp ihtilal önüne ge
çilmiş olan bir harptır. 

İjte kamaradan İspanya meselesinde
ki siyasetimiz hakkında bu zihniyet da
iresinde hüküm vermesini talep ediY"" 

ltalya • lngiliz propozisyonlarını 
iyi bir plan olarak kabul ediyor, mü
nakasa mevzuu olmasını esas itiba
riyle kabul ediyordu •• Ancak gönül
lülerin geri çağınlmasına taraftar de
ğildi .. 

tngiliz Hariciye Nazın B. Eden Alman ba§ deltgesi B. Ribbentre>p ltalyan baJ ıklegesi B. Grandi rurn. 

Fransa • Komitede Fransayı tem· 
sil eden Londra sefiri Bay Korbin 
en ufak bir şey söylemekten çeki
niyor ve F ransanın vaziyeti müp
hem kalıyordu .. 

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

UzakŞar ta çarpışmalar 
Bu saatlerde Pariste Fransız ka

binesi içtima halinde bulunuyor ve 
lngiliz projesine verilecek cevabı 
hazırlıyordu .. 

lngiltere ihtilafın halli için fırsat-
ilk seans saat on birde başladı.. 

Evvela lngiliz baş delegesi Lord Ply
mouth söz almıştı .• lngiliz planını 

)ardan istifade • • • • 
ıçın araya gırıyor 

büyük bir vuzuhla ifade eden in- Londra, 16 (A.A)- ~ngiltere ile Ame
giliz diplomatı şunları söylemiştir: rikanm sulhun idam~sı ve. Çın - Japon 

-- «Anlıyorum ki lngiliz tavas- ihtilafının dostane bır şekilde halledil
sut planı bazı mah fellerde iyi kar- , n!C>Si i<;in Tokyo nezdinde .•:n ~yr'. te
şılanmış değildir .• Tahmin ederim ki şebbüslerde bulundukla~ı .Ob'l"Cni!mıştir. 
bu planın hazırlanmasındaki saik-1 lngiltcre ile Fransa Çının talebi üze
leri takdir edersiniz .. lngiltere hü- rinc İngiltere, Fraru:a ve Am~rıka tara
kümeti ispanya işlerinin daha kö- 1 fından müşterek hır_ tcşcbbtiste bulu
tü bir şekil alacaO.ından endi1esini nulması için Amerıkanm kendilerine 
gizliyemez .. Maks:t sulhu muhafa- iltihak etme>Sini istemek arzusunda bu· 
za etmektir .• Kontrol meselesinde f lunmuş~ardı. :aka~ b~ te~I~ her han
ileri sürülen ~artların nelerden iba- I ~ı bır. dıploması ~cphesıne ıştırak etm~k 
ret olduğunu ve neden bunların ıstcmıyen Aincrıka arzuya şayan gor
Üzerinde durmak lüzumu hissedil- menriştir. 
diğini pek ala bilirsiniz .• Sulh teh- İyi bir menbadan öğrenildiğine göre 
likededir .• ispanya sivil harbinin Fransa, İngiltere ve Amerikanın teşeb
uzaması yalnız bir memleketi de-i büslerinin ayni bir teşebbüste buluna· 
ğil, Avrupanın bu kısmını daha caktır. 
uzun müddet felce uğratacaktır.» Sovyet Rusyanın bu baptaki niyet 

RIBBENTROP ve tasavvurlarının ne olduğu henüz 
Bunu takiben söz alan Alman malfim değildir. 

baş delegesi Yon Ribbentrop lngiliz Uzak şarktaki vaziyetin inkişafları 
tavassut planı üzerinde Alman Londrada büyük bir endişe ile takip 
noktai nazarını izah etmiş ve : edilmektedir. Çünkii Nankinin şimali 

- Almanya bu plan üzerinde Çinin ilhakı için Japonya tarafından 
münakaşaya girişmeğe ve bu pla- yapılacak her türlü teşebbüse silahla 
nı mevzu ittihaz ederek münakaşa- karşı koymağa azmetmiş olduğu mü· 
!ara iştirake hazırdır.. talaası serdedilmektedir. 

GRANDi önümüzdeki kırk sekiz saat zarfın· 
ltalyanın Londra sefiri B. Grandi 

Alman murahhasının sözlerine İş
tirak ettiğini bildirmekle iktifa et
miştir .• 

DICER DEVLETLER 
Türkiye, Çekoslovakya, Nor

veç, lsveç, lsviçre, Danimarka ve 
Yugoslavya lngiliz planının ehem
miyetini ileri sürerek münakaşa 
edilmesini kabul ettiklerini bildirdi
ler .. 

Sıra Fransa murahhasına gelmiş
ti .• Bay Korbin ayağa kalktı.. Hükü
metinden bu hususta alacağı tali
mata intizar ettiğini, celsenin öğle
den sonraya talikini rica etti ve celse 

da vaziyetin ne suretle inkişaf edeceği· 
nin tamamiyle anlaşılacağı tahmin edil
mektedir. 

Paris, 16 (A.A) - Gazeteler Ameri
ka menbaından gelen lnuyenin üç mil
yon Japon askeri mütekaidine ikinci 
milli müdafaa hattını teşkil etmek üze. 
re hazır bulunmağı emretmiş olduğuna 
ve 12 nci fırkanın şimali Çine gitmek 
üzere Kurumeyi terketmiş bulunduğu
na dair olan haberler dolayısiyle fev
kalade aliıka göstermektedir. 

Paris, 16 (A.A) - Delbos, Çinin Pa
ris sefiri Koo ve Japon maslahatgüzarı 
Usiyama ile §imali Çindeki vaziyet hak
kında görüşmil§tür. 

Japon askerleri 

U:ındra, 16 (A.A) - Avam kamara- Tokyo, 16 (A.A) - Fengtai yakınin
sında sorulan bir suale cevaben Cran- de Çin - Japon kıtaatı arasında vukua 
borne Çin sefiriyle daiınl temas halin- gelen yeni müsademe dolayısiyle harici
de bulunduğunu ve kendisinin Çinin ye nezaretinde vaziyet çok vahim telfık
şimalinde Çinlilerle Japonlar arasında ki edilmektedir. Maamafih şimali Çin 
vukubulan hadiselerin sulhan halli için deki Japon garnizonlarının mümessil· 
İngiltere hükümetinin her fırsattan İs· lcri ile Hopei ve Chachar eyletlerl mec
tifade edeceğini söylediğini -Oeyan et
miştir. 

lisi mümessilleri arasındaki müzake
relere devam edilmektedir. 

Tokyo, 16 (A.A) - Domei ajansı bil
diriyor: 

Evvelki ak'i"fil Fenstal yakıninde Çin 

Tokyo, 16 (A.A) - Domei ajansı, 

Japon Sumende heyetinin Nank.in hü· 
kümelinin harp hazırlıkları yapmış ol

kıt'a.sı ile yapılan bir müsademede bir duğunu gösteren bir takıın kat'i dela
Japon neferi maktul düşmüş bir nefer ile malik bulunduğunu bildirmektedir. 
de yaralanmıştır. Mczkı'.ır ajans, Kanton ve Taiyoun 

Japon hükümeti memurları Çinli- Foudaki Japonların Çinli halkın ha.s
terin bu havalide bulwımakta olan bir mane hattı hareketleri sebebiyle bu 
Japon müfrezesine sebepsiz olarak ta- şehirleri terketmekte olduklarını ha
arruz etmiş olduklarını beyan etmekte- ber vermektedir. 
<lirler. Gazeteler şimali Çin meselesini kat'i 

Çinlilerin zayiatının ne olduğu bildi- surette halletmesini hükümetten iste-
rilınemiştir. mekte müttefiktirler. 

Ha tayda K. Martelin nutku 
-----------------------

Türkiye -Suriye münase-
betlerinin iyileşnıesin
den Fransa mesuttur 

Hatayın yeni rejimi Ti1rkçe - Arapça 
olarak neşre dildi 

Adann, 16 (A.A) - J.l Teımnuzda ı icra edeceği teminatını kendilerin• glJ' 
resmen ilan edikn Hatay rejimi müna· tiriyorum. 
sehetiyle 13 Temmuzda Antakya>•• zi· ı Her yanda sükCınun idamesi ile bet' 
yar t eden Suriye &.li koınıseri B. Mar- kesin kendi mesaisini kemali rab3ıl' 
tel belediye binasında sÇyleil;gı nutuk.! takip etmesi için umumun yard~ 
ta demiştir ki: güvenmekte esasen Fransa haJ..fıd 

- Sancak halkına memleketunızin Mukadderatına müşterek kaldığı SıY 
kanunu esasisi hakkında beynelmilel riye ile komşu Türkiye arasında $JP' 

zak -~ 
mühim mü erelcrin cereyan ettiği cak bir ihtilaf sebebi değil bilakıS :ıs· 
devre geçtikten sonra bir sulh ve mü· riye ve Türkiye milletlerine dost!~ 
sal.emel muhiti içinde istikbale doğru rını takviye edecek vesaiti teshil• t1'f' 

1 
hangi bir ruh içinde teveccüh etmek sus bir unsur olmalıdır. İki )<o .,;ıs 

muvafık olacağını tayin etmek için siz· devlet arasında münasebatı dostııı'~rııl' 
lcrin .ıranıza gelmeyi lilzumlu gördüm. teessüsünü temenni etmemekte 'fil • 
Sancakta yaşayan halkın mezahibin ih- ye için hiçbir sebep kalmadığı te~ 
tilruı konll§ulan dillerin taaddüdü Ce- tını kafi taahhüdatla müeyyet ~:~ 
n~vrc meclisince 29 Mayıs tarihinde rette Türk ricali devletinden ı>• 

k.ıbul edilen metinlerin ihtiva ettiği etmekle Fransa mesuttur. ~l-
alı 1<amın mülhem olduğu prensiple- İşbu itilôf ve sulhperverane slY ~ır 
ri : ttihaz ettirdi. k]atl " te ayni hedefi alakadar oldu ar 

Hcyati umumiyenin muhtelif tezahü· susatta hukuku mütekabillerin• b ~ 
ratında işbu yeni vaziyetin kuvveden "•"c 

meten takip etmelerini blitün .,_. fiile çıkarılmasına ahenktar teşriki me-
ahalisinin idrakinden bekleriın· • el' 

sai etmek için Sancak halkını teşkil Komiser beyanatına şunu uave 
eden anasın muhtdifenin yekdiğerin· 

den •ün fail göründüklerine rag· men miştir: J""eP .. Jıar>'' 
siyaset fileminde killi derecede kemale - Sancağın yeni statüsünU oJll' 

tatbikten daha iyi bir şey yapaı1' 
ermiş olduğunu isbat ebnek sizlere ait- ştıf· 
tir. Bu nutuk şiddetle alkışlaDJDl ;Jll JıJY' 

Ben bilhassa vaziyeti içtimaiyelcri ve O gün 14 Temmuz Fransız "'. ~ 
ya nüfuzu şahsiyeleri dolayısiyle va- ramı münasebetiyle Beyruttal<i l< 8~ 
tandaşlarının tabii rehberi olan zeva- kabulde bulwımak üzere Anta y ı,Jt 
ta bitap ediyorum. Asayişin temini me- ayrılan illi komiserin ~ik~d;ı.ça 
suliyeti kendisine teveccüh ettiği müd- gün sonra Halayın yenı rc~ıl]ll reJJI'~ 
detç<l Fransanın memuriyeti mahsu· Arapça olmak üzere iki dilde 
sasını lıilA taksir ve bi tarafane olarak ilan edilmistir. 
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Kement kralı? .. lliletci haklıdır bayım Yaz••: Ecz•c. Kemal Akı"f 
l3u ' lzmirlllere yakın tarihe ait bir §eJ lud ~~zımı okudu unu

7 7
.aman artıl. hatırlatacağım. Arap harfleriyle okur 

idi detuı..., gcçm's olacaııuu tahmm yazar olduf:umuz devirlerin sonlarına 
let~:~rn. Bu takdırde akşamki hare- h T .f 1 Benzı·n doğru yani şöyle vasat! hesapla (10) \' .... ~ plfuıçosunu şimdı sü1..1'.inttle a 1 o sa gını 
e ~ a n sene önce İzmir sinemalarının birinde itan, raı,.,,.." tcfök cdobtlirir. Aksam _ KEMENT KRALI diye bir filim gös-

, \ • Yda nuırladıgıruz biktçi vazife.- F • c •• ' el 
lİlıi lQfl UZeTln e terilecekti. Bu filim hakkında. kuvvetli lliJt taın:ınıi~ le y.ıp ııstı ve haklı idi o MM sa • ' 

~~:.~~·;.ngi sarn,,mş, dudaklor> Son h~ft·~ i'çi;de tezayüt gösterdi Esaslı tedbirler alın- ~.?1~:;~~:~b~b:~:::~:ı:E 
~

1 

gozlerinde fer kalmamış, bcU .. ı fflQSı mukarrerdir hn.}IX't etmiştim. lzmude nereye baksa· 

hınec~~ be~~i::: ~b~ınd~ ba~an;~ A 't tb•k• devam ed·ı ektedir Ank lG (H • habirimiz mz nrap harflerinin gilzel bir nk'asiyle 
blt!nin h~lı~ını c ıstı:b:ı eı:ıü;n-

1 

şı l a } } fi e } m 1 den) ~r.ıBenzin ve :~~l ~:tleri Uz; 1 KEMEI\TT KRALI yazısını görürdük. ~kle ' . . . . . . Reklam denilince duvarlar afişler ga· :mı; gul veya kcndisının her han- . . . . • . • .. .• rınde tetkikat yapan komısyon mesaı-ı ' _. . ' 
ti bir d . . . . 1• 1 lstanbul 16 (Hususi muhabiri-,ziyeti de söyle hır seyr takıp edıyor: zıssıhha meclısı Fatıh ve Emmonu . d 

1 
l-+ d. zcteler nkla gelir d gil mı ... Hayır, yer-erdıyle kederlı, dlışnuce ı o an ' ~ .k .. d 17 .. .. k I d b - "f sıne evam ey eme ue ır. l il . b k .... d .. -.. .. 0 

ı:q,,..,, ard . . b .. rnizden) -- Sehrimizde salgın halin- Temmuzun on ı ısın e •on uçun- mınta ·a ann a rnec un tı o aşısı 1 K . b . tr 
1 

~- er, şu zerıne asara y;uru ugumw ·u.uı yurttnşunız ve k cşunız u- • b . l l . h k omısyon enzın ve pc o :>'- k kl 
1 

ld 
1 

d d" 
1 

rl l\in b . . . _ de bulunan tifo hastnlıg~ı son hafta de 20 on dördünde 22, on eşınde yapı masına ~arar vermış ve u a- k 
1 

. . b .
1 

. dikl . k . so a ar, ı:a ınm nr,, uvnr ıp e Utılara rn-!men benım gıbı sagınn ' b"k" ·1 . . B h f / et. ennın ayı erme ver erı omıs- l ·ıd KEMENT Trn ALI .. daJ.ıı iş t . g hil h d kt b içinde mütemadi bir tezayüt gös- 24 ve on altısında 26 tifo vak'ası rann tat ı ıne geçı mıştır:. u ha - yonu da tenzil eylemek suretiyle halk serpme Ş"' tı e • ı~ gu-
tarak 'ec bı veç e er ura a agı·ı termektedir •• Bilhassa son iki ~n . l ta salı günü toplanacak ol'"l.n sıh at 

1 
h" . b" 

1 
•- uzl k dah zel bir rık'n ile karşınızda idi. Ne kuv· Varılan yeri haber veriyordu' tespıt o unmuştur.. l" . d b . f . ' e ıne yenı ır mı ıo ... r uc u a tli .. 1 k 1 U b ' ş · zarfında nazan dikkati calip bir nal . d b l d" mec ısın e a~ı mec urıye mm umu- t . 

1 
ğ" Ut..'ll- tm kted" ve murc • ep, ne mvvct oya. 

d ırndi, pek cüz'i bir ücret mukabilin- almış ve son ) irmi dört saatte yir- Bu vazıyet karşısın_ a e e ıye m:i şekilde bütün lstanbula teşmil ve ;m~ e\e~c 1 b m. ...a et.~ b X:· KEl\:IENT KRALI sokaklardan silin· 
e S<ıbahtanbcri rnüteaddıt seferlerle mi altı tifo vak'0 .,1 müsahede olun- şiddetli tedbirler almnga karar ver- tatbikine karar verilmesi beklenmek- ı·ıuın ~~ abş lmcli en

1
z:11 ve pe 

1
° aytaı- mez oldu. B lcdiye so!caklan suladı, ~alt 1 ' " 'I: h f l h f . ı t cnnın e e ye er~ yaptırı ması - .. . .. ı. Ustünae 'Orulan elbette muazzez mustur Tifo hasta]ıg"' ının arbs va- mistir. Geren a ta top anan ı - tedır.. d tt II .ki yagınur, çamur, guneş on senedır bu ""Ilı "' • 'ı. • • • • • ,, savvuru a mcvcu ur. er ı · mevzu hutun ö ril bu suretle hırpalanıp •11

••••
11

•••••
1111

•• .. ••• 1 •••• 11 •••••••~•• 11 ••••••11111" 1111 •••
11

e
111111 

.. ''"""'
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" .... •••
11

• 11•••••11•••11 • 1 • 11 ••••••111 ""11111 .. 1 " • •• • • I KEMENT KRALI nı yaladı. Bu yazıyı 
>al m D A s ''k .. '87 chemmıyelle ctud edılmclctedır. . . ) ın .. kat kalan bu biletçinin vazifesini 20 r. TQ8 Ve U Tf1 .l\..Qya Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz- lzmır .duvarlarındnn sılmc.,e muvaffak aııtt&ını bu-da tasdık ccl rken· Onun sene ' d ) B . . _

1 
tıl d d olamadı. Bnhrıbaba P rlonın tram\•ay 

L •.. · en - enzının ucu:ua masın an o- • ~h - · M k b · . . . . yolu hizasınca kenar duvarına dıkkat ~ ~ saydıgım bırçok sebeplerle D ıı d layı indırılen otomobıl taksi tarıfclen- diniz, KEM.El\TT KRALI hat. kun • 
b.. sı..ı de mustarıp ve d~c;ünccli bu- Taksitle emlak un os ov.a a ZE ne göre taksi santlcrinin ayar edilmesi e A h--1J . 1 k da o. u 
;"'llllu • • k bel di · b'l sahi yor. rnp an erıy e ne ·a ar yazı ~ş olacağınız için ı.avallımn sesini ıç.ın An ara c yesı otomo ı P- ·ıd·k KEMENT KRALININ 

buııe/erek onu kabnhatlı çıkardınız. SQfllacak • · tl _J b l d '/J le~~ eylUl ipUdasına kadar izin ver- :~r;:kk:~ı 1h~lu inat ediyor.. Alıcı gö-

tflill.itıiiz nzarladınız, h.att~ ~kir bil.c Ankara, 16 (Hususi muhabiri- Zl yare erue u un uıar mışt . -züyle İzmir soknklnrını arayınız mahal· 
ti de .• Fnkat .~ukarıki .. duşunc:yle sı- mizden) --- Emlak ve Eytam ban-ı JI /I_ 11 • l le aralarında, duvnr diplerinde, bazı 
z.,:""'.'.' gormek m~mkUndiir: ksı devletten devren aldığı gay~i -BAŞT ARAF! BiRiNCi s.AlllFE~E-; :Moskova, 15 (A.A) - Dun BB. Tev- l J' J U a f m er köşe ve bucakta KEMEN'r ~!na 

~llle!s nıune:ver .0l~~~nuza ,;e kı- menkullerip satışına devam eylı- j Moskova, 16 (A.~_) -: Türk vekillerı fik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya B. M:o- ~~stla:rıak çok m~temel. Reklaı~cıhk 
"'1~ etmesıni bildıgınıze hukmet- yecektir.Satışlnrın çok ağır gitmesin- ı BB. Rüştü Arrıs, Şukru Kaya ve yan- lotof tarafından kabul edilmişlerdir. TeTfıl• effl.Tl'lecek ıtibanyle KEMENT KRALI dogrusu ~~doğan cesaretle vaki bu tarafsız den dolayı banka bu kabil emlak sa- Jnrındaki zevat dün Moskova metropo- BB. Zckfil Apaydın VP Litvinof bu ~ j hepimize taş çıknrdı. Ben bu krala ka-

ile deu:rn üzerine sanıyorum ki: Siz tışlarının yirmi seneye kadar taksıtle l litenini ziyaret etmişlerdir. knbulde hazır bulunmuşlardır. Ankara, 16 (Hususi muhabiri- ment değil rekltım kralı diy<'ccğim. 
doıa

0

tıa ncıyacak ve o hnreketinizdcn satılmasını karar altına almıştır.. Moskova, 15 (A.A) - ~ürl<lye dahi- Mülakattan son~ B. M~l~tof v~kil- 1 mizden) _ Terfi müddetlerini dol- H:u1gi sinemanın fil~1?i. idi bilmem, ~· 
ııııı ~ nedamet duyacaksınız! Gördü- G •• •• k Jiye vekili ve C. H. Partsı genel sek.re- ler şerefine bir dıne ~ermışti:· Z~ya- duran alb yüzden fazla orta tedrisat mı seyretmış te ~e~ılım. :ak~t. eline 

l'a' .. Mevkii kilçük, yevmiyesi az, Um f U teri B. Şükrü Kaya dün sabah Sovyet- fcttc BB. Voroşi!of, Kagan~vıç, Mıko- muallimlerinin sicilleri tetkik edil- boyayı ahp ta ~znıınn her koşesını .. ~ ~et,, 1 ğu k t b"" k k J v ı b" ı·-· halk konseyine bnğlı bulu- ynn Vnlcri Me1lauk, Sudıın, Potem- kt d" IMENT KRALI na gostermek buyuk 1::. "e yorgun U Ç0 O an Ve U· aça f't ıgı er ır ıgı • ' . • me e ır. . . 
~ bunıarı traflıca nazarı dikkat.:! a- ~ nan beden terbiyesi ve spor komitesi kin, Stomoniakof, Budyennı ve dlgcr 1 Maarif vekaleti yakında terfie bir istir. Işın en büyüğü boyanın üze-
'<lll • • • • el · U d b ka Türk vekillerine .. . . k rinden kısa bir hesap ile on sene geç-tava:ı1ı, gayet mutcdilfuıe ve süku- Ankara, 16 (A.A) -- Geçen bır reisi B. Hnrcenkoyu uyaret etm~tir. § ısıye er en aş bul 

1 
mustahak olanlannı tespıt eylıyece .. h ld ' · k .• . b 

'e 1 f · · d ·· ··k h fa ı D ı B T vf"k R.. refakat eden zevat hazır unmuş ar- l,..k d l b"ld" k · tığı a e uu adar tabu tesıratın u r, Vaziyeti izaha ve kendisini milda- ıa ta ıçın e gumru mu a za te§- öğleden sonra o dor · e ı uş- ve a a a ar ara ı ırece tır. . • .. 
°"al' k"l-t b" • ··ı·· l · • 1 14 k k dır boyaya bırşey yapnmaması beledıye SU• l.. a çalışıyordu' Halbuki· 0 sırada ı a ı ırı o u >m yara ı aça cı, til Arns ve B. Şükrü Kaya ile yanla- · f Aras M t h ·ı ı • . . ' . . 
"'?ı Ve k ... ' .. . J 63 kilo gümrük kçag~ ı J 20 def ter . l ·· "k 1 i B Zekr. • Yemekte BB. Moloto ve nu- 1 S J r a V J e rl pUrgclerınc ınnt ctmcsı boyacılık itıba· k at" amda oturan genç subay s.ıze ' nndakı zevat 'c >tıyu e Ç • aı t k .. 1 • 1 .:ı· • 

1 
d k 

1 
u· b" ;._..;,. R klA .""lı lıd . - . .. sigara kağıdı, 200 nltın lira ile iki . . u soy emış eruır. ny e e ço .U\'\'C ı ır ~o.&>.· .:! amı, ~ eta isyan ctmış, lakın mudaha- k k h l · · t" Apaydın I..cnırun mcuı.rına gıdcrck bır . Mut<.'akibcn büyiik Kremlin sarayın- Kahire, 16 (A.A) - Yüzde üç rekl5mc11ı~ı gdz boyacılık telaki i eden· 

L c hakk d . d .. aça cı ayvam e e geçırmış ır. 1 k k 1 d . • L • 

1
. "k 

1 
M k d' I ' 11

0tq bı ıınız olımı. 1~1 içın ora a su- ldı(J; • l çe en ~ymuş ar 
1~: •• da bir resepsiyon yapılnıış ve bu ~esep-j r?ız ı ve ı :ran~i~e i .. ısı~. ·re ~ . ~n- 1 lerc KEMENT KRALI güzel bir cevap 

>t <'cbur olmuş ıdık!.. f Q l Müteakıbcn B. Şukru Kaya ve ve- siyona hilkümet {iznsı, So\'yet milesse-
1 
sıy,e tahvıllerı_nm d~nk~ çekılışm- veriyor, benim tıcaret lisesinde talebe-~ l:IC<:ık insani hisler ve şüphesiz ki kill re refakat eden zevat Dınamo stad- satı zim:.ımdarları, Sovyct teşekkülleri 

1 
de 1903 senesı ta~v~llerınden 7 71 1 me hedi.} e ettiğim bir sozilm vardır, rck. 

tllt Unıtınuz bulurum balettir ki bana yumunda muazzam spor ve jimnastik ile ilim, sanat '\e matbuat mümessilleri bin 865 numara ellı hın, 1911 sene- lam ~alan olmaz d<.'rını. Yalan reklam ~Unıda bu yazıları yazdırttı!.. GüreS bugün şenliginde hazır bulunmuşlardır. davetli bu1unmuşlnrdır, Is~ tahvilleri~den ~0.531 numara yüz olmaz. KEMENT KRALI bu sözümün 
rıı~erc, nlclhUSUs naçiz bir yurttaşı- ' _ l b" . - bm frank ıkramıye kazanmışlardır. şahididır. 
~karşı da" fk 1 h lstnbul, 16 (Hususı muıa ırı- H t bahalıl\üına karşı B ki k ........................................ . llıeui da una §C at~ v~ mçr a- mizdcn) - Geçeu defa güreşte aya 1 t:t ı·sı· et oşusu Gu··mru"klerde ~h.., \Tatınıaklı[,'lmız içm bır hat.ıra M_l,.. · hl" A "k 1 
~'Ulatl ' u a) ım pe ıvanın men a ının . 

~dak~ da ol~ knn~n. var~en karşı· kemerini alması uzun münakaşa v k A ı t • • ı b ı Le ~urget, l~ (A.~) -- ~ük: T • f k ·ıı ~btn tnhkıre ~-ı1filuycth olamıya- ve itiraz.Jara yol açmıştı •. iki pehli- e a e }fi emrıy e e e•ıreı -Tuna - Parıı - Bukre, daıresı ayın ter i Ve na ı e1 
>iibı~~ hahrlntmaga vesile olan bu van yeniden knrşılaşmağı kabul ey- dahilinde Rossinin rekoru olan 5 KilLc; gümrük direktörü BB. Zeke-

"e ~dan; yani yurttaşlardan haklı lemiştir.. d" t db• ı ı kt bin kilometrelik sür'at rekorunu riya Edırne gürnnik dırektôrli.ığüne, tıa ı.:~ ol~nını, haksız ve güçlü 9lanı- Yarın (Bugün) yapılacak ?lan ıye e ır er a aca ır kırmağa te§ebbüs etmi§ olan prens Ankara ınruıifosto memuru Nusret lz. 
h1t- ~ı ;ıın~ye ve. m?dafoa vicdan~ müsab~kada •. ya Mülayim pehlıvan ı Cantacuzene ~~n ~bah saat 8/10 mir mnnüesto memurluğuna, Islfilııye 
blltıa, ~ e bır vaz.üedır. Umarun ki kemerı kat ıyyetle kaz~nacak ve -BAŞT ARAFI BlRlNCl SAHiFEDE- hazan sekize çıkmaktadır. da Le Bourget uzerınden uçmu§ ve muayene memuru Zekeriya Çob:mbeyli 
'>iı,. d:u~•nm•yeccksiolz. Ve yarm be- mağlüp olursa beş yüz hrn verecek-ı Mevcut knnaate göre tcjkilôtsızhk ve Vekillet hayatı ucuzlabnak için bil- Bükrqe, '."üteveccihen yoluna de- muayene memurluğuna, Nuseybin haı 
Sı k er hangi bir uygunsuz halime tir.. mutavassıtlann oynadıkları roller yü- hassa hUyilk şehirlerde !iat temevvüç- vam etmı!tir.. muayene memuru Nazif Dikiliye, Di· 
~~da a~ıtsız kalmayıp ikaz eyliycrek Emir su u d zünden istihsal merkezleriyle istihlak }erini önleyecek ve her maddenin ne- kili muayene memuru Niyazi Ereğli-
~C;ıt.._ ş k vaz.üesini elbet siz ele ya- · rnıntakalnrı arasında fiat farkları beş rede ve kaça satılacağını rnkkrunlarla Af sancak ye, Trabzon idare memuru Şükril ve ~ı~ı..ı.! .~e~ m~asip lisan ve hal- Paris, 16 (A.A) - Arap krallı- misil bu1unmnktadır. tes~i~ eyliycccktir. lşe ek~nek ~iat- lzmir ithalat ambar memuru NecaU 
ı.., lö h"""''" daıma uyandırmakla ğı veliahdı Emir Suud Parise gelmi§· Hattli yiyecek maddclcri istllısoli ile leruun tesbıu ile hll§lanacak dığer yıyc- cinayeti Dalyana, Bandmna vez.ncdorhğmdan 
' ı.~~:n daha ziyade yükseleceği- tir.. b-tihlak nrasmdn beş mutavassıt elden cek maddelerine lilzuma, ehemmiye- açıkta Naci Zonguldnk muhasebe me-

_:nıun sayın bay;· OK. Delegemı·z geçmekte ve bu muta.vassıtlann ndedilte göre sıra ile narh konacaktır. Katil Şükrünün murluğuna, Ankara memuru lrfan teJ'lo 

~ ~ k 1 l b fd fian manifesto memurluğuna, Çanak· • Çukurova p30llJ arı stan U an kale kt\tibi Nihad Çanakkale muhasebe ~el'hı·cı· Hu··se"ı·n lngı·ı,·z pla'"nı lehı.nde 
•ıı J gönderdiği dilek memurluguna, Zonguldak anbar memu· 

h Pk. Q kanununa mu- söz söyledi Mahsul 208,665 balya Alsancakta bakkal B. Sıtkı ile yakın nı Fıe~had Zoç ngukkaldaık ~ll~b~eRbc t mtee-

' 

d 16 (A A) Ad • d ki d B Sabih ··ıd::- k mur uguna, ana e ~u ı esa r-Q F h k Lon ra, • - emı tanı ı arın an n. ayı o unue -
l are etinden d le suçlu makinist B. Şükrilnün muha- nan Ankara memurlut'Ulla Urfa mu-

müdahale komitesinin toplantı- t h • • 1 • k . d.. a-ırcczada suçlunun gı- hasebe memurluğuna Dalyan idare1tneo ~ "1ahkftm oldu •ında Norveç, Yunanistan, a mın e } ıyor y=d:.: !ıilmlştlr. muru şukrü, Anrunor idare mcmurlu-
~~ı:ııcrde 127 numaralı bir yelken Çekoslovakya, Türkiye, lsveç, . Bundan önceki celsede suçlunun dl- ğundan açıkta Ekrem Kilis muhasebe 

~~ lloınuı mevkiine yanaşırken; Danimarka, Yugoslavya, Fm: Milli endüstrimizin inkişafına ınektır •• Ziraatçılarımız milli enclüs-
1 

-·kabul edilerek lstanbulda akıl bas- memurluğuna, Mersin muhasebe memu-ıı..,; bh.ı~ garip şekilde 50rpu~ gc- landiya, ve lr!anda delegelerı çalışırken iptidai madde meselesini tıiyi kuranlara bu cepheden 8%amt .:f.klan milıahamsı Prot Mazhar O.. ru Utlf terllıın Urla muhasebe ,,.., 
~~.r adam görülmüş ve dışarıya lngiliz plinıtıın nazarı iti bare I göz önünde tutan hükümetimizin yardımı Yapmakatdırlar ve emelle- man tarafından muayenesi için kendi- murluğuruı, Rize katibi Haz.un terfian 
l"""'lo ~· §apka kanununa aykm ha- alınması lehinde söz söylemiş- muhtelif mahsuller üzerindeki ıs- rinde muvaffak olacaklardır. .ı 1.stanbula scvkedilmlştl. DUn suç- Trabzon mua,.cnc memurluğuna, r:n .. 
~ 1'1ı Ulu.nduğundnn dolayı hak- )erdir. lah ve Üretme gayreti malumdur.. Pamuk ekimi arttıkça çok tabii lunun !stanbuldan mahkeme heyetine idare memurluğundan vektılet emrinde ~~ kikat Yapılmış ve geminin tay- F •ı • • Bilhassa pamukçuluğumuzun geli- olaraJ: elde edilen mahsul mikdarı hitaben gönderdiği bir mektup okun- Rızn Anteb muhnsebc memurluğuna "".tı.l~ın olduğunu söyliyen Hüseyin l lSlln şimi meselesi, Ziraat bakanlığının da çogalmaktadır •• Ekonomi ve Zi- muştur. Suçlu mektubunda hülfisa- A 

1 
k ü t z k1 ıer: blttı eye Verilmişti. ve bnkasının ehemmiyetle ele aldığı raat Bakanhlkan çok iyi bir usul it- ten diyor ki· f" yvaAı rnlaıkı csuho mebcmumrueme 

1 
_ ~ SUlh • l "h ed k . b .. I · ıap yvn ı m ase ur uguna, ~ l'a ceza mahkemesinde sor- 111 . B k ·ı · ış er arası~d.adır.. tı az c~c bır tara.~tan u çoga - cBuraya geldiın. Benim geldiğimln Yüksekova idare memurluğundan açık-~ tr P1~1nn suçlu Hüseyin, Mkim l Yl ısır· aşVe l l Bunun ıçın pamukçuluk noktasın· mayı tcapıt ederken dıger taraftan da ertesf günil Dr MaUuır Osman Avru- . . • . . 

' ~ ın su ı· k ., ·ı · r• ·ı .. .. d b' t k k 1 ı muayyen.,,._ ı d ht ı·r d · ta Uh•ı Mnrdın kfitiphğiıie, Mersb 
fi •• ~idd :ı ıne arşı: ıngı ız SeTırı e göruslu an ır ~ ıı;ı mmt~ a ara ayrı ~n . ....... .. an~. a mu _e ı ma. - paya gitti. D9ktora vekalet eden zatm memuru Kflınil Bandırma muhasebe ;;'~İıletb}j· bir nez.leye tutulmuştum. . · · .a .memleketJmızde yerlı kozanın ekıl- delerın .rekoltclerını tahmın ettır- muhtelif mekteplerde ve iki hastanede ~ . . . 

tı....L ır kolunu kestim ve başı- Kahıre, 16 (A.A) - Masır mesinin önüne geçilmekte ve bunun mektedırler.. Alakadarlara gelen --'~ si B . . ı· d _ memurluguna, Tekirdağ kAtibı Rept ~ ""'"'l~ tu•- . • I mal - vaz.ue var. cnun vnz.ıye ım en an rf 
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uhasebe rl ."ahını ;un diye başıma sardım! başvekili Filistin mese!esıntn yerine topraklarımıza çok güze umata göre, ackiz temmuz 937 lamasına imkan oktur. Benim J in te ıan zm t m memu uğuna, 
kırıt erın~tir. son zamanlardaki inkişafı hak· intibak ettiği tecrübe ile sabit olan de Çu~?r~v~ mıntakasının pamuk kurtuluş raporu:U Mazhar Osman !e- açıkta Rami, Osman Sait Saffet 

~' ~u ll~ karan tefhim etmiştir: kında lngiliz sefiriyle uz.un bir klevland tohumu ikame edilmekte· ma~sulu bırınci tahmini yapılmı§hr. recek.. 
0 

benim vaz.iyetimi bilir. Da- tstanbul kimyngerliğine, lstanbul me-
l bır UseYinin şapka kanununa ay- örü oıe ·a mı hr. dir... . Halı hazırda ne§Viineması iyi de- ha evvel de beni muayene etmişti. Dr. mur şefi Hamza terfian anbar şefliğine. 
l ıı ~ lt0ı~~1'!tte hn:-cketle başına çeke- g H!l . Y .P ş b' 1. Bır kaç yıldan ben gerek bakan- vm etmekte olan ve bazı mıntakalar- Mazhar Osmnnın ancak bir huçuk ay Istanbul muhasebe şefi Sadettin terfi-•ı ,_ .... ,u sard - B' K _..:ı u <ümetıh me usan mec J- ık k ha k · · 1 d pek az "kd d ·ı k b T •• 

t"{'Sin . ı~ı ırinci on.ıon gi- • , . . . ı , gere se n a tavız suretıy e, a mı ar a yeşı urt u- sonra lstanbula döneceğini bildirdiler. an memur şeflığıne, İstanbul muhase-
l ll caJ Ceçt1ğı cadde üzerinde ve sınde yapı.acak bır ısbzah satarak parasız olmak üzere pa- lunan Pamuğun bu mıntakadaki B k d" .. b k1 . ' be memuru Sadettin terfian muhasebe 

~:ı Cltak ıp lllahiycttc görüldUğü, za- sırasında bu baptaki hatta ha- muk ekicisine mühim mikdarda tahmin edilen .mikdarı 208 bin 665 ~~ 1':;1 ;ı~ü~==·:Udafaa vekili şefliğine, lstanbul anbar memuru Mu· 1 ı '<lr'ının sıhhatini tey:t eden reketini bildirmesi muhtemeldir. klevland tohumu dağıtmıştlr •. Yer bal~adır •• Yanı 41 bin 734 tondur. de aç i dileğe uyarak kendisinin ta- hiddin terfian veznedarlığa, Tetkik di-
~ l ol Yle <ınlasılmış ve her ne B R J yer açıla~ ıslah ve ür:_tme istasyon- Y eşıl kurtla esaslı bir m.~~dele aç~l- nınn:;; doktor Mazlıar Osman tarafın- rektörlüğü eski memuru Sım Jstan-~oıı.,~r a ol un bu işi•, bahus"s a Y UZ Ve t larmd.a Ziraat bakanlıg• mütahassıs; m~ı -:'e hemen hemen onune geçıl- dan muayenesini istemiştir. Esasen bul memur ,cfliğinc, Bakan!,kta ıct• 
tıı ~· r bu c ka .. '>di ın~t olmamakla Vaşington 16 (A,A) - Rei- lan bır taraftan köylümüze fennı mı!';tır.. hkcmenin geçen celsesinde verdiği kik memuru Ratip lstanbul memurlu-
' .., ~ı!"'' ketin •ilmhuriyctin en sicumhur Ruzvelt hafta talilini pamukçuluğu öğretmekte, diğer ta- Bu 208 bin küsur balyanın 133 ;;"' s çlunun bu doktor tarabndan ğunn, ı,ıonhul bnı di<ektöolük mcmu· ~h.,.11.'

1

P'nrından birine riayetsiz- ıraftan da Üretilen tohumları dağıt- bin 325 balyası yerli ve 75.340 bal- arar, u .. ahed _, 
J'" V · d · k • M.. · ki l • . . muayene ve muş eye illınnınsını ru Halit terfian anbar memurluğuna. tıl) d.. gozctilcrek nsla ne kanu- aşınglon a geçırece hr. u• maktadırlar.. yası ev and cınsıdır.. _ . b 
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P. '" Şu b 1 ş· · · Ç k el b k amır u un u ıçın u mrar yem en- lstanbul anbar memuru anı i mu a• ~ ı..-ıt!U . se ple tnüsatnnh ya ce- şarileyh ya~ı ile deniz ceve an• ımdılık Çukurova, Ege mınta- u urova mıntakasm a u mı - "şti 

1 ~ lllc:rnı ti k l d .. k ld h mı r sebc memurluğuna, 1stanbu1 memuru ~\Uı r. Suçlunun Ti.irk ce- ları yapmayacaktır. ·a arına münhasır olan klevland to- ar pamugun e i iği sa a, rnınta- ..... : ................................... . 
ıf ~~
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~ 526 ncı rnaddesin·n 2 nci Beyaz saray erkanı bu ka- humu üretilmesi i~inin zamanla hu· 1mnın dahil bulunduğu Seyhan vi- geçen havanın müsait ~rtlarına na- Ahmet Sayit munycne memurluğuna, 
• ha n ıknn ''e takdlrrn üç gün dudu genişletilecek ve bütün yur- !ayetinde, 183 bin .378, İçel vıla- zaran yapılmıştır .• Eğer bundan son· Zonguldak memuru Necati İstanbul 
'I! v b rarın Çin-Japon ihtilafanm ik- d (T M 5 ı fk k ı h h 1 h 1 - • bul b l () rhaı e ı reti müessıre olmak dun bu değerli mahsulü yetiştirme· yetin e, arsus, ersin, i i e) ra fev a ade ir a zu ur etmezse memur ugunn, astan an ar memura· 

l'ı ınu ~'l ifıne karar verildi. tisap etmiş olduğu mahiyeti do• ğe müsait yerlerinde bu tohum üze- 57 bin 500 hektar arazi İ§gal et- mahsulün geçen yıldan farklı, güzel nndan Hamit, Mükcncm, fbralum. 
il ~akıp suçlu cc2.a evine gö-I Jayısiyle ittihaz ediJdiğini be· I rine alım yapılacaktır .. Gaye, fab- mektedir.. ve çok olacağı muhakkak sayılmak- Ramiz, Celal baı direktörlük mcmUI'-

' yan etmemektedirler. rikalanmıza ham madde yctiıtir· Rekolte tahmini. ıimdiyc kadar tadır... Juklanna la>'in edilmitlerdir. 



MILLt ROMAN : 30 Y ozun : V. KEMAL 
Tnkclir cd "rsiniz, çok mühim, hayatl cd c ğim. 11/Iatmazel emin olsunlar.Çok 

ve milli hır imtihnn geçiriyoruz. Düş- I rahatsız ettim. Tekrar şlikranlarımı su
man çok kuvvetlL. BUyük bir Tilrk ek- n::ır müsandenizi rica ederim. 

6enyeti içinde fuı•-p diyoruz. Harp sa- Divana, yalnız knlınca, sarfettiğl 
hası Eskişehire kadar uzanıyor. Her enerji dolnyısiyle takatsiz karyolasıruı 

gün, her saat bir Türk casusu hatları- 1 uzandı. mızı a• .. ırnk içerilere, Izmire kadnr ge- Dimitri dostuna dışarıda şunlau söy-
liyor. Çünkü onu saklıyacak, gizliye- 1 ... -di: 
cek Türk evleri hesapsızdır. Biraz sid- - Ben sizi ziyaret mnksadiylc gele-I 
det t;gtermeden casuslır hakikati söy- ceğim. Diyananın tee.s:ürünü gördünüz.

1 
lemezler. Çob~ncıf,ı da gizlice görmeme bilmem 

n·yruıa - çok '1iaklısınız, Anadolu müsaade edebJir misiniz?. 1 
macerası - tabirimi mazur görtınüz • - Kıymetli dostumun arzularını ye
milletim için a~ karanlık bir Mdise- rine getirmek benim için vazifedir, 
dir. Ben fikrimce Anadoluya yayılışm zevktir. Her halde hapishaneyi gezer. 
aleyhindeyim. Size itimat ederek ko- ken onunla görürursünüz. 

nuşuyorum. Babamla dn mUnakaşa et- *** 
tim. Çok tehlikeli bir yoia atıldık.Türk- Dimitri ikinci giın ak~ üzeri hapis
lerle meskan bu büyiik yanın adanın hane müdiirÜ'"Ü!\ odasında bulwıuyor-ı 
neresine kadar gidecck",iz?. TUrkler gün-, du. Müdür bir gün evvel gizlie!? Cemal 
den gline derlenip toparlanıyorlar. Ar-j Turruun odasına gitmiş ona mümkün 1 
kalan emin ve Türklerle dolu. Haydi olan bütün müsaadeleri vermişti. Cemm 
Ankarayı da aldık. Onlnr gerilere çeki- Turan bu hareketin m5.nnsını derhal 
}erek yine barba devam edecckler.Ken- anlamış ve ihnide düşmüştü. 
dlınizi aldatmıyalım. Türk askeri dün- Dimitri ile Cemnl Turanın miiltılratı 
yanın en cesur askeridir. çok garip olmuştu. Cemal Turan höc-

Tatlı bir tebcssUmlc: resinin bir köşesinde düşüncelerine dal-
- Beni dinliyenler, bir Yunan kızını mış bir halde başını duvara dayamış 

Türklerin, diişmanlarm bir nvukntı, bir Adeta uyuyordu. Birdenbire müdürle 
müdafii zannederler. Fakat slz babacı- Dlmitriyi karşısında görünce şnşaladL 
ğımın hakild bir dostusunuz. Hakiki bir Vaziyeti korumak istedL Muvaffak ola
Yunan münevverisini.T- Böyle sizinle madL Kckelemeğe başlndL Bilyük bir 
açlk konuşabilirim. değil mı? Her ne irade sarfedcrek ayağa kalktı. Ve nım
ise Allah dilşUncelerlmi, korkularımı ca choş g~ldiniz Mösyö Dimitri, kimse
tahakkuk ettirmesin. Mevzua dönelim. siz bir çobanı nradığınızdnn dolayı size 
Yunan ordusunun tehlikeli vaziyetini çok teşekkür ederim.> deyince Dlmitri 
takdir ediyorum. Türk casusları içimiz- onu teselli edecek sözlere ba~ladı: 
de.. Fakat Yunan hUkümeti buralardn - Geçmiş olsun Hasan, bir yanlış
adalct g&termeğe mecburdur. Siyasi lık oldu sizi casus zannettiler. Yann 
menfaati bunu funlrdir. Bahusus biz divanıharba b~ de çağırmı..ctlar. Ha
Avrupaya karş buralara medeniyet kiknt meydana çıkacaktır. Hiç merak 
yaymağı teahhUt e~ bulunuyoruz. etme. Matmazel sana birşeyler göndcr
Nihnt zafer elde edilinceye kadar Türk di. Bu ona her vakıt getirdiğin temiz 
efknrı umumiycsinl zahiri olsa da leh sütlerin mtikllfntıdır. Diyannm da sana 
mizc celbctmck, oyalamak JAzımdır. geçmiş olsun diyor. Başkaca blr arrun 
Şiddet her halde eyi neticeler vermez. varsa söyle bana Hasan! Mösyö dos
Kin, intikam hislerfal alevlendirir. Bir tumdur size yardım edecektir. 
k..ıç aydır Türklerin arasında bulunu- Zeki hapishane müdürU bir iş bahn
yorum. Tilrk ruhu şicl:iet ve zulıne ktir- nesiyle kapıdan ~ıkm~ Dimitri ve Cc
§1 daima isyan etmek kabiliyetindedir. mali yalnız bıralonıştı. 
Bu millet sakin bir dcniz.e benzer. En · Dimitrl derin bir teesst'.ırlc etrafı iyi
ufak rüzgarla kabarır. Köpürür ve Us- ce kolladıktan sonra Cemale sarıldı: 
t' d bulunan h rşeyi sarsar. Ve par- - Aman metin ol oğlum, hayatın bu 
çalar. Dertleşiyoruz değil mi? Hepimiz siyah cilvesi de rdukaddenniıJ. Djyana, 
bilir ve takdir ederiz, tar..h.i ve hayati hasta, onun JStırabını ruılatamı:ım sana! 
günler yaşıyoruz. Çok dikkatli, basi- Hapish. 'lC müdürtı dostumdur. Di
rctli da\•rnnmalıyız. Bu ıruısum çoban- \•nnıharp beraetine karar venncı.sc se
cığa yapılan haksızlık dola)•ısiy]e vic- ni kaçırmaktan başka çare yoktur. Di
dan azabı çekiyorum. Zira bu '\'aziyetc yana ve 'Len bütün kudreUmizl kıilln
dU§mesine beıı sebebiyet vermiş bulu- nacağı-. Allah yardımcım.ızdır. Siz.in 
nuyonım. saf, temiz aşkınıza acıyııcaktır. Şunu 

Dlmitri - Sevgili Diyanam, seni din- yanına al, sonra ödersin. Para her laı
Jerken kuvvetli zekfuı ve muhakemen pıyı açar! 
dolayısiyle kalbim ütiharln, gururla Cemal Turan - Hnliml görüyorsu
doldu. bir erkek bulunmuş olsaydın nuz, Çok hakaret ve .işkence yaptılar. 
muhakkak Yunnn siyaset ve hitabet Diyana beni görse tanıyarn:ız- Fakat 
ftleıninde bir yıldız gibi parlıyacaktın. mefl.."1.ırc ve aşkımın kudreti b~ ıne
Allnh seni bana bağışlasın yavrum. :tanet verdi. Hepsine tahammül ettim 

Diyruın - Eser benim değil seniııdir ve ediyorum. Mabudcmc ruhumun ebe
babacığ n. Ibdı1 etmiş olduğun eserinle eli hislerini lütfeıı r .. yleyiniz. Bu imnnla 
iftihar etmek hakkınızdır. Zekam, ira- he!"§cye tahammül edeceğim. Ölürsem 
dem manevi bütün vasıflarımın iyilik beni ansın. ı~ansın~ ki, son nefesimde 
ve güzellik kudretimin yardımcısı sen- pnun haynlinı takdis ederek, onun adını 
sin. Mane\i ruhumu büyük kudretinle anarak oleccğım. 
yut'Urdun. Bana hakkı hakikati hatta Oemııl Turanın :ıstıraptan ve hey~
mcrhaınct, şefkııt ve haynh ir:Snnlığı dan sesi titriyordu. Dlınitrinin CÖZlerin
öÇrcten sensin. ' de l''nşln:r belirmi~. Cemalin sözünü kes-

H11pishane müdürü - lviatmnzel, ri- ti: 
Yasız arz-..:ı· z kn 'rf - Cesur ol evladım. Hayat bövlc 

l."Uıyorum. c a ve ı anınızı ., 
hayranlıkla .seyrediyorum. DüşUnüşlc- acılnrla doludur. Sen bahtiyarsın ki 
rinize tamamen işti:'ak ederim. Siz ha- Dlynnanın kalbinde yaşıyorsun. Bir 
kikatin sırrına ermişsiniz. Bize bugün emeli, bir ümidi, bir seve.isi olanlar 
pek tatlı mr.nevi bir ziyafet verdiniz. bahtiyardırlar. Sen bu saadete kavuş
.Minnetlerimi kabul buyurunuz. tını. Diyana seni bu vaziyette cOrınesin. 

Diyruıa - lltifatınıza teşekkilr ede- Muhakka bayılır ve harap olur. Ölüm

rlın l\fosyö. Bu teveccühünüzü kıyemt- den bahsetme, yakında l"Urtulur ve Di
li babacığım namına kabul ediyorum. yanana ka ... 'Uşursun. Bugiin}er birer 
Çünhü ben onun nuınvei kızıyım. Ve hayal olur. Istırap bir üstattır ve biz 

bununla iftihar ederim. onun çocukları, talebeleriyiz. Müdür 
Dimitrl - Yavrum hakikat ve ha- geliyor, fakat bu zeki adam Diynnanın 

yat ~ir şeydir l i herkes onun nurunu ls:ına olan sevgisini hissetti kanantindc
kcndı ruhunun tekamtiiü ve zekasının yim. Bu nk~aın onunla beraberiz. Kor
inkişafı nispetinde ,görecektir. Fitret donda bır. gaı.inoya gideceğiz. Fakat 
seni maddeten ve manen mükemmel her ~Y~ r "'men benim insanlııra itiına
yaratmış. Ben ona bı: zer.re nur kata- dım :ızdır. Menfaat dostluğu yenebilir. 
bild mse bana ne mutlu!.. Müdür içeriye ginn~ti. Cemal Tu-

Hill--.at seni iyilik, güzellik şaheseri ran eski va7lyctini aldı ve Dimitriye 
olarak y:ırntmıştır. Kndınlık bu fani hitaben: 
ö:nrun )<'Cgfuıc teselli menbaı 'e fazilet - Beni çok scvindfrcliniz dcc1ilYiat
k?yn. gıdır. Çalı man, imnnın, z k"n m:ucl ccıı'.lplıınna nıinn"tlerlnıi 5Qyfo .. 
cesaretin na la) ık olduğ.ınu verecek- yiniz. Bu ~yı:unızdan dolayı )< ü. ğim
tir. Biçare çoban hakkındn şefkat ve de biriken hislerimi nnlalmağa biçare 
meı hametin bizi ne tatlı bahisleı·c ilet- \'C cnhil bir çoban muvaffak olmnıya
ti. f;cfkat ve merhamet ins:ınhğın ken- cak!._ 
disidir. Dostunı\17.a rica ederiz onun Diınitri - Al13ha ısmarladık Hasan, 
hakhnda insani yardımlarda bulunur. inşanfüıh yine sizi anyacağım.. Sabırlı 
Ben de divanıharpte bu masum insan olunuz, ndalct yerini bulacaktır. 
hakkında iyi şehadette bulunacağım. *** 
Kuvvetle ümit ederim ld, bu mazlCım Diınitri ve hapishane müdürü kolko-
genç te kurtulur. Senin de g'..izcl ve şef- la hapishaneden çıktılar. Kordon bo
katll y;ıreğln rahat eder. yundn (LUnapark) denilen gazinoya 

Hap1shanc müdürü - Emirlerinizi girdiler. Başbaşa bir masa etrafında içi
bütün kuvvetimle ynpmağn çalışaca- yorlardı. 

tun ve bu gece onun lstirahabm temin - BITMEDl -

..... & Ç'aWA& .. 

a v 
lngiliz gazetelerinin en zi· 

yade ehemmiyetle üzerin· 
Je durduklar1 mese!e iF • 
listinin inkısamı is dir. He
men her gazetede bu meseleye 
dair etraf la mütalealar intişar 

etmiştir. Yalnız bu mese1eyi 
alarak bu işi esasen hazırlamış 
ve lanse etmiş olan lngiliz'erin 
gazete sütün1armda akis bulan 
mütalealarıoı bildiriyoruz. 

Ma 'ümdur ki Filistin iş'erini 
tedkik etmek üzere seçilen ve 
yüksek mutahassıslardan müte· 
şekkil lngiliz komisyonu geçen 
son TeŞrin<le Fili~t n toprak
lorma ayak ba maşta. Bu ko· 
misyonun vazifesi aylarca sÜ• 

ren Yahudi - Arap an!aşmaı:ı
ğıaın ve çabşmasmın esas se· 
bep!erini tahkik •e tedkik et· 
aıek, lngiliz mandasının Arap· 
Jara ve Yahudilere karşı man· 
dater devletin mükellefiyeti 
bakımından ne eretle işledi· 
ğini müşahede etmek ve gerek 
Yahudilerin, gerekse Araplann 
manda isteminin ve işlemesi
nin aleyhinde bakla ıtirnzlan 

o!up olmadığını tahkik etmekti. 
Bundan başka bu komisyona, 
bu gibi itirazları ortadan kal
dırmak için lüzumlu gördükleri 
tavsiyelerde bulunmak :ılahi

yeti de verilmiş\L Elimizdeki 
gazetelerin intisar tarihinden 
bir gi:n evvel komisyon illi· 
falda imzalanmış raporunu 
parlamentoya tevdi etmiş ve 
hükümet raporun mubteviya· 
tını ve tav iye1erir.i tamamen 
kabul ve tas\'ib etmiştir. lngil
tere hükümetı gayri kabilibal 
gördüğü bu meseleye pratik 
bir sureti hal bulduğundan 

dolayı komisyon azalarının 
meı;aisini takdirle anmıştır. 

Komisyonun bulduğu sureti 
hal yine malüm olduğu veçbile, 
Fılistini iki miistakil dev!et 
şeklinde ay!rmak, bunlardan 
birinin ovalarda te~ekkül ede
cek bir Yahudi devlet olmas1, 
diğerinin de Maverayi şerj:ı ile 
birleşmek suretile teşekkül 
edecek olan müstakil bir Arap 
Devleti olm3sıdır. Bundan 
başka Kudüs, Beytüllabm ve 
\'e Nasirenin be bir de Kudüs· 
ten sahilde Yafoya kadar inen 
bir :koridorun devamlı olarak, 
Tabariye ve Hayfanın muvak
katen lngitiz mandası altında 
bulundurulması tavsiye olun· 
muştur. Filistinin bu suretle 
taksimi yüzünden doğacak 
olan bir çok meselelerin baUi 
için uzunca bir nman ayrıl· 
man tekarrür etmiştir. 

Timcs Ratelcsine göre Filis· 
tinin taksimi işinde büyük 
müşkilat ile kaflılaşmak kor
lrnsu yoktur. lngiJiz komisyonu 
Filistindeki lngi!iz mandasının 

revizyonu ve manda altındaki 
arazinin taksimi işini müliem· 
mel bir şekilde bazırlam·şbr. 
Mandater devlet olan lngiltere 
ise derhal komisyonun tavsiye
lerİDİ tatbik mevkiine koymaya 
l.carar verm'ştır. lngiltere hü-
kümetioin bu kararJ, Yahudi
lere karşı olduğu kadar Arap· 
fara lrnrşı da haksız bir şekil 
olan ve Ingiltereyi rnüşlcül bir 
mcvkie düşüren idare sistemi· 
ne nihayet vermiş oluyor, çün· 
kü Filistinde gerek Arap!ara, 
gerekse Yahudilere istik15l 
vadedilmiş olmakla beraber hiç 
birinin bu istiklali elde etme
lerine imkan buluomıyordu. 
Esasen manda sisteminin baı· 
lıca gayesi balkın bir vabancı 

•• gore 

s a 
a 

az 
rt 

hakimiyetten diğerine düşme• 
s"nin önüne geçmektir. Arap· 
!arla Yahudıler ayrılmazlarsa 
ve yahut birleşerek bir Filis
tın mi leti yaratmaz'arsa bu
günkü şekliyle devam edecek 
olan bir manda sistemi bu 
halkın ergeç komşularından 
veya rakiplerinden birinin ha
kı miyeti altına geçmesine ma
ni olamazdı. Tecrübe ile sabit 
olmuş bir ha 1<ikat vard11 ki 
bu ihtimallerden bir tanesi, ya
ni Yahudilerle Arapların birle
şerek bir Fılistin devleti kur
:maları, imkansızdır. Yahudi 
muhacereti biç suphesiz Filis
tinli Araplarlıl büyük istifade· 
lerini mucip o'muştur. Fakat 
ayni zamanda Arap!arın Ya
hudi ııleyhtarı hissiyatının art
masında amil olmuş ve Arap 
nasyonalizmini teşvik ~tmiştir. 
Fakat bu Arap nasyonalizmine 
mukabil Yahudilerde doğan ve 
gördükleri :zulüm ve şiddetle 
bir kat daha art~n demokratik 
nasyonalizm devamla gayretler 
ve büyük fedakarlıklar göster
mek kudretindedir. Bugün için 
Yahudi nasyonalizmi, rakibine 
nazaran çok daha iyi teşkilata 
ve techizata sah~ptir ve ayni 
zamanda eski ve yeni dünyaya 
yayılmış olan birçok Yahudi· 
lerin ma'i müzaheretine nail ol-
maktadırlar. 

Gazete bundan sonra Fm~
tinde komisyonun tavsiyesi c\ai-
resinde yapılacak taksimatın 
faydalarım sayarak diyor ki: 

. "Bu yeni taksim dolayuiyle 
Arap1nr birçok asırlardanberi 

kendilerine ait olan bazı top
raklan kaybedeceklerdir. Fa
kat buna mukabil nisbeten ge· 
niş bir yurt içinde istikliillerinc 
sahip olacaklurdır. Bundan 
başka Şerıanın ötesindeki ırk-
taşları ile birleşruiş olacaklar, 
diğer Arap memleketleriyle 
teroastan m9hrum kalmıyacak· 
Jar, Yahudi muhaceretinin son· 
suz. istila hareketlerinden kur-
tulmuş olacaklar, hülisa ikinci 
sınıf bir Arap devleti Glmaktan 
çıkarak ~imdiye kadar gıp!a 
ile baktıkları diğer serbest 
Arap devletleri ile ayni huku
ka sahip, milli hakimiyeti ta
nınmış bir devlet olacaklardır. 
Yahudiler Kudüs'ü ellerine 
geçirerı.iyeceklerdir, çünkü bu 
tarihi şehir yalnız bir dinin 
salikleri eline bırakılamaz; fa
kat buna mukabil kendi top
raklarının · kendi bayraklara 
altında .serbestisini elde etmiş 
o!acaklar ve yeni dP.vletin hu· 
dotlan içine istedikleri kadar 
Yahudi muhaceretioi temin 
edebileceklerdir. lngilterenin 
sitrateji menfaatleri Mısırdaki 
lngiliz kuvvetlerinin kanal mm· 
takasından ayrıldıkları zaman 
Filistin topraklarında bir melce 
bulabilmeleri, lrak'tan gelen 
ve Hayfada nihayet bulan 
petrol boru haltının müdafaası 
ve Hindistan ile halen mevcut 
olan hava münakalatındaki ko-
Jaylıklarm idamesi şeklinde 
tahi!id ~dilmiş olacaktır. Bu· 
gün için emniyet altında bulu· 
nan bütün bu hususlar ileride 
teşekl·ül edecek yeni devlet· 
]erle muahedeler akdi suretiyle 
lem:n edHebifecektir. Jngilte
rcnin bu işde bir karı da gün
den güne masrafı artan birçok 
mesuliyetlerden lmrtnlmuş ola
cağıdır. Fakat yeni devletler 
kurulmadan evvel, bütün müş-
ki!lfıh ve tehlikeleri ile bera• 
ber bir intikal devresinin kabul 
ve tayin edilmesi kat'i surette 
lazımdır ... 

spanya y ar 
-

o-
a K k .. 

art c ta 
Ie1er · is i.:ma edi me erine 
ammül edemez olmuş ardı 

Son zamanlarda sık, sık g<irü en sınıf 
kavaaları ve .rrtı.vler bunu uöste 'iyordu .. o ~ . 
ispanyada sayıları iki milyonu bu- 1demokratik nr=u ve ihtiya~l~~ 

fon ve içine küçük burjuvazi il mü-
1
uygun bir vaziy ... t cılmadığı gıbı.~ 

nevverleri nlan diğer bir sınıf daha yc:ından da kili"e ve derebeylc..~ 'I' 
vardır ki, bu zümreye, ekserisi şe· kuvvetli muhalefetile karş.l~ş~· 
hirlerde ikamet eden küçük ,esnaf ve dan, hsa bir zrunanı mi. .eakiP krıJ 
sanatkarlarla, küçük tüccarlar, ve tü - İspanyada mutlakıyet te 
mühim bir kısmı memur olan mü- teessüs etti. 
nevverlerle serbest meslek erbabı da- . bİll' 
hildir. J 914 de patlıyan cihan har f1r 

Askeri diktatörlüğün ve faşizmin, ispanya iştirak etmemişti. Bi.tn~ 
bu sınıf dahilinde saydığımız zümre- ğını muhafaza etmekle de .. ıs hat' 
lerin mesleki inkişaflarına mani ola- bir iş yapmış oldu. Çünkü, eşe; Ot' 
bilecek idare sistemleri takip etme-ıha iştirak etseydi.cihan harbını~~t 
si, hürriyet ve sosyal terakkiye ~ğ- vamı müddetince endüstrinin 1 ~ 
lılıkları dolayisile küçük burjuvazi şafı ve tali bakımından elde e; ;J 
ve münevverleri kendilerine karşı ı faydalan göremiyecek ve be!kı jil' 
muhalif bir cephe almağa sevketmiş- 1917 de Rus çarlığının uğradığı 
tir. Hele fasizmin kültüre ait tahsi- 1 bete düçar olacaktı. it 
satı azaltma'sı, münevverleri manen 1 Bu harbın devamı müddetin~ 
olduğu kadar mad.!eten .de aç bırak- panya her iki muharip zü~ 
ması, ve memleketin her tarafında, şiddetle muhtaç bu!unduğu.' eti. 
işçi ve köylü sınıflarının içinde yu- me ve silahlan satmak suretıle ~ttİi' 
varlandıklan açlık ve sefalet, mü- leketinin n:-Ui vaziyetini yükse ,jJ~ 
nevverlerin aristokrat ve klerikal sı- gibi, endüstri cihetinden de old 
nıflara kar~ı daha büyük kin besle-jyüksek bir hale geldi. . 191• 
melerine sebep olmuştur. 

1 
Cihan harbının sona erdiğı ~ *** den 1931 yılına kadar geç(!~~~ 

Başlıca iki karşı grupta toplanan ispanya için çok karışık hı~ ~ 
ve aralarında emel ve fikir itibarile teşkil eder. Dünyanın geniş bır ik I 
esaslı görüş farktan bulunan bu sında komünizmin fili bir wtb . ıf 
muhtelif sınıflar, içinde ya~ıklan hasınn İntikal etmı...:::, bunun ~~ 
huzursuzluğun neticesi olarak sık, siri neticesi olarak her ta~~wll 
sık ihtilaller ve karşı ihtilallerle çar- len sosyalist cereyanları ve ıhtı 1~ pışmıRlardır. milli kurtuluş hareketleri, inkı f 

17 89 Fransız ihtilalinden sonra sınıflann siyasi faaliyet sahasınD ~ 
Avrupanın hemen her bucağında meleri ve nihayet dünyanın heT ·,/ 
gittikçe inkişaf eden hürriyet. de- hnda mevcudiyetini şiddetle hı 
mokrasi ve milliyet fikirleri, bu tiren ekonomik buhranlar, tsp:ııı 
memleketin münevverleri arasında nın karışık hünyc·;inde doğan ~f 
da intişar etmisti. 19 uncu asırda fs- telif halk sınıf ve kitlelerinin rıı, 
panvada ümit verecek bazı teşebbüs- at ve duygu zıddiyetlerini eler• 
Ier baş gösteıPi, bazı heyecanlı va- tirdi. t" 
tanperverlerin harekete geçmesi ne- «Artık İspanyanm ne ?ç v\11 
tİcesi olarak 1812, 1820 ve 1836 ta- raksız köylüleri, ne de cıhan ., 
rihlerinde bu memlekete de hürriyet neticesinde bir sınıf olarak ço~ 
kazandırılmnlç_ istenmişti. Bir rnüd- ve şuurlanmağa basl1yan artı~ • 
det için buna da muvaffak oldular. (eski minval üzere1) yaşama 

Bu yenilik tarafdarlan hükümete miyorlardı. !spanyada geçen her 
meşruti bir şekil verebilmişlerdi. fa- dise: grevler, nümayişler, sO 
kat bu yeni rejimi yşatacak duy- harplerine kadar varan sınıf 
guları yaratamıyorlardı. Derebeyleri malan bunu gösteriyordu. Js~" 
ve kilise bu tesebbüsleri takip eden nm hakim sınıfları: derebeyletlı 
mukabil ihtilall~rle - elinde bulun- gin ve varlıklı rühban kad~~s~ıı 
durdukları müthiş nüfuz ve kuvvet- aksiyoner büyük burjuvazısı ıf 
!eri kullanarak - her ~yi alt üst ~di- eyice anlarnağa ba.)amışlardı· ( 
yorlardı .. Bu muhafazakar gruplar: den 1931 senesine kadar süre.Jl 
«ispanyaya herhangi yeni bir idare mo dö Rivera) nın ve ctahıı .. 

1
) 

rejiminin hiç lüzumu yoktur. lspan· general (Branger) in dik!ııtO il' 
yalılar, hatta lngilizlerden bile bile leri, artık memleketi ( eskı Jl'lıt1 
asır evvel meşruti idareyi denf.miş üzere) idare etmenin kabil obı 
bir millettir. Bu itibarla kendilerinin cağını açığa çıkarıyordu. ( 1) ıJ 
tensip ettiği monarşi ve aristokrat Bu diktatörlükler, harp 50( 

idare tecrübe görmÜ§, en eyi bir ida- panyasında !?iddctli hareketle! t; 
re şeklidir.~ diye düşünüyorlardı. disiui hissettiren demokrasi ;;irıı_ 

Gerçekten ispanyada, lngilter<'<İe lftp cereyanlarına rağmen, h ~ 
umumi meclisin ilk defa acıldığı nıfların menfaatlerini koruJ11 
1254 yılından çok zaman evv~'ı, ya- alınmı2 son tedbirlerdir. 13ı.ııı~ 
ni 1169 da Kastilde, 1133 de Ara- mütema i istismarından çokt~ 
gon·da milli meclisler açılmış bulu- bezmiş bulunan halk kitleltfS 
nuyordu. İngilterenin bir şehrine içinde yaşadığı efalet ,.e peif 
hürriyet ~h~ı:den esas teşkilat ka- lı~tan kurtulmak için her te~1~ 
nunu on ıkıncı asırda tanzim edilmi§ goze almıt bulunuyordu. il· 
olmasına karşı, ispanyada 1020 yı- 14 nisan 1931 tarihinde kr6 1 

lında Leon sehtine esas teşkilat ka- kan ve İspanyada ikinci def~ 1 
nunu bahşedilmişti. On birinci asır- huriyeti ilan eden bir harel>' 
da lspanyol şehirlerinin hemen hepsi rüldü. . teJ1 
bu kabil s~rbestiye nail olmuşlardı. 1'931 inkılabı . halk kıt~t~ 

Fakat bu hürriyetçilik ve bu esas h)l~retle beklediği bir netice}rı ~ 
teşkilat kanunları, milletin arzu ve değildir. Köylülerin. amele ..;e iJ 
ihtiyacından değil, daim·"' devlet burjuvazinin bu inkılaptafl 

1 
adamlarının siyasetleri neticesi ola- diği neticenin elde edilebi}Jlle' 
rak meydana gelmişti. lspanyollar Hiç olmazsa büyük budtJ' 
bunl~n i~te~iyo~lardı. İşte bu yü:ıı:- ~endilerine mü~aher~te bııl~ 
dendır l· , mılletın ruhunda vücut lazımdı. Halbukı, evvelce de rJ 
bulmadan kurulan bu hürriyet mü- tiğimiz veçhile bu sınıf, t~P ~ 
csseseleri, zulüm ve istipdat fırtına- hibi papaz ve derebeylerirt1fl.ı1'1 
sının ilk esişi ile tamamen ortadan da mevki almı~ ve hatta f::ıc11 ' 
kalkmıstır. lakkilerini hile sinesine kı:ıb" 

J 812 de kbul ettirilen esas tes- bulunuyordu. f 

kilat kanunu, derebeyleri ve kilis~- 1931 den 19:") yılına kad3 

nin vaziyet ve hukukuna hiç halel zaman ispanyanın içinde . ~ ~ 
getirmiyor, onların istismar sekille· bataklıktan kurtulma ı içıtıı~ 
rine .., ~ menfa ~f ... rine hiç bir -aykırı- proleter ve diğer halk ~111~, 
lığı ihtiva etmiyordu. Bu vaziyet, ir· mümkün olan her çareye b!I i"' 
tica için açık bir kapı bırakmak de· ğu bir devir olarak k:!ra!~tet 
mekti. Netek=m f 814 de bu esa teş- 1 bilinir. . . ıı' 
kilat kanunu kaldırıldı. 1sp41nya ye- Bu maksadın temini ıçıll fl 
niden istipdat ve mutlal~iyetin eline burjuvaziye ile bir koalis~0tİ· 
düstü. meti bile vücuda getirilf1:i,. 

Bu tarihten sonra lspanyol köylii- oıfın lideri bulunan Leru 1 ıt 
sünün dağınık ve mevzii bir şekilde kadaslan kabineye i tirk f ;t 
vukua Gelen bazı hareketleri, inkı- ti. F nkat köylünün ve rr? .,J' 
15.pçı bir şahsın rehperliğinden mah- istedikleri cezri ve iktısad• ı.ıfl· r 
rum olduğu için, neticesiz kaldı. kabul ve tatb:ki şöyle do;eıiı' 

187 3 de lspanyol burjuvazi'3i, en küçük bir rcfoı m har. ;.e 
halk kitlesine dayanarak· ömrü an-ıle tatbiki için bunların bır 
cak yec~ ny sürebilen • (birinci ]s- madık.lan derhal anlaşıld~:,,,. ... 
panya cümhuriyeti) ni kurabildiler. (1' Ispanyada nell?1' oltıY" 
Fakat bu cümhurivet. nalk kitlesinin Ali. 
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BUYÜK BiR BAŞARI KARŞISINDA 
Bay Celil Bayar dün Nazilliye giderek Tür
kiyenin en modern kombinasını gördü 
Sayın Bakan, tetkiklerinden sonra Sovyet uzmanına memnuniyetlerini beyan 

................................................................................................................................................................................... 
i Kay.eri kombinasından daha modern tesisata malik olan Nazilli kombinası daha 
• 
S şimdiden altı aylık siparif kabul etmiştir. Fabrikada elde edilecek ince kumaşlarla 

Avrupa mamulatına kolayca rekabet etmek imkanı bulunacaktır. Köylümüz için 
ucuz, Şehirliler için ince ve zarif kumaşlar ilk planda imdi edilmiye başlanacaktır. 
Ecnebi firmalar Nazilli kombinası fiatine sipariş kabul edemiyorlar . 

.................................................................................................................................................................................. 
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Ağustosun 
'S.tsr 

ilk .. .. gunu Makineler çalışmıya başlıyor 
ARAF1 BIRtNCt SAHiFEDE- ·· ,.,.....,..,__,,...._ 

l' b MAKlNE VE tNSAN 
k ' rikayı geziyoruz.. Cumhuriyet hU· 
"~etinin 
~ b· parlak ınuvaffakıyetlerin· 
~ ili olan Naillli fabrikaSını gezer
\re • lllodern iş hayatında makinenin 
tılu~ın emek paylaşmasına şahit 
lJy 0

l"U%. Makine insan emeğini çe-
~ or. Beden kuvveti yerini r.ckA 
bıı ~kuna bırakıyor. Fakat bütUn 

'Uaızarn eseri scvketmek için yine 
.\nıa ihUyaç vardır. 

a;v tılantardan <iğreniyoruz ki bu 
le ;onunda dokuma kısmı işler vaziye-
~ CÇecek, burada ince iplikler yapıla
)~~~ dokuma işlerinin esası temin edi-
~ ll". 

l.ıtıer1:1tunç bir ifade karşısındayız. lp-
~· 1 meydana getiran meldnelerin 
te e~ dört tanesini yr1ıl'1z bir işçi ida
tı d Ccektir. Bunun başka bir mana· 
~ l'llaliyet fintinde temin edeceği 

Uktur. İşin sırrı da budur. 

~Qb....ıı_ MAKİNE SAYISI 
hte •u<;;ada mevcut 7G8 mnkinc faali
'~eçtiği zamıın tam randıman alı
~Uyat\ il'. İplik ve yünlil kumaş do-
~ ~. tnakinelerln montajı tamamdır. 

e-.ue il ~ \rer en izahat arasında fab-

~ 1ll meydana getireceği kumaşla, ' 
~istediği ve isteyeceği kumaş 
~ ha rnevzulan arasında ldl Ve
~e fi. lk.m r:evkine hizmet edilmesine 

te ehemnuyetle işaret ettiler. 
t,bıi F AAL1YET1N ESASI 

tull kanın çıkaracağı kumaşlar mev· 
'1ı hahsoıunca burada faaliyet ild 

.\. 11Yrılık göstermektedir: 
~ıa!ilrk köylüsünün kullanacağı ku-
ll .. 

~ltllnlar en bUyUk yckiuıu teşkil et
lıcu ledtr. Bu iş~ esası ucuzluktur. 
Celtt~ult ve sağlamılık birden yürüye-n . 
~lŞehtrler halkının kullanacağı ku-

~eı.., ... 
,, ''ltlınin . t . 1 k ih 
o.ıyllcıııa uıce ezyınat ı uma.ş -
~ cevap vermek için fabrikada 
~let' ~rtibat çok şa~·anı dikkattir. Şe
lel'ine h~klarının ~eğişen yüksek zevk· 
~ ıtnp ebnek için dalın? surette 
~Jet'i ~ ~vk temayülleri v~ değişik-
' kip edilecektir. Bu kumaşlar 
~tır. kısımdan biraz daha pahalı ola-

-u .... . . 
. . ,.· 

M>ı: 

Otobüs 
kontrolörü de 

Arap harfleriyleimz 
attığından 
mahkum edildi 
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1 . ll Hilkat garibeleri 1 

.Cünkü her Türk yurduna bağlıdır 
' 

Her yıl yurdumuzun muhtelif köşelerinde kurulan askerlik 
kamplarında yetişken delikanlılara sağlık, dinçlik ve 
askerlik bilgisi verilir .Bu yıl kamplar çok istifadeli geçmiştir 

Darvenin ''tabiatın israfları,, diye tarif 
ettiği insanlar mes'ut olabilir mi? 

Kamplarda gaz ma.•kesi kullanma 

Haberiniz var mı? 
Siz gündüzleri okulunuzda ders ça

lışır, veya oynarken, geceleri yatağı

nızda mışıl mışıl uyurken güzel yur
dumuzun sınırlarını bekliyen kahra
man adsızların nubet beklediklerini bi-
liyor musunuz? 

Çok kahraman ve çok cesur <Meh
metçik> !erin uykularını feda ederek 
bizim huzurumuz için, yurdumuzun ko
runması için en~eli gözleriyle hudu
du gözetlediklerinden ve yüksek ödevi 
seve seve yaptıklarından haberiniz var 
mı? 

1 

\ 
tecriibeleri 

Bu şekilde askere gidiş, vazifeye ha
zırlanıştır. . Her Türk çocuğu icabında 
yurdumuzun sınırlarını korumak için 
nasıl harp edileceğini öğrenir. Talim
lerini yapar. Bu müddet zarfında 
dumuzdaki disı;>lini öğreni:·. 

*** Şimdi esasa giriyorum, çocuklar. Asıl 
maksadım bunları söylemekti. Siz ilk 
mektebi bitirdikten sonra orta mektebe 
devam edeceksiniz. Orta mektebin 

1 

1 
üçüncü sınıfından itibaren size de as-

1 
kerlik dersi göstereceklerdir. Her genç 

1 
delikanlı mektep sıralarında yurdu ko-

1 ruma heyeeaniyle vazifeye sarılmak ar-

Fotoğraftakiler birer hilkat garibesidir 

' 

Ben bugön sizinle işte bu konu tize
..... _.. . .-ıfirj.işmck ve kahraman Türk 
askerı hakk .... - . bilm diki . . . -·.,.(> e erınızı 

anlatmak istiyorum. 

zusundadır. Bunun için de mektepte Sağda· Gördedeıı ibaret bir hilkat garibesı 11\rıııi dotf rl 
verilen askerlik dersini büyük bir ala- Bn. Dorotlıa isnııııde bir kı:dır. Soldıı: Diiııya ı ıı en 

Hatırılıyorsunuz tabit. Ba.zan, nı~ 
seliı milll bayram gönlerimizde sokak

kayla, dığer derslcrıne verdığı ehem- ,,,.. en tızun boylu garibelerini görilyorsunu.z. çJ 
miyetten daha fazlasiyle dınlcr. Asker-! H"lk "b I . · k d" · · bir ıı 

larda boru ve muzika sesi işitince he-Kültiir lisesi kamp ""-"ı.tanı Önyiizbaşı 
. . f d ı at garı e erı arasında akla B) Doğuştan sağır, doğuştan ör man insan mevcu ıyetını h6'" 

lık dersıne çalı~ır. Lıse sını !arın a l . k l l d 1 ·1· olanlar.. den bı"r ba•ka nesle ulaştıran 
k ge mıyece o an arı var ır. ngı ız- , 

kamp vardır. Her "ene kampa çı an l b p d" l f N C) N k • l d • l tl · • fl da buluyor• ·ı . .. er una « ro ıga aty o ature» o san aza ı ogan ar.. ye erın zaa arın . .,JiP' · 
talebeler bır kamp komutanının yuk- . b" . fi d . D) c·· l . d k 1 - bu- B f t • fl dıkkat '.' ..C I yanı ta ıatın ısra rı a mı verıyor- oz erın e ren ayrı ıgı u o ogra ara •!JBl·. 

pimiz. büyük bir heyecan ve coşkun B. Ali Ri.ıa Engiıı 

P?f...;;;•,,,.;· ı lar ve bunu yüksek mekteplerinde, lunanlar.. Sağdaki fotoğraf g~vdeden 
1
;,," 

Laql• La~""' Lir der~ olarak göstc- Darwin yukandııki tasnifi yap- bir kadına aittir. Mıss Dorordir· 
riyorlar.. Hakikatte bundan kasde- tıktan sonra doğuslarındaki arızi mindeki bu kız çok cazı!ı<; 1 ~-
dilen mana nedir ? noknnlıkları da tarif ediyor .. Yer Doktorlar hala kendi:ii'li rrıu~ 

Tahiatın israfları lafzı, kelime- yüzünde bulunmıyan Mamotla y- altında bulunduruyorlar. 
1
ilf 

nin ifade ettiği manadan da anlaşı- ni devirlerin be)•giri birbirinin tam Soldaki fotoğraf hilkat ~~ ÇJ, 
. t •ğırtl lacağı üzere tabiatın noksan olarak aks;ne olarak biri dünyanın en !erinin nerelere kadar gıt ı ·Jci t. 

yarattığı mevcudiyetler demektir. büyük, diğeri yer yüzünun en kü- güzel anlatır •. Ayakta duran_1 li 
· eciır·· r Bunlar, Darwin'in iddiasına göre çük hayvanı imi•ler •. O zamanki at, kat garibesi kadın hemşır ,1i' J 

bir nevi parazittirler .. insanlık cemi- bugünkü kedi cesametinde bulunu- sinin de boyca-uzunluğunu, J" 
yetini mustarip etmek için dünyaya yormuş .• Z>manla biri inkişaf et- ça genişliğini, kiloca ağır1lkı~ı~ı~. gelrni•lerdir. Vazifeleri kazanma- miş, diğeri büsbütün yok olrnu~.. ala takdir edebılirsiniz.. •• 
dan s~rfetmek ve en yakınlarını erit- Renkler _bahsınd_a esas, .. insanJa- b~cak!arı . arası?da k~~·bolik~ bel 
mektır.. rın muhtelıf devırlerde gosterdık- bır ci.ıcedır .. lddıaya gore aı·J"1' 

Darwin bu gibi insanları şöyle leri tenasüli değişiklikle anlatılıyor. şireden biriyle evlenrneğe t .;Ji• 
. . bir tasnife uğratıyor : Darwin bunu yine kendi görüşle- Öyle tahmin edilir ki bU ~tıl· 

/ Kampta delikanlılar atış talımı yapıyor j A) Cüceler.. rinin ifadesinebürüyerek, zaman za- mesut bir neticede toplanac~ .. ·"' 
bir sevinçle sokaklara fırlarız. Kahra~ başına geçti. önce düşmanla harp 1 Kampta nasıl vakit geçer biliyor mu· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
man Türk askerinin sert adımlarını, ederek onu yurdumuzdan kovdu. Son- sunuz? Denizde bir seyahat 
dimdik bakışlarını ve muntazam saf- ra bizi bu hale düşüren saltanat adam-1 Sabahları yataktan kalkma saat al
larını kıskanç gözlerimizle takip ede- llırına bu memlekette yerleri olmadı- tıda.. Altıdan yediye kadar giyinme, 

riz. Onlar bir çiçek buketi gibi sokak-'ğını anlattı. Bütün Türk milleti bü- duşyapmavekahvealtı .. Saat yediden Ku··çu··k Kaya yelkenlı·
ları doldururken heyecanımızdan ye- yUk şefimizin yanı, başında ayni talep- on bire kadar kamp komutanının yük-
rimizde duramayız. te ısrar edince bu adamlar toprakları- sek sev ve idaresi altında talim.. Saat 

Bu, neden böyledir bilir misiniz ço- mızdan çek.ildiler. Bizi büyük ~!eri- on birden ikiye kadar yemek ve isti- sı .. yle devrı• a°"' leme çıktı 
cuklar? mizle başbaşa bıraktılar. rahat.. Saat iki ile üç arasında nazari as-

Bileceksiniz tabii.. Çünkü biz asker- *** kerlik dersi.. Saat üçle altı arasında 
lik için, savaşmak için yaratılmış bir Bizde askere gi~ milletimizin kendi amelii ders tatbikatı.. [( Ül'Ük ark ad aşı Misirs Fı"ş 
milletin çocuklarıyız. Bizden önce arzusuyledir. Başka memleketlerde Eğer fotograflarn dikkat ederseniz ~ 
gelen Türk çoeuklan asırlarca çarpış- olduğu gibi bizim askerlerimiz paralı genç çocukların ders esnasında gaz kendisı•ni takip ediyordu 
tılar, ülkeler fethettiler.. Kıt'alar aş- asker değildir. Her genç askerlik ya- maskesi kullandıklarını görürsünüz. Bi-

te 

şına geldiği gün askerlik dairesine baş- K·· ""k K k d K" b 1 b tılar. Türk bayrağmı dört kıt'a üze- liyorsunuz ki memleketimizde, büyük- uçu aya ço tan kararını ver- de i.. ım i ir İr daha ne zaman 
rinde dalgalandırdılar. vurur: !erimizin yüksek işaretleriyle zehirli miştir.. buluşacağız .•. 

- Benim askerlik yaşım geldi, va- N bah H 
Onlar, çocuklar .. Bizim atamız bütün gazlara karşı korunma savaşı başlamış- e asına olursa olsun bir yel- ava müsait olduğu için yelken-

zifemi görmek istiyorum. kenliye atlıyarak denize açılacaktı .• leri açtı .• Rüzgar kendisini şimale sava~larında daima galip gelmeği öğ- Der ve bu yüksek vazifesini seve se- tır. Kampta talebel<'re gaz maskeleri- D • 
d 1 nin nasıl kullarulaeag·ı, zehirli gazların .~nizderı_ _öted. en beri hoşlanırdı.iyi doğru sürükliyordu .. Ufukları sev-ren i er. O kadar çok savaştılar, o ka- ve yapar. Askere gidiş köylerimizde de b l d Sa 1 d · d ' 

d ··ık t il ki d"" d Tü" nasıl korunulacag"ı 0··gr· etilmektedir. yu~e 1 ır ı. at erce enız e 'rediyordu .. Yavaş yava• ortalık sim ar u e zap ett er unya a r- böyledır· . Bulundug"u mıntakanın en bu··- k ld h ld k" · l d ' 
a '.?' a e z_ev mı a amıyor u. siyah olmuş, gece . basmıştı .• kün adını işitmiyen, Türk geliyor, de-, yük rütbeli askeri her sene köy muh- Kamptaki çocuklar bütün bu mühim Dunyada g ... 1 k b" k 

ild ... titr · ·ıı k l sal ış· lerı· h•kkıyla b><armışl•rdır. Onlar- 1 b l d • oru ece ır ço yer- Kaya arada sırada Mrs. Fişe ses-n ıgı zaman emıyen mı et a ma- !arına haber ar: " ...., " er u un ugu muhakkaktı. Bulun- l . d . 

1 
· k' d ı k d • enıyor u . mı<tı. Bu da gösteriyor ki bir mille- - Köyünüzde yetiş ın e i anlıları daki bu başarının sırrı, milletimizde as- ugu yer onu sıkıyordu .. O yeni _ Neredeoı"n dostum .. O .. . 

tin '!"Yılması, hürmet görmesi için mut- askere alıyoruz, onların muamelelerini kerliğe karşı olan yüksek zevk ve ala- çehrelerle karşılaşmak, denizler şumıyor-
laka kuvvetli olma<ı, sınırlarını koru- yapın ve s•vkedin, der.. kadandır. alemi içinde olup bitenleri yakın- sun ya? 
masını bilmesi ve düşman yurt sınır- O zaman köy delikanlıları toplanır- -------------- dan tanımak istiyordu.. -- Hayır Kaya .• 
lanna gelince onu yok etmesi şarttır. !ar .. Sabahın karanlığında davul çala- Gaz ın-:ııskesı• Kaya sabahleyin uykusundan -- Yorulduğun zaman haber ver. 
F&ısen dünyada kuvvetli olmıyan ve rak, köy oyunları oynayarak neşe ile n kalkınca bu fikrini, küçük dostu Ben sana yardım ederim .. 
bilmiyen milletlerin itibarı yoktur. yola çıkarlar. Kendilerine gösterilen ._ Mrs. Fişe açtı .. Mrs. Fiş Kayanın en -- Nasıl yardım edersin Kaya? 

Bize, Türk askerine gösterilen iti- yerde askerliklerini yaparlar. BUIUn milletler hava leh- iyi dostlarından biriydi •. Bir sabah -- Yelkenleri keserim •. Daha ya-
bar bundan ileri geliyor. Bütün millet- sek sevk ve idaresi altında hem asker- il esine karşı hazırlanıyor sahilde dolaşırken kendisini gör- vaş gideriz .. Senin karnın aç mı? 
!er biliyor ki biz, silahsız cephesiz, top- lik talimleri yapar, hem de askeri di- Biliyor musunuz? müş, ona aşık olmuştu .• Şimdi gü- - Aç amma şimdi yemeğe vak-
suz ve tüfenksiz olduğumuz zamanlar- siplin altında sıhhatini tanzim eder Hükümetimiz bizim sağlığımızı ko- nün bir kaç saatini beraber geçiriyor- tim yok .. 
da bile kanımızdaki mertlik hasletine ve bundan azami surette istifade eder. rumak hususunda bazı mühim kararlar lardı.. -- Sana acıyorum Mrs. Fiş .• 
gövenorek, askerlik bilgimizi iyi kul- Bu ayın ilk gününde lzmirin Kültür verdi. Son zamanlarda yapılan mevzii Kaya gün batarken yelkenlisine -- Neden? 

)anarak galip gelme~ini becermi§izdir. ·lisesi talebeleri Kızılçullu civarında, muharebelerde şehirlerin üzerine düş- atladı •. Mrs. Fiş te kendisini takip _ Çok yoruluyorsun denizde. Ha-
Kara gönlcrimiz olmadı değil.. Bi- Erkek lisesindeki bin beş yüz talebe manlar tarafından zehirli gaz atılıyor. ediyordn .• Sahilden uzaklaşırken ko- yatın her dakikada tehlikede .. 

B yulaşmag· a başlıyan dag" ları uzun M lak.i.• yakın '°nelerde bile kara gönler de urnava civarında askerlik kampı Tayyareler sinsi sinsi düşman şehirleri- rs. Fişin teessürü fazla idi. Ka-
k şl . uzun seyretti.. : k b f geçirdik.. Daha on beş yıl önce düş- urmu ardır. Kampta dersler devam nın üzerine geliyor. Zehirli gaz bom- ya te rar u zaa mı yüzüne vuru-

al - Allah ısmarladık, kara parçaları man bu güzel yurdun her yerini istila- etmektedir. b arı savuruyor. yordu .. Ne olurdu, bı"r balık kendı" _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• etmişti. O zaman Türk milletinin ba- Bütün bir yıl derslerde epiyce yoru- Buna karşı tedbirler alınıyor. Her )ardan bir tane edinecek, tehlike fuı.ında sini yutsaydı da bu sözleri işitme-
şında bulunanlar bir takım saray adam- lan ve zayıflayan çocuklar kampta gör- millet zehirli gazla savaşa hazırlanıyor. kullanac;,ktır. Her ne kadar bazı kuv- seydi .. Canı fena halde sıkılmıştı. Bu 
!arıydı. Onlar kendi zevkleri için yur- büzleştiler. Yüzlerine kan geldi. Hem Ankarada Kızılay cemiyetinin idaresi 

1 
vetli gazlar bu maskelere de nüfuz et- sırada yelkenli iki tarafa yalpa vur

dumuzu d~mana teslim etmekten geri a.'kerlik talimi yaparak yurt vazifeleri- altında açılan bir gaz maskesi fabrika- mekte ise de bu maskeler bir tedbirdir. mağa başladL. Kaya seslendi : 
kalmamışlardı. işte o zaman Büyük ni yaptılar, hem de sağlık işlerini dü- sında milletimize kifayet edecek kadar Hükümetimizin bu tedbirlerine ne ka- -- Mrs. Fiş .• 

maske meydana getiriliyor. Herkes bun- dar teşekkür etsek azdır. Kız balıktan haber yoktu .. Kaya 

tekrar seslendi : 
- Mrs .. Fiş .. Mrs. Fiş.. 01J .. A 
Kız balık epeyce uzakta . (f, 

halde seslenmeleri işitrrıişt~;ji f 
de kalmıştı .• Büyük bir ~rı vçı'İ 
federek, adeta soluk sol~ıı"· .. ~1e1 
gibiydi .• On dakikalık bır g f(~l.;" 
sonra yetişmişti .• Bu defı> 
yüzü kızarmıştı : d~/ 

--- Affet Mrs .. Fiş .. Beıı·eılİ·' 
tım .. Yelkenler epeyce ku''' 
geçtim. Seni çok yordurtl· eer 

--- Ne ziyanı var Kayıı .. c9~'' 
na yetişmek için daima koe

3 

rulacak değil miyim? 

S. d" ~ -- ıtem e ıyorsu~._· ı-ı.Jıı• 

- Hayır sitem degıl.. hl 1 
bu •. Ben denizin en b<;ll;" bir ~ ı 
kuyum .. Annem çok ıyı _,tf' 

O za"· r cağızdı.. Hatırlıyorurrı .. do'·vr 
çüktüm .. Annem ben• d ; ı~~ 
yem bulmak için ne ka il •trı' ı' 
çekerdi .• Bir sabah O b.3"{··~~ 
mak için çabalarken bır 0 ııd;ıl' 
ğının ağzında eridi .• O :ıarrııı 
ri matem içindeyim.. lı,rı~f' 

-Devam• • 
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Tilkilikte Telef on 3206 
Sabık Tevfilmas:ı Oteli 

Yeni temiı 
1 ~nvstu dôşeı elcri yırtılmış, çercive- 1 hükmümü değiştireceğimi sanıyorsu- 177 Yeldin 

rı P<ısl nmış, eski zenginlit~i nnlnt- nuz. Madam ki kız.mı ölmüştür hiçbir' 449~90~ eski yek~n 
tnakla hl'robcr toz toprak içinde kal-ıkuvvet onu bana iade edemez. Evet ma- 45016711 U. Yekun 

Hasta'arını her gün sabah 

mefruşat 
n.ıış kol•ukJardnn birine oturdu. Çehre-! dam ki siz onu öldürttüı:.üz, ben de sizi lı Z hi 
sı se ... , ıp .. l . . . k ku ··ıd··rı -· ' a re l:ı' : u şm~, goz crının rengı or nç 

1 

o u cccgım. 

ır Sly.:ıhlığa teb<'Cldül ctmi;;, rengi bir Bunun üzerine Farnez, Klodu çağı- 595 Ç., Buğday 5.75 6.625 
~ daha sararmış, udeta tekin rayılmı- rıyormuş gibi bi.r h:ı.reket yaptı. Favsta 65 ton 
~an evlerin sakinlerine benzemişti. derhal nya~a knlktı. Öyle bir tavırla 12 B. Pamuk 45 45 l\Jot, Farnezin omuzuna dokundu. yürümng-e ba-;ladı ki Kardinal gizli bir 

On •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• k u daldığı karanlık düşüncelerden I kc kunwı tcsirınd n kendini l.urtara-
fllrtat-dı. Kardınal şaşkın şaşkın etra- madı. 
ı.na bakınıyordu. Bir cinayeti, di~cr bir 1 Favsta elini Farnczin koluna dayadı 
~lllaycUe cezalandırmak arzusunda i- /ve dedi ki: 

lzmir sulh hukuk mahker::e-
sinden: 

Sayı 937/1889 
1 n bu dakikadn gözilniln önüne diki-

1 
- Madam ki isyanınız sizi lelin edi-

n ı._ lzmirde Batak harıı katibi Maz. d •ıayaller bilsbütiln bnşkn idi. Favsta yor, ve mucizenin olacağına inanmıyor-
o} Yı iyle Viyolettayı düşünmüş, Vi- sunuz o halde kızınızı ebediyen kayb- · lum vekili avukat Mahmut Ce

~·~ı ttanın nnası gözünün önüne gelmiş, ettiniz. Bari kalbinizde cömülil olnn bir lalettin lber tarafında'l Alsan
\'lcdanı bin bir nzap içinde kıvranmış- vücut ile ümitsizlik içinde bir arada ya-
tı. şnyııuz. cakta karakol sokağında 69 

İ\lot «onu getirdim> diyince Farnez - Ne demtk Ltiyorsunuz. Dediğiniz 
Yetinden fırlamış sonnuştu: vücut kim? .. 

- 0? O kimdir?. - Bir defa düştintinüz! O vücudu Öl; kızınızı ôldüren, tıırafımızdan siz on altı scnedenberi ölmüş biliyor-

d. nıe .trıahkCım edilen ve şimdi de öl- sunuz. 
u '"l ~ ecek olan ... İşte. - Evet! evet! o .. ölmilştür. 
r lot ı>armağiyle Favstayı gösterdi. - Bak! 

atncz dalgın dalgın baktı: Farnez Favstnnın gösterdiği tarafa 
d - l!:v-et. Ah evet.. O .. diye mırıldan- başını çcvirdL Orada Saizomayı gör-

ı. Favsta, E B F dır 
So vet. u avsta · dü. Bof,~k bir ses çıkardı: 

nra celll\da dönerek: . 
- l-Ia d' el d b k1 dedi. - Çingene karısı .. 

Seni !' 1 
sen !§arı a e e.. Favsta seri bir hareketle Saizomnnın 

" it Çagırdığım zaman i~..ıriye gir. O 
ı: ıt hcrşey tamam olmuş demektir. maskesini yüzünden düşUrdU ve bir 
~l h~kınUnU infaz eylersin. defa daha tekrar etti: 

·ı. ot ı~t göstererek odadan çıktı. - Bak! 
q,ıerd· k b b(j 1 ıven ayağına oturdu. Evvelce de Famez ger! geri çekilerc ağırdı: 
rtı ~ e Grev meydanında ölüm mahku- - Leonor! Leonor!. 
ottlrıun gchnesini ınaktelin basamağına . Halbuki bu sırnda Saizoma kendine 
~?'arak beklemişti doğru ilerliyordu. 

<lu~tneı birkaç dakika Favstayı süz- Çingı-ne karısı sordu: 
en sonra söze başladı: - Benim ismimi kim söylcdl 

iç·- Madam! işte nihayet avucumun Farnez sapsnrı kesilmiş, gözleri ye-
llıd~ı-'- s· · k ·nsanı · d dik ısııı dJ-.....uz. ızı tıp ı ı an ısırma- rm en oynamış, saçlan dim Urper-

ısiz Ye öldürülen hayvanlar gibi kin·ı miş geri geri çekiliyordu. Duvara kadar 
~ &~razsız öldürteceğim. Ne dersiniz. geriledi. Sırtını oraya dayadı. Elleriyle 

.. ,,h llrdinnl! Size fimirinize karşı is- .. .. .. ·· t" rd T s iz "'""'ıda bul ~ 1 yuzunu or uyo u. am a oma ya-
~~ undugunuzu hatırlatırım. Is- nına gelince diz çöktü: 
~,.,ı_ s olsaydım, gönderdiğiniz celladı · 
...,.alattırabil' a· s· d - Leonor! Leonor! Sen ınisln?Yok-

tQ'i1 ır un. ız e onun suç or- rdan ıkın b h 
1 

.. ., 
ilıak olm-ak tevkif edilebilirdiniz. Fakat sa mczn ç ış ir aya mısın. 

'Sadun n k 'sted'ğ' ·zı .. dedi. llleitt· e yapma ı ı ını gor-
Ş ır. Yalııı~ başıma yanınıza geldim. Bu esnada Favstanm sesi çınladı: 
'-ulllıu biliniz ki ben buradan kılınıa do- - Allaha ısmarlndık Kardlıuıl!Şlm-
Yo ll'Ulznadan çıkacağım. Şimdi ne isti- di sen ~onor dö Montekö ile, sevgilin 

;unu.z. Söyleyiniz baknlım. ile bnşbaşa kal. Dikknt et, bir gün b~-

numaralı hanede muk"m lng liz 

tebaasından Fred Dikiuson 

oğlu Fıederik Dıldnson aleyhi· 

ne açılan ve mahkememizde 

937-1869 numarasına kaydo'u· 

nan iza!ei şuyu davasında müd. 

deialeyhe gönderilen dava ar

zuhalıne merbut davetiye va

rakası zirine yazılan şerhte 

müddeialeyhin Londraya gittiği 

ve ikametgahının meçhuliyeti 

dolayısiyle bila tebliğ iade edil

diği aofaşı!mış o!duğuadao da

vacı vekilinin tebhgatm ilanen 

icıası haklcmdald talebi kabul 

edilerek tebligatın ilanen ifası 

karargir o!unur ve muh.akeme 
17 /8/937 tarihine müsadif Salı 

günü sısat 10 na bırakılmış ol

du~undan müddeaalcybin tayin 

o'unan gün ve saatte lzmir 

sulh hukuk mahkemesine gel

mesi veya bir vekil göndermesi 

ve alisi takdirde muhakemenin 
gıyabında görüleceği tebliğ 

makamına ka:m o!mal: üzere 

teblığ olunur. 2412 (1323l -

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler ·Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder:er. 

T e1efon : 3921 

DJŞ TA 13181 

e t a~rı· 
ikinci Beyler sokağı 

mara 65 
nu· 

Te'efon: 3055 

iç Hasta ıkları nıi.ı ehassısı 
DOKTOR 

elal Yartm 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin· 
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütün satış deposu karşı
sında 65 numaralı muayene• 
hanesinde hasta !arını kabule 
baş'amıştır. Telefon 3956 

Evi : Göıtepe apartmanı 
karşısında No. 1018 

Te1efon : 2545 - ' 
rMi ,. 

DIŞ TABiBi 

1 alim Bayeı 
Avrupaya tetkik seyaha· 

tine çıkmıştır. Ağustostan iti· 
bar~n hastalarını kabule baş· 
lıyacnktır. 

Birinci Beyler Numan za· 
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 l-15 
r.'.Wi .w; •*WtW* 

~ ~ez çok hfıkimune olan sözlerin radn ölmilş kızınla dn karşılnşmıynsın. """' 
lllişı~ altında kalmış, başını yere eğ- Fakat Farnez bunları işibıiyordu. Muhasebe memuru l'ıtıcia Şu teminat ile Favsta onun naza- O kendinden geçmişti. Hatti'ı Favstayı 
'l'ıb-e daha esrarengiz bir hal alınıştı. bile gönniyordu. GözUnUn önilnde Sai- Muhasebe işlerinde çahştırılmak üzere bir memur alınacaktır. 
l'ıefs· lll<ie başladı. Bununla beraber zoma, Leonorun hayalleri vardi. Aranılan vasıflar ve şartlar şunlardır: 

aranıyor 

ti: llıe hAkim olnrak sözüne devrun et· Prenses seri adımlarla kapıya doğru 1 - En az orta tahsilini bitirmiş, 
...... nu yürüdü. Orada Klodu gördü. 2 - Askerlik hizmetini yapmış, 

~tı. ~a .Yalnız birşey sirl ~li~- Cellat Favstayı sağ ve salim kapıdıın 3 - Ticari ve mali ırıüesseseled e en az iki sene ça!ışmı~, 
de sUıiını bilır. Ayaklannızın dibm- çıkarken görünce hayretinden dondu ibraz Edilecek Evrak Şunlardır: 
~\>vur 5

Urüm sUrilndüğüm zamnn kaldı. Acaba içeride neler olmuştu?. a - Nufus hüviyet cüzdanı, 
~ırtı, . ..... : eındlerinize kurban edilen Yoksa Fa nez, Fnvstnyı af mı etmişti? b • Askerlik terbı"s vesikası, ~ Işıtıyor musunuz' Viyolettnnın • 
k lrtı olduw .. . ' _ Hemen Klot içeriye daldı. Saızomanın M '-t h d t · 
"<lll'ı~, 0 gunu soylıyerek aglamış, sız- Knrdinala doğru eğildiğini gördü. Ta- c - ets ep şe a e namesı, 
~t·1 nun nffıru sizden yalvarmıştım. . . d - Çalıştığı müessese bonservjs kağıdı, 
~da~'Yeıı beni dinlemediniz. İşte o daki- savvur edilmez bir şaşkınlık ıçınde mı- e - Sıhhat raporu. 
~ sizı asılan fahişelerden daha al- nldandı: f • Hüsnühal şehadetnamesi. 
~~u ı::.~::· ~ö=ğ,:"':,~,~~ Cell~7~;:•:;-:d~~~ı çekildi. Kor- isteklilerin en geç 21 • 7- 1937 saat 12 ye kadar yazı ile 
tilitöru a~dun. Senelerdcnberi size kö- ku içinde kalmış, vaktiyle Grev mey- Şirkete mütacaat etmeleri ilan o.unur. 
dill\i ne ıttıat etmiştim. Sizin için ken- danında n:ıılmak üzere iken çocuk diln- TELEFON ŞiRKETi 
~l&nı ~'ll, katil yaptun. Yeni kilisenin yaya getirdiğinden dolnyı canı bağış- (1318) 
':u~~~~~ı ~~~~~bW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~-~~-~~~~~~~~~~~~·· 
'l'~ 1. tUn melunetlerinize alet oldum. tan alıkla~ınıştı. Milli emlak müdürlüğünden: 
~~en kızımın J.ndesjni istediğim Fnkat Farnczin telaşından herşeyi S.No. 
~U...ads~ 1~n <öldü> dediniz. lşte o anladı. Demek Kardinal aşıkı ile kar- 836 Kahramanlar eski kilise yeni Nusret S. 8 taj No.lı 
~llııı a ben d i · · d l 1 Q 41 20 M A ~, · l\ncak e .~ :ı.ı ı .a~ ma 1 

{ m şılaşmca F uvstay:a karşı olan intikanu- • • rsa 
-"'Ql ş~ k bugun sızı kurtaracak nı unutmuştu. 839 Tepecik Yavru S. 57. N.taj ve incirli S.tan 8 No. 
llQYl.e ızırnuı ölmedi;;iııi ve evvelce 1 118 
~l n rı sOzUn la "ıd _ "tiraf Klot kendisini topladı. Kalbini yakan, a an m. arsa 

enı . ya n o ugunu l • r SAO T k f 1 N 1 r rıttdir. tutuşturan intikam hisleri asın uıa a ':t cpeci :zeytinlik mü rcz o. u sokak 98 taj 
'b~:~ ~ine soğukkanlılığını elden uğramamıştı. Kararını verdi: No.lı 240,24 m. arsa 

......_ 0 l.arrık tekrar etti: - Demek bu kndını yalnız başıma 842 Tepecik ~elincik sokak 15 kapı 13 tnj No. 1ı 76,50 
l-'11 ' Qldu. idam edeceğim. öyle olsun diyerek metre arsa lto 1'ne~ . 
ı:-}.;1.lrı ıstırabından inledi. Sanki o Favstanın arkasından koştu" 864 Tepecik l No.lı arsalanlar sokak 2 taj No.lı 249,93 

Ilı~ Ri~ı ·~ti ilk defa olarak :işitiyor- Lükin prenses çoktan manastırın bii- M.arsa 

t<'a\ı'ı;ta sarsıldı. yük kapısına vnnnıs, aralın.sına binmiş 865 Buca yukarı M.eski geniz yeni Zafer C.7 taj No. h ~' ÔlcJ. d v;un etli: maiyeti ile birlikte uzaklaşıyordu. dfikkan 
Jtu~fll il~· Zira s~1.i dent>mek istedim. Cellat homurdandı: 

866 ~ ll.n dt:-r.ı hızınetime g:ren sizin, - Elimden l.nçtın lıa! Peki! Bir baş-
~ h:ı-nı tlı.erıfaatine han[!{ noktaya ka- ka defa yine elime geçersin! O 7.aman 
1r' k -ı:t ed •bileceğinizi tecrübe et- nasıl hareket edeceğimi ben bilirim .. 

Y. i nı. kızınızı feda edip edemi- HEMŞ1RE F1LOMEN 

J..-iıt :11 
malt arzusuna düştüm. Metr Klot geri döndü. Prens Famez 

tı. r son damlasına kadar feda- ile Saizomayı başba~.a bıraktığı köşkün 
~ ~ l; d nı cburiy tinizin hududunu önünde durdu. Biraz düşündü, sonra 
k I' zı ar E::ÖtUrcbileceğinizi ölçtüm. dn omuzlarını silkeıek duvardaki ya
r . t~tluba muvafık derecede rıktruı tekrar dışarı çıkmak üzere yavaş 
ltıtı ~1~ C;Jçu:~ görmUş olsaydım :mük5.- yav:ış yürüdü. Hem gidiyor hem düşü

.., 1 ~e> 81ı.i. uz ?lııcclttı. Belki ele bir nilyordu. 
ıtı~ tı 1>u ~ eUnizdcn giden ve nrka- - Favsta, Kardinal Farnezin kendi
d.i. 01clu 'Un c:lıır ncı göz yaşlan dök- ni öldüreceğini biliyor. Bahtsız Leonoru 
~ uz mahlCıku size iade eder- Knrdinala o getirmiştir. Fakat ne için? 
...._ !U-rı"ı gö 1 . Famezi tutturmak için yanında kMi 

Buca Yukan 
No.lı dükkan " ti 5 eski ve taj 

867 Buca Nalbant Mehmet S. 26 No: eski 18 taj 
kahvehane 

872 Tepecik bozkurt sokak 13 eski 17 laj No.lı 105,30 
rnetrc arsa 

873 Tepecik arsalan ar sokağında No.19 <lar sokaktan 
20 No alan arsa 

875 Tepecik Celadet çıkmazı 1612 hıj No.lı 74,80 m.arsa 

876 ,, " .. 16/3 " ,, 79,39 " " 
877 ,, " " 1615 " " 43,57 .. " 
881 Bornova 1 ci yaka 5 No.Jı 122,50 metre arsa 
891 Şehitler eski doğan yeni hücum S. 7 eski ve taj 

No. h ev 

Lira K. 
24 

30 

96 

45 

125 

120 

120 

300 

55 

15 

40 
40 
22 
30 60 

125 
....._ lliı:- nıu z.e.rı kanlanarak: derecede ndam vardı ... Neden hapset-
' Şl.l:>hc :ııc ~ Madam? dedi tirmcdi. Onu köşkte bırakarak çıkıp 

'lı~itıslıc ediyorsunuz Kardinnl? gitti. Neden beni de yakalattınnadL 
~ nllılt~ düşUncelcr! Madam, Bu kadının dllşilncelerl nedir acaba?. 

er verere11: hakkınızdaki - Bitmedi -

Yukanda yazılı emvalin mOJkiyetleri 2 ci tertip tufiye vesi· 
kasiyle ödenmek ürere ve 15 gün müddetle arhrmaya konulmu~
tur. lbaJeai 29.7.937 Perıembe günil ıaat lS tedir. Taliplerin 
milli emllk mDdOrllljilne- mOracaatlan. 2381 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif mane 

ztıTalı çok temi:z rJe emniyetli yegane oteldir. 
_.,,,_..="TTT i 

SACUK ·SDtUKLUK·EKDno11i 
DEhElTİR 

KELVİNATOR Jkl defa daha az lşlediil _ 
ha1de aynı randömen eJde edilen reı:ine soiuk hava dolaptan 

18 Ay Veresiye :Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( BüyUk Kardiçah Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gnrer - ÖDEMiŞTE : H. Avııi Güler 

MUGLA DA : Ah rıet Sabri Acarsoy 

1 LAN 
lzmir il i Daimi Encümeninden: 

Kapalı cksiltmeğe konulan iş : Dikili - Ayvalık yolunun 7 + 
030 .. 15 + 533 kilometreleri 

Açın tutarı 
Bu işe aıt şartlar ve evrak 
aşağıda yazılıdır 

istekliler 

Jhalenio yapılaca~ı yer, 
tarih, gün ve saati: 

Ekl'iltmeye girebilmek için 
gereken belge1er 

Muvakkat teminat 

arasındaki şose yapısı 
: (44627) lira (64) kuru~ 

A) Kapalı Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D) Fenni şartname 
E) Açın ve kroki 

: Bu evrakları lzmir - Ankara -
Istanbul Bayındırhk direktör
lüklerinde görüp inceleyebi
lirler. 

29 • Temmuz • 937 Perşembe 
saat 11 de iL Daimi Encü· 
meninde 

937 Takvim yılına mahsus Ba· 
yındnlık Bakanlığmdan alınmış 
Müteahhitlik ve Ticaret odası 
belgeleri. 
(3347) Liro 

2362 (1327) 
,=rn;;;;a 

1 LAN 
İL Daimi Encüıneninden: 

ElcsLtmefte konu.an i~ 

Açın Tutarı 

Bu işe ait şartfnr ve evraklar 
aşağıda ynzıhdır 

istekliler. 

lba'eııin yapılac.-ağı yer 
tarib, gün ve saati 

Eksiltmeğe girebHmtlc için 
gereken belgeler 

lzmir - Menemen yoluııun 
7 +480 - 9+250 l<ilometreleri 
nrasırıdaki şosenin katran!an~asL 
(6961) Lira (41) 

A) Ek iltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri geı· .l 

şarhıame~i 

D) Açın ve proje 
Bu evralc 1arı Bayındırlık Dire' •• 
törJüğiinde görüp inceliycbilirl. r .. 

29 - Temmuz - 937 Perşem 1 e 
günu saat 11 de JL Daınıi 

Encümeninde. 

937 ma'i yılına mahsu, mütc· 
abhitlik ve Tıcaret oda.sı 
belgeleri. 

MuYakkat teminat : (522) Lira 

2359 (1328) 



IZMIR BELEDl\'ESINDEN ı 

17 - 7 • 937 tarihinden itiba· 
ren bir inci nevi ekmeğin kilo· 
ıunu11 10 kuruş 30 paradan 
ikinci nevi ekmeğin kilosunun 
da 8 kuruştan satıla_ cağı ala· 
ka<larlarca bilinsin. 

2425 (1319) 
Belediyenin var.dat şubesin

de açık bazı memuriyetler var• 
dır. Aşaifıdaki evsafı haiz o'.an· 
ların 24· 7 ·937 gününe kadar 
belediyeye müracaatları. 

1 - En aşağı Orta veya 
Lise mezunu o~mak. (Şahadet· 
name ibrazı mecburidir.) 

2 - Askerlik hizmetini bi
tirmiş bu'unmak. 

3 - Yaşı azami 35 şi geç
m:ıı bu!unmamak. 

Not: Devlet veya diğer r.ıali 
müessesalta hizmet etmiş olan
larla Lise mezunu bu!unanlar 
tercih edilecektir. 

17-21 (1321) 
Cenaze ve basta nakline 

mahsus ( s:ebert ) sisteminde 
bir otomob 1 alınacalıtır. Bedeli 
muhammeni şartnamesinde ya
zılı yedek alat ile birlikte iki 
bin liradır. Baş kafp1ikteki 
ıartname veçhile 3-8-937 Salı 
günll saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz elli liralık mu· 
vakkat teminat makbuzuzu ve· 
ya banka teminat mektubu i1e 

söylenen gün ve saatte encü
mene j?elinir. 
17-20-23-27 2423 (1320) 

Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıkları mütahassısı 

Doktor Operator 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

SATIŞ iLANI 
İzmir Sulh hukuk mahkemesin

den : 
Osman oğlu Enver :ve dii?er kar-

D 

detleri tayian mutasarrıf olduktan 
lzmirde Karııyakada Alaybey ada 
.akağında kiin 15 numarada mu
kayyet olan ve tamamı 600 lira kıy
met tahmin edilen hanenin 19/8/37 
penembe günü saat on betle İzmir 
Sulh hukuk mahkemesi salonund:ı 
llllh§ı yapılacaktır.. Bu arttırmada 
tahmin olunan bedelin yüzde yet
mif beş nisbetinde bedel verildi
ği surette mü~terisine ihale,i yapı
lacak aksi takdirde ııatı§ 15 gün 
daha uzatılarak ikinci arttırması 
3/9/937 cama günü saat on bette 
yine dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar e!lerindeki res
mi vesaik ile birlikte yirmi gün 

içinde dairemize müracaat etme
leri lizımdır •. Aksi takdirde bakla· 
rında tapu ıicili maliim olmadıkça 
payla.,madan hariç kalacak!ardır. 

Şartname 29/7 /937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi ıçın 

açıkça :ve gayri menlrulün evsah 
da prtnamede yazıhdır .• 

Müzayedeye iştirak etmek İsti

yenler loymeti muhammen~nin yüz
de yedi buçuk nisbetinde pey akça
sı veya milli bir banka teminat 
mektubu ibraz etmeleri lar.ımdır. 

Gayri menkulün :vergi :vesair 
lranuni mükellefiyetleri satıcıya :ve 
yüzde iki buçuk clellaliye :ve ferağ 
harçları alıcıya ait olup ihale bede
li defaten :ve peşinen ödenecektir .. 

ihaleyi müteakip mü~teri ihale 
bed.,lini :vermcdij;<İ :veya veremedi
ği takdirde satış te'.;:rar uzatılarak 
on beş gün arttırmaya konulacak :ve 
bu arttırmada en çok bedel :vere
nin üzerine kat'i ihalesi yapılacak 
:ve arada tahakkuk eden ihale 
farla hiç bir hükme hacet kalmaksı
zın vecibesini ifa etmiyen müşteri
den tahsil olunacaktır.. Daha fazla 
malı1mat almak istiyenler dairemi· 
zin 937 /378 aayıh dosyasına müra
caatleri lüzumu ilin olunur. 

2414 (1322) 

En Par': k 
ZIYA 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü UZ 
Ödemişli. 

iZ M iR 
Pamuk ensucatı Türk 

Anonim Şirketi. 
Ş'rketin Merkez ve Fabrikası: Izmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyzr~, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarım havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları. Avıupanın ayrti tip 
men~ucatına fa ıktir . 

Telefon No. 2211 ve 3067 
T..-lgraf adresi: Bayrak Izmiı· 

-. -..: - .... -~· - . -. - " ~ . . 1 

Devlet Demiryolları işletme 
Umunı Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar iş!erinde çalışmak 
llzere musabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A ) Musabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş 
. o~mak; 

B ) Türk o'ınak; 

C ) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D ) Bu serıe için askere çağırılmamış olmak; 

E ) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mu• 
ayene neticesinde faal servisde çalışmağa mani bir güna arıza 
ve hastalığı olmamak; 

Şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur nam
zedi o!arak a'ınırlar. 

2 - Müsabak~da kazananlara muvaffakıyet derecesine glSre 
61, 57, 46, 43 lıra aylık ve buna göre muhtelıf va:r..fcler veri· 
lecektır. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde eaat 14 de 
Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıke!İr, Kayseri, Malatya, Ada• 
na, Afyon, lzmir, Erzurum, Mudanya işletme merkezlerinde ya• 
pı 1acaktır. 

4 - En son müracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma gllnlldllr. 

5 - Daha ziyaıle tafsilat almak istiyenlerin işletme müdür· 
lüklerine ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza mllracaat et-
meleri lazımdır. 17-22-27 (1326) 2416 

Menemen Urbaylığından: 
1 - Belediyeye ait sebze ha i arkasındaki ıaha üzerinde in• 

şası mukarrer 1578 lira 26 kuruş keşifli hangar inşası 15 - 7 -
937 tarihinden itibaren on beş gün müddet!e açık eksiltmeye 
konmuştur, 

2 - Eksiltme i~i : 30 • 7 - 937 cum:ı günü saat 15 de Bele
diye dairesinde icra kılınacaktır. Bu işe ait mali ve fenni şart• 

name bedelsiz o!arak Uray muhasebesinden alınabilir, Taliplerin 
tayin edilen gün ve saatte Belediyeye müracaat eylemeleri ilin 
olunur, 2399 t132Ş}_ 

~ 

GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA tLANI 

MADDE :126 
Berıı-ama icra memurluğundan : 
Açıl: arttırma ile paraya cevrile

cek l!'ayri menkulün ne olduğu : 
E514 metre murabbaı mikdarında 
maa e•~ar ba~ ve icinde ku!P. •• 

Ga,.ri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, soka~, numarası: Ber
.,.ama ba~lar mevkii sıçan sokağında 
tao:ıunun temmuz 937 tarih ve •ekiz 
nuın•rı•sında ... 

Takdir olunan kıymet : 600 lira .. 
Arttırmanın :vapılaca!Yı yer, gün, 

saa : 25/8/937 çaııamba günü sa
at 11 - 12 de Bergama icra daire
sinde .• 

1 - İşbu gayri menkulün arttır
t"a r:u1name3i 15/8/937 tarihin
ı!cn it:b:ıren 57 numara ile Berga
ma kra dairesinin muayyen numa
ras•r>d:ı ~~•kesin görebilmesi için 
aç ktır .. Handa yazılı olanlardan 
fazh malumat almak istivenler, İ§· 
bu şartnameye :ve 32 - 57.dosya nu
maras:v)e memuriyetimize müra
caat etmelidir .. 

Z - Arttırm'lya iştirak için yu
kıında yazılı kıymetin yüzde 7 .5 
nishetinde pey veya milli bir ban-

ı kan•n teminat mektubu tevdi edi-
lecektir.. (124) 

1 3 - İpotek sahibi alacaklılıırla 
ı ,ı;üer alakadarların :ve irtifak sa
hfol0 ri.,;!l gayri menkul üzerinde
ki h'lklannı hu•usiyle faiz :ve mas

I tt.h c!a:r olan iddialarını i§bu ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün icin
d~ evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
ede· .• Aksi takdirde hahları tapu 

1 

r:~;'.iv:c sabit olmadıkça satıt be
c'elin!n paylafmıısından hariç kalır
lar .• 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya i~tirak edenler arttırma prtna
mesını okumu§ ve lüzumlu malu
matı 11lmıt :ve bunlan tamamen ka
bul etm;~ ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir .• Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiı beıini bulmaz 
:veya ıatıı iatiyenin alcağına rüç: 
hanı ola.'1 dil(er alacııklılar bulunup 
ta bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmi, alacaklarmın mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arthranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on bet gün daha tem
dit ve on bqinci günü ayni saatte 
yapılacak arttırmada, bedeli ıabf iı
tiyenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmit alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak tartiyle, en 
çok arttırana ihale edilir .. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapılamaz 
ve ııatıf bedeli düter .. 
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5 "dokika. -Evvel •• 

Bir Gripin a 1madan evvel 
-- - --

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmar, böbrı:kleri kalbi 
yormaz. 

. , . . 

Ucuz ;.. Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BBISTOL 
BEYOBLUNDA 

,j Bris!.~~ ... 9teli 
,. 
,. SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki oteUn mllsteciri 
Tnrkiyenin en eıki ote!cisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli idıı· 
reelle blltün Eğe halkına ken· 
diı!ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahab bu· 
!arlar. 

Birçok busuıiyetlrrine illvete0 

fiatlar mnthiı ucuzdur. 

6 - Gayri menkul kendisine iha-

le olunan kimse derhal veya :verilen TURAN Fabrikaları mamu14hdır. Aynı zamanda rur::, 
mühlet içinde parayı :vermezse iha- tuvalet sabunlarım, traı .abunu :ve kremi ile gllıellik )(re,,,, 
le karan fesholunarak kendisinden !erini kullammı:. Har yerde Htılmaktadır. Yalmz toptan •"' 
evvel en yüksek teklifte bulunan tıı!ar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada uın':'~ •' 
kimse arzetmiı olduğu bedelle alma- telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edını;; ~ 
_ . . Posta Kut. 224 Telefon e;46 ~'I 
ga razı olursa oza. razı olmaz veya . ~' 
bulunmazsa hemen on bet gün müd- diğer zararlar aynca hükme hacet len 25/7 /937 tarihinde Berg .• :~,~ 

• bil , ... ,;. 
detle ~tırmay~. çıka~h~ en çok ar-

1 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcı- r~ me':'1urluğu odasında ış e'i d 

hrana ihale edılır •• iki ihale araam· dan tahıil olunur .• Madde (133) göaterılen arttırma ıartnarıt 
dald fark ve geçen günler için yüz-1 S. abş 2280 sayılı kanuna tabidir. ıinde ııatılacağı ilan olunu~· 
de bet~en hesap olunacak faiz :Ye Gayri menkul .vukanda ııösteri- ..,.,~ v 2411 (1322 


