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Fransız - Alman . ani asması 
' ~ 

Faris, 19 (Hususi) - On tcmmıı::.da imza ccli-
len FTansız • Alman ticaret anlaşmC1$t bir ağus
tostan itibaren mcriyet mevkiine girecektir. 

Fiati (5) kuruttur Cumhuriyetin Ve Cıımhııri.yct Escrininin Be1c,isi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YEN1 ASIR M11tbruısında baıılmııtır. 
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ihracatımıza 
lndiril,;,ek .. istenilen 

....................................................................................................... : .. .. . 

• 

: ............... ~ DR. ARAS VE ŞUKRU KAYA ~ .............. . 
: : . 
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Moskovadan dön ''fer, 
tazimler· • rze 

Hariciye Vekilimiz Tahran, Bağdat ve Moskova: 
ziyaretlerinden m~mnun olduğunu sö ledi ~ 

• 

V eki i Isveçte 

ış 

lsveç gaze;leleri Çetinkaya'nın seyahatinden 
büyük alaka ile bahsediyorlar 

kendilerini rıhtımda selamlamı.~lardır. lcr ve seyah~tleri hnl<lunda mnlumal 
Knlnbalık bir halk kütlesi rıhtımı vermişlerdir. 

doldurmuştu. Manrü Vekili Saffet Arı- Hariciye Vekilimiz Dr. Rl.ışlÜ Aras 
kan, Hariciye siyasi milstcşnrı Mene- Bağd::ıt, Tahran 'c • !o kovada yaphğı 
mencioğlu, vall vekili Şükrü, Sovyet, dostnne temaslar \C :d~<.ır tl rden mem-

nun olarak avd t cttığın , hı, gü7.cl İran ve Irak konsoloslariyle şehrimiz-
intibnla:-la döndLıkle.rini ifade ctmişlcr

dcki saylavlar Dr. Arasln Şükrü Ka-
l d dir. mile ifadesi olarak Sovyctlerin vekille- yayı hararetle karşılamış ar ır. Dahiliye V ckilimiz dl.': 

rimizc tahsis ettikleri Sovyet bandıralı Perapalasta kısa bir müddet istira- _ ,Neşeli olduğumuzu gôrüyorsunuz. 
Gru:Uya vapuru donanmıştı. Vapur mu- hat eden Vekillerimiz Büyük Şefin Dinlendiklrn sonra daha uzun görüşil
nyyen saatte görünmüş ve müstakbilin nezdlerine giderek tazimlerini nrzetmiş- rüz.> demiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lktısat • o 

e 
Vekil, bir muharririmize ihtisaslarını. an attı 

• en 
• • z ı ı 

Celal Bayar ate çıkıyor 

Kilovat tarif esi 
Tarife tasdik edUinceye 
kadar 17 kuruşa inecek 
937 sene inin ilk altı aylık elektrik 

tnrifcsjni tespit eden komisyonun raporu 
elektrık ohketi müme.Wlinin inızaamc:lan 
gayri ekseriyetle kabul edilmiş '\"e ha
len tntbik edilmekte olan 18,5 kuruş ki
lovnt Ücreti bu knrarln on yedi kuruşa 
indirilmek istcnmiştL 

Komisyon raporu dört nydan fazln 
bir zamandnn beri berayı tasdik gönde
rildiği Nafıa vekaletinden gelmemişti .. 
Haber aldığımıza göre '\'ekiilet 937 se
nesinin ikinci altı nyına nit tarifenin de 
tespit edilmesini alakadarlara emretmı:-
tir .. 

ikinci nltı aylık elektrik kilovat tari
fesini tespit edecek ve belediye, ticaret 

~~~~U~~~~~~t odası rnüm~illeriylc nafıa vekaleti 
şirket ve müesseseleri komiserinin 
elektrik şirketinin murahhnsının iştira
kiyle toplanacı:ık olan komisyon önümüz
deki hnftn İçinde toplanacak ve yeni 
tarifeyi tespite bnı;lıyacnktır. 

Londradan bir görüniiş 
Londrn, 19 (Hususi) - Jngiliz fa-ı Osvald Moslcy Londra sokaklarında 

şistlerinin reisi Osvald Mosley her pa- hoparlörlii otomobili ile dolıışarak pro
zar günü Londrnda faşist mitingleri ter- ı paganda nutuklarından birini verme

tip etmek hnstalığına uğrnmıştır .. Fn- ğe çalışıyordu .• Derhal muazzam bir 

kat bu mitingler daima sosyalistler ve 
komünistlerin şiddetli mukabeleleriyle 

akim kalmııktadır.. Böylece Faşist 

nümayişleri bir kaç lngiliz faşistinin ha-

kalabalık otomobilin yolunu keserek 
onu ihata ettiler .. Mosley mukabil nü
mnyi;ı yapan halkın yumurta, tomates 
yağmuruna tutuldu .. Bütün bu harekete 
rağmen nutkunu söylemekte ısrar eden 
Fa~ist şefi halkın daha şiddetli hücum
larına uğradı.. Nümayişçiler kendisini 
otomobilden dışan çıkararak yumrukla
dılar .. Yerde tekme, tokatla fena hal
de dövdüler .• Polis bu hadiseye nihayet 
vermek i İn müdahale e mecbur kaldı. 

Hususi surette haber aldığımıza göre 

- SONU 1KlNC1 SA1l1FEDE -
{7./J..7.7.77/../LZ/.7.7/1/Z.77./JZJ~ZZ:~ 

e 
ağ po asaları 

Elli seneden beri bağcılar ta
rafından tercihan kullanılmak
ta olan LEDERER potasalan bu 
sene dahi getirilmiştir. Bu seneki 
potasalar 100 dereceliktir. 

DEPOSU 
Kemernltı camü karfısmda Sabri 

Süleymanoviç. 

Stokholmde Prens sarayı 

Stokholm, 18 (A.A) - Gecikmiştir.l yilk İsveç gazeteleri uzun mukalcler 
İsveç ajansı bildiriyor: neşrederek bu ziyaretin chcnuniyc1i-

Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetin- ni tebarüz ettirmekte ve bu ziynretin 
kayanın gelişi miınnsebeti~le bütün bu- - Sonu üçüncü gahilede 

gütme davası mı? 
• di-r l v 

t 
.. v d e cav ze gr .. .. 

Yeni k til, sabık katili babasın 
ld .. rd g .. ıcın öldürdıi 

~ 

Jı;tanbul, 19 (Telefonla) - Aksu vapuru limanımıza geliyor. 
Siinr;iılii jandarma neferleri vapura g:derek bir fahsı alıyorlar. 
Bu sahıs bir katildir. Rizeden getirilmektedir. Riz.enin Kmadc
ğcr küyünden llyas adını taşıyan bu adam Riz.ede bir zatı öldür
mÜf yakalanarak mahkemeye verilmişti. Fakat delilik arazı gös
terdiği İfin müşahede altına alınmak üz.ere lstanbula gönderil
mesine karar verilmişti. 
Katil jandannaların nezareti altında ._,.ıca .. m:ı1 ___ 7l!ll ______ _ 

vapurdan çıkarılarak Galata rıhtımına Samatyada da bir cinayet 
ayak bastığı sırada, hil\ iycti meçhul olmu~tur 
bir şahsın ateşine mar'-!z kalmış, iki kur- ub ra . 
şun isabetiyle derhal can vcrmiitir. 11 j l m 
Ateş eden şahıs yakalanmış, kendisi-

nin Halil oğlu Mehmet olduğu, on se- K ı · o"ldürdü 
kiz yaşında bulunduğu, llyasın baba- ema ı 
sını öldürmesinden infial duyarak bu lstanbul, 19 (Telgraf) - Bugün Sa· 
işi yaptığı nn1aşılmıştır. matyadn da bir cinayet olmuştur. San· 

Bir kan gütmesinden başka bir şey dalcı Kemal ndındn bir dam, arkndnşı 
olmıyan bu müessif hadise üzerine Meh- İbrahim tarafından tecavüze uğrnya· 
metle birlikte onun arkadaşı olan Re- rak öldürülmüş, katil hfıdise akabinde 
cep te yakalnnmış1ır. Maktul llyasla yakal::ınmıştır. 

birlikte ayni kelepçede eli bağlı bulunan Adliye bu hfıdisel i chcınmi~etlc tah· 
Mehmet adında bir suçlunun dili tutul- kik ediyor. Arada eski bır nnlaşamamaz· 
muştur. lık vardır. 

? 

Mülayim partiyi kazandı 

Amer ·k lı peh ivan 36 
dakikada mağl AP oldu 
Mülayim şampiyonluk kemerini 

ve beş yüz lirayı aldı 
lstanbul, 19 (Hususi) - Amerikada 

yaptığı güreslerc:le kendisine büyük bir 
şöhret temin eden ve Amerikan Boğası 
unvanını alan meşhur Bull Komarr dör .. 
duncü defo olarak Mülayim pchliı; rınla 
karşıla mıştır .. 

Bursada ) npılan ilk gÜrC§te Mulayim 
rakıbini ringten aşağı lltrnı~ ve galip n· 

yılmıştı . ikinci güreş lzmirde olmuş, 

Amerikalı haksız olarak diskalifiye edil
diğini iddıa etmişti.. lstanbulda yapılan 

üçüncü gürcş.te Mulü~ ım hrıkım -gureşme
sine ra w•men, h k m he) etinde ihtı)af 

çıkarak mutlak bir derece temin edile
memişti. 

Bu itıbnrla dörc!uncu cureşe buyuk 
oncm veriliyordu . iki rakip güre min
derine halkın alkışları arasında çıktılar. 
ikisi de vazi) etlerinden emin görünüyor
lardı. 

Çok haşin bnşl•:> nn gure" iki tara
lın ı;ıddetlı sa\ lctleriyle geçmiştir .... 



ihracatımıza __ ___,,__.._ 

indirilmek istenilen 
yeni bir darbe 

BAŞTARAFI BlRlNCl SAYFADA 
Tröst haricindeki her hangi bir 

vapur kumpanyası ile anlaşarak 
harekete geçmek, kat'i bir zaruret 
halindedir .• Eğer bunu yapmaz, mü
zakerelerle g\inleri geçiriraek yarın 
ihracatın en sıkışık zamanlarında 
elli beı ,mnlik tarifelere boyun eğ~ 
mekten başka yapacak çaremiz kal
ınayacağım şimdiden tahmin etmek 
güç bir şey değildir •• 

Bu kumpanyalara anlatmak la
zımdır ki Cümhuriyetin devlet 
adamları, milli ikttsadiyatımızı ko
rumak için sözden ziyade fili ha
reketlere kıymet verirler ve yapıl
ması zor sanılan işleri azinı ve irade 
kuvveti ile derhal ortaya koyarlar. 

HAKKI OCAKOCLU - ..... 
Şeoket Bilgin 

lk.i buçuk aydan beri Ankarada 
ve lstanbulda bulunmakta olan im
tiyaz sahibimiz ALI ŞEVKET BIL
GtN evvelki gün izmir vapuruyle 
şehrimize avdet etmiştir .• ............... 

Elektrik 

.. 
• • 

•• • • .. 
•• 
•• 

Maliye Vekaleti 

Turistik yollar iç1n Piyasamızda 

Y • k •• h • b • Bütün ihracat malları 
enı ve ço mu ım ır üzerine muameleler 

1 racat için hazır
lıklar tamamlandı 

Bir kaç seneden berı etüt edil· 
ınekte olan ve bu eene ihracına im: 
kan bulunan yaş meyva va?.iyetı 
haH:ında alakadarlardan aldığtın~t 
malumat memnuniyet verici bil 
vaziyet arzetmektedic .• 

istihsale yeni başlanıldığı haldt: 
kısa bir müddet zarfında Londra.Y' 
ilk partide 4500 kilo, ikinci pnrti~e 
d 180 kasa karpuz ihraç edilın1r proje hazırlandı Plyasam~:r::~i:ziyeti et-

Gaz ve benzine ait y ı . . .k. ı· ki. .. rafında muharrirnlz alakalı tüccar, sını- tir .. Sevkiyabn devam edeceği ..,e 

mukavelelerin tadilini o vergısıne 1 1 ıra. na ıye ucret- s~ ve sair zevatla gö~erc~ .vaziyeti knrpuzu da diğer yaş meyvalarttl 

1 
. b• k . ) k şöylece ve kısaca tesbıt etm~tır: takip eyliyeceği muhakkak 58yıl: 

- ---
bildirdi erJOe Jfef UfUŞ zam yapı aca Mevsim sonu olmasına rağmen satış- maktadır.. Bu meyanda ınevsifl11 

Caz b 
· f' ı · · ·ı · d •- · t · tik 11nr · 1 . 1uı t 1 · d k. ı il 1 larm ve işlerin azalmast ve fiallerin yaklaşmekta olan yact üzüm ihrıı.· ve enzın ınt ermın tenzı ın en =rrur urıs yo ının ınşasmı ve 1 - z.mır v ıuyc t çın e ı yo m - . . . Y 

dolayı . ~evcut mukavele hükümlerinin 1 kaplıcalarla pldjlnrda asri tesisler yapıl- kellcflerinin yol vergisi ınükellefiyeti-ı nısb~ten. d~~esı. ıcap eden şu sıra.tar- raca tın~ da alakadarlarca büyük.~: 
de tıı.dılı lazım geldiği hakkında dün masını temin edecek olan kanwı pro- ne zam edilecek ikişer lira, da bilMus butün ihraç mahsulleri pıya- e~emmıyet atfolunmakta ve şı 
Maliye vck.iletindcn alakadarlara bir jesini hazırlamak üzere Dahiliye Ve- 2 _ İzmir vilayetinin yollar tahsisa- saları çok harek~tli bir .~·aziyet için~e dıden icap eden tertibat hazırlan~ı 
emir gelmiştir.. 1 kaletlnde kurulan komisyon, çalışma- tmdan her yıl ayıracağı 70.000 lira, 1 bulunmakta ve fıatlcr yuksclınektedır. ve vapurcularla anlaşmalar yap 

Bunda deniliyor ki :. sını bitirmiştir. Komisyon, m~mleke- 3 - Şehir içinde ve banliyoda işle- Bu vaziyete amil olan sebeplerden baş- mış bulunmaktadır •• 
Caz ve benzin fiatlerinde hasıl otan tinllzde turizmin gelişmesi için alınma- yen muayyen tarifeli kora ve deniz na- lıcaları yeni tatbikine ~!anan genel 

tene:zül piyasa temevvüçlerinin ve ik· l sı gC:l'cken 1 '>irlcri bir kül halinde kil vasıtnlannın yolcu biletlerine ve 
1 

ithalAt rejiminin piyasamıza bahşede- Bay Halit 
tısa.dı tartlano husule getirdiği tabii bir I ~Utalna ve yurdun muh~~ yerle~lnde aboneman tlefterle~~· tenzilAtlt pa- : ceği geniş mikyastaki işler ve Berlin- Şehrimiz Nafıa şirket 'f/I. 
netıce olmayıp neşredilen kanunlardan hıssolunnn bu mUşterck ihtıyacın umu- solara beher sefer ıçın zam olunacak de ticaret anlaşması için he elimiz ile 
doğma bir keyfiyet olduğundan vuku· I mi ve şümullü bir çerçeve içinde ger- yi~r para ile villiyet merkezine . Alman h ti d y müesseseleri komiserıi-
undaki illet ve ııcbep itibariyle tabii ı;,.h- çckleşmesine çalışılmasının lüzumlu ol- bağlı şehir ve knsabalıır ve köyler ara- 1 

11 __ 1_ ley~ 1°r:15bınir a k~lrdcyan .eden 

K 
·ı . r • 1 • . . 1 ~ • • • if li . 1 m\U.CUl.ere erın yı şe ı e netıccle- g" ine tayinedildi 
ı Ovat tarıTeSl 1 

va ve ~aıt ıçande önceden dü~ünüle- ı duguna knrtır vcrmiştır. Komısyon, sında işleyen muayyen tar e vcsaıll 
k uk 

. . . kl .. U . 'd' eı· · neceği hakkındaki kuvvetli Omitlerdir. B 1 k .k k . . ba ı-10lit 
re m ovclcye derç edilmesi mutat ol- İznur valiliğl tarafından hazırlanan na .ye ucrc erıne gı ~ g ış çın ayrı 1 ursa e.e trı omıserı Y n 
mıyan bu lcnhil yeni vaziyetlerde muka- projeyi de gözden geçirerek yeni baş- nyrı eklenecek birer kuruş zam. . Her ~adde hakkın~. ~zun tahlil- Nafıa vekaletince devlet demirY~: 

Tarife tasdi edilinceye 
kedar t7 kuruf a inecek 

- BQ1laralı birinci uılUletle -
bu toplantı aureti mahsusada bu iş için 
Nafıa vekaleti tarafından tchrimizc 
gönderilecek olan Nafıa veülcti oirkct 
ve müesseseleri umum müdür muavini 
bay Muhittinin riyasetinde yapılacaktır. 

Geçen altı aylık tari!e viilı::etin mev• 
cut bir mukavdenamcsine göre kom~ 
yonun ekseriyetle vermiı olduğu karar 
mucibince ikinci tarife Nafıa vekaleti ta· 

rafından tasdik edilinceye kadar tat· 
bik olunacaktır.. Bu tarifeye nazaran 
halen 18. S kuruı olan elektrik kilovnt 
ücreti on yedi kuruşa inecektir. 

B. Yusuf Saim 
Kooperatifler müdür 
muavinliğine tayin 

edildi 

geldi 

vcl;lerin mali hükümlerine ybpacağı t.an bir kanun projesi hazırlayarak Baş Du zamlar nakil vasıtalarını ıdare lere girışmekten ise bullin maddeler ları umum müdürlüğü hukuk rtıtl 
tesirleri akitlerin mabat ve menfaat· bakanlığa vcrınlştir. edenler ve şirketler tarafından yolcu-1 piyasnlnrının sağlam ve hepsinin de dür muavinliğine tayin edilen bıl.1 
lerinc en uygun olan §Ckilde takdir ve Alftkadarlara gelen haberlerden an- lardan bilet, aboncınan defterleri ve yükselmekte olduğunu kısaca işaret et- Sırrıdan inhilal eden ıehrimiz N~.fte 
tatbik etmek icap eder.. 

1 
tenzilatlı pnso panılart ile birlikte tah-,1 

mek.le son hafta piyasası va7Jyetl anla- s:irket ve müesseseleri komiserJigıflC 
ladığımızn göre proje şu esas arı ihti- Y 

Abi takdirde bir tarafın ıvazsız is· va etmektedir: sil edilecektir. tılmıJ olmaktadır. tayin edilmiştir.. ~ 
·f d · --'- bil d Tahsil edilecek olan bu zamlar her t11• !!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!"~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~---

tı a csıne mU&:a ı iğer tarafın zarara p j 1 · ehrl · d ~... .ı_ v • 
k 1 ro e zmır ş fçın e ve ~ınuı.ı nvın ilk '--C•--ı ı'çinde gösterilecek milll • f • t • d • t 

maruz a masıdtalccva cdilmq olur ki böy· turistik maksada yarayan ve asfalt b~nkava ·::ılaeak,ve yatınnıyan mu- ergı mua ıy e ın en ıs ı-
Je bir netice a et ve hakkaniyet pren· " " -

1 
·-t el'f t yapılması kararla.,Qn yollan inşa tarzı hasip, ınUJUr ve Aza Amirleri her ge-

ıip en,..e t ı o unamu.. Ak.itten 80n• 
ı d • d.l . itibariyle beş dereceye ayırmıştır. çen gUn iç·ın ~ .. ı. ...... yu .. 7dc dokuz faiz f d d k h • ı ra evve ce erptJ e ı mıyen hir sebeple ~......... a r 

fiati düşmüş olan gaz ve benzinin mu· Karşıyakanın Bostanlı mevkiinden ödeyeceklerdir. e e ece mu acır e 
kavclelerdc tayin edilen fiatlerle alın· başlıynrıık, kıyıyı takip ederek, Alay- Şahıslnra nit nakil J:asıtalarının bi-

bey - Turno - Bayraklı - Mersinli - letlerl hususi idareler tarafından ha-
ması için akit daireye bir mecburiyetin ou·· n ·ı A ı· 
tahmili hakkaniyete uygun düşmiyecc- Hnlknpmnr - Birir i Kordondan geçe- zırlntılarnk bu vasıtaları işleten şahıs- VJ ayete ta Jffiatname 
ği gibi hu kabil mücbir sebepler mukn- rek Konak önüne \·e oradan tramvay lara verilecektir. -----------------
vclelerin zaruretini husule getirir. yolunu takip ederek GUzelyalı - Ağa- Yol ır.ükelleflerine yapılacak sene- 2510 numaralı kanunla muhacir ve olanların vergi muafiyetini mutlak sU' 

Bu sebeple gaz ve benzine ait muka· memnun kaplıcalnrı ve İnciraltt plHjı- de ikişer lira zam hususi ıdarelerce tah- mültecilere bahşolunan muafiyetin tat- rette kabul etmiş olduğundan bunla' 

l ı . . _L al tl .. id 1 il h b •1 "IJ. sil olunacak ve her ayın tahsilatı o ayın b'k kli halk d dUn ·ı~ t b' 1 kum~ ve c erın yenı anv ve şar ara gore 
1 
na g en yo e una ag anan l\ er- 1 ı şe t ın a vı ttye e ır ta- ister memur ve müstahdem o ara 

d 1 h 
ilk haftasında gösterilen bankaya yatı- ı· atn ı · t' Ok ı vt' ta i i U3Usunun müteahhitlere teklif sinli - Burnava ve İzmir - Kızılçullu - lacakt 1 un ame ge mış ır. ur arımızın mi, mUlhak ve hususi bütçelerden 

olunması. şayet bu tadile muvafakat Buca yollan.... rı H ır. ilk L-~-- •• d "-'L-U çoğunu ilgilendirdiği için aynen neşre- ya hakikt ve hükmt şahıslardan ~ 
--" · ti d 1 1 bnl S er ayın wuı.u:>ı ıçın e \Ull3 dı"yoruz·. 1 k ~ etmc.aenıe temına annm ia esi § rtiy e zmlr - Tor ı - ubaşı - Selçuk yo- ve ücret alsınlnr isterse bir ınes e ' 

mukavelelerin feshiyle ihtiyacın yeniden Ju_ edil.en paraları yntırmıyan mesul mu- 1 - Serbest muhacir olarak kabul caret veya sanatla iştigal etmek sıııe" 
L-·1 k .. 'ı ı· 1 Ka k . lınSıplcr yüzde dokuz !niz verecekler- d" --•it" eır.şı tmeyc onwmaaı azım ge eceğin- rşıya a - Menemen - Alınğa - Ber- dir e illp lstedlklerl yerlerde yerleşenler, tiyle kazanç temin etmekte bulun:>--~ 

Ziraat müdürlüğünde yeniden den bu suretle mu.amele ifa.sa luıt'iyyen gaınn yolu. As. k 
1 

b la il 2 - Gerek seroest, gerek iskan ka- lar vergi muafiyetinden mutlak otar' 
·hd ed'l k~' ·da ed"l ·d· 1a er er ve za ıta memur n e ı as ı en ve ve aıeten ı re ı • zarurı ar.. Ağamemnnn - Ur - Alaçatı • Çe~ . k nunu mucibince bUkUmet tarafından istifadeleri lazL"llgelir. ,_..t 
mekte olan kooperatifler müdür- me ılıcası - Çeşme yolu.. •. parasız ı:eyrU sefer edenler ve me tep- yerleştirilmiş muhacir olarak memle- Ancak iskfuı kanunundaki muafıy .. -
lu .. gv üne bir de muavı"nlı'k ı· 1 ~vesı' ta- B d ., B L- Tilk'1"k p · lilerc mahsus tenzilattan faydalanan k te kabul edilen) d ~tcriO' la oz ag ve asmauune - ı ı - azaryerı - tal be mi nakil lan u l e er en, memur ve kazanç, toprak, yapı ve yol veıı:;u il 

karru"r et 'tt ' ı·- lktı t Eş f K dif kal · 1 e umu vasıta crct e- tahd · · la •-cııP' mı,.. ve rnuavm ıge sa re P3ŞCl - a c csı yo u.. . la b . ı mUs em vazıyetınde o rak maaş maksur ve münhasır olması ve "' ., 
vekaleti müımvirlerinden bay Yusuf Al • d B h 11 rıne ynpı n u zammı vennıyecek- ü tl ı.D.... afi t bil"' ~ lQg.,a Q UtUn u yo nr İzmir vilayeti umu- lerdir. 've ere e ça~, kanunlarında da başkaca mu ye .ıı 
Saim tayin edilmiştir.. Bay Yusuf 1 list ta f d kabul edili B M h · J • d if .. b l d I · 1 ,...,uhıı"" m ınec ra ın an · 'p a- Zamların nlınmasını temin için bUtUn u acır erın e isf adc edip ede- mu u unmrunası o ayısıy e ... U· 
Saim lktısat vekili bay Celal Baya- Çocuklar ı·cı·n hazır- yındırlık Bakanlığınca tasdik edilecek nakil vasıtaları idare ve mil""""cselerl- miyecekleri ve vergi muafiyetlerinin memurların istihkakları buhran, J1l 
nn son lzmir seyahatinde beraber f~ programl 1 --•- '"""" b la ihl · h k 1 · ardıJll ' • ~ . arına göre yapı aCUAtır. n1n hesapları maliye memurları tara- aş ngıç tar erı tereddüdil. mucip vazc.ne .ve _av. a. uvvet enne )' 

1 
,,... 

gelmişti .. Halkalı yüksek Ziraat /ıkl J d r 1zmir il 1 1 ld ğ il -b d -' ,..... ar ueVam e l yo v fıyeU yolları yaptırmak için fmdan tet.kUc ve milrakabe l cak- o duğu an aşı ı ından keyfıyet her- verg erme ta ı ır. 2416 numanu 
mektebinden mezun ve . Berlin üni- v·ı -.ı~,...:ı- gelecek sene sarih taahhütlere glrış' me- tır 0 

una 1 veçhi zir tavzih olunur. nunu değiştiren 2728 numaralı kllD:~ 
versitesinde iktısat doktorasını mu- ı ayet tarafından biri Bo.<.UAöwı ı • . • dnk. undV" vaffakıyetle vermiş bir gençtir. Ken- diğeri Aliağa nahi esinde den.iz kena-ı ge~ ve vilAyct içinde bulunan kaplıca ve Yol vergisi mükellefliği bedenen ya- A - 2510 numaralı iskan knnunu- ı . (2510 numaralı iskan k~un k:i biJ· 
disini tebrik ederiz.. Y kar plajlara ait tesisler kurmağa ve bunları parllar ild liralık zam için oynca çalış- nun3 UncU maddesinde muhacir, cTilr- muafıyetler mah!uzdur) şeklındc. cl~I 

~;: ~üzere aç~a::n ~rl; işletmek mnksadiyle teşkil edilecek şir- tırılacaklnrdır. 1 kiyede yerleşmek maksadiyle dışarıdan küm, ancak hizmet ~bab~. hari~~ 
22 OCUk ları ikmal . ~ DUn yatak, kar- kete iştirake mezundur. Zrun için çalışmış olan milkelleflerin münferiden veya mücternian gelmek is- kalan kaz~ç. vergısı m.~el~~~tiılde 

.. .~ •• • • edilmiş • . . Turistik yollar, kaplıcalar ile plajlar- zamları nnkit olarak husust idarelerce • tiyen Türk soyundan meskCln veya gö- kaznnç vergısının beşte hın nıs . o1ıJ1' 
Pazar gunu sunnet edıldı yola, kazan, tabak. m~ ve sa.1.re gı~i daki asrl tesislere tahsis edilecek fev- turistik yollar hesabına ödenecektir. jçebe fertler ve aşiretler ve Türle kül- tarholunan buhran zammına şaınU ub" 

C. H. P. Dolaplıkuyu nahiyesinin Al- ~alar Bozdal ve Ali.ağaya gondcril- kalHe gelirler şu suretle sağlanacak· Projeye göre bu gelirler (25) sene tUrUne bağlı meskt1n kimseler, işbu ka- h!2"1~t erbabı vaziye~~de olan :;.ı)'ed 
tay ocaCı idare heyeünln teşebbüsU ve mıştir. . ttr: müddetle devam edecektir. ı nun hü\sUmlerine göre Dahiliye Vekil- cırlerın buhran vergısınden ınu t' 

partililerin yardımt ile pazar günU ya- Yann çocukların muay~elen .. neti- - liğinln emriyle kabul olunurlar. Bun- h~~kında bir. hükmü taz:ımmun e~~-
pılan sUnnet düğününde fakir ve kim- ceslııde alın.on raporlara gore ellisı Ali- 131 mahkum C H p lnra (Muhacir) denir.> şeklinde tarif dıgınden tntbıkatta bu cihete de 
sesiz çocuklardan yirmi iki çocuk sün- ağııya ellisi de Bozdağına gönderilecek. • • • edilmiştir. kat eylemek icap eder. 1 ııd 
net ettirilmiştir. tir. lzmir vapuriyle Istan- Nahiye ocakları Kanunun vergi muafiyetlerine ait c - 2510 numaralı kanunun 

3 ır 
• ,, 1 • , 11 • Zayıf çocuklar kinderhaymlarda iki olan 37 nci maddesinde, cmuhacirler, maddesinin (A) fıkrasında c(l) :r 

Vak'a ay kalacaklar ve tam sıhht bir bakıma bula gönderildi Pazar günü mülteciler .. aşağıdaki muafiyetlerden maralı mıntakaya isk!n edilenler )aıef 
tabi tutuiarak muhakkak kilo almala- ŞChrimiz umumi hapishanesinden toplandılar istifade ederler.> denilmek suretiyle lcştikleri yıl sonundan başlıyaralC 1er-

mahallinde nna çalışılacaktır. Çocuklara mükem- 131 mahkum dün otuz jandarma- . muhaclr sıfatını alanların serbest ol· yıl.''~ <
2> numaralı mmtnkayaı ~ 

mel knlorili gıda verilecek, muntaznm nın muhafazası altında İzmir vapu- f C. !-1· P. N:ıluye ocaklannın aylık 1 sun veya hUkUmetçe iskan edilsin mut- lcştirılcnler, y.~dınldıklar ı, ~ 
Keşif yapılacak istirahat etmeleri, vaktinde uyumaları ruyle tstanbula aevked.ilmişlerdir. h~y~.t~ umumıye toplantıın pazar gü- lak surette muafiyetten istifade ede- dan başlıyarak uç. yıl. toprak,::: tııtıı' 
Kasap Alunedin ensesine kasap b1ça- ve neşeli vakit geçinnelerini dalına baş- Bunlardan ikisi görülen lüzum nu ogleden evvel Değirmendere ceklcrl kabul edilmiştir. Bu itibarla zanç ve y~l vergilermdcn ın ut'· 

x.mı vurarak ağır surette yaralanmasına Jar nda buluna k lan üzerine İstanbul hap'shanes' d'~cr nahiye ocağında C H P 1--- 'kan · d h turlar .. > dıyc yazılı bulunmuş! .w) 
s beb k l kasa Ha ı ca o muallimler te- 1 . • "h. b' kıı k'. ın~, ıg 'd h l. ba ve • • • IUlZa ı unun neşnn en sonra er hangi bir Madde metnindeki (yerleştiril~:W 
se lyet verme .ten dsuUnç ~ . 1:.ııı · min edecekler, iki günde bir her çocuk ı derın1 ın. mdu ım1 ır lmsmkı •. omurzma- kı ar~ v eyi tı §kam bay T ahirin bat- suretle Türkiyeye gelerek serbest mu- ve (yurtlandırıldıkları) ti.birleri b~;,. 
sanın muhakemesme ı cı s ce- sureti hususiyede bu ;-:e di en erm e ça ıştın a uzere on- anugı a tında yapılmıştır hacir olarnk kabul ve kendilerine mu- .. .. ..:L .. r v-

d d diıd. ..,.. memur e - ld .. b' kı 1 allı _ _ı_ _ •• metçe her turlu yardıma ma:ı;ı...- _.., 
za a evam c ı. le dokto ların ıhht . . gu aga, ır smı mr awuıına, - hacir Uğıdı verilmiş olanların istek- . . . . t f1'P' 

Bu hiidisenin iç yüzU, mevcut tahkl- n r s muayenesıne Ul.bıjdiğer bir kısmı da Edime hapiaha- 'lr•l,.c • 1 • 1 1 tiki 1 mahallin ' nacak ıskan edilenlerın muafıye - Jd-olacaklardır y ı uyet encümenı erıy e yer eş er 1 ve 2 nu- d 1 ini . maksadi l isfrnal ~ 
kat evrakına göre bu işte bir kadın par- . • · nesine götürüleceklerdir.. ı taka ld ,.. .. ı..~ e er tayın Ye 

1 ~ 
Valayet çocuklara çamaş .. l"k V'l" d . .. mara ı mm o uöuna gore ~ ve- · l b 1 af" tin tB mnğınm rol nldığını göstermekte ise · ır ve on u Giden mahkumların bir kısmı ı ayet aıma encümeni dün ög" - il lik gi uaf' 1 d mış 0 up un arın mu ıye ddt" t k t' 

1 
d 1 ya ç sene ver m ıyet erin en . . eli . • 'tteıı s 

de; cereyan eden muhakeme safhası, yap u:m8 s~re ıy e e .yeknesak giyin- rençber, bir kısmı da san'at erbabı- leden evvel vali bay Fazlı Cüleçin istifade ettirilmeleri Iaznngelir. ı~m ınevcu yetı zarur.ı şe~aı Ukilrrte'' 
bUsbUtUn başka şekildedir melerini teının edecektir. dırlar başkanlığında toplarım tı ı B K h . dılerek serbest muhacırlerın h .ıaO" . .. ış r. ı - anun mu acır sıfatını haiz ( 1 • 'lm d .•. ) yufPYw 

Suçlu Hasruı; müştekinin kendisi ta· •• çe yer eştırı e ıgı veya ııJ>' 
rafından değil; arkadaşları tarafından .. dırılmodığı) mülahazasiyle . rıl eı· 
yaralanmış olduğunu ve meselede ka- 18 Temmuz 937 TAYYARE Si TELEFON --,.. yctten istüade ettirilmemeleri ıc:ıP 
dın parmağı olmadığını ileri sürmüş ve CUMADAN NEMASI mez. ıı1ır 
vekili Avukat B. Ahmet Remzi Duyar itibaren 3151 D - Serbest surette yerleşen ııı &' 
da demiştir ki: hacirlere oit muafiyet baştangı~ıtl ~ 

MU kkilim" b f .. 1. f"'l. d Y'ld" Muhteram halkımızın tamdığı ve bildiği ve sevdiği artistler tarafmdan temsil olunmu" bu hükUmlcre müteruızıran tazill
1 

: .Al - e u u ın aı ı egı ır. w 0uıtGJV 
Fak.at bugün bir zan altında bulunuyo- 2 l\JU(JTEŞEM }"'iLM BiRDEN ri beolduğundan 1 nl umaralı ;~cirl~ 
ruz. Eğer hadise ıruıhallinde yüksek ser st surette yer eşen m "hinitı , .. 
mahkemeniz tarafından bir inceleme 1 p A G A N ı· N ı· aldıklara muhacir Jc4ğıdı tarı ı,eŞ 
yapılacak ve vak'anın canlı şahitleri ay- ı - sadüf et~iği yıl sonundan itibıtrC~crlt' 
ni mahalde bulundurularak; vaziyet 1 iV AN PETROVICH • MARY BELING tarafından temsıl edi1miş muzikah, şarkılı büyük operet sene ve 2 numaralı mıntakadıı. ıc~P 
tesbit edilecek olursa, mückkilim suçlu şenlerin de yine aldıkları ınuhacır ıııd~ 
mevkiinden kurtulacaktır. Keşif ic- 2 - P A L Y A Ç O dı tarihinin tesadüf ettiği yıl b: .,,et' 

·ti LIL YAN HARVEY _ başlamak üzere üç sene ınudde der. 
ras~~!- 15 yoruz. ARMAN BERNARD gibi iki dahi sanatkarın vücude getirdikleri enfes filim giden muaf tutulmaları iktiz.8 c. ~ ... ı.t l~irn B. Naci Erel bu talebi kabul ... rvy 
etti ve hak müdafaaya taalluku itiba-l SEANS SAATLARI Renk/ı• 2510 numnralı kanunun ncşrı ~ 
riyle k"c:fin icrasına ve miic:tekinin kat'i 

1 

1 J F 1 A T L E R olan 21/ 6 934 tarihinden c~clbıl Jl1tl' 
-s -,; Paganini 3.30 - 7,15 de D U H U L • y E 20 l 1 h · l rın '""' raporunun gönderilmesi için iddia ına- Mlr vı . yeye ge miş o an mu acır e . e ı.ı·· 

kamına tezkere ynzılmasına karar veri- Palyaço 5,15 - 9 da J~. T AL E B E 10 afiyetlerden istifade cttirilıneler~~ 
lerek muhakeme başka bir vakte talile 1 Cumartesi, pazar saat 1,30 da Paganini ile başlar KURUŞTUR kan ~oktur. Muafiyetlerin ta;~ 
-uld.L 1 bu kayda son derece:,. dikkat 

0 

lizımdır. 



··------------------------------- ---- ---- -------------- --· ---------------------- - - -- -- ----- - . -----~-----

Fratel i Sperco N. V. Olivier Ve Şii. 
V A \~1• F. it \'an i)er LıMiTET 

apuru cntası Zee & f' .. o. Vapur acentası 
RQy ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE UNtE BİRlNCİ KORDON REES 

KUMPANYASI HAMBURG BINASI TEL. 2443 
Fratelü <;HtOS vapuru 2 temmuzda be~- Lllerman Lioe.s Ltd. 

i' l'RrrON vapuru 9 temmuzda ge- lemyor .. Hamburg ve Bremen Ü-
lp Burgaı - Varna - Köatencc li- mantarından yük çıkaracaktır. OPORTO vapuru on temmuzda 
llllıtJan için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT UNES Liverpool ve Svanseadan gelip yük 

SVENSKA ORIENT LtNIEN The Export Steamship corporation çıkaracaktır. 
BIRKALAND motörü S tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- POLO vapuru on temmuzda 
~~ beklenmekte olup> Rotterdam ~a beklen!y~r. ~evyork ve Baltimor Londra, Hull ve AnYenten gelip 
İ~urg - Gdynia ve skandinavya lunanlan ıçm yuk kabul eder. yük çıkaracak ye ayni zamanda 
~için yük alacaktır. EXECl!TIVE vepuru ~ ~emm~- Londra ve Hull i. yük alacaktır. 
ZEGLUG.A POl.SKA A..B da beldenıyor •• Nevyork ıçm yük Çlll 

K • · alacaktır. THE GENERAL STEAM NAVl-
ı ~CHISTAN um2pan1 ytuı AMERICAN EXPORT UNES GA TION L TD. 
~ vapuru em- Th ~ S ____ L• • 

Qı11~...1- L_ı_ı ekt 1 An e c.xport teamanıp corporation ADJUTANT vapuru haxiran ao-
-.qa ueıuenm e 0 up ven- Pire Aktarması Seyri Seferler . · · ·· 

GdJnia ve Dant .. :... limanlara iıl"in EXCAMBtON 2 t nunda gelıp Londra ıçm yuk alacak-Y\ik alacaktır --o :r • • vapuru em- br •• 
Stavı · muzda Pareden Boaton Ye Nevyork 

1 

DELOS 11 temm 7.da 
CE MARITIME ROUMAIN için hareket edecektir. vapuru u 

SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem- Hamburg, Bremen ve Anventen 
el. Malta - Cenova ye Manilya li- muzda Pireden Nevyork için hareket 1 gelip yük çıkaracaktır. 
ltıtJılan için yük alacaktır. edecektir. NOT : Vilrut tarihleri, va-

Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETI purların iıimleri ve navlun ne-
._ llindaki hareket tarihleriyle ilan- P?'8 - Boıtonk 16 G~ retlerinin değ'iıikliklerinden me-
..,.~ d .... 'klikl d t Pare - Nevyor 18 Gun . 
tı•! egııı er en acen a mes- SERViCi MARtTtM ROUMAtN ıullyet kabul edılmez. 
•Jet kabul etmez. B t 
l).L fazla 1~ im-'- . . ucares 

Jzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

lzmirde Asmalı Mescitte ber
ber zade soka~mda 6 No. lı 
evde oturan Ali kızı Nafize 
tarafından kocası ayni adreste 
mukim Süleyman aleyhine açı
lan boşanma davasına mütedair 
dava arzuhal suretile davetiye 
varakası müddeaaleyhin ika
metgahının meçhuliyetine bi
naen mübaşir tarafından biti 
tebliğ iade edilmiş ve yaptırı
lan zabıta tahkikah da bunu 
teyit eylemiş olduğundan da
vacının dileğiyle tebligatın ila
nen icrasını ve tahkikahnın 
15-9-937 Çarşamba saat 10 a 
talikine karar verilerek bu bap
taki auubal suretiyle davetiye 
varakası osulen mahkeme di
vanhanesine asılmış olduğun
dan müddeaaleyhin tayin olu· 
nan gün ve saatte mahkemede 
hazır bu!unması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hak
kında gıyap kararı ittihaz edi
leceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur . 

(1340) 

r;-ra ~ ma umat a ?lK ıç~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
~Iı S~co ~a~ur acenwana mu- muzda bekleniyor.. Köstence, Suli-

edılmesı rıca olunur. na, Galatz ve GaJPıtz aktarması Tuna 
- Cicim sana Eczacı Kemal KAmil ko!onyası getirdim 
- Belli Hilal eczanesine uğramışsın .... 

l'Eu:FON : 4142 I 4221 I 2663 limanlan icin yi''c alacaktır. 
~ • JOHSTON. V ARREN LINES Ltd. 

D• H k• • Livepool 
iŞ e imi DROMORE vapuru 18 temmuz-

l~~ulla~ Nacı· ;~~~~z~st;E.~ R lbraıl lunanlanna yuk alacaktır. 
SOC. ROYALE f..."l"\N~JU'\tSE 

Danube Maritim 
HORTAÇSU DUNA vapuru 10temmuzdabek-

Hastalarını Birinci Beyler 1"""'"'m'. Re1--·d.Nnv!··~- Bwı•tıe1te 
• 0 kak 36 numarada kabul Qrat:•1ava. 14iw\z ve Viyana liman-
tder. Tan icin Yiik a1ftcaktlr. 

Sabah 9 • 12 Dı:'N "'"RSKE MIDDELµ A. ve;. 
Ôğleden ıonra 3 ,30 • 6 LiNCE OSLO 
Randevü için telefon ediniz R.AALBE'< mo•~..\i ?.3 •emmuorda 

TELEFON 2946 bekJ .. "'ivor. p·1'e, 1»; .... J< .. ,.k ve Nor-
~~-------.._ _ _. vec J;m,,.1'1An ;r;., vi•'< 111.le.rJ'lldwr. 

=-.. ···············································~··················: • • • 

E Taze Temiz Ucuz ilaç . 
• • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar 
• • 

• Sıhhat eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

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

S. Ferit Eczacıbaşı 

Şif A ECZANESi 
F tnni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

T ermozJır. Amerikan. Dut lastikleri. Hulasa 
:•hbi ihtiyaçların hepsi her yertlen çok ucuz 

t d . 
aırna mevcuttur. 

.... 
Vebolid su tasfiye cıhazlarınıu 

lzmir mümessilidir • 

1• l' •hta kurusu, 
'llelc . . . k 

t\: • sıvrısme , 
'"'te .. 
tı • Orümcek, ka-
lıct, güve yakar-Ctk 1 

tib~ •kreb ve yılan 
l 1 akciğeri bu· 
tın 
tık lllıyan bayvan-

içi l~rı öldürmek 
dtı~ ennin son bul
~ gu kat'i formül 
lttine bazırJan

lbıt 
Yh· Amerikan 
b •t tnarka ilacın 
er b 

ı,.h 0 Jda amba-
li~d \>e dökme ha
Eı,tt ası. en ucuz 
d,_ erle depomuz-

--

Kofonyan "Gönfil"mo, Bahar çiçeğimi, Zn~rnt damlasımı, Al· 
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .• 

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

~Tf>uua.fet 
a'bunfarz 

TUIAN 
TURAN Fabrikalan mamu!Abdır. Ayın zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traı ıabunu ve kremi ile gOzellik krem
lerini lrnllanınaz. Her yerde tablmaktadır. Yalnız topt•n sa
tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye ınllracaat ediniı. 

Posla Kut. aa4 Telefon E4S& 
O E& !ES@M*rıap zp 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
dii rlüğü satınalma komisyonundan: 
Cinsi Miktara Beher kilosu Tutan Teminat 

en azı en çoğu Muham. bedel yüzde 75 
K.Eti 2000 2500 35 875 66 
D. Eti 1600 2000 25 500 37.5 

cı1,_ satılır. Toptan
ı ta ... .. b. 
ıt <Qu ım is-
Otıto 

Ekmek 13000 15000 10.25 1537,5 116 
Urfa sadeyağı 800 1000 90 900 69,S 

Sağır dilsiz ve körler müessesesinin yukarıda müfredata yazıh 
gıda maddeleri açık eksiltme suretile ihalesi yapılacağmdan talip
lerin şartnameyi her gün sıhhat dairesinde görecekleri ve iha
lesinin 6-8-937 saat onda sıhhat dairesinde yapılacağı ilin olu-

~ili Yapılır. Sor· 
ilta h ••p emen ce-

\'eriJir. 
lele fon 38R?. ı..9 _ EYLOL_~AHMAl.,pEPOSU_İZt:lf~ 

• nur. 20-23-27-30 2450 (1350) 

Diş nıacunlarının incis· 

Onu kullananlara dişferinin te miı?cr ır: (si l: e) aılamp pnrlamı• 
ve kat'iyyen çürtm<mesi gıbi butiin hayat sürecek bir muafiye 

v !rİr. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radyolin 
Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi JaboratuarJannda buırlanan Ju

vaotin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabi! renklerini bahıeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
llzerine tertip edilmiştir. Gayet tabir ve sabit olarak temin edi
Jen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalannda arayınız. 
~. ·.. . . . ~· . ~ - • . - < ., ' . • • ...,. • . .. • • . 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Uz 
Ödemisli. 

i rnra MAWMW A~ 

lzmir · Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emval kanununa tevfikan haczedilen tepecikte Sürmeli sokağında 
kain 60 sayıla ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. Yeniden takdir olunan kıymet üzerinden 
almak, pey sürmek ve satış şartlarım öğrer.mek istiyenlerin de 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

6~13~20 2227 (1238) 
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lktısat Vekilimiz B. Celal Bc;yar şerefine dün .öğle üzeri verilen ziyafetten iki İntiba 

lktısat vekili dün lzmirden ayrıldı 

Buldandan gelen bir hey' et vekile iplik buhranından 
el tezgihlarının tevakkuf ·geçirdiğini söyl~di 

bir iki Vekil Istanbulda kaldıktan sonra Ankaraya gidecek, dönüşte kotra seyahatine çıkacak •• gun 

lktısat Vekili Kültürparkta B. Celal Bayar Fuarda belediye reisinden izahat alıyor 
Cümhuriyct Merkez, 1§, Ziraat ve Em-ı Bay Celal Bayar ağustosun ilk hafta• 

lak ve Eytam, Esnaf ve Ahali bankaları ~ınd~ . ~kdcniz kı;~tarında lpar kotra.ı 
müdürleri, lktısat vekaletine mensup ıle hır ıstırahnt gezısıne çıkacaklar ve bu 

BA~T ARAFI BiRiNCi SAYFADA 1 B. Celftl Bayar bu vapurun satın alın-
lunmuşlardır. ması müsaadesini vermiştir. Vapur 

1ktısat Vekilimiz bir aralık Ozüm Ku- on sekiz bin sterline alınacak ve cylUl 
rumu mildilril B. İsmail Hakkı Veral 
ile bir mUddet görüşerek kooperatifler 

hakkında izahat almış ve faaliyet ve 
!nki,.c;aflarının temini için takip edil-

ınesi gereken hat ve hareketler etrafın

da da icap eden direktifleri vermişler
dir. 

BULDAN HEYET! 

sonunda limanımıza gelmiş bulunacak- devair ve mücssesat müdür ve mümes- meyanda tekrar §ehrimize uğrıyacaklar 
tır. silh;ri, ihracat tacirleri gazeteciler ve bay ve Çc§me plajlarında bir kaç gün istira-

VEKlLE RAPOR VER1LD1 Celal Bayann bir çok ,ahsi dostlan ha- hnt edeceklerdir .. 
Şehrimiz Türkofis müdürlüğü Ege z.ır bulunuyorlardı.. UMANIN NAKLt MESELESi I 

iktısadi vaziyet ve hareketleri ve ihra- Bay Celal Bayar, vapurda gazetemiz Başvekilimiz lsmet lnönünün son 1 
catımız için alınması zaruri tedbirler b.mir ııeynhatlerinde tetkik eyledikleri 

namına kendilerini uğurlıyan bi muhar- 1 
hakkında, Tfoaret Odası da Egenin · . mühim i~lerden bir.i de İzmir limanı ioi-

rınmizi büyük bir nezaketle kabul edc-
belli başlı ihracat maddelerinin rekol- dir .. Yapılan tetkıkler neticesinde hali 

b d Buld d 1 bır. d rek lzmir gezi ve tetkikleri hakkındaki 
Vekil ura n an an ge en te ve kalite vaziyetleri etrafın a mu- hazırdaki liman yerinin ihtiyaca cevap 

b ihtisasatını ıöyle ifade etmi§lerdir : • 
heyeti kabul etmiş iplik buhranı hak- fassal birer rapor hazırlamışlar ve un- verebilmekten çok uzak bulunduğu ve 
kında verilen izahatı dinlemiştir. Heyet ları hnreketinden evvel lktısat Vekili- VEKiLiN BEY ANA Ti ki 

t · d k • · · t"b ı 1 d"' .. iptidai yü eme vesaitinin yerini mo· 
el tezgahlarının ipliksizlik yüzünden mize vermişlerdir. - zmır en ço ıyı m 1 a ar 3 onu- d . tı . t"hJ• f . • .. 

. . e Borsası da hu • yorum.. Halkımızı nqeli ve istikhaldcn ern tesısa n .ıs 1 ıı. etmesı zaruretı uze• 
tevakkuf devresine girdiğini uzun uza- Tıcaret ve Zahır susı .. . 1. b ld B't•. . h d rinde ehcmmıyetle durulmuş idi 
d 1 tm ı d V kil k h l tt ğ bir albümü takdi umıt ı u um.. ı aıstısna er yer e 

1 
· 

ıya an a ış ar ır. e ' onten- surette az.ır a ı ı m sıcak bir muhabbetle ka?§ılaştım. Bana Alınan karar neticesinde iz.mir lima-
jantman usulünün kaldırıldığını, iplik etmiştir. 
ithalinin de serbest kaldığını, binaena
leyh yakında piyasada iplik bollanaca-

ğını söylemiş ve yerli fabrikalarımızın 
da yakında istihsalatını arttırarak ih

tiyaca cevap verecek vaziyete girecek
lerini temin eylem.iştir. 

BtR VAPUR ALINACAK 
Liman işletme müdürlüğü evvelce 

sipariş edilen iki vapura ilaveten, üç 
sene evvel İngiltere destcgahlarında 

inşa olunan çift uskurlu, 14 .mil süra
tlndeki 450 kişi istiap eden bir vapu

run daha satın alınması için cereyan 
eyliyen müzakerat hakkında B. Celal 

Bayara izahat vermiş ve hazır olan 
bu vapurun derhal alınması için müsa
adelerini istemiştir. 

ÇAY ZtY AFET! 
Vekil, Şehir gazinosundan doğru An

karapalas otelinde ihracat tacirlerimiz 
den B. Halim tarafından verilen mü-

kellef çay ziyafetini şereflendirmişler, 
bu ziyafette vekilin refakatindeki ze-

vat ile şehrimizde bulunan bazı me
buslar, vali, belediye reisi, ihracat ta-

cirleri ve gazeteciler hazır bulunmuş
lardır. Ziyafet çok samimi hasbıhaller-

le geçmiş ve oradan doğruca lznıir va
puruna gidilmiştir. 

Jktısat vekilimiz geli§te olduğu gibi 

gidi~te de büyük bir hararet ve samimi
yetle uğurlanml§lardır .. 

T cwi merasiminde ıehrimizdeki 

mebuslar, Vali, Belediye reisi, 
lktısat Vekili Valimiz ve bele diye reisimizle ziyafet esnasında 

ve arkadaşlarıma her yerde büyük 11- nının körfezin Alsancakln Bayraklı nra-

tifat ve ikramda bulunuldu.. 1 sındaki kısmına nakli takarrür etmiştir. 
lzmir matbuatını ve mesailerini çok 

yakından ve büyük sempti ile takip et· 

tim.. Fikirlerimi halka bildirmekte bu-

Vekulctçc Ankaradan şehrimize gelen 

mütah:ıssıslar burada bir haftadnn fnzla 
kalarak bu İşi uzun uzadıya etüd etmişler 

ve haber aldığımıza göre bir de avnn 
yük alaka gösteren gazeteci arkadaşları-

proje tnnzim t>ylemişlerdir .. 
ma teşekkürlerimi bildiririm .. 

Avım projeler tetkik edilm<"k üzere 
Sizden bunu knydetmeği ihmal etme· nit bulunduğu vekalete gönderilmiştir. 

menizi de ayrıca rica ederim.. Hususi surette ii:rendiğimize göre li-
lktısat vekilimiz İstanbulda bir iki manın mevzuubahis yere nakli için yir· 

B. Celal Bayar Fuar •aha•ını geziyorlar 

lktuat Vekili paraşüt kulesi önünde 
----~~~~~~~--,;,~--~---~~~~~~ 

lngiliz - Alman deniz anlaşması 

Avrupa siyasi istikra
·rında bir adım sayılıyor 

Londrn, 19 (A.A) - Bütün ~~kh• Ru:;:" ile akdedilen bu iki muahedt:.,iı' 
gazeteleri yeni lngiliz - Alman ve tn-1 deniz sahasında mühim bir unsur olc:I;; 
giliz - Sovyet deniz muahedesinin im- ğunu ve iyi malumat alan mahafilde 9 1' 
zası ile meşgul olmaktadır .. Times ga- İngiliz - Alman muahedesine Alına~ I• 
zetesi ayni neviden anla~maların diğ<"r tarafından tam bir riayet göstenlrnio. 

0
eC 

devletlerle de yapılacağını ve lskandi- masındnn dolayı beyanı memnunı>' 
navyn memleketleri ile Lehistan '\'e edildiğini yazmaktadır.. il' 
Türkiye ile hu bapta müzakereler ecre- Bu muahede sayesinde lngiltert: , 
ynn ettiğini yazmaktadır.. Almanya arasında bir deniz silah ~-. 

b .••• 
Bu gazete diyor ki : rışı bir çok seneler için imkansız 11 

Bu ıki muahedenin akdi Alman mnt· le gt>)miş olu;:or.. JJ• 
buatı tarnf mdan büyiık bir memnuni- Morning Post gazetesi ingiliz • ı..el 

k d d 1 F ıh k k b k d · h d • · ·k· role"' yetle ay e i miştir.. i a i a u i i man c-nız mun e esının ı ı rne ,J• 
muahcdeden İyi neticeler beklenmekte· arasındaki mukarencte yeni bir ıner~ İl' 
dir .. Ve bunlar Almanynnın hüsnü ni- teşkil ettiğini ve Avrupanın siyası .• 

~urı" 
yetine: bir delildir.. tikrarı yolunda dn bir adım oJdug 

Daili Tclgrnf Almanya ve Sovyct ehemmiyetle kaydetmektedir .. 

Bir suikast 
gün kalacaklar ve bazı işleri tetkik ey- mi, yirmi beş mılyon liraya ihtiyaç vnr· VNşova, 19 ( Ö.R) -- Polonya 

ledikten sonra Ankaraya gideceklcıdir. dır .. Znnnedıldiğine göre şimdilik yal- Faşist partisi şefi kolonel Kotz 

k k b. '"dd ' - ld k . aleyhinde bir suikast yapılmıstır •. 

Yelken kampı°.~~ 
Ankara, 18 (A.A) - lnönu Ylst" 

sek yelken uçuşu kampının aÇl pıl' 
töreni temmuzun beşinde Yj.llır' 
mış ve uçuşlara ertesi giin ba~0J.r 
mıştır .. Bugüne kadar kampta ~ 
nan talebe muhtelif planörlerle 

An arada pc az ır mu et Ka l - 'nız Alsancnk cıhetı limanı yı:pılııcak ve K ı ı h' . d k. v·11;: 
. . , o onc şe ır cı\'arın a ı ı asın-

tan ıonra gelecek hafta rıyasetlerınde bil' hare seneden eneye ve ihtiyaca gö-ıd k k akl an çı ar en yanına y aşan meç-
icra edilmesi mukarrer bulunan dt<niz re Bnyroklıya doğru tevsi edılecektir.. hul bir şahıs tarafından 'İçinde bom-
yanolannda haz.ıt bulunmak üzere i - ba bulunan bir paket atılmı tır .• Ko- üç yüz doksan sekiz uçuş Y8 P 

l 
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,... .................. , 1 
BAZAN masal 1 

Misal 
~ ............... .. 

Yersiz ikram 
t.ı, lı.ı. hır dit<K ll daır. a gor~ ece olan 
, ~ulıanıklar; gcrck tramvay, gerek 
~ b ilctçilcri tarafından ekseriya, 

~ da \'at an ve şoförler tarafından 
~ 'l'or l\!c;cla l • n2 a ıslı -

b nakliye dur.ık mahaıl -
l ın hr le g. ını...si; 

.C.uı1 1 ı· . ış eJ"1 ... g ~ • c L' c urn.. "'l ev\· 
•ı.,. t :nası icap cd rkc:" \ 1jn VL"ya 
ur • h. • 

J" c ını veya 1.ü1 et ettıic;& 

tatı gorUnc hemen fren yapıp arn-
Yilruy~ümi nzaltı) <.r. Ferd.n 

ltf l'J. :çın umuınun arzusuna mt.!ıa
:~ bulunuyor. Ancak bu lurckct 

l:ıı il. o, -Yor. 
tıyade bıletçilerdc l;.::!!as,,a oto

"~~L de vukubulan bu yersiz ık
' k ınsil?lı 3.deta sinirlendi ·yor. Oto
~ ~.'.'trpledır. Gayı·ctke, biletçi faz-'""'11 . , k a yor, sonra dn bur1c:ırı ıkişt'r 

t.,"" ~•rlcre oturtmak (Ç kü bele
. ' ıne- il:!" rı gurursc cc-z«. ahrl.ır , 

ı ~ l"alıat rahat oturanlara bayım sız 
lır d bu tarafa siz de şu tarafakı bu 
~ a otursun, gibı gayet arıp ve kus
'ııı .:;klifte bıl.ınuyorlar. Yolcu'a
q ~ risi de bu l.ale lçındcn kızmak
' '."her bir vakaya meydan verilruc-

\ı 0~: $ ... yor; benim gibi biraz as:ı-
~ll'1ar ısc hemen ıuçm ualı. • . .-
~ .a beraber tabü kımılclaın yo ·. 
•1tı1; •. buna bı.lctçl ile hiın ye et 
iıı gı nyak!.lki milşteri kızıyc rlar 

t.ıı. ~~den de l: çok mWı3kasa ve l .ı· 
~ lı:ıkaret mahiyetli şamatalar vi .ı-

. A. biletçi' lkram, i_:ifat •tnıek sc-
~ !len~ erek' Sc k ıçin "ıgc-
' hak ve ıstir2 L tı: ga<b + egr 
'<lıiıret • ? v iI . . d nıısın az cnı JUZ4l ı a-
~'"'1de l'aps::ın, ~inden koı:ıulııu:;__ın o' 
p , ııu · Sonra he: esin • ahatını k·c -

?'q b'latırını ~ pmaga çalış! ın ha) ve
a~ an c& a cc gördügtin oman 
. 'Jtt r c k mı~ H"'.l\ ' BunLrı 
\ı;'l\k • 

tıı . . 
~ Zı\ d c ..ı Kan m 1 ~ hı 

>knrı erle • •c'en fu?.ld ak ve; 
'~ıtır'1l • '>le• suretiyle lıir b !..asına ye 

. . n c!.J!:..ı.is \ ramvay 
•iler"nın hı ~ e' fena h re ket. rı
Çoc r r. ,.:e :ıı1 ~... . I 

•c d k cyilhut para ,. re-
~a , 

c ' crı • ır. B ııların her 
bd ,.ot ı-ak hakkını 1 izdir. Ne 

ı sıkıştırarak , , , 

~ının kuL Llda ot .,.;ulması t.ı,·
~d bulunarak bu g. : çirkin hal

•il( • 1>ulunuyorsun cLycn, l u lşlerı tc -
, •don kimse de yok' 'framvoy kon
"'1 •ııe 
t:),

1 
~ !arı~ İ.'!C bikt~ lerın bu 

ıl;~iıııhaıı~~·~e ald_rış eıtiklerıni gurnıe
~ı~1 & ~ı Jtobüslerin de bu yoldaki 
il· erine !:..ç şahit olmadım. 
,:1'1cnaJeyh biletçi ile yolcu veya bu 
"'•ııy1 1 ~\ılıı. o cu ar arasında vukuu çok 
'ı~ lllrJ suz veya el kavgolarının hiç 
'11 ıs: "H yolsuzlukların tinü alın
, ~ . gelenlc'e şedit ve cıddi ~-,. • 
>ıtı.ı 1°' lınelıdu kı herkes g.dcceği yere 

&ıdc' -=in • 
111

•, 1 , H. OK. 

i("~~·pı~·"""" 
Bir çocuk 

t kayboldu 
'1\-clk· ~,~ ı akşam Yamanlar kam-

lııc,11 dokuz yaşlarında bir erkek 

ı. ~gu kal?'p ci' arında gezinmek-

~ eıı kaybolmuştur.. Çocuk bü

tı ~amalara rağmen bulunama-
~ııı: ~vallı anne bin bir şupheye 

ı f\,; ıştır .. 

~t~ tııp zabıtası, çocuğu civar dağ
~ıl llraınakta ve vahşi hayvanata 

tı, "ilıı . 
""~tacl Eııtıniş olmasından korkul
!).. ır .. 

~~~c1:kııam geç vakite kadar Ya
~ ~llııı.ı . n çocuğun bulunup bu
ı. I ıgını tahkik etmek, Yaman-

~~llıır. telefonunun bozuk olma
llıuınkün olamamıştır. 

~İtıans Bakanlı-
'" 

t·g'ında tayinler 
ı. ına 
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aziyet çok va inıdir 
aponya bir notasında Çinin harp 

isteyip istemediğini sordu 
Amerika 
bitaraflık 

Cümhur reisi Cine ve 
' 

kanununu tatbik etmek 
Japonya ya 
ni vetindedir 

fü ma 19 (I!tı. usi)- Şa_- .. haydan bil
riliyoı 

Çindc vazıy t bırdcnbıre tal•minın 

~?k lcvkuıde vchamct peyda eyle 
• 

~.~ -., 
• nu rr 

~q 
tir. J aP<Jnya ıl Çin arasındaki ihl°J:ı

fın ;::ı.rtı c"l şo:ı ve <'n hnd d vr!',YI.:' g~r

dii:i z ncdıli; •. Bugün Japon bil
yül.:: elç :i ç· . ~ riciye nezaretine gı<lc
rek ' ill!L to.rul pek Le.,~ycn ~id

dctü 1;.: nota ve: mişlir. Şunglıay si
yasi m;Jıf Jerind bu notanın muhte
vıratı h ıkkıııd~ r• ç vakte kadar bilyük 
mcrd.K \ endı L.har ulunn1akb idi. 
Ja.J>On far tL~:ı.ne!)iıı.in nr-şr<'ttigı bjr 
l\::blıgı g(rc J~l.ıonya, notasında Şiınali 
Çindek i t ık:ita 48 saat zarfında niha
yet YC'rilr:lC" ini ' tcmiştii'. 

Çin kayno1 far• dan gelen haberler-

111 iı n ' 
11 n r 

• 

de i Japon! • ı Tiençu.-Hankeo <ı- lı 

mc• C ı ne kar ı hır ta::ı.Puzdn bu!:..:.n· _!1_:_· _ __:!-=-==:!!::.ik:::. 

' .. ... • 

dukl ı ııı ,;.nlı) "· iki kişi maktul 1 Japon askeri k:;; ·C''eri 
dilşmııst 'fa 'TlJZa ugrayı:..'1 bir tren son ve k.ıt'i bir ıhtzrc JaporJar, Çin taarruz edecek her türlü tedbirlerden 
yolcu! r -lan ~O yara!. varclır. Çin 1 hiiküındinin IIopd ey ' tind• Y • lığı kva· kı c'mesınl talep el~ olduğu ri
h:ırici) e nezaro'ı de bı!... .kıbelc bu ı gt'nı;; ıniky&.. ı t.ıhşiot 1935 anl• m~ ~a et cd ne! tcdir, 
tahri - d . rruzlara ve <;;ekaveb t ı ıhlfJ etti""ni, bu U:':ıt!~ crın c nü- M a-ın n~'Ill zaman Çin bükü-
h•rek •J r c 1yet ' ri!..ncsid is- I ne geçılmczse pek vnhim avakıba kat r 'inın merkezi Çin hüklim kıtaatı-
tc ·,ı r 14 mal. le p c.kccğıni söy.~yorlar, ı:. >im •; Çine stvki gibi Japonyaya 

S iıh", t• " C ahaf' •t: gele• b- N•U>K , hukümc~i c 1935 itılafının aleyl' ır her tr lü tal "kattan da k.ıçm-
berl r ··' •ın \fançu'.•ud,ı 30 ı,. JJ- ruhu J· peni l '" te!ı;ir ewldi- masını ·~~· miş oldu",. saylenmcktc-
pcn ns'. ·ri trcr er tahmil cdilmLo;; p pine kanillır. '"urası !ı-3.n' ~ 1t ir c 
Şimali Çine ' v' cclılmeı;' amacıc bu kı ç • ,1 rin 1;,ı.iyı.:· el: yctı ve bu· P lı nıı Tc' 11 Oııeı·~-' Çın bükü-
lunur•ıri r. J nlar k ndilerı"' atfc- ının bu tal 1 re pazartesi gl\.nü her 

ha< ' i<oınun · tlc r bir lıarba el ı: bı-
dikn toır "ate yalanlam:ıkta, bıl.ikis Çi- .ald covap' reulleceği suretinde mu-

lc J apcnlara k- I'!jı rn rı. '. b r muka C'-
nııı C' · z crdu unun llopoidc hulun- t· '•· , 1 kabele imiş" d u <;ğrenllmiştir. 

m ~ ı;ostcnl: sınc "'°' ~rı.ar ar. Ha~"-·- hi b" h d d du , \ Jı~ k.'..<a bnşlaın;ık için ve- . . .. uu.m•ın ç ır zaman u u u ta-
rilccck ilk j ı: beklecli ir.i idd, et- Vaşingto•,. 18 (A.A) · R ısıcümhur yin etme, ıış olduğu \'e gazetelerin mu-
m~kt .rl . D. Huzvclt dün ügl ye inı B. Hull 1. • ~., lıırım ra··ınen teşebbtisünün 

lkı J~ı on t.ı~ · arcsi Çıoı merıuilcriy- ile birtl.te ye"'·' t r. asla hı• iıltıınatom ın:.lı!yetinda olma-

Mülayim 
partiyi kazandı 

--BAŞTAR;\Fl BiRi, 'CI S.4.HlFEDE--
36 dakik« dcva•n rdcn maç e8nasın:ia 

daıma hakim güre en l\1ülitşım, nıhayct 
galibiyeti hakketmiı ve tam hır itti
fakla galip ilaıı edilmiştir.. Mülayim 
şampiyonluk kemeriyle 500 lirayı al
mıştır.. Bu suretle Zibisko da partiyi \'e 
kemerini kaybetmi, oluyor. 

~1üliyim ~imdi Cim Londosu güre~
mek ÜzC"re davet edecektir .. Yenilirse ke
meri verecektir . Zibh>ko l\lüli.yimi be
raberine alarak Amerikaya gitmek, 
Mülöyimin antrenörü o1atak be1aber ça· 
lışmak arzusundadır .. 

Tren kazası 
·Bir sabutaj 
hareketi mi? 

Kalküte, 19 (Ö. R)-- Zabıta ge
çen cumartesi günü Fatma civarın
da başgösteren hadise etrafında tah
kikatta bulunuyor.. 1 00 kişinin ha
yatına mal olan bu şabotaj hareke
tinin mesulleri tevkif edilmişlerdir. 

Sahife 3 

Maliye Vekili 
Marsilyada 

Marsılya, 19 (A.A) - Türkiye 

maliye vekili Fuat Ağrah lstanbul· 

dan buraya gelmiştir .. 

Marsilyada 
nümayişler 
Marsilya, 19 (A.A) --- Chateau 

Renard da komı.in'.t!-r ile Doriot

nun taraftarları arasında çarpışma. 
olmuş ve iki ki i a~ır olmak üzere 
yirmi kişi yaralanmıştır •• 

Polis on beş kişiyi tevkif etmiştir. 

Azana hitabesinde 
Ademi müdahale ko
mitesine hücum elti 
St. Sebasıien, 19 (AA) - B. Azana 

dün ak am Valensiyada radyo ile biı 
nutuk aöylemiıtir.. Bu nutukta asilerin 
ltalya ile Almanyndan hariçte, vardım 
görmeseletdı çok tan berı f'zi1miı ola .. 
cak.larını kaydetmi tir 

B. Azana ayni z~anda ademi mÜ• 
dahale komitesıne de hucum ederek 
bu komiteni~ hiç bir şeye yarnmadığını 
ve Milletler cemiyeti yerine d kaım ola~ 

mıyacağını be n etmiş ve rlemı tır ki: 
Ademi m · ale ko"' i hukuki 

deiiil, siy •İ ljl teşekküldür. Kornlto 
azası ancak hef büyiık Avrupa devleti· 
nin menafii ile me§guldüt 

Nafıa Vekili lsveçte 

Elektrik işleri için 
mühim tetkikler başla 
-BAŞTARAFI B1R1NC1 SAHiFEDE-, B. Alı Çefnl ~ 1 l t, 

Türki~·e ile ~-sve'.' nra~ında hilh~. ti- sürecek ol· bu s ) t c e 
carct ve cndustrı ı:.ıh rında gıtt tce makinderı ~ Jl!' 1 t uyu\;. A:.c 

faz!• .-~makta olan münasebetlerde lnrını, lok ·ınotıf ı rbın ve 
mühim bir merhale teşkil eylediğini ed n (Nydqvı t) And p 
kaydeykm•ktedir 

rını, Gothc 'x>urg i ıanını v~ 
Türkıye Nafıa Vckılinın lsveçi zi~a-

temel olarak Bofoı ><..ı hı:rp 
reti vekfıletin bilhana clektrikleştiril-

fobriJu..' rını ı; c ktır. 

ı ala 

ı k •k 
f br k -

al 
ala

muh-

me ve ı- ·.makalat sahalarında pro
gramında mevcut büytık nafı:ı iş

leri ile alakadar olarak tetkik ve ha-

B.Ali Ç ' yaya 
fikası kızı ve l- ;! 

se) ahat -' rc
rrtcrı il ıruh· 

bcr ıılına mahiy .. ılerini hiz 1;:· '--runak telif sahalarda bir k l:.ah re-
tadır fakat ctmektedır 

fo hıc .a u • 1 .larınc.an n nçindc !ki d.\'lct adaı,ıı uzur. uzadı)"! uzak er, ... , teyit cd;; 1uktcdir. .....--------------------------·------
kara\'8 ınmc mecbur k.ılm1'lardır .. şarktaki vaziyot ile Çin • Japon ihti· Tc,cbbüsü11 ıfadesindekl kat'iyete H Av A TEHLiKESi 
'fayyarecilrr Cin tahşiclatını i'tik~afa lfıf,nm zaruri kılması <akdirinde bitaraf rağmen dostane mahiyette olduğu be-
çalıstıkk, ı sı~·nchı taarruza uğradık lan- kon ununun tatbik meselesi hakkında yan olunmaktadır. 

rı so) lcr-ıi~l .. rofü· görü~müşlcrdir. Ş3ngbay, 18 (A.A)- Japon sefare-
P .. •·ıs, 1!J (IIusu>ı) - Şanghaydan gc- 'fokyo. 18 (A.A) - Doınci aiansı teb- tinin resmi bir tebliği, Japon maslahat-

len haberlere gore Çinlc Japonya ara- !iğ ediyor güzarının dün saat 23/30 da Çin hükü
sında lıir anltış:na h5sıl olduğu hakkın- Öğrenildiğine göre Japonyanın Çin- metine bir nota tevdi ederek her tilrlü 
daki haberle: dogru dc:'!ıldir. Konuş- deki sefaret miistc, rı B. Hadika cu- tahrikata nihayet vermesini, Louukou
malar de\"aın etmekte ise de vaziyet , . .,_ martesi günü Çin hariciye nazırı Hu- chiao h6.disesine müteallik olan itilaf 
hnmetini muhafaza ediyor. ang Tehing Ouei'yi ziyaret etmiştir. ahkfunının mahalli memurlar tarafın-

Milletimizin bu dava etra 
fında heyecanı büyüktür 

Parı<, 19 (Hususi) - Nankin Japon 1 Müsteşarın nazırdan Çin hükümetinin dan icrasını işkfıl etmekten feragat ey
sefarethansinde tasrih euildiğıne giire şimali Çin mahalli makarnalı ile Japon lcmesini istemiş ve cevap için 24 saat
Japon ültilllatn"'" Çinin harp mı, sulh 1 ınakamatı arasında münakit 11 Tem- lık bir mühlet tayin eylemiş olduğunu 
mu istedığini arı~amak için yapılmış muz tarihli ltilafnamenın üç noktasına bildirmektedir. 

Türk Köylüsü diyor l<i: Kuran 
Atatürk.. Vuran onun kız! ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ANKARA 16 (Yeni Asır) - Şuna! 

vilôyetleriınizdc yaptığı bir tef• iş gezı-

1 sinden bugUn dönen Türk ham kuru
mu gezi n1üfcttişi Kasta:noni saylavı 

Bay Sıtkı Şerif Eııenle konuştum. Tef
tişleri ve ilıtisasatı etrafında bana de-j 
diler ki: 

Kütahyalı Genclere • Bravo 

Kamptaki gençler 
T ürkkuşuna giriyorlar 
Kütahyalı çocukların bu hareketi 
diğer gençlere örnek teşkil eder 
Ank.!~. 19 (,\.A) - Kiitahya as· nesil yaratmağa çalışacağı husununda

keri k,,nıpında bulunan lis~ talebe1t-rİ· ki inanını belirtmiştir .. 
nin Türkkuşuna gitmeğe ve uçmağa Kütahya kampı verdiği cevapta lnönü 
katar verıncleri üzerine Jnönü yüksek ufkuna kanat açan genç ruhlatın sıcak 
yelken uçuı kampı Kütahya askeri kam· sevgile1i ile işlenen tel yazısının kamp 
pına gönderdiği bir telgrafta bütün gençliginin kanatlı nesle katılmak hu
memlek~t gençlerine bir örnek te~kil susunclaki düşünccletine yeni bir kuv· 
edecek olan bu kararın ayni zamanda vet t ı::-.. kil eylediğini ve bu gençliğin bü .. 
lnönü kampındaki çalışmala1a da yeni yükler vediası olan cümhuriyeti yarın
hir kaynak o! Ju~u ve bütün memleket lar~ ulaştırm;:ığı bit vatan botcu ıaydı .. 
gençliğinin el ve gönül birliği ile kanatlı ğı b;ldirilmektedir .. 

Kardeş iki 

Tahranda 
muahedesi 

Arasında 

bir dostluk 
edildi • 

ınıza 

Viyanada 
Yeni hadiseler 

oldu c- Bütün milletler gibi biz. de çok 
Viyana. 19 (AA) - Alman-Avus- ciddi bir dava karşısındayız: Hm•a teh

turya eski muhatiplerinin V els de yap.. likesi. 
tıklan kongrenin hitamında bazı ha- Bu gerçeklik başkr.nımız tarafından 

diseler olmuştur .. Kesif bir halk kitlesi I işaret e~ildikten sonra_- kuruınumu~un 
pazar meydanında muhatipler alayının yurt mudafaasını tcmınlcyecek mUes
gcçişini bekliyordu.. ı scselcrin ba.•ıncla geldigi bir dnba anla-

Alayın dağıtılmı1 oldujiunu haber alan şılmıştır. Bugün, Türk milletınin bu 
halk sıralar teşkil ederek sokaklardan ı dava karşısında derin bir heyecan duy

bajiırarak geçmeğe başlamıştır.. Bunun jl duğunu görüyoruz. 
üzer:n~ aske1 kuvvetleri süngü ile nü- . Te!ti_ş c~ti~iın ~ube>lc~in geçmiş yı~la
mayışçıleri dağıtmıı ve meydanı boşalt- rıyle şımdıkı gelır yekunlarının arasın-
mıştır.. da mühim farklar gördüm. Ve bu dcfa-

Kırk kiıi tevkif edilmiştir., ki te!tişlcrimden zengin intibalaıfa dön

Stratosferde 
yangın çıktı 

1 

Jlal'a Ku "IJ'Jl L mıifettışi Ka ta1nu11u 

nıe"u ı B. Sıtkı Şenf 
Sıtk. Ş.:riI'c kit ettiği mıntakad; 

birbirine sımr olan KastıL om, Zongul· 
dak ve Bolu \'W\retl<·rinın bu sahadaki 
çalışmalarını yekdiğerine nisbelle nasıl 
bulduğunu sordum. Cevap verdi: 

,~in ~~I Bakanlığı müste~rlığına 
ı.ı~~ f: en bay . Ce~mi Erçinrlen 
r ~ılJj~· nııns tetkık burosu başkıın 
~lt.lı ıne müsteşar muavini Esat 

1 li a~ayin <'dilmi~tir .. B. Esat Te-
t l\li~; nı ~!nanda müsteşar mua- Tahran, 18 (A.A) --- Pars ajansı iki memleket arasındaki hudut ih-
t Vaz f edecek- bildiriy•or : tilaflarına nihayet vermektedir. 

Lansin, 19 (A.A) -- lsviçreli 
alim Picard yeni bir stratosfer ba
lonla uçmak teşebbüsünde bulun

muş İse de altı saatlik bir uçuştan 
sonra balonun sepetinde yangın 
çıkması üzerine yere inmeğe mec
bur olmuştur .. Sepet mühim hasara 
uğramış ve içinde bulunan fenni 
aletler de kamilen harap olmuştur. 
Bu yeni balon seksen küçük balon
dan mürekkep bulunuyordu .. 

Protestolar geliyor 

düm. An karadan çıkışımda ilk uğradı
ğım, dairci intihQbiyem olan Kastamo
ni idi. Orada ihtiyar bir köylü ile yaptı
ğım muhavere dikkat<- ~ayandır. Belki 
yirmi haneli bir kiiyün sakinlerinden 
'olan bu 60 lık Türk ihtiyarının ba<il 
zannedilen kafasına öyle büyük ve şü
mullü bir hakikat yerleşmiştir ki insan 
bu hakikati bir köylünün saf dilinden 
işitmek bahtiyarlıqı karşısında duydu
ğu derin hazzı tarif edemiyc·cck vaziye
te geliyor. tTun~elı• hadisesi bu köy
lünün itnan ve i1h;::ı.n11nı yenilemiştir 

Bana «Dcrsını> in son vaziyetini wrdu. 

Onu otomobilime aldın1 ve anlatttm 
Yanımda bulunan gazetelerin resimle

rini göstPrılim. l\lurtaza davı ile bir bu
cuk saatlık yolcului'umuzda onun. ıa· 
tırı kıs:ı, fakat ın~lhum;ı çok geniş şu 
sözlerinı siz-. naklet ncc!rn geçenıfC'm: 

c- Bu dava, dedi. Bılirsiniz ki ma
halli değil, umunıidır Ve demincek t& 
söylediğim ı;ibi •heyecan• müsavi ol· 
duğuna göre daaliyet•in de öyle olması 
lazımgelir •Kemiy<'I> farkları istisna 
edilmek şartiyle birbirine sınır olan bu 
viliiyctler hakkında dn n;·ni şeyi •Öy!İ· 

yebilitiın. :Kastamoni ve Boluda Egeli· 
!erin pek iyi ta.-ııyacakları ,-aliler bu· 
lwmtaktadır. Boluna Salını Gündoğan, 
Kasta-noniı''"' A"\'Di DoP,nn kurwnumuı 

adına fcdokfırane calışmışl•rdu-. •• 1 esme de devam S·· lran hariciye nazırı bay Samyi ve Şattülarap bilcümle memleket-
~· ijtııcrbq k 

1 
Irak hariciye veziri B. Naci Eelasil ler ticaret gemileri ile lran ve Irak 

ı~i k n m İ müşavirliğın.- . . . 
t~ llrıırl F" • bu sabah saat on bırde ıkı memle- hükümetleri harp gemilerine seyri-
~ t Renı-İş:n k .~nans bak~nlıgı ket arasında bir dostluk muahedesi faine salih su yolunun idaresi ve 

t Alin· ı~e tor muavını !"IY 1 imzalamı~lardır .. Bu muahede 1913 ıslahı ile bu husustaki maddi mü-
~liirl ~n Yerme lstaııbul Yarıdat lstanbul protokolları ile 1914 hu- kellefiyetler hakkında ileride ba§

~tınden bay Mümtaz ta} in 
1 
dut tahdidi komisyonu zabıtlarını knca bir mukavelename imzalana-

Cenevre, 19 (Hususi) --·Filistin· 
den Milletler Cemiyeti umumi ka
tiplii,>'İne bir çok telgraflar gelmiştir. 
Arap, Yahudi cemaatlerinin imza
larını taşıyan bu telgraflar Filisti
nin üçe taksimi hakkındaki İngiliz 

rotesto etmektedir. 

< .•• Hava kurumu ve uçak . Ağn-

dan sonra ikinci d f•rl•r rl"lNini tattık 
ATATüRK. 

lzmirin kaybetti ı Avni D~i(anınKa9" 
tamonidcki faaliyeti gayet verin1li va 

lıitte u:;andırd1 ı sempatı ııayd &• 

n'.tir. Bu enerjık arkadasın Kastaıno
niyi, uzak olmıyan bir istı'ıtba'de sayıh 

arasına sohcağuıa dlı 



YENIASIR 20 TEMMUZ SAIJ l~ 
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a k ce hesi 936 da nas kuru du? mırı l • = ~Uksek re:~y~:ıc!~rih ol. Cemal !~e~·~!t- Köylülerin seri hareketleri n11·zı . l b h . ; 
Yunan adaleti her §eyden de üstündUr.,tır. -·- ·-·- •• IYJ l etıne güze ir ıta-~ 
Asil Yunan milletinin hak ve hakikati Ne zeki bir genç Allahım, diyerek Demokratik inkılap tarafdarları, 1 hüküm süren kanşıkhğa biran evvel 
kendisine şuır edindiğini herkes bilmeli divanıharptald sözlerini anlattı. Ve Di- (Halk cephesi) namile vücude ge- bir son vermek için Gil Robles in : •ı h ; 
ve anlamalıdır fikrindeyim. yanayı güldürdü: jtirdikleri birliğin kuvvetine güvene- yaptığı teklif ile mutabıktır .• Fakat, S e e ey at n n e,,: 

Reis - Mntınnzcl Diyananm celbine - Hakikaten kızım onun harikulade rck emellerini tahakkuk ettirecekle- şunu hemen ilave edeyim ki, biz an- : ~ 
ltizum görmedik. Siz onun vnslsisin\z. metanetine ve çoban gibi saf bir tavır 1 

rine inanıyorlardı. Bunun için bir cak prensip itibarile Gil Robles'le • ı • : 
Dimitri - Diynnn rahatsızdır, mü- nlmasına bayılıyorum. GUlmemek için program hazırladılar ve 16 şuhat mutabıkız. Memleketimizde hüküm l e ı nntı•cesı•nı• anlattı i 

saadcnize teşekkür ederim.. kendimi zor tuttum. Tanıdıkça bu gen- 1936 da yapılan intihaplara bu prog- süren _bu kar~şık!ı!darı doğur~n. se- \;o • 

Reis son söz olarrık tekrar sordu: el daha çok takdir ediyor ve sevi}•orum. ran:ıla. çıktılar. Bu pro~amda: ~~33 bt:plerın ~~ıy~t~ h~:ı~da bızımle i 
- Mösyö Dlmftrl, bu adam hakkın- Sana da bak veriyorum Diynnn. Sevi:. sebeçı~ıl v~ 193~ dAstorykaa ıslnyanbeı mleduı:ıa- 9ııdR~bleb~ ın taıd::ıp etdtıgı YG~ll aRrabsıın- Emı'r şayı'aları yalanladı : 

da.ki kanantiniz! lecek b' se tı e ış erın en çı rı n ıye aa erın ır teza var ır. ı o es : 

D
. ~trln So e kat" kanaatim b B lkiırbgenç.kşa.. d 

1
. azalan, amele ve memurları tekrar çok parlak bir nutuk söyledi. Ben ııJı 

mu - n v " u e u n m ostumuz ge ırse . ha l k .. k" dd dd ... K d11
- 17 (l\,,B)' F'11

-''- tb tı larından birini bul dun. •~ıaııb b' bir ban 
1 

ış şınn a ma , gunde se lZ saat ça- ona ma e ma e cevnp verccegım: u ~, ·ı. - ı.w.ı .. ıu ma un amo ,1.;, ~ 
adamın masum ve ıçare ço o - meseleyi konuşur karanmızı veririz ve I · h ftad 40 antl'k · c·ı R hl 19 •ubat 1936 ( 1) ta- Şarki Erdün Emirl Altes Abdullahm, ''armadan cemiyeti akvamın ka .... 

k blziml "ril§m . d .. ışına yerme, a a s ı ış ı o es :ır ~ler mnsıdır. Anca e go esm ~n ı ona gore ya ben, yahut dostumuz Cemal 
1 
prensibini kabul etmek, işsizlere iş rihindenberi cereyan eden hadiseler- mem~ekc~e dönünce ~etin:. hitnben öğrendim. Gazeteciler sancak ın~ ~ 

dolayı ıstıraba dUşmesf bizi de tazıp. ile görUşür. Kaçmak hnkkında asıl onu bulunması için geniş ölçüde nafıa den bahsetti. Fakat, diğer mebusla- yaptıgı hıtabeyi ehemmıyetle sutularına hakkında mütalaamı sorunca bcil d 
etmiştir. Muhterem heyetinızln adale- tenvir etmeliyiz. . 1 teşebbüslerine girişmek, köylülere nn da haklı olarak işaret ettikleri gi- geçiriyorlar. Bu hitabe, Emir nlcyhine kardeş nrnsındn vnki meselelerdir· Şiir 
tinden eminim. . - Babacığım sana çok ıstırap verdi- geni~ krediler açmak, ziraat ortakçı- bi, hiç bir netice istihraç etmedi. Me- şayi olan havadisleri kökünden tekzip hesiz ki iki knrdeş kenJ1 arelıırıtl~' 

Heyet Dimitriyi isticvap ederken hır ğimden beni affet, Bir aydır çektiğin' lığı ve kiralama işlerini ve vergileri sela o, nutkunda, bütün bu hadise- etmiştir. Emirin hitabesi nynen şudur: knn bu gibi milnnzaalardon kor~ 
taraftan da Cemal Turanın tavırlarına üzüntU hu7.ur ve sükWıunuzu hnrnp hafifleterek tanzim edecek yeni lea- lerden kimlerin mesul olması lazım- cCömert milletime, neticeye varacaklardır, dedim. 
dikknt ediyordu. Ceınal gayet tabii bir eyledi, buna sebep benim. nunlar çıkarmak, devlet i~lerinde !a- geldiği cihetini hiç aydınlatmadı. cBenl size afiyet ve meserret için- .... ~., ":31.,..,.....~.-.rı 
vaziyet alarak ağzını nçmış bön, bön Dimitri, Diynnnnın sözünU keserek: yıklık prensibini kabul etmek .. » gibi Bazı kiliselerdeki yangınlardan de knvuşturnn tanrıya hamdolsun. Gii- { ffJ{:;: 
Dimitriye bakıyordu. Reis bu defa Ha- - Asıl bu sözlerin bann ıstırnp ve- esaslı prensipler mevcuttu. sonra bu kiliselere ait kıymetli eşya- ler yilzlc kalbiniz sevinç dolu beni kt:r-
aana sordu: rir. Benim huzur ve saadetim, sensin l 6 şubat 936 da yapılan yeni se-l ·un papazların evinde çıktığı Gil şıladığınızdan dolayı teşekkUr ede-

- Mösyöyll tanır mısınız? evladım. Seni bahtiyar gönnek, işte be- çimde (Halkçı cephe) büyük bir ek-ı Robles'in elbette meçhulü değildir. rim. Sizin gibi millet varo1sun .. Tan-
- Evet Bozd.ağında onlara hizmet nim saadetim. Bırakalım bu mllnasız seriyet kazanarak hükümeti ellerine Halbuki tabii şeraitte bu kıymetli eş- n nimetini sizden esirgemesin. 

ettim. Silt götilrdilm. Çok bahşişlerini kelimcleri... Biz de Nnpoliye geçer, aldılar. Bu neticenin tecellisinden yanın yerleri, papaiların evleri değil, ve sizi gazabından korusun .. 
nldırn. -ve hemen dönerek- Matmazel Cemal Turana kavuşuruz. Ond:ın son- sonra (Halk cephesi) hükümeti '~iüselerdir. Seyahatten içim sevinçle dolu olarak 
nasıl? Sellim söyle benden... rası muharebenin alacağı şekle göre ~ı:ogra.ı_nı~~ tahnı:-ku~ ettirebilmek . -~~!~~, her şeyden e~cl sağların döndüm. Saadctinlzin teminine çalış-

Reis söz.ünil kesil, yalnız suallere cc- değişecektir. lstikbnl meçhuldür. Ve ıçın muşkul ve ç~tin hır .. takıı:n m;se- kı yuzlu oyunlarını, :>:~nı mane~~a- mak, nrzularınızı yerine getirmek baş-
vap verllmesinl ihtar ederek sorguyn biz de onun oyu ğ • lelerle karşılaştı. lktısadı ve sıyası sa- larını aydınlatmama musaade edınız. lıca dileğimdir. Ezciimle memlekeU-
d .. vnm etil· _ Minnetimi n~ı) ız. "kranl hada diledikeri inkılabın tahakkuku Bu baylar, yani sağlar, sokaklarda me karşı UstUmc terettüp eden vazife-

M
.. .'. .. dedlkl :-ı an1 d 

0 
mı' anlatmak 

1
• · k• ,. unbıunl şu arbını için memleketin her tarafında bulu- ndam öldürtüyor; buraya parlamen-- osyonun eruu a ı . çın eıııne u :ınuvorum :ı~ w • • 1. . k . . k nin scmcrclerine pek yakında ka\'u-

Cemnl B' k 
1 

.. ledL tçin- 1 b ğım Ah U 
1 

C · 
1 

il .. nan orta çaga aıt her şeyı teme ınden toya ıse, masum mas esını ta ·ına-
• - 1~ şey er soy .~cı · .. 0 .g 0 er~. ema. e go- yıkmak icap ediyordu. Esasen hun- rak, giiya her şeyden habersiz mü- şncağımızdnn ümit varını. inşallah .. 

den bırknç kelune anladım. Ben çoban- ruşmek mumkbn olabılecek mı' Kaç- d Ik' h ke "ht'}!''ll . .11 .. d k ı.. "ku"'met ( Bu scynhntte İngiliz kralı ve hükü-

b·ı· . k . knd _ı. . • • an evve ı nrc · t ve ı ı wıerm messı er gon erere nu e ne m~. rumcn 1 innişım. 0 uyup ya- rlıak, ne nr t\:Jılikeli... Bir yakala· hiç bir netice istihsaline ynramadan oluyor} Nereye gidiyoruz} 1) suali- meti ile aramızdaki dostlu~ yeuileme-
m~ım, Matmnzelin ~~ g~t1: rurstı m~akkak kurşuna dizilir. Napo- boğulup gitmesi, derebeyleri ve ki- ni sorduruyorlarl (Şiddetli alkışla ... ) ğe muvn!Iak oldum. Ve as.il lngilizleı·-' 
Reıs - Başka neler soyledi, hıç anla- U, bu guı.cl knsabndn onunla ne gilı.el liselere ait imtiyazlara dokunulmak Sağ baylar, siz lanetli elbiselerini- le eski hatıratı tekrar yaşadun. Bir-

ınaclm mı? günler geçireceğim. istememesi ve bilhassa «ordunun si- zi dışarıda bırakarak buraya geliyor çok şarklı kral ve ümeralarla tanışmak-
Cemal - Anlamadım. Uzun söyledi, - Diyana, ya ben kızım. Ben bu iş- yasete kanştınlmamasıJ> hakkındaki ve sureti haktan göriinüyorsunuz. lığım sevincimi arttınnıştır. Filistin 

çok karışıktı. Benim ruıncaya benze- ten vazgeçtim. Cemali bulunca ben sağların iddialarına muvo.fo.kat edil- Halbuki (Do Fransisko) (2) yolda- meselesi hakkında söylenmekte olnn • 
miyor hiç... unutulacağım demek... miş olmasından ötürüdür. şm söylediği veçhil~ bizim bildiği- şayinta dair bir şey dinlemek arzusun-

Reis - Senin casus oldu~u söylil- - Babacığım, senl unutmak kUfür- Çünkü sağ partiler, kendilerine miz gibi sizin de çok eyi tanıdığınız da bulunduğunuzu anlıyorum. Sizi te-
yor. Ne dersin? dür. Benden onu ummnmalısın. Bahu- bağlı olan generaller ordunun ba~ın- birisi, nizamiye ordusuna, hususi bir min etlerim kl seyahate çıkmndnn cv-

Cemal - Mösyö Dimitrl söylemez, be- sus siz kendi maneviyetinize itimatsrz- da bulundukça inkılap hareket ve üniforma taşımak emrini veriyor! velki mnlumnttnn başka birşey bilıni- ft 
ni sever. ~~ v~.er ~a onlarn lık gösteriyorsunuz. Ben sizin ruhunu- emellerini her zaman akamete uğ- Bu emrin aelalet ~ettiği man.a •. sizin yorum. FilisUnin taksim meselesi ~ley- Erdün Emin Altes Abdullah 
dağda teınız sutler lçirdim. Hizmet et- ı.un mnhsulüyUm. ratacaklnrına emin bulunuyorlardı. malumunuz oldugu kadar bı7.Im de hime sö)lenen yalandan başka bırşey . . ıırıcU" 
tim. Ben kimsesiz bir çobruıım, amca- _Ah benim çok zeki ve hnzır cevap Generaller, ordunun siyasi cereyan- meçhulümüz değildir! (3)_ Ve Na- değildir. Yalancılara :anet olswı. Fikirleri zehirletcnler ıyı bı. d yJ' 

da ln d 
· Elini · U l d k k 1 · ) h d l d K 1 h · • .. el 1 'lın lisiniz ki içın e ,,.. mın var nnı gü enm. göğs' - kızım .. HerlSi lfıtife sen m~sut ol da ar an U7.a a masını temin için, varın şıma u u_t arın .an ıse a vo Türkiyeye seyahatime gelince~ bu epınız guz Jı e . oır 

ne koysun da söylesin. Günahtır bana .. ben uza~ da b.ı.hUyarlığını gönnek~ her türlü teşebbüsten çekinmiyorlar- Sote1o mütcmadıy~n sılah ve. ce~ 1919 yılındnnbcrl, yani ŞarkülUrdüne şadığun topraklarla hem cı\ nr ıığrı? 
Çok eziyet ediyorlnr hapishanede... 

1 
. . . dı, cümhuriyetçi gazetelerin kışlalara hane sokuyor. Ve sız bununla ış hır- gelmeden ;ki seııe evvel dileğimdi ve Arap mcmlekellerinidascv1erıı.

11

' > 
Yıne sözünU kestiler. Birdenbire: e se~;~m. . b d . A sokulmasını menetmi:ıılerdi. liği yapıyorsunuz. (Şiddetli alkış- nncnk bu yılda müyesser oldu. da kanunı, canımı fc. c 1 cruki~'. 
Reıs. _ Peki bu _..,;,.... kımın' • dir?. . -

1 
_ scb~~ . en leğn ey ırmnsın. 

1 
- Fakat beri tarafta köylüler, 16 su- lar) ispanya cümhuriyeti için ne ka- Filistin gazeteleri dıyor nr • · _..,ı, ·~ z.ız var ığın autıyar ı tmızı tamamı- h . "h b d k d b .. "l b" 1 k • l İskenderun Sancağının geçirmekte bu- E d . b' alaka ile göı öııi.ll"",. 

ATATORK'iln sivil bir fotografı gös- at ıntı a ın an sonra, topra mese- ar uyu;. ır e e otursa o sun, şu- lunduğu fovkalllde ahval hakkında Su- c n erın ır cSClı:ıı" 
lerildi. ya~~·. . . . . . iP.sinin cezri surette halledilmt>..sİ için, nu söylemek mecburiyetindeyim ki, riye gazetelerinde bana atfedilerek )'a- bulundurulacak lskendenı_ı1 ;~uıtP 

Cenuıl '!\ıran - Bu adamı hiç gör- .. Dun~tz:ı ~~ .. Dıyana, ıstikb~lin . gazel hükümete ültimatomlar yağdmyor- ne siz, ne de (Martinez Anido_} ( 4 >. zılan sözler mucibi istiğrabım olmuştur. hakkında, Emir hazretlerı ,,·ı bi' 
gunlcrını duşunerck nkşa·n ilzerı kor- lar ve (eğer bu işi siz yapamıyacak- mahkemeye veri\mediniz. (Şıddetlı H lbı1"' 

medim. Fakat her halde gUzel bir adam, d d - kn , __ .:ı. Kn d l S l . d h tşgal ettiğim mevkiin şerefi ile sizi te- !arını nçıkça söylemiştir. a t"-'~ 
on u gezmege çı uşıaruı. rşı nn sanız: biz kendimiz y=..pacağız) di- alkışlar, Ka vo ute o yerın en ay- . ı.... ed W•" f k ıse 111 I>' 

Türke benziyor. lçim knynaılı, doğrusu hapishane müdürünü görmüşleı·dL Be- yorlardı. Netekim 16 mart ı 9 36 ta- kın yor: Burada olmıyan bir arkada- min ederim ki bu doğru değildir. Se- um ~ret ecegımız u u ıs bit' 
bu resmi bana verir misiniz? rabercc Luna Park'n gittiler. rihinden itibaren ispanyanın bir çok şımızı tahkirinizden dolayı protesto yalintim esnasında Arap ülkcs~in ° manı mUslUmnnlo ve Arabı Artı~ 1~ 

Reis - Bu Mustafa Kemal (Paşn)dır Hapishane müdürü - Bu sabah Ce- yerlerinde köylüler kilise ve dere- ederim.) kısmına karşı hizmette. bulunmak is- leştiren ve diğer tabirle Arap; rd 
Nnsıl bilmiyorsun?. Yalan. ~~liyor:ı~n. mal Turanln göruştüm. Kabil degil ba- beylerine ait topraklan işgal ederek Evvelce söylediğimiz gibi vakıalar terdim. Bu hususta tarnfeyni memnun aleminin kurtuluşu ancak ıJ 

Cemal Turan - Adını ışıttim. Bızıın na itimat etmiyor. Hep eski tavır ve va- aralarında paylaşmağa başladılar. sözlerden daha canlıdır. Ben yalnız edecek neticeye varılmasını içten arzu arasmdnki düşmanlıkları oıtad ~ içi' 
'(Paşa) mız, yiğit ~ir (Paşa? dır bu.: ziyetini muhafaza ediyor. Adeta benim- Bu hareketler, sağ partilerin mu- 19/şubat/936 tarihinden sonrn ecre- ederdim. Bu arı.uyu Londrnda da Arnp dırarak ve birbirledni kırdırırtn 5ıJıP' 
Ben onu çok severım. Vcrın ° rcsını le alay ediyor. Az.iz dostum sen gel de kabil bir taarruza geçmeleri için ha- yan eden hadiseler üzerinde dunnı- meselesi ile uğraşanlardan bazıları ile dUşmnnlnnnın mukadderntına 
bana öpeyim, kokhyayım. bu genci ikna et. Bugün bütiln ısrnnrnn zırlanmalarına sebebiyet verdi. Her yacağım. Ondan evvdkilere de do- görüştüm. Mesele hakkında beni ten- mamaktır. a51P&J 

Re 
t~.. t tti Cemal Tur d k w Ç" k" b .. k"" bo Dün TUrkler ve Iraklılar ıır r!.ot' 

is - ~re e · anı ı- ve teminatıma rağmen yine sfıfiyanc şey İspanyanın pek yakında bir (va.- unac::ıw~· .. un .. Ü ugun u .. :.a- vır edecek ve Cenevrede salahiyetle >· 
L--ll 1 d b ) d ki d ı d k l ah } d Musul meselesi önayak olmuştll· ı.f prı çı.ıuu-Yı ar. . tavırlarla, ccvaph:rln karşılnşbm. Doğ- tan aş har ı na oğru sürü en ı- ar, w un u 1ru~gar arın m su u ur. söz sövliyecek Suriyenin resmi rdnm- uııı(V 

Cemal Turan gıderken Dimitriye dö- .. 
1 

d' ğini gö:ıteriyordu. Sağ partilere men- (Oogru ses en).. • ........................ _............... deş kardeşe içerledi arkası uıs. ~ 
ndi rusu sınır: en ınl. K.. lerd k k . f .1 . panya hakikati öğrenmekte ve 16 gönüller nrıldı, yüreklerde bW> .. 

ııerck söyle ·: Diyana - Onu mazur göriinüz dos- sup mebuslar, bir yandan parlamen- k .. ··1···: doy ke lüçü ·k~ıltçı .. erbı.n subat 936 da hükmünü vermekte :.- 58" 
.- Allah için Mösyö Diınitri! Bu za- tum. Bulunduwu vaziyeti takdir edersi- loda yaptıklan hücumlarla hnlkı is- oy erın en ·ovu ~ası . ıt ev_ı ır " k ed' madı. 1ki kardeş devlet en , rO 

bitlere söyleyin de beni bıraksınlar .. niz Ynpılnn fşkenceleri biliyorsunuz. yana teşvik ettikleri gibi, öte yandan h~l ~clı .. K Basf beledıyelerı :ı~~ıbkta g~~. mMe~lekctte grevler oluyor, bağlarla birbirine boğlandı. ~n ·lllıı& 
Çok zahmet veriyorlar_ Matmazel de Bn~am söyler ve mesele kalmnz. Bu~ün da dere~~leri, P?~· faşist ge~e: ugra ı.. ~ta o~y~ e~~~. teş at a- niçin? .. Asayişi bozmak için miL. ~r~ da~:7:;ı;:rn~n~:nıı::~ 
celsin şefaat etsin!. Hasta dUştUm da- ncseın yerinde, bize en büyük iyiliği ~l t!er, cızllıddeln gızlıye ısyan tedarıkı ~kn~~~dıt edı_ldıl, bdutuBn .~:mo~ra- Hayır! işçi grev yapıyor .. Çünkü on- kadar uzandı. DuygularıınııB ıı 
yaklan... • f d 

1 
ıı.- dostumun şeref' . ı e meşgu ü er. tı r gerı a m ı. utun un- ta b · t rt k tah -ı _.ı \'{!.' 

yapan e a ti.U ıne ıçe-. Daha 16 subat intihabının - 1·-"'in- lar sonunda memlekette müthiş bir r u vazıye e a ı ammu coe- mıynrak Araplarla Türkler n,, 
Jandanruılnr şidettle onu ile, kaka Ilın babacıgıın. ~ ~ k l b l k ı,· miyorlar •• Siz iktidar makamında d" lık d gular araunıı• 

d" dül G . kn de solların kazanması üzerine gene- in, müt \İŞ ir hoşnutsuz u ı- uşman ~ uy ını Y tı 
di:s atul';~ ~damın hali, tavrı çok Uç dostl c~ei on er:dı encık çır- ral F ranko Madritte isyan çıkart- rikti •. Bu kinin, bu nefretin günün iken, türlü türlü tazyiklerle onla- nıüslüınan Arnp birliğine elverı~ 

mak mcse csın uzun uı.a yn onustu- T b'A b h ke . . k l b" . d l k dd d" rın ellerinden aldığınız'haklan,şim- dir acab:ı? , __ ,(!~ 
· n-t" tahkikatı bo ıktı 

1 
. . .. n· ·tr· .rh.ı: ,. mıştı. a ıı u are • t netıcesız a - ırın e pat aması mu a er ı.. k 1 ı-ıvjt garıp- u un ~ mız şa ç · lar. kıncı gun ımı 1 ot.4Uce Cemal dı. (Halk cephesi) hükümetinin mu- •••.•. Yüzlerce ve binlerce işken- di istiyorlar.. 1skendenındaki Arap hu ·ı /JY' 

Fakat hllla şüphe içindeyim. Turanı görecekti . .,.., kabil bir ihtilale meydan vermemek ce görmüş insanlar, sağların vr- h" 1 .. ._K~ylerde~L büyük nrazi sa- gözetilmesinden vazgeçilıncsinl ıı ~ 
Dimitrl - Biz de Bozdağında bu ga- için ordunun ta!fiyesine karar ver- k d'l . l . . d" l . ıp erı sıstematı olarak Ziraat yenlerden değiliz. Bizim dnv~~ !/ 

rip vaziyet karşısında çok kuvvetli bir lzmirin güzel bir akşamı güneş kör • b' k il . . ba nd en 1 erıne urıstiyan ıyen erın amelesine iş vermekten istinkaf akıbeti göz önüne alarak düşıl1D~_.. il 
k 

. 
1 

• - mesı, ır ço genem en ış Ş1 an adaletini çok iyi anlamıslardı Bü- ed" l B l h 11 · · ufııı-.. ..& 
§Upheye dil§müştük. Fakat yUkse re.ıs. !ezin sularına son ışıklannı serpi)'Or. çıkarması suretile yaptığı her hare- .. b in b' l b' .f . ·· . . ıyor ar.. u surete ma su erının raf edercesine \'aroırarak o tr. 
arzettiğim gibi bu çobandan başka bir Bu yeşil şehrin gurubu ne kadar gilzel- ket, bu isyanı körüklüyordu. lşlerin- ~l n .~nt··ır ekır :8-t and' ırÇı .:ı~.~ehrvlıksı mahvoKl~alserdını kt~cih .ediy?rlar:· celli eden vaziyeti izam ctrnc:""1 
feY değildir. Ve olamaz. dir d la rall Bal dala- 1 e or um ıs en ı... '"-n~u 8 

• • •• oy e ı arazı &iliıplerı, ge- Dlişmanlık ve anlaşamaınaıl1 ~ 
d · en atı n gene er, ear a olan bitenleri Asturyada cereyan rek l · 1 d ki · 1 h · I · fk teıt\ oJı 

Reis ftzalarlıı müşavere e erken şu Güneş ufuka yaslnnınca gök, deniz rına, Fnsa gidiyorlar; oralardn isyan ed 1 . ' b'l d' b .. t sel şe lll eakr ek ış etme sa ıp erı, gulan ile bulanık ohm u ::un ;;t' (. 
fikri ileri silrdü: ve dağlar renk ve nur şelalesi içinde hareketi için daha eyi çalı~cak im- e~.şe~rj k ı ky ~~th~nalag~:- şulur u lo ar arıııklık çıkarmağa mcsini Türkler, Araplnr kndal' t~ 

- BerncUne karar vermekte mUtc· h~ gönüllerde şür ı.re aşk filemi yn- kanlar bulabiliyorlardı. recegH" ~ \ .~ mu ış ola haı:· ça tışıyobr ar •. R hl den isterler, nitekim Londraclıı t!'~ 
redd'd Kals b" k dah ı d k B lard t • ··· ··• urrıye ıçm çarpışan r - şte ay o es karışıklıkların tnönü Emir hazretlerine ko~ı v~ı.ıl ı ım. ~ın ır nç ny a. ratır. Dimitri için en onuşuyordu.Ne . ~ ~an:ıan 8 • s~anya~ın ıç va- kında en iğrenç, en olmaz şeyler bebi kö ı··ı r ' l l d w•1. ttt:ı dr. .. 

Heyet böylece karar verdi. mubte em bir tnblo Allalum.. Ben de zıyetını bıze en eyı bır şekılde anla- .. . S: Y u e ve ame e er ~ A leketlerin birbirlerine karşı De ,P 
Dimitrl fııila bir söz söylemiy"'rek .. .. ş.. da . u __ • . tacak v ·ım f 6 h · 1936 tari- soylendı •. San Lasaroda kadınların dır.. Artık yeter 1 ispanyanın millı geçimsizlik duygularını tecssti . t 

.... omrumun gurubun ) ım. w.v.uıLl bır dn esı • azıran ']d'W · ukla .. l · k · · · tah · ed l ka 1 tJeı1 ~ 
heyeti hürmetle sellmladı ve teessürle .. . · kA bul ' - hinde (yani isyan hareketinin baş- ırzına geçı ıgı, çoc nn goz en- e onomısını rıp en ere rşı tarak ezcümle: ctsıam nıil c rıı'ıl> 

ha donmesınc ım an . unmıyan sol- lama:ından bir ay ev et) «Halkçı nin oyulduğu, öldürülmü~ papasla- şiddetli tc.dbirler almak lazımdır. vercı-ek aralarındaki nnlnş:ııntl l>Ll ti 
ayrıldı. *** muş, harap olmuş benım mahşerim .. ce h :k) b l d v D l •. !arın etlerinin okka ile satıldığı hi- •.. Şayet ispanyada Knlvo Sotelo kırı ortadan kaldırmak 7 .. 'ln1arı' 

Hüdiselerle dolu müphem ucu, bucağı P1 e ~~ u~ a~ın t~~. ta ~~res 1; kayeleri uydunıldu.. gibi anasırın t~vikiyle her dakika mandır.:. demiştir. ...1eıı ' 
Diyana sabırsızlıkla beklediği Di- bulunmıyan knranlık bir kuyu .. Arka- kardameBn a tılra e .~h1 • nkıı nul - Birbirinden iğrenç olan bu ifti- isyan çıkarmağa hazır mürteci ge- Ankarada Emirin şercfıne ,·c~: ~ 

mı·t . . g ld''1' . g-rünce h ..,.. 1 :ı_ k l\tr • u ur. u nu 'un mu ım sım a- l I d k b' il 11 
... rmın e ıgmı o ey., .. an a ma bakmaktan :K.Or ruyorwn. 'ı'.lzımi nn 1.--1 Al' . . d _L ra arın ortaya atı masın a te ır nera er varsa bizim de onlann had- yafette dahi Avrupa süferaJarı .. ,ııı 

ld _ d "'d'sel . b. ı - ı asan ının eserın en naK- rd 8 .. .. . l . . b.ld • . c " 
ne o ugunu sor u: dolduran \'e boğan ha ı erı~ ırcr len- buraya dercini foideli bulduk: gaye va ı : utun lspanya.nın sos- erını ı irecek halkın içinden çık- z.unında Kemal Atatiirk :Et11

1
r 

Dimitri - Kızım divanıharp bir ip rüyn olduğuna iinnnacağım geliyor.Coş- Dolores, sağlardan Gil Rohles'in yal smı~arında Asturya ısyanına ma askerlerimiz, Alkalalı. çavuşları- şu sözlerde bulunmuştur: ·lll ıJ ,t 
ucu yakalayamadım. Lakin şüphe Ureri- kun, nihayetsiz bir deniz gibi, beni so- parlamentodaki hücumlarına bir ce- kar~ı bır n_ef;ct .. u?:an.dı~rı;ak !. Hal· mız vardır .. (Bravo seslen) » cAraplar Osmanlı imparatoı ·tc'1'' 
ne bernetine karar veremedi. Ben nçık- ~uk sular içine çekeceh'iir. Boğacnğın· vap olarak irad ettiği bu nutkunda bukı, bu ;~ıbı ?uy_uk ılı.tılallerde c~- - BlTMEDl - hine nynk!andılar, hiz de ınU .. ~ 
ça senin ve benim fikrimi söyledim. dan ürküyorum. Hnl. bir An, dilim şim- şöyle diyordu : :e!~nı. tabu tel.a~kı ed.ıl~n ufak hır ayni şeyi :raptık. ııf', 
Zannedersem birkaç ay daha hapisha- di derneğe yetişemiyor. Gelip göçen bir «Bay mebuslar! Biraz acaip ve tu- ıkı .ıstisna lıarıcı~~e, tarıhte Astur- (1) - cHalk cephesi> hiı1.:iunctinin Her iki millet istiklfı.l uğttJP;itıı ti 
nede kalocnk. Cemali kaçırmaktan baş- atem. istikbal korJ..."Un" bir uçurum .. haf olmakla beraber ı· t k' ,_ ya ısyanı kadar alıcenap davranmış ıktidara geçtiği tarih. landı. Araplarla birleştik. .. ~eOe. 

, lJ' , mec ıs e ı KO- b. . .. .1 B . n•·r<' r 
kn çare kalmadı. Yalnız herşeyi hnzır- Tekllsüf clmis karanlık bir gece önü- münist fraksiyonu me 1 k t' · d ır ısyan gosten emezt u ısyan (2) - Sosyalist partinin pa~lamcnto ze düşınnn olduğwnuzu z;ı, ,~ı " , , m e e ımız e d b" .. k h Ik d.. 1 rcı lamalı, \•e seni tstanbula göndermeli- ·· .. w · kr. k H 

1 
• 1111• 11• 111111•• ................. ........ zamanın a en uyu a • usman- Jraksiy01ttı şefi yanılıyorlar. Hakikatte ~n b1,ıe; 

mu ~ormege ım an Y~ • erşey ya.~ da hükümet konağı önüne kadar gel- lannın ha'-·atlanna bile clokunul- (3) - Dotcresin burada ima cıtil'digı·· .. ı dın' , 'ft"1°h \•e 00ye bir ıu:ndıı J .. ~ı 
yim. Ben onun firarını temin ettikten ve rüyn.. Durmıyan bır sel, akıp gıdı- mişti. Artık Gün,.<:< batm•c karanlık B J l 1 k d' 4o4 wu .,,.. "'" "' ~ ... n .... d - ı •ft b la ı· l c _, . -s "S"• mamıı:b.. un ar, sonra an en ı· nokta, sag·lann bir katliam hazırladık- n'yor Emir h"zrctleri Ankıırı:ı.ı~ u 
.,., ... ocrruca s ... n u ge ır m. cmaı yor. Nereye, ornsını da bılen yok. Ha- çökmüştü Caddeden gilmedi arkalararl . ., 1 b "'1. l w h tı . ... - ıvı:..- ,,. 
Turan da bir !tahran ~·apuriyle kaçma- b t1 k ftftı.. l ka . ' 1 erme yapı an u a ıcenap ıgı a r- landır. Türkiye Suriyc.nin büyük J;ıı ~· 

" yatın u mu a m .. ~u ü rşısmda saptı Dostu onu bekliyordu Sordu· l k k kl'W · • b"l .. t - _,. cSf 
1 d 

r-· · ki bW d t 
1 

· · · ama er e ıgını ı e gos eremeaı- (4) - Martincz Anido: Diktatör Pri- ması sıftiyle, tskenderun ın _, 
ı ır . .yıuınun • e nezare atına cehennem nuıbı duymamak mtımkün - Nerede kaldın dostum. Yarım sa- ler .• (Şiddetli alkıılar.) mo Dö Rivcra ::ama7'mM birçok insan- iki kardeş arasında doğan.~ 
alın~lardır. Çok ihtiyatlı hareket ebnek olmıyor. . .. . atten fwa gözlerim yolda- •.•••• Fakat bay Roblctl bütün '4Tm yanılanmuıM aebep oto" bir he- nasıl halledilirse bu ~,_. 



• a a 
ser muazzam 

.-. da g tir· m"ştir vuc 
ı,~~~olm, 19 (A.A) _ İs\'eÇ njansı (dır. baş yozısında diyor ki: 1 Türkiye hilkümelinin karşıl~tığı en 
~Yor: Türikeycde sulama meselesi de ıne\·- 1svcçi ziynrcti esnasmdn B. Ali Çc- ı mühim işlerden birisini modem bir 
'tij,~ç gUndeberl ls\'CÇl.e bulunan cuttur. Bu mesele su seviyelerinin sis- tinknya gerek memleketi gerek kendi münakale şebekesi vücuda getirmek 
~Ye Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya teınatik bir tarzda bir hizaya getiril- şahsı hakkında samimi hürmet, takdir teşkil eylemiştir. Bugün İsveç hüküme
t d liot-alde gazetecileri kabul ede- mesi ile hnllcdilecekUr. Bu işe bu se- ve sempati hisleri ile karşılanacağına tinin misafiri olan devlet adamı bu sa-
..._ l§akıdaki beyanatta bulunmuşı.ur: ne içinde başlanacaktır. emin olmalıdır. Biz 0 znmandanberi hada rnuznzam bir eser vücuda getir-

t; ~n gUnlerde derniryolu inşaatı Birçok memleketlerde halen çok va- Türk milletine karşı dostluk beslemek- ınişlir. Ve bu esere İs\•eç endüstrisi 
le..~ ıle Türkiyeyi birbirine çok yak- him hir mesele işsizlik meselesidir. Bu teyiz. Ve bunun mUtekabil olduğunu geniş bir mikyasta yardım etmek fır-
~"<lllıştır. lk memleket arasındaki TUrkiyede me\•cut değildir. Dc.miryolu mtişahede eylemekle de bahtiyarlZ. satını bulmuştur. 
~§tır. lki memleket arasındaki inşnntı, pamuk zeriyalı ve daha birçok BugünkU millileşmiş modem Türki- tsveçteki ikameti esnasında B. Ali 
\,. ~tur. Fakat tsveç firmalarının bi.ivük ış' ler kütle halinde i""'iye iş te- ye kuvvet ve istikrar bakımından çok ., tnta. .1 n k tl · 1 Çctinkayanın memleketimizin kabiliye-

~"'lendisl--Mı'nln sa'•lam eserlerinin min etmektedir. knza-.:. .. :.Jır. Türk milleti uvve ı 0 
• 1 ""' ö k d tl" 1 tıne ve yeni Türkiyeniıı gayret erine 

ı.ı 'u edesinden sonra bu şimal mem- B. Ali Çetinkayn sözlerinl şöyle hi- duğunu ve yapıcı işlerde u re ı 0 
-

'<((! h b mi., • karşı olan sempatisine emniyet getire-
kı ... akkmdaki hlirmct ve takdir tirmiştir: duğunu is at ct .. ~tır. 
~ .ıftı.. _ k d l"'" ı A•ftı·· 'tün ve onun ceğini ümit ederiz. t.ı,.ed "<UUl ziyade fazlalnı:mıştır. Tür- - tsvcçc gelerek mahallinde İsveç Tilr ·iye e :\,.cmn "" urı ., ...,. dnr · lt da muaz Gerek kendisine gerek refakatindeki 

e de · 1 · d 1 cndüst' rıs' inı' ve İsveç teşkilntçı sahası- müsavirlcrinin i csı n ın -ı. .... , - mıryo u ınşnatına evam o u- - . B t d la l t tl' b' t 
~ır. Bu iş için yeniden elli mil- nı tetkik etmek fırsatını veren İsveç zam bir eser vücuda getirilmiştir. u vn an aş rına şan ı ''e sn ve ı ır a-

L qralık tahs ed'lm' · 700 hükümetinin bu davetini samiıut bir esere bundan böyle n)'llİ enerji ile de- rihe malik büyük bir milletin rnulıte-
"lll Jcn. lsat vaz ı ıştır. .,anı cdilec"gv inden de emin olunabilir. rem mümessilleri sıfatiyle hoş geldiniz IQ\ 0rnetre murabbaı mesahası ve sevinçle kabul etmiş bulunuyorum. • -. 
l tr~e garp arasındnki köprü vaziyeti B. Ali Çctinknyanın bu ziyareU mü- Bu esere dcvn •:ı daimn ~m~~un men- deriz. ö y~leir milletin ki b~ millet 

t • Utkıyenin her istikamette geniş nasebetiy!e 1stokholmun en büyük ga- faatlerine hizmet zihniyeti hnkım ola- hnlen de yenı sahalnrda ve yeru vasıta-
~ •• 1Yi tnUn k t ı t ih · var- zetcsi olan Stokholms Tidningen bir caktır. lnrla yeni şanlar ka7.anmnlttadır. 

•••• n n e ıat arına üyacı ·····o••·············· .................. 1 •••••••••••••••••••••••• 
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~tansa, Cümhu 
milyonluk ·sti raz ve ıy r 

Cümhuriyet müdafaa 
olmamak icin • 

Ecnebilere 
diyor 

nazırı: 

çarpışınız, 

• 
esır 

z 
Başvekili bir 
mektup aldı 

Londra, 19 (A.A) - Daili Tdgrafın 
verdiği bir habere göre Bıışvekil Ç'..ember 
layin Milletler nrastnda bugün mevcut 
olan endi~lerin sebeplerini araştırmak 
ve tetkik etmek üzere beynelmilel bir 
komisyonun toplanmasını istiyen bir 
mektup almıştır .. 

Pariste verilen bir 

ıkramıye 
Fransanın 

Morlay 
en sevimli 
ile · 24 saat 

Garby lıforlay 

• 
ır 

yıldızı Gaby 
geçirecek 

Pariste, Direktuvar balosunda dan ayrıldı. v. 

Bu mektup on dört peskopos, otuz 
b~ üniversite rektörü bir çok mPbus ve 
tanınmış sf'kscn muharip tarafından im
zalnnmıştır .. d k·1 - 24 saat az şey degıl. •• Bu ada-

gece yarısın an sonra çe ı en tam- k b k cak 
balada Lopez namında bir şahıs mm sizi 24f saal kt uy ~.suzk"' ırlak a .. 

~oın 1 )-tık. a, 9 (Hususi) - Paris ve ltnl-
~tlcn ~naklarından Roma gazetelerine 
V &.le • aberlerc göre Fransız hükümeti 
t&.dc~~n cümhuriyct hükümetine mü· 
lııık& •nde muvaffakıyetle devam 
I~ l>?•ru Vermek için 100 milyon fraıık-

ır i tik ~ad ~ razda bulunmuştur. 
~ 

1 
rıd, 18 (A.A) - Müdafaa na-

>od, ndalgolo Pietro dün akşam rad
~ b' deniz ve kara kuvvetlerine hita
bıı rıu~ nutuk söylemiştir.. Mumaileyh 
'- Unda demiıtir iti : 

~'1n~ « Cümhuriyetçiler hali hazırda 
,, llai) lspanyollnm knrşı değil ayni 
~ ol lldıı. bunlara açıkça yardım etmek-an .. 
tııclttcd·uç millete karoı mücadele ~t-
'>'ıt ırlcr.. Bu üç millet Portekiz, Al

ı •. Ve İtalyadır .• 
'lur · 01d11• tıyctimize kııvu~mnk için açmış 

'1'1lıt~~tnuz cidal istikliı.I harbi şeklini 
n~ trı~ .. Bu dn biz.im için bir şereftir .. 
t~. ~~tıı.ki} ve serbest olmak istiyo-

Nıı..ı ıç kimsenin esiri olmıyacağız . .> 

dııı v lth müteakiben her türlü istibda
~·e he, · · ,~sının en menfuru olan ecnebi 

. ı· kadar insa sız ı ve curet ar ı gos-
F ransanın en meşhur ve en sevım ı . v• • .. 't d ı· . 24 termıyecegını umı e e ım. 
yıldızı Caby Morlay ıle tam sa- Gaby Morlay bu temenniye şu su· 
atı birlikte geçirmek hakkını kazan- retle mukabele etti. ayat aha ılığı 
mışbr. . _ Umarım ki böyle olacak •• fa-

Paris, 19 (Hususi) -- F ransada Caby Morlay bu garıp tombala)'l kat Direktuvar balosu t:alilisini ne 
hayat bahalılığı artmaktadır •. s~ şu suretle anlatmıştır : zaman tatmin edeceğimi henüz bil-
ne ba~ında 500 olan hayat bahalı-

d • b .. 606 l t -- Direktuvar balosunda tombala miyorum. Bana gönderilen mektuba 
lıFk erecesfr 1 ubs:unfl"kt'" 0 muş udr •• çekilmek üzere idi. Balonun tertip göre bu zatın ismi Lopezdir. 
ransız angı ır u uasyona a- . • .. • 

ha uğramıştır .• Dün akşam bir ster- heyetmden M. Robert Tebor tomba- Bari bu adam genç mı, guzel mı· 
lin 132 frank, bir dolar 26.SO frank-hada talii yaver olacak biriyle 24 sa- dir} 
tı... atlik hayatımı teşrikte bir mahzur Hiç şüphe yok ki Gaby Morlay 

Nota n 1 n metni görüp görmediğimi sordu. Bu suale da içinden ayni suali soruyor ve şöy
ne cevap verebilirdim} Kabul ettim. le düşünüyor : 

Nnnkin, 19 (A.A) - Japonya tn.ra-

Asiler tarafından kurşuna dizilen cümhuriyetçi milisle1' fından Çin hükümetine serdedilmiş olan 

istibdadının .. nl .. ey.~inde bulunm.~ştuhr. . ı Madridin cenubunda milisler Navas metalibe mezkur hükümet tarafından 
N ndıı Cum unyet D M k b ik verilecek olan cevapta Çinin mülki hü-ıızır sozunun sonu e argues asa asına karşı bir tazy. 

ordusunun mukavemet kabiliyetine hi-
1 
·ıcra tm' 

1 
'"t--''-'b il . b' kümrnnlık hnklımnn rinyet edilmesi lü-• • e ış er ve mu ~ı en as erın ır d 

tap etmiş ve şöyle demiştir : tanr ... • .. u u ta d t • l d" zumun a ısrar edileceği ve bu cevabın 
k 

,__ ·.... n r e mı~ er ır.. h" . 
_ c yek.vücut olnrn muıusvemet ma ıyetı ne olduğunu henüz bildirmemiş 

'- Cümhuriyetçilerin b- tayyueai dün 1 b 0 k ediniz.. Bizim için mukavemet ebne11. ...,, o an ır ta ım mukabil teklifleri ihtiva 
galebe çalmağa muadildir .. Fak.at akan öğleden sonra Madridin yukarısında edeceği istihbar olunmuştur. 
kanların aeyliinınR m&ni olmak ve iktı- asilerin tayy8'eleriylc muharebeye gi- G d 1 1 

sadiyııtımızın tamamiyle harap olmasının riımiı ve bunlardan iki tanesini düşür- ua upta grevler 
önüne geçmek için istical etmek icap 'müşlerdir •• Cürnhuriyetçilerin tayyareleri Roma, 19 ( ö.R) -- Kralcı tema-
eder. Madridin oimali garbisinde de diğer iki yülat besliyen Aksiyon F ransezin 

Madrid, 18 (A.A} - Havas ajansı asi tayyaresini düşürmüştür.. neşriyatına inanmak lazım gelirse 
muhabirinden : -·- Fransanın Cuadlup müstemlekesin-

moHntüekyi.ıe'metdokgvruuvvı.eletlreı· rihrBeokenvtJiellraı·neDdeel: Romanya kralı de vaziyet çok vahimdir .. Grevler 
p · 1 umumileştiğinden limanlarda faa-

vam etmektedirler. Bu kuvvetler dün arıs, 9 (Hususi) -- Paris civa- liyet durmuştur •. 
öğleden sonrıı mevzilerini islah et- rındaki hususi malikanesinde istira- lşi bırakan ameleler bir kaç gün 
mişlerdir.. hat etmekte olan Romanya kralı evvel hapishaneye hücum ederek si-

Asilerin Navalc~rnarede mühim kuv· majeste Karol bugün Londraya gi· yasi ve adi mahpusları serbest bı
vetler tııhoit etmiş oldukları haber ve-,diyo~·· Kralın bu ziyaretleri hususi rakmış.lardır •. Ameleler hapishane-
rilmektcdir.. mahıyette olduğu söyleniyor.. nin kapılarını kırmışlardır .• 

- Anka kuşu cibl hem sen orasını yere götürürüm, gitmeğe iyice karar 
bırak, Katırcıoğlu ile boy ölçüşmeğe 1 verdiniz ıni? 
kalkma! Kadı mahmur mahmur birbirlerine 

- Nedenmiş o? dayanan \re Abaza ile görüşmeleri sı-

- Dost nnsihati dinlersen, ona uy-ırasında şekerlemeler yapan ikl gence 
ma! Zira o ndaının gözU hiç bir şeyden 1 bakarak: 

Ve işte o gece kendisini hiç tanıma- -- Bay Lopeze bir günümü has
dığım bir adam kendisine 24 saati retmeğe mecburum. Sabah kahval
benimle istediği gibi geçirmek hak- tısını Londrada, öğle yemeğini Do
kını bahşeden bir zarfı alarak balo- vilde yeyebiliriz. 

lllll!mlDP!!I--~-----=--~--··-------· 
Birinci sınıf saattir 

•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

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

lzmirde satış yeri : 
2 

MORENO D. GABAY, Yolbedesten 59 

•• 
lata çınlata, şenlene, şenlene 

yaklaştılar. 

--- ... 
Iznık'a Dedi. lki genç te birbirlerine soku· 

lup: 
- Ne yapacağız şin1di? Ne oldu şim· 

di? •.• 
Derneğe başladılar. Etrafta silah ses

leri ve naralar hızlandı. Abaza Hasan 
olduğu yerden ve ayakta : 

~an:Tok DU Tefrika No: az 
yılmaz. DUnyadnn korkmaz, bugüne 1 - Bunları! dedi. Bunları yerine gö
kada~ .yaptıklarını, 1stanbuldaki hikA- türmeliyim. Daha tazeler! Yol meşak-

Son gUnU akşntn olmuş, kafile, suları 
bol, çamları bol bir yerde eğleruneğe 
karar vermişlerdi. Çöktüler çadırlarını 
çözdüler, kurdular. Gece mehtap ta 
vardL Abaza Hasan, Kadı Abdülkadiri 
kandırıp artık Hiübali olmağa başla
dığı iki gençle beraber çadırların ileri
sinde bir ağaç dibine minderler attırıp 
gece sofasını yapmağa koyuldular. 

- Arkadaşlar! Baskın var! Sillih ba

şına! .. 

....... .\h 
~ d llı.n! Burada kalmaktan vazgeç! 
~~ hunlardan vazgeçiyorum.. Ama 

11~n kal! Bulursan heWüminal-
. ....._ l{i .. olsun, bizi yolumuza bırak! 
~ l' ç 0 Yle şey olur mu hoca? Ben 
~ ha~ Yollara bırakır mıyım? Yol
tıq \'n~ isi var, uğursuzu var, hır
\.iı. ..... b 
"'ll'et ' en Katırcıoğlunun bulunduğu 

'··· neresi ise sora sora gidecektim 
ltadı .. 
....._ İta Söı.U keserek: 
....._ İt} .tırc.ıoğluyle ne işin var? 
....._ }(~ alacağım! .. 
....._ l<a lrnden? 
....._ ~ tırcıoğlundan! 
....._heden o? 

l''b,,~ir lı ... ~ ınrnan onu ve Haydaroğlunu 
~I! l' ğa ınemur edildik. Haydaroğ-
~ı çı~:layıp götürdük, Katırcıoğlu 
t:~ onu ' halbuki benden korkar, bu 
~~ b Yakalayıp lstanbula gönder

astnı keseceğim. 

- Sebebi? 
- Sebbi var mı? Onu büyük rütbe 

ile vezir edip bir viliıyel.e Beylerbeyi 
yapmışlar! 

- Evet Beyşehri Beylerbeyisidir. 
- Vay! ya! demek çok uzakta değil. 

Allah Allah naınl oluyor dn Beyşehri 

Beylerbeyisi oluyor? 

- Bayağı oldu. 
- A canım hoca! Beyşehri Karaman 

eyaletine hağlı bir valilik değil mi?Na
sıl oluyor da Beyşehri Beylerbeyi olur? 

- Abaza! sarayın canı isterse sine
ği Deve, Deveyi Sinek yapar. Ne ma
li'ım yarın öbür gün Karaman Beyler
beyi olmıyacağı .. 

- Karamnnda mutasarrıf yok mu? 
- Yok! idare ediyorlar, daha satıl-

madı! 

- Bence var. Paşanın birisi orada 

idi. 

yelerını duymadın mı? katine tahammülleri yok! 

- Duydum, ne olacak ki! - Ala! ben de beraber.. Şimdi bana 
- Öyle deme! bir defa kendisi kah- müsaade et! blr kahvaltı edip gitmek 

raman.. için hazırlık yaptırayım .. 
- Ben değil miyim? Dedi. Ve dışarıya çıktı. 
- Böyle dinleme sözümü!.. Kendisi .............. . 

kahraman, adamları çok, sonra da ts- .............. . 

tanbul o adamı tutuyor, ondan korku- Bir saat sonra kafile çadırlarını sök-
yor. Boynu yaralı Mehmet (paşa) is-

yan edince Köprülü Mehmet (paşa) nın 
yanına onu da serdar tayin ettikleri va

kı t Boynu yaralının nasıl etekler öptü
ğünü biz Ankarada bütün tafsilatiyle 
duyduk. Vazgeç yiğidim, uyur yılanı 

uyandırma! Sen de bir bchadırsın, o 
da .. Birbirinize çatmayın! 

Abaza lafı dinlememiş gibi bir omuz 
silkti: 

- Ne ise.. Sözümü unutturma! El
hasıl hoca seni, sizi yalnız bırakmam. 
Madam ki ısrar ediyorsun, ben malını
zı sonra ararım. lAkirı sizi 2idec~iniz 

müş, ver elini beri! diye Iznık yolunu 
tutmuşlardı. 

Abaza Ha.sanın bir dolapla ortadan 
kaybettirdiği Ankarn sofları, Kadının 
paralan, Abazanın ileri gelen ağaları

nın dalavercsiyle kafilesinin yükleri 
arasına karışmıştı. Ne knçıran vardı, 
ne de kaçan ... 

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

Kafile bir gün git1i. 1ki gün gitti, git
ti ve gitti. Abazanın adanılan, Kadı 

Abdülkadirin arkadaşları ve bilhassa 
ikl genç türküler. sarkılarla yollan çın-

Abaza Hasan biraz ~ıeyecanlı idi.Du
rup dunıp kalkıyor, bir dakika, beş da
kika kayboluyor, yine geliyor .. 

-.Ahhhhl 
Diye içiyord~. O hale gelmişti ki ışı 

azıtmıştı. Çirkin ve rnilstekreh gülüş
lerle acı acı gülerek bir aralık içtikleri 

şaraptan yarı sarhoş sululuklara baş-

ladı. Bunu farkeden Kadı: 

- Abaza! artık şehre yakın geldik, 
var sen yoluna devam et, Katırcıoğlu 
Beyşehrinde, boy ölçüşmek istiyorsan .. 

Derneğe kalmadı, bulunduklan me
sirenin sırtından beş on silah patladı ve 
mtithiş naralar belirdi.. Abaza Hasan 
yalancı bir hiddetle nyaklanıp: 

- Kimdir o? .. Ne var? 
Derken, Kadı korka korka: 
- Ne oluvonu.? 

Emrini vererek arkadaşları arasına 

daldı. 
Kadı ve delikanlllar bir ağaç arkası-

na çekilip sindiler. Ortalıkta naralar, 
silah sesleri arttıkça arttL Belki yarım 

saat kadar süren bu kapışmanın sonu 
Abauı Hasanın şu emriyle sona erdi: 

- Kaçın! ... Kuvvetleri çok! ..• 

Adamlar gerisin geri kaçmağa koylll
d ular. Abaza Hasan biraz evvel otur-

dukları yere geldiği vakit Kadıyı ve 
delikanlılnrı göremeyince, sesini üzer· 
lerine hücum edenlere duyuracak ka
dar çıkarıp bağırdı: 

- Hoca! Abdülkadir hoca! 
Ağacın arkasından bir ses cevap 

verdi: 
- Buradayız, ne var? 
- Haydi durmayın arkam sıra ge-

lin, bizi bastılar, ne olur ne olmaz, ya. 
kalanırsınız ha!. .• 

- BiTMEDi-



:Sahife G - -------· 
anisada canlı bir imar 

areketi 
Halkevinin aç1lma töreni - Hazırlanan 

3 aylık çalışma progranıı 
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Cumartesi r,ünü Manisada :ı--a· 
pıbn Kız er.stitüsünün temel at
ma ,.e Halkevinin açılma törenini 
Pazar nüshamızda kısaca yazmış-
tık •. Manisa muhabirimiz bu tö
renler iı;in a~o;ıdaki tafsilatı veri· 
yor · 

Man:~a. 18 (Hususi) 14 Tem-. 
················= . . . . TEKNiK VE BiLGiNiN ZAFERi 

~ .....••••..••.......•.•..•••.....•.••............... ......................•.•.................... 

• 

1 

•••••••••••••••• muzda :yapılacağını bildirdiğim hal· 
);evi binasının acılış törenile ensti
tünün temel atma merasimi o gün 
havanın bozukluğundan 17 tem
muza kalrnı<tı. Bu iki kutsal iş dün 
büyük bir heyecan icinde yapıldı. 

" Törene tam saat 1 8 de enstitünün 

insanlığın büyük bir başarısıdır 
Kodos ve Rossi'nin 933 yılında Moskova San Fransisko 
arasında kurdukları rekor, Sovyet ucmanlarının "ANT-25,, 

tayyaresiyle egale edilmiştir. B~ başarı Moskovada 
büyük tezahürata vesile oldu 

17 haziran 1937 tarihinde bü- Tayyareciler Kremlinde 25» muzafferane goge yükseldi .. 
tün radyo istasyonları, şimdiye Kutbun buzları üzerine «Upol» Amerika yolunda •• 
kadar eşi görülmemiş bir hava se- radyo istasyonu telsiz telgrafçı 19 haziran sabahı kutuptan ge· 
ferini takip etmek emrini aldılar.. Krenkel tarafından işletilmeğe baş- len bir tel~izde, istasyonun tayya
Moskovadan kalkan «ANT • 25» !anınca, tayyarecilerin de kutbu renin uçuşunu takip ettiğini bildiri-
tayyaresi, şimal kutbundan geçe- ·ı· yordu .. «ANT.25» tayyaresi «ölü 
rek San Frarisiskoya gidecekti.. mıntakalar»dan geçerken, tayyare· 

Sovyetler Birliğinin en şimali kıs· 1 nin kısa dalgalı radyo cihaziyle mu-
mında bulunan 14 istasyonu hemen I vasalayı temin etmek imkansızlaş-
İşe koyularak, mevceleri harıl ha- mıştı.. Sabahleyin motörün sesi du-
rıl araştırmağa başladılar. Şimal yulmuştu •. Hava bulutlu olduğu İçin 
kutbunda, sulara kapılarak yüz- ' kutuptakiler tayyareyi göremiyor-
mekte olan bir buz parçasının üze· !ardı.. Tayyareciler bulutların üze-
rinde yerleşmiş olan Krerkel ile rinde havanın çok güzel olduğunu 
üç arkadaşı bir meteoroloji bülteni bildiriyorlardı .• 
gönderdi ve «ANT. 25e, kutbun Saat yirmi biri kırk geçe tayyare-
vahşi göklerinde rehberlik etmeğe ciler Mackensie ve Liard ırmakları-
hazırlandı.. nın birle~tiği noktada bulunan Mac-

Bundan da anlaşılacağı üzere kensie kalesinin üstünden uçtu .. 
Şmidin reisliğinde kutba giden Böylece bir uçuşta tayyareciler 

temel atma isile baslanıldı. Törende 
ilbay Dr. Lütfü Kırdar, general Ali 
Riza Artunkal. ehrimizde bulunan 
saylavlar, parti ve halkevi idare he
yetleri, daire direktörleriyle binlerce 
halk hazır bulundu. Davetliler için 
yerler ayrılmı tı. Önce, hazırlanan 
işler gözden geçirildi. Binanın plan 
ve krokileri üzerinde verilen izahat 
dinlenildi. 

Şehir bandosunun çaldığı istiklal 
marşından sonra sayın ilbay Dr. 

- .~ 

Manisa Valisi B. Lü.tfü. Kırdar 
yüreklerin ferah duyduğu, beynin 
inkılap bilgilerile, yeni kültürle bes
leneceği ve beslenip yarına ve yarın
ki Türkiyenin muazzam kalabalığına 
büyük emellerine lazım ve yararlı 

... . •· • 
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Arasıra 
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Tur nayı gözündetı 
vuranlar? .. 
Yazan: Eczacı KC111al ,4"1ıl 

Pek genç, hatta toy bir dot~ 
var, evlenmek üzeredir. Dihka~ 
yorum, aşkı, İ§tİyakı, isteği ~ l<J1: 
kuvvetli ki.. Allah mesut etslllı tJ 
tısına bir kız çıkmış, bu genÇ a d" 

bir nişancı ruhiyle tabir cai:ıs;Jeır 
nayı gözünden vurmuş. Ben s a]ılı
ne dua ediyorum. Aşkına iştiY ~ 
rına hürmet ediyorum. Fakat fı11' 
mü diİıliyecek bir kabiliyeti olSJ 

1 
• 

!ağına çabuk ve pek genç ik~JI~ 
lenmenin mahzurlarından ball" • 
cektim. . ef' 

Genç ya§ta insanlar ekser~Y~ 
lenmek ile eğlenrneği birbırl tı1' 
karqtırırlar, evlenmek İçin )taY' fi 
manasını eyi anlıyacak bir defl'~r 
girmek lazımdır. Aşk, ve hayal ııJ. 
rine aile yuvasını kurmak, r~tıı bİ!I' 
bataklık ve çökük bir topraga eti\ 
kurmağa benzer. Hayatta pek g Jı 
Yll§ta evlenenler, çocukluğa ~ ~ 
ederken baba olanlar bugünÜJI• • 
nün hatta yarının içtimai hayat~ 
olmadan kopanlan meyva çe§~~ 
muhafaza etmi§, ediyor ve eo 
vaziyettedir. Evlenmek ile eil~ 
ği birbirine karı§tırmamak genÇ e alr 
görüp anlıyacağı §eylerden o)ııJ ııf' 
dır. Her evlenenin bal aylarında 1 ıJ1I 
nayı gözünden vurduğuna inıı~ ıl 
görüyoruz, hazan bal aylan g~~ •• 
turnanın onu gözünden vurd~ ~ 
ki oluyor. T uma deyip geç111ıye rrt" 
pek tılısımlı bir hayvandır, dar.b• ı~· 
sellerimize, §Mkılarımıza ze111ın ° 
fU beyhude olmasa gerek... ,,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Para ve esharrı 
kaçakcılığı 

. tı 
Bunu önlemek içt 
yeniden esaslı tedbir• 

ler alındı 
sefer heyeti, hava yollarının fethi Rusyayı Amerika kıt'asına bağla-

Açalnıa töre't'li yapılan yeni Halkevi binası -
için yapılan yarışta kendisine dü- mış oluyorlardı.. rı •• 

d Lütfü Kırdar, bu kız enstitüsiinün unsurlar halinde ortaya çıkacag" ı in- Nukut, kambiyo, esham. tahvi 8 ı]i 
şen rolü oynıyor u.. O gün şafak doğarken bütün dah ·ıJıl< 

sosyal ve kültürel a!anda oynıyaca- sanların yeridir. Bilmeliyiz ki Türk sermaye kaçakçJığının a fi ....; 
Şüphesiz, günün birinde insan- Amerikayı, seferin tafsilatını ve- 1 ,., ... 

ğı rolleri, cümhuriyetin okul ,.e aile inkılabı Türk vatanının imarı, kuru- tedbirler alınarak tamamen ön en 
ların kutbu aşarak iki kıt' ayı birbi- ren telgraflar kapladı .• San F ran- . ıat• 

kod h ık l h terbiyesine verdiği önemi tebarüz luşu Türk milletinin dünya millet- hususunda alınmış olan tedbirlerın 
rine bağlamağı tecrübe edeceklerini Prof. "midt sis a a gazete erin ususi ta-.., b I k h lk I ettirir veciz ve olgun bir hitabede bu- leri arasında en ileri ve asil mevkiini bikine devam edilmektedir.. ol• 
herkes düşünüyordu .. Fakat Sovyet aşıp Amerikaya gitme projeleri, ger· ı arını apışıyor, a yı maz tay- ) d B h 1 b lk I 

1 ki 
.1 . )' ) k . · h un u. « u ayır ı inanın i teme alması işi müşterek bir millet dava- Her nerede ve ne suretle oluroa , 

tayyareci erinin yapaca arı sefer çekle•mesi mümkün bir hale girdi. yarecı erı a Kış ama ıçın ava mey- ff k ı<>• 
1 ' d kı ed. d taşını muva a ıyet ve uğur temen- sıdır. Ve halkevleri bu davanın genç- sun Türk parası kıymetinin korun 

gizli tutu du ve dünya bu cür'etka- 25 haziranda üç tayyareci Krem- anına a. n ıyor u.. l 1 d k ~·~ 
F k 16 2< Çk I f V ni eri e atıyorum.» iyere hazırla- lik kaynağıdır.» . . . 'h d'I k ı ra •Y rane uçu•u, ancak tayyarecilerin lin sarayında toplanmış olan hü- a at saat , J te a o au- sı ıçın ıtb az e ı en arar a _.;ı 

• d nan yere ilk taşı ve harcı koydu. Az Sayın ilbay çok alkışlanan bu hi- d b nk ve.-
hareketinden sonra ömendi.. kümet azaları önüne çag" ırıldılar ve kuser e yere inmeği kararlaştırdı. d M d hareket e en veya ettiren a a .,. R f 'd" k zaman için e anisa a okul, yol, tabesini şu cümle ile bitirmiştir : ,Lal ,.,.-

1936 daki Bu··yu··k UÇ"•·· Stalin, yapılması düşünu"len sefer ivayet ena ı ı ve tayyareci, artı k hah müesseselerin müdürleri ve alfu- 1 .ı,ı ..,. hakk k la öprü, çe, spor sahası gibi eser- «Kısa bir zaman içinde Türkiyeyi h,.. 
la hakkında bazı izahat aldı .• Daha mu a o n bir muvaffakıyeti I murlariyle bunlardan başka f" «• 

San Fransiskoya gitmekte o n tehlikeye sokınak ı"stemı"yordu. Mos- er meydana getiren ve her işte ol- bir çok milletlerin gıpta ettikleri b d h . e••'y 
·ı Ç'--1 f Ba d k f o··nce Amerika ·ı S ti bı"rlı" d • b" 1 k · k ) I üç aydan ir seneye k.a ar apı.s c tayyarecı er "" o , y u o ve ı e ovye er - k · ugu gi ı mem e elın ü türel saha- mevkie u aştıran aziz başbuğumuz 

Beıı.akoftu .. Bunlar 1936 da kutup g" ini birbirine bag" lamag" ı tecrübe ova - şımal kutbu • şimal Ameri- d d il' · ld b le cezalandırılacaklardır.. e' 
k h k sın a a ımıze ge iği günden eri Atatürkümüzün ve mesai arkadaş- f •J e<P 

mıntakaıarı U··zerı"nden uçmuşlar, ettig"i için Amerikayı iyi bilen bir ası ava seferi ve Rassinin re o- b"" k k k b ) ba Kararnameye aykırı olan aa •· uyü ve yü se İr ilgi ile çalışan !arı kıymet i şvekilimiz ismet in· • ı .. · 
M k d k Ik Barentz de- rakip, Levanevski de orada idi. • . ru kırılmamıştı. . ']ba bu · d d 1 A .. ..• .. dl h"· 1 hı paralannı ve her türlü esham ve .,1 

O• ova an a an sayın ı ya eserın en o ayı n- onu nun a arını urmet e anmayı ··ıe'"' 
nizi~ Fransuva Jozef arazi•i ve Çeli- «ANT. 25» tayyaresinin bir mka: F Kodoı ve Roaai rekoru.. neler adına Bayan Nefise Alim Can borç bilirim.» Bundan sonra kordela villerle yabancı memleketler u • 
u k. burnu üzerinden geçerek keti önünde Çakalof ve Levanevs ~ ilhakika tayyareciler Rusyayı minnet ve şükranlarını bildirdi.. kesilmiş, bina gezilmiş davetliler çekilmiş çek ve poliçeleri izinsiz: "'~• 
K:~n atkada Petro Povloska var- planlarını izah ettiler .. _Levanevskı Amerikaya bağlamakla beraber, Bundan sonra önde şe~ir bandosu ve halk hazırlanan büfeden izaz edil- leket dışına çıkarmak veya kaçırıı>•bi' 
mak ç 8 uretiyle 9.374 kilometrelik seferin dört motö~lü b~r tayyare Mo~kova ile San Fr~nsisko arasm- olduğu h~He kafile halkevine gel- mişlerdir. Evin büyük salonunda teşebbüs etmek ıuretiyle üç aydafl)ıet• 
bir mesafe katetmişlerdi.. ile yapılmasını tekl_ı_f ~ıyordu. Ca- ?akı m~safe 9.600 kılometre o~du: miş ve buranın açılış töreninde bu- toplanan halka evin müzik kolu ta- seneye kadar hapsedilmekle beP •• 

y . f h bk. kalof ise, tek motorlu olan «ANT. guna gore, Fransız tayyarecılerı )unmuştur.. rafından kla•ik parçalar dinletilmiş zaptedilen yabancı paralar. e•."""'.ı•· 
cm sc ere azır • 25» i methediyordu.. Kodos ve Rossi"nin 1933 te kur- HALKEVINDE ve üyeden Perihan Dümer, Hikmet tahvillerin miiaaderesine de huktıl 

Bu seferden döndükten sonra, Hava kuvvetleri şefi Alksnis, Ça- duklan rekoru da kırmış olacaklar- M · · ı 1 fı d d ~·ten : 
b . b" · d h" im b .. h d anısanın Yeşı çamları içinde Bozkurt tara n an a heyecanlı şi- nacakbr.. Bundan baıka zapteo• ıl•"" 
ır ırın en ıç ayrı ıyan u uç kalofun proı· esini terci e erek mü- dı •• Fransız tayyarecilerinin bu re- 1 d 1 •· 
k d k b ak Am k yükse en mo ern yapı, teşkilatı iti- irler okunmuştur. Samimi, bir hava A - Yabancı malların zapto un .1 ar a aş, ut u aşar eri aya nakasalara 8on verdi.. koru ne gibi şartlar altında başar- 1 h · ı k .,p• 

"tm -· d'" ·· d""] M k • k. uhe bariye i tıyacı tamamen karşılav. a- içinde geç va te kadar eg"lenilmi•- tarihteki borsa rayici üzerinden t 
gı egı uşun u er.. o• ova - idare Ma ınaaı § ıi.. dıklarını kısaca afi latalım : ' 
P t P 1 k f • · tık . cak olan yeni hal'.evi binası bayrak- tir. Açılış töreni müna•ebetile eve edilecek kıymetinin bir katı.. . el' 

e ro av ova se erını yap tan Bilgi akademisı, astronomi ens- Kodos 1896 da Aisnede lviers ) ) d ·~ • 
b · k d k d" )arımız a sü,s enmişti. idare heyeti bir çok yurddaş a üye yazılmak su- B _ Esham ve tahvillerin .al&.•11 

•• 
sonra, u yem re oru a en ı- titüsü ve devletin bütün §ubeleri, kasabasında doğmuştu.. Gönüllü ) 1 .,,, .. 
> • • • h ki ld • h kk k davet i eri ve halkı büyük bir sarni- retile halkevine olan bağlılıklarını 11• makamlarca bı"ldı"rı"lecck de1'erle11 

•erının yapmaga a arı o ugunu hulyalarını ta a u ettirmeg"e ug" _ olarak iştirak ettig"i büyu"'k harbi La- ) k ) • 
d 11 miyet e arşı adılar. On dakikalık göstermişlerdir. 
üşünüyorlardı.. Onun ıçın mi i raşan üç tayyarecinin İşini kolayla•- şından sonuna kadar yaptıktan son- d ) ed 

d Iaa k K • bir İn enm en sonra süel bando- Halkevi muhitin ihtiyaçlarını göz 
mü a omiser muavini agano- tırmak için seferber oldular •• Tay- ra 1928 de bununla beraber kapa- )d 

b k d 1 nun ça ığı İstiklal marşını müteakip önüne alarak üç aylık bir iş proğramı 
viçe İr me tup yaz ı ar : yareciler Şçokovs tayyare meyda- nan daire içinde mesafe rekorunu Ik · ba k B d ha evı ş anı kordelenin kesilme· hazırlamıştır. un a muhtelif ders-

cMoıkova • Petro Pavlovık ae- nının yakınında bulunan bir eve kırmıştı.. Jb d l k 1 sini i ay an rica ettiler. Bunu kabul !erden ikma e a an ~ocuklar için üç 
ferindc cesaretimizi ve bilgimizi yerleştiler •. Yanlarında bulunan bir Oranda 1901 de doğmuş olan buyuran sayın ilbay, halkevlerinin kurs açılmış, ayrıca keman ve man· 
gösterdik •• Malz.ememizin iyi~. de I dokto~ da tayyare~ilerin takip et- Rossi is';', Le Brıx ile bera~r Uzak memleket kültüründe oynadığı bü- dolin dersleri de verilmeğe başlan
bu suretle bellı oldu •• Bunun uzc- 1 melerı gereken reııme nezaret edi- Şarka gıderken fırtınalı hır gecede yük rollerden bahseden bir hitabede mıştır •. Bu değerli çalışmalar, mu
rine müteredditler yeni rekorlar j yordu .• Tayyareciler ailelerini, ço- kazaya uğradı •. Rossi paraşütle at· bulundu. Bilhassa dedi ki : «Bu catı hitte eve karşı büyük alaka uyan· 
yapmak için müracaate ba§ladılar. 1 cuklarını, her şeyi unutmuşlar, ya- lıyarak kurtuldu.Bundan sonra Ros· altında işi olımyan İnsan yoktur. Bu- dırmaktadır. 
Biz böylelikle iyi bir ders verdiği- pacaldarı uçuştan başka bir şey dü- si, Bussutro ile beraber Kost ve Ko- rası snirllerin gerile gerile hız aldığı, AKIN 
miz için memnunuz.. Fakat ileride 

1 
şünmiyorlardı .. 7 haziranda Rodolf dosun rekorunu kırdı.. ------------------------------

yapılacak uçu§larda da hahrdan çı-1 adasının radyo istasyonu tayyareci- işte bu iki tayyareci, 500 bey· miş, 1929 <.!a da Avrupada büyük Cromof ve arkadaşları on üç ha-
kanlmamamızı istiyoruz.. Kutup )ere yol göstermeğe hazırlanıyor- girlik tek motörlü ve tek satıhlı bir uçuşlar yaptıktan sonra 934 te ziran tarihinde kutbu muvaffakıyet
uçuflannda da değerli bir tecrü- :du .. işlerin yolunda gittiğini gören tayyare ile beş ağustos 1933 te Nev- kapalı daire üzerine dünya mesa- le geçtikten sonraAmerika toprak
be sahibiyiz .. Tayyare hazır.. Mü- lpilotlar, bir gün İzin alarak ailcle- yorktan hareket ederek yedi ağus- fe rekorunu kırarak <ı:Sovyetler Bir- !arına varmışlar, San Fransisko hi
rettebat ta biz, birbirlerinden ayni- rinin yanına gittiler . tos 1933 te Şamın 90 kilometre ce· )iği kahramanı» unvanını ve Lenin zasına geldikleri halde yere inmi-
mıyan üç arkadaş olacağız.» Tayyaredeki tadilat nubunda bulunan Rayakta yere İn· nişanını almıştı . yerek yollarına devam etmişler ve 

Şmidt sefer heyetinin yardımı.. Tayyarenin motörü muayene edil- diler .• Tayyareciler bu uçuşla lngi- Hararetli bir sporcu, avcı, res- en nihayet yine Amerika toprak-
T ayyareciler bu mektupla ka- mİ•tİ.. T ayyarecilerin oturacakları liz tayyarecileri O. R. Grayford ve sam ve heykeltraş olan bu tayya- larında küçük bir kasaba olan 

zanmağa haklı oldukları bir şerefi kısmı hususi bir şofaj tesisatı ısıtı- Nikoletsin rekorunu kırmı1 oluyor• reciniıı idaresinde bulunan tayyare, Saint - Jacinthoda yere inmişler-
ellerinden kaptırmamak istiyorlardı. ,yordu .. Moskovadan kauçuk bir lru-dı.. Çkalof ve arkadaşlarımın tayyare- dir .. Tayyareciler, Meksikaya ka-
Fakııt Sovyet hükümeti Moskova-

1 
sandal, yeyece'' içecek, çadırlar ve Sovyet Tayyarecilerinin yeni sinin aynıdır .. Ancak tayyare çifte dar gitmek niyetinde oldukları hal-

Şimal kutbu - San F ransisko hattı daha bir sürü eşya gönderildi •. Çka- uçu,u... kumandalı<'ır ve dahili tertibatı sa- de, sırf Amerika topraklarında yere 
üzerine bir tayyare çıkarmağı he- lof bunlnr arasına bes kilo da tuz Fakat, kutup tarikiyle Sovyetler yesinde <laha hafiftir .. Daha rahat ve inmiş olmak için bu küçük şehir-
nüz düşiinmi~·ordu.. 1 konulmasını emretti . Fakat bunun Biıliği Amerika seferi Sovyet tay- geniş olan kamarası daha iyi ısıtıl- de seyahatlerini bitirdiklerini Sov-

Profesör Otto Şmid kutba bir ne icin kullaııılacaii;ını bilmiyordu .. yarecilii(ini tatmin etmemiş olmalı mıştır.. yet İşgüderliğinc telgrafla bildirmiş-
sefer heyeti götürmeğe hazırlanı- Bununlıı beraber kimse de onun ki, üç Sovyet tayyaresi. yine kutup Kaza ihtimallerine karşı )erdir .. Tayyarecilerin seyahatlerinin 
yordu .. Böylece, «Dünyanın kü];,_ I bu arzusuna kar'1 gelmeği dü Ün· tarikiyle Amerika ya varmak ıçın Bu tay} arede, kaza ihtimalleri son kısmı oldukça güç geçmiştir ... 
hı~nın üzerine bir kaç adam yerleş- medi.. Moskovadan yola çıktılar.. de düşünülerek hususi tertibat alın- Bunlar Saint - "Jacintho'ya inebile-
tirmek mümkün olacaktı .. Kutup 1 18 - 20 haziran tarihli hava rapor- Bunlar Cromof, Yomaşef ve Da- mıştır. Tayyarccilerin yanında, Çka- ceği bir yeri iki buçuk saat müddet-
lıavza•ının orta!ına yerleştirilecek ları, 70 tul derecesine kadar hava- nilindi .• Mürettebatın şefi olan Gro- lofunkine nazaran üç misli daha le boş yere araştırmışlardır.. 
bir radyo istasyonu Moskovadan nın müsait oldufıunu gösteriyorlar· mof havacılık hayatına 1917 de fazla ve yirmi dört saat yetecek ka- Bu son uçuşun neticesi şudur : 
gelecek bir tayyarenin pilo:u•, dı .. Çkalof fır attan istifade etmeği başlıyarak İç harbe pilot olarak İş· dar mayi halinde oksijen ve mecbu- Kutup yoluyle Moskova • Ameri
Kanada veya Alaskanın ilk radyo kararlaştırdı ve 18 haziran sabahı tirak etmiş , 1924 te tecrübeli pilot rl bir iniş halinde lüzumlu her şey- ka uçuşu başarıldıktan başka. Sov· 
İstasyonları civarına kadar yol 0 Ös- sad be te, gün" in ilk ışık n orti\- dP.recesini almış, 1925 te büyük Moe- den başka bir bu,uk ay )'l"tecek ka- yet tayyarecileri Kodos ve Rossi-
terehilirdi.. dınl tmağ b~ !ark u.t\ i "r ar " ' 

•• • 

bir katı.. ·ıJ« 
C - Çek ve poliçelerin ifde etlJ jJ• 

ri kıymetin yakalanan tarihteki rsi ~J 
ne göre Türk paraaı olarak tutarının 

katı.. •' 
O - Yabancı paralar ve eıhsffl f.' !•• tahviller kaçırılmıt olup ta zapto pil 

manupa A ve B fıkralarına göre t~ Ja 
olunacak kıymetin iki kati niıbetı:t' 
ağır para cezası alınmasına da bül<w 

dilecektir.. p•• 
Kaçak olarak tutulup zaptedil•:li•" 

ra, esham ve tahvillerle çek ve P .~· 
!er hakkında zabıt varakası tutul•' ,, 

,,. t•h 
tır .. Bu zabıt varakasının bir örnegı Jtf 

luya verilecek ve zaptolunan ~y dı-' 
makbuz mukbilinde o yerin rn•l "'ı "•" 
• 1 1 k H .. krn° "" gına tes im o unaca hr.. u (t'~ 

para cezası talfsil edildikten sorır3 tı;~ 
1. 1 h. ·ıı . . .,;Je<' ve po ıçe er amı erıne gerı v 

tir.. tıli 
Müsadere edilen para ve kıY"'ıa.ı' 

k Pat• 
evrak satışından elde edilece ,~ 

" parıt · la kaçıkçılarıdan alınacak agır vt 
zaları gümrük idarelerine verilecek hiP' 

gümrük idareleri tarafından hak 
5~.,r'' 

lerine dağıtılacaktır.. Bu suçlar do t'lp1· 

siyle milli ve ticari müesseselerde y 1,,ı 
lacak tetkik ve tahkikler Türk ~· ~·· 
kıymetinin korunması hakkıodakı bıJ.11 11 
nuna müteferri kararnamelerde •Pl" 
salahiyetli gösterilen makamlarca! ,, 

lacaktır .. Bu hüküm, müddeiumu~'. ~·· 
hikimlerin ceza mahkemeleri usu ", et~ 

ı .h. 1 · · takYı nununda yazılı sa ı:ı ıyet erını 
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lff:.a~en çok meraklıyun. Tanrı beni 
1 
buradan kurtarınız. Size çok yalvan

lçiQ uı. Fakat bu adamların ne yapmak run. 
Resmi mercileri igfal suçundan takibat 

Müddeiumumiliğe yazıldı lilll. buraya geldiklerini anlamak iste- Kroas bağırdı: 
- li . . . - Küçük Şantöz Viyoletta! 

• 
ıcrası 

ınerakl etnen koş gıt. bu gıbı yerlerde Se:.--i tanıyan genç kız olduğu yere 
tifedir. 1 olmak ayıp değil esaslı bir va- mıh.landı kaldı. i/ e yeni bir ümitsizliğe 

ruo düşerek mırıldandı: 
koştu.~ sUr'a~e harap köşke. doğru - Ah ne yazık... Gelen beni kurta-
Baklcıdı. AnJ da paraları bır yere racak bir adam değil. Belgoderin mua-

Bucada mukim B.Şerefeddin 
tarafından, Alsancakta devlet 

demiryolları çuval dairesi şefi, 
B.Necmeddio aleyhine ikame 

edilen hakaret davasının geç~n vini imiş. 
AiANAS - 25 - tki damla yaş, sararmış olan yanak- günkil duruşması sırasm::la, 

p TiRiN BABÇEStNDE !arının .. · d ·· "ld'. suçlu tarahndan mahkemeye 
lll ardaYnnta Şarl eski köşke girdikleri K ~e~n ~n suzu u. 
d.~~ iki uşak yani Pikvilde Kroas ro~ e ar. gönderilen ve devlet demiryol-
""9Cll'lda nöb · tarak .:ı.1 __ • - Vıyolctta sen burada ha!... lar• doktorlarından B.Ziya ta• 

r-ı. etçı o kalUUiU". D ~ k l d k ndi · · k • Qfı-incis. d . . I emege a ma an e sının pe iyi k d'ğ ı uvardaki yarığın dibınde, tan d v b. d ka •v• d rafından imzalanan rapora ar• 
ı en kö~l~Un kapısı önünde buluna- .. ıd~.gt ır a am pının e~ıgm en gö- l b 

taktı G 1nu1 u. Bu adam Bclgodcrdı. Kroas bu tı müşteki veki i, u raporun 
. · ayet cesur tanınmış olan Kroas d f . : h k k 1 d .. lSteıniy k ~ a da Belgoderı elınde hatırı sayılır a ; ate uygun o ma ıgını ve 
,__ 1_ ere etrafına korkunç nazarlar b" 11 k .. .. d.ı. b.ld' ·1 ı 

P dan 
ca aşladı. Elini hançerınm sa- n·zı . . .. . ••tctil 

•ır .... tına" b ı· • • l ır sopayı sa ıy:- ·~ gorunce sarar basta olduğu ı men S'1ÇıU 
ııı ı erının uzerıne ço. . N dd' · B adan iz · ayınnı ord Gö .. Un ·· .. d ecme ıom uc mıre 

Sen Itok kil" . y duki'. .. z~..._, onun e Belgoder Viyolettayı kolundan yaka-
lı ısesin e duşmawarlıı. yap- 1 k v gelerek şu dakikada bi'e va-
ğı ~ al' l ıyara bngırdı: 

fp,_ Y ı mücadele carunnıyordu. Bu H d' . . . ff daha . zifesi başında bulunduğunu id· 
,_ ı"<ll'la Kroas Dille dö Gizin mutlaka . d - day ı kıçelrıye gır .. .' ır seru 
~eı:ı.rı:_,_ •• 

1 
' j ışarı a ya a arsam elımden kurtula- dia ~derek vaziyetin maballin-

.,._,~ını o dilrtcceğini ve arkasına bir 
~ L-yd t • takt .. d .. . maunn. de tesbitini talep etmiş ve bi-
rı.. ua u çetesı ıgını üşupi.ıyor-
'""- Bun . . . . Zavallı kız başını eğerek yavaş, ya- kı·m B. Nac·ı Erel bu müdafaa 
,.._ un ıçın elini hançennden ayır- k' "k d . d .. 
"'"'l'or On! vaş iiçu aıreye ogru yo11andı. Bel- hk • I · « nr mutlaka gelecektir > kar<111smda ma eıneyı tati ı 
eli.Ye nur ld ' kü ü1 dıml ··İa goder bu dı:fa Kroasa döndü ve sordu: r 
ha.ııçed hı anıyor, ç ' a ar - Burada ne· işin var? ederek Atsancağa gitmiş ve l 
ı..._ • e ~ irçok alatın bulunduğu am- suçluyu vazife başında gör~rek 
~--~o~ru yürüyordu. Tam ambara - Usta... sizi arıyordum. 
U~lb't sırada gözi.ine bir karartı - Öyle ise işte beni buldun. Haydi keyfiyeti bir zabıtla tesbit ey .. 
~U.b «İşte, geliyorlar! ... > diye sıçradı. ba~lım düş önüme ... Yoksa sopayı lemişti. Bu hususta muhakeme 

uki g l dilş d ı:.:1.ıı H . yersın. fh k 1 ~ • e en man e6 .......... emşı- • sa asıDI o ur ar1mı:za yaz.mı' 
ruotncn ı'di. Korkusundan bembeyaz kesilen Kro-~ ve muhakemenin Pazartesi gü-

• as t11bancasına sarılınca kadınca- as verilen etl".re boyun eğdi Küçük da- d 
gıı L .r.._ • d · nilne talı'k edildig .. ini bil irmic-ua&ıcdı: ıre en ıçeri girdi. Filomen tahtalnrın ~ 

~ ~ ~kına durunuz. aralı~ından b~.tün . şu sahneyi . görmüş tik. 
lnın ll'~ıre Fılomen karşısındaki adu- ve soylenen st,zlerı tamamen ışitmiştL Dlın bu muhakemeye devam 
~o cesaretine şaştı. O, tiril tiril tiri- HattA Krobsın Belgoderin önünde diz edilmiş ve durqma çok heye• 
ta~u. kadının sesini, işittikten sonra çökmesinden ürkerek kaçmağa başla- canlı ve çok alakalı geçmiştir. 
a::e~ını yerine koymu~tu. mıştı. Kadıncağız hem seviniyor hem Mahkemenin geçen duruımada 
~ıre bu defa işi bir az da alaya de ilzülüyordu. Üzüntüsü hayatının bi- ittihaz ettiği karar veçhiJe suçlu 

k seslendi: . 'k k . 
_ N ka rıcı va asını teşkıl edecek olan aşk ihzarh olarak mahkemeye ge• 
~~ b dar da cesurmuşsunuz? yuvasına girmesindeiı sevinci de es-

h. aşının derde glrdiğini d;;.,.;ı_ . d . . ' ··~ . tirilmiştir. 
~ı-ek kad ..._.... rarcngız aırenın sırrını ogrerunesın-

- B ına sordu: dendL Yine karar icabından o)arak 
""·ı enden ne istiyorsunuz? ' B b l d' -' k ~ı om Filoınen doğruca odasına gittL Arka- suç:unun uca e e ıye uo -

kıt- ... en artan bir haY]:'etle herife ta- dto"'t Sö0 r Marı'ue bı"n hır" '-'emın' ettır· dik- t t f d · "naga 'başladı: -:t ., ., oru ara ın an muayenesı ya-
- ?ie güzel sesiniz var. len sonra hadiseyi anlatmağa b~lad.ı: pılarak uzun bir rapor veril-

i~.~ evvelce kilisede okuyucu - Manastırda bir erkek var. diği anlaşılmıştır. Dün okunan 
- Fakat hemşirem, hu yeni birşey b " l 

d 
~·ı u rapora gore, suç unun ya· 

- Deınek kilise adamı idiniz? . egı · · d 1. d" • · - E ı _ Dog~ru amn benim söyledig·im ge- palan muayenesm e Ken ısının !tat . '-'Ve ce biraz bu ·~ çalıştun.Fa-
§trndi yasakçıyım. lici geçici değil. Adeta ,yerli... Daha · gezebileceği, vazife görebi!ece• 

ıı; Ben de uzun zamandanberi bir kl- doğrusu bir değil iki... Bir de hapse· ği ve hatta mahkemeye kadar 
da i 0~u~·ucusu ile taı şnak arı.usun- dilın~ bir kız var. gidebileceği gösterilmiştir.On
llı.i, ~ın. Fakat doğrusunu söyliyeyim Sör Filomen bütün. gör~ükle~ baş- dan sonra, muhakeme safha· 
boylu en okuyucuları, bu kadar uzun tan aşağı anlattı. 1\farı Anı d~rın, derin 81 aynen şöy'.e cereyan etmiş-
~ sanmaı.dım. 

1 

düşünmeğe i:l.aldı. Bu kadın görünüşte tir: 
~ttı:;:ıa. Fil~men gö.rüşıueyi hay~ Jcabalığına rağmen pek kurnazdı. Gö- Hakim: 
b\l tna r. llemşıre on ilç senedenberı 

1 

rüp j~ittiklerind~n kurnazlığı ile istiia-
llQda, ~l!rda yaşıyordu. Kırk beş ya· de etmesini de bili:di. Bir hayll düşün- -Siz bize bir rapor gönder· 
lurıdug~dı. Vaziyeti elli beş yaşında bu- dükten sonra Sör Filomen gördükleri- diniz, bu raporda tam bir ay 
t. unu gö tenn " ·· ·ı 'd' ç· · · h b b J d " ıtıtıdi . . s ege musaı ı ı. ır- ni kimseye söylememesini sıkı, sıkı ıshra ate mu taç u un ugu· 
llıiye•;ıındıye kadar hiçbir günah işle- tenbih etti: · nuz :zikredilmiştir. Fakat biz 
otek.· • akıt bulamadığından kuduruyor, ının b - Aman hemşirem şimdi söylediğim si2i istirahatte deail, vazife ba-
doı_ erikinin yaptıklarına bundan ,., 
~l'l kızıyordu. . sözler çok mühimdir. ftnda görn.üşiük. Ve yine siı, 

~or ~.Qsla karşılaşınca eziliyor, blizülii- - Öyle mi? ayni giln bir saate kadar mab· 
l'el'e ~~.genç kız gibi utanarak gözünU - Eminim eğer Mad:ı.m Bovilllye şu kemeye gelel:>ileceğinizi ıöy1e· · 
L "'gt:Yoı-du lht' k tb· Kro sırlara vakıf oldugvum.uzu bilirse hak- • '\Cl.tş • ıyar a ı asın mıştiniı. 'Fakat ge!mediniz. 
ıt1'"'dıs' •nda he.vecan duydu. Kroas ta klmızda çok şı'ddetlı" hareket eder S ~ ... ıy · • izi tekrar muayene ettb dik, 
btıllı e kadar nefsinde mevcudiyetini - Beni korkutuyorsunuz. 
;tt.1,,ediği sevgi duugusunu ilk deftı bu . k tr.. hakkınızda verilen raporu din· 
'll .,a ., - Dilinizi tutarsanız hiçbir or~" l 
clis·, .... r kadın karşısında hi.ssetmic: ken~ 1 ediniz ne ·diyeceksiniz: 

••l 0 d h -ı: yo dur. 
..,, a eyecana kaptınnı"" Suçlu ce d' ı:.iloınen .. 

1 
. . ~ .. ~ .. -. . - Dilimi tutarsam bundan ne knuı~ vap ver ı: 

~l soz erırun Kroas uzerındekı .. - Bu hastalık, yini kalp 
ı. etinı .. n.acagım. ""h gorcrek cesaretini artırdı,· h 1 
<1 .. çbede çiçekler al - Belki çok mühim bir servet. asta ığı ben de mevcuttur. 
.. i ve meyv ar arasın- B ·d 

aı:_ ı- gezinti yap ak t kllfı · il . - Fakat nasıl? azan şı detini arlhrır. Hatti 
"l'du . m e mı erı 

gele · Bırbirlcı-ine aşk ilAnı manasına - Bu benim bildiğim iştir. Duyulma- tesbitten avdet ettiğinizden 
~~~ sözler sarlettikten sonra elele ve- sını ·istemediğim için şimdi susacağun. !Onra, bana yine fenahk geldi. 
det\ lllanastırın gizli, herkesin göziin- - Güzel. Lakin ben öğrenmek iste- Doktorlar muayene etti. Ver· 
ler. ~ak bir köşesine doğru ileriledi- rim. Bu hususta benim ne kadar me-
Uç gu··lloınen, Kroa->ı reise tarafından raklı olduğumu bilirsin? dikleri bir çeşit zehirle kalp 

ndenb · darbelerini güçlükle durdura-
~QrQ SOkt erı girilmesi ;\'asak edilen - Sonra öğrenirsin. Büyük serveti 

l\roa.'i .u. ele geçirdiğimiz zaman bir şehirli gibi bildiler. Beni istediğiniz müta• 
ıçeriue g· dikt d . . . hasaıs Doktorlara muayene et· 

- Şıınd' " ır en sonra sor u. gıyınccek ve bahsettiğin kahramanı eli-
1 burada n olac k' tirebilirsı·nı·z. - Şu .. .. e a · ne geçircbüeccksin. Bunun için şimdi 

l§le 0 kuçuk evi görüyor musunuz? susmanız lazımdır. - Belki sizde kalp hasta· 
bi~· ı:aya giı·""" v. Ki li 

"-t ı-.L ~._.,gız. mse oraya ge P K k lıgı" vardır. Fakat bu L-stalık '«.ııat roas, gönlüne akan bu adamı te - lftl 
~l-1 • sız ctınez ve konuşacağımız 

t'~rı i~ilınez. rar cfo geçirmek Umidi Filomcni sus- mahkemeye gelmenize mani 
lt iloıtıcn k turmağa kafi geleli. deg" ildir ne için rapor gönder• 
eı·tedı) • uru elini koluna geçirdi. . . . . . . . . 
~ 1 t'ı- fnknt g·ı k · t d'kl . Marı AnJ Fılomenı odaya kıhtliye- diniz. 

\cı • rmc L'> c ı erı ve-
İ\act 'ı kapalı idi. · rek dışarı çıktı. Şarl Dangolemle Farda- _ Heyecan içindeyim. 

bulun ın felaket diye mırıldandı.Adam yana gösterdiği eski köşke doğru koş- - Hakaret iddiasına ne 
deıı· n r.:S<ıretini toplıyarak tahta per- tu. Fakat köşk bomboştu. Duvardaki diyorsunuı? 
~bliı- to~=rinde:n allamak, bahçenin yarığa koştu. Yıkık duvarın üstüne _ iftiradır. Ve Asliyede 
~~ sııada ~~~n kapıyı açmak istedi. çıktı. etrafı araştırdı, kimseyi göremedi. bu müşteki aleyhine bir dava 
'ill\a n 1 . it lakun ayak sesleri kula- - 26 -
,.._ . ot' dı G açılmıştır. Bu davanın o dava 
~'1tıarnak .. .' riyc dönlip bakınca ba- MANASTIRIN GtZLt YERl 
~ç kız . ıçın kendini gilç tuttu. Bir Zavallı Kroas 7.angır, zangır titriye- ile tevhidi liıımgelir. Ve ben 
"-itı Ya.I saçları dağınık elleri birbirine rck küçlik daireye girdiği zaman Belgo- hukukumu muhafaza için bir 
~ ~lil'o:ran hak1şlarla kendine doğ- der elinde sopasiyle onu takip etmiş vekil tayin edeceğim, mühlet 

blı- u. Bu kızcağız kalpleri par- ve güzelce kapıyı kilitledikten sonra vermenizi rica ederim. 
aea çikardr. sormaja b&tl•m•ştı. Hikim f11 karara tefhim elti: 

• • 

y~cek vaziyette bir ay tam 
istirahate muhtaç olduğunu 

tevsik eden rapor hilifındaki 
idd anın kendisinin mesai }'e• 

tinde görülmesiyle teeyyüd 
etmiş ve bu hadise lzmire iıi 

için gelebilen bir adamın Buca 
yoluna daha çok yakın olan 

yol uğrağı mahkeme binasına 
gelememesi veya ge1emez den-

mesi fevkalade dikkati calip 
bulunmuş ve şüphe oJunan bu 

raporun bahikatler hilifın~a 
verildjği de son muayene ra· 
porile tevsik olunmuştur. 

Şu itibarla bütün evrak su· 
retlerioin ve raporlaran çıka· 

rılarak sahteliği son raporla 
beya~ edilen suçlunun mize· 

retine ait 17 temmuz 937 ta· 
rihli istidaya ilişik 15 temmuz 
937 tarihli raporu \'eren ve şu 

suretle yalan yere rapor ver· 
mekle beraber resmi mercileri 

de iğfale teşebbüs eden Dok
tor Ziya hakkında seri 

takibatı kanuniye icrası zım· 

nında evrakın bir müzek-

kere ile Müddeiumumiliğe 
tevdiine ve suçlunun ı:aman 

geçmedtn celse kararı veçbile 
derhal tabibi adliye yollanarak 

oraca da muayenesi ve ilk ra· 
porun varit olup olmadığı yo· 

lundaki mlit~leastnın ahnmasma 
ve şahitlerin celplerine ve de-

nildiği gibi bir dava mevcut 
olup olmadığının sorulmasına 

xe muhakemenin bu sebepler
den ta!ikine karar verildi. 

Bu karar tefhim edildikten 

sonra, taraflar salonu terketti

ler. Fakat birkaç dakika geçer 

geçmez müşteki tekrar salona 
girdi ve bai:time qitaben: 

- Suçlu hu karar üzerine 
daire!eri doktorlarım, tabibi 

adliye göndermek ve bir teslr 
yaptırmab.. üzere iki şahsı oto· 

mobille Alsancağa gönderdi. 
Haber veriyorum .• 

· Hakim cevap verdi: 
- işinizi takip edersiniz, 

böyle bir hal vukuuou tesbit 

ederseniz, cürmü meşhut yap· 
lırabilirsiniz. 

Bu sırada suÇliı da içeriye 
girdi ve Hakime hitaben: 

Bunlar hep yalandır, sizi 

tesir altında bırakmak isti· 
yorlar. · 

Hakim buna da cevap verdi: 

- Türk hakimleri kimsenin 
tesiri altında kalmaz. Bize 

yalnız Allah ve Vicdan kor· 
kusu hakimdir. Bunu iyice 
biliniz. 

- Adaletin tecelli edece· 
ğine eminim .• 

Suçlu tabibi adliye gönde
rildi ve muhakeme de talik 
edilen gününe bırakıldı. 

iç Hastalıkları mütehassısı 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütüa satış deposu karft· 
ımda 65 numaralı muayene• 
hanesinde hastalannı kabule 
baılamışhr. Telefon 3956 

Evi : G6ztepe apartmanı 
karpunda No. 1018 

Telefon : 2545. 

Sah ık T evfiknaf:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en h~ıJadw yerinde ve denize karfı levkalade latil maR<t 

zaralı ~ok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

SA,LIK·SOtUKLUK·EKOnonf 
- DEnElTİR 

KELVlNATOR iki deta daha Ü lflediii _ 
halde arnı rand&rnan elde edilen yeglne .oluk hava dolaplan 

18 Ay ·Veresiye !Sabş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçah Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA :- Ahmet Sabri Acarsoy 

Kemalpaşa icra memurlu- f 
ğundan: 
Kemalpaşa inhisarlar daire· 

sine borç!u Aozızca köyfinden , 
eski muhtar Halil lbrahimin iş· 
bu borcundan dolayı tahtı ta· 
sarrufunda bulunao Anzızcamn 

Mezaralb mevkiiode ve tapu
nun kiounsaoi 325 tarih ve 
170 numarasında kayıtlı doğu· . 
ıu çay ve süütçük yolu batısı 
Nif yolu poyrazı tapuda tah· 
sildar Mahmut Atem yol kıb
les: tapuda yol Atem tahsildar 
Mahmut lar!aıile çevrili ve de· 
rununda 32 bfiyük ve 70 adet 
küçük aşı zeytin ağacilc 20 
adet zeytin delicesi bu!Unan 
6433 metre murabbaında ve 
200 lira değerindeki tarlasile 
Gö!cük mevkiindeki keza ta· 
punun kanuDusani 325 tarih 
ve 170 numarasında kay.ılı 

doğusu Kapus çayı batısı bacı 
molla biraderi poyraıı hacı 
Ali molla kıblesi molla Hüse
yin 6ağile çevrili ve 25 lira 
değerli 3676 metre murabba· 
ındaki tarlalann açık artırma 
ile sahşa çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Birinci artırması 
23 .. 8 - 937 pazartesi günü· sa· 
at 11 de icra dairesinde ya
pılacaktır. Bu arbrmada gayri 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesi No. 541 

Ölü Mordehay oğlu Hayim 
lşpiyanm Karataşta .Mimar Si
nan sokağında biri diğerine bi
tişik 17 numaraJı ve her iki 

kısım (1100) lira muhammen 
kıymetli ve emlak eytam ban

kasına l735) liraya ipotekli ev 
ile ayni ıokakta 12 numaralı 

ve (450) lira muhammen kıy· 
metli evi ıahlığa çıkarılmıştır. 

ilk satı~ mahkememiz lrnri· 
dorunda açık artırması 24-8-37 
Sah günü saat 15 te yapıla· 
caktır. Bu müddet içiode her 

kes mahkeme kalemine mi:ra· 
caat ederek istedikleri iıahab 
ala bileceklerdir. 

Muhammen o!an kıymetin 

yüzde yelmiı beşini bulmadığı 

takdirde en çok arttıranın hakkı 

mahfuz kalmak şartile müza-

yede on beş gün sonraya yani 
13-9-937 Pazartesi günü saat 
on beşe talik olunacaktır. Bu 

son müzayedede kat'i ihalesi 

yapı'acakhr. istekli olan Lu ta• 

rihlerde Mahkememize müra-

caat etmeleri ilan olunur. 
2462 (1349) 

menkullere konul an kıymeti •1•••11!1~lll!!!lllllJll!I~•--• 
yüıde }etmiş beşini bulduğu 1 DlŞ TAMIBI 

takdirde müşterisi üzerine iha· Cevat Oa~wlı Je y2pılachktır. Bulmazsa ikin· 
ci arttırmaya kaiıp ikinci art
tırmada 7 • 9 - 37 sa'ı günü 
ayni t de icra kılmacakhr. Bu ikinci Beyler sokağı nu· 
artırmada tahmin edilen kıy mara 65 J 
metin yüzde yetmiş beşini bu!· T e1efon: 3055 

1 
masa dahi en çok artırana r--------------"7 
ihale o!unacakhr. Miizayede 
peşin para ile o'up müzayede
ye iştirak edeceklerin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya 
banka mektubu ibraz etmeleri 

• lazımdır. Bu gayri menkulJeriu 
vergi borçları .satış bedelınden 

tuluJ1tcağı ve clellaliycsi müş· 
tetiye ait o!duğu ve açık ar· 

ku!lerdt: 
olanların 

bir hak · ve ili<::~i 

bu müddet zarfn·da 
icrnya müracaatları aksi ta~· 
dirde hakları tapu s:cilile ~ a
b't olmadıkça paranın pa} ln
şılmasınditn hariç ka1ac=lk':m 
ve daha fazla ma'lımat ed n· 
mt.k istiyenl~rin Kemalpa 2a 

icrasmın 933 - 37 numarasına 

tırma ıartname:eri berkeaio müracaatleri 
girebilmesi için 20 giin müd-
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FLİT taklidi mayi rle müz'iç pirelerin / 
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!ZMtR BELEDiYESiNDEN : 

1 - Üç bin üç yüz lira be· 
deli keşifli değirmen dağında 
postncı Ali efendi fokağından 
itibaren caddeyi takiben dört 
yüz doksan metre uzunluğunda 
yapılacak kanalizasyon işi 30 -
7 - 937 Cuma günü saat on 
nltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif şartname ve 
planı on altı buçuk kuruş 
mukabilinde baş mühendislik
ten satılır. iştirak için iki yüz 
otuz yedi buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuıu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - Dokuz yüz seksen ik 
lira seksen kuruş bedeli keşif! 
Koklıca kabristanına yapılacak 
muhafaza duvarı 30 - 7 • 937 
cuma günU aat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştirak 
için de yetmiş dört liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

3 - Beher metre murnbbaı 
iki yüz kuruştan yedi yüz lira 
bedeli muhammenle 62 sayılı 
adanın üç yüz elli metre mu
rabbaındaki 26 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname veç
hile 30 - 7 - 937 cuma günü 
sant on altıda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
İfin elJi iki buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte Encü
mene gelinir. 
13--16--20--23 2347 (1290) 
- Cenaze ve basta nakline 

mahsus ( Siebert } sisteminde 
bir otomobil alınacalctır. Bedeli 
muhammeni şartnamesinde ya
zılı yedek alat ile birlikte iki 
bin liradır. Baş katiplikteki 
şartname veçhiJe 3-8-937 Sah 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz elli liralık mu· 
vakkat teminat makbuzuzu ve-
ya banka teminat mektubu ile 

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

Cinsi miktarı 

lzmir demiri 4000 kilo 
Lama ,, 35X6 200 ,, 
Çember demiri 100 ,, 
25X5 

Fiah 
L.K. 

13.50 
13.50 
15. 

Yuvarlak 11 8XS 100 ,, 13.50 
Poyra yerli malı lOOadet 1.00. 
50 No. 
Dingil yürek mar- 15 ,, 23.00 
ka No. 50 
Lama demiri3Xl 400 kilo 13.50 

., ,, 6X2,5 400 ,, 14. 
Tek araba sustası 10 ,, 45.00 
yürek parka SON o. 
Nallık 10X3 200 ~" 
3 çcrek yuvar- 100 ,, 
lak demir 
12 milimhk yu- 200 ,, 
varJak demir 
Çelik ana susta 200 ,, 
demiri 

16 
15,50 

14.50 

45 

50 lik kapela çift 20 çift 2.50 
Yukarıda cins ve miktarla

rile muhammen bedeli yazıla 
demir malzemesinin başkatip
likteki şartname veçbile açık ek
ıiltme ile ihalesi 27-7-937 Salı 

hakkından gelinemez o 

FLiT. bOtün haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flifin formOIO hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrür. SOpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldİğınıza emin olmak için: siyah ku· 
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 
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Ul 
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o 

Q.. 
Yarıklara ve köşelere bıraz FLiT TOZU 
serpıniz. Haşarat derhal telef olur. 

....., ·_,.. ...... 

gününe temdit edilmiştir. Hep
sinin muhammen bedeli binse
kiz yüz on beş liradır. iştirak 
için yüz otuz alh ôuçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ve 
ya Banka teminat mektubu ile 
söylenen günde ve saat on al
tıda encümene gelinir. 

2467 (1348) 

Cümhuriyet meydanı arka

sında sureti mahsusada ayrılan 
arMda inşa edilecek olan Be

lediye sarayının projesi müsa .. 

bakaya konulmuştur. Müsaba

ka müddeti ilanın neşri tarihi 

olan 20 - 7 • 37 tarihinden iti

baren dört aydır. Müsabakaya 

iştirak edecekler, tanzim ede
cek! eri projeleri bu müddet 

zarfıoda Belediye fen heyetine 

imı:a mukabilinde teslim ede

ceklerdir. Bu hususta malumat 

almak istiyenler Belediye baş 
mühendisliğine müracaat etme-

lidirler. Projeler teslim edil

dikten on beş gün sonra de

receleri tasnif edilerek yalnız 

l.irinci gelene iki bin lira ve

rilecektir. Müsabakayı kazana

mıyan projeler sabip~erine iade 

olunacakhr. 
15--20--25--30 2383 (1303) 

A.KLINIZDA OLSUN Ki 

KJNAKQL Es;!n~e 
sıtmalılara, iştibasızlar?, .zn· 
yıfJara, kuvvetsizlere ıştıba, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
ilnkıbaz hayalın düşmesidir 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

Kulak, Boğaz, Burun hasta
lıkları mütahassısı 

Doktor Operator 

Sami ula~çı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Salihli Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

D No. 6 - 937 
Salihlinin Akviran kö. Mus

tafa oğ!u Mahmud Karakuşun 
6 - 7 - 37 tarihinde vefatile te
rekesi yazılmış olduğundan 
müteveffada alacaklı olanlarla 
ona borçlu bu unanlarıo bir ay 
içinde alacak ve borçlarını mü
beyyin vesaikl.erile birlikte sulh 
hukuk mahkemesine müracaat 
etmeleri aksi takdirde ne te
rekeyi ve ne de mirasçıları 
şahsan ·takip edemiyectkleri 
K. M. mad. gereğince ilan 
cılunur. 

Elyafl ve yapPlması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların tav iyelerlne maz· t. 
har, temiz ve beyaz dişler te· a 

min edeo, bütUn dflnyanın ~ 
TANIDIGI 

Di RÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFIYECiLERDE BULUNUR 

1 L A-N 

t.La 

lzmir ·ı i Daimi Encümeninden~ 
Kapalı eksiltmeğe konulan iş : Menemen - Muradiye yo!u yapısı 
Açın tutarı : (23451) Lira (69) kuruş 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda yazılıdır A) Kapalı Eksiltme projesi 

istekliler 

Kapnfr ekc:Htmenin yap1Jacağı 

B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnnmesi 

D) Fenni şartname 
E) Açın ve kroki 

: Bu evrakı lzmir - Ankara -
lstnnbul Bayındırlık direktör
lüğünde görüp inceleyebi
lirler. 

yer, tarih, gün ve saati: : 5 - Ağustos • 937 Perşembe gü-

Eksiltmeye J!İrebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

nü saat 11 de lzmir ili Daimi 
Encümeninde 

: 937 Takvim yılına mahsus Ba· 
yındırlık Bakanlığından alınmış 
Müteahhitlik ve Ticaret odası 
belgeleri. 

: (1759) Lira 
2367 (1345) 

'l!S!I~~~~~~~----..... ~~ 
Kapalı zarf· eksiltme ilanı 

Tire belediye reisliğinden: 
1 - 29 - 6 - 937 tarihinde yapılan ilk kapalı zarf eksiltme

sine istekli çıkmayan Belediyemiz ve müessesesinin 937 
Mali yılı mevadı müşteile v~ ~stopi ihtiyacat.ı 1 ~ - _7 - 9~7 
tarihinden 3 - 8 - 937 tarıhıne ~adar yırmı bır gun 
müddetle ikinci defa kapalı eksiltmesine konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ihtiyacahn: 
Muhammen 

bedeli 
Lira Ku. 
4800 
840 

88 50 
550 
45 

6323 50 

Kilosu Nevileri 
60000 Mazot 

4000 3 ve 4 ıfır makine yağı 
590 Gaz 

2500 Benzin 
75 Jstopi 

Yekurı 

3 - lsteklilerjn şartnamesine göre tanzim edecekleri teklif· 
namelerini 3-8-1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
14 e kadar belediyemize tevdi etmeleri ve muhammen 
bedelin % 7,50 niıbetindeki ve 474,26 liradan ibaret 
muvakkat teminat makbuzu veya Bank mektubu ile 
Ticaret ve sanayi .. odası 1937 yılı kayıt vesikalarım bu 
teklifnameye leffetmeleri ıarttır. 

4 - Eksiltme ve fenni şartnameleri örmek ve izahat almak 
istiyenlerin her gün çalışma saatları içinde belediyemiz 
müessesesi muhasebesine müracaatları ve şartnamelerin 
bedelsiz olarak birer kopyasının verilebileceği ve istekli· 
lerin 3 - 8 • 937 Salı günü saat 15 de daimi encümene 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

20--28 2428 (1344) 

lktısad Vekaletinden: 
lktısat Vekaleti Ölçüler ve Ayar müdürlüğü için teknikum 

ve Yüksek Mühendis mekteplerinden meıun elektrik ve makine 
mühendisleri alınacaktır. Bu şeraiti haiz olanların en kısa bir 
zamanda evrakı mllsbitelcrile birlikte Aukarada Ôlçiller ve 
Ayar müdürlüğüne milracaatlan. 

Bir Grfpin a lmadan evvel 

lstırebın ve ağrının en 
şiddetlisini en koloy, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

yormaz. 

20 'TEMMUZ SALI 1937 

Aldıktan beş dakika ıonra 
.. . - ·- ·- . -··--···-- ·- ·-

Ucuz - Tesiri - Zararsız 

Manisa Sıhhat ve içtimai Mua-
venet Müdürlüğünden: 

Hane Bedeli keşif 
Tek Çift Lirtı 

19 00 6729 1 - Manisa merkezinde 2 No.lı şehir tipine 
göre Marsilya benzeri kiremitli kargir 
3ve5 No.lı tip!ere göre kerpiçtenKoldere 11 
köyünde 

14 8416 

.. ,, ,. Muradiye köyünde 16 3 5050 
" ,, ,, Mütevelli ,, 3 16 7341 
,, ,, 11 Hocalı ., 24 00 5712 
,, 11 ,, Çobanisa 11 24 00 571~ 
,, 11 11 Saruhanlı ,, 13 00 3094 
" ,, ., Gömü!celi ,, 13 12 8064 
" .. " Kayışlar ,, 14 00 333~ 

Yukarıda yazılı } erlerde göçmen evleri inşa edifecektır· 
29-7-937 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15,30 da Manisıı 
iskan müdürlüğünde her köyün ayrı ayrı ihale edilmek için açıl\ 
eksiltme ile münakasalan yapılacaktır. 

2 - inşa edilecek işbu evlerin keresteleri hük ümelçe verile
ceğinden kereste hariç işçiliklerile beraber bilumum malzeıııc: 
müteahhide ait o1mak üzere inşaatı anahtarları teslim edilmelc 
suretiyle yapılacaktır. 

3 - Is~ekliler mevcut inşaat keşif ddterin<leki umumi kıy
mete göre yüzde 7,S nisbetinde teminat akçesi ve kanunen ka
bul edilen teminat mektuplarını vezneye teslim etmeğe mecbur· 
durlar. 

4 - Bu evlere ait fenni, idari ve münakasa şartnameleri 11.c 
planlar isteklilere Manisa iskan fen memuru tarafından gösterı· 
lecektir. 

5 - Eksiltmeğe girec~klerin kanuni tarifata göre vesaikinİ~ 
komisyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etmeler• 
ilan olunur. 2451 1343 20--23 

1 LAN 
İL Daimi Encümeninden: 

Eksiıtmeğe konu.an iş 

Açın Tutan 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda yazılıdır 

istekliler 

eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saati 

Eluiltmeğe girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

lzmir - Urla - Çeşme yoııı· 
nun 44 f-400 - 45+100 48 . 
000 - 48 -1- 700 kilometreler• 
arasındnki şosenin esaslı oııa· 
rılması. 

(2347) Lira (52) kuruş 

A) Kapalı Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri gene• 

şartnamesi 

D) Açın ve proje . ~-
Bu evrakları Bayındırlık Dıre 
törlüğünde görüp inceliyebilirfet• 

5 - Ağustos - 937 Perşeıııb~ 
günli saat 11 de iL Oaiıtl' 
Encümeninde. 

: 937 takvim yılı müteahhitlik ~e 
Ticaret odası belgeleri. 

: )176) Lira 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 


