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-BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE- : : : : ..... _.. 
Halbuki Türk milleti kadar ka- 11 • • PAMUK Bt.r;-~;p~RAZtTi.P 

nunlara, hükümet emirlerine mutlak • ' Çok zararlı bir haşere olan püserc:'~ 
bir itaatle saygı duyguları besliyen lardan bir çt·şittir. Emicilerden olan ·rıı 

ikinci bir m'illet göstermek pek Dün 600 teneke benzin satıldı haşere pamuğun yap .ık ve fi~I~ 
zordur .. Geçen gün de bu münase- emerek neşvünt masma ınani oldugu dal 
betle bu mevzua temas etmiş, halka b ld k •- k k• 

B •t k l d b • ne atı so urnca ve r.;uruuıca .. d• 
nezaketle muamelenin bir ırejim azı vı a.Ayet ve aza ar a enzın tehlik'"Ji ola'bilır. Bunlar daha zı>' t· 
borcu olduguw nu hnbrlatmıştık.. d du H"cuın e ger.ç yapraklann üşmanı . u ı 

Dahiliye Vekilimiz her fırsattan b t raıP 
istifade ederek bu ehemmiyetli eskı· fı.at u.,zerı·ndıen satılıyor tiği yapraklara hortumlannı al 1 ti Vatandaşlar oraduki nusğu emerler. '\'e bun arı •·r 
mevzuu alakadarlara hatırlatmakta, d w 
halkımıza, Türk milletinin ruhi yıf düşürerek büyümeden dur uru~ 
asaletine uygun bir şekilde mua· F UZU 

1ü mükellefiyetlere T b [ b h . d 'Jd. J b Jd Bunların znrnrına uğrı}·an hııstn yııP ~ 
mele yapılmasını ciddiyetJe istemek- tabi futulantazlar .f OY Q ının enzin i tiyacl temın e l l. stan U Q lar uz 'ktan belli olurlar, gür y~P~!Jı. 

• • • • • , • dallar yerine, kıvrık, biçimsil: ~~prar.JlJJ 
tedir.. • . .. .. Seyyar mükelleflerin vergiye ta- faksı antreleri ındırıf mısflT , adetü dumura uğramıı.ı çıplak !ılı~ d ııııl· 

Bu ehemmıyetlı mevzuu butun bi tutulmazdan evvel vaziyetlerinin ' sırıtır. Yaprakları ve genç surgun , _J 
devlet teşkilatının sistematik bir iyice tetkik edilerek fuzuli mükel- Bduliyece benzin satışına dün ele liyeye verilerek haklarında takibata le- •ı Şimdiki hnldc gerek vilayeL ımka-

1 
b k'ld h 

1 
b t rnııfl""' 

k 'ld .. ·· ·· d b l d k b l d' l . . . d ·h•' arı u şc ı e asta anan ne a 1 ... şe ı e. goz onun. e... .u uı:ı urmas~ lefiyet tesisi gibi hallere meydan ve- devnm edilmiştir. Dün sabah Sokoni vessül edilcccktiı. mı, gere e e ıye ıenzın ışın e t .ı- k b'I' .. J ybed g,"·r.~· 
ve takıp eylemesı, amırlerın aksı rilmemesi hususuna dair Maliye ve- müessesesinden devren nlınan 600 t~- Torbalı kazası belediye reisi dün vi-

1
yaca cevap verecek vaziyette bulunu- verme .a 1.ıyetını a .w~r.. aııı'° 

hadiselerde diğerlerine örnek. ola- kaletinden vilayete bir tamim gel- ncke benzinin belediyece tesbit edilen J.ayete bnc:vurarak benzin fıkdanıntlan yorlnr. Vaziyetin birkaç gün içinde nor- nebnt bıtlermd 11 bRhsettıgımız ı ~·ıı" 
ek ıd d ı h l '7 • b- ·" • w 1 b ·ı k ruttuı>~ cak Ş i e sert avranma an 1 ma mİ§tir. Bunda deniliyor ki : fint üzerinden satışı ynpılmış, gündelik şikayette bulunmuştur. Torbalıda köy- ınale doğru gideceğı tahmin edilınc-k- -~ı)u ~ ~~yve ugaç ~~mı 1 e ~·eli hııf' 

eclilmiyecek bir va;-ifedir •. Sert v.e Bazı yerler varidat idarelerince ihtiyaca cevap verilmiştir. lcrdcn Tepeköyüne kamyonla bostan tcd' s..ıylemıştık. Onun ıçm bu tehlık ,) 
b ıh h lkı d ır. k k ·· nkk bulurıJll 

haşin olmamağı i assa a a aı- gündelik gayri safi kazanç üzerin· Ancak bazı kazalnrda benzin fıkdanı tnşımnk ı.ıecburiyctindc olnnların cid· Jstanbul, ı (Telefon!.) - Şehrimizde r~ye nrşı .ço mutey ız 
h 1. d b 1 memur d .. ~L •--- • d l di tc ık t kt'kl--rı' id k •· bır zarurettır. ma temas.. a ın . e u unan. . - en vergiye W.Oi tutuwmamı ıcap vardır. Bilhassa Garbi Aruı o unun bir suret s ·ın ı çc ı " , ra c111- .... ksi ücretlerinde ucuzluk yapılma.-.ı ELf.Sl 

lara .her gun telkm eylem~l~yız. ettirecek işleri olmıyanlann meş- çok viü:ıyetlerlnde hftla eski fiat üzerin- len mahsulün zararln karşılaşacağı ı,u. . .. . MOCAD rJ 
Bır yandan devlet teı::kılatmın bu gulı·yet vazı"yetlen" la"yıki veçhı"le den .... tıı::lar ynpıl.:ı·~ı gelen haberlerdcı1 d' ilı . . karnrlaştı. Taksı ucrctlcrınde antre llkbnhnrda : Bu haşere taze ve '1> 

~ .,.. ·""!<' uı.o ır nıştır. yirmi kurus oldu. Kilometre ücretlerin- b 1 1 k 1 bat bıııı' 
ehemmiyetli noktayı bütün memur- tetkik ve tahkik edihnemesi dola- anlnşılmaktndır. Vilayet mnkaını bu ın~sele ile mcş- : ... . ne nt nra ge ece 0 ursa genç ne . ıJıı 
larına sindirmesi, diğer taraftan yısiyle fuzulen kazanç vergisine ti- Yakın kaz.alarda gizlice yilksek fialle gul olnrak istenilen miktarda benzin te- de de tenzilat yapılacaktır. Taksı uc.117.- mukavemet cdemiycceğinden tehlılce ııt 
kültür ışığının yurdumuzu nurlan- bu tutuldukları anla~ılmlflır. benzin satlŞl yapıldığı haber verilmek- darik edilmiş ve Torbalıya sevkedil~- luğu nrabaları büsbütün ortadan bl- artacağı yuknrıki izahattan nn\aşılrn1~ 
dırmrun, halkı cehaletten kurtarın~- Gündelik gayri sifi kazanç üze- tedir. ŞUphe edilemez ki bu gibiler nd- tir. dıracak, motörlil vasıtalar artacaktır. Onun için pamuk erken ekil,.rek he 

;~c;t~t.~.~~':'.lı~ye Tı~~~= 11:!k :i'!~ı~1~~> ı:':.:a1ı isti= ............ M~;k~; .... ·s;~k;·;~·~·~~ .. ·k;;~·;~ ................. f ;k~~ .. k;·d;~;~· .... ~:%:;~·,; ~~:i::~:,.:!:~:~~;h~~~ 
hafıfletecektır. nun yınnınci maddeainde sarahaten d ha~crenin olduğu yerlerde erken ekıı> 

HAKKI OCAKOOLU yazılıdır. Varidat idarelerince bu l kl l k Sıhhiye Vekaletin en birinci tedbirdir. uıı>° 
madde bülanüne göre her hangi A man erı·ngı· a aca geldi Pamuk ekilen yerlere yakın bııl ·Jel 

Evve Ce 
bir tabıa namına vergi tarbından • . ... • k" k d hhat diğer nebatlarla yabani otlarda bu bı . 

l --L- dded -!'-edilen Vılayet ıs an a roıu ıı .. .. .. w • "l lı' 
evve 0 !fGl&aJn ma e ~ 1 l -dı • b l d • 0 

" t kA 1 t' d D gorulunce hemen &Şagtdakı for'J11U t' 

umur ve teıebbüaatla iftigali olup '' enmıye a~ an ı V?lAıçt~~ıb'f.~ve;.~ ~~ a e ın e zırlanarak makinalarla hastalanın'' 11
4. 

Mu·· ık alanlar olmadıiınI? alikalı memurlar ta- arı o Y. vıyaye .ekedıgde ı mıt r.aenek"ıne batlım ilaçlamak bu suretle pamuğ• 
afı d b t trafh tkik em a ro a geçen . 1 ••• rıı· r n an. • ızza. • ve e ca te -BAŞTARAFI 1 lNCI SAHlFEDE- ki · . d alacakl d B"t 1 d b rak k llP"-

Vlllyete batvurdular 
Dün üç kişilik bir .grup vi· 

layete müracaat ederek ev
velce emvali metrukeden yük
sek fiatlerle satın almış olduk-

ları emvalin tutarının yüzde 
altmış beş nisbetini ödemiş ol
dukları halde bau zaruretler 
dolayısiyle mütebaki taksitlerini 

verememiş oldukları için mülk
lerinin satılacağını ve satış için 
aldıkları fiate nazaran çok dü-

şük fiatler takdir edildiğini şi
kayet etmişler ve demişlerdir 
ki: 

Bu fiatlerle mallarımız satıl
dığı takdirde biz yine borçtan 
kurtulamayız ve hatta bu borç
lar evlat ve ayalimize bile mi
ras kalır. Biz mallardan vaz-
geçiyoruz, varsın sablsın, ka
nuna karşı bir diyeceğimiz, iti
l azımız yok. Yalnız biç olmazsa 
borçlu kalmıyahm bari. ·--
Ölünılü kaza 

Kahramanlarda Güven so
kağında 20 sayılı evde oturan 

Devlet demiryolları kondöktör
lerinden Bay Celalin oğJu 12 
yaşlarmda Hayri Hilil çayında 

yıkanırken yüksek olan köprü
den atlamış başından ağır su
rette yaralanmışbr. 

Yaralı, Memleket hastanesi
ne kaldırılarak tedavi altına 

alınmış ise de bir müddet sonra 
da ölmüştür. Hadisede hiç 
kimsenın sun'utaksiri olmadığı 

tesbit edilmiş ve cenazenin 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Kaza 
Keçeciler ismet paşa bulva

rında Osman oğlu Süleyman 

idaresinde bulunan 4 sayın 

binek arabasını seyyar börekçi 

Mehmede çarptırarak yaralan
mdsına sebebiyet verdiğinden 
yakalanmışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BORSA] 
Uz Um 

Ç. Fi at 
303~ esnaf bank. 
17 M.J.Taranto 
320~ Yekün 

4.50 18.75 
11.50 13.50 

447274~ eski yekun 
447294 U. Yekun 

Zahire 
360 Ç. Buğday 5.875 6.25 

kiki man earmgın en an ye- nazaran bazı ilaveler var ır. 1 _ ge mcsıne mey an ı ·mama 
ve bili ne ıtina olunı:naaı lazımdır. k.ld k" ed' kad rd 
B d b .. I b h . b" kim rar altına almış, bu şe ı e ı t ı- kunu yirmi milyon lira a ır .... hassa bu sene vilayetimize getiri- dı~. ı.", 0 un an oy e et' angı ll' se- J .. • ·h· kad d Ş d" M k ha kas Al k 1 S ıoo ""11 

• • tib" b" l . I yatı :anunusanı tan ıne ar e- im ı er ez n 1 manya- Iecek: olan göçmenlerin is an arı u ı.iJo 
nm vergıye ı ır meıga esı o - . d.k ted" t ta d l k .th l"ttan toplıyaca • d"I k l • tı d Gıızlı arnp sabunu 2 "" d ... h ld ·· del"k • si.fi vam ettir ı ten aonra ıya ı ma- an yapı aca ı a a - için mşa e ı ece ev er ın,aa n a ı:ıı 
mıı ıgı .. a. e gun ı. ga>:". men durdurmuştu. ğı paralarla bu mikdan tarih sıra- çahşmak üzere fen teşkilata kad- lnhisnr nikotini 500 gra biı' 
kİdaı.?ç u~~~~ri.«:.~. v::kaYd tabı ~- Bunun sebebi de bankanın açık- siyle imkan dahilinde öclemeğe de- roda mühim bir mevki almakta- Pamuk zararlısı olan bu haşere bal'i 
!d,b~~ ~0!dd ~lgu ı:ıde ıa:k- tan ödediği hesabın kapatılmasını vam,.edecektir. dır fen memurları yakında tayin deki diğer çapa nebatını ve bazı yn .,, 
I d ıp en şı e e ceza ın - temin eylemek ve müteakiben ih- Almarya ile ticari münasebetle- ediİeceklerdir. otları da çok severler. Bunun içio r~ 
ar ır.. .. ... _.. racatçılann havalelerini tediyeyi sı- rimizde bır tütün hesabı vardır.Bu TERFiLER: pnmuk alanlarına bu cibi nebatlar ~ali' 

Bay Sırrı raya koymaktı.. da on yedi milyon lira tutmaktadır. fzmir merkez kadrosunda 22 lirse bu hastalığı pamuklara kendı e J 
Memnuniyetle haber aldığımıza gö- Lakin tütünler henüz ihraç edilme- lira maaşlı iskan memuru bay Mus mizle getirmiş oluruz. Bu itibarla pa:,

Devlet demlryoH arı hu- re takriben haziranın 20 sine kadar diği, bu mikdann on bir milyon li- tafa yüz lira ücretli iskan me- olanlarının bu gibi nebatlardan ayrıl 
kuk müşavir muavini oldu devam eden aşağı yukarı beş aylık rası bankalar tarafından finanse murluğuna, 17,5 lira maaşla İs- icap eder. s1P' 
Şehrimiz nafıa oirket ve mü~ Alman ithalatından tahsil edilen _edilmiş bulunduğu için bu ayrı bir kan memuru 8.Zühtü 22lira maaş- Yaz mücaddesi : Y nzın havnla~ 1 

,,-

esıeseleri komiseri B. Sırrının mebaliğ M-rkez Rankasının alaar hesap teşkil eylemektedir. lı memurluğa terfi ettirilmişle,,.dir. dıkça bu bitlerin azaldığı ve scnn .. ,-. 

devlet demiryolları hukuk mü- ğım kapatmağa kafi gelmiştir. Eğer Alman ithalatı bu şekilde !skin katibi B. lsmail elli lira üc- manlardaki gibi fail olmadıkları go 

şavir muavinliğine terfian tayin Sıra ihracatçıların alacaklanna devam ederse bu hesapların kapa- retten 57 liraya, bayan Hamid~ tür. Fakat ağustostan sonra yine çoğıJ; 
edildiği haber alınmıştır. gclrni, - ve dün de 25 kanunusani tılması üç beş ay içinde mümkün kırk liradan elli liraya terfi ettı- başlar bu smı.larda emdikleri yerler _ 

B. Sırrı burada bulundui?u kı- tarihli havalelerden kalan bakiye ile olacaktır. Tabii yapılmakta olan ve rilmişlerdir. akmasına sebep olduktan nebntın rıu~ 
sa müddet icinde c.ok çalışkanlığı 26 tnrihli havaleler ödenmiştir.Dün yapılacak ihracat bu rakkamlardan Torbalı iskan katibi B. Cemil nçılmış kozalar üzerine dainlar ve 
ve temiz ahlakı ile kendini her- lzmir Merkez Bankası alakadarlara hariçtir. yüz lira ücretli kaza iskan mc- şıralı elyaf üzerine hariçten saprofit rıı•ll' 
kese sevdirmeğe muvaffak ol· Alman klearingi hf'sabından altmış Dört temmuzda başlıyacak mü- murluituna. diğer katip B. Muh- . . 0 eh''fıı' 
muş ~e~erli memurlarımızdandır. bin lira kadar tediyat yapmıştır. zakerclerden iyi bir netice İstihsal sin elli yedi lirs. ücretli iskan ka- tarların gelmesıne ve ne~c~ ~bir hıı" 
Kendısıne yeni İşinde de sonsuz Bu fili hareket ihracaçılan çok se- olunurs-ı inki~f yolunda bulunan tioliğine, Ceşme iskan katibi B. bozulmns.ınıı sebep olarnk ıkıncı 
muvaffakıyetler diler ve candan vindirmiştir. Türk - Alman ticari münasebetleri- Mazlum seksen lira ücretli kaza tnlık tevlıt ede:ler. lnrı toPI" 
lrutlularız. Tahmin edildiğine göre bütün nin normal bir şekle girmesi gayet iskan memurluiiuna, Menemen d ky azın evvela a_:~mkiı~ koz~b. bund•0 

• ' 
1 

• ' ' ' c;ı Türkiyde ihracat tacirlerinin Al- tabii görülmektedir. iskan katibi B. Bahaeddin De- 1 tnn. sonrn aşagı a tertı ~··ı-0ktJ' 
Liselerde _ _ mir seksen lira ücretli kaza iskan evvelkı yazımızda adı ~e?en ° 

iki haftadanberidevametmekte Hava çocuklarının başarısı memurluiuna, Dikili iskan ka- hnstanebatlaraserpmclıdır .. "' 
olan kız ve erkek liselerindeki ol- tibi 8. Hüsnü Demir 80 lira üc- A: ince kül veya ince toz 95 kılo ::.-
gunluk imtihanlan bq temmuz pa- retle kaza iskan memurluğuna Nikotin sulfat 5 kilo .--
zartesi giinü sona erecektir. Ertesi ,.,.. ürkku unun ı•k • cı• _Jev terfi ettirilmişlerdir. B: Kül veya ince toz 95 kil0 gı~ıııı 
giinü erkek lisesiyle tecim lisesi- l j Ş a ~ • Yeni ihdas edilen Urla iskô.n Anabanzın sulfat 5 kilo gr' ~ 
nin kampı başlıyacakhr. memurlu~~ma 8.0 lira ücretle açık· Yukariki tertiplerde, müessir rnnddj. 

Kültn;"if;esi resi de başariyle bitti tan B. Alı tayınmoluu·~dmu~·şrtur. bir t~zla ~anşıtmyoruz. ;:n:ü .il~c•:~ 
DUn kampa çıktı . . . .. . Sahte nız o ara atı ması az o ugu ıçın ~ 

l b l • •• Türkkuşu kulübünde bır hafta-ıgıbı uç ay devam ederek lzmır, Is- kün değildir. Onun için ucuz ve tc: J' 
Kültür lisesi ta k e erı dun. Kı- dan beri devam eden İintiLanlar mu- 1 tanbul. Edime, Bursa, Adana, Kay- Birçok yerlerde Nabiye mü- kolay ayni zamanda çok ince bir t 

zılçulluda ı:-çılan am~a gıde- vaffakıyetle neticelenmiş ve yarı- seri Türk.kuşu şubelerinden gönde- .dürlüğü ve sair memuriyetler- karıştırmak icnp ediyor. 1:ı>' 
rek yerlesmışler ve talımlere baş- nın havacıları arasına katılarak rilecek uçucuları motörlü tayyare de bulunarak bir çoklanndao Bu tertiplerden birisinden beher -1'İl'' 
lamışlardar. l . {A) b 1 . ·1 kampı için haz } l t•· l'. azledı.lmı·ş olduöu halde Hu- tara 40 kilo gram dü~mek üzere rıt T 1 b • Ih· l genç erımize röve en verı - ır ıyacwc. ve mo or u l'o 

l
"hla e ey~I ~enı e .. 1

1
1e ~rdve tıİ- mistir. tayyare kampı da hava ordumuzun kuk mezunu olduğunu iddia aynı edilmelidir. 

a ar verı mış ve on erın e mu- · k" ·ht' ka Iı cak · D b·ı· k·t · · BlTtN PARAZlTI·. APHID1(}5 "k ld ... h ld h" d b" {A) Brövesi olan bu gençler ya- yann 1 ~ _ıyacını rşı ya pı- ederek a ı ıye ve a etını, 
zı a o usru a e şe Lr e ır . .. .. .. lotlan yetıQtırecektir. d' .. • ht ·ı 1 1 
yürüyüş yaptıktan ıonra Kızıl· nnkı trenle lnonu yuksek yelken H ~ b. b' . . tak" ed k göster ıgı sa e vesına ar a 

• • ) d" k "d ki d. er sene ır ınnı ıp ece · - f l d' kend" ı· N b'ye mü çulluya gıtmış er ır. uçuş ampına gı ece er ır. d l d . k I . . l ıg a e ıp ın a -
--. _ .. k b. evre er en yetişece genç erımız e d. 1 .. w •• t · tt" S ı k 

Geçen sene Tur kuşunun ı- (Kara ve de . d I ld iıı ugune ayın e ıren e çu 
Matbaa ka ..... gı"' d . . d . d . . t .. _ k nız or u arımızın o u- N h" .. d .... I t b ld 1 rmcı evresın en yetışıp nonu am- wu gibi) ha d d .d < ıye mu uru s an u a ya· 

(c) b .. . . 1 1 1 g va or umuzun a gen e kalanarak cehrimize getiriJmiııı 
Gü:nrük tarifesinin 328 A pında rovesını a mış 0 an ar her vakit emre amade bir kuvveti " Y 

pozisyoou~ıı dahil olan adi da pazar treniyle Ankara motör- bulunacağım görmekle sevinç duyar ve adliyeye verilmiştir. 
matbaa kağıdının Norveçlen lü tayyare kampına gönderilecekle- ve bu kuvveti hazırlamak şerefini 8. N~i Eldeniz 
ithali için beş yüz ton munzam rinden H:wa kurumu İzmir şubesin- kazanan Hava Kurumuna ve kuru
konten jan ~abul edildiği lktı- ce bütün hazırlıklar ikmal edilmiş ve ı mun büyük bir azimle çalışan kıy- Seyhan sayJavı Korgeneral 
sat vekaletınden şehrimizdeki üyelere de tebligat yapılmışbr. ~etl~ idarecilerine muvaffakıyetler Naci Eldeniz şehrimize gel· 
a .akadarlara bildirilmiştir. İnönü kampı, geçen sene olduğu dılerız.. miŞtir. 

• : \ ı• •• '. • ... ~ 1 ~ • • • • :\p ..... ~ .,.,. . . ·. \ . ., E :..:- .~ı ~ .. _ o r..r.:. .,•o • .. 

• 

Bugün Bugün 
2 TEMMUZ 937 CUMA SiNEMASI 2 TEMMUZ 937 CUMA 

FRANSIZCA SöZLü 2 BüYüK FiLM BiRDEN 
1 - in önü kampında lzmir Türk Kuşu gençlerinin planör tecrübeleri ve kamp hayatı. 

2 - AL 1.,IN TOPLIY AN KJZLAR Oynıyanlar: DICK POVELL·ADOLPHE MENJOU 

iki sene evvel sinemamızda gösterilen Altın Arayan Kızlar filminden daha güzel daha zengin operet 

3 - AGZIMDAN DEGIL (PAS SOR LA BOUÇHE) 

MIREILLE PERREY - MADLEINE GUITTY tarafından temsil edilmiş büyük Fransız opereti 
.....•••..........•••..............................................................•......................•................•.........••.••••.........•...........••.......• , 

SEANS SAATLARl HER GÜN : Altın toplıyan : 2,30 - 5,55 - 9,20 de 

Cumartesi, Pazar : 12,45 de 

AGZIMDAN DEGIL : 4,10 - 7,35 DE 

ile 

( afidiyüs) .. ,ili" 
Ege alanındaki pamuklarda go J' 

bu bitlerin yaprak üzerinde ku~ 't/J 
L• b• h ..,ibl ve sanıu ır ll§ere yumurtası .. . 

manzara arzettiği görülmektedir ... J" 
Bunlara • dikkatle bakarsan!% uı\jjet' 

rinde bir delile görürıtinüz. Ve elle ııof 
terine basınca ezildiğini ve içinin , d( 
olduğunu anlarsınız. Henüz üstle~,, 
linmeyipte olduktan ~rde hllte ~ 
kalmış ve sırtları yuvarlakça bitle ,> 
görürseniz bunlardan bir kaç r-P " 
alarak ufak bir kavanoza koyun~ vf 
üzerine bir tülbent bağlayınJ%. sır; 
gün sonra kavanozda ufak, ufak "~ 
lann uçtuldannı görürsünüz işte b p.r 
haşerenin en büyük düımanı olatı 
bidiuı parazitleridir. tP 

Bunları üretmek suretile hast: 6' 
alanlarda yapılacak bu tabii sava~'~ 
fay dalı ve kesin bir sonuç verecei1 

hesizdir. 
KEMAL ouco~ -- ''"' 

Bul kaz dağındtı ,, 
Ormanlarda yangıf'I ~ i1" 
Uşak l ( A.A } - l)ş• , 11, 

Bulkaz dajında devlet or~ç~ 
larında yangın ç•kmıştır. . ·çi' 
bay yangının söndürüfme~;;tı; 
Sivaslı nahiyesinin teşkı. ti'' 
yaniın sahasına göoderoı1' 
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N. V. Fr~lli Sperco j. 
V W. apuru Acntası fi,. il. Van l)er 

Roy ALE NEERLANDAIS 

F KUMPANYASI 

Zee & <:o. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNıE 

HAMBURG ratelli 
İRJTON CHtOS vapuru 2 temmuzda bek-

Up B Vapuru 9 temmuzda ge- leniyor •• Hamburg ve Bremen ·li-
ınanı:rg.a~ • Varna - Köstence li- manlarından yük çıkaracaktır. sv; ıçın yük alacaktır. AMERtCAN EXPORT UNES 
BtD~~~ ORIENT UNtEN The f.xport Steamship corporation 

mu -:~ND motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz-

FIRSAT 
Torbalı istasyonuna cıvar, 

önünden tren battı geçen her 
yeri her türlü ziraata ve b~h
çe haline ifrağa elverişli işlen
miş, bir kıt'ada 419 dönüm 
mıktarmdaki Beyliktarla nami
le maruf arazi acele satılıktır. 
Taliplerin Güzelizmir bamnda 
avukat Mustafa Enver Pekdin-
çe müracaatları. 2-10 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vap_ur acentası 
BIRlNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

OPORTO vapuru on temmuzda 
Livcrpool ve Svanscadan gelip yük 
çıkaracaktır. 

li~a heklenm~e olup Rotterdam ~a beklen!y.or. ~evyork ve Baltimor 
'ı:g -Gdyma ve skandinavya lunanları ıçm yuk kabul eder. Gıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;:;;;;;:;::;;:;;;:;;;;:;:;;;;;;iiiiiiiii;;;;;;;İİİİiiiii;;;;;;;o;;;;;ı 
ZE: için y.ük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9 temmuz- z A y J 

POLO vapuru on temmuzda 
Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM NAVl-CLUGA POLSKA A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük 

K alacaktır. 
lECLılS umpanyası AMERICAN EXPORT UNES rn ..... .ı n TAN vapuru 21 tem- h' · 
-.ua belden kt l An The Export Steams ıp corporation 

CdYnia ve me . e ~ up v~r~- Pire Aktarması Seyri Seferler 
l'ük l Dantzıg lımanları ıçın EXCAMBtON vapuru 2 tem-a acaJrtu. 
SERVtCE · muzda Pireden Boston ve Nevyork 

SlJÇE MARtTtME ROUMAtN içm hareket edecektir. 
da Ma AVA vapuru 14 temm~ EXCf!ODRA vapuru. ~6 tem
'nanı I~ : Cenova ve Marsilya ti- muzda ~ıreden Nevyork ıçın hareket 

arı •çın yük alacaktır. edecektır. 
I "Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETl 

;ı_ lindaki hareket tarihleriyle ili.n- Pire - Boston 16 Gün 
..,dairi d ... iklikl Pire - Nevyork 18 Gün 
\ıUYet ~l§ erden acenta mes- SERVtCl MARlTlM ROUMAlN 

hah ul etmez. Bucarest 
Ffltelli \fazla malumat almak iç~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
~t ecr.:o ya~ur acentaama mu- muzda bekleniyor .. Köatence, Suli-
ltıi esı nca olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 

111.,, FON : 4142 / 4221 I 2663 limanlan için yük alacaktır. 
!il -- • JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

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

l L~uııa~ Nac·ı ;~~~~~~~:~a~~ ftUU lbraıl lim.nlanna yuk .ı.cakttt. 
SOC. ROY ALE PONC:ROtSE 

IIORTAÇSU 
· Danube Maritim 

ao~'ktalarını Birinci Beyler 
tde • 36 numarada kabul 

DUNA vapuru 1 O temmuzda bek
lenivor. Belınad,Novisı:ıd, Budal)e4te 
Bratislava, Linz ve Viyana liman.

r. lan için yük alacaktır. 
Şabah 9 • 12 
O·ı 

DEN NORSKE MIDDELHAVS-

R g eden sonra 3,30 - 6 LtNGE OSLO 

•ndevü için telefon ediniz 
411%L: TELEFON 2946 
-~ 

BAALBEK mo örü 23 temmuzda 
bek!eniyor. Pire, Dünkerk ve Nor
veç limanlan için yük alacaktır. 

:······································································ . 

• • .. 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzl1et Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. 
• • . . . . . 
• . 

······••&•····························································· 

l\arad h 
hrı a, avada yaşa-

\'e • 
ltıiktob •nsanlara hastalık 
haşa u aşıhyan ne kadar 
·ı rat tı e b Yarsa yumurtala-

tden· eraber hepsini imha 
ıibi ' t.n~ara ve lstanbul 
haat uyuk şehirlerdeki 
k ane b . h a, ({ışı' Bpıs ane, fabri-
di~er 8 ve mektep'erde 
kabul markalara tercıh•m 
.. "" edilen - · ı ~ w liız yegane ı aç 
Orjin 1 " ınarkah flittir. 
1 " a anıbal ·ı . 11 ll 

' "'t l't al arı. Aı 12• 
d 1 rel'k .en Çe 1 

• kutular, için-
lıtrtlık Şnıelı ve sifonlu (20) 
le"de hususi demir varil
l>erak \'e döküm halinde 

end 
k (\tliız ev~ toptan sahhr. 
\ı"'ur . ) Yuzde. yüz imha 

latd ırıı baizd ' H 1 k 
1 . •11 kor ır. asta 1 

• JT7 Mi n(N EN' TfMlZ' 
trı "•h unnıak ve gece~ r-1 t . 
tlitd at uyu k • . . ~A t1AJlA 1 DEPOfUDUR e ('il ma ıçm evı· 

"e '•iı HIZ) bulundurunuz fiatler lier keseye uygundur. Yerli 
~tçtn &Qı tutumbafarıo envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

~n·~~::zcuzdur173 --~·~::o~~~:.:. .. 
S. Ferit Eczacıbaşı 

~ Şif A ECZANESi 
tnn· .. 

ı goılük 

Sıbbi l•orsa 

Tuvalet çeşitleri 

l'et 
Tıbbi müstahzarlar 

tıhb· Ilı Oıf a 
ı ih . r. Amerikan 

~e tıya 1 • 
daima ç arın hepsi 

\i llıevcuttur. 

ebolid su 
Pzmir 

Dereceler 
Duş lastikleri. Hulasa 
her yerrlen çok ucuz 

tasfiye cıhazlarJnın 

miimessilidir. 

336 senesinde Alaşehir ida
disinden aldığım şahadetname
yi zayi ettim. Yen isini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Alaşehir: Hacı Musa oğulla
rından Nazmi oğlu 

Hüseyin Cahil Musal 
(2192) 1220 

GATJON LTD. 
ADJUT ANT vapuru haziran so

nunda gelip Londra iç.in yük alacak
tı)\. 

bELOS vapuru 11 temmuzda 
Hamburg, Bremen ve Anversten 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

DAIMON 
vantilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu Eucak· 
lar1ndan kurtarır. Masa vanlilatorJan üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyah vardır • 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi aat devam etler. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu ban cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

lzınirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı emal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kema ,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

T. H. K. Aydın şubesi 
başkanlığından : 

Piyangoya konan Motosiklet 582 numaraya çıkmıshr. Bu numa· 
rayı Söke köy katibi Behçet lncekaranın aldığı ve biletini kayb
ettiği bildirilmektedir. 

582 numaralı bi1eti başka birisi hamilse bir ay içinde Şubeye 
müracaatla ibraz etmesi ve Motosikleti alması lazımdır. 

Bu müdddet geçtikten sonra Motosiklet yukarıda adı geçene 
verilecek ve başka müracaatJer kabul edilmiyecektir. 

(2086) 26-29-2 l 160 

Kulağınıza küpe 

fN MÜOHi~ 
\sTittAPTAN 
~ONRA ... · 

olsun! 

Kullanmak a kabildir ! 

_, 

··········································••&••····································· E Bir hamlede nezle ve gripi geçırir. Harareti sür'atle ~ 
~ düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. E 
: ....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Dima sabit tabii 
-==r 

daima 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan ju
v~ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iiri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. '!:JRl-.... ~2tiiııı 
lzmir vilayeti Defterdarlığından: 

Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsil emval kanununa gö
re haciz edilen Kadriye mahalJesinde Sayran soknğ1nda kain 11 
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çı
karılmıştır. 

Bu kerre yeniden takdir olunan kıymet üzerinden almak pey 
sürmek ve satış şartlarım öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalerlline gelmeleri. 25- 2-9 (1152) 2061 

!S 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Salıhlinin vergi borcundan. ötürü tahsiJi emval yasasına göre 

mülki.veti haczedilen birinci SüJeymaniye mahallesi çakmak so· 
kağmda kain 27 sayıh hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müd
detle satılığa çakarılmışbr. Bu kerre yeniden takdir olunan kıy-
met üıerinden almak pey sürmek ve satış şartlarını öğrenmek 
istiyenlerin defterdarlık tahsilit kalemine gelmeleri. 

(2094) 26-2-9 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emval kanununa göre haczedilmiş olan Ahmet ağa mabaUesinin 
Ali paşa meydanında 5 sayıh dükkan tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden tak
dir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satış şartla
rını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelme· 
leri. (2096) 26-2-9 

Izrrıir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emval yasasına göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinin Ke
ten sokakında kain 2 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Yeniden takdir edilen 
kıymet Ozerinden almak pey sürmek ve müzayede şartlarım öğ
renmek istiyenlerin defterdarlık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

- 2091 26-2--9 

• 



Sahife 10 YENIASIR ·2 TEMMUZ \.'.UMA ~ -·· EL -

Ademi müdahale meselesi suya düşüyor 

iki tarafın da muharipliğ. tanınacak 

Ademi müdahale komitesinde 

• 



Atatürk 
Iran prenses/eri
lle hediyelerini 
Dr. Aras takdim 

edecek · 
l'aJu.a 1 diriy

01 
n, 1 (AA) - Pnrs njmı,ı hil-

l>r 'r 
v!ı Ru t A b · ···ı u r... ugun O" -nra pr , , 

k k en:ıcr tarnf ından kıbul 
ler&tl tak endılerıne Atnlürki.in Jıcdiy .. -j 

Sovy dım edecektir. 
~ ~t !huyUk elçiliği buaksaın Dr. 

'!"re · , 

B. Ş. Kaya Moskovaya gidiyor 
Basın k'~~ıi'mu eski bir g;z~İe~i olan Dahiliye 

vekiline Perapalasta bir ziyafet verdi. 

Vekillere 
Seyahatlerinde 
kimler vekalet 

edecek? 

ıne bir zi~ afet \'erecektir . 

., f ş bankası Ist .. nbul, l (Yeni Asır - Telefonla)- ta olan hariciye vekili Dr. Tevfik Rür ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka- PARTi BOROLARI 
"Ulllb Dahiliye Vekili ve Pacti Genel Se.kr"!- tü Arasla Mosko\•ada birlesccek, mem- ya serefinc l'erapalasta bir öğle ziya- ANKARA YA NAKLEDiLECEK 

Ankara, l (Yeni Asır - Telefon. 
la) -- Muhtelif vesilelerle me,kez
d•n ayrılacak ve Avrupaya gidecek 
Y~kiP( ... dcn Sıhhat Vekili Refik 
Saydama Gümrük ve inhisarlar ve
klli B. Rana Tarh.ın, N fıa Vekili 
B. Ali \..etin Kaya} a ., ·\asi müşaviri 
B. Sırrı. Maliye 'eldli 8. Fuat Ağ 
ralıyn Siyasi müşaviri B. Faik, Da
hiliye vekili B. Şükrü Kayaya Kül
tür bakanı 8. Saffet Arıkan veka1et 
edeceklerdir. 

ara ikr,miyesini teri B. Şi.ikrü K\\ya cumartesi gün St>h- lckctimizc beraber döneceklerdir. fcti vermiştir. Ziynfettic gazete sahip- İstanbul, 1 (Yeni Asır - Telefon-
~ klrn kazandı? rimizdcn Moskova)n ınütc\•cccihen lıa- BASIN KURUMUNUN Z1YAFETt lerı, muhnrrJrler bulunmuş vı~ eski la) -- Parti genel sekreterlik bürosu 

B. Saffet Arıkan ayni :zamanda 
Parti genel sekreterlik vazifesini de 
görecektir .. 

kasının a 1 _(A.A) - Türkiye is baıı- rekct edecektir. lstanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla)-:-:- bir gazeteci B. Şı.ikı i.i Kaya il~ sam;mi bugi.inlerde şehrimize nakledilecck-'a bugun çekilen iki hin liralık 1 B. Şükrü Knya, Tahrand:ı bulunm:ılo:- Bnsm kurumu, bugün Dahili~c Vd:ılı hasbıhaller yapmı tır. tir .. 
.. 

~ ~:;~:,~,:~~:.1~::::~~,: ........ Bi~·~· .. k~bi~;;;~-;~ ..... ;;;i'i ... iJ~;;;T .. i~~kit .... ~.dildi ................ Ç~k .. Ç~~·~kl~ .... .. 
1\ 1~ abet ctmıst r. 

tıkarahavacılık Demokratik hürriyeti muhafaza için Hakimlere 
Reich 

Avusturyada hü
kümet darbesi mi 

hazırlıyor? !~kk~~ü~~übünün Devlet llialiyesinin kalkınması lazım Ikr~lmiyke 
~le nleri güzel oldu . Verı ece Londrn. 1 (A.A) -·-Havas ajan· 

~ ıra 1 H 1\Tazırlar konsevı« bı·r kararname kabul ettı• Ankara, 1 (Yeni Asır - Telefonla) - sının m~habiri b~ldiriy?r. : tİ11tiıd ' l ususi Muhabi- l l ı Çok çocuklu hakimlere yapılacak yar- . SurC't_ı umumıyede ıyı haber alan 
hl,, kil) - Bir haftadan beri Pnrıs, 1 (A.A) - Di.in"kü mali kar:.ır- ~u hiiküınetin ınali projelerinden ha- hürriyetlerin muhafazasiylc telü edi- dıın ve ikı-amiyc için Adliye Vekfılc-ıbır Bcrlın menbaından alınan haber-
tİtıaiıd Uruınunun davetife şeb· ı ıar hakkında tcfsirlcrdı' hu lunan saffı-1 heı dar eden ılll ktubu okumuş \'e hu lemez. Böyle bir vaziyet barışı· tehli- tinde bir talimatname hazı.rlanınal-ta- lere göre Reich hükümeti hali ha
GtG11ı e. toplantılar yapan Yer hiycttar mnhfillcr frangın altın kı:. ıncti- ıııcktupt.ı ıne\'zuu bahsedilen tahdidatı keye koyabillir. dır. ~ zırda Leipzig hadisesi neticesind6 
dıktı:rı kongresi kararlar al- ni tesbit cdc<'ek ol,m kamrnaınenin ul-1 senet ittihaz e~tig.ini bildi~~~tcn. SQn~a Bakan ister istemez otarşiye ıniinccr Ankara . ] (Yeni Asır-Telefonla) _ uğradığ_ı . muvaffakıyetsizl~ği t.~l~!i 
ltı.ıııt sonra mesaisini tamam- dukca uzak bir tarihte kabul edileceğini senatodan proJenın kabulunu ıstemış olan tazyikin aleyhinde olduğunu st:y- Adliyede hakim \'C ınüddeiumumilc:ı·:n etmek ıçın. Avusturyada bır huku-

8 lr, tahmin etmekt~irlcr. Aradaki 1..amnı ve deınışlir ki: lemiş ve maliyeyi müdafaa ederken tayin, becayiş ve terfileri hakkında b~r met darbesı hazırlamaktadır. 
'-h U lbijn b 1 T kk zarfında Fransız dövizı bilfiıl istikrar - Hukümet mesuliyetini deruhte et- ayni zamanda barışı ve hi.in-iyeti de kararname projesi hazırlanmıştır. Siyasi m.nhfeller vaziyet ve hükü-

lsınd ase et e ür uşu H lk k""tl lerı·11ı·n s ... tın "l ı D •şt• BI b met d"'rbesı muvaffak olaug~ u tak-1 a b ·· T .. kk bulunca) a kadaı , rz ve talep muamele- mi<;tir. a ·u e ... "ma a- müdafaa ediyoruz. emı ır. n 

~~tıôrleri v ugun ulr . uşu ıcnn·n ı>crb t . ıcr.ı,.ına ınüsa.ıd .. • <di- bıliyc.tı meselesi şimdi halledilmiştir. Senato projeyi 82 reye karşı 1~1 um erg dirde Fransa ve İtalyada vukubu-
'••ndan he paraşütcü erı ta- lcccktiı. füıportör sözlerini bitirirken de- reyle kabul etmiştir. Jacak aksülameller dolayısiyle en-

>'•pılın eyecanh gösteriler Puaa1kar;.mın •u sekılde hareket t•tt - mokr, tık hürriyetleri muhafaza i<>m Paris, 1 (A.A) - Senato Gardeyin 'llAanevralar Ja dişe etmektedirler. 
hareke~~hr: Uçuşlar, akrobasi ği hatırlard. dil" Puaııkara, l!J26 dan d \'Jet maliyesinin kalkınması lüzu- nutkundan .sonra Blum kabinesinin ma- lYl j u~ . 
tdUerek erı heyecanla takip ı92s c kad. r si.ııcn uzun bir tecrübe munu ehemmi) etle knydctmiştir. ıı idaresıni tenkit eden bu nutkun Ha- /ngi/iz memurları 

tn alkışlanmışhr. devresinden sonın frangın istikraunı Finans bakanı B. Boıınet nutkunda nına büyük bir ekseriyetle karar ver- bulundu td .... :onunda kongreye iştirak temin l'tınistir. hükiiınctin nlncağı tedbirin yirmi sc- miştir. Bu karar müfrit sol cenah ile imtiyazları geri alandı 
"~ a ı Buda peşte, 1 (A.A) - Alman ta•afı dla ar Tu""rkkuşu fı"loları Pari. ... 1 (A.A) - Sen toda fin. ns nedcnbcrl ittihazına li.izum görülmii" hüküınet azası arasında heyecan uyan- h F Londra, 1 (A.A) - Salühiycltar m .. -• " ariciye nazırı Mareşal on 

il an h' · komis,onu rııportöri.i Gardry c>zcüml · 0 1,1n bütun ı dt"ı'i · a daha ag~ır ol- d ~ d t B Gaı·deyin mü BI hafildc te:ıit olundu ,una gü~e Portekiz tll)llJu t şe ır üzerinae uçu· " - ıracagın n s na 0 • - omberg Macar harbiye na-
f ur demi5tir ki: du unu \'e \, zı:ı ( t n anc Jc ıııcmL ı .. · cı '1al · · · b ·ıanın hükümeti hükümcti umumi kontrol vaziyeti t.ı-

b ~~ n izi ide ;~:~·~2 '.;:~:~~·~k:::.~;;.~~E ~;~ 'E;d:~~~~~:i~~t::~::~:~i~~:; ~;i~i~:.::~~;:~~~~:i·~= ~::. ~~~~i.00·:f =;;;::;~ım~:f :~.; ~Eı"~;~;~~;:~~~!I~:.~~~: 
Qfl • '-l olan mli\·. 1.cnc c>ndisesi icindt' 'iı.::\ k \ e dun hazinC'de yalnız 20 mil~ on kalın ~ Buna binaen nutuk Paristc ilan eJıl- ~lunmuştur • !arını g1: ı ı al :u tır 

lif et yarısları \•e idal't" cdflnH kkdir. S ıı ... to f' ·- oldu UllU Jıatırlatını tır. miyeccktir. 
, \cıkı ı i u ı h ıı ı - - N c:nın F lx.nk.,sm- Parjs ı <A.A> - Dün akşam B Leb- Yugoslav parlamentosunun kararı 

() . Y
ap ıldz dctnıist ·r. Bu ı ı a t dıld i Li spC' , .. d. n • , , ns i teme gc m cbur ola":.u~ı- rumın ba~kmılı ında toplanan nazırl'lx 

J,isyonk ut ~. rdıın wııı d<'"ll ht ürııc ti nı ,. fr ... , m kı m i u muhafıw.a :ı. - kon j ı tw afınJ n kabul edilen k::- B 
~.r,'~·~ı~. 1 (Hususi) - An- bir malı ı .. alkmm.ı siynsdine nıillılt~- kfııu olın dıgını bild"rtniştir. rnınaınc hüküm! rine göre frangın ye- .M. Mecıı·sı·ne Yugoslav 
t Qlııklel F d tırnl(' sıjasetmdl n daha az gördiiı.,ümiiz B. Bonnct hukümctin müracaat et- ni altın kıymetini tcsbit eden kararna-
tttip e erasyonunun etti w • D . için olmuştur. tiğı istisnai usulü müdafaa ederek rfo- ınenın ıntişnrma kadar frankla yabancı 

ltai11in • gı enaı:li Spor böl- Miil · .. kıbcn B. Garde~ B. Şotnn ve miştfr ki: diivizler nrasındaki para temevvüçlPfi l • • t kk •• d • 
Itri Ya ;dare ettiği bisiklet B. Bonnçt t.ırafındaıı senato finans J....o-ı - Vııziyeti cli.izeltmek lazımdır. ~i- ~ir takas sermayesiyle tevzin edilece1:- mec ısı eşe ur e ıyor 
"'-ıtc rış arının 7 İnci ve so- mis·yonuna gonderilınis olan ve senato- rn ft-nn bir mali vaziyet demokratık tır. 
Qİaik~•: olan 100 kilometrelik ........ 0••••••111111111111•••••••••••••••••1··;;:.•••••••••:••ı••••••••••• .... h•••••••••••k••••••t••:•••J••••••••••••••••••d1111

:
1111

"•• Belgrad, 1 (A.A) --- Parlamen- tqekkürlerini ifade eden bir karar 

'İlli.~ Yarışı bu hafta De- • rmaD ı emız eme are e l u.evam e ıyor to dün toplanmıı ve. ba§vekil ismet sureti kabul etmİ§tİr. 
)'Plld arayköy şosesi üzerinde • İnönü ile Dr. Rüıtü Arasın Yu- B k d T·· k y la 
L ı Ç k h ş k I . l . d u arar a ur ve ugos v "lb ' 0 eye l b • b k • ,. , .. · • 1 k • l • d gos avyayı zıyaret erı esnasın l\ bu- ' 
~~::enb' ~onra ;a:a~t ·;6 ~a: Genel dıre k tor u- ım a e açan şa 1 er şı .. h~nduklan be>:a?attan dolayı Tür- milletlerini ~irleştircn sars~lmaz do~t-
~··· • •rın 'l'v · k . . kiye 8. M. Meclısıne parlamentonun 1 luk ehemmıyetle kaydec:lılmektedır. 
"''hli cı ıgı Mendresspor w .. .J JOJ ısı 

1 ld ... nden Ali ö .k. Tv· gunue d l} l k• Ik· fı h 
;:ıd;·.!::d;:d;nk~:h~:~c~!~ acıkta kaldı' e e a ıp o onuyor ı tara ın mu arip tanınması 

e •ld . a ika 15 saui- ' ''F d l ı dreat ı. Ü\·iinc-ı··w .. M lstanbul, J (Yeni Asır - Telefon- 1stanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla) - Şakilerden teslim olanlar, iaşe edil- a • t e t • 
"-t ;nl lbrabim ~~~:yüce~n~ la) --- Orman genel direktörlük~e- Elazizden gelen haberlere göre, De•- mcktc ve köylere yerleştirilmekte.lir. şıs v e erın arzu-
tft.._ dıkilc d · rinde 301 kişi kadro harici çıkarıl- simin Kutudercsinin kapılarını .saran Son ınüsademelerde bir kadın da yara.-

1.i-=llı~a d•ve~ı,· a oJaalrdaı.k ~~eşun mışlardır. Vazife görmekte olan rckctine devam etmektedirler. Muha- lanmıştır. Şakilerin izlerini kaybetmesi- suna mutavaat olur,, 
~ " ,.. .. fum.yiş müfrezelerimiz. temizleme ha- ne meydan verilmemektedir. Beş ya-

~tGne:lbTutanı bay Vehbi Ko- orman muhafaza memurlarının un- lefet ınıntnkalarındaki Munzur suyu ralı olan Seyit Rizaııın ele geçmemesi 
tita J Ork 1 vanı orman mesaha memuru olarak üzerıne yeniden köpri.iler kurulmuştn'!.'. için şakiler büttin kuvvetlerini sarfe- L d I (AA) l · 
L e birle sporcu uğu üze- d - · · ·ı · · K ı ---, r ş· 1 k" 1 d k on ra -- spanya ış- mantarda İngiliz kambiyo müva-
lle.,._ aç aö egıştırı mıştır. a an memura - ımn mıntakasına kaçan şakilerin t3 ı- ere sarp dağlara sıkışmışlardır. Bil· l . d 'd . · .. d h l l . 
b -,q "'•t' . Z söyledi. Yedi dan bazılarına zam yapılmaktadır.. b" "dd tl d t'" kil erın e a emı mu a a e mese esı- zenesi sermayesinin artmasının bil-
~ .. '" ıc ıne şı e e evaın edilmektedir. un şa erin tenkili gün meselesidir. . b l d ~ h I .

1 
F dak" 

il Çolc eaınde Afi birincidir. Açıkta kalanlar, münhal vukuunda __ ___ -- ~ __ nın u un ugu a ı e ransa ı hassa hedefi lngiliz lirasının nisbi is-
Puvan onundur. tercihan tayin edilecekle .. ..lir. B J ·ı J tı•caret k Jk d mali buhran eaat on birde B. Cham- tikrarının devamını temin etmek---- eyne mı e a ınmasın a berainin muhtelif müzakere mev- tedir. 

• 
CEŞME 

M M. 

PLAJLARINDA 

. r 
~ p ,. 

ısı.. I<~ ~~ h. ·~ 

akşam yemeği, 

banyo, souk banyo dahil 

___ , 

Amerika kollektif me
saiye amadedir 

zulan J)leyanında idi. f Kabine Filistin komisyonunun 
B. Eden Almanlarla İtalyanların göndermiş olduğu raporlan da tet-

kontrol sisteminden çekilmelerin-1kike başlamıştır. 
den mütevellit vaziyet hakkında iza- Londra, 1 (A.A) --- Havas ajan-
hat vermiştir. Mumaileyhin İngi- sının. ~uhabiri bildiri~~r : . ·~ . 
lizlerle Fransızların bütün kontrolü lyı hır menbadan ogrenıldıgıne 
deruhte etmek tekliflerinin ne su- göre kabinenin dünkü içtimaı es-

l k 1 ld 
w d nasında Eden de dahil olmak üzere 

V • t l (Ô R V it ·ı b k b ret e arşı anmış o ugun an ve b" k i d .k. f aşmg on, • ) - an ve ı e son ir m6li atta u• Be 1. .1 R b 1.... h 1 ır aç nazır spanya a ı ı tara a 
Z 1 d R I l'k t 1 r ın ı e oma u p ana mu a e- h · h kk · · ee an - ooseve t mü a ı unmuştur. . . .. .. . ·. . mu arıp a mm tanınmasına ıtı-
neticesinde neşredilen tebliğ B. Roosevp)t kendisini C>ğle fet1e~ını cuma gunu teyıt ettıklerı /raz etmişlerdir .. Bu nazırlar bu şe-
do!ayısile hariciye nazırı 8. w takdırde ne yapılmak muvafık ola- 'kilde bir hak tanınmasının lngiltere-
Cordel Hull digv er devlet adam· yemegine alıkoymuştur. ca~ından ~ahsetmiş olduğu tahmin inin fasist dev Jetlerin arzusuna mu· 

Bütlin bu go'"ru'"şmelerden edılmektedır d k ı f larınm da dünya ekonomik . :. . . A ,.. tavaat etmesi eme o acağını, e · 
vaziyelioi tedkik için Vaşing· sonra Roosevelt ve Van Zee• Kabıne uç taraflı ıtılaf ahkamı- karıumumiyede siddetli bir aksüla-

land. _neşrettikleri mü•terek bir nın. icra.sına ~ev.am. sue.rtiyle mali ı' mel tevlit ede~ğini ve amele par· 
tonu ziyaretleri ihtimalinden bl -d Y 1- p bahsetmiştir. te ıg e diyorlar ki: vazıyetın ıs ah ıçın arıs tarafından tisinin hükümet aleyhindeki pro-

Vaşington, 30 ( A.A) _ Amerika müttehit devletleri derpiş edilen tedbirleri de tetkik lpagandası~ kuvvetlendireceğini be-
B 1 beynelmilel ticaretin kalkın· etmiştir.. lyan etmişlerdir. 

e çika başvekili Van Zeeland . A~ni zamanda iki memleket ha- Hariciye nezaretinin Almanya 
harid)-e nazırı HuU ile konuş· ması, para meselelerinin halli zınesı arasındaki münasebetler de ve ltalyanın şimdiki hath hareketle-
malarını bitirdikten sonra ma- ve silahların azaltılması husus- gözdeı~ geçirilmiştir. ine rağmen karakol gemilerinde bi-
liye nazırı Morgentbau ile de Jar:nda kollektif mesaiye işti· Malıye nazırı bu hususa. dair taraf müşahitler bulunması şartiyle 
konuşmuş ve nihayet B. Ruz- rake amadedir. almış oldukları malumatı bildirmiş lngiliz - Fransız kontrol planını ka-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ ve~rlimen~ya vmeceii izahatı bul edilm~i ~in Roma ve Berlin 

Yedi harp gmisi Nümayiş yaptı - kabinenin tasvibine iktiran ettirm·ş- nezdinde yeniden teşebbüste buıu-
tir.. Jnacağı öfre 1ilmiştir. 

Valansiya, 1 (A.A) - Milli 
müdafaa nezareti tebliğ edi
yor: 

Hüviyeti meçhul 7 harp ge· 

misi dün saat 23 de Minorgue 

adasmda Mahon cıvarında kiin 
Hamona istihkimı önünde bir 

denif nllmayiıi yapmıılardır. 

İngiliz mali mahafilinde üç ta-) Kabine hattı hareketini henüz 
raflı iti1afın ibkasına devam olun- kat'i surette tespit etmemiştir. Fa
ması son derece temenniye şayan kat yakın zamanda İspanyadaki ta· 
addedilmektedir. : raflara muharip sıfatını tanıyacağı 

Malum okluğu veçhile son za- zannedilmektedir. 
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Denizci erimiz dün bayram yaptılar 
Büyükle.-i ize duygularını bildirdiler 

~7.;;;;'4 
Arasr~~ 

Sağırın kulağ•··· 
Ak~ 

Yazan.: Eczacı Kemal (1'& 

BirkAç giln evvel bu sUt~ olill 
. Cümhuriyet l .t:\ UD IHDOa candan tezahürat yapıldı. nm gözU) diye bir~cy yazmış. kB!i pt 

MtLLI ROMAN SAYI : 17 Yazan : V • KEMAL badem gözlü olur, knzıyycsinın b r ıııı 
- Hakkın var aziz bnbn.cığun, ynl· lüşüle ceyre dalmıştı. HeykelE Çelenkler konuldu. Muhtelif egv lenceler yapıldı sikolojik tahlili üzerinde durrnı.ıŞtill& 

nız siz aşkı bir erkek ruhile dunağile dü· l Sükutu yine Diyanıı yırttı ı İnsan ruhunda ınnz.J.yc karışan ~c~oruı1' 
ıGnüyorsunuz. Bayron ne gü:ı:cl ifnde et· - E Hasan: Rumca konu~ bakalım. Kapotaj hakkının, Türk limanları millctlc>ri knbule mecbur oldukları za- ı işlerinde büyük pnşarılar göstererı:k i hum üzerindeki tesirini d~~~ı°u~1uret mi~: j Bizim dilimiz çok ahenktnrdır ve güzel· arasında yolcu ve eşya nakliyatının Türk man kabotaj hakkımızı & t~nımal~ dünya denizleri üzerinde knhranuın I~er nedense bu ~zıındn .~~ ~ii ~ıJ 

c Erkeğin hayatında aşk bir devredir. dir. Ben Anadoluya yeni geldiğimden boıyr~ını taşı.yan gemilere c nı,.ıınin başka ç.:ıre görmemi§lcrdir. ı atafarımız gibi Türk bayrağını g.rı- t•p hatnları o~~ş k • ıneszıa d kcliflll." 
Bir merhaledir. Halbuki kndın iç.in aşk lisanınızı öğrenemedim. Zaten lzmirde yıldönümü dün yurdun her t ı d ı lşte Lozan munhedesiyle yabancıla- direceğimlz muhaklmktır. Türk ulusu kelimesi 4'dahılıı fızam> olmUŞd .... ele it 
ebedidir. Erkek için harp, se)nhat. aza- pek az kaldım. Türk ailelerüe hiç temasıı ld y 'bi hr' . d d 1 _, 1· t 1 a •~-ıttırılan bu knboını· hakkımız hfr ı nh ı k!'lunngiı olan denizlerde kendi his- ler öyle ters dizilmiş ki ne c""~·~•I d. o ugu gı şe ınuz e e ş~:ı ı.~.:! .ıı - kil• 

1 
-v • • • • • çııaıır 

met, şöhret, hırs ve tama kal~i.nin dol- geleme ım. .. .... l ıulanmı~tu.. ı leınmuz 926 tarihinden itibaren ccreya- sesine d ~en kazancı elde edecektir. tedığlmi n.:~ayıp işın ıçınden ncr ııe-
masına hizmet eder. Kadınlar ıçm yalnız Cemal T ur~n: çok guzel bildıgı R~~- İı.ınirdcki denizc'1er, diln çok s:ım!- na heşlamış ve bize de her ergin ) 'a- Bize bu günleri gösterenlere bin ınlıı- herkese ınuyesscr olmamıştL bıı!ııP' 
bir kaynak vardır ki 0 da tekrar aevmek 1 casını bozmoga çalı'lar k ve yanlış soy- mi törenle Türk dezincilerine istiklal ve- bancı ulusu cibi denizlerimizde ve li- net ve şükranlar. dense ben burada bir gaflette ~ 
ve yeniden kendini kaybetmektir. Kadın 1 lemeğe v.ayret edere,: c vop verdi : ren b.ı~nü kutlufo.mışlardır.. manlarımızda kendi tecim işlerimizden Yaşasın en büyüğUmUz Atatürk.. muş daktilograf makinesinin ınidit"' 
kalbi unutmaz.> . . - ~~.ntma~e~: ço~ .r:~ ederim R m· Dün snnt onda Cümhuriyet meydanı· gelen knznnçlar· !.endi milletimize h:ıs- Yaşasın lnönU ve kıymetli nrkadaş- ol~'.şun~an el ynzım ile y~zınıŞ ~'81' 

2 t yaşını aşttm. Kalbım. ~~ı: halbu~ı ca.':1a ~ulmeyınız. _ Dılınız ahen~tard'.r. •na toplanılmı~tır. Merasimde Vnli bay rolunmuştur. ları.. l\forcttıpler kargacık. burg .. cıkldtde bil 
göntll acısı bir kadın knlbı ıçın teneffus Guzeldır. Fnknt Turkçe de çok guzeldır. Fazlı Güleç, kumandan vekili, Liman Aziz arkadaşlar; bu iUbarladır ki ı Yaşasın Türk ulusu.. mı okuyamrunışlıır. Bız he: şe de Jll~ 
kadar tabiidir. Çok tatlıdır. Diynna çok hatta diyebili· işletme müdürü bay Haşmet, Liman Temmuz 926 nın yıldönilmUnü biz de- Bu nutku müteakip merasimde bu- reçeteyi nasıl okuyoruz diy~ /)-· 

- Ah sen neler de biliyormuşsun kı· rim ki bütün dillerin anası Türkçedir. reisi ve mütekait denizciler ile askeri nizciler bayı-anıı olarak kutluluyoruz. lunanların şükran duygularının bil- rettip arkadaşlara güccnmiştı~ bl1 

zım. Çok doğru; güzel yüzünde kaibinin Bilirsiniz ki Türk tarihi 9 bin senelik bir muzika, deniz erlerinden bir müfreze, Cümhuriyctimizin bize kazandırdığı yüklerimize tel yazısı ile bildirilmesi l lıına sağır ~itmez uydurur dıy~. ~ 
hicranını okuyorum. Hakiki bir sevginin maziye maliktir. tik medeniyet ve k\iltür esnaf ve işçi kurumlaıı birliğine meı.· büyük günden sonra Türk ulusunun 1 kararlaştı. Atatürk heykeline ÇC' cnk- darbı mesel geldi, eski tulunt t.•~ bb 
hummalı saadeti, gözlerde v~ ~~zl.erde Altaylard:. Tann dağlannda bizim iller· st.:p deniz i çileri ve hnlk hazır bulunu· d~nizcilik işlerinde de bir genişleme M- lcr kondu ve bundan sonra önde askeri larının. birinde <.ç~te sağı:la~ dı~bırll" 
yapr. Hayatın manası aşk, ~ırbmnı her de. ışıldam.ı tır. Anadolunun ilk ahali·i yordu .. A"keri müzikanın çaldığı istik- sıl olmuştur. 1 bando muzika olduğu halde bir geçit kome~ı seyre~mışt~. Sagırı .~ 
şeye Tağmen seven iki kalbın heyecanı· Etıler, F erıkler. Litler bizim ecdadımız· ifil marşı hürmetle dinlendikten sonra 1926 senesinde bir kısım pek köhne resmi yapıldı. Alay Birinci Kordonu j yeğenın evlenıyor dıyorlar, o ~ e~),t 
dır. Fakat bu güzel çobanla senin mesut ldır. Zaten Yunanlılar da bu illerden mütekait deniz binbaşısı Süleyman Dar· olan gemilerle (68900) tonilato olarok takiben Kl§la önüne gelerek orada ıla·' dileniyor anlıyor. Hayır yeğenin ı!' 
olmaklığına imkiin var mıdır~ Birleş• memleketimize hicret etmi~lerdir. yol Atatürk heykeli önünde hnzırlanmı'" giren Türk tecim filosu bugün cUm- ğıldı. ı niyor diye bağırıyorlar, bu sef~ cM 

d . s . . o·ı· .. b 0 d l .. liw d r . 1 b' . n ınur meniz tasavvurun fevkinde ır. evı~tı· 1 ımızı ır öğrenseniz ne kn ar tat ı olan kürsüye çlkarak şu nutku irndetti: huriyetimizin yüksek feyizli, şuurlu Kabotaj bayramı münasebetiyle H- ı gen e ınıyor nn ıyor, ızıı . ~1~ 
niz. Basit ruhlu bu adam senin derin, olduğunu anlıyacnksınız. 1 y··ks 1 el "ier bayanlar b 1 ve değerli çalışmasiyle makineli tecim manımızdaki bütün vapurlar bayram arkadaşları bu sağıra benzettiıll• ~ 

· d b·1· ") B B t f ·ı· ·· ·· d D' o· · · u c ~ saygı eg ' ay ar · ·1 · ış· ·ımez u durur d" ler mUret.liP hassas ruhunu ta taun e e ı ır ~~ ·. a .. u . ~ sı at onun e ıyana, ımıtn ve denizci arkadaşlarım.. filomuzun gayri safı tonı ııtosu 250000 günlerine mahsus bayraklar çekmiş ı Y .... r dllf1ll:ır 
husus bu bir Türk; memleketlerını ışgnl g~zl.ennı hayretle açmış Cemal Turanı Sizleri bugün burada hür yurdumun tonilato miktarına vasıl olmuştur. bulunuyorlardı. Iarım da okuyamadıklnnnı u~a~ 
ettiğimiz bir milletin d:.ı.ğ çocuğu; knba dınlıyorlardı. Bir köylü ağzından, kafa· eşsiz köıeainde şu mavi gök ıu par· Saygı değeı· arkadaşlarım, . Deniz işçileri işçi esnaf kurumı..1n lar, mAna ve maksat o kadar li;ıcıı 
sapa bir köylü: onu koluna tabp Atina;a sından .bu sözler nasıl çıkabilirdi? lak güneş altında selamlamakla bahti- Günden güne gcn~1eyen deniz tecim birliğinde toplanarak ak~ma kadar rışı~ olmuş .. ki yeğenin evleniyo~ ~ 
götürebilir misin') Cemiyet hayatının ın· Millı mefkuresinin kudreti içinde da· filomuz ve bu filoyu kabiliyet ve kifa-1 davul zurna çaldınırak .J.lenınic:lcr mil- deliniyor şoyle dursun Yaman~ .... 1 

yanm.. "6 -. ' d T 1 b' oeı~ 
celiklerini hiç bilmiyen bu basit gençle lan Cem~! Turan birdenbire kendini top· ı Geçen yıhn bir temmuzunda da yÜ· yetleriylc idare eden gemi adamlarımız Ii oyunlar oynamışlardır, Geceleyin evrı ~yor o muş" ~u bnnn ır ı.ş (1 
sosyete hayatında nasıl yaşnyabilir sin~> ladı. tlerıye gittiğini anladı. Have etti : reklerinizden kopan aynJ sevinç, bizi ve bütün denizcilerimiz tamamlyle de denizde şenlikler yapılmıştır. Kor- du, bır daha ~.akineden çı~~ıı.h erıt 
Zevcim diye bu köylüyü kime takdım - Af buyurunuz. Mehepte okuduk- yine burada birleştirmişti.. işte bugün cümhuriyetimizin malıdır. Climhuri- fcz vapurlarından biri denizcileri geç zımı gazeteye gondermek mı, .A 
edebilirsin. içinde yaşamağa mecbur ol- lanmı tekrar ediyorum. Siz her halde bü- j de bir temmuz 193 7 kapotaj hakkının yet hükümeümiz her giln deniz tecim 

1 

vakte kndnr körfez dahilinde gezdit- tennesin. --
duğun yük.sek hayatın iycaplannı dü· Y~~ mc~~cple~de okumu§Sunuzdur. Çok bayrağımıza terkedildiğınin on ikinci işlerinde yeni yeni adımlar . atmnkt:t- miş ve bu vapurdan hava fişenkleri • 
şünmek mecburiyetindesin evliı.dım. Ba- muteessırım.kı.: kimsesizlik çok eevdiğim yılını istiklal ve hakimiyetimizi temsil dır. Pek yakın bir fıtide denız tecim ::>i1l...,1c:hr. Rumen 
ban bu izdivaca hiç razı olur mu? Babanı okumaya manı oldu. Ve beni bir hiç yap- eden Atatürk.ün heykeli huzurunda -

her şeyini terkederek geçenlerde·gezdi- tı. Çobanlıkla bu dağlarda gezerken oku- candan yüre~ten kutluluyoruz. /\r-iz Kız kaçırmaktan dog"' an 
ğimiz ııu köy hayatına senin vücudun .ru· yamndığımdan derin bir acı duyar tali· arkadaşlarım.. 
hun uyabilir mi> Neticesi bir hiç olan bir ime lanet ederim. Türk denizciliğinin bayram günü ola· 

hadise için üzülmek akıl kan değildir ev· Diyana, derin bir hayret içinde kaldı: rak üç seneden beri kutlulanan ve hcT • t. ınuha kem'es--ı· 
ladım.. - Yanlış konuştuğunuza rağmen yıl kutlulanacak olan bir temmuz ıtü· cınaye ın 

- Bütün bu sözleriniz doğrudur. Rumcanız pek ala: her halde mektepde nünün Türk deniz ve tecim işleıindeki 
Mantıkidir. Halbuki gönül, aklın dilin- çok çnlışmışsınız. Hele fikirleriniz çok değer ve önemini anlıynbilmek için ha- --------..ı------~--mm----
den anlamaz. Ruhun ne servete, ne mev- yüksek; ben size yardım edeyim. Oku· tıralarımızı biraz geriye doğru çevirerek Hadisenin biricik şahidi on yaşındaki 
kie ihtiyaCl yoktur. Aşkın mil)iyeti olur mak ister misiniz> Hayntınızı böyle dağ geçmio zamanl n gözümüz önüne ge· 

mu>Herneisebugencckaredıuyduğum başlarında öldürmekten ise biraz gay- tirmek lnzımdır.. Ayşe mahkemede neler anlattı? 
hnssas ruhumun heyecanındruı baska bir retle hayatınızı büyük şehirlerde daha Arkndll§lar : Türk ulusu eümhuriyete 
~ey değildir. Her güzel şeyi severi . Bu fazlasile kazanırsınız. Tali, gayret size kavuşmadan evvel nna yurdun deruzle Kemalpaşa kazasının Halilbeyli \ııun nasıl farkına varamamışlaı·, bu 
kalbimin tabii bir tecellisidir. büyük bir istikbal de verebilir. köyünde Nuh oğlu Mustafayı öl- hayret edilecek bir İştir •• 

K l k h H il h k C 1 T B k çevrelenmi:ı kıyılarında Türkün canını du'·rmel·.Ie maznun Mustafanın mu- Reı"s vak'ayı kıza sordu .• Ay•e - adın ı · ne oştur. aya e, a i- ema uran - üyük ve ço eyi "t 

kati ayırmaktan hiç hnz etmez. Hakkın kalbinizi takdis ederim. Bu yaştan sonra ve malını yabancı bayraklı vapurlıır ta- hakemesine dün şehrimiz ağırceza sabahleyin ot toplamak için Ari-
k şıyorlardı .. Ve hu yabancı vapurların _L.._ • d d d·1m· t" f · · · ·-· • M f var kızım. Biz erkekler yalnız düşünebi· okuma ; evet okumanın nihayeti ve za- k l k 

1 
.. 

1 
. l ma.nKemesın e evam e ı ~ ış ır. enın cvıne gıttıgını, usta anın 

liriz. Halbuki siz kadınlann düşünmeden (manı yoktur. Lakin ben kimsesizim ve a~tıın arı, l ~r çı arı, ge;;ucı er~ . P Cinayetin seb bi bir kız kaçırma bird ... n bire gelcJiğini ve o sırada oğ-
evvel anlıyacak bir hassanız, sevişme yardım vadınıza. büyük nezaketinize ya tn~ı ; us.8nn kso~un and ce.med~~- meselesidir •• Nuh oğlu Mustafa kö- lağı iple bağlamak istiyen Arifenin 
kuvvetiniz vardır. Kadın hnlikin hayalin· !minnetlerimi arz etmekle beraber hiç bir san ar ı.. un ann ıyı nnmrı.: a ıste 1 

- yün güzel kızlarından Arifeyi ka- kolundan tuttuğunu, Arifeniıı : 
den kopmuş bir parçadır. Halbuki erke· ı kimsenin minneti altında kalmağı iste· leri gibi İl16an ve eşya taşırnalan zaten çırmış ve bunu haber alan Arifenin - Beni b:rak, beraber gelece
ği maddeten yaratm11I .. . > Yavrum: ha- mem darılmayınız. Ruhum buna hiç mü· sayısı çok nz olan Türk ''apurlannn göz karde!{İ Mustafa yetİ§erek çifte tü- gım, dediğini ve sonra koşa hoşa 
kikatin §U kaya gibi sert olmasına rcğ-ısnit değildir. Bu dnğ!ıı.r arasında acıları· açtırmama! rı Türk denizciliğinin iler- fengi ile kız karde§ini kaçıran diğer birlikte Zaim.in evine gittiklerini 
men mazimi düıünüyorum. Dün bir uçu- mı tabiatın sinesinde uyutnbiliyorum. Bu !emesine engel oluyordu.. Mustafayı öldürmü§lÜr. söyledi •• 
~m, ~ir karanlık. bir bo§luk, bugün ise lşi.~in .. m~.nzaral.ara. hilkatın güzellik!erine Yüzlerce senelerden beri her ergin Kaçırma vak' asını gören yega- Sonra dava evrakındaki ifade 
hır hıçten ibaretim; hakikat karşı!lnda gonlumu verdım. Kendimi a.vutın~a ç.n· ulusu deniz işlerinden gelen knzançl:ı- ne şahit on yatında Ay§e isminde bir okundu .• Bunda Arifenin istimdat 
çırpınan dudaklarımı ısırarak gözlerini l lışıyorum. Zaten ömür dedikleri veyin rını yalnız kendilerine hasra büyük bir 1 fazdır.. üzerinde mektep clbis si ettiği, yere yattığ1 ve sonra Mus
göke kaldıran zavallı bir hiç; itiraf edi- i zaman içinde bir saniye kadar kıymeti dikkat ve itina gösterirker_, Osmanlı 6al- olduğu halde dün mahkemede şahit- tafa tarafından sürüklenerek gö
yorum güzd Diyanam: bütün kudretimi yoktur. Hepimiz bu yolda geçici bir fey· tnnatı akıllara sığmaz bir dalgınlıkla bu lik etmiştir.. türüldüğü yazılı idi •• Küçfık Ayşe 
taşlar, etler, boyalar yemiş ve tüketmi:ı. 1 yahız. Adeta dünya denilen kendi evi· deni:.t: tecim kazançlarını yabancılara Reis kendisine hadiseyi yegane mahkemedeki ifadesinin doğru ol-
Beyazla,an saçlarıma bakmaktan koı ku- mizde misafir gibiyiz. Aman başını7J ağ. peşkeş Çekiyordu.. gören şahit olduğunu ıöyliyerek duğunu söyledi .• Daha ~onra katil 
yorum. Her vakit bana soruyorsun: Ne- ntmayayım. Basit dağ fikirlerim sizi ra- Osmanlı saltanatı ta eski zamanların· yalan söylememesini ihtar etmİ§ Mustafanın kız kardeşi Arife elin-
den dainın dalgın ve ıstımp içinde sin?. hatsız etmesin. dan beri tecim işleriyle uğrapn rea)nya ve kıza Türkçe bilip bilmediğini lendi ve şu izahatı verdi : 
Yavrum, benim için her şey solmuş ve 1 - Siz ndetiı bir dnrülfünun mezunu veya yabancılara bol bol tecimel imti)aZ· 

1 sormuştur. Kız, Türkçe bildiğini, - Sabnhleyin erkenden ev halkı 
ölmfüıtür. Benim için kainatın miinası gibi düşünüyor ve görüşüyorsunuz. Oku- lar vermekte bir beis görmemişti. Salta- fakat daha evvel Kemalpaşa müd- tarlaya çalı§mağa g"tmislerdi. Bir 
kalmamıştır. flütün günlerim hir gölğe muş olsaydınız muhakknk büyük bir natın en kuvvetli devirlerinden itiba· ldeiumumiliği ile müstantiklikte istic- aralık avluda çözülmüş ~lan oğlağı 
hayatım azap oldu. Dünyada yalnız kal- adam olurdunuz. ren bah~olunan bu imtiyazlar kapitülus· lv.~p e~~l!r~en T~.rk~e bilmedi~!!1i bağlamak i~in dı~ı çıI:tım •• Mus
mı, bir insan kadar tesellisiz bir hicran Cemal Turan Diyananın eözünü kesti : yon namı altında mutlak bir esaıet zin· soyledıgını ve koy muhtarı Arirm tafa e.nsızın geldı, benı belımden 
yoktur. Artık evladım; ruhumu göz yaş· 1 - iltifat ve teveccühünüze çok teşek- cirini teşkil etmiş ve bu zincirin maaleaef yonında ve onun tcrcemnnlığı ile y kaladı ve benimle gelmezsen fe
larıınla yıkıyorum. Istırapla sarıyorum. kür ederim. Artık benim dorülfünunum, en boğucu haklarından biri de knputaj Boşnakça ifade verdiğini söylemiş na olur, dedi .. Korktum, beraber git
Ruhumdn senin için beslediğim baba sev· hoenlarım şu ı::ördüğünüz dağlar, dereler, haklarının yabancılar dine verilmesi ol· ve demiştir ki : tim .• Sonra benim kaçırıldığımı tar-
gi i olmasa; bir köşeye çekilecek ıstırob· ovalar, tabiatın sahifeleridir. Onları oku- :nuştur.. - Bana Arife bir gün dedi ki : lada bulunan l<ardeşlerİ."ll Mustafa 
lanmı inzivamla örtcceğime inanıyorum. mağn, hecclemeğe çalışıyorum. Arkadaşlar : «Eğer Türkçe ifade verecek olursan ve Hamzaya haber vermişler, sonra 
Benim sert mantıkımı senin gönlün ıın- Akşam güneşinin son ışıkları Gölcük Bilirsiniz ki kabotaj hakkı demek bir ~nanı,. babanı aRacalclar, onun için M~tafo el~de çifte tüfengi olduğu 
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göre Romanya harb:ye net rı 
retife Çek silah fabrika~· 
Tröstü arasında mul<avele 
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tedilmiştir. Bu mukave.:,. 

göre Çekoslovak silah fabr• tJll 

Jarı Rumen ordusunun baŞ ill 
b t .. 1 · · teıJl 
aşa mo or eşmesını . p 

· • ıc• edecek ve bunun ıçın r• 
eden pararı Prağlı bir baı>ge 
ler grubu verecektir.~ 

Italyan - Yugoslav 

lkt1sadi d 
Komlteui Roma da topları~ 

Belgrad, 1 ( A.A ) :-i~tı' 
ltalyan - Yugoslav da rnı d• 
sadi komitesi dün Roııı:e~ 
toplanmıştır. Politika gaıe ıe' 
bu hususta Tribuna g~ı;d' 
sinde çıkan bir makaleyı ·~ti' 
retmektcdı r. Bu makalede 

1 ~· 
d• .. - 1 • B grad ı 

sa ' goruşme erın e. 't şe' 
lafları ruhuna mutabık bt ı,• 
k"Jd d - . '/e JtS ' ı e cereyan e ece~ı • • ıı' 

ile Yugoslavya arasındal<• le' 
•f eO 

cari miinasebetleri leksı de' 
ceğj ve sıi}laştıracağı icflf 
dıJmektedir. ,,,,•' 

··································'· 
Fil ve Baliıı 11 

nıezarlıklar• lamıyor lakin ne çarcki; hayat böyledir, dağlarıni çeviren tepeleri yaldızlıyarak ulusun kendi kıyılarından insan ve yol· I ifad:ıu B~şnakçn. vereceksin Türk- h~lde _be'!lı ar:ıma~ iç~ köye gel
hayatın i capları bizi kör düğümlerile kayboluyordu. Her tarafa gölgeler bası- cu ta!lımak hakkını yalnız kendi Layrıı· çe SO} lemıyeceksın» ben de korktum mış, Zaımın evıne gınnege çalışmış, 
bağlam~. Nerede lskenderin kılıncı' ... yor. Manzaralar gıttikçe . ko}'i.ılaşıyor, ğına hasretmesi demektir .• Halbuki o .. ı ye yalnız b~ada Tür~çc ıö~.liyo- ~~e?2~miş, yakındaki. bir evin lrire- Biiyük memeli hayvanhır~ll~ 

Kalbimizin giriştiği bu çetin kavgada, gecenin karanlık eli uzanıyordu. manlı ıultanl rı bu hakkı ecnebi bay· 
1 
ruın •• Ben koy mektebınde T urkçe mıtlıgıne çıkını§ •• Benı kaçıran Mus- mek için insanların irişerı:11) ~ 

büyük mefkure yolunda gönül susma· Dimitri ayağn kalkarak:- Diy nn: raklı gemilere vermişler ve ta cümhuriyct okuyorum •• Türkçeyi nasıl bilmem. tafa kendisini kiremitlikten gördü yerlere çekildikleri söyleJ1 1~~iı 
lıdır. 1 güneş battı. Karanlık bıumnk üzere: yo- devrine kadar ecnebi bayraklı gemi· j Maznun vekili reisten müsaade ve tabanca ile ateş etti. Sonra kar- sela bir fil çok yaşlanınca 5 ~ 

- Susalım: dağ güzeli geliyor. Rum· lu olmıyan bu kayalar nrnaında yürümek ler bu haktan bol bol istifade ederek is· alarak dedi J~ : deşim < c çifte tüfengi ile iki defa ayrılır ve Cengel içinde 0j~ ~ 
ı:a bildiğini söylemişti. Bu his macera be- ' senin için çok müşkül olur. Gidelim ev· tedikleri kadar para kazanmışlardır. - Bu vazıyet çok mühimdir. Ay- ateş etti. Mustafa öldü •• Diğer şahit- yerde ölümü bekler. Afrİ~ 
nim için olsa olsa bir gönül eğlencesidir. lndım. Dedi.. A~iz yurddaşlarım.. ne,? za~te geçsin.. Müsbntik ve ler dinlendi ve muhakeme başka Lir 1-:lindistanda keııfedileıı <-fıl 
B .. 1 d wl 1 d 1 -11 · Ce nal T 1

- k T k 1 b k h k uddeıumu ~ d . t" d"l • B .. b ak ld ı: · 1./ u guze ag ar, yeşi va i er, gönu en 1 uran, ~or mayınız mosyo. ür u usunun u mu adde!! a - m m, e ıs ıma e ı sm.. u- gunc ır ı ı.. zarlıkları» bunun delilidır. .~ ~ 
gıcıklıyor. Tutu duruyor. Bu masum ma- Sizi arkamda götürürüm diye latife ede· kını yabnncılara veren ilk kapitülasyon F d •• .. ıı: Bir kaç sene evvel bir No1~deıf cera içli gönlümün hicran hislerini avutan rek ayağa kalktılar. ( 1535) tarihinde kanuni Süleyman ile Fransız rangı uştu lıkçısı Croenlandın şark sahibli~ ~' 
bir dağ mo.salı platonik bir sevgi romnnı Gölcüğe doğru konu;,arak, şakalaşa· Fransa kralı birinci Fransu\•a arasında linalnr için de buna benzer \'l'f 

olur. Dadımın kiiçüklüğümde anlattığı rnk indiler. Sa ile yaklaşınca Cemal Tu· o zamanki sefir Jan Dolaporc delaletiyle D •• • l f • 4 35 yapmıştır. Balık avından ırı~,11~ 
hik-yelerden birisi gibi bu gönül hadi· ran ayrılmak içil izin istedi: nkdolunmuş bir muahede ile başlamış· un namına ıat kıyctsizlikle. dönmek üzerdee;i

11
ti.;· 

sesi de hayatımın geçmiş temiz masalı te-1 - Size uğurlnr olsun müsaade huyu· tır. Bu mahut muahedenin i.kinci mad· ' lıkçı orada bır ı.-..aç metre ;;. iı?'~ 
miz bir hatırası olarak saklarım. rursanız bendeniz vazifem başına koşa· desinde (Her ilt.i hükümdar tebaası bir· k · l k • d •ta• de olan denizin sathında rıı~~ 

Ct'mal Turan, elinde süt bakracile y:ım. birlerinin memleketlerinde her türlü Pm· uruş o ara tespıt e l ı ı.eri. gönnüştü.r. ilk önce_bk~tıfl'~~ 
l"erledı". 1-fu"rmetle egyilerek ·. Diyana, ga·vri ihtiyari elini uzath. Ce· val ve emteayı den°zden - 1·'1 tın kt h ) f k tkı .. 11 

" • • 
1 

• nwo. e e e ı tıma vcrmış, a ·at te . ..,1)) ı 
- Affedersiniz matmazel: sizi bek· mo.l Turanın elini tuttu. Bu ellerin her iki· serhesttırler) derulmcktcdır. -BAŞT ARAFI 1 1NC1 SAHiFEDE- ]arı çıkarılamamaktadır. Çünkil fer- letince inanılmıyacak bır :·;fi O' 

1ettim. Temiz südümü içerek beni sevin· si de titriyordu. Gözleri birbirleriru bul· Bu muahededen sonrn her padişnh Türk parasına kıyas edilirse arada n kez bankası frangın gayri malılm olan karşısında kalmıştır. DenıZ 1.JtY 
dirmenizı rica ederim. Pisküvi pasta ye-: dulnr. Aşkm kudreti gönüllerini hicranın değişmesinde imtiyailarını sağlamla- ! santimlik bir fark meydana çıkar. Ya- vaziyeti karşısında frank üzerine fint binde bu kutup mıntakasıoıfl ,,ıl) 
rine rengi siyah olmakla beraber halis :ıcısile dağladı. mak istiyc.n yabancılar bilahare 1kinci ni Faris borsası kapandığı gün Fransız tesbit edememekte ve ithalat 1.ahsiliitı- suları içinde mükemmel~~ ce 
buğday unundan yapılnn ekme{,r:imizi 1 Ayrıldılar. Selim devrfode (1569) da ve üçüncii 1 frangı 5.26 kuruştu. Dün frangın nomi- nı kabul eylı; ememektedir. faza edilmif yüzlerce ba 1 ~ 
ye} iniz. Lezzetlidir. Gıdası kuvvetlidir. Cemal Turan doğruca Mustafa dayı- Mur.ıt ile (1581) de ve üçüncü Mehmet inal finti 4.35 kuruş olarak tesbit olun- Dün geçenlerde Ankarada imza edi- vardı.. tııı~ 
dedi. nın evine gitmişti. ile (1597) de bidnci Ahınet ile (1604)- muştur. Ancak bu fir..;.:!r üzerinden len Türk - Fransız ticaret ve klcl'ing Tabii bu keşif balı~çıye<ıfıdı1 

Dimitri Cemal Turanın sözlerini ter· Mustafa efe sordu: M 1 k d='---' b. k d d Zirı:ı (1 

cüme edince Diynna cevap verdi : 
- Çok te§ekkür ederim. Misafirper· 

vcrliğini:zle nezaketinizle bizi mütehassis 
ettiniz. Türklerin misafir sevdiklerini bi
lir ve takdir ederim. 

Diyana, Dimitıi halia süt ve ekmeği 
'-tiha ile yemeğe baıladılar. Cemal Tu· 
ran biraz geriye çekilmit onları ince ~ 

- Nerdcsin evlat; yemeğe seni bek
liyoruz. Bugün hiç görilnmcdin. Sı-

ğırtmaç, seni kar~ıki tepede bir kaya
nın gölgesinde uyurken görmüş.. Sonra 
bir Yunan kadıniyle bir erkek <>eni 
uyandırmışlar. Onlara süt ikram etmiş-
sin .. 

-BJTMEDI-

de ve dördüncü urat i e de (1673) de frank tedari e Wın::.i de mümkün anlaşması tatbik mevkiine konmuşlu. ır servet azan ır ı .. gıfl'ı/ 
muahedeler nktedcrck bu imtiyazlarını değildir. Maalesef frank vaziyetinden dolayı it- de çok kullanılan balina ~~tefi (1 

sağlamlaşbrnuşlardır. Çünkil Paris borsasınm kapalı !:al- halat muamelesi yapılamadığı gibi Fnıı- ati epey yüksektir •. O ''a f~ııf"y 
Türkün cebine girmesi lazrmgclen laı- nıasından ve Londra borsasında frank saya yapılan ofertolar üzerine haı•r- Croenland mıntakasında riıılıf 

zancı yabancıların cebine akıtan bu üzerinde muamclc yapılamamasından lanmış olan alivre sntış muameleleri Je Jozej toprağı civarınd? ~"' 
imtiyazlar son zaferimizle Lozan mu- merkt..-z bankası klearing tahsilat.mı dur- intaç edilememiştir. Gerek ithalat ·:e nizinde de bir çok Balına ~ 
ahcdcsinde ortnda kalk~ır. Atatür- durmuştur. ihracatçılar frangın alacağı katı neti- lan keşfedilmiştir. Cen°Pb1'lı' 
kiln ana yurda erginlik veren savaşını Binaenaleyh bir iki gUndenberi eUra.- ceyi beklemek zaruretinde kalmışlu- okyanusunda da bu nıezar 
ve -zaferini Lozanda toplanan diln\'a rlikten çıkarılmak istenilen Fransız ma1- dır. bulunmUflur. 
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İranı mukayese edelim 

ra ' a 

Bugünkü mes'ut Iran dünkü Iranı yakında gölgede bırakacaktır 
İranm asıl terakkisi şimdi 1rand:ı 

hükümıan olan Majeste Riza Şah Peh
levinm işlen eline aldığı günden bn.c.:
lar, .Müşarıleyhin büyük. himmeti ve 
metin iradesi saysinde, Iranı Hazer 
denizinden ·Halici Farsa kadar yarıp 
geçecek bir demiryolunun inşasına şi
lllaldel\. ve cenuptan birlikte başlnrul
rnış ve memleketin şarkından garbına 
doğru uzanan geniş çölleri geçemeğe 
iİındiye kadar muni olan dağlar ve de
reler, köprüler ve tünellerle nşılarak 
ve azametli Elborz tepeleri ve korkunç 
Loristan dağlnrı parçalanarak ve sene
lerce uğraşılnrak hakiki bir sanat abi
desi vUcuda getirilmiştir. Bu demiryo
lu linzer denizi cihetinden Tahrana va

sıl olmuş ve orad:ı Asin garlnrının eıı 
g{lzcJi ve en müekmmcH ad olunma~ 
llyık hUyük bir istasyon binası da }'a

P1larak açılma resmi bu senenin iptidrı
sında Şah tarafından icra olunmuştur. 
llalicl-Fars sahilinden şimale doğru yü
rUyen hat dahi bu sene içinde ikmal 
olunarak şimal hattıyle birleşecek ve 
açılma resmi yapılacaktır. 

üzerinde hüküm sürmüslerdir. 
Gazncvilerın srıltanntına SclçukilN 

vnri!I clmu lar ve b unlar da mil.'.idın 

1 194 senesinde indirilerek yerlerine 
Kharezmiler gcçmi~INdir .. O n üçün ı.i 

asırda frnn Cengiz hnnın muzaffer ordu-
brınn mukaveml"t cd emiyerek Mogolln-

rın idareııi nltına girmio ve bu idare mi- ı lran anlaşması iııı~a cdı~irl~cn 
ladın 1 405 senesine kad r denm et- j k" d · tl rden b"ırı"dir etmİRtir. On üçüncü asırda hukcmadall. ran en es ·ı me enıye. e · " 
miştir.. 1 k" d"ll . z d "d" E~ _ı_· ve ahl.i.ki.} undan Şirazlı Saadi ve mcl-

N "h N d" h Saf ·ı . İranlıların es ·ı ı erı c: en > ı ı. =.t>Kl 
ı nyc.t, n ır şa • evı erı or- · · k ı ki hur mütesnvvıf Mc1·lana -Celaleddin-

d k ld 1 d h dinleri de başlangıcı tarıhın nran ı a-
ta an ·n ırmış ve o asır ar n er tn- Rumi ve on dördüncü asırda yetişmi l('r• 
ıaftan tnnrrm·lnra düçar ohn lrnnı rında kaybolnn Zerdüştilik (Mazdeisme) 
izmihliilden kurtarmıştır. Miladın 1 7]9 idi .. Zerdüş, milattan tahminen on altı dir .• Bugüne kadar birer birer snyılam .. 

) acak gibi dnbn bir çok parlak !laırl enesinde, bir çok dahili muharebelerden nsır evvel (Atropatenee) de, yani şim· 
ve müverrihler handan çıkm~l.ırdır. sonra, Knct r sülalesi lrnn tahtına geç- diki Azerbo.ycanla doğdu .. 

· M ı · :r 16 32 · d R Muhtelif devirlerde, bir çok ırklat mı:ı ve ı :ı.ıın senesın e u:ıyayn, lran Müslüman olduktan sonra ora-
bir muharebe neticesinde mühim arazi da yetişen ba~lıca şairlerden birincisi, !randa hükim vaziyetinde bulunmuşlar 
terketmiştir. Nihayet, idareleri gittikçe miladın onuncu asrında yaşamı:ı olun İse de lranlıların hayret edilecek kadar 
mihverinden çıkınııı olan Kacariler, Lü- metin olan hayatiyet kudretlerini kıra• F erdt vsidir.. Şahnameti dünyada mev· 

··k A h b" d ı b"" mamıclzırdır ve lran bir çok badireler• yu vrupa ar ın en sonra, ranı us- cut altı büyük dasitandan biridir. Mila- ~ 
bütün irlare edememioler ve memleket den sağlam kurtulmuştur .. 

dın on birinci asrında bedbin ve epicuri· 

Nacı Elasil 
Iranın hUyUk şehirleri bütU.n düz' 

\1e Ceniş şose yollarla birbirine bağlı- zlraate sarfolunacaktır. 

onların idaresizliği yüzünden senelerce 
bir çok korkunç tehlikeler atlattıkt n 
sonra inkılnp yapmış ve bu inkılap neti
cesinde, bugün lranı demir elleriyle idare 

Majeste Riza Şah ve Veliaht ~den Majeste Riza Şah Pehlevi sülalesi-
Saffariler, Aali • Büveyh ve sonra Gaz- ni tesis ederek 19 25 senesinde lran tah-

en philosophe Khayyam yetişmiştir. • • 

Khayyamın rubaileri bugün medent 

lisanlann cümlesine terceme edilmif ve 

herkesçe tanılmıştır. On ikinci asırda 

kasideleriyle çok maruf olan Enveri 
ve büyük mutesavvıflardan Attar zuhur 

Tahrana muvasaUH etll 
Tnhran, 1 (A.A) - Naci Elasil ve 

maiyeti bugün saat 18 de Tahrnna mu· dır Ve hu yollarda otomobiller munta- I Giylam vilayetinde pek mebzul mik
ıarn işlemektedir. Majeste Şah Peh- tarda pirinç, Llhicanda çay, trak (Sul
levinin en mühim icraatlarından biri d~: tanabad ve civarı) da buğday ve hubu
hUtiin yollarda emnivetin tekarrilr ccle- ' bnt, Tebriz, ısfahan ve sair yerlerde hol 
bilrnesi için ilk ev~el aşiretlerin !Qlf- 1 bol ıncyvn yetişir. 
fesi silahlarından tecrid etmi~ olması- Majeste Riza Şahın en ziyade imarı-
dır. na himmet sarfcttikleri ve ;!randa yap-
. İrnnda izcilik teşkilatı da pek il~ri mak istedikleti iktısadl yeniliklerin bi

E:ılrniştir. Maarif nezaretinin teşvikiy- rer küçük ömeğinl tatbik için her yer
le kızlardan ve erkekelcrden milrekkep den evvel göz önünde bulundurdukları 
~ezintiler tertip ederek spor hareketlı-- Mnzenderan vilayetidir. Bilhassa ta
ııcı grupları bUyük şehirler arasında biatın feyzine mazhar olan bu şimali vi
rine İJ!.irak etmektedirler. Erkekler- li'ıyet rnüşarileyhin itinayı mahsu<>u 
den ve kızlardan mürekkep izcilerin sayesinde ok ileri gibniştir. Ve Hru:c.l' 
adedi on dört sene zarfında on iki bbc denizi kenarındaki limanları ve zarif, 
baUğ olmuştur. medeni köşkleri ve latü portakal ve 

1'nhranın Pehlevi mahallesinde 300 turunç bahçeleri ve istihmama salih 
bin ınetre murabbnlık arazi ilzerinde sıcak ve soğuk su banyoları ile seyyah
~llYet lnlUlZzcı.m bir cCite Universitaire• !arın dikkntlcrini celbetmektedir. 
~a olunınaktadır ki bu her dört fa- lrnn Asyanın cenubu garbisinde, şi-

Ulteyl birden ihtiva edecektir. Müs- malen Hazer denizi ve Türkistan, şarkan 
~:t iliınicr, adetleri her gün artmakta Afganistan ve Blucistan, cenuben Halici 

an mektepler vasıtasiyle ve büyük bir Fars ve garben Mezopotamya ile mah
.:Uratıe memleketin her tarafına intişar dut olup nufusu tahminen 16 milyon 

~trnekte bulunmuş ve çarşafı başların- dur .. lrnn yaylasının garbi aathimnilinden 
an attıkları gündenberi kadınların ve teııekkül cCÜp lndo - Kuh ve Kafkas dağ

i:enç kızların ınaltlmat tahsiline rağbet larının orasına sıkışmış olan bu rnemle
~k §ayanı dikkat bir dereceye ~ık- keti Etrek, Kızıl - Ozen, Araa vesaire gi
~~ır. Bundan başka, on iki seneden- bi nehirler sular.Mütenevvi mahsulleri ve 
/\I 

1 
her yıl !randan başlıca Fransaya, yerycr çok mahsuldar arazisi vardır. 

siijllla_n~aya, 1ngiltereye, Italyaya tah- Jrnn 1906 senesinden beri meşruti
ih~UU ikmal etmek ve bir mcslt>kc yetle idare olunur müstakil bir dev
lr 1 kesbeylemek fuere, Avrupaclıı lettir. 

neviler arap hülefuiyle birlikte lran tına geçmiştir. 
\'asalat edeceklerdir. 

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

Sovye topçe erleri toplandı 
Harbinden Röytere bildirildiğine göre Sovyet -
Mançuri kıt' aları arasında bir muharebe olmuştur 
Japon büyük elçisi B. Litvinola devriye kuvvetlerinin 
Litvinof da Amor nehrindeki bu adaların Sovyetlere 

çekilmesini, 
aidiyetini bildirdi 

Paris, 1 (ö.R) - Mançuri - Sov-ı ıolsa bu bapta siyasi müzakerelerin 
yet hudutlannda Amor nehrinde lyapılabileceğini söylemiştir. 
bir Sovyet topçekerinin batmlması , Sovyet hükümetinin mütalaa• 
hadisesi hakkında Japonların id- f sına göre, hukuki bakımdan bu ada-
diaları Tas ajansı tarafından tekzip lnr asla Mançuriye ait olmamıştır .• 
edilerek hadise ş(-;ylece gösterilmek- Binaenaleyh muahedelere ve elle-

tedir : rindeki haritalara göre hareket eden da~~ koııtrölörlerin nezaretleri aitın- Pek eski zamanlında .Asyanın Pa

tahsu~:~~k. ta!e~? gönderilmiş ve b~nl~ mir yaylası civarında aryalar zuhur 
ıanuı ını bıtırıp ırana avdet ettıklen ederek bunları~ bir takımı 1ndus(Sind) 
edilın~t~.r biri kendi mesleğinde tav-. .:if vadisini, bir kısmı da ~im~iki lran nra-

26 haziranda Amor nehrinde bir mahalli hudut makamatı bu adalara 
Mançuri topçekeri Sovyet mevki- d evriye kolları göndermekte tama-
lerine ateş açmıştır. Bu taarruz bir miyle haklıdır .. 

liaZcr . . . . . . , zisini işgal etmiılerdır kı handa yerle-
tnUd~.r dcnızı ılc Halicı Fars sahillnın şenler Medes'ler ve Persesler idiler. 

Sovyet topçekeri tarafından tnrde- Litvinof o zamandan beri hudut 
dilmiş ve sonra sahildeki Japon ha- hadiselerini tetkik ve hududu yeni-
taryaları da Sovyet gemisine ateş den tahdit etmek üzere bir hudut :u:ı:ısı iç·n A d · 

Ve ~ah· ı vrupa an yeru ve son Milattan tahminen S60 ısene evvel 
dar Jı· ~~h Pehlevinin zamanına ka- meşhur Keyhosrev (Cyrus) Medesle
l'"'h 1'C 

1 
' deniz kuvveti mevcut olmı- · ıı··k·· et"nı· devirmi4 ve yerlerine ..,, rnn d . rın u um ı v 

lrıek Uzer enızciükte maharet kesbet- 1raniler kaim olmu§l'ladır. Keyhosrev 
götıderıniş~r.ltalyaya yüzlerce talebe Gadaniler (Chald.eens) .. v.~ Mısıriler ile 

l'ahranın .. .. .. ittifak ederek Lydıa hukumdarı Creaua 
Si •· gundcn gune guzellesme- .. 1 . . endı·•eyı· badi olan iktidarı ve gittik , . • . un ran ıçın .. -
salih çe artan nilfusun ılaıım~tı':le h"tı" çekmi• ve Anadoluyu da bir-• ve bütU . . na a me v 

hır halini 1 n sıhhi şartları haız bır şe- likte zaptetmiştir. (Milattan SS4 sene 
llıadı"y a nıası için hükümet miltc- l) S da Gildanilere dönerek en çalı . evve onra 
haş~h Şmıık~dır. Tahran bugün onlardan Babil ıehrini almıı ve az bir 
dır aşa elektnkle aydınlanmakta- ·· k'I b"" ·· b" \1e §eh · . zaman içinde musta ı en utun gar ı 
tlerj d" rın ıçinde on bin elektrik fe- A h'b" olmuttur 
.,, treği rne tt T hranın . syanın aa ı ı · 
...... re , __ dar vcu ur. a • şım.- s· · · Dara (Darius) zamanında 
'- ~ §~ ltl ıhhi . k hn. ınncı 0<1llıYan i il a s yeyı pe ız (M. E. S2 t - 465) !randa idari teşkilat 

n .. ..._,_ ç ecek sularının da temizle- ·· d · il · 
-1:11:, bir taraf . . . mükemmelen vucu a getir mış ve 
~ da topr ,_ tan ıçılmeğe, bır taraf- lran Mıatn zaptettikten ba~a. Cam-
lle\1' a6ın sulanmasına mahsus iki ' b · · · ı d 
i e ayrılması . .. byse devrinde Penca arazısını. n us 

'

<:ra, ediltnek .. amı:ııyesl bugünlerde (Sind) nehri havzasını ve §imdiki Rus-
uzeredir. Tahranın ya- d · ·· · ı lnda l l yanın Kara enıze mucavır o an cenup 

aı.ı~ı.ı lU unnn cKeretch> nehrinin d" h d d · · l lf.t lrıUt<?addit b'" .. _ taraflarını ken ı u u u ıçıne a mıt-
olund k uyuk havuzlarda tak-

ReçiriJ u tan sonra demir borulardan tar. 
'•••• erek k . . w Nihayet, Erdişiri - Babegan ( Ar-

•••••. 1 , 1 lSınen ıçılmege, kısmen <le 
~ı·r ... a.·ı····k········E···v····· .. •• ta:ıı:erxes) miladın 226 senes•nde Sasa-
!\_ niler (Snssanides) sül8lcsini teokil et-

Gayet b mi§ ve bu sülale nraplar tarafından fra-
laralı G- avadar güzel man- nın zaptolunduğu tarihe kadar, yani mi
ne d" oztepe vapur iskelesi- !adın 6S senesine kndar devam etmiııtir. 

açarak hasarata uğratmışlardır. 2 komisyonunun teşkiline Japonya• 
ölü ve Üç yaralı vardır. nın muvafakat etmiş ve komisyon da 

Londra, 1 (ö.R) - Japon ve faaliye te geçmiş bulunsaydı keyfi .. 
Man~uko hükümetleri ihtilaflı mın. yeti şimdi ona havale edebilirdi. Bu-
takadan Sovyet kıt'alarının geri nunla beraber Sovyet hükümeti sulh 
çekilmesi için Moskovada şiddetli 

ı d B siyasetine tevfikan ihtilafları asla teşebbüslerde bulunmuş ar ır. u 
teşebbüsü askeri bir hareketle teyit silah kuvvetiyle halletmek arzu-
edecekleri sanılıyor. sunda değildir. Ve bu ihtilafı da 

Harbinden Röyter ajansına bil- müzakereye amadedir. Bu müı.a· 
dirildiğine göre Sovyet ve Mançuko kerelerin daha sakin bir hava içindo 
kıt'aları arasında bir muharebe ol- yapılması için Litvinof her iki ta• 

t rafıı da mezkur adalardaki kıt'atım muş ur •. 

Tokyo, ) (A.A) _ Amour neh- ve o civardaki topçekerlerini gcrı 
ri üzerindeki hadiseyi müzakere almasını teklif etmiştir. 
etmek üzere bugün Japon kabine- _, _, ...,0111Jet acnızattı gemisi Japon büyük elçisi bu teklifi hü· 
S

• · f k J"'d b" t 1 tı yapaca ük 1 d ç· · kümetine bildireceg~ ini vadeylemİ"-ının ev a a e ır op an - Y.. elçisi Sinemitsu hariciye komi- sahillerindeki ada arın a ıne aıt :ı · 
ğını gazeteler haber vermektedir. seri Litvinofu ziyaretle Amour neh- bulunduğunu tMrih eylemektedir. tir .• 

M T · · h d t 1 Her iki tarafın da beklenmiyen oskova, 1 (A.A) - as aıansı ri Üzerinde bulunan bazı adaların Adaların isimleri bu mua e e er e 
tebliğ ediyor : Mançukoya ait olduğunu ileri sü- zikredilmemiş ise de tespit edilen hu- her hangi bir hareketle vaziyetin 

Blagoveschenk'den bildiriliyor rerek bu adaların etrafında hasıl dut hattının mezkur muahedelere vahimleşmemesi için icap eden tcd· 
Haziranın yirmi dokuzuncu gü- olan gergin vaziyet üzerinde Sovyet merbut haritada kırmızı çizgi ile birleri alması takarrür etmiştir. 

nü Amour nehri üzerinde Sytch- hükümetinin nazarı dikkatini cel- gösterilmi~ olduğunun da musar- Tokyo, 1 (A.A) - Amour nehri 
evski adasının bulunduğu havza betmiş ve bu adalarda Sovyet dev- rah bulunduğunu ilave eylemiştir. üzerinde Sennufa ve Holsi adaları 

lanış)ort dakika mesafede kul- Arnplnrın lranda 1220 miladı sene-
'-· l Ve k' sine kadar İmtidat eden saltanatları, .Qraııkt ırası elverişli iki ev 

ır G.. lsliımiyet havzasında birbiri ardınca 
~el p ' ozfepede Abdüre- zuhur eden tefrikalardan dolayı sırf 

dahilinde bir Japon - Mançu filikası riye kollarının ve yakınlarında da Litvinof, büyük elçiye mezkur civarında üç Sovyet topçekeri ile 
Sovyet hudut karakolu üzerine ateş Sovyet topçekerlerinin gözükmesi haritayı göstererek keyfiyete ka- Japon - Mançu hudut müfrezeleri 
etmiş, Sovyet karakolu da bu ateşe Kuvantug kumandanlığını mezkur naat getirmesini rica eylemiştir. arasında şiddetli bir müsademe ol· 

mukabele eylemiştir. mahalle asker kuvvetleri sevkine Müteakiben Litvinof Sigun ve duğu ve bir topçekerinin battığı ve 
Buna mukabil Mançu topçusu da mecbur ettiği ve bunun neticesinde Pekin muahedelerinin akdi sırasn- birinin de ağır hasara uğradğı Ku

bir Sovyet hudut filikası üzerine bir ihtilat vukubulacağım söylemiş- da nehrin seyrisefaine elverişli de- antung ordusu tarafından resmen 
ateş ederek onu hasara uğratmı§hr. tir.. rin- yerinin mezkilr adaların cenu- bildirilmektedir. 

Bedri;~n Yokuşunda bakkal B. itibari bir §ekilde devam etmiş ve ara-
nu.._8 ~eya telefonla 2256 da sırada baıı kaldıran valiler ve lranlı 

raya -u-r,"caat. 1 l h h k t- au •ı ve Turan ı prens er usu si Ü Ü metler 
. .,,6 H(398) ı b ı T l 2. tesis etmiş er ve un ardan ahiri er, 

Mürettebattan iki ölü ve üç yaralı Litvinof, Japon büyük elçisine bundan geçtiğini ve bunun o za. Tokyo, 1 (A.A) - Domei ajansı-
vardır •. Japon - Mançu filikası Sov- an1atmıştır ki : 1858 tarihli Sigun mandan beri mahallini değiştirmiş nın bildirdiğine göre on topçeker• 
yet filikaları tarafından Sovyet sa- ve 1860 tarihli Pekin muahedena- olmasının adaların da kendiliğinden den mürekkep olan Sovyet Amour 
hiline kadar yedekte getirilmi~tir. meleri Amour nehrinin sol sahille- Mançuriye bağlanmasını istilzam nehri filotillası Sennufa ve Hosoi 

Moskova, 1 (A.A) - Japon bü· rindeki adaların Rusyaya ve sai edemiyeceğini kaydetmiş ve olsa adaları vanında tahaO§üt etmektedir. 
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A VR UP ANIN ALIN y AZISI NE? Hayallerini kaybetmiş 

Ham maddeler genç bir "imparator!,, 
Dünyayı ya kanlı bir harple Pu - Yi Mançukuo imparatoru? 

v~ya hareketli bir ticaret :~~1:~2~~~~;~;s~Jra nasıl yaşıyor· 
hayatl.y)e karşılaşfwrır ~~r~:~e:ng!:a::~~~ı~;~:n!~~0:u::: 

Jl ~~~;~~n ~~~Ü:~:~~ =~~::~ğınıim:~: 
Sentetik imal meselesi henüz 

flc~c.ou 

2 

halledilmedi 

·-
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·.· ....... '""' ' ' J ... _., .... 
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nilecek bir şey değil. 
Ben bu haberi yeisle karşılayanlar-

danım. üç sene evvel genç hi.ikümdarm 
bana verdiği resim gözlerimin önün
dedir. Hsin-King saraycığında, yeni, 
fakat hemen solmuş bir salon göilcri-
min önüne geliyoı". Burada genç impara
tor bu resmi barut ithaf için ciddi ve ga

rip Çin harflerini bir hallet yazısiyle 

yazıyordu. 

Yazdığı isim Pu-Yi veya Çingler.in 
tahtımı çıktığı vakit taşıdığı Suan -
Tung değildi. Güzel mfınalı bir isimdi. 
Kan-Teh. 
ROMANDAN DAHA HARIKULADE 

B1R MACERA 
Pekine ve Mançuriye gitmezden ev

vel Pu-Yi'yi tanımak istiyordum. Pe
kinde imparator saraylarına yaptığım 

ziyaretlerin her birinde bu arzum aıt
tı. Bu saraylardan mürekkep olan ke
derli ve tantanalı şehirde yalnız bir kö
şe bir dekor değildir. Diğerlerinden da
ha kUçUk, daha yalnız, daha gWi olan 

ol-

bir bina, son Çin imparatorunun mü- Mançaku imPQTalOTU 
. .r~ tevatl daireleri idl. Gündelik hayatının hatırlatan bir mabed inşa edildi. Pu- luk bir ipek entari giymiş, .ince ve yol" 

,.,. ı\ • O ... U I. phltlerl: Maaası, 1skemles1, kitaplan, Yi, imparatorluğun altın entarisi için- gun bir elle yelpazeleniyor. 
. . . .. . Zerini "ste1'- vazolan, duvar saati ve hattA resimleri de delil, modern mareşal üniforması Bana soruyor: 

Bir Fransız mecmuasından çıkardığımız bu 1ıarıta, mecmuanın ıddıcuına gore Almanlann btil4 ıit1a.tet QO u1a d d il ,__...ıı_ • k deli lan ilihlar - Pekinde imparatordan çok ba}ıse-
b .. .. ız . ı._ ,_ la . h d'! kt d' naca ora a ır. e mau.:uw gırere ce o a b' 

mckte imi§ .. AlmanJlanın utun eme en ıwıtı.ar ıza e ı me e ır YinnJ yedi yaşında tiçUncll defa ola- dua etti. !diliyor ınu? Neden bizi Japonlarla ~ 
Ham maddeler hayati meselesinin varmış olmaktan çok uzağız. Şu var ki Sentetik istihsal henüz kMi miktarda rak imparator, Mançurl üzerinde ulta- BEKLtYEN SARAY lik hareket ederek vatana ihanetle Jt• 

bundan mahrwn olan endüstri memle- Avrupa artık ~isarını. ~Ybetmiştir .. olmadığı için, ~etler arasında h37 nat sUrdUkten 10nra Çini fethetmesi Saray nazırı beni saat onda almağa ham ediyorlar? Onlarm yardımı olrn~ 
ıı.tlerindeki akisleri nelerdir? Bu mem- Avrupa için, guniln büyük meşgalesı maddelerin taksimi husu.sun~ en Aş - mukadder bir hanedanın son hUkUmdarı geldi. Yeni payıtahtı bana gezdinnek dan Çinliler birşey yapamazlar. trn 
lıtkeılerde halk zaruretin tesirleri altın- artık dünya ölçüsünde bir iş olan imil kar bir adaletsWik hüküm silrmekte- olan bu delikanlı orada, kendi saray- istiyordu. pax_:ator Çin tahtına çıkabilir mi, n• 
dadır. Ve zaruret iyiliği olduğu gibi sahasında kendine layık mevkiie sahip dir. Buna ne ~are bulmalı? Bu ham lan içinde bir sUrgün hayatı yaşadı. _ Hakild bir saray görmeği ümit ~edersiniz? Buradaki menfa hayati 
fenalığı da doğurur. Zaruret insanı bü- olabilmektir. maddelere malık olan toprakların, en- Romandan daha hankulAde bir ta- etmeyin dedi imparator muvakkat bir o kadar ağır ki .. 
lilD kabiliyetini ortaya koyacak bir 1uh Şimdiden Amerika ve Asya kıtaları, düstriyel memleketler arasında dostça rih! 'L --~-' oturu' Buradaki menfa hayatı o kadar ağıı 

k d·ı · · · bir kild taksim' i isteniyor? Bana &Oıuuua yor. bana .. ylenUo .. iJ'aine çıkarır ve onu birdenbire Avrupanm dışında en ı erını organı- şe e ı. m · . 1908 de üç Y&Jmda iken Suan-Tung _ Kaç l!leJledeberl sa majeste burada kı .. Bu sözleri imparator 50 ~ yapar. Fakat bu zaruret bir ze etmektedirler. Maliyet fiatleri husu- kalına, ben birleşik devletlerin, lngil- dünyanın en eaki bir tahtına çıkıyor. oturuyor? yor. Fakat onun yüzUnde okuyoruınİ 
mukadder aelalet şeklinde dejenere sunda Asya me~eketleıi ve cenubiA- "te__~ . imparatorluğunun, ~;'Yetler bir- Aaırlardanberl deti§miyen merasimle _ y ed1 senedenberi. Daha münasip Hayatının şafakm~. d~:~ın .en c~• 
oluna, 0 zaman mU~ bir tahrip un- merika Ulkelerı, Avrupaya nazaran, ligmın, Fransanın, Portekizin, ispanya- hükümdar oluyor. 'Uç ıene sonra Nan- bir , ___ dU<hı~uıu y rl ha- bir medeniyetinin çoktUğünil gören .. 

haline gelir sosyal şartlarından doğan büyük avan- nın ve Hollandanın ham madde bakı- kin ihtilAll onu tardediyor ve Firavun- saray ~1 ""9~ yor. e rl ... di de en yeni bir imparatorlugun 
.uru · b d · lan to klar diğ zırlaıımıştır Fakat inşaat başlamadı. F'• ,_ · dik· Ham maddeler yokluğunun kendile- taJlara maliktirler. Bununla bera er mın an zengın o pra mı er lardanberi devam eden bir Alem onun • doğuşuna riya.set eden uu prensı 
ri için bir iyilik veya fenalık kaynağı Avrupanın bugün diğer kıtalar için bir devletlerle taksime Amade olduklarını saltanaüyle birlikte yıkılıyor. Suan- Japon aef~eti de muvakkat bir bi- katle ıüzüyorwn. . • 
elması Avrupa milletlerinin hareket tamamlayıcı mıntaka olduğu ve böyle hiç i§itmedim. Şu halde Avrupaya ya Tung artık Hanri Pu-Yi oluyor. On nada idi. Sefır: . Avrupalı kıyafetindedir. Bana ~lr .sı 
tarzına bağlıdır. Insan, tabiatın ona olmakta devam edebileceği de rnuhak- harp etmek, ya da ham maddeler teda- iki yqına girdiji ıırada, imparatorun - Daha mUnulp hır bina yapılacak gara uzattı ve yeni devletin vazıyetın-
Yttmekten imtina ettiği şeyleri kendi kaktır. Evvela ananesi, sonra da zevk, rik için diğer vasıtalar bulmaktan baş- ahırlarında eski bir seyis olan Çang- dedi. Yeri seçilmiştir. Fakat inşaat da- den bahsetti: . 
eliyle yaratır. Fakat onun yaratıcı ve incelik, ölçü ve zeka §Öhreti onun le- ka çare kalmıyor. . Şung Çin dahilt harplarında aık IS1k ha başlamanll§tır. _ Mançukuyu tanımamak bir deli· 
ı.uıucu dehası ancak zaruret saikasiyie- hincle<lir. Bunlar luymeti ölçülemiye- Başka çareler, faka~ han~eri? Ba- tesadüf edilen romanesk bir macera lnpat için ne bekleniyor? Yeni dev- liktir, dedi. Cenevre bunu anlam1Y01İ 
dlr ki bUtUn kabiliyetini ortaya koyar. cek avantajlardır. Faknt bunları, diğer zılan ham maddeler ticaretinin hususi ile general olarak 30.000 adamla Pekin letin kabulü mil? Fakat Japonlar bu- Resmi bir tasdik Japonyanın buradak 
Meseli sun'i ışığı sun'i hareketi yara- kıtalar karşısında değerlendirmek için ellerden alınarak devletlere bırakılma- üzerine yürüyor. Kolay geçen bir m'1- nu gerçekten istiyor değillerdir ga- otoritesini tadil edebilir .. 
tır. Bunun gibi, :Ubiatın, gitgide artan Avrupanın hayatiyetini teyit ve is~- smı. ve onl~rın da b~ işi, yenide~ re~r- harebede cümhuriyet kuvvetlerini llba.. . .. • .. bir gün Pekine dönersem! Vak• 
ihtiyaçlarını ve durnuıksızın nüfusun lalini Wınr etmesi lfızımdır. Bu pek m~- gamze edil~ek ~illetl~r cemıyetinc mağlöp ederek memnu siteyi i§gal edi- ~ 1f.;t MENFA KEDERİ üyle imparatoru tebaalarından ayır$l0 
çoğalmasından doğan yeni ihtiyaçları himdir. Ancak ve nncak bu sayededır terk~tmelerini telkin edıyorlar. Fakat yor. Pu-Yi haledilmiş olmakla beraber AvrupakAri tefriş edilmiş bir salon duvarı yıktırmak ilk işim olacak .. ye-
kendiliğinden karşılıyaınıyaceğını mil- ki Avrupa, dünya :iş birliğinin. elzem b~ fikr~ c~vap olarak, eski Alınan ve hila sarayında oturuyordu. HattA, im· olan •Merkez! sarayın> intizar odasın- ni bir sosyal nizam kurmağa çalışacli"" 
phede edince, yeni ihtiralar için zeka- bir unsuru teliıkhl edilebile~ektir. Türk so~Urge}erlnl i~are et.meye .me- paratorluk mahallesinde, cümhur re'8t- da ihtiyar bir asilzade beni kabul etti. ğım! 
aını harcar. Ve mahrum olduğu şeyler- Onun içindir ki sentetik ımftl prob- mur edilmiş .olan Mılletler ~mıye~ nin sarayına komşu bir saray işgal Bütün eski Çini hUlasa ediyordu. &-
de ··mklin olduğu kadarını l arabr. lemini halle uğraşan memleketler yal- manda komısyonunun tecrubelerı, ediyordu. Bu da Çine mahsus bir ıa-
M~~u işte dokuma sahası. Bu, insan nız kendileri için değil, fokat bütiln komisyon sisteı~ine ~yanan v idarenin rabettir. 
yaratıcılığının en geniş ölçüde inkişaf Avrupa için çalışmaktadırlar. Onların f~.Y?,~ıilığını gost~rmış ~ldugu ileri General şehre yalnız beş bin. aaker 
ettiği bir sahadır. Harpten önce, 400 ila cesaretler.ini kırmak, asla yapılmnması surüluyor. Muhtelıt komısyonlar vası- sokuyor, ordunun diğer kısmı uzun 
500 ton so~n istihsnl edilirken 1935 te lnzımgclen müthiş bir hata. o~ur. ~~~ tasiyle idarede, gerek Mısı~?a. v~-~~~re~t saçlı ve generalın kendi itirafına göre, 
Jstihsal 1,274,000 tonu bulmuştur. Ta- rupnyı, topraklm·ının ycti~ıı:medıgı yeni - Hebrld adalarında gorüldugu gı- haydutlardan ibaret olduğu için, şehir 
bii yün istihsali 1930 da 1,716,000 ton- ham maddelere malik ~.lmn~ ıçın ça:ı- bi üıtmin edic~ ~lmaktan uzaktır. haricinde kalıyor. Çang-Şung sarho-
ken 1935 tc ancak 1,656,000 tonu bulu- şan bir kimse Avrupa ıçın hll' hayır ış- Bir başka fıkır daha ortaya atılmış- şun biri tdi. Fakat imparatorluğu sevi.-

Frarıcü de Crois!t~ 

yordu \•e buna karşılık 1930 da yalnız lcmiş olur. tır. SömUrgelere sahip olan devletler, yordu. tık işi küçük prensi tekrar tah-
3.300 ton istihsal edilmi~ olan sun'i yün Her halde, eski kıta~ızın, ~t et- bunları, Milletler Cemiyetinin .. kontro- ta oturtmak oldu. 1RA T GETiREN FARELER VERG1 PtUÇt 
1935 te 53.023 tona çıktı. Tabii ipek is- meye haklı olduğu inkişafı, dunya Is- Iü altına konulan eski Alınan somUrge- tnzjvagahtan birdenbire çekilen, ace- lngilterede Memel Hcmskad ka- K vantung Çin vilayeti valisi ıtı,3'" 
tihsali 1930 da 59.596 tondan 1935 te ühsalinc. iştirak etmedikç.~ .~emU_ı ede- lerl ~bi. idare etmeği kab~ edileb~; le giydirilip ~çlan~ılan çocuk bir aa- sahasında Bn: Blovcr ta~afından li vaziyeti ıslah için tu.h~f bir ~Jt'.:;; 
49.000 tona düşerken sun'i ipek istihsali miyeceğı muhakkaktır. Buyük hır bol- bu somUrgelerl sahip aıfatiyle de~: atten fazla, bırşey söylememişti. Sene- ifgal edilen bır evde 11 bın fare name çıkarmıştır. Vılayettekı ·rııJ 
ayni zaman fasılası içinde 201.620 ton- lukla sun'i endü~trileri teşvik eden ve bir nevi Milletler Cemiyetinin vekilı ler vardır ki saltanat sürmüyordu ve vardır. Farelerin dostu olan bu kadın aileye hükümet tarafında~. Y1 j .. 
dan 462.000 tona çıkmıştır. kısa bir iş artışından sonra daha kötü gibi idare edebilirler. muallimi Johson cümhuriyeün emriy- bunları muhabbetle büyütür .. Bu bet scnta kıymetinde bir pılıç .,,er 

Az zaman önce entetik benzin, tabii bir iIUis ve işsWik vaziyetini intaç eden Başkalarına göre de b.u ~evid.~n ted- le, ona ecdadının tarihinden hiç bahs da bu itten mühim istifadeler temin lecektir .. Mükellefler bu piliçlerı ~ 
benzinden 20 misli pahalıya mal olu- mevsimlik refahlar kadar Avrupa için birler ltnumlu bile değildir. Gözetilen etmezdi. Fakat sarhoş generalin ken- etmesine mani değildir. Jeyip büyütmeğe mecbur tutula.~ 
yordu. Bugün ancak dört misli pahalı- büyük tehlikeler tasavvur edemiyo- hedefe· varmak için s3mUrgelere açık disine tekrar imparatorluk pnmı ka- lngilterede fareleri sevenler çok lardır .. Piliç bir dolar kıyrnetı 
dır. Hiç şilphe yok ki bu mesele de ti- rum. Böyle sarsıntılara Amerika gibi kapı siyasetini tatbik etmek Widir. Fa- zandıracağın.ı sandı ve gururu kabar- olacak ki Bn. Blover her gün birçok tavuk haline geldiği zaman hüküllle: 
carl sahada halledilmi~ olacaktır. genç organizmler tahammUl edebilir- kat böyle blr politika ne sömürgelerle dı. taleplerle kartılaııyor •• Bunun için te iade edilecektir. Bakalım §U '"'t!., 

Sentetik kauçuğa gelince, kalitesi he- ler. Fakat eski Avrupa için bwılar meş- mübadele serbest.isine, ne de hattA mü- General emirler vererek taht önfuı- fare ıtoklannı arttırarak 250 bin gi piliçi Kvantung maliyesini dil 
niiz mükemmele yaklaşmış olmamakla um neti~.eler doğurabilir. ba~elelerin dah.a .serbestleş~eshı~ mu- den gelip geçerken çocuk birdenbire bap çıkarmak fikrindedir. zeltmeğe kafi gelecek mi~ 
beraber, şurnsı bir vakıadır ki bu mad- B~ müşahedelerdcn ne ne~ce ç~a- a~l o!acak değil~r. F~at gümrük re- .X:oto!> - Ayağımı öp!> emrini verdi. Bn. Bloverin timdi yetiıtirdiği TAÇ GtYME HA ııRALARJ 
denin endüstriyel imali harpten evvel nlabilir? Avrupa memleketlen §imdıye sımlerı herkes içm ~ynı olacaktır. Avucunda Pekini ve hnparatoru tutan fareler otuz iki cinstir .• Ve bunların Lo d ha d ll"I B Be~ 
ancak fenni bir tecrübe işiydi, halbuki kadar kendi milli menfaatleri bakımın- Bütün bu telAkkiler meseleyi bal muzaffer general hiddetle titredi. Ço- biri lunnızıdır. En 9'>k aranan ıi- n ra b § e al~ ·İiz irnp01'1"' 
bugün art.ık sentetik kauçuk bize eko- dan çnlışmış iseler bile, artık ufukları- için unsurlar arzetmektedirler, fakat cuk &mirane tekrar etti: ah burunlu faredir ki danesinc on Nev~an u saatte f b' 8c1ıaf111"' 
nomik bir mesele olarak görünmekte- nı gen.işletmek ve Avrupanm menfaat- bizzat hal §eklini değil. Manda al- cKoto!> ~ lngiliz linw veriliyor .. Talep çok ol- ~orlu~unu~ en met~ . ır ait biti"' 
dlr. leri bakımından çalışmak saati gelmiş- tındaki memleketler hakkında hiçbir Ve bu çocuk sesine ma~Gp olan duv • in bu fiat otuz liraya çıkacak- ır.. aç gıyme mera~mıne·fesi 0~ Sentetik imal meselesi ham madde- tir. . . '"?l~a ~m maddel~r. meselesini hall.e Çang-Şung yere kapandı. mı~ iÇ lerc.e .h~tıralan aatm va: arasıfl" 
Jerden mahrum memleketleri hayati Bununla beraber bir geçıt devrı za- Mı gelmıyecektir. Nıçın mi? Şu basıt 'OÇONC'O DEFA Fakat Bn. Blovcr en çok bayan- verılmı§tır.. Satılan bu eşy tıııiııl"' 
bir ıekilde alLkadnr etmektedir. Bu rurjdir. Avrupanın endüstriyel memle- sebeple ki manda altındaki memleket- lhtilil genç imparatoru yeniden de- lan lar . . tt v d ·ı rden da merasım esnasında Ve~. ryeıa 
meınleketler bu usule döviz kıtlıgınv ın ketleri sentetik ham maddeleri maköl ler ham maddeler hususunda çok fa- v'-..s' o Tiyen"ine ka"•n•ak tahsiline de- . n r~ped~ ıçınB~a ıgı. ~rıbeugu"n ter kilisesinin cephesini su•
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' . . . k" .. .ı.nu. ' :ı ~ ırat temın ıyor. ır rop ıçın d ... . ve ticari gUçlüklerin doğurduğu rnah- fiatler ve gerekli miktarlarda imal et- kirclirler. Bunların demır, bakır, omur, vam etti. Bu ıırada Japonlar Mançurlyi d 'I rd d"rt yüz tane Iazımdır.Bu 217 yaldızlı arslan da var ır.. fıfl" 
rumiyeti telafi edecek bir çalı'şma tarzı meye muvaffak olunca, Avrupa yeni çinko,. kalay, kUkürt ve petrol hususun- işgal ederek mUstakil devlet haline koy- eb:;ıe ebir ~uvaletin yetmiş İngiliz lardan biri Zenci kral Yeta tara ~ı
diye bakmaktadırlar: Bundan başka sistem~ alışıncaya kadar bir zaman ~~- ~a istihs_all~ sıfırdır. Bunlar ~un~ dular. Pu-Yiyl .bir vapura bindirip Da- ~:aama çıkmasına hayret edilemez. dan satın alınmı§tır v~. bir ~olt~Jb• 
işsizlik yarasına da hır deva olmaktadır. çccekur. Fakat o zamana kadar, bugun ,,, 1,74 Unü, pam~.n 7o 0,12 s~, yü irende Mançurı naibi ilan ettiler. Ni- SA~IR Dll.StZ FUTBOLU beraber Zambez sahılmdekı k 

Dünyada hem tabii, hem de sun'i bazı endüstri memleketlerinin hisset- nün % 0,28 ini, ipeg.ın: % 0,31 ini, zey- hayet Sin-King imparatorluğun payı- Sofyada alnız aağır dilsizlerden ğında teıhir edilecektir.. hatJ" 
ham maddeleri mnssedecek kadar saha tikleri zaruret bir sefalete tahavvül tin yağının %. 4,27 sını ve n~batt yağın tahtı olarak kabul edildi ve Pu-Yl im- mürekkep bfr futbol takımı var- Londralı bir tacir bütün bo ol" 
mevcut olmadığı .~di~csi l~ar e~~l- ederse, o z~~ ~u f.ela~~~in .bü~ün % 5,4~ mı ~tihsal etmektedırler. . . parator ilAn edildi. . dır .. Ve bu takım milli takım fut- raları top ye.kun ne f~t~ olursı; ti"' 
melrtedlr. Bu büyuk b~r hat~dır. D~- m~şum. :lr:en:ı.ışler~ın ~UyUyup. mkişaf .. T~~lif edilen tedbirler, an~ bUtün Bu merasime unutulmuş sanıl~ bır bol federasyonuna kabul edilmiştir. sun sahn almak istemıştı. F8:1'8 iııiıJ 
yanım dolduran iki milyar ınsan içm- etüklerını goreceğız, k1n ve intıkam su- somurgelere ve manda idarelerıne tat: debdebe vermek için Uç buçuk milyon Ş" h • . dTk t k h ku- lebi kabul edilmedi •. Kral aıles 

1
,. 

de ancak 450 milyonu hakiki müsteh- suiluğu, kardeşi kardeşe düşüren ihti- bik edildiği takdirdedir ki bir bal tekli yen sarfedildi. Pekindeki gök mabedi 1.~) ~J81t''m ıa; 1 :r ıZir:Sı';Jnız oturdukları koltuklar satıl~•Y0ıet 
Jlktir)er Sentetik imal bazı tabii ham raslar ve bütün kötü fikirler, bu tehli- olabilir. Mademki, ham maddelere sa- ...... .................................... up erke r§lı dmı'yl •• . da B la be be yu"zlerce kı~.-

. k tl b f d .. d.. sesiy e eğı aynı zaman unun ra r ,...., maddelerin kullanılmasını tahdit et- keyi müdrik olan iyi niyet sahibi adam- bip olan devletler şimdiye kadar, bun- deden mahrum memle e ere, una az- d~ .u )' . I d ' t k v prenses Elizabet ve Margaret • ; 
mele neticesini doğursa bile, umumiyet- lar Avrupa için hayati hale gelen bu ları mUsavl miktarlarda taksim etme- lasiyle malik olan bazı memleketlerin . ız. ısan~~ ~ . e avbu·ı' okrnb~r hac- n oturduklan koltuklan atıll 

na'Ll bulm ..... 1.. 7. .. ,. .. .._ .. _ •• 1 ... .....:1.. eri iki hal servetlerinden istifade imk6nını vere- saıre ıprcbcrını vere ı ece ır .. zu ı., bwuus muazzam yeni imklnlar ya- probleme bir bal tekli ıya ~·- ae y .... ~.uau~u..A, 1 ye _ k 'ht" ardı mağa uğraonutlardı •• 
ntac!ütır. F.ndUstriyel devrin 88Duna Yorlar. tekli kaJıyor: ya harp, ya da ham mad- celi: olan bir deant ~ teelai. eme ı ıyaç v r •• 
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-BAŞT ARAfl 1 1NCI SAHiFEDE- rin iki memleket arasında mevcut '>l.ı.ıı 
Jak Kılenıan tekrar söze başladı: ı izin verdi? CcW Bnyarın beraberinde Sümer-

1 
dostluk münasebetlerini tarsin etmiş v~ 

dü:· Şu nefrete . luyık olan yerde gör-J - Evet.. Ama sann şimdi söyliyece- bank umum mUdürU de An.karaya gel- bu münasebetleri tam bir vuzuh ve 
di.~urn .1'.8clınlar bambaşka bir şeyler- ğim Allahın emirlerini yerine getirmek miştir. .. , . . derin bir samimiyet derec3ine c;ık.'\ı·ıl-
kaıchu. Kilisemizde, kiliselerimizde, so- şartiyle... ı T~ı-an, 1 (~.A> .. -:- Turkiye h~rıcıyc mış olmasından ve bu vuzuh ve sa!lli-
d:ın da rastladığımız kapalı kadınlar-ı - Söyle .. Aman çabuk söyle. vekilı Dr. Tevfık Ruştil A-ras serdıne ve- miyetin bu<"'iln bu münasebetlerin •nü· 
lani ~:ğildiler. Bunlar açık saçık, şey- .- Jak! Jnk! dinle .. Cenette senin ~l:n ziyafet mün:ıse~etiyle T~n ~a- meyyiz v:-.,~ını t ~1~u etmesinden doh:,ıı 
k 

1
. ır kıyafette, her ne kadar mns-pçın şehadet tacı hazırlanıyor. Yer yü- rıcıye nazırı B. Samıg aş:ığıdakl nut.m da nrtm~kt.,dır. Du c!ostluk münase >"'t-

b~; Ve ilzerlerinde gayet ince elbiseler .zünde de muhabbet tacı vadedıliyor. söylem~fü: lcrinin en iyi ifadesi şnhsan yekdiğeri-
sa unınnsına rağmen, güzellikleri ta- - Ne yapmaklığım emrediliyor? Ekselans, . ne çözülmek bilmez kardeşlik rabıtaı-.ın 
idi~ edebileceğinizin çok üstünde - Sen, Fransız milletini .. Tannnın A!':la söz almak niyctıncı .. dcy<ildim. ile bağlı olan iki namdar devlet reisı-
b' .er. Buniann, şu menfur kadınlann sevgili kullnrını kurtaracak olan yUk- Bunun'a bcrnber içinde bulunduğu- nin basiretkarane <lüşün::elerinin Sl'

~ beni kucakladı. Okşadı. Ah işte o sek bir vazifeyi ifaya memursun!. Sen muz havanın smnimiyeti bende böyle 1 meresi olarak Türkiye ile Iran arası:ı
l'hn. an ... Ah kardeşlerim nasıl söyliye- Valovayı öldürmek için seçildin.. S:!- bir sevinç hissi hfuııl ~tm~~r ki bu hic:- da teessüs etmiş olan dostane anlaşn!ll
llef . ~ son ve en korkunç günahtan nin elin ile o zalim hilkümdar mahvo- si ifade etmemek benım ıçın mümkün tardır. 
ler SJnıı kurtarabilmek için neler ve ne- lacaktır! değildir. Bunun için size şu birkaç h- İki memleket arasında her gilu -j -

toplıçekum. Hemen biltiln cesaretimi Hayal sözlerini bitirince Jak Kılema- limeyl arz ve tevcih ediyorum. ru ha ziy~de .sıklaşmakta olduğu müşahe ı~ 
P Yarak omdan kaçtım. nın cevabım bel:lemeden ortadan kayb- his Iran payı!ahtının bir kere daha sizi' edilen teşriki mesai yalnız bu iki m":rı-

gibiaPnsların hemen hepsi boğuluyor oldu. Pnpas taşların üzerine yüz üstü kabul etmek bahtiyarlığına şahit 01_ l leketin kendilerini yekdiğcrine bağlı-
sildi olınuşlardı. Yüzleri kıpkırmm ke- düştü. Hayali görmeden evvelki korku k d .. r Sizin ziyaret· • f yan samimi dosUuğuo takviyesine .ıtf >t-

. l{ukul tal 
1 

kl ka . . . .. mn ctan o...,uyo · ınız ev- h . . . . 
dar in . . e annı gırt a arına • yenıden başladı. Knçmnlc ıstiyordu. L.lı- k Hl.el ühim bir hadisedir. Bu . . . mekte oldukları c emmıyctm bır .ıı~.l· 
Yen dırmışlerdi. Baş papas mütemadi- kin taşlara çivilenmiş~gibi yerinden kı- .~ e mı k t arasında mevcut zıya~tı ne-i olmakla kalmaz belki ayni zam• 1-

lıyo~vnt getirmek emirlerini tekrar· mıldnnamadı. Her üfr.Wı zangır zangır 1 ı meın e e .. bl dah ~ nn da komşulan ile 01 .. ., r1n-tluklannı ~ 
ibad u. Bu yılanlardan korunmak için titriyordu. Tüyleri üij)erdi. Soğuk ter-ı ve sahası .. ~er ~un ra.z . a genı.~lc- kanççasınn göz önünde bulundurmak:a 
def et etnri verildi. Her biri yedi.şer Jler nohut gibi alnından dökülüyordu. mckten hulı ~a mıy~nb'snli~l ve iti- beraber yakın şnrk'ia sulhu tarsin et-

a rnuht lü d 1 ku kl d k . . . . mada müstenıt mesaı ır gının bir ::le i k t1 l> e ua ar o yaca ar ı. A lını başına alabılmek ıçın bır saat . 1 
- me ve bu sure c umumi sulhu si-

du~I>aslar aldıkları talimat dairesinde geçmişti. Sü~net bulunca zorlukla doğ- Udir. Bu ziyaret kardeş olan milletle- yanct eylemek hususunda kat'l azim
kiıdi~ını Yapmak Uzcre odalarına çe- ruldu. Acaba rtiya mı görmü.~ü. Bunu r~ araların~a m~vcut olan dost- lerlt\i gösterir. Bu i~ birliğinin daha ıoe
na er. Jak Kıleman da secdeye kapa- düşündü. Kendi kendine söylendi: lugu kuvvellendırmeğı ne derecede ar- sut neticeler vereceğinden ve iki mem
Va tak odasında mUtemadiyen affını yal-1 - Rliya! çok tatlı ve güzel bir rüya!. zu etmekte olduklarını gösterir. Niha- leketin kendilerini al!kadar eden bü
de t~u. Pavstanın evine girdiği giln- Onu sevmek hak)u... yet bu ziyaret bu dostluğun larsinitıe tün meselelerde dostane münase'Jet
se~ 11 tutmakta olduğu oruç milna- Tam yürümeğe başlarken ava~ına birşey memlekctlerimizin ne derecede ehem-, lerine hakim olan uzlaşma ve müteka
lla etiyle y\izil sapsarı kesilmiş genç takıldı. Bir ses çıkardı. Müthis bir se- miyet atfetmekte olduklarının delilidir.! bil anlayış fikrinden mülhem olmala
gi:s~ hayat yalnız gözlerinde kalmış vinç içinde kaldı. Ayağına takılan gör- Bund.ın başka İran ile Türkiye arasın- nna medar olacağından asla şüphe ct
göı.I idi'.. ~ir taraftan dualar okurken 

1 düğü ve rüya sandığı Meleğin elinde ta- da gitgide sıklaşmakta olan. iş birliği 1 memekteyim. Işte bu kanaatle kadelıl
diı;e eti onunde Hazreti İsayı görüyor,lşıdığı hançerdi. Melek yer yüzilne indi- yakın şarkta sulhun esaslı hır amilidi.r. mi S. M. Şahinşah Pehlevinin ve vall
llıe r taraftan bUtUn çalışmalarına rağ-,ğinin delili olarak hançeri bırakmıştı. Ve hnttA banşın tecezzi kabul etm<-z nhdın sıhhatlerine, necip kardeş Iran 
ıu n sevdiği kadının hayaletini bir tür- Hançeri avuçları içine sıkıştıran pa- olduğu prensibi hesaba katılncak olur- milletinin rcf nhınn kaldırıyorum. €k
dö u;klnştıramıyordu. Bu hayal Düşes pas kendi kendine söylendi: sa bu teşriki mesai bize bundan böyfo selfuısınızın ve lAtif hatırası zihinler-
beli~ntpansfye. idi. . .. . . - Oh!. Rüya d<>ğilmiş.. Gördükte- daima. t~ ~al~de bulunmak, sık: de menkuş o!an bu ı_<>plantıyı .huzur ve 

.anlı kendı kendıne soylendı: rım doğru imiş .. Onu sevmek hakkına sık bırbırlmızı gormck ve bu suretle 1 zarafetiyle şereflendırcn refıkalarının 
~ Büyijk Tanrım, bütün arkadaşla- malik bulunuyorum dernektir. Zalim daima ve do~ne münasebetlerimizin sıhhatine de içmeme p-ıilsaadenizl dilc
llıı i ~ huzurunda açıktan açığa günahı- hükümdarı öldürmek için kullanaca- esasını teşkil cbniş bulunan ve daima rlm. 
turn lıruf ettim. Af yalvardım. Oruç tut-( ğım silah işle!.. da böyle kalacak olan samimi ve mU- Tahran, 1 (A.A) - Türkiye büyUk 
aşk ·b 13~ rağmen kalbimi doldtır<>n Kosa koşa yatağının bulunduğu yere tekabil anlayış hissini arttırmak fırsa- ,elçiliği dün Türk heye i şerefine bir 
l-'or. ;~ı .. ctıyır cayır yakıyor. Çıldırtı.- gitli. Kendisini ba~ J?ıq, bir halde karyo- tını bahşedecektir. öğle yemeği ve sonra bir suvare vcr-

Ce uyuk Tanrım bana acı!. hının u.~erine attı, Hımçer hftla avucu- Şu halde bu feyizli ve semereba~ ~ miştir. ?'~~ırların ekserisi, birçok me-
haşıa~ç PaJ:k"lS alnını taşlara vurmağa nun içinde idi. teşriki mesainin devamı 'i'ürkiycniu 1·btıslar ve kordiplomatik bu suvarede 

gözıe/. D.~una <> h::ıyi'ıl, gülen P çe,lwe - 18 ...,.. babası olan Nan\idar Atatlirkiln saad,.tt, ıh~zır bulunmuşlardır. 
ltolhu- ı onundc hafif hafif c1algalanwor, SEN ROK ~B.F.SlNDEKt tranın dostu Türkiye milletinin refaht j Büyük Britanya clçfği Dr. Rüştü 
\!çan ~ı uıa~ıyor. Dudaklan üzerinde DEC1Rl\~ namına ve şahsi sıhhatinize Iradehiıni!Arac; şerefine bir ~~~ıtn yemeği vcrc-

Bıtki;:s~~er~ ~lli wıutnmıyordu._ , . w Pikvik ile Kıvasın • hayalleri 'Q.akikat kaldırmrunn · miisaadenizl rica ederim. ccktir. , 
ba~ı dı ~r hale gelerek sayıklamaga o!mustıı. Akıllıca hareketi~ sayesiri~" Tü"rkiye h 'cl k"l' D A ~ a 1<il • •. f , arı ye ve ı ı r. rns , 
guruıtlııer ısenın ote ~?~~ ı~da .bir ~1H I;>~k _dö Dan~çlfınin ~sa}dığır:a bbül 11:.~ğıdaki ıiutuk ile niukabeled~ bulun· ]\11 •• d · ı f 
le ke di oldu'. Bu gurültUlerın ~esırıy- edıltnı.c;fordL Onlrı:rın lstek,leri bu kaCİar muştur: . 'j~J ll Z a Y. e ~ ] e e V • 

tıin ~ . .ne geldı. Etrafına bakındi. :R:ili- değildi. Onlar dolirÜdan do~ruya ' Şöval- Ekse~fuı.s · k j "d 
tısını ı~ınde pa~a yalnızdı, Saat gece ya- ye dö Pardayanın hizmE'tinde bulun- Kull~ olduğunuz çok dostane SÖZ• a a e satış 
tin bır ~ak ~~ere buluouyo.rdu. De- ma'k emelini bcsliyor)ardı. Paı·dnynn lerden dolayı size bUttln kalbimle te- Yolculuk dolayısiyle 4 Tem· 
~ene i bo rku ıçmde kaldı. Akli muva- ile Dük dö DaMolem birbirkrinden şekkür ederim. Yeniden dost İrruıın gü- 937 p 
l-'orcl ~uluyor, ruhi: metaneti zaÜli- katiyen nyrılmadıklarına göre emelleri 1 muz nzar günü saat 1 O da 

u So- k zel payıtahtında bulunmaktan dolavı B' · K 
isted· ·,., gu ter döktü. Ayağa kalkn1ak de yerine gelmiş demekti. ırınci ordo.n Gazi Kadınlar 

ı .ou el hissetmekte olduğum derin sevinci ar-
'l' k 'la a mu\-affak olamadı. Hi7.mete alındıkları gün b::ıştan nşa- Sızı' ·n &okag~ ında 7 No.lu evde maruf 

lı;en c tar diz çöktü. Saat on ikiyi vurur- frıya kadtr kendilerine yeni elbiseler zctmcme müsaade buyurunuz. k 
rn nb aranızda bulunmaktan mütevellit sl.... i i aileye ait fevl<alade kıy-

lllela 
1 

• er.in ilerisinde yer alandaki alındı. Dangolem, onforın hizmetine vc-
bir /kıgu ~ilecek mahalde birdenbire rilmesinden çok merhnundu. Çünkü vincim Tahranı ilk defo olarak görme- metli mobilyaları müzayede ::jU• 

~ıld 1 belırdi. Bu ışık değil tıdeta bir Viyolettayı tanıdıktan için kendilerin- nin bana müyesser olmuş olduğu 1932 retile s&blacaktır. 
tıdı li dar ::UO. c;enesindcnberi dost Iranın Bilyilk St!ii 

{{trnı.ı ·. eyecandan kalbi duracak, ba- den lazım oldui,tU ka ıru: mat alı- Satılacak mobilyalar meya-
tı. t.P k ıstiyen hnnç('resi parC'alanacak- mıbilecekti. tki kabadayı Bare soka- S. M Şnhinşfth Pehlevinin idaresi altın-

"\.üpı 
1 

~ ,__ da her sahada hiç şüphesiz kardeş tran ~nda fevkalade kıymetli 7 
Çıkt . açı dı. Nurani bir sima orta~·a ğındnki otele yerlestiı=. 

ı :Sır h " kalın Kro- mill .. tinin mukadderatında mesut 'c pa k d•f k J k du. c'.,, Urika ve hir mucize dogyuyor- lki ahbap çavuş başbaşa ca rça a ı e ap ı nnepe ta• 
· .. n feyyaz yeni bir devrenin mebdeinl ~ös- k ctı.. ç, tapılacak kadar güzel bir ka- ı-s teklif etti: . ımı ve kadife perdeleri, yeni 

•• sarı d N ı teren geniş terakkiler ve derin ıslahat 
füttnı k saçlarını omu 1arı üzerine da- - Bilakis muhafaza c eyılın. el 

0 ~~ bir hdde (Römkiedp .• Beimar) 
lii a.t-şısına d.k'ld' B __ 1 bil ne olmaz. İnsanın b:ışına ne er gc ecegı vücuda getirmiş olmasından dolayı •la-

n u ı ı ı. eyc.u.ıara - ha büyüktür. Bu sevinr çok bilv. ük Hr markalı Alman piyanosu, Ame• 
h\lrı,,.,.,ş ol.n bu kadının elinde bir de belli olur mu? ~ ~··· p E d v h kk c;ümulü olan me~;ut bir takım h5.dis:!~e- rika k d'f ı· b. k "k• '4nden urıl~ıyordu. Jak Kılcman ken- - vet ogru, a ın var. • n a ı e ı ır anepe ı ı 
llıişt.ı. geçnııs, elleri birbirine kilitlen- Şövalye ile Dük Dangolem çingene W*W koltuk, yatak odası cevizden 

Saizomadan belki birkaç söz alabilirler Bı·r daktı·ıo bayan l3u k 1 KrO mamul sifonyeralı aynalı dolap 
g ld.i·· 

11 
Udın, aşkından çılgın bir hale Cınidiyle arkalarına pjkvik i e ası t tı- 1 "~r· tı·· alarak Monmartcr manastırına doğru uvalet amerikan bıons lrnryola 

11 as . 1 o Montpansiyenin truna- aranıyor li' nı idi. yollanmışlardı. maa somya iki komodinosu, 
ıtıil'~.<ıt h ~:u ılerlemıyor, hareket eyle- Yeni hizmetle:ine aldikl.3:1 iki haydut Ticarethanede çalışmış ve tekrar tek kapıh nynalı dolap 
v t Çehr ıne miıstesn-- b' .. 11.k ta tepeden tırnagn kodnr silfıhlanınış gu- muhabere y"'pmag·a ınuktedir , . ._. d ır..._-tı tcb "' ır guze 1 

1 f dil d 'd tnki ~ Ki a et ikişer 1 'ki{:lik nikel 
_''-'l<lııa • ~rnlcriyle gözlcıini Jnk K.ı- nır. 11 <'en . erini ona ,1m gerı en • p bir daktilo bayan aram or. Li- k 
ge 

1
,, d kıniş bulunuyordu. Bclkı· d,_, cyhyorlardı. esme karyola maa som yaları 
~ Pu "' b hs san bilen tercih edilecektir. ~t! ı::e .P<ısa öyle geliyordu. Birkaç sani- Pardayan daima Viyokttadan a : mavun kristal ~mh ay~alı hü .. 

dqb ı-.,~~ Bu nıüddet. zarfuida korkusunu cd~ Şarlın suallerine kısa .kısa ~ki:vapbhır ldarehanemize müracaat olun- ·.fe, açılır dört köşe yemek ma-
lı- ga çalışarak ani 1 1 1 verırkcn Parise gelmesinin haki se e- ması. 1 - 2 

Sc!sle nşı ır, an aşı maz sası 6 d t · k · 1 1 · 1 k . _ Se ~luk soluğa sordu: bi olan l\foreveri di.işünüyordu. •wr & . ı a e ıs em e erı, e e • 
Sitı? \'o~ k.iınajn? Sevdi@ınin hayali mi- Birdenbire k~asmın içinde. ~olaşa~ Satılık rn a ğaza trik avizeleri, y~~j hir halde 
l'ıl<ı.hlCık -sa b~i imtihana çıkmış bir adamı, Moreverı on beş adım ilerıde bı- ,9 parça hHır takımı, ceviz 

lial'~l ı'nusun? risiylc konuşarak gidiyor gördü. Hir tarafı Yemiş çat§Ull 
- ~ s<ize boşladı: Pardayan hnfifçc sarardı. Eli doğru Numara 24 v" diğer tarafı . şemsiyelik, yeni bir halde orr,a 

tltı ın ol J k h C . Pııb t 1 1 TH k Ilı tn~ılk a Kıleman!... Cchen- ançerinin sapına yapl§tı. Morevcre ye- ezayır hanı Numara 27 ye · a mar :a ı ur çe yaıı ma· 
§u. · u değilim.. lspatı da işte tişıwk, onu kılıncmı çekıneğe mecbur cepheli her işe elverişli bir kinesi, dosya dolabı, lüks sa-

l:t.ı~aı etmek ve öldUrmek jstedi. Lakin bu fi- b d st.ızu .. . mağaza satılıktır. Görmek ibinin sesi salon gramofonu 
s-.ıYu nu bıtırirken elini mukad- kirden derhal vazgeçti. O bu tnrzd.:ı ölil- istiyenler mağata ittisalinde 

...... O h:Jdbulu_nd~ğu bir kaba soktu. me layık değildi. B 35 plakile, Amerikan duvar 
- "'kh (.' kimsın? K .. ay Re1at Leblebici Katibi ı: C\.Jl<.i uçük Dük arkndnşının tclRşını go- B saatı, şömine aynası, çocuk 

le "a. ıta ı.nl eı:nlrlcı-ini yerine getirme- rünce sordu: ay Behcete, pazarlık için de 
~ı-ı · 0 n ; ... "_nl h H 19 d d arabası, Sachsecı'verk markalı ~ tıı tcbJı ~~ ara, Tanrının emir- - Ne var? Ne oldunll%? Ne için sa- ergun saat ra delerin e 
~ll bitiy

11
:e ~eınur olan mel5.ikelc.r- rarclınız? Evliya zade otelinde Numara 8 lambalı üç mevziili radyo, 

!f!k. d r i ·.Si% bunlııra YCJ' yüziindE\ - Hiç Monmarterc kadar yapacağı- 4 de bay bmail Hak kıya birçok perakende "emek İs• 
~ah~. nız değ'l ·., ~ 

.......... tendi 1 ını · mız scyahatm başka bir ·gilnc l:ıır.ıkıl- müral·aatları.. kem!eleri, aynalı' jardinyeler, 
S(ıb;h~Yle ı~e ~~n ,!~çerek lkekelcdi: nıru;ını rica edeceğim. S. 7 :J-2 (1215) J kadife koltuk, ray masası, po-

- ı n dır? cıKuı tecel i edişinin - Peki şimdi ne yapacağız? ~ 
b~tı \:unku . - Şu iinilmilzde giden iki adamı ta- yoı·du. Yürüyü;jü~ b&J§ını -.dik tuı~u el· ker masası, sigara sehpalar1, 
rı11111lı Çthreın~nu~ sevdiğin mahluk, kip edeceğiz. ., bbesinin adamı olmadığını belli cdi- ceviz servant, komodinolar, bir 
~İıH:_kııbtıı etu ~~r~ Tanrı senin duala- .. .. .. . .. .. .. . . .. . yordu. Filhakika bu adam Dük dö Gi-
btı- "-llrn l·U·· . ~a ncıdı. Bu simada Morcver büyük bir düşünceye c1aı. tin melun arkadaşı Menivel idi. ;Meni- ~ok porselen tabaklar, ve bir 
b
. lta..ı._ gımiin seı.-b' d T ça1· ht )'f h 1 L·ı· ıld· ~ı "'""· U\! ı e anrının mı.ş gibi görünüyordu. Her zaman göz- vcl, Morevere diyordu ki: .. mu e ı a ı aı ım ve sec• 

1l'ılı k --vınekliğin · · eli v' • l k kl f d 1 ç,
1 

C' tir. e ıun ver gını eri ve ula an ctra ta 'yürümeğe alış-- - DUk buna inanmıyor. Mektupta ca e eri ve nire ıatılacaklır. 
llq Cınca bir • kın olan bu adam, bugün arkadaşının bütün sırların ortaya konmasına rağ- Fusatı karırmayınız. 
dıı. boğuk s 

1 
sevınç içinde kalan Pa- kendisine yavaş yavaş anlattıklarını men yine o bunlara inanmıyor. Y 

· es er çıkararak tekrar ~v.r- dal d ....._ h.... ""' gın algın dinliyordu. Arkadaşı bir - Fakat bu mektup ona esrarengi.% Fırıat 
Şınak. 

artırma salonu Aziz 
Teleon 2056 ~it ~ değirmen uşağına benziyordu. Vaziyeti kadından geliyor değil mi? 

•ıuı onu sevmekliğime Jyi bir muharip oldulunu da pterl- - BitnuJi - 1-3 (1210) 

Sabık T evfikpaşa Oteli 

Yeni tem·z ~ 

mefruşat 

Banyo 
• 

Bol hava 

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

zaralı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

-
IELYİllATDR 

.BULUMHAYAN EV XASASt' 

OLHAYAJf BANJ<AYA-BENtER. 

Mikrop hı~ı,dall aha korkuludur •• 

Paranızı kasada aakladıtınız slb' 
r•~ec•klerlnlzl d"' 
• 

soluk hava dolaplarında muhafaza edinla. 

lkl defa az lf1emeklct 
' '•rnı randl>manı veren 

,, cln• sotô!k hava dolaptari' ~ SEHE 6ARAtttlf 
• 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUvLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

Salih:i Kurşunlu Bany,olart 
.... c ...... 

Şifa hassaları muliitimizdr. tecrübe ile ı:ıabit olan 

saı·hlinin 
M. EŞ HU R 

KURŞUNL Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Hır!r türlü istir hat mevcuttur. Mükemmel ote], lokanta ga. 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo'arf~a 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi ot.ıımo
bili Sal hli istasyonunda emre amadedir. Her aileye ruüsta
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kar· 
yola 100· 75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçiincü 30 huruşt&Jr. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sınai müesseselerinin 3257 No. !u mu3mele vergisi kanununun 

muvakkat maddesine göre 8 inci maddede zikredilen beynnna· 

meyi mensup oldukları maliye şubelerine vermeleri ilan olunur. 

(2196) 1217 

Türkiye Cümhuı·iyeti Ziraat Ban
kası ödemiş şubesinden: 

2836 sayılı Tarım kredi kooperatifleri kanununa uygun o'arak 

meydana getirilmiı olan Suçsuz ve zencirlemc soravh 747 No.h 

çaylı Tarım kredi Kooperatifinin !kurulu~u Ekonomi bakanlığınca 
kabul edilmif ve Noterlikçe de tescili yapılmış olduğundan soı-
eteaia re-eo İşe basladığı ilin olunur. (2185 2 t 



Sahife 8 
t! 

inhisarlar 
den: 

umum müdürlüğün-

1 - Tütün denklerinin ambalajında kullanılmak üzere şart
name mucibince nümunc örgüsünde muhtelit eb'adda 45450 adet 
beyaz çul pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 9-7-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 
de Kabataş Levazım ve mnbayaat şu.:>esindeki alım komisyo-
nunda yapılncaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz
de 7,5 gUvenme paralarile birlıkte adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. 2145 (1195) 

Er ek Lisesi direktör üğünden : 
Lisemiz Kampa 8 Temmuz Perşembe günü sabahı çıkacaktır, 

Öğrencilerimizin hazırlık yapmak ve kendilerine verilecek mal
zemeyi almak iizere eşyalarile beraber 6 ıncı sa !ı günü saat 8 de 
Okulda bulunmaları gerektir. 

2-3 2175 (1213) 

Devlet demiryolları işletme umuın 
müdürlüğünden: 

idaremiz maliye ve muhasebe işleri dairesile işletme müdür· 
lükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 20 Temmuz 937 Salı günü saat 14 de icra 
olunacaktır. imtihana girmek istiyenler ne gibi şartları haiz ol
maları ve ne gibi vesikaları vermeleri lazımgeldiğini Ankarada 
maliye ve muhasebe işleri dairesinden lstanbulda Haydarpaşada 
Birinci işletme, lzmirde Sekizi;ıci işletme mes'ul mnhasiplıklerin· 
den öğrenebilirler. 2-6-9 (2184) 1219 

1ZMtR BELEDlYESlNDEN 

Bayındırlık sahasında Lozan 
meydanmm eski döşemesi sö
külerek belediyece verilecek 
parke taşlarile esaslı bir suret
te tamir ve tadili işi 13 • 7 - 937 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin dokuz yüz 
otuz dört lira altmış beş ku
ruştur. Keşif ve şartnamesini 

görmek üzere baş müh~ndisli
ğe jştirak için de yüz kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak-

buzu veya Banka teminat mek
tubile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

29-2-6-9 (1190) 2149 
1 - Üç yüz kırk lira bedeli 

keşifli lsmetpnşa mahallesinde 
birinci Sakarya sokağında ya
pılacak lağım işi 13 - 7 - 937 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe, iştirak 

için de yirmi beş liralık mu
vakkat leminat makbuzu ile 

söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Sekiz yüz elli lira be
deli keşifli Kahramanlarda 88/ 
91 sayılı adalar arasında mev· 
cut yirmi metre genişliğindeki 
caddenin adi döşeme ile tef
rişi işi 13 - 7 937 salı günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart-
namesini görmek Ü7ere başmü
hendisliğe, iştirak için de alt
mış üç lira yetmiş beş kuruş
luk muvakkat teminat makbu
zu ile söylenen gün ve saalta 
encümene gelinir. 

25-29-2- 6 2069 (1155) 
Taksi ücretlerinde eski antre 

fiatı olan otuz kuruş yirmi beş 
kuruşa ve bir kilometre ücreti 
olan 15 kuruş 12 kuruşa tenzil 
edilmiştir.Taksi ile belediye hu
dudu dahilinde her nereye gi
dilse bu ücretten başka dönüş 
farkı veya gece zammı ve sair 
namlarla biçbir ücret talep 
edifmiyecektir. Ancak Buca, 
Bornova, lnciraltı, Balçova ılı
caları ve saire gibi belediye 
hududu haricine gidilip avdet 
edilmediği takdirde taksi ücre
tinden maada yetmiş beş kuruş 
dönüş ücreti alınacaktır. Bu 
tarife 5 - 7 • 937 tarihinden 
itibaren tatbik olunacaktır. Bu 
tarifeden fazla ücrd talep 
eden ve müşterinin istediği 
yere gitmiyenlerden taksi oto· 
mobilleri talimatnamesinin ce
zai kısmının altıncı maddesi 
mucibince on lira maktu para 
cezasiyle tecziye edileceği ilan 
olunur. (1122) 

~~~ .......... lm!llllllB~Jllll!!~ 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

hkları miitahassısı 

Doktor Operator 
1 

u 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 
Ayşeye iki bin yedi yüz lira 

mukabilinde ipotekli borçlu 
Mehmet Aliye ait Karşıyakada 
soğukkuyuda çakıroğlu soka
S?mda kain 68 pafta 140 ada 
29 parselde mukayyet 9977 
metre murabbaı ve beher dö
nümü 80 lira itibariyle 800 Jira 
kıymeti mııhammineli bir kıt'a 
bağ, ve yine aynı mevkide 36 
parselde mukayyet içerisinde 
meyvalı ağaçları ve bir kuyu
yu müştemil 12276 metre mü
rabbaında 750 lira kıymeti mu-
hammineli meyve bahçesi ve 
ve aynı mevkidt! 32 parselde 
kayıtlı 13154 metre murabbaı 
650 lira kıymeti muhammineli 
bir kıta bağ ve yine aynı mev-
kide 30 parselde kayıtlı halen 
tarla haline ifrağ edilmiş bu
lunan 450 lira kıymeti muham
mineli bir kıt'a tarla açık ar-
tırma suretiyle 6·8-937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 11 
de satılığa çıkarılacaktır. Bu 
artırmada satış bedeli muham· 
mt:n kıymetin yüıde 75 şini 
bulmadığı takdirde en çok ar
tıran taliplisinin taahhüdü baki 
kalmak şartiyle ikinci artırması 
21-8-37 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 11 de satı
lacaktır. Bu artırmada dahi sa
tış bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdir
de satış 2280 No.lı kanun mu-
cibince Keti bırakılacaktır. lşbu 
gayri menkul üzerinde her han· 
gi bir şekilde hak talebinde 
bulunanlar işbu ilanan tarihi 
neşrind~n itibaren 20 gün zar
fında ellerindeki vesaikle bir
likte dairemize müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilliyle sabit olmı
yanlar paraların paylaşmasın
dan hariç bırakılacaklardır. 

14-7-37 tarihinden itibaren 
şartna:ne herkese açık bulun
durulacaktır. Yüzde iki buçuk 
dellaliye müşteriye ait olup 
müteraki[l" ve tanzifiyeden olan 
belediye rusumu, vakıf icaresi 
artırma bedelinden tenzil olu
nur. Arhrmay iştirak etmek 
istiyenJer yüzde yedi buçuk pey 
akçesini veya miJJi banka iti
bar mektunu hamil bulunmaları 
ve taliplerin 937-7571 No.lı 
dosyaya veya icra münadisine 
müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. (2195) 1216 
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Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek / =' 
tesiri kat'i mayiler intihap ediniz• ~ 

FLiT,· bOtOn hasarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif miİlet. onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. F°L~T. kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayileri reddedıniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

~._..,ı.

Yarıklara l't köşclrre bıraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

mukablllnde bOyOk-bırtOb PER~ 
LOOENT dış macunu alabılirsınıı7 

· PERLOOENT fenni bır tarzda hazırfan
mış, iyi, ldarelı ve çok tıoş lezzete maHk 
'olub, nefesi serinletir ve dişleri .mO· 
kemmel ~surette temizler. -·-) ..1,9<4 ve.~. PERLOPENT·I~ iA~4.GC. ~ 
'~ o&.,,z., '~ ~ ~,. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için h:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'j Akya:ıılı ve .J. C. Hemsiye müracaat ediniz:. 

Posta Kut. ~24 Telefon E45G 

· ~· 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Nev'i Depozitosu 

Taj T.L. 
A.205 lznıir Göztepe Köprü mab. 792 Kargir sahilhane 2.213 

Tramvay cad. ada 791 parsel 2 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkul peşin para ile satılmak 

üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir ve 22-7-937 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat on birde şubemiz satış komisyonunda ya-

Bir Gripin a'madau evveJ 

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

bozmaz, böbrt:klcri kalbi 
yormaz. 

" 

1 

Aldıktan beş dakika s~~~! 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G 1 P 1 N 

TOL 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• • 

Bu her iki otelin rnüste.ci.rı 
Tlirkiyenin en eski otelcısı 

BAY OME"R LUTFIDIR 
••••••••••••••• d 

Kırk iki senelik tecrübeli ı , .. 
k O" reıile bütün Eğe halkına e 

disini sevdirmiştir. 
1 

r, 
O.tellerinde misafir .kalaP ;

11 
.. 

kendi evlerindeki rabetı 

!urlar. terı 
Birçok b urne'yetlerine j)avt 

fi atlar mnt hiş ucuzdur. 
pılacaktır. • 

2 - Bu mülk peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihal~ edi· lmllı•• 
len zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ muamelesini yap- , I . .1 1

• D f. d 1 v 
0

dal1: 
tıracaktır. zmır VJ a ye 1 e ter ar ıgt 'li eı11: 

3 - Ahcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacak- Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mü kiyeti tah~ı 'J, jı>'1 
ları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gün~ne te~adüf eden val kanununa göre haczedilen 2 inci Sultaniye mah~llesı ı1'9 rıl· 
perşembe günü şartnamede tarif edildiği veçhıle teklıf zarflarını havai sokağında 4 sayıla arsa 21 gün müddetle satı!ıga ç alıı>•1• 
saat ona kadar burada şubemize vermeleri ve daha fazla tafsi- mışhr. Bu kerre yeniden takdi~.~lunan kı~~et üze.rınde~terdut' 
Jit almak istiyenlerin her gün şubemize müracaatları: pey ıiirmek ve satış şartlarım ogrenmek ıstıyenlerın d2-9 

2-11-21 2158 (1214) lık tahsilat kalemine gelmeleri. (2093) 26--
•- ~ ... ~-~'rml .. ~'~11'!' .. ~ .. ;ıımı--.ailııı .... ~ .. ~illll ......... ~*lllıı.M .;~~~~~~~~;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~;;..-" 

Tire Belediye reisliğinden : Izmir vilayeti Defterdarlığındıı~; 
1 - 25 - 6 • 937 tarihinde yapılan ilk açık eksiltmesinde, lk' ti ta o' 

isteklilerin istenilen vesaiki tamam olarak ibraz edeme- Sahibinin vergi. borcunun _temini ta~sili için mü. ıye af başı 5 ., 
meleri yüzünden isteklisi çıkmamış sayılan 300 aded ~u emval yasasına gôre haczedılen Hatunıye mahallesı teli yerı1 

saatleri açık eksiltmesinin müddeti 6 - 7 - 937 tarihine kağı 30 sayılı ev 21 gün müddetle satılığa çıkarılmış~r~e satıf 
l<adar on gün daha uzablmışbr. den takdir olunan kıymet üzerinden almak pey sürme l< ıerııifle 

2 - Açık eksiltme müddeti uzablan su saatlarımn: şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
3 

Muhammen % 7,50 Muvakkat gelmeleri. (2092) 26-2-9 
Bedeli Adet Cinsi teminat parası ~ 1 
Lira Lira K. ~ 

3900 300 Türbin sistemi kuru tip 292 50 Türkiye Mensucat 
Su saati 

F abrika)ar• 
Şirketi 3 - ısteklilerin muvakkat teminat parası ile şartnamesi mu- Türk Limitet 

cibince istenilen diğer vesaiki hamilen 6 ~ 7 - _937 tari-
hine rastlıyan Sah günü saat 15 te Beledıyemız Daimi 
encümenine müracaatları şartbr. . 

4 - Eksiltme ve fenni Şartnameleri görme~. ve ızahat _alma_k 
istiyenlerin her gün çalışma saatları ıçınde Beledıyemız 
Su fen memurluğuna müracaatları ve isti yenlere şartna
melerden birer adedinin bedelsiz olarak gönderilebile
ceği ilan olunur· 

2165 (1212) 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta K ulusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 


