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Istanbulda 5 ev yandı 
1 1stanbul, 5 (Telgraf) - Sabahleyin Kasım.-( 
:paşada Arnavut Mehmet sokağında 33 numaralı' 
evde bir yangın çıkmı§ ve her zaman olduğu gi

ı bi kolaylıkla geni§leyerek beş ev kül haline gcZ,.. 
I miştir. Ate§in, manr;alda sıçrayan kıvılcımd?n. 
çıktığı anlaşılmt§tır. 

=--Fiati (5) kuru'~'!r Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahla,.ı Çıkar Siyası Gazetedir YENi ASIR Matbaasında basıllDl§tır. 
- -

F enerbahçe Beşiktaşa galiptir. 
takımı Ankarada üc mac 

' ' 

Milli kmnc §anıpiyonluğunu garantı eden FcnCTlilcr, 
Jzmirdeki mağlübiyet maçında 

Çeklerin Slavya 
yapacak 

lstnnbul, 5 (T clgraf) - Geçen hafta 
lzmirde diskalifiye edilen Amerikalı Ko
marr dün stadyumda tekrar Mülayim 
pehlivanla kar ı1aşmıştır. Bu karşılaşma 
ile Amcrıknlı - Mülayim kuvvetinin öl
çülece .. j tahmin edilmekte id.i. 

Amcrıkalı daha güreşe başlarken, bir 
mnç evvelkinin verdiği çekingenlikle ted
birli davranıyor. Ve serbest güreşte mü
saade edılen bazı acrtlilderc kaçıyordu .. 
Başından sonuna kadnr sert ve heyecan 

!1~ fa~ip e<lı1en bu knrşılnşmnda bir W1 
ıçın bılc ezilmiyen Müluyim bir knç de-
fa rakibinin subnı :yere getirmiş, fakat 
netice alamamıştır. 

N ... tiçcdc Mtilliyim kendisini g;a]ip 
sa)'nrnk Amerikalınm kemerini almış-

- SONU 1KlNC1 SAHiFEDE -

"ih~~~;ı~···k~·~ı;~ı··~·d~~~k·····ııkb~h·~;d~·· 
memurlar • • 

ıçın 

Dün şehrimizde bir buçuk ay devam 
edecek bir kurs açıldı 

'• 

• < 

1ktısat VeMlcti ihracat kontrolörlü
ğü kursu diln saat 15,30 dn Ticaret Oda
sı içtima salonunda merasimle açıl
mıştır. 

Açılış merasiminde valimiz B. Fazh 
Güleç, iç ticaret umum miidür •muavini 
B. Salrıheddirı Cuhruh, borsa komisen 
Şevki, Tiirkofis miiclürü Cemal zjya, 
ve evvelki giln ~,-.Jırhni.ze gelen lk1ı~t 
Vekfilcti bas1rnntrolörii Hakkı Nezihi, 
lktısat Vekaleti st~ndardızasyon ıniı-
tahassısı Dr. Bade, 1ktısat Vekaleti kon-, 

' trolörlcrindcn Nazım Ziya, Ali Emre, 
Cevdet Aygün, Ziraat mildürü Na<lır 
Uysal, Ziraat mektebi müdiirii Hilmi, 
bağcılık istasyonu müdürü Mübin hazır 
bulunmuşlardır. 

Kursu, Vali B. Fatlı Güleç aşağıdaki 
nutukla açmıştır: 
Arkadaşlarım, 

lhracat mallan kontrolü kursunu de-

- Sonu dördiincil ıahif edQ -

•••••••• 
Menemen ovası 

Gedizden 
sulanacak 

Nafıa Vekili B. Çctinkaya 

-YAZISI 3 VNCtJ SAHiFEDE-

Hergün yüz genç planörle tecrübe 
uçuşu yapacaktır 

J ... mirdc Tiirkkuşu kulübünde çalışmalar 
Ankara, 5 (Telefonla)- Yurdun muh- vetliler arasında bulunmaktaydı. 

telif yerler.indeki Türkkuşu şubelerin- Kampta gözleri gururla neşelendiren 
den gelen yüz elli kadar gencin toplan- bir hava esiyordu. Genç hava çocukları 
dığı lnönU kampı bu sabah merasinıle tertemiz ve yeknesak kıyafetleriyle mi· 
açılmıştır. Davetliler saat onda kam- safirleri karşılıyor ve kampta hazırla-
pa gelmiş bulunuyorlardı. nan yerlere buyur ediyordu. 
Eskişchirden sekiz askeri tayyare de İstirahat vasıtaları ve çadırlar vak· 

başlarında büyük hnva kahramanı Sa- tinde temin edildiği için herkes kolay
biha Gökçen olduğu halde törene gel- lıkJa yerini buluyordu. Kampın muhtc-
inişti. Elliye yakın hava subayı da rla- - SONU 1K1NC1 SAHiFEDE -

u.xr.L77Z7.7..7.zzT..LX7..2JJJLA !!! •21t en cz:zr'".../2.Z?'.2:z?.~7!'7J.:l!ZQ'.7.:Z)9.!;ıı.:Z7.:ır.z:lllimmJll 

Birleşik Amerika f abrikc;ılarına 

ağır bombardıman 
tayyaresi ısmarlam_ışız 

-·-·-·· Bu tayyarelerin 
kıymeti on dört bin 

her birinin 
dolar .• 

Belgrad,5(Hususi)- Vrome gawtesinc Ankarodan bildirild~ğine göre, Tür 
ki:, e hi.ikümeti, Birleşık AmerHro hükümetlerinin mühim bll' tayyare fab-
rikasına ~·inni tane 'ağır bombardıman tayyaresi .sipariş ctmi§ür. Bu tayyn
relerin beherinin kıymeti on dört bin dolardır. 

Bclgrad, 5 (Hususi) - Vremc gazetesinin Ankaradan nldığı bir habere 
öre, Türkiye hükümeti, mühim bir askeri fabrika kurmak için Milli Mü
afoa Veklllcti emrine iki yüz milyon lira tahsis etmiştir. Fa)>rikayı kurmak 

için Amcriknu, 1ngilız ve Alman firmaları Türkiye hükümctine müracaat 

tınektedirler. 



Sahife 2 

Kara gün dostluğu .... 
Hergün biraz daha 

kuvvet buluyor 
-BAŞTARAFI 11NCI SAHiFEDE -
raklarda sulh ve sükun teessüs ede
cektir. Milletler Cemiyeti çerçiveai 
içinde kurulan birlikler eiyasi re
kabetleri ortadan kaldıracaktır .. 

Bundan dolayıdır ki büyük dev
letler arasında Türkiyeye karşı bt-.s
lenen inan artmakta, Türkiyenin 
barı~ yolundaki faaliyeti sempati 
ile karşılanmakt,adır. 

İtiraf eylemek lazımdır ki Sov
yet Rusyanın barış sevgisi ve Türk 
Sovyet dostluğu bu faaliyette mü
him bir rol oymyor •.• iki vekilimizin 
Moskovada yapacakları temaslar 
mevcut dostluğa bir kat daha kuv
vet vereceğine göre, bundan yal
nız Türk ve Sovyet Rusya milletleri 
değil ütü,bn barış sevenler sevinç du
yacaklardır .• 

T ASHIH - Evvelki günkü yazı
mın son kısmında «Halbuki bütün 
.bankalar büyük bir tehlike taşıını
yan bu gibi muamelelerin döküman
larını yüzde üç gibi bir faizle finan
se edebilirler .. » cümlesindeki taşımı
yan kelimesi tertip hatası olarak 
«Taşıyan» şeklinde çıl .. mıştır. Bu ke
lime taşımayan olacaktır •• 

H .. O .. 
HAKKIOCAKOGLU 

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

in önü 
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Benzin 
lstanhulda umum 
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r SAZAN ;:/:;·:.J 
Beygirli kağnılar 

Hükümet ve büyükleı-iıniz hnyv:=: 
tımızın, bilhassa beygirlerimizin te cJ.1. 

ve kudretli olmalarım temin yolıJJll 
ır· 

azami gayret ve faaliyet tedbirleri • . 

Or · 
1 

k Adi• v k•ı• • larken, bu işin her cephedeki chenı;: 
l manıarln ı•stı•h aA mu- JY .. e .. e 1. lffi. iZ yetini anlamıyanlar ise aksi yolla af· 

P h d dört nala koşuyorlar! .. Bu büy?k g iK 
azar gunu şe rımız en letin behemehal önüne geçilıneSl .,e 

ameıeıerı·ne başlanıyor geçerek Ödemişe gitti zorlu kuvvetin tesiri allında inleye~ 
P 

.. .. . .
1 

b" lik l vallı bcygirlerimizin bu işkenceleıv 
azar srunu etı ı e ır te s- kurta lm k kl'd" 
b ld ı · . I • rı ası ço gere · ı ır. 

tan u an zmır vapurıy e ten-

D evlet le ştİrİl ece k ormanların istihlak rBimsi~~kr~~lsmİ• ol~n. adliyedvekill! Şu gördüğümüz iki tekerlekli ~~ 
• u u araçog u vapur n va ı a .. abalar k ? K y d d:ıha ,,... 

1 • • · b f d 1 • ı yo mu. agnı nn . ı;r muame elerının Ve 1aır azı zeva~ ta~a. in• an .<a~- ter, adeta l.;cygirlerimizin kiyotİJllW• 
tnlanmıttır. Vekıl şenrımızde bır Çu"nk··. ı· ı._.t b'· "k 01d~ , • u, cvvc a ı~~men uyu ••d •• J • •f d k•Jd J .., b•Jd• •ı• rkı saat kadar kaldıktan sonra !arından çok •"k 1 , beygiri~ mu ur erın J a e- ne şe 1 e yapı acagı 1 ırı ıyor Ödemişe hareket etmiştir. Ora- k k . . }b~ . akl}.Ol' vet rfctliı"' 

. • . çe me ıçın uyu mvve sn 

1 • J k . ~a hır ay kadar ı~tırahat edecek- yorlar. Sonra dn araba yürürkellı d 
erı 3 103C3 Orman kanununun muvakkat mektedır.. tır. rurken 'k' t k 1 -;· t mııs ~ 

M
. birinci maddesi mucibince istiınla.lt 2901 numaralı kanun mucibince B • ·-•••:

1
• ""G' •• l 'k' ktaı 1 -~ .e~ egdın .:bereii bel ns ,~ üdd • ·ı·k b • · · 1 t ı ı no sı uz<-. •n "' .... a a eıumumı l çe enzın ışı edilecek ormanlar hakkında vilu· yapılan arazi tahrir munmelesinin ay smaı un a . d w • • .. 'ki~· 

hakkındaki t hkik t d 1 d" b' . ] . . A d b' .. l . yetin e bulundugu ıçın yuk bu ı 
d ·ı kt . a a a evam yete un ır tamım ge mıştır. 937 malı yılı sonun a ıtin mesı ka- Bir ay mezuniyetle İstanbul- •-yı , ı d h tt .. , aı·kll t1 

e ı me edır Eh . . b' . b d b l d v 'h I ...._. vas c en a ın ya on, }a ,..., 
Haber ld .. .. · .. emmıyetme ınaen aynen ya- nun ıca m an .. u un ugu cı et e da bulunan emniyet müdür mu- rafında ziyadedir ki hayvan olınaS8 ııı-

d . . ~ ıgımıza gor<:. m~d- . zıyoruz : mm tak.anız dahılınde 3116 numa- avini B. lsmail Güntal şeh.-imize ba ya kollar üzerine iledye > nhut ti 
n:~~U~ılıkb~stnnb.ul mu~~em-ı 3116 numaralı ve 18/2/ 1937 tarih· ralı kanun hükümleri dairesinde is- gelmiı ve vzifesine başlamıştır. ge~iye mutlaka devrilir. ' 

Rıne ır talımat gonde- , H orman kanununun muvakkat bi· timlake tabi olup ta 936 mali yılı 4
•" • • • - • ö f · · · ,.ef' 

rerek şeh · • d ki t 1 · ı . . 11 k • n tara ta z.ıyade ıse bır taŞ ~...ı . rımız e acen e erıne rmcı maddesinde : arazi vergilerine matrah ittihaz omıser .. k . . y doı;·-
beledıyenin fiatiyle benzin aat· ı (M"lk' . d 1 ha k ~_ı·ı . kı 1 . l l tumse ten geçılırken rcyı_gıya _..ti' 
mamaları u ıyeh ev etten. ş asına eaı mış ymet en o mıyan orman ar •• • • • . meyleden araba kolları hayvanuı 5"r 

t nı. 1ancak 82:5 kuruşt~ ait ve bu kanunun mer iyeti tari- mevcut ise bunlara 2901 numaralı Dun ımtıhan edıld·ı na pek şiddetli tazyik yaparak Jide" 
sal ışakylapma arım emır vermış hinde mevcut ormanlardan: arazi · tahrir kanununda yazılı ko- O ·· .. k · likt ·k· · avıü yükil bir de sırtında tti«ıttırıf"' 
o m a maznun bulunan Şel 1 A) D l n1a b' . 'k . 1 . c • l k çuncu omıser en ı ıncı J ,, ft 
Sok • U R . , ev et orma rma ıtışı mısyon ar maruetıy e orman anu- komi•erli«e ve ikinci komiser- Bereket versin ki bırç' ok çuvııUar 

onı ve stuva omano tır· la la k"' J"I · h " "lk' k d · h 1 "' " ' •-·~ 
ketlerinin umum müdürlerinin ° .0 r, oy u erın şa 51 ?1u ıyet: nunun !~ 8 :1 a ıza . 0 • u~a? . mu· likten birinci komiserliğe terfi et- keçeler üstündeki küçticilk scn1er ~ 
l'ıtı"cv l l ak "f d l lennde olup ta sahaları mıkdan ellı vakkat ıkmcı maddesmın akıncı fık- l mek istiyen 11 komiserin imti- vanın sırtuun yarnlanmasına ınAnldi' 

d.ı a arının yapı ar ı a e e- h ktan · l h · l k .. h .. k.. 1 · d · · d 1331 )(1lf Vampt açıl l riııi · d ·1m • • · · • ,ı e geçmıyen er arıç 0 ma uze- rası u um erı aıresın e se- hanları dün vali muavini B Cavit Yolların bozukluewıa inisli yo ..ı ftı gon erı esını ıatemııtir. ' ilcd l 1 . . . .. . d k t takd' . ' , - , oı' 
••• 're m an ne o ursa o sun.. nesı rayıcı uzerın en ıyme ır I müddeiumumi batmuavini Bay lu olmasına göre bu tazyik 0 kadar' 

- BAŞTARAFl l tNCt SAH1FEDE - Beied" ld ..... be • I • B) Devlet ormanlarına bitişik ettirilmesi lazımdır. Mazhar ve emniyet direktörü B detli, ani ve gayri munyycn zıunaıı1rl' 
lif binalarında ve yatakhane J ısmında her taraıfytae e tme akettıgdı nzBm ~? olmıyanlar, sahaları mikdan bin Ancak, takdir edilecek kıymete Sali.heddin Arılan Korkudu~ da ve gayet kısa fasılnlnrla vaki o~ 

14 ta ır. u ıta- h k l d l . · l"k 1 . . I" k' 1 k 11Y·· çalışmakta olan ameleler bu müesse- barla tebird b • ih . k e tarı geçen er ev etçe ıstım a esas tutu an rayıcm ayı ıy e ta - mümeyyizlikleri altında vilayet yor ki; her defasında da hal"'an e 
senin yakında yeni bir çehre alacağını k lmamıf ~b"dc:nzın y tlıyacı ~I , olunur ve ila.) denildikten sonra dir ve tespit edilememesi yüzünden salonunda yapılmııbr. ce hazır olmadığı için -dikkat cdilif9C' 

a lU ı ır. a nız mu • _ '-'-- b" · · dd · d d ·1 'd k --L • l · · ı ~ faaliyetleriyle üşa ediyorlardı. hakatın ihf • • k k ı muvaJUWt ınncı ma esın e e: ı en e gere orman aamp ermın .. • • .. u • • daima mmi atlandıktan sonra be 
Davetliler toplu bir şekilde, sıralanan k"ld ..... hıI:' lıçın ço sı ınhl (Birinci muv{lllit madde mu- ve gerekse hazinenin zararını mu· Kadın yüzünden meğe çalışıyor. de' 

planörleri tetkik etmişler ve kendifori ç~ 1 ~gı daki ~ ınmıt':°'• ~el~ , cibince istimlak edilecek olan or- cip vaziyetlere mahal verilmemek Eğer yük: o hattın gerisinde T.iY9 f' 
ne verilen :izahatı istifade ile dinlemiş- dıye beura. tırketlenn mulha- manlarm istimlak bedeli 1936 mali üzere, umumi harbin ikinci senesi- Birbirlerini yaraladılar ce ise bu sefer de aşağıdan yukart~k 
lerdir. Şimdiki halde kamp yerinde lıa- ka~ nzı? ~v~c~ınelerine mü- yılındaki arazi vergisine esas olan ne müsadif olan ve eski senelere kı- • doğru yani hayvanın kamına bil>; 
va kurumunun yirmi planöril mevcut- •a.~lh:btmıı~ şıttiğimize gö~e kıymettir. lstimlfık edilecek olan yasen henüz normal senelerin şerai- • Burnavad~ ~eledıye ~arkında tazyikler yaparak cok 7.ahmet çek01, il 

tur. Bunların sayısı yakında elli beş mu .. tta er teneke benzın ormanın 1936 mali yılında arazi tini muhafaza ve arzeden ve altın bır kadın yuzunden vak a çık- ni mucip oluyor hem de tırnaklıır1Y 
olacaktır. Kamp yerinde her gün yilz ~e! yuz l:uruşa kadar •atılmakta vergisine matrah olan kıymeti bu- para esasına müstenit bulunan 1331 8!1ftı~. Mustafa oğlu .. lzz~t ile ~a- yere tırmanma kudretini nzaltnra1' tıi' 
genç, Türkkuşu muallimlerinin neza- ımış.. • • • Iunmadığı takdirde bu kıymet 2901 senesi rayicinin etraflı bir şekilde kı.r oglu Mustafa.! Huıeym oglu çareyi enerjisiz bırakıyor. 
retindc uçuş yapacaklardır. s· k numaralı arazi tahrir kanununda tahkik ve tespiti ve icabında mez- Zıya, Mustafa oglu Mehmet be Hele insafsı7., bazı arabacıların ~t ~ 

Saat tam onda Atatürk h~ykeli önün- ır .aza yazılı tahrir komisyonlan marife- kur sene arazi kıymetleri hakkında Mehmet oğlu Rifat arasında u dar çok yük ve zahmetlere mu~b:·tV-
de söylenen bir nutukla kamp açılmış Dün saat on yedide Kar~ıyaka- tiyle 133 t rayicine göre takdir edi- tapu ve vergi kayıtları tetkik olu- kadın yüzünden çıkan kavgada de kendisi arabaya binine~ .~usb0di1' 
ve davetlilere ikramda bulunulmuştur. da bir kaza olmuştur. Ra~ıp kızı lcrek usulü dairesinde kat'iyet ik- narak malumat edinilmek suretiy- Mustafa Mehmedi dövmüı, iz- takatten düşen zavallıyı ytirüSUn -~ 
Bn. Sabiha Gökçen kamptan ayrılır- 13 yaşında Sermin kayıkla de- tısap ettikten sonra bunun altı misli Je her hangi bir yanlışlığa meydan zet te biçakla Ziyanın kamından bir yandan da kırbaçlaması ınanıaı.;ı. 
ken ihtisaslarını şu cümlelerle anlat- nizde dolaşırken sol bileği ka- istimlak bedeli addolunur.) denil- bırakılmaması icap eder.. hafif ıurette varalamıştır. Suç- na tahammül etmek ve bu fecaate r<I• 
mıştır: yıkla evin önündeki rıhtım ara- lular yakalanmıı ve haklarında şı isyan etmemek mümkün olalJll:, 

- cKampta geçen seneye nazaran sında aıkıtmıt ve yaralanmıştır. lncirlerimiz Klering ha valeleri takibata başlanmııtır. Çok ehemmiyetli olan bu mesele .,, 
bariz bir ilerleme vardır. Yeni yetişen Sermin eli kan içinde olduğu netlerim ki mülki, askeri her mevki , 
gençler arasında yüksek kabiliyetlere halde derhal eczaneye aötürül- Yüzde on bozukla Ka- Dün de merkez bankası Suçu ne imiş? makamı şiddetle alakadar kılncak tJ' 

tesadüf ettiğimi itiraf ederim. Bunu müş ve yarasının hafif olduğu d k b l d.l k d" b I d Merıinlide Haıan oğlu Ali adın- hiyettedir. 
sevinçle söyliyebilirim.> P'örülmüstür. na aya a U e l ece te ıyatta U un U. da biri ,aralannda çıkan bir kav- H. ~ 

lzmir -Istanbul arasında 
deniz yolculuğu 

Cidden çok sıkıntılı ve ıstırap verici 
bir vaziyete girmiş bulunuyor 

J)ün ambarlara yığılan balkın vaziyeti yü
rekler parçalıyacak derecede çok acıklı idi 

Nevyotk Türkofiı şubesinden Alman klering hesabı üzerin- ga neticesinde Mustafa oğlu Oze- • 
şehrimiz Türkofis şubesine ge- den Cümhuriyet Merkez banka- yir ile Mustafa oğlu Ahmedi va- Mülayim kendisilJl 
len bir telgrafda incirler için Ka- sına lzmirdeki tüccarların ala- ' ralamıştır. Ali, yakalanmıştır. 
nadada oirndiye kadar yüzde beş caklanna mahauhen bir miktar - galip ilan etti 
olan toleransın yüzde ona çıkn- dnha havale gelmiş ve paraları Ayağını kıstırmış ___ • 
rıldıiı bildirilmiştir. Şimdiye ka- kendilerine verilmittir. Gümrük önünde raylar üzerin- G. Saray _ Güneş Jll3' 
dar bozuk ve kurtlu incirler Ka- Bundan sonra büyiik partile- de bulunan küçük el araba11 ile oy d 
nadada ithalinde incir miktarınm rin geleceği tahmin ediliyor. namakta olan Mustafa adındaki ço- çında arbede ol U 
yijzde beşi nisbetinde kabul olun· 1 ;h• • .1 ... "" . • cuk arabanın tekerliği albna aol - BAŞTARAFI 1 lNCl SAIItFEJ?e~ 
makta• idi. Son kararla bu mik- mtı an ar bıttı ayağını kısbrml§tır. Mustafanm aya- N . ih ·ı·n d Hak ınlerııı . ... hafif edel • tir tır.. etıce tı n ı ır.. e tıi>f' 
t~ yüzde ona çıkarılmıttır deni- Şehrimiz liaelerinden bu ıene gı ~ z Uenllllf • kısmı güreşin beraberliğine hükme 
lıyor. mezun olan gençlerin olgunluk kör k IUk olmuş Ierdir.. ~ 

Fr:nk' Ü~~rine im!ihanları .dün bitmiıtir. Lise- Ba~da Menemen caddesin~e fstanbul, 5 (Telgraf) _ Fcnerb ~ 
l«:"~ ~~C:lik kampı ayın ıeki- , ~ ogl~ • 5~~~ ~luk . yu- Beşiktaş maçı, sarfedilen bütün g~~ 

DUn muamelelere zıncı gunu Bunıavada baılıya- ' zunden evm~ o~u~dekı me~~v~n-

1 
lere, iki tarafın zaman zaman ııı.11 ,ı• 

başlandı caktır. den yere duşmuıtür •.• Sıt yuzun- oyunlarına rağmen FenerbahçeııJ ı'P 
Denizyollan i~etme idaresinin iz- mi efkarda çok fenn akisler uyandırdı- o·· f nk .. . d k Odunıa vurmuş den ve burnundan yaralandığından tığı biricik golle ve galibiyetiyle pe 

mirle İstanbul arasındaki sefer prog- ğını görmemek ve İ1'itmemek imkansız h . u~ lraak "lukzedrınf en ta asi DolaplıkuJUda Lokmacı ıoka- tedaviye gönderilmi§tir.. lenmiştir.. bt" 
. . 1 arıcı o ar ı e a muame e ... d M h d teıı ramlnnnın ihtiyaca kufi gelmediğini bir bir hal alıyor- Nefslcrmı ıstıraptan kur- yapılmıt ve bir miktar Fransız gın a e met o2lu Hasan Meh- Yeni• Adam Beşiktaş takımı bir müd et . ~,f' 

ç~k . d~falnr bu sut~. tebarilz et- tarmak veya deniz yolc~uğu imkfuıını malı gümrükten çıkarılmı,tır. met oğlu Salibin başına odun vur- maç yapmadığı için bu knbiliy~tı J 
tırmıştık.. Sıcnldnnn şıddetıni arttırma- elde edememek dolayısıyle Bandırma mak suretiyle yaraladığından ya- betmiş gibiydi.. Oyun heyeca 1 ee' 
sı ve tarifelerde yapılan tenzilat latan- yolunu kabule mecbur olanlar da bu KOLTOR MECLiSi kalanmıttar. 183. Ün~ü ~ayı çıldı. J~indeki- muştur .. Fenerbnhçe, dünkü mııçt~ I'' 
bulla fzmir arasındaki yolcu adedini sıkıntıdan variste kalamıyorlar, çünkü Kültür inzibat meclisi dün kül· ı H .. . .. .. - ler: Yı~e "!1~ıha~. meselesı, Ad- min ettiği üç puvanla pmpiyonlui" 
daha fnzla arttırmış, ihtiyacı karşılamak buradaki vapur vaziyeti fazlasiy- tür direktörlüğünde toplanmıt ve azın bır oJum 1 ler, Re1ımH:kk lk(se~ harır, Ha- ranti etmiljtir. . .. d.çl 
şöyle dursun vaziyet çok perişan bir hal le Bandırmada da mevcut bulunuyor.. öğretmenlerden bazılarının tah- yatım CI: • 1 .' Huseyı~ Av- GALATASARAY - aoNEŞ J\'Vif" 
almıştır. ' Nakledilen yolcuların adetleri idare- kikat evrakı üzerinde tetkikat ya- Hilfil Kereste fabrikası sahibi th- ni) Denızlı tezgahlarındakı ço- Calataaaray • Cünq maçı. pıtıP 1"' 

Mevki ile seyahat etmek istiyenlcr ce malUındur .. Acentalar, yapılan ınü- parak kararlar vermiıtir. san Kayının kayınbiraderi ve şeri- cuk~ar Politika (Adnan Cemil) luk üzerinde ve bilhassa Calataaa~ ~ 
mutlaka üç beı gün evvelinden yer Jca. racaatlere verdikleri red cevabını pek ..- ' '"' • • ki ~cı:i . Tezol ameliyat olmak ilze- lbr. i Sina, inanmak (Piyes 1. Hak- kunından çok alakalı idi .. Günef .Jli 
patrnnğa mecbur olmn:kta. bu şekilde de ala biliyorlar. Şu hBlde hala ihtiyaca Yasak ed1 ldı ~e gıttığı t~tanbulda vefat etmiş- kı), Maksim Gorki, ( H. Ali), Puo-1 mı da Galatasaray da behemehal fJ 

. d . 1 ah l . . t k b' f programının ta . tır. Cenazesı 9 Temmuz cuma gilnü k" • • (H B k) Ak l h . . 1 d ,..~ yer temın c emıyen er sey at ennı te- ye ece ır se er nzun Fransa ziraat nazırlığı tarafın· ts b ldan .. ının eıerı • ozo , ı as- yet ı.stıyor ar ı.. v-_ 
h . dil · _ _ ı_ elden 1 • • • • tan u saat dortte gelecek va· l (Dr f dd' Ş d ) ç ._ d b nıaÇŞ .A ır u.tırarında kalmaktadırlar_ Seyah,at e memesıne pşmaırna. . ge - dan 7 Hazıran tarıhlı hır kararla d 1 talık an • zze m a an , oıı; sert cereyan e en u ~. 
etmek istiycnlerin bu imkanı bulama· mez. Bir kaç haftadan ben devam eden ' tavuk kaz hindi gibi kuluçkalık P~ .:u1d a kıınarak namazı Kemeraltı iç ve Dıı sosyete tetkikleri, Haf- ncşliler, Rasihin de iltihakiyle ~u ,J" 

ı "be' . . b · ·ı · b' ' ' camıın e lındıktan sonra Koldu- ' b. k d l k .ı d a· ;ı:aı1l~ ma an veya no t bcklcmelen cadden u va:zıyetc son verı mesı ır zaruret vumurtalann ve bu hayvanlarla kab . tanın düşünceleri, Hülasalar ve ır a roy a çı mıi"ar ı. ır . 
k · · hal' ·al Jd k dil·-· d b 'd-.... • nstanına defnolunacaktır Al- f1 d Sar K ı:tı "..-~ ço gnrıptır.. mı m~.. are en ıgın en u· ıger kut yavrularının Fransaya ıt- h · Fikret Muıallamn reaimleri. Her ayni sa ar a ve ı - ırı:n t',. 
F _,__ ı b - 'L_ • • • _ __ 1__ fzmir fktısat •-· illa tan merhuma rahmet, kederli ai- d y A k 1 d ki b klllr . ı:. IUUlt mcse e u garnoct çerçıvcsı na son vermı.yCCCJL.De vc.n- hallerini meneylediği ıehrimiz 1 • b 1 , • fikir a amı eni damı o uma- a tın a cen eıen u çocu 1 tİ ,. 

• . d k 1 c- 1 l . . üdah l . . . . esme ~ ır ar dılerız. ı . ka b' b' 1 . . t k.ıne e ıçın e ıı mıyor.. uverte yo cuları için etının m n esını JStıyor.. Türkofisine bildirilmiştir. - lıdır. Karşı r§ıya, ır ır ermın e ( I) . 
fecaat arzeyJiyor.. r. §. tında adeta spoT yapıyorlardı. il ti 

Pazar günü lstanbuldan limanımıza • Bir aralık. bir Galatasaray hücUrr' ~ 
'ıfl ,.- . 

gden lzrnir vapuru tıklım tıklım yolcu B .. TAYYARE s·INEMASI B .. nasında Calatasaraydan 1-)aşı ··e~,_ 
ile dolu idi.. U gu 0 U gu 0 den aldığı pasla Güneş kalesine;° e I'' 

Dün limanımızdan lstanbulıı hareket 2 TEMMUZ 937 CUMA 2 TEMMUZ 937 CUMA kendisine İsmail tarafından çe tıı ~Uf 
eden ayni vapur balık. istifi gibi yolcu • kılmıştır.Bu hareketle Haşjznin .)';; i-" 
ile dolu bulunduğu halde bir çok kim- FRANSIZCA SÖZLÜ 2 BüYüK FiLM BiRDEN mesi üzerine arkadaşları kendısı 0 rt" 
eder ellerinde biletleri ile vapura kabul dıma koşmuş, Ha~m kıvranırken 
edilmemişlerdir.. 1 - lnönü kampında lzdıir Türk Kuşu gençlerinin planör tecrübeleri ve kamp hayab. lık .karışmıştır.. ot ti 

Eskiden vapurun tek bir ambarı gü- N TQ Oyuncular birbirine girince şp f ıJC' 
verte yolcuları için kafi geliyordu .. Diın 2 - AL l""J PLJY AN KJZLAR Oymyanlar: DICK POVELL-ADOLPHE MENJOU mına yapılan hareketler hiç tc ş:ı; (ll(J' 

iki ambar açıldıi{\halde yine ihtiyac- kar- rici bir renk taşımıyordu .. işe ~ hşdiF 
şılanamnmış, yolcuların nefes almıya- lki sene evvel sinemamızda gösterilen Altın Arayan Kızlar filminden daha güzel daha zengin operet dahalc ederek daha müessif bır ııe j,t" 
- - ' - --1-ild-1- ' • tl · b k k · .. " 1 M ç birer go ~ VCA cx.ı vnzıye en, ir ço imse· 3 D nın onu a ınmıljtır.. a 
lerin merhamctlerini tahrik eylemekten 

4 

- A GZIM AN DEGJL ( PAS SOR LA BOUCHE ) raberlikle bitmiştir. 5B..-f; 
uzak kalmamıştır. Ankara, 5 (Telgraf) - Gala.•:""''~.,e 

Eminiz ki hayvan nakliyatında dahi MIREILLE PERREY - MADLEINE GUITTY tarafından temsil edilmiş büyük Fransıi opereti yıldönümünde fstanbula celrnCS~uliibi' 
bu kadar izdihama meydan verilemez.. •••••••• • • ••• 11••••• n•••••••• ••• • ••• ........... ••• ı ••••••••••• ••• 11 ••••• ••• ,, ... , •• ,,., •••••• •••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" eden Çeklerin meşhur Slnvra tll~ ~ 
Nihayet güverte yolcusu da olsa nakle· SEANS SAATLARI HER GUN : Alhn toplıyan: 2,30 - 5,55 - 9,20 de AGZIMDAN DEGIL: 4,10 - 7,35 DE mensup bir futbol takkı~ı 2!_~~;,t,~ 
clilen!erin insan olduklannı dü~ünmek nü Ankaraya gelece tır .. ~· ~· . 
lizımdır.. Cumartesi, Pazar : 12,45 de ile başlar Slnvya ile üç maç yapJmas& 111 

ldnrcnin vurdum duyma.:dı!':ınm umu-



iki taraflı beyanat 
··rkı·-, 

1 

Polonya - lloınanya 

Orduları 
Arasındaki ittifak 
hudutları garanti 

ediyoı· 

Suriye Başve n· gazeteci ere 
Ye - Suriye dost ğundan, hal 
Sancağın A aplı "1ndan bahse 

ada 1 
J Bükreş, 4 (A.A) --- Romanya er-r 1 kanıharbiye reisi burada misafir 
bulunan Polonya erkfımharbiyeiu
mumiye rei i şerefine bir öğle ziya-

K t it.il t l _J Tu··rk - F~·ansız Jost/1111gv uftun fcti vermi tir. Ziyafette teati olu-on lYiar e ae • U 1 w u. nan nutuklarla iki memleket ordu-

, • ' J b h f • su ara. ınd ki sarsılmaz ittifakın 
j samımıyetanaeıı Q set l sulhu \e iki memlekt hudutlarını 

Sur~~anbBul, 5 (Yeni Asır - Telgraf)- B. Kont Mmtel, beyanatında, 1 -- Aziz dostumuz Türl..iye ile müessir bir tarzda garanti ettiği 
ıle Fe ' wekıli B.Cemil Mürdüm Türk - Fransız dostluğunun samimi- daima dost kalacağız, demiştir.. eh{"mmiyd]e kaydolunmuştur. 
rtıise/Ksanın Suriye fevkalade ko- yetinden bahsetmiştir.. B. Cem~l. Mürdüm, halka hita-, znıİt va ·si ta dir 
l!Ör\j ı 0 nt de MarteJ, kendileriyle B. Cemil Mürdüm de, Türkiye se- ben söy]edığı nutukta v: J 

~ttq eb:ı Arap gazetecilerine beyn-,yah~tindcn memnuinyctini beyan -- S~ncagın :'r~plıgını muhafaza edildi 

Ş
11'••• lunmustur.. etm1s ve : edecegız .. Üemıstır .. 

a 
..... r ..... ki ..... t .... 8 .................................................................................. r ........ l ... g;.;·I;· J Izmit, s (A.A> - Ada paza-

rında Sakarya üzerin~1e kuru

lan 90 metre uzunJağunda 
betonarme köprünün inşasında l 1 d b f 1 gösterdikleri çalışmadan dolayı 

Unce i~ e . misyoner ~i · eragat e ~~~!u"i:~~:?ı·k;J.~,::ı.~~~: 
· Çalışacak ög'-' retmenler vazıf e görecek ~~~::~neki!~:~~~ü:tine~~~ t;; t birer takdirname gönderiJ-

lcizizde bir kız enstitüsü açılıyor. Bu mrntakadaki mi~~~•ry• köprüsünün açılma 
A 

ilk okullar yatılı olacak töreni münasebetiyle geçen-
k lerde Adapazarına gelen Nafıa 

derı{1 ara, S (Hususi muhabirimiz-,radn tatbik edilecektir .. Cocuğunu ımütahassıs öğretmen, Elazizdeki kız Vekili B. Ali Çetin Kaya Ada-
lac"k·-- Ş~rk vilayetlerinde baR.arı- okutmı;: nn babalar takio edilecekler- enstitüsü teşkilatına rn.emur edile- • 

" 1- ı · 1 d b ı pazarına kadar o.an tren hat-lcıthik· ıs u ıat planının bir an önce dir.. cektir .. Trabzonda a ır cız ensti-

Dahiliye vekili Moskova yolunda 

Bükreşte karşılanan 
vekil Moskovaya doğru 

yoluna devam ettiler 

Dul..rcşte ı bir görirnıiş 

Bükreş, 4 (A.A) - Anadolu aıan- sis edılcn V<' Kostl'ncc - Bukr "- treniıu 
sının husu~i rnulıabiı i bildiriyor: b, glanan hu usi va onla ~apmıslard.r 

Mosko\•nyn gitmekte olan dahıliye \('- Ve sruıt 1011 de B...ıkrcsc ,timi lcrdir 
kili VC' partı grncl sekreteri B. Şüh ü B. Ştikrı.i Kayn Bukres istasyonunrla 
Kaya refakatindeki zevatla beraber So\•y t elçi~i w lcılıgimiz C'rkii.nı t,1• 

bu sabah Kostenccye gelmiş ve Rumenl rafıııdan seli'ınılanını'>laıdır. 
hükümeti nan ına hnriciye vckfileb si- Bükres, 4 (A.A) - Bugtin burn~ a 

yasi ınüstc~arı, hariciye hususi kalem 

1 
gelmiş olan dahilı~ e vekili ve parti f;C

direktörü, şehir adına da Bükreş eınni- nel sekrl'tcri B. Si.ıkru Kaya kısa hir 
yet direktôni tarafından karşılanmıştır. tevnkkuftan ve şehirde ufak bir gezin-
Bükrcş maslahatgüzarımız Köstcnee tiden sonra Kujestl'Y<" doğru se.}·ahnti· 

konsolosumuz ve konsolosluk erkfını ·.la ne dc\am ctıniştır. 

istikbalde hazır bulunmakta idıler. B. Şükrü Kaya Macar hududuna -...a. 
Dahiliye vekili Şi.ıkriı Kaya Kcis- dar olan ) olculuğunu Romen hüküm ti 

tenceden Bükreşe kadar olan seyah::ıt- tarafından tnhsis l'dılmiş bulunan hı
lerini Rumen hükümeti tarafından t«h- su i v.,cronla yapmaktadır. 

Beyoğlunda eroin Ar kaynaşması 
teli v~nE ~ b.aslanmak üzeredir.Tun- Tun celi ve Elfızizde vazifelene- tüsii ı:neydana getir~lecek ve b~. de~s tının Düzce yoluyla Ankaraya 

tepler h lazızde açılacak yeni mek- cek muallimlerin tıpkı misyonerler sencoı bac;ında faalıyete geçırılmış uzatılacelğım ve bu yeni yolun operası aktörJerinden bir heyet, 
KUltü akkında tetkikler yapan gibi feragatle vazife görmeleri, Sark olacaktır.. lstanbul • Ankara yolunu 100 İstanbul, 5 (Yeni Asır - Telefonla)-
f r Bak l ~ d 1 El" · d T r d I l yakında Belgrada gelecekler· 

fabrikası Bclgrad, 5 (Ö.R} - Sofya 

'tıden b an .. ıgı.. umum mü ür e- kalkınma ve kültür davamızda bil- · zız e. ve. .ı~ce .. ın e yapı ~- <ilometre kısaltacağını söyle- Zabıtn, Beyoglunda bir eroin fobril,ası 
~elecek ay Ruştu yarın şehrimize gileriyle mütenasip işler görmeleri cak nafıa ışlerıyle kultur seferberlı- miş!t:r ve Haydarpaşa ile Ada- ml'ydana çıkarmıstır. Eroincılıkten ba- dir. Bunlar, Yugoslavyanın 
tektir ve derhal faaliyete geçile- . d"l kf ğine 2,800,000 lira tahsis edilmiştir. pazarı arasındaki yolun çift hat zı kimseler zan altındadır. Bunlar a:-a- muhtelif şehirlerini gezerek 1' U~c . temı~ ~ 1 

ece .ır. · . .. .. Bayındırlık bakanlığı mühcndisle-
lf't Yu elıde açılacak ilk mektep- Elazızde bır kız cnstıtusu açıl- rinden bir grup bu hafta Elazize olarak yapılacağını ilave et- sında elektrik şirketı muhasebecisi B. mitli operet temsilJeri vere· 
bitirı tılı ,?lacak ve yakın köyler bir ması kararlaşmıştır •. Evvelce hasta- hareket edeceklerdir. mişlerdir. Anoelos da bulunmaktadır. ceklerdir. 

;~~{tit\::i:~:::,~ı~:~~:,i~~: ~~":·::~:::,!;:~ü!~~:::::.~:7:7.~:~ d} ~;~;: ;ı;!::,~~;~0~·A;.~ .... B'üYüK'""ŞE·F;·i· ........ y .... 'KSEK ..... HliVi"AY.ELER'iNi5'E··· 
'•• ••• ,;; lk tahsil mecburiyeti bu- Öğrendiğimize göre lzmirden bir Ankarava hareht etmistir .. -ltı e1••a•11111111•11•a•llllll••lllllWll•llllllllla11111111•1a11111•aa111a111111111a1111aa111111a111111181 1 11111111•111111s 

h •• :rzurum sevinç içinde lkba arda arı·h kongresı· 
ouyük Şefin Erzururrıa Men~;;;~ ovası 
~ak basışını kutladılar Gedizden Eylô.l ayı içinde açılacak. Bir de tarih 

l1.ılar ~u~, 4 (A.A) ___ Erzurum- merasimden sonra vilayet binası SUianacak sergı•sı• hazırlanın b land 
Atati.irk ~un coşgun sevinç içinde önünde de tezahürata devam edilmiş Manisa, 5 (Telgraf) - Nafıa Vekale· 1 ya aş 1 
tıı~ 'Yıld~~·· ~r~~ruma ilk gelişleri-, ve burada söz alan hatipl~r ~üyük tin•!l gönderdiği su mühendisleri Gediz 

~lıtıaseb ~rnunu kutlulıyorlar .• Bu Şefin Erzuruma geldikler~ ~unden mıntakasında yaptıkları tetkikleri iK- Avrupanın ve Asyanın en 
tatiirk·et e Yapılan merasime bugüne kadar geçen devre ıçınde el- mal etmislerdır. Mühendisler şin.di 

dq hre ~i~dik~eur.ay1 a gebldi
1
klekri gün d?.ke~i1leı~ za

1
ferler 

1
ve başaArıltant .. bkü- Eıniralem mıntakasında çalışımılarına sergt.Sl•ne z"şfz·rak 

~eri) rı stan u apısın- yu ış erı an atmış ar ve a ur e dcHım ediyorlar. ,, 
' 1~ah1 en ku d I" l k E l 1 b··t·· r· k t \İ &ru b·· r. e anın yırtı ması ve arşı rzurum u arın ve u un .ur Hazırlanan rapor Nnfıa Vekfıleı:r.I! stanbul, 5 (Husus~) -Eylul ayı için· 
~eti Utt: ·• k 1 l d d ~ · t vaı ve ·· · d D l ~a~ nQI eki kara nmt.~lş . ıtz arkın11~ı_n bu ~slul nkurdı uy 1 ugu ıç en se ., ol 1 hgonderılıııiştir. Bu rapora göre proJt! b~ .. ko mabahçe sarayında açılacak ol,uı 
~ e biseler or u erı a nra · ~- ag ı ı uygu arına terceman -ı . a zırlanacak ve derhal ihalesi yapıla- uyu .tarih kongresi için hazırlıklara 

9 'l&rrı,8 le ortaya çıkmaları ıle muşlardır.. . . rak c>ylul ayı içinde inşa faaliyetine gc- ehemmıyetle devam ediliyor. Türk ta-
,~~lttıışt~~ ınuzika istiklal mar- Bunu . takiben .~e mekteplılerın l çılccc~tı.r. rih k~:u.ı:nu ile B. Faik Reşit ve müze-
l' % ~~<\simde b .. .. .. .. . ve ~u~telıf te~ekk~ll~r meı~supları: j Ged ılın tcmizlcnmc:.ı ve Gediz suln- Jer mudurü B. Aziz toplantı için icap 
~ sın lJ aşta uçuncu mufettıs nın ıştırak ettıklerı bır geçıt re&mı 1 rından istıfade edılerek Menemen ova- eden hnzırlıkları yakında tamaınlı\ ac, k-
\"cl.ı~~fcr t;' .. Kolordu. ku?1andan; yapılmıştır.... .. .. .. . , sının sulanmnsı ilkbaharda mümkiin tardır:. • 
~ 8'\rıl,ask ~uder, valı Haşım lşcan Bu yıldonumu munasebetı) le! olacaktır. Gcdizde su seviyesını yiikselt- lngılızce Balkan Herald gazet~ bu 
iıt bulu crı erkan ve binlerce halk gece de askeri ve belediye bandola- ınek ıçin regülntörlerden istifade edile- kongrenin ehemmiyetini tebarüz ettiren 

larıbulnkuştur. rının iştirakiyle büyük bir fener ccktir. bir yazısında Büyük Şefimizin bu ta-
..., apısında )apılan bu alayı yapılmıştır.. Marmnris &ulnrından istifade edil- rih toplantısına ne kadar büyük bir •em w • mesi ve Salihli ovasının sulanması :~in alaka gösterdiğini yazarak, kongreye A\ • 

ÇEŞME PLAJLARINDA 

f 

burada bii~·i.ik bir baraj kurulacaktır. rupa ve Asyanın muhlclü memleketll'
Ankara, 5 (A.A) - Nafın Vekili B. rinden seçkin fıliınlcrin iştirak edec<·k

Ali Çetınkaya beraberinde hususi )<,,. lerini ilave ediyor. 
lem müdürü Neja1, imtiyazlı şirketler Kongre biı· hafta kadar devam cde
uınuın müdürü Emin, devlet demirycıl- cek ve dünynnın muhtelif yerlerinden 
lnrı cer dairesi müdürü Sedat olduğu gelecek alimlerle Türk tarih bilginlrıi 
halde di.in akşam lstanbula hareket tezlerini i:uıh edeceklerdir. Konçreyc 
etm4i ''c istasyonda mebuslar, Alman Avrupanın muhtelif mcmll'ketlerindcn 
sefarC'ti ıniisteşarı, Nafıa vekrueti Dev- gelecek nlimler şimdiden hazırlanıyor

seckin alimleri 
' 

edecektır 

let Demiryolları, Posta, Telgraf ve fc- lar. 

lefon umum müdürlükleri ileri gelen- Tarih kongresinin açılması ınüna- 1stanbttl mü:=csindc Türk eserleri miizcsi 

Türk 

lcri tarafından uğurlanmıştır. sebetiylc Türk tarih kurumu ve ınüze-
B. Ali Çeünkaya Istanbuldn beş gün ler idaresi tarafından bir Türk tarihi se olnn sergi için bütün bakanlıklar çok lı ve bölünmez bır eser halinde yer b 

kaldıktan sonra Sofya _ Bclgrad _ Bcr- sergisi tıçılacaktır. Bu sergide bir ta- esaslı bir şekilde hazırlanmftğa başln- muş oldugunu nnlıyacağız. 
lin üzerinden Stokholme gidecektfr. raftan tarihten öncesinden bugüne ka- mışlardır. Her bakanlık kendisinin ve Bakımlıkbr; programları ve işlerin 

1stnnbul, 5 (Telgraf) _ Nafıa Vekili dar Ti.ırk kültüri.inün geçirdiği ınuhtc- kendisine baglı olnn diğer dairelerin ser- yapılmnsındn hakim olan ana prens.p· 
B. Ali Çctinkayn şehrimize gclmiş1ir. lif devreler anlntılacak, diğer taraftan giye ne şekilde İiitırak edeceğini te. bit leri iznh edici ınahi~l'ttekı vesikalar, kı· 
Cumartec:i güni.i Stokholme mütevecci- da medeni;: etin kuruluşunda ve yayı- etmekte ve bu mesai~ i programla ır- ritalar, ışıklı mücessem tnblolnr hazır· 
hen sehrimizdcn ayrılacaktır. !ışında Tüfl<: ınillctınin yi.iksek hizmet- maktadır. lamaktadır1ar. H r srnc.} c aıt istatistık· 

A lcri çok canlı bir şekilde izah olunacak- Serginin hazn 1 nınası sırasında li.i- !er, inkılabın büyük eserlerinin sen l ·ı 

PALAS vusturya tır. zum görülecek iz bati Ve bu husu ta geçtikçe hır eV\dkini nasıl geıide hı· 
Kongrcnın toplanısı münasebetiyle kendisinden istenecek olan diger n a- rnktıgıınızı ve artıs ni bdinin mi~ ;ırı· 

B ] ·ı • • f t• nçılacak <'rgıdc Atntürk inkılabıııın lumnlı vermek liwre her bakanlık <a- nın, nwml ket 1 hın nasıl de1iştq.nı 
1(0 ~o Haziran 937 pazar gUnU açaldı aş VC { l IlllD seya ıa 1 her safhası dn çok canlı bir sekilde i7.ah lfıhiyetli memurlarını gonderecektir. gösterecektir. 

\re llıple sab ı k ~n-:z.I ı· t1ıtu] uyoı· edilecektir. Bu kös(', Sl'rginin en güzi- Biiyıik dircktıfler: Hazırlıklar arasında çok entcrcsnn \·e 
1 

Ye ....... k k a 1 ahvaltısı, ög-ıe '-'emeg .. i, akşam yemegı , • • f n s d ö 
0 ..... " J de oto ı.ı arıyle, grnfıklcrıyle, eser- ergı c Ulu ndcr Atatürk ve B::ı..- ıstisnnsız büttin memleketi alaknlancı· 
dtığu hald ah veleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dahil BÜK R EŞ · 4 ( A .A ) leri~ le• su lenecektir. Sergi kurultay <>s- bakan Inönünün; devlet tcskilatının l<i- rncak olnnlar vardır Mestl:ı dtc; bakan· 

ONBE e 
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0 kuruştur. ltalyaya gitmekte olan Basvekil nac:;ında \ (' kurultaydan sonra iki üç ny yük memlckC't ml'seleleri için fonliy 1- lıgı iınparatorlugun H" cüınhuriyetın 
lç~l.NGÜNDEN FAZLA KALAN Af L ELER Şuşnigin ltalyndaki ikameti. bir hnlkın gorıncsi ve istifade etmec;i :t;ın !erinde <'sns tuttukları dircktiflerını ru ınuahedeleriııi ıııukay<'scli olarak rn· 

AYRICA TENZİL~ T y APILIR. ~aftl a dkadar sürecdektir .• Başvekilin açık bulundurulac.ıklır. işleri anlatan vc.sikalnrın başında gti- latan bir scrı hazırlamaktadır. Bu ar.ı· 
ita ya a nereye gi eceği henüz gizli Atatürk inkılnbının bUtün cihana rccek ve Ti.irkiyenin knlkınmnsının sof- da Lozanla Sen'i karşı karşıya göıc..: 

••--• .. a•ıJ. tutulmaktndır.. ızösfennek .r.ıbi milli ve tnrihi bir hadi- lcrin dima~larında uasıl blılıirinc bağ- cc"iz. 
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Sabık Mısır Başvekili yeniden evleniyor 
BIR ..... '"IZDIVAÇ BiR ISKANDAL 

MIW ROMAN SAYI : 20 Yazan : V. KEMAL 

·mi paşa nişanlısı Evli bir Lord bir genÇ Cemal Turan bwundui,'U ağacın altına mnnuırası içinde başbaşa kaldılar. 
uzandı. Bahtiyar gözlerini kapadı.Saat- Birisi altmışa yakın ömrünün geçen 
ler geçiyor. Yerinden kımıldamamıştı. tatlı ve acı hatıraladyle ruhundakini 
Gı.~ yarısı sıO:ırtmacın sesi onu daldı- mahşeri hudisatın hüsranlariyle kaışı 
~ taUı hülyasından uyandırdı: karşıya inliyor. on 

- Seni Mustnfa efe bekliyor. Merak- Diğeri, taze aşkının benliğini l'nkan, --------

landı. Neredesin be arknd.aş, haydi gi- hicranlnnnı emiyor. Tehlikeli. memnu f htiyar nazır Viya nada tesadüf ettigw i ,, Beni 
yaşındadır kızı nasıl . kandırmış? 

•• 
ilk defa taksinin içinde öpttJıı 

yedi 
delim. sevgisinin kendisiyle sevgilisinin ıneç-

Cemnl Turan ayağa kalkarak Mus- hul Ukıbetinden gönlü derin bir l:IZp •• 1 k de ı ı· c .• ; ş 1 k ol d u d i u en 
tafa dayının evine gitti. Saat yan gece- içinde ... Bu sUkutu, bu ıstıraplı <lüşıin- guze JZa eS ne < J kız şikayetçi değildir 
yi geçmiştL Mustafa efe yine endişe- ceyi Dimitri bozdu: iki sevnfli !"lmdı M-;;iE:.nbadd i bulunuyorl:tr. Mah am_e __ e_v_i_i -b~,,..-·a ... d.._a ... m-, .. n--iz-d-iv_a_ç_ vadiyi• 
ile sordu: - Sevgili biricik kız.ım. Bana itimat - • bir kızı ö U V8 

_Nerede kaldın? Beni meraka s:ıl- et yavrum. Sen bu mustarip ömrünıun Evlenh.ce g .. nç t ız Müslüman ol Cak , lğfallnl hAdlsepe g rm f 
dm. Bizim kızanın başına bir felaket ümitsiz, emelsiz sızlıyan ihtiyar kalbi- merasim Kahirede ye. pllacal\tır Lordu mahkOm etmlstir 
mi geldi diye uyku gözüme girmedL min gilncşisin. Kaç kerre söyledim.Bu Niı.ı:;anlının ilk defa sizin de bildiğiniz tngilterede Lordlar kamarası azasın-
Ne netameli bir admnsın oğul. fani hayatta biricik gayem senin saadı.:- gibi tesadüf ettlın. Paşa o zaman Viya- dan Sir Antony Mildvay aleyhine açı-

- Merak etme Mustafa dayı. Dağ lindir. nada bir doktora kendisini tedavi ettir- Iıın bir dava gazeteleri işgal ediyor. 
başından duma.n, yiğit başından dert Ömrümde herşeyi gördüm. Tnnıdır.-ı. ınek ;çin gelmişti. Davacı Mis Emili isminde bir genç ku-
cltsik. olmaz. Kadere bolo"Ull eğmiş in- Mühimce bir servetim vıırdı. Çoğu :s- Tanıştıktan sonra kendisine sık sık dır. Hadiseyi şöyle anlatıyor: 
sanlnrız. rafını yüzünden eridi. .Arta kalan "'C!'- tesadüf ettim. Bir nkşamki konuşma- _ Mr. Antony Mildvay'e tesadüf etti-

- Doğru ama delikanlılar gönül o- vet bana müreffeh bir hayat temin ede- mız esnasında kendisiyle evlenmek ar- ğim zaman yinni dört yaşlarında bir kız-
yununa çabuk kapılır. Bizim sığırtm~ç bilir. Epeyce okudum. Hayatı, kainab ~usuncia olup olmadığımı, eğer evlenir- dım. Fakirdim, kusurum buydu. Onunla 
seni yine o kadınla beraber gönnils. öğrenmcğe çalısıyorum. Kitapları hu sem kendisiyle birlikte Mısıra gidip git- truıışlığım zaman 1930 yılının ai,tUstos 
Kıyak bir Yunan güzeli imiş. Allah ka- şeylınc rnğmen hiç ihmfil etmedim. Hiç miyeceği.rni sordu. Cevap verdim, dü- P.yındaydık. 
dm şerrinden esirgesin! Gönül tahtan birşey bimediğime kani olmakla bera- şünmek üzere mühlet rica eltim. Onunla tanıştığımda bir av pnrUsin-
çürlikse çabuk çöker. ber milletim arasında okumuş bir ndmn Hakikatte düşürunek ?n mühlet is- de omuzundan yaralanmıştı. Yatakta 

- Hiç merak etme dayı. Evel Allııh sayılının. EvlerunE:dim. Babanla cocuk- temiş değildim. Birdenbıre muvafakat .di V d d"rt ka..1-- b' 
1 ı k . • ı . e aramız a on o Yaı uur ır ben herşeyi düşündüm. Geceniz hayro - u nrkadasıyız. Bana çok ilimndı vnr- etmemekle kendimı ağır satacaktım. f k d 

dır Sen b b ha t bili · k B" l , t bil"L"', re kendı'sın' e kaı .. ı ar var ı. . sun. · a anın ya ını mezsm ı- oy e lap ım, wıu • Ho uma gitmişti. O, benun aradığım 
Diyana da çadırına dönmüş, büyük zım. Anneni delicesine severdi. Za~mı bir d:veu cevabını verdım.> ş 

bir sevinç içinde şarkılar söyliyor. Man- sevişerek evlendiler. Annen senin dalın ••• erkek tipinin kendisiydi. Onunla bir 
dolin çalıyor. Hiç bir yerde duramıyor- yaşlı mod ... lindi. Onun ölümünden Sl)D- Evlenme merasimi bu senenin ilk troş- tiyatroya beraberce gittik. Tiyatroya . ~~ ~ ~ ~>ı;{;; . 

du. Dimitriye sordu: ra bab:ın bUyük yeis ve hüsran içinde rin ayında Viyanada mutantan bir suret- gitmem için ısrar etmişti. Bir taksiye z 
N ·· I Lakalım kendisini sef.ıhcte veı·.:lı·. Annenin ac:lo lUiu ManJ te ... ·apılacaktır. Gen" kız bir Katolik- atladık. Takside beni kollan arasına .Mis& Emi i fi 

- e yapacağım, soy e -u ' Avusturya gazetelerinin haber ver- "' " usunda olup olınndıgım~ ı sordu· 
bugün seni göremedim, nerelere gittin? hiç sarsılmamıştır. Daima meyus, dni- tir. Kendisi Katolik olduğu için evlenir- alarak zevkli bir şekilde öptü ve söy- z caf• 

diklerine göre sabık Mısır başvekili Tev- eşinden aynlırsa buna razı oln 
- Bugün biliyorsun ki ödemişe m- ma mustariptir. Seni çok sever. Tier fik Ncsimi paşa. on yedi yaşında hir ken dinini değ~1irmiyeceğini söylemiş- ledi: 

miştim. Babanı gördüm, seni sordu.Ne vakıt bana cDiyana tıpkı annesi, h~p kızl 1 k .. redir On yedi ·a- tir. Nesimi paşa genç kızın din bah':lin- _ Sizi sev.iyonun, mUsaadenizle.. söyledim. d~.cı' 
vakıt inmek istiyor dedi. BugUn neşt>n bana kalbimin yagfuıe sevgilisini fular ~~ki~vkenmeismiu~~ft~ H. bner'dir !rı·- deki arzusuna muvafakat etmiştir. Ev- o bana tiyatroda dalına beni sevdi- Nihayet işi anneme babama ğill l' 

d Ç k • • · şınua ızın .. ...,,,.~ u • ~ 1 d dum. Onlar bu izdivaca razı el 
0 yerinde kızım. - Seslnl alçaltarak- Onu e er. 0 ıçıyorum, faknt ne çare, r.Un- ıalı b' t 1 ud·· .. .. k· .. ıd r lenme mukavelename erin e bu nokta i'}indcn bahsetti. Hakikatte ben de anu ~..ı 

d .. . .. . . . yaı :ır o e m urunun .... ı . b k · ki .. .. de ~ 
gördün mü? en ~ne. çoktuğümü hıssediyorumnı- Avusturyalı gazete bu evlenme h!\di- tasrih edilecektir. seviyordum. Trokaderoda beraber ve- di. Anca emrı va onun yorÖ 

- Babam 112Sı1, buraya hiç geldiği Yb~n:ı,.. cntıb :ma kamzur gö~ ~na fnilara sesi hnkkında şu satırları yazıyor: Nesimi paşa aile avukatına verdiği mek yedik. Sonra yaya olarak Regent caklıırdı. Onun eşiyle de kon\lih yrtJt.;J 
Yok. Izmı.d , ödemişte sıcaklnr devnm ır s-rve ır ak ı.sterdim. Israfım lh . M b dan 'kl emirde, nic:anlısı emrine Viyana ban- k k Bana kocasından ayrılınaklıı. 8 ..;r b. . . tıyar ısır paşası un ı ay ·~ par ına gitti . . ı,r 
ediyor. Hiç olmaz.sa burada bir ay ka- her şeyi ıtiriyor. Sen kardeşi~ Di~a· önce, Viyan::ıyn haklın bir yer olan kalanndan birine 80.000 lira yatırması- Park gezintilerimiz, cTea Party> le- zehir olacağını söylüyordu. :a:aıi' ılı. 
dar oturnlım. - Sesi titriyerek- Ev<-t, nanın manevl babasısın. O senın kıı.m G '- ld H H b . t ı· . nı emrctmfc:tir. Bu seksen bin sterlin W .,ınoıl 

ouenze e err u ncnn o e ı cıv::ı- :w rimiz devam etti. Ben kendimi mesut ynziyettL Bir gün onun e.,, .• ıteı4 onunla görilştUm. Bu meseleyi sizinle ve mirasçındır. Onun iç.in istikbali hnk- d 1 k d 1 k F .. 1 bankaya yatırılmı.ıtır. Evlenme heili- BizrlleW' 
gizli konuşmak isterim. Çadırda olmaz. 'kında hiçbir endişem yok.> der. nHnba yaya -~~ra t o nşpır en ro ~yn yesi olarak genç kızda kalacaktır. farzediyor, o da ayni sözlerle beni kf'...tı· Strcct'tekl evine gittim. di / 

b b .. ı kızım b ban u nere ra:sı.ıamış ır. aşa, genç nzı N l -' a· · b ğlı d B kild de an bana -T.Yanımımıu diye hitap e ) Ba acığım! Bu gece mehtap çok güzel işte oy e · , a ı mazur gör. .. .. ki •. d'l . r1: b' öğrenildiğine göre esimi paşa :-o:u ısıne a yor u. u şe e v 1 =ı 
f ı . d 1orunce s::ın manya ıze c ı ~'} ,,ı ı 

... ezmcg~e çıkalım. Gölün kenarında bir Ve nf et ev n ım. 1 k d' ini d . b. kl avını Hindistanda g""'irecektir. Nesi- eden münasebetlerimizi anneme ve b:ı· lardı lJ') 
b • o muş ve en ıs enn ır aş a sev- J ~~ • • ıv 
yere ilişir, dertleşiriz. D'ynruı sana şımdiye kadar li.1. um . b 1 t . mi paşa şimdi Çekoslovakyadn Marieıı- bama haber vermiyordum. Bu bulu~- Bundan sonra münascbetlcriıniZ art .. ·~· . . mıye aş amış ır. . . .. 

- Peki yavrum, baban çok meşgul, gormedıg1m şeylen açıyorum. Servetun El!l .. ı·· k .. l . badda bulunmaktadır. Kc"ldisı gazete- malnr ikimizin arasında büyük bir sır da sıklnciı. Jamaicaya gittik. 13. c.ıı _J 
• • u goz u, ço guze , cazıp ve t'ana . .. . . ~· rrıcr .. 

yeni emirler alm~, harp vaziyeti gittik- hep~ scnın ya~ı:ım: • . . . . yakın bir kız olan Frölayn Mary de dlerc şunları soylemiştir~ _ . olarak kalıyordu. Esasen aşkın en iyi- bir niktıh hulyası içinde kendıını ~ 
çc ehemmiyet kesbediyor. Anknracıa l Dıyana, lagaykrı.· ihtiyarı. Dunıtrmın el- Mısır devlet adamına alaka duyduğu- - <Evl~ndıkten sonra k~a K~ı- si, başkalarına aıılatılmaynrudır. sayıyordum. Nihnyet eşinden ov . J\1 
Milli TO'RK hükümeti dünyaya m y- erine c:arı ra . T f tm ktcdk ~deki evımde oturmak myetındevım. .. . . . tl ~ ıır" 
dan okuyor. Istanbulda hiı.im siyasi Sana b· bacıg·un bütün ruhumla nu 

1 ıra e e · B' ··aa t t il · d L' k Bruıa on sekiz aylık munascbetfon· i'.,tı ,gün geldi. ~i samunıye c \ 
- a , ••• ır mu e e a emın yanın a, u - . d •. • •. d f k'"'. kan .. k ··eM 

. 'iliğin --~·~· nl-'\ t d ·ı· cd . o · 1 C l m.. N' • rnız cs.llasın a gunoe urer e a ıne .. up d bıraz' daha ıı~sı e opere • mumessı vcnııgı m uma ogru ı ımat c>nm. ıyere;: ema ;L •unın sordaki evimizde oturacağız. •sanıım- ır e ~ 
Deyli Ekspress gazetesinin Viyana ~ d B ı h k kt lan · · ~-- dı ise -Söz aramızda l,ızım - Anadolu ma- ile aralarında geçen hadiseleri aynen la son yaptıgvım temasta tsliım dinlni yazıyor u. un ar ep aş mc up ti. Ayrılma mcrasımı Wllllam · 

muhabiri genç Avusturyalı kıı.la Viya- . 1 y · · 'di "" 1-'\b d b · k' cır c"ramızm rnk ag-ır bir fellketle netice- an!.ıttı. 1 k . K 1 iui. azısı gayet ıyı ı · us ıı u a enı Ayrıldıktan sonra taın se ız • 
:r nada Stad Parkta, üstü nçık knhvcha- kabu etmesi te arrür etmiştır. a ti- J3 J 

lenmesinden korkuyorum. Ben Türklc- Dimilri bu acı hakikat karşısında ba- nelerden birinde bu .Viyana mabude- renin bUyiik dl.milcrindcn birinde k\!Il· okşuyordu. Adeta dnyada ondan daha berini alamadım. Ne olmuştu .. ~ .. ı 
ı i yakından bilirim. Senelerce onların şmı i1nüne eğt'rCk derin, derin düştin- siyle görUşmeğe muvaffak olmuştur. disi lslfım dinini kabul edecektir. Bu- kuvvetli kalem sahibi insan yok, sanı- onun başka bir kadınla evlcndıg...-
nrasında yasadım, barış içinde, sakin, mege başladı. Bu uzun düşüncenin ne- yordum. "rtık Sil 

Deyll E;cspress'in haber verd:ğ'ne gö- nunla beraber din bahsi rnUhim değil- rendim, günlerce ağladım . .n 
mütevazi uyuyan bu millet harpta kan- ticesini sabırsızlıkla bekli ... •cn Diyana, Onları v.,ktım çu"nku" ı"kincı· defa oku 

•· "' re genç kız şunları süyt ..... -:~: dir. t:.lam dininde bir erkeğin evlene- "" • -lan kesilir. Avrupa siyasileri Türk ru- on dakika kadar tnhammül edebildi: ......_.~ k · d' Ev k 1 mıyorum, onu çok sevmeme 
- cBaı iki sene bir meh-tepte tah::ıU ceği kadının mutlaka İslam olması farz ına istemez ım. ger 0 -umuş 0 say- t 

hunu bilmiyorlar. Bahusus biz Yunan- - Sc\•gili babam, daldınız, çok dü- d 1. h zl - ik 
1 

h seçtiği yeni kadınla mesu 
ettim. lngilizcem fena değildir. Benim değildir. Evlrndikten sonra politika ha- ım, ı.ıa tsı ıgımın ves a arını er lıların tzmirin ilk işgalinde yaptığımız şündüniiz, fıkirlerinizi açıkça süylcyinız. 1 d d .. .. k ..,, .. eti ı rta d temenni ediyorum. 
ası isn:iın Mariadır. Fakat tngilız klil- yatına cvam e eceğim.-. gun gorme ....... y e acınmam a r ı. büyük hata, Türklerle aramızda doldu- Bız tabiaiin htıyük varlığı karşısında ••• 

b türünü benimsediğim için kendi adı- Nesimi paşa evvelce evlendiği bir 932 yılının son aylarında hnstnlan-
9 rulmnsı gayri mümkün bir uçurum aç- yemin ettik. Şunu sôyliyeyim ki, iı.i 

1 
kızı kn d ran 

• il' B mı, İngilizlerde oldug'u gı·bi Mary ·vap- Mısırlı kndından rncug-u olmam•c:tır. mıştı. Beni Ga deki hastaneye davet et- Mahkeme, genç • · n ı ,, mıştır. Türk hakareti hiç affetmez .ı(l· ancnk ölümün kara eli ayırab' ır. ana J ~- , ~· 
b · b da · h bcd'dir lım. Genç kız da bir hafta evvel Marienbada ti. Gittim, bana karısından &'.'nlma <la- 5000 sterlin ödemeğe mahki'ını 

/ 
zım.Zannettiğime göre izım ura öğretmijtin. Madnm ki nı c ı J 

k · ,__ b. l tire Biz şimdi Nesimi paşa ile nişanlıyız. gitmiştir. vnsı aç:ıcağmı, kendisiyle evlenmek rır- tir. ,,,,• 
fazla kalmaklıgımız ınüın iln o.ıwuıy:ı- Onları bu fani hayatta ır eş n o •••••••••••u•••••••••••n•&•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
cak. Izmire dönmekliğimiz icap edecek. ebedi alemde de kavuşturacaktır. - BA.ŞTARAFI 1 1NC1 SAHiFEDE - Ih t k ı d k ümit ederim. Hatta geçen sefer ıJ111 
Anlat bakayım Diyana, sahte çobanla Dlınib-i cernp verdi: •erli runmm lktısat Vekili Celal Bayar raca 1 ontro e ece böyle altı hafta devanı eden ~. ~ 
neler görüştün?. - Bu mutlak huküm ve karar öniın- namına açarken hepinize hoş geldiııız ve fındık kursunda, bu maddc}crill 

- ömrümde en yakın insan olarak de bana ancak susmak düşer cvladmı. d · ı k tim' · h · .. d ll bil 
1 1 

_:J ı:ı 11 
crım, mem e ·e ızın arıce gon c- 1 • e tro eri için. · inmesi i d za .cu. -'ti 

seni tanıdım ve s ni sc~rdim. Biliyo .... -un Bcnım· korkum senin sıhhatin, senin • · +. l T" k mili tin' t · m e r 1 çın l ..... rv • .., rcce0
1 ına..n arın L1l'. e ın enuz m r a 1'i ve ameli ma funat ve tecrU..,... 

1
g 

Jd sevgili mır ciğimi kaybedeli 17 sr-nc hayntın, senin saad tindır. 1· - kt · b' kild bil · ı 81" 
~ra enne uygun ır şe e esız., ~ cak üç senede öğrcnilebUeceğ d' olu .. ·or. B,..., altı vnc:ında yetim 1

--'dıın. - Ben sıhhatimi, hayatımı, saadeti- h d' h ı f d ] 1 d i' 
.., -.: ,, ~ Nil u asız azır anmasının ay a arını e • dar h:ı.zı kinıselcr tarafından i • 

Babam işiyle ve metresleriyle meşgul mi ondan beklil'Orum. Sevgili babaın. bette herkes bilir, sizlere tevdi edilece'~ Dün şehrı·mı·zde bı·r buçuk ay devam miş ise de, bu iddıanın varit ol~· 
olurken benimle yakından alakadar ol- Öyle acı, acı düsürune. Mukadderatın vazifeler bu noktadan çok mühim ola- k~ 

dı ah t 1
- d Bab fka d elin k d' · t di ettim bilfiil nnlaşılmu: ve bilakis bu .,ıc ına , y u omma ı. a şe ti e · e en unı ev · caklır. Kontrol edeceğiniz ihraç mnd- d k b• ı Jd ...,. Jllw 

hiç görmedım gibi. Hizmetçilerin elinde - Fnkat kız.ım, ynlnız mukııdderatn dclcrimizin bizim karakterimize uygun e ece · Jr (U fS açı J det zarfında kontrol işlerini > 
bir bebek gı·bi büyüdüm. Maddeten her bo ... •un ba laınak hnkiki, ilmi bir dü<:iin- lmas h k · b. · imd. ı. melen idare edecek elamanlar :.Jl 

"' ,.-- o ını ve "r esın tzı § ıye ,;a- ihracat mahsullerinin kalite noktni na- Bu bahisler içinde sizleri en z.iyacb •cP' istcdig!im oldu. Hiç mnhrumivet gönne- cc de"öildır. Irndemizi kullanmak insa- rilmiştir. Bugün bu arkadaşlar" , 
J dar oldu&~ gibi iyi satıcı .olarak tanı· zarından stnndardlaştırılması gayemi- aIUkadar etmesi lazımgelen nokta, bey- tif 

dim. Fakat bütün bu müreffeh hayatıın ni vazifemizdir. masım temin \'nZilesi sizlere de düş- zin CsasJnı teşkil ediyor. 1936 senesin- nelmilel rekabet meselesidir. Bu rt.'- ~dirini ~ucip derecede va 
içinde içimdeki sızı hiç dinmedi. Ana, - Baba, hayatta her emrini infoz kt dir B nda izl ... nil la 1 gormektedırler 

me e · u s er aı o ca ;sınız. de çekirdeksiz üzüm ihracatı 10 ve ı>a- kabet işini daima göz önünde tutmQk · sı bnha sevgisi, sefkati, babamın beni ok- kutsi bir vazifemdir.Fakat benden im· B 3 k1 lmak •t'b · ı ' B ·k· · k dn J 
• u yur ..ıwı çocu . nn o ı ı arıy e lamut ile plamut hüillsası ceman 2 U: ki ve tetkik et k . . b.l -•- u ı mcı ·ursumuzun • , o =dı;;.-ı pek az hatırlarım. Ayak üzeri dem, kudretim haricinde birşey isteme. • "rel·ı· d" .. . ll ld a P me ve ıyı ı ml.!r" .,. ___ • •• tazııfll 

:r- 6•" ~mız y.u. uı ve . ürüst. sec.ıyc. o u- ve yumurta ihracatı 1,2 milyon liradan Jfizımdır. Bu teknik çalışma yolunda <U.ınllı sayu gayret ve mun tı'"'j küçük Diyanam nasılsın, bir arz.un \"ar Bu knranm, bu azmim seni rencide - b ilhim zif :d tl c "" 
g. un. uz ıç·ın· u m Ya en. ız e en failadır. Bu rakkrunları zikretmek'icn 1 sarf edeceğiniz azami ... ayrct ve göstc- 1 m~ .sn.yesinde muvnffa.k.ay.e e ~•o _.ıi!-mı? der ve ynnammı okşıyarak hemen ediyorsa beni affet, senden başka hiç illi hcd-~ 1.!ld lı ı "' 1 - k ku ı cd l rvr . 

p--- ıyı ve rn l!le ll'.{gun felUl c ça - maksadım vazif . . h . ti . ı eğ' . afi k b Jcegmı euı vvct e umıt ı,, ~ evden kaçardı. Kendimi tanıdıkça bu birscy istemem. Yalnız bana kwn:ı!Gü- . la ak h . . • enızın e emmıye nı na- 1rec ıruz muv a ıyet u maddelerin ~"J 
şacağınıza emın o r epmıze me- zannııda bir dab teb .. ıı· ek ml k t' • d k. . ~ Arkadaşlar bu sahada goste "" şefkat mahrumiyeti ruhumda dnha de- cenme ve heni kendi acılnrımla bırnk! . . d ffak 1 dil . a aruz e ırm ve ıne e c uruz e ı ıstihsal şartlarıuda ,ı.r:ıı 
saınız e muvn ıyel er enm. Türkiyenin 14 milyon lira kıymetinue . w. • • • 1 gayret, sarf edeceğiniz mesai, ıı: t 

rin acılar açtı. Kardeşlerim de yoktu. Size hak veririm. Bu sevgim dolayi- Valinin nutkunu müteakip İktısat Ve- tt bıt cdecegınız her hangı bır 11oksanı, ( v• • h" .. . t rniıJll}'c 
O h k · ı • tin fr tin bulunan ihracat t ·zl ta il 'd · ı 1 cegınız usnu mye ve sa _ı1U n se:-ıe evvel sen geldin. Bana karşı siyle er esın ııane e, ne c e uğn- kaleli stnndardiznsyon mütahassısı Dr. em easının sı er rn- 1 er.ı e ı ~ etmek fırsatını bahşde- . . .. le J1J>" 

gösterdiğin hakiki sevgiyi, şefkati, ölün- yacnğım, fakat sizin benim yüzümden fından kontrol edileceğine ~ret ct-l cek ve kontroldaki ciddi faaliyetiniz de kuvvetli ve ra~onal hır TUr r,ıJ 
k B. Bnde kursların gayesi hakkında mektedir. b il l . l ..ı. '·-b k L·ı· tihsal ve ticaretinin layık oldılt> ~ ceye adar minnetle anacağım. Bann ıstırap çekmenize, en h"iiçük bir hakn- aşağıdaki çok enteresan iz:ıhati ,·er- .• eynem e pıyasa arua reAU et a ı ı- . .. . . artfl 

manevi bir baba oldun. l!"ilcri, hissi tf'r-ı ret görnıenir.e talıammül edemem. Ilı- Tnhu ?1.tı hafta içinde bu üç ihraç yetimizi fozyide medar olacaktır. ı kıe. yukselmesmde, sizler 'Y 
sen benim her şeyim oldun. Anam, 1•a- ralrınız beni kendi mukadderatıma .. ~:;~ arkadaşlar, ınaddemız.ın kont.rolü iç.in elzem olan Programımızın nazari kısmının ch~m- fünıl olncaksınızdır. . 

bi)·emi sana borçluyum. Bunun için Aöır bir itham nltmda kalmnnızı İs1<..'- malfimntı öğrenmek kolııy dcg~ ildir.Tan- mi ... •eti hakkında arzettig-ım· bu nokta-I Mühim bir memleket mesclc~..al' 
o Çok değerli İT.mir valisi B. Fazlı Gü- J ı ı>:.,-

bam, hocam bilhassa dert ortağım. Jfo. I mem. leçin irat bu)·urduklnn nutul..-tan da zim edilen program mucibince kurs ted-, lar, hülasa edilmiş hatlardır. Bunla-1 bu vazifeyi muvaffakıyet e flll,jJ 

yatımı sen kurtard1-"l. Yoksa bu 1;efuat - Düşünmeden, t:ışınmadan söyle- nnlaşılacağı veçhile, önUmüzdeki ı:ıltı risatı, nazari ve ameli olarak ikire rın müfredatı hakkında şu saatte birer 'ı memiz için mütekabil yardı~1, 
ve sevgi mahrumıyeti ile ben mulmk- eliğin bu sozler dolayısiyle beni daha hafta içinde memleketin milli ekono- :taksim edilmiştir. birer tnfsiltıt vermeği zait görürüm. ca eder ve bu ,·esile ile rııtl 
kak solar, ölürdüm. Bunun içu' ı suna çok müteessir ettig-inin acaba farkınıla Nazari derslerde ı'lk la ak b şt p k 

1 
dan mu··t.cve]lı·t se ·ın· çlcrioıi rrı mi menfaatleriyle alakadar en mühim 0 r · a an g~- rogramın ço mühim o an amcJl \ 

jtimat ederek herşeyi açık söyliyece- mısın? Sana karşı kalbimdeki baha sev- bir vazife karşısında bulunuyoruz. lVIa- n, mevcut kanunlarla bunlara isti- tatbikat kısmında mevzuu bnhs maıı- yetlc arzcylcıim. 
ğim. Haydi babacığım. Gölün sahilmc j gisinin kudretini ııaıa kavrıyamanıış- lömunuz olduğu veçhile öğretilecek ve nadcn vücuda getirilmiş n.izamnamew sullcrkuzin teknik vasıflarının te:Jhıt iJıll} et • 
gidelim. Oradn kalbimi sana açacağım. 1 sm. S~i mukadderatına kar~ı yalnız öğrenilecek üzüm, palamut ve yumur- !erden bahsedilecektir. Çok mühim olnn ve tefıiki, analiz metodlarının sureti ;c- Toplnnuya saat 16,30 da P S ıcoı1 

Diyana kitarasını alarak, Dimitri He bırakıp uzat.tan seyirci kalmak.. Be11i tn mahsullerimiz Ti.irkiyenin, en ehem- bu kanun ve nizamnameleri iyi anla- rası ve bilhassa kontrol usulleri tatbi-, r!.lmiş ve k~rsa it5lirıı~ c~c~~· i~ıe ~ 
beraber Gôlün çadırlara uzak kuytu b.ı· 1 ciC:dcn kırı) orsun kız.un. Bu !:Özlern mjyetli ihraç °maddelerindendir. Du ınak \'e öğrenmek 15.zımdır ki tatbikat- katından bahsedilecektir. lor nam1..edı, mubtelıf uz.u 1ııııış'ı.t kenarındn neferin getirdiği .şezlonglam bana kru ı be> lediğin fevgi \'e itimadın ta güçlük çekilmesin.. verlcrinde tatbikatta buluı 

Tabii altı hafta içinde üı.üm, pala- · B' b k d cdeCC~ J; yaslnndılar. derecesini, kıymetini gösterir. Sana kaç taşıyorum. Acılarını yııkından taUıın. Nazari tedrisatın diğer esaslı kısmı· . ır uçu ay evam l"'ı 
.. . ' mut ve vumurtalar hakkında edinece- . . ·· iiıtı• Ay solgun :ışıklarını Gölün üstiiııc defa söyledim. ümit, servet, ikbal, l>ü- Cemiyet hayatının lanetinden mi? A Üzum, palamut ve ywnurtalarm ıktısa- . . - . . .. .. kursta çckırdeksız kuru uz österıl• 

yayml§ uyuyor. Tabintin bu gece sıı la tün bir hayat, benim için ibir mana ifa- yavrum, ben çoktanberi o toıJu ha)' - di cihetlerden olan mevkileri \'e bun- ğinız malumat ile hır uz.um, palamut mut ve yumurta mevzuları g ~ 
dolu sessiiliğini ancak Ağustos böcekle- de ctmiyen mcfhunıfardır. Seni evl'lt tın dedikodularının üzer.ine tükürmüş larm memleketimizdeki istihsalat tarz veya yumurta tüccarı kadar tecrübe, tir. Kurs nihayetinde yapıltıc:ll~ ol' 
rinin hnfif ıslıkları bozuyor ve arrucm edindim. Benim için tek bir emel, hli~ bir ndmnım. ve usuller.inin rakip memleketlerd.-.ki 1 sahibi olmak kolay değildir. Fakat bu 1 tatbikat imtihanında ınuvn!fn: 
köyden akseden çan ve köpek sesleri, ranla dolu ömrümün bütün varbğı!U Diyana, Dinıitrinin boynuna sariliı- ist.ihsalat metodlan arasında nıukayc- müddet 7.ar!mda mevcut nizamnameler kontrolör namzetleıi ınuhlC~c ><ti 
cağlar, esmer iki knnnt gibi Gölü ve ek'- dolduran bir nur. nık: se ile bilhassa beynelmilel pazarlardald ahkfönına nazaran, bu maddelerin kou-1 iskelelerinde üzüm, palaınut ~arlı~ 
rin vadiyi sarmış.. • Kimden korkuyorum Diyana? H:!yn- - Beni affet baba! rekabet dereceleri üzerine olan bahis- trolleri için iktiza eden naı.arl ve am~li. ta maddeleri üzerinde kontro 

Her ikisJ de tabiatin büziinJc ,Jıılu hmdan mı. ben onu elli küsur senedir - BiTMEDi - lrri ihtivn etmektedir. roaliimatı iktisao edeceğinizi kat'~ryen 1 züelerine baslwacnklardır 



Hay fada 
--------------------------Tahkik komisyonu rap 

ŞARK MISAKINA DOGRU 
ru hidise çıkarabilir mi 

Iran - Irak arasındaki ihtilafın hallinden sonra 
sıra Şark misakının imzasına gelmiştir 

b' ~ahran, 5 (A.A) - Pars a1ansı 
ıldıriyor : 

İran - Irak hududunun tahdidine 
~e Şattülarap ihtilafının halline da-
• r olan muahede dün 8aat on dörtte 
Utıza edilmiş ve iran - Irak hariciye 
t~ırlan bu hususta a§Clğıdaki teb-
tgı neşretmişlerdir : 

lran ile Irak arasında iki memleket 
hlüşterek hudutlan ve Şattülarap 
meselesi hakkında uzun zamandan 
~ri cereyan etme\.te olan müzakere
i/ ınuvaffakıyetle tetevvüç ederek 
ır ınuahede ile bir protokolun im
~ •• neticelenmiştir. 
l Uzun senelerden beri iki ınem-
eket arasında mevcut ihtilaflar kafi 

surette halbdilmiştir • 
"d İran Şahinşahı ile Irak kralının 
1 

areleri altında iki memleket mü
nksebetlerindeki samimiliğin remı;;i 
0 

n tam anlayış ve samimi ve iti
lllat verici bir dostluk havası yaratıl
lllıştır .• Bu hava maddi ve manevi 
~aYlsız bağlarla birbirine bağlı bu-
Unan iki millet arasında esasen 
~v~ut olan kardeşlik rabıtalarını 

vıyeye hadim olacakbr. 
iMZA ... 

Samiy Naci Eluil 
I tahran, 5 (A.A) - Dün akşam 
~ak hariciye nazırı B. Naci Elasil 
Yerefine Verilen ziyafette lran harici- .. . • •w. 

.. nazırı B. Samiy aşağıdaki nutku 1 Bu tesaduf tarıhın kaydettıgı en 
110Ylerniştir • mesut tesadüflerden biridir. Bu su-

Size ho; geldiniz demekten mü- retle iki hükümet tarafından istih
t~v.elJit sevincim Tahranı ziyare- daf edilen gayelere erişilmiştir ..••• 
t~nız İran - Irak ~ünasebetlerine rna- Bundan böyle gayretlerimizin can
zıde olduğundan daha geniş bir rnik- dan ve samimi dostluk bağlannın da
rua.:ı~a esa~ olacak olan candan dost- ha ziyade takvi!esi.ne v~ _ıranın dos
t g saınuni bir surette temhire ma- tu olan Irak mılletiyle ıtımat ve se· 
~.f olduğundan dolayı bilhassa bü- mere verici teşriki mesai sahasını da-

}'uktür.. ha geniş bir hale getirmeğe hasredile-
Kardeş milletlerin müsterek ceğinden emin olabilirsiniz .• 

~cnfaatlerinin himayesi ve ba~ı As- Kadehimi kral Gazinin sıhhat ve 
tısında barışın muhafazası için la- saadetine ve kardeş asil milletin refa
ea~· olan iki memleket t~riki me- hına kaldırırım •. 

;sınin daha sıkı ve samimi hale Irak hariciye nazırı Naci Elıisil bu 
~~ ttıesine mani olan ihtilafın halli nutka aşağıdaki nutuk.la mukabelede 
a kındaki Şahinşah hazretlerinin bulunmuştur •• 
0(Usunun tahakkukuna hadim Bana hoş geldiniz demek ıçın 
bah~~r arasında bulunmakla mü- söylediğiniz çok samimi ve dostane 

f)~~~rn.. w v ~ •• sözleri dinlerken du:duğ.um • ~~rin 

1ngiliz 1ı.arp !Jl' ileri 
Lorıclra, 5 (.'\ A) - Saf harp kruva-1 kısma nyrıl. caktır: 

zö.rü L. Rcpul~n:n Maltadan hare!< t ı - Y ıhudi dnvleti: 
ederek Hnyfaya gittiği bildirilmnkt,.du·. Bu kısım bütün yukarı ve aşağı 

Gelecek hafta krnliyet tahkik h>- lilc ovasmı F..sdrac?one sahil vadis" 

misyonunwı raporu neşredildiği za- cenup mıntakasının bir kısmını ve H 

man Filistinde yeni hadiseler çıkın..ı- fa - Safad - Akrc ve Tiberias şehirl 

sından cndicıe eden İngiliz mnknm:ıl:

nın bir ihtıyat tedbiri olarak kruvazö

rü Hayf da bulundunnağa karar vcr

dıği zannedilmektedir. 
Kudüs, 5 (A.A) - Royter bildiriyor: 

Filistindc ırk meselesinin hnlli i ;in 

tetkikatta bulunmasa memur komi-;
yon tarnfmdun yapılan tavsiyeler hak

ni ihtivn edecektir. 

2 - 1ngihz mandası altındn kala 
kısım: 

Kudüs, Betl<'hen nezareti ve Arap 

rm Hayfo limanını kullnnabilınelcrini 
min için Hayfa - Kudüs yolu boyunca 
koridoru ıhtiva edecektir. 

3 - Arap devleti: 

kında Londradaki salahiyettar bir Y.1- Memleketin geri kalan kısmını ih 
Tahranda Kimran sarayı hudi menbaından aşağıdaki malumat va edıx:ek ve Erden Mavernsına bit~ 

·ı · b gelmiştir. Bu tavsiyeye göre Filistin Uç olacaktır. 
kü~a~~aın~m~~ ~~, Mü~~~ ~m~ı~~iz u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ı 
arzulan olmuştur. Ve iki kardeş retle parlak ve tam bir surette ba
milletin refahı üzerinde devamlı bir şarılmıştır. Ve bütün gayretlerimiz 
tesiri olacaktır. ı samimi ·ve candan dostluk b::ığları-

Van Z eeland Londraya vardı 
.. l~an ile Irak arasındak~ _ih~ilafın nı daha ziyade kuvvetlendirecek ve 

guzıde dostumuz ve kollegımız Dr. lrakın dostu tran milletiyle itimatlı 
Rüştü Arasın huzurlarına tesadüf l' t "k' · ah 
etmesinden ve komşu memleketler vel semere .1 b~şrı 1 klmesaı. s kas~nı 
h 

· · 1 T h d k" da m genış ır şe e getırece tır .. 
arıcıye nazır arının a ran a ı . 

bu tarihi içtimalarının lran _ Irak Kadehimi Şahinşahın, Velıahdm ve 
ve Türkiye arasında daha evvel imparatorluk ailesinin saadetine ve 
parafe edilmiı ve Afganistan tara-ı İran milletinin refahına kaldırırım .• 

Amerika s y atinden 
emnuniyet gö teriyor 

fından da iltihak edilecek olan pak- Ziyafette bütün nazırlar, meb.- B Lovndraz, 5
1
(öd.R)A- ~kelçdika balşvckHi 

k d · • '-~ J ··k k .. b ı· b" l . mı ee an merı a an >urnya 
tın ya ın a ımzamna ımKan vere- 1 us ar, yu se rut e ı za ıt er ve 1 . . B V z 1 d b ı-~~ 

w • d d ) b'lh hah · k d' l t"k ı_ b 1 t ge ml§lır. · an ee an ' u a~m cegın en 0 ayı ı assa tıynrım. or ıp oma ı nazır u unmuş ur. 1 b kil B C b 1 . .1 .. .. k _ aşve . J em ar aın ı e goruşece -

T 1 k •• • k tir. Mumaileyh, gazetecilere Amerika 
ayyaresi e ayanın uzern1e ounıuş seyahati hnkkındakl beyanatında ~uıı-

Bn. Earh rt' r l 
ları söylemiştir: 

- Ameriknda birçok malumat topla
dım. Beynelmilel yeni şeyler öğrendim. 
Vazifeme devamla Londraya geliyo-

rum. İngilterenin siynsi adamlariyle g 
rilştükten sonra kat'i neticeler alacağ 

mı limit ediyorum. 
Belgrnd, 5 (ö.R) - Vnn Zceland Am 

rikadnn Londraya gitmiştir. B. Van Zee 

land, gazetecilere beyanatında, Am 

rika seyahatinden ve reisicümhur Ru 

\•e1tle temaslarından memnuniyet be 
yan etmiştir. tut ldkr:llıgın dogdugu gun mev- minnettarlık ve sevınç hıslerımı ıfa

rtla 
0 

ugundan dolayı lrakın ta- deden acizim. İran ile Irak arasın ümidi kuvvetle ıd· tila~~~ Yabancı bulunduğu bu ih- da.ki münasebata hadim olacak olan ması 
tıe lllı .. 1 ınemleket arasındaki dosta- samimi ve candan anlaşma bağlan-
ta unasebetlere hiç bir suretle za- nı temhir etmekle rni:ftehirim.. Belgrad, 5 (Ö.R) - San Frruısisko-l 'fayyareci bu isteğini ticaret nczarcti
ka.~k'-'errnemiştir.. ihtilafın ortadan Kral Gazinin arzu~un~ y:rine dan aJınan haberlere göre, bUyük Ok- ne de bildirdiği öğrenilmiştir. Bu ha
ma tt'lası Şahinşah tarafından dai- getirerek iki kardeş mılletın muşte- yanusa düşerek dalgalar arasında feci 

1 

herler üzerine, Bn. Enrharth'ın kun:ı
n~uarzu. e~ilmiş ve kral Gazi de bu rek menfaatleri ve ~;b AeY?.sında surette can verdiği tahmin edilen ka- rılması ümitleri yeniden doğmuştur. Bir 

Otuz yedi Japon casusu 

l Ya 1Ştirak etmiştir. banşın muhafazası ıçın ~ok luz~~: ~ın ta:yareci Bn. Earhart'ın ~ware- ·vapur, tayyarecinin bulunduğu bildiri-
tor ~nu .. - ~:ak ihtilafının hallinin dok- lu olan iki devlet teşrikı mesaısı.n~ sıyle bır kayalık üzerine kondugu hak- 1 . 

Siberyada bu areket
lerinden kurşuna dizildi tan l'\ Ştu Arasın Bağdada ve T ah- daha sıkı bir hale getirmekten hızı kında yeni bir haber alınmıştır. Bu h=ı- ~n yer etrafında ve 120 mil şarkı garbl-

"ı.tka bllluvasalatmın tam arefesinde menetmiş olan ihtilafa n~hayet v~r- her üzerine tayyarecinin kurtarılması sınde clolnşmış ise de hiçbir şey göreme-
tandu uluşu bize yalnız sizi Tah- mek benim için büyük hır şereftır .• ümidi yeniden kuvvetleıuniştir. den avdet etmiştir. k Lo=rab'l~~?li Ekspress) -Mos- mayi o~mak suçlariyle maznundular. 
ili Za. a karşılamak fırsatını değil ay- Bu ihtilaf mevcut olmuş ve olmak- İstanbul, 5 (ÖR)- San Fransisko- Scuı Fransisko, 5 (A.A) - 1k1 torpi-ı ova n 1 ırı ıyor : em Asır - Son günlerde dost 
atag

1 
~anda lran - Irak ve Türkiye ta bulunan dostluk ve iyi komşu- dan bildiriliyor: . do muhribi Lexington tayyare gemisiyle Röyter mu~abiri Şarki . Siberya- Sovyetler memleketi hakkında bazı 

oJa
11 

n a daha evvel parafe edilmiş Iuk münasebetlerine zarar vern:ıe- Kadın tayyareci Bn. Enrtın telsizle Amelin Eahartı aramak üzere Hovland da Kabarovsk ta otuz yedı casusun ı yabancı kaynaklar şüpheli yanlış 
tihak. v~~fganistan tarafından da il- miştir .• ihtilafın izalesi k.ı~asetlerı~- bir kayalık üzerinde bulunduğu ve ndası istikametine gitmişlerdir. Diğer kurşuna dizildiğini haber veriyor ..• haberler veriyorlar. Röyterin verdi
ktrıda . ılecek olan pakbn pek ya- le daima iki memleketin ıtımat verı- kurtarılması için hir v·apur istediğini iki muhrip te harekete hazır bulunma- Bunlar Japonyaya casusluk yap- ği bu haberin de ihtiyat knydiyle kar· 
'-' ınıza.sı fırsatını hazırlamıştır .• ci teşriki mesaisini istemiş olan hü- bildirdiği söylenmektedir. ları için emir nlmışlardır. mak, Sovyet umumi hizmetlerine şılanması lazımdır .. 

...:.:.::~~~~~----~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!9·1 
1 vil5yet merkezi olan şuraya geldim. ce ve yarın onunla uğrnşacağım, seni l ')edi. - Peki! seninle yarın memleketi ge-
pislik yakanızdan akıyor, bunun nere- çnğırırıın, hadi sana uğur olsun! . ;ubaşı: zcceğiz. Yarın sabah erkenden gel! sen 
sine para sarfedip bu tahsisatı kaydedı- ~iye başından savdı. Defteri alıp - Allah ömürler versin paşa hazret- Böcekbaşı? Sen ne yaptın? Söyle baka
yorsunuz. Bir vilAyet merkezi böyle evıne çekildi, okudu, okudu, çizdi, oku- leri, sayenizde vilayetin her tarafı bile hm! şu çarşı ihtikhının, çarpıcıJar.n 
olursa var kıyas et gerisini.. Bu pnra- du okudu ilnveler yaptı. O gece ancak, böyle olur, şehrimiz.in hiçbir sokağında önüne geçtin mi? 
nın sarfınt ben göz önüne alacağım, ne sabaha karşı, çoktan uyuyan Fatması-1 pislik knlınac.i ı. - Dcvletlu paşam! çarşının ihtika· 

!!zan : Tok Dil 
kadar tahsisat var ona? ( nın koynuna dnğlarda gezen Katırcı- - Hastalar? rına Sub~şı karışır. Onu ben bilmem, 

- Beş yük! oğlu gibi!? sevinçle, sevgi ile kahramruı- - Derhal doktor saldırdık, doktor Uikin .. 
- On yük olacak! sarfı benim gö-

1 
ca girdi. bazılarını ümitsiz gördü, tedavisiz hı- - Sus hele! Subaşı çarşıyı da ditte-

Tefr i k a No: 7 0 

ha:-- lnCıfeye b ğl . Clılar a ılar, tımara, zaamete 
~k gi~ar, aşağı yukan senevi kırk 

d - F'a~ı 
b ~t\r~ tek · ne. Yaptıkları var, çokları 
.ıt !:idamı Yelcl'lnde bekliyen hüdayi na-

11ltl l><u-aı ~r değil mi? Gelsin para, git
l'Uk kar·.1

1Staf! kırk yük çok fazla yirmi 
~olt 1

• Bu k d , Çal a ar adama da ihtiyaç 
Ilı~ ıŞsınJa ka 

ından b r, zansınlnr.. Millelin 
~Ilı.. en bedava adam geç:ndire-

- 'l'ekYele . - Onı r, zavıyeler var! 
- C: ara ne veriliyor"> 

cııı: arnu . 
larn Veri el'!e beraber yirmi yük te 
_ l:$ Yoruz! 

l>ara u da failaı 
\('~ Yı bUn] · ne yapacak bu kadar 
da Yest.. ~r i'.: :ckyclerin çoğu zınrlık 
clı ~ Cö~ Yaş Y unun dişinden, tırmığın
~ hu Par 

1 
Yerine kan dökerek ver

~ b~ alarıa herifler yapmadıkla-
ditı, tıe ;rorlar, ne namus, ne haya, 

ıınan, ne devlet, ne korku 

zümden geçecek! Sonra?.. ............... raktı. Devletlll p~c;amız gelinceye ku- nine koydun mu? 
tanıyorlar. Ben bunun üzerinde uğra- - Sonra paşam erkan geliyor. O kadar geç yatan Katırcıoğlu, bir iki dar onlar da rahmeti rahmana kavuş- -r Paşam b:ltün esnafı narha bağla• 
şacağım, birkaç ay buı·alara para veril- - Kimmiş onlar! saatlık uykudan sonra, buz gibi bir su muştur. dık. 
miyecek. Çoklarının borularına ot tıkı- - Acl71eri bir! ile yıkanıp, sabahın erken vaktin<le, - Sonra? - Bu narhı kim yaptı? 
yacağım. Sonra? Gerisini anlat ve oku! - Ne alıyorsun? atına binerek şehri gczmcğe çıktı. - Bazı evle,ri kapattı! - Siz gittikten sonra şehrin ağa· 

Defterdar artık kopçayı koyuvennt>- - Senede yüz altm1ş kese! Ohh ne alii! Sokaklarda pislik namı- - Ne diye? !arı, ben, defterdar, Böcekbaşı, timar 
ğe başlamıştı. Nerdeyse titriyen elleı-in- - Iki yüz olsun! Yeter ki işini sa~- na hirşey kalmamıştı. Esnaf ağır azır - Hastalık varmış, konukomşu elr- ağaları toplandık, ete, ekmeğe, una, el· 
den defteri atacaktı. Açtığı sahifelerin lam gôr! 1 dükkanlarını açıyor, çiftçiler ağır ağır mcsin diye ınenedip, evin etrafına kireç hasıl bütün çarşıda satılanlara mutedil 
üstündekileri nrtık çatal, çutal görmeğc - Allah ömürler versin, Allah pa- tarlalarına ve harmanlnrma gidiyorlnr- attık. Eyi olacaklara da iliiçlar ynpıldı, fiatler koyduk. Münadilerle ilnn ettik. 
başlı)•or, yazıları zorla okuyordu. şamın tuttuğunu asan etsin!. dı. Şehir sessiz ve fakat şendi. Bir saat defterdar parasını verdi. Arkasındnn kulunuz kol gezdi. Fnz?a 

- Şehirlerin, kasabaların temizliği Defterdar etek öpmeğc kalkarken, kadar gezinen Katırcıoğlu, makamına - Ala! başka? sanatları, satmayıp dükkan kapatanlan 
için, hastalık için beş yük.. Katırcıoğlu: erkenden gelip Subnşı ile Böcekbaşıyı - Başka bnşka deYletlılm! başka ne defter edip Böcekbaşıya verdik. 

Katırcıoğlu bir kahkaha attı, sözü - Otur! oku! çağırdı, Zaten vilayet makaınındn on- emir buyurmuştunuz? Böcekbaşı söze karıştı: 
tamamlatmadı: D..'.!di. Defterdar, kendi memurlaı·,nı dan ve ~<;ağından başkası yoktu. Soba- - Aklınız nerenizde sizin Allah :ış- - Bana verilenleri ben de Cobcuya 

- Heyy! defterdar! siz adamnkıllı okudu, izah etti. Kntırcıoğlu, bir kaı;ını ! hın çok erken vnktı idi. kına.. Size ben kapanmış, yıkılm1ş ev- verdim, sabahlara kadar, kabahatlerine 
soyucu bir eşkıya imişsiniz de milletin' sildirdi. Memleketin Subaşısına geçti.' Biraz sonra clpençe içeriye giren !erin... göre tabanlarını yağladık! 
haberi yokmuş, demek şimdi şu defter Onun da aldığını olduğu gibi kabul et-

1 
ubaşı ile Böcekbaşı Katırcıoğlunu e- - Ha! ha! beli paşam! hepsini arn- - Zeytin yağı ile mi? Tercyağiylı 

gibi yüzlerce defter her sene evrnkı ti. Memleketin inzibatiyle uğraşan Bö- teklemek, yer öpmek istediler. Kal.Jr- yıp bulduk. Bunun h;ıkkında defterdara mi? 
umumiyeye gitmiş te kimsenin ne oldu- cekbaşının aldığını az gördü, ilave eıti. ı cıoğlu funirane bir hareketle menetti lmalumat verdikleri için onu arzetmcği Katırcıoğlunun bu kinayeli soruşta 
ğundan haberi yok, bunu bilip, buna Ve böylece nkşamı buldular, fakat işin ve Subaşına dönüp sordu: unutmuştum. ikisinde de tebessüm uyandırmıştı. Bö-
tapıyorlar. Ulan be herif! hangi şehrin sonunu alamadılar. Katırcıoğlu en son-ı Ağa, şehri gezdim, memnun oldum. - Defterdar böyle birşeyden bahs- cekbaşı: 
hangi köyün temizliği, hastalığı için uğ- ra: Bütün sokaklarını gezdim ama hepsi {etmedi! - Hayır pnşam kamçı ile! • 
raşıp para sarfcttiğiniz var? Şuraya, - Bana bak! O defteri bırak, bu ge- de böyle mi? - Unutmustur. - Ritmedi _ 
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Yugoslavya Pratik düşünceler: 
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asalarda istihliki ar- Harbiye AVST 
nazırı 
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.a .... ak çareler·ni bulacağız 
Belgrad, S ( ö.R) --- Harbiye ve 

bahriye nazm general Mariç bugün 
tayyare fabrikasını teftiş etmiştir •. 
General Mariç bu teftişten "sonra, 
beyanatında, Yugoslavya tayyare
ciliğinin kısa bir zamanda istihsal et
tiği muvaffakıyetten dolayı memnu
niyeti~! bildirmiştir .• 

Yazan : Mişel Zevako 
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- D emek Senrokun asıl sahibi !iiz-
siniz ha! .. 

-Evet benim ... 

TÜCCARLA GÖRÜŞME Bir rekor 
Pardayan saygı ve ne1.aketle ihtiya

rın önilnde eğildi. Bu hareketiyle ken
disini değirmenci olarak takdim eden 

Türkolis tarafından neş~olunan aylık mecmuanın temmuz. nüahcumda cıkan bu yazı ic pazarlat'i- Moskova, 5 .(A.A) - Tas ajamıi zatın asil ve büyük bir adam olduğu-
mıula uyandırdması zarurı olan hareket bakımından cok dıkkate fayan bulunduğundan aynen bildiriyor.: nu anladığını ifade etmiş bulunuyordu. 
iktibaa ediyoruz.: Planörist Korotof bir temmuzda Bundan dolayıdır ki dnha açık kon\lş-

tÇ TiCARET MESEU:SI ı ~27.7..2ZiO'X7.zzzı:r7..Z:ın talmöen on gÜn içinde talim edilmek yanında bir yolcu olduğu halde üç mak istedi: 
Dı, ticaret hacmi her memleket- Bu yazımızla üzere : Bet kiloluk taze birinci nevi Şam bin altı yüz metre yükseklikte yaptı- - Mösyö sizinle görüşmek için do-

tc. dı~ ticaret istatistikleri ile rakamlnn- .. l · . lısbğı : 100 k\ll'\lf, ikinci nevi : 75 ku- ğı bir uçuş esnasında planör büyük lambaçh yollardan yürümek lüzumsuz-

d ıJ F k h
. b" ı '- t · T uccar arımıza, Beledıye re- . d Ş .. l' · k' b "it" J ır ır. a at ıç ır mem e .. e , ıc; . • • l'Uflur • • • • hır bulut içerisine girmiş ve arka ar- ur. unu soy ıyeyım ı l un sır arı-

ticnreti hakkında rakam neşretmez. Se- ~er~:k Je tıcar~ odllla~mila : Ankara ticartt odılll Türk Malı aer- kaya yağmur, tolu ve kar fırtınasına n.ı.za vakıf bulunuyorum. Buraya gelen 
bebi, bu ticaretin ıekli ve mahiyeti do- °i addnl ~. ~u en e 

1
ma- visine bu parayı yatırıp aİparİfİnizi vere- tutulmuştur .. Biraz daha yüksekte katırlar da altın yliklü idi. 

Jayısile arzettiği hususiyettir. Bununla mudma .~ ~r~.~ ~ç pazar an- bilirsiniz •• » şiddetli bir hava cereyanı planörü - Çok doğru ... üç milyon kadar pa-
bcraber, bütün ilim adamları ve bu mız a surumu ıçuı.. DtCER MEMLEKETLERDE parçalamış ve Korotof ile yolcu pa- ra var. 
ticaret hacmini muhtelif yollardan ıi- TATBtKAT raşütle canlarını kurtarmışlardır. Pardayan bu cevap karşısında bHe 
derek nıkamlandınnağa çalıtmı, olanlar Pratik bir usul tavsiye ediyoruz. Bu ıekilde lncnlizler. Amerikalılar, lk L k hiç soğukkanlılığını bozmamış, Uç mU-... i temmuzda planörün yü&se -
görmüşlerdir ki, bir memlekette iç tica- Belçikalılar, belediye veya ticaret oda- l k k l yon kelimesi üzerinde hiçbir tesir yap-

M 
. k l i aydeden aleti bu unmuş ve pla- t D ~. . k . 1 

ret hacmi, dıt ticaret hecminden daima evcut ım an arı, ayni za- lan yo)uyle değil, doğrudan doğruya .. .. 4600 k d "k 1 mamış ı. egırmenın pe garıp o an !.a-
ve pek çok büyüktür. manda elde edilebilecek müte- gazetelere koydukları ilanlar yoluyle ~?!.un b' l metreyek' a bar ~kse - hibi Pardayana daha dikkatli bakına-

Türkiyede de vuiyetin böyle olduğu- addit faydaları ve tatbik vasıta etcrübe etmişler, ve büyük muvaffakı- d~~ı sa 
1~ 0 muşturk 1

' k u ra kam ğa başlamıştı. 
na ıüphe yoktur. Fazla olarak Türkiye' ve şekillerini aşağıda okuyunuz. yetler elde etmişlerdir. d~nya re orunu pe ço geçme te- - Demek o zabite çuvallarımızı yok-
de iç ticaret, yani iç piyasalar mevzuu, Mesela : ır.. lamak ve birini açmak emrini siz ver-

bugünkü ıe1tlile, dış piyasalar mevzuu 1 - Malı bir araya toplamak.. cDoğrudan doğruya fabrikadan n Bir f • diniz. kııdar ehemmiyetli, uğraşmağa, tanzi-
1
2 - Muayyen vasıflarına göre kali- fabrika fiatine .................... ıu kadar ayın - Hayır. Hayatımda aslA yalan söy-

h k 
· .. h b" 1 te ere ayırmak Bel d ı:. (Ö R) T k "d 1 k ı·· d d B d mc. are ete gctırmege mu taç ır man- ·• kUJ'U!a aİparİf edebilininiz ı gra , J • -- e au e sev- eme uzumunu uyma ım. u a a-

zara arzeder. 3 - Bu vasıflarını bozmıyacak şe- Veya : kedilen Yugoslavyanın Varşova el- mın görüşmelerine tesadüfen rastladım. 
1KTISADI MtWYETCiUK f1KRtı kilde kaplamak.. Ca d · _ .. L-- • Lo çisinin yerine hariciye nezareti si- ve bu vasıta ile hakikati öğrenmış· ol-4 ı « P> e ••••••••••••••• ticarcuuu:.aeıı, n-
Ufak tefek farklarla ayni manayı ifa-1 - .... yi muhafaza edilmesinin istil- drada. .... Bankuma kendi besabma ya- yasi müsteşarmın tayin edileceği öğ- dum. 

C:le eden iktısadi milliyetçilik : Nationa- zam ethgı tartlan haiz depolarda muha- bnlacak iki sterlin mukabili verilecek renilmiştir.. Değirmenin sahibi ve yahut bu yolda 
lisme economique ve milletin kendi ken- faza etmek.. adrese ............... aand.k .••.• kalitede el- ltalyan manevrası kendisine süs veren zat Pardayanı bnş-
dine yetmesi : Autarchie fikri, içi piya- 5 ~ik~üatehlik piyasaya ve hatta mayı en ıeç .................. tarihinde tea- tan aşağıya tekrar tekrar süzilyor, Şö-
aalarda. milli mahıullerin tanınması ıü- müıte . ere kadar en ucuz ve en el- lim eder.» Roma, 5 (A.A) - Bu sene iki yerde vaJye de ayni şekilde mukabele ediyor-

sonradan geri almağa karar veımiş ola .. 
cak. Papanın fikrini değiştircıı h adisenin 
ne olduğunu bilmiyorum. Ve kat'iy,rcn 
buna merak ta etmedim. Yalnız Manivel 
silahlı adamlarla buraya gelecek.Buğdan 

çuvallarındaki altınları zaptederek Mös
yö dö Gize götürecektir. işte işin canım> 

sıkan tarafı burasıdır. 

Mösyö Perctri keskin nazarlarını 

Şövalyeye dikerek ilave etti: 
- Çiinkii siz de hisse istiyorsunu:.ı 

değil mi? 
Pardayan omuzlarını silkti: 
- Eğer hisse almak istese idim elbei 

te onun yolunu bilirdim. Benim buraya 
gelişim değirmenciye vaziyeti söylemek 
içindi. Eğer bu a~m benim mUdahnle
mi kabul etmezseniz hazineyi çalacaklar
dır. Mösyö Lö Di.ik dö Gizin göndereceği 
adamları layıkı veçhile karşılamak i~iıı 
arkadaşlarımdan cesur iki üç ki~iyi clo 
buraya çağırdım. 

- Yapacağınız şu müdahalenin kar• ı· 
lığı olarak benden ne istiyorsunuz? 

- Hiç birşey. 
Mösyö Peretri titredi. Hayret içinct( 

yavaş yavaş mırıldandı: 

- Böyle bir sırrı ele geçirerek hizmt-1 
için buraya geldikten sonra pek çok ~ey· 

ler istemek hakkınız iken hiçbir şey !sır· 

miyorsunuz. Çok dikkate şayan bir ll'C· 

sele. 

İhtiyar bunları o kadar yavaş söyk · 
mişti ki Pardayan işitmedi. Bunun ir;:n 

Şövalye iikirlerini söylemeğe devam et
ti. ıülmcsi, mikdar 'YC vasfı bakımı~dan veri~li şekilde ıevk ve isalini tehiye et- BU TA TBIKA TN AMBALAJ büyük Italyan manevraları yapılacak- du. Birbirlerine bakışları her halde pek 

millii ihtiyaçlara yetmeei ve milli mele.. YANI KAP BAKIMINDAN TE- tır. 2 Ağustostan 9 Ağustosa kadar Po dostane değildi. Pardayan aklına birş~y 
6 N 

· t l · 'b' b' · t ald d - Şüphesiz Mösyö, bu kadar saırımi 
ihtiyacın da milli mahıullere intibak - eşrıya ve propagandadır. MtN EDECE~ FAYDA vadisinde, 12 Ağustostan 19 Ağusto~a ge mış gı ı ır vazıye ı ve sor u: 
ettirilmesi ana zaruretlerine dayanır... Tscaret odalan ve Belediye reis- kadar da Sicilyanın batı sahilinde.. - Ne için şu muhterem katırcıları ifadelerim sizin nazarınızda şüphe u:rnn· 

b 
Memleketimizde hilen ambalaj,müs; d b· ı· F k b 

Binnazariye bayle bir fikrin tahaltkuk )erinden u busuıta beklediklerimiz B. Mussolin1 yalnız Sicilya manevra- Uzerbne saldırmaktan menettiniz? ıra ı ır. a at enim için bunlar V l c1 
ettirilebileceğini ve bir miJJetin bütün Bu umumi mütalaadan ıonra, mem- tehlik ve ihıacatc;ının hesaba kattığı bel- larmda hazır bulunacaktır. - Çünkil simanız hoşuma gitti. Eğer bruıit i§lerdir. Çünkü paraya ihtiyacım 
cliier memleketlerle iktısadt mü~e- leketimizin bugünkü vaziyet ve imkan- li batlı maddelerden dir.. Bu tatbikat size bir fenalık yapılmış olsaydı çok mil- yoktur, belki siz beni düşman tarnfınd •. n 
batını keaebileceğini kabul veya ispa- ]arını göz önüne alarak bilhassa ticaret ile, ambalaj malzemesinin muntazamen Kanada Başvekili tee~sir olacaktım. Sizin yokuştan çık1p gönderilmiş bir casus sanabilirsiniz. I3t• 
ta imkiin yoktur. odalarımıza ve belediye reislerimize yap- iadeai ve mükeneren kullanılması da Cherburg, 5 (A.A) _ Kanada buraya girişinizi gördüğüm zaman sizin- hususta siı.e teminat verecek sözlerimcleJ'J 

Fakat bugün, filen, hu iatikamette mak iıtediğimiz telkin ıudur : temin edilebilir.. baıvekili B. Mackenzier King ve le tanışmak arzusuna dii§tlim. Imninizi başka bir ~ey yoktur. 
yürüyebildiği kadar yürümek ietemiyen Yer yer, muhtelif mahsuJJerimizin, Mesela bazı Fransız vilayetlerinde, adliye nazırı dün vapurla momle- stsyler misiniz? - Ya size inanmazsam? 
medeni bir memleket te kalmamııtır .... eritİne, işleme, eatJf mevsimi başlam1' bu proaede He ijzüm cCure>ü yapmak kederine hareket etmişlerdir. - Jmıim Şövalye dö Pardayandır.Ya - O takdirde sizi ve katırcılarınaJ 
Hemen hemen bugünün her ileri mem- ve başlamak üzeredir. Bir çok vilayet· iıtiyen evlere her gün muntazaman bir sizinki? öldiinneğe mecbur olacağım. Ancak bll 
lckctte miifterek olan medent tian, bu lerimiı: müteaddit, emsalt1iz, cSpeci- ıepet veya aandık gelir. Ve bir gün ev- Cenubi Afrika - Benim de ismim Mösyö Peretridir. snyede Papanın hazinesinin Gizin clitlO 
kabil meaeleler de şudur : fique> istibsalleriyle müebbet bir şöhrete velki aepet veya eandıklar te.lim alma- Ne düşünce ile bu değirmene geldlğini2l düşmesine mani olabilirim. 

1 - Falan ihtiyacı temin için milli maliktir. rak müteakip irıal&t için milstahsile gön- başvekili söyler misiniz? _ Ne? beni mi öldüreceksiniz? 
mahaul var mı ) Belli baıh dahili istihlak merllezleri derilir.. - Katırcılardan biriyle mücadele 

UCUZ
LUK Kap, 5 (ö.R) - lngilterilden gelf".n eden şu iki herifi tanır mısınız? - Teessüfle söyliyorum ki bunu ynP-

2 - Yoksa, ayni olabilecek milli ise, Ankara, letanbu1, lzmir ili... gibi VE HAYAT UCUZ- maktan beni kimse alıkoyamaz. TeessU· 
mahsul var mı) muayyen nufus kesafeti olan tehirleri- LUCU BAKIMINDAN TEMtN Cenubt Afrika başvekili beynelmilel va- - Uzaktan birini tanır gibi oldum. d ' '-aı·~ EDECr""'• ziyet hakkında gazetecilere şu beyanat- Değinnenci çırağı kıyafetinde olan Giz- rUm ancak siı.e karşı olan sevgimden ıt· 

3 - O da yoksa, bu ihtiyaç .. 1 mizdir.. ~ MENFAAT -'"' Te•kı'la· tsızlıktan ta bulunmuştur-. lere mensup Manivel namında biridir. - Ne yalan söyliyeyim sizin de cıula· 
Ye feragat imkimız mıdır ) Buralan ayni zamanda bir mahsu- ,.. ve bilhassa tevzi ..ı ı '- ı b · ı ı '-1 d d 1 - Bana arık görünen ı'ki e;ey vardı•·. Mös,·ö Peretri bunları sö'"•lerken Par- nız benim hoşuma gidiyor. Delikanlı biztı 

.. - m11>ansız ise, o halde hangi mem- ün ütün m~mlekette tanınması ve ya- ve naa zor ua. arın an o ayı mem1e- ~ :ı • " " 

ıe'-et malını tercı'han almalıdır" Yanı" J • • 1_ l' d k . d h Bunlardan biri, Avrupada marazi bir dayanın hareketlerini gözünden ka~ır- itimadım var. Size altınların bulunduğ\l 
K , yı mnaı ıçın en a.uvvet ı propagan a etımiz e mu telif mıntakalarda ayni -

bizden, ayni niabetlerde mal alan mem- merkezleri halindedir. maddenin fiatlerinde görülen büyük harp hissi taşıyan bir millet olmadığı- mıyordu. Şövalye, kendini bu der'?ce yC'rl göstermekle bu itimadımı açığa \•11· 

Jd~etler hangileridir ) Diğer taraftan büyük tehirlerde ve farklar malumdur.. dır. dikkatle tetkik eden ve Gizin adamlarını racağım. Geliniz. 
Bir Cemiyetin Dokuması : civarında bir ~ok sınai, yarı ııınai ia· Bu tatbikat müstahsil ile müstehlilli Büyük devletlerden hiçbiri silah- tanıyan şu değirmenciye pek te taaccUp Fakat Şövalye yerinden kımıldaınad.ı. 

B
. 'h 

1
• d k lan.makta, kendi mUdafaasını temın· _ etmedi. Değirmenci sözlinU şu sual ile H . d ld Ln. ır cemiyetin, yani bir milletin do- h sa l\l var ır i bunlar için de diğer doğrudan doğruya temasa aetirerek - azinenizın nere e o uğunu iV' 

lı. h
. J d h • den başka bir gaye 'giitmemektedir. bitirdi: ;, ti1 umlltlı, müıterek menfaatler, müşte- §e ır er ayni erccede haizi ehemmiyet- ayat bahalılığına kartı ciddi bir mü- meğe ihtiyacım yoktur. Size yapacn~ı 

k 1 
· Od J Harp olacagıv na dair o.,.~d.,. b'- b - Ya siz Mösuö Gi~in adnmlarınd:.n A~ 

re var ıklardır. tır.. a ar ve Belediye reisleri karşılıklı cadele hamlesi ehemmiyeti de alabi- • ' • wı u u se cp " - en iyi tavsiye şimdi katırlarınıza tekl'"' 

Mili 1 1 B 
yoktur. değil misiniz? ı ı i istihıınlatın milli hudutlar da- temat1a ge erek, mütekabilen fU hizmeti ir.. elediye reisleri ve Ticaret odaları, çuvalları yükletip avdete ba~lamaktJ ' 

h·ı d · b D • ..., ) - Şimdi size şuraya gelmekteki mak-
1 in e mübadele inkipfı, milJi ve is- temın etmdidir : azı istihlak merkezlerinin arzettig"i j .. _ eDIZ og encel~rı• Kurtuluş yolu buradadır. 
h 

" '- ' sadımı anlatayım. Sizin de istediğiniz bu- · 
ti sal yolunun inkipfına ve milli iktı· Mahalli nazetelerde, meselô, cdoğru- lira kudret ve istihlak kabiliyetlerinden Mösyö Peretri oldukça e"hamlı }>;1 

d 
"' s· 5 (A A) dur sanırım. Ben şu Mnnivel denilen he- ' 

aadi bünyenin sıhhat ve teessüııüne ve an sipariş ediniz> bn,lıklı bir sütun.. kendi mıntaknlarını da müstefit etmİ"- ınop, • - Türk hava adamdı. Pardavanın adamlarını pusUYıı B "' f rifle arkadaşını tnkip ediyordum. " 
bir milleti bir tek vücut haline getir- u sütuna girecek ilun şekilleri hakkın- ve mah~uJlerini tanıtarak, muntazam ve kurumu tara ından tertip edi- _ Manivelin arkadaşı kimdi? di.işürmek için gönderilmiş olduğunu sn· 
meğe hizmet eden ann amillerden biıi- da bir fikir vermek için, ve nümune daimi ticarette kendi mahsullerini arat- )en deniz eg" lencelerı'nde mub- d d 

f 
- Maniveli tanı ınız. Sorduğunuz i- nıyor u. 

dir .. Bunun için de, miJli istihsalin, ucuz. olarak mesela Ankarnda, Gaziantep ıs- mağa yol hulrnu, olurlar.. t }'f t" t d • il e ı ıp e enız vasıtaları ya- çln kendi ismimi de söyledim. Sizin tanı- Lfil<in Şövalyenin cesareti, temiı ' 
iyi ve ihtiyaca tekabül edecek nisbet tıklan için bir ilan farzedelim : Bu tatbikatın her mevsimde, her • d tıtı 

f1 hı ISTl~ı nşlara gır i. Yüzme ve yag" h madığınız ve benim çok iyi tanıdığım o açık kalpliliği ihtiyara emniyet verı11r:o 
ve vası arda, milli isti ak piyasaların- GAZtANTEP f "" nevi mahsulat, mamulat. el Meri ili... · · " '..) k . .., direk müsabak 1 ld B" üçüncü adamın ısmınin size lüzumu ~mk. başfaro.ı-=tı. Hazineyi tekrar yola rıknl 
oa, her zaman hazır bulunması icap «Doğrudan docruya Att ara ücaret Üzerine de tatbik edilebileceğini ilave et-

8 arı yapı 1
• ı- O d" b"'nı·m sırrun olsun. , , 

d 
• ı· 1 • • • · 1 J k f 1 " " magwı kabul etmemekle beraber Şövnbc-

e er.. Odası Türk melı servısi e ıy e evınıze mek zaittir.. rıncı ge en ere mü a at ar ö 1 Tu~rid~~~~ı ~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~- veriWi. -A~! ye~~a&m~~kb~~~re~~~nWli~e cy~m~~ 
1
) Bilgi ' yük bir dostluğunuz olacak. Devam cJi- şündi.i: 

2) Teşkilat. Danyel Daryö Yu2'0S1av . MM okskoYsa kanalı ~u~.·Gitgidc bana çok merak veriyorsu- - Siz hakikaten cesur bir Şövaly& 
meselesidir.. 1 ·ı · OS ova (A A) J niz. Size "~-ı gösterdigybn «u itimadı tılır 

ngı ızce • · - cra - Biraz evvel Gize mensubiyetini .,..,.,.j :ı .... d 

Bilgi kelimesiyle bilhassa k d tt'"' M k ) komı·serle ' h · •" k " ·· .. ·· P h-.r ___ ,.,n,,... as e ısı· , C tep erinde rı eyeh, mos ova• söyledığiniz Manivelin arkadaşı ile ı;ö- ... ur gorunuz. aranın mu aı~ ıı1' 
miz mann.: ., • Volga k 1 l S T 1 . . d ' 1 d ' 0 1 mesul olduğumu dilşUnürseniz bann b ., ıyor ana ının emmuz- riişıne erını ın e ım. narın yapmak 

Müstahsil '\'C tüccar bakımından·, •u- ogren 1 · ı · h "' d . "b h . . . p h k ti .. h bet vt' Öur : 'V ngı ızce mec nrı an ıtı aren yolcu ve eşya istedikleri şey benin1 oşuına gitmediğin- vcrırsınız. apaya are e nızı n j 

Danycl Daryonün Amerikaya ha~-
1
. nakliyatına açılmasına ve mez· den buraya onları bu işten menetmek rcceğim. Elbette siz layık olduğıJll\I 

Bu mnl, memleket dahilinde, hangi ket tarı'hı' yaklaşnmktnd. ır. Bunun irı'n ı ıııil3ll oluyor . . ld' mükafatı alacaksınız. 
istihlak merkezlerinde, ne ıekillerde ;ı 0 kfır kanahn inşasında yüksek ıçın ge ım. 'ftiı:il bulundurulmalı ) bütün serbest vakıt1erınden lstifnde 1 Belgrad 5 (ö.R)- Kül' t" b-'-- _ h' ti • - Ne yapmak istiyorlar? - Benim milkfı.fatım hazırdır. ·1 ı k J ur cuwn tzme erı görülenlerin taltifine - Gı'dı'p efendıs' ı"ne Papa Sı'kstin ro"z ed . . rah .A 1 

M" chl'k . ederek tngilizcesini ı er etme tedir Ko- 1 w b' k . ., erım sız a,_,,ız o mayınız. ı: 
ust ı cephesınden kasdeıtiğimiz · : ıgının ır arar•yle gelecek ders sene- karar vermiştir. verdiği paraların gelmiş olduğunu haber Mösyö Pcretri bir defa daha şaş. ırı;iY 

mana dn şudur : Falan mal. memleketin ı cası Henri Decoi'm idnresi altında cEm-11 sinden itibaren Yugoslav mekteplerin- 1 l d ver""ekler. P 

f 
._,_ •ne şeytan herif bu> diye söylenınJ§· C' 

lı ngi köşesinde yetişiyor ve en uygun niyeti suüstimab ilmini çevirdiği stücl- de Fransızca, Almancadan başka tn- r a d b l . n a Mösyö Peretri .sapsarı kesilmişti. Hay- ttin sırları elde etmek için Pardayaıı_ .:h' 

tekilde ncr~den ve nasıl alabilirim ) yoda, işi bitince sarışın ir genç kadın- gilizce de mecburi olarak okutulacak- · d b" 1 k k d p ~ d l · · Şö l d ..... ~· 
1 

retin en ır çığ ı opar ı. ardayan mege avet ey emışti. · va ye e .,.. tP' 
Teşkilat kclimcs.iyle bilhaıısa kasdet- ln İngilizce konuştuğu göriilmektec1ir. tır. üçüncü sınıftan itibaren her tale- ı•ntı•habatta De ne olduğunu sorunca sükunetini toplıya- leyin erkenden yola çıktığı için .1'';rt"' 

tiğimiz mana ise : «Emniyeti suiistimal> !i!minde Danyel be bir dili seçmeğe mecbur olacaktır. rak cevap verdi: hayli ncıkmıştı. Tekilli reddetınedL ~11 
. ~ ııı~hi ve en ekonomik şerait Ja- ı Daryü aç kalmış namuslu bir genç km l T~ebeler, bakalorya ~tihanını da !n- 1 T l / - Hayır birşcy yok. Çok merakımı mek esnasında birçok şeyler Şövah': !ı.e' 

hilınde · temsil t.odiyor. Çevrilirken gördüğü- ı gılızceden vereceklerdır. V a era ga iptir mucip olan hikayenize devam etmenizi gözünden kaçmadı. Her şeyden c.vvc Jeli"' 
••••• ..................................... mi.iz bir sahnede güzel artist bh- lokan- ! Hiikümetin bu kararı hüsnil suretle rica ederim. mekler bir değiımencinin bile bıl~..;~ıı 

ARKITEKT Jkabul edilmistir · oublin, 5 (A.A) - İntihab11tın kısmi p rcı» t<ıya girip hemen çıkıyordu. Kapıda, :ı: • neticesi şimdiden malumdur. Dö Vale- - Ben de farkındayım .. Benim anla- rinden çok yüksek idi. Mösyö c •. 1,tıı 

B ık d 
•. 

7 

duran lokantacı kadın: cNnsıl, bittimı' ? Hukltk konferansı · · 6 dıkJarımagörePapasözvercliğiparalara maiyeti çok büyük saygı göstem
0 

u a 6 1 · ranın partısı 5, Cosgravein 35, işçiler • 
• y 1•• dergının .

1 
ncı sayJaı diye sonıyor. - Evet, aç dPğildim! B 1 d ö 11 ve müstakiller 8 mebusluk ka1='ıı-

zengın mun erecatı ı e çıkmıo- . e gra , 5 ( .R) - Bugün hukuk ce- .. 
tır. içinde Riza Cavdar oğlunun :-:Ah şu gençl~k .. . ~ı?~~ını muh~a~a za konferansı açılacaktır. Konfcran- mış1ardır. 

ı . T" k ç· H ıçın ... Şu mıdyeyı yıyınız de be1kı g· . d . Yenı· kanunu e as· · k b l" J ı · ..... cı tının · t sın ruznamesın e beyn l !el · ının ::ı u u c mı-"° ur sana , ın, ın ve 1 e mı ceraıın 
Jran sanatının tesirleri, Prof. İng. lecek defa iştihaınız açılır. > Danyel ka- istatistiki de bulunmaktadır. de 409,770, al<'yhinde 331,356 r ey v<'-

Vagnerin Jstanbulda münakalnt bul ediyor. Faknt lokantacının bilm~!- k rilmiştir. 
meselesi, ı.ehirlerde yeşil mınta- diği şu ki bu midye Danyelin o günkü e o r Yugoslav - Alınan 
k lar isimli makalelerden ba,. bütün yemeği idi. Artist bu sahnc<lc 
ka mimar Seyfi Arkanın Ankara- yarattığı heyecana kendisi de kapıla- Buna Jerler ticareti 
da bir apartımam, mimar Abidin rnk çıkarken hfila ağlıyordu. a~ Belgrad, 5 ( ö.R) -- Politika ga-
Mortaşın bir evi, mimar Necmed- Nevyork, 5 (O.R) - Ame- zetesine göre, Yugoslavyanın Al-

din Emre ve Mimar Kemal Te- Sevvah akını rika kurtuluşunun yıldönümün- manyadaki k)earing matlubatı mart 
tiğin lzmirde yaptıkları villalar- 'J J d k l k 3 k' • 1 ayından beri düşmektedir. Yugos1av-
1a dünya mimari haberlerinden Belgrad, 5 (Ö.R) --- Yugoslavya- e 

8.r~a.şa 1 
tan • ıs~ .. ö m~ş, ya matlubatı marttan evvel otuz 

bahsetm.ektedir. 1 nın Adriyatık kıylarına bugünlerde 9o kı~ı~ı otomobıl ~ıgn_e~ı.ş, beş milyon mark iken haziranın bi-
Beledıyelere, teknik büro~aı·ı !seyyah nkını başlamıştır. Dün Çe- • 41 26 kışı bayılmış, bır kışının rinde yirmi milyon iki yüz bin ve 

e ~İmar mühendislere tavsiye koslovakyalı 1500 ve Avusturyalı J ayağı kırılmış, 116 kişi ıersem• haziranın otuzunda da yirmi milyon 
ederız. 300 seyyah gelmiştir.. liyerek yolunu saşırmıştır. marka kadar düşmüştür .• 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
• 

Devlet Oeınır 
Yolları 

kul-idaresinin 
landığı saat 

f •••••••••••••••••• 

lzmirde satış yeri: MORENO D. GABAY, Yolbedesten :

a • 



[BORSA ı: 
1 

Fiat 
Uzum Ç. 

5o Esnaf bank. 
8 J. Koben 

12 15.75 

58 Yeldin 
17. 17.50 

:~~25~ eski yel<\in 
83~ U. Yekun 

Zahire 
i~ Ton Bakla 4.3125 4.3125 

ı033 Ç. M. darı 4. 4. 
'sn Ken. pala. 200 440 

b IZMIR SiCiLi TICAR~ 
uıEMURLUGUNDAN: 
r T ~scil edilmiş olan hmir ki-
~~ıt fabrikası Türk anonim 

ŞırKetı' . 1 7 d'k . nın • -937 tarihile tas-
b~ ki~ sirküleri ticaret kanunu 
u uınferine göre sicilin 2034 

db~~arasına kayıt ve tescil edil
ıaı 'I .. 0 1 an olunur. · 
lıın·ır . ·1· . l v r sıcı ı tıcaret memur ugu 

e;~i ~übrü ve F. Ten~k jmz,sı 
• Sırküler 

• 
SiRKÜLER 

, ~~s mukavelenamesi icra 
.e •ileri heyetinin 17.5.932 ta· 

~lıli içtimaında kabul ve tasvip 
YUrularak tasdiki aliye ikti· 

~lll ve 13 Ağustos 932 ta~ibinde 
0~cil ve usulen ilan olunmuş 

b. 

l( IZMJR KiREMiT FABRl-
1\~: TÜRK ANONiM ŞtR-

ıa·Unvanı ticarisi albnda kire· 
t ıt, tuğla ve alelumum pişmiş 
::~ak . çeşitleri imal ve s~tı.şı 
Ş .sadıle lzmirde Darağacında 

ehiller caddesinde 111 numa
~lh fabrikada icrayı ticarete 
ı;'inuş ve meclisi ida~enin 

Ylul 932 tarihli ve 1 O ou· 
:~~alı kararına tevfikan şirketi 

a adar eden bilumum mua-lbef A • li ata murahhas aza 'Kavalalı 
asan N • •• f . . d . 

tlıec . . . urı ?1~" erı. en . ':'e 
..... hsı ıdare relsı Ô,mer Lütfi, 

iç Hastalıkları mütehassısı 
DOKTOR 

Memleket hastanesi dahili 
hastalıkları seririyat şefi ikin· 
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütün satış deposu karşı
sında 65 numaralı muayene· 
hanesinde hastalarını kabu1e 
baş'amışhr. Telefon 3956 

Evi : Göztepe anartmam 
karşısında No. 1018 

Telef on : 2545 

Domas ve yine azadan Mişel 

Petrini ise her ikisi unvanı şir
keti istimal etmek kaydile müç• 
temian vazedecekleri imzalar 
şirketi ilzam edeceğinden na
zarı dikkate alınarak kayıt 

ve işaret buyurulmasını di le-
riz. 1 Temmuz 1937 

" 1 

lzmir Kiremit fabrik;ısı 
Türk Anonim şirketi 

Meclisi idare reisi Ömer 
Lütfi Akad şu suretle imza 
edecektir: Ô .L AKAD 

Murahhas aza Hasan Nuri 
Kavalalı şu suretle jmza ede
cektir:, 

Meclisi idare reis vekili mü
hendis Ali Nihat Örge şu su• 
retle imza edecektir: 

A. NiHAT ÖRGE 
Azadan Onore Domas ve 

Mişel Petrini miiçtemian şu su• 
retle imza edeceklerdir: 

M.PFTRINI 
lldnci imza okunamamıştar. 
Umumi No: 4884 
Dairede okunup ne olduğu 

anlatılan işbu 1-7-937 tarihli 
sirküler altındaki firma ve i~-

.. 
l ler ııni bebçe ha• 

fUaluu we nebatat aür
f cleriııi öldüren to~ur • 

Poırıpalı bpw denuıuDda 
eatılır. Ve daima kullaııul-ta 

hazırdır. Aynca uba alıaacak ak· 
aaııu yoktur. HaJ&rat içia oldürücü, 

sebr.e we nebatlar içia zaranızdır. Zebirh 
de,;ıdir. Pratik we müHSirdir. 

Uatuıııf ,_.. : .S. &rupı., latuııuı. Galata, Y.,ncll Hu t\ 

..... ........__ 

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

sasına göre haczedılen Gaziler mahallesinde Kemer caddesinde 
82 sayılı dükkan tari~i ilandan itibaren 21 gün ml\ddetle sah
hğa çıkarılmıştır. Yemden takdir edilen kıymet üzerinden almak 
pey sürmek ve sahş şartlarım öğrenmek istiy~nlerin Defterdar-
lık tahsilat kalemine müracaat'arı. 29 - 6-13 (l185) 2129 

Tabiatın Şifa · Memhal~rı 
· Seferihisarın senelerden ileri herkes tarafından : .. tanınmış 
etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette akan 
berrak sularile şöhret alan ( Karakoç ) ılıcalan oo hal.İran· 
dan itibaren açılmıştır. Müzmin romatizma ve kum hasta· 
Jıklarına şifası tecrübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek isti

yenler Birinci Kordonda eski ( Ford garajında) Seferihisar 
otobüslerine mllracaat etsinler. Telefon 2361 

• '. ; . 'I' . • • . . 

il Daimi encümeninden: 
Eksiltmeye koou:an iş : lımir - Menemen - Bergama yolunun 

60+000-61+300, 69+490 .. 90+480 

Acın tutan . 
Bo işe ait şartlar ve ev· 

kilometrolan arasındaki ıosenin esaslı 
onarslması 

: (4775) lira (70) kurut 
1 

rak aşağıda gösterilmiştir: A} Eksıltme şartnamesJ .. 

istekliler 

8) Sözh~Rl projesi • 
El Beynıdırlık işleri genel :Şartnamesi 
D) l\çın ı 

: Bu şartname ve e.vraklan · Bayındır
lık direktörlüğünd,, göıüp inceliye-

:ıaların zat ve hüviyetleri dai· 
. rece maruf lzmir Kiremit fab
ri~~~ı ,Türk Anonim şirketi' na
mına imzaya snHihiyettar mec· 
lisi idare reisi Ömer Lütfi Eksiltmenin , . y~pılaca~ı 

b~lirler. , , . . 

1 'ti i 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfikpap. Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en harJadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man• 

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

·IELYİNATDR 
1 

_ lJULUlOj~~A,N EV- KASA.Si) 
1 

. '' ·' fOLHA.YAJl_IAlfXAYABElitEI. 

1
iiikrop • turaıadalraaha korkulÜdu~ 
/'aranızı kaaada aakladıtınız... ci~ 

,rııec•kl•rlnld . d~ 

aotuk hn11 dolaplannda muhafaza ediniz. 

,kl-defa~az ltlemek~ 
1 , 
laını rıınd6manı verett 

İ.5 SEHE GARAttT1' 'rrecane ootuk hava dolapla@ · 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi .( Büyük Kardiç lı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gü~~ .:..... ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADJ\ : A~m.et Sabri Acarsoy 

... "!.t :ıı ;.: " . . - . . ' ... ~ . ' . "'"'"" • . \. · ~ · ........ · · '~ . .: · . · ·· .... ; · . · • ..-,.._~rtı ;,.Jo• • ı "'": .. ~:ıs:,;."• 

• .. 18 v k'li 0 , , ı, d e ı nore Domas, aıa:. 
.,~n Mişel Petrinide~ · ltialetta• 

0
;n her. hangi · ikisi ·~üçtemi 

d 
1.~ak. ımza edebileceklerine 

·Akad, meclisi idare 'reis vekÜi yer, farih, gün ve 'saat 
mülleiıais Afi Nihat Örge · aia·· · • · ' ·, · 1

• ' 

22 Temmuz 937 perşembe günn ısat , . 
11 el i1 daimi totilm etıitıde · 1 

•• 
Banyolart 

d. · o · D 'M . ..ıı · · i Ek'sillmeye' · girebilmek an .nore omas ~e ışu . • 
P~trin; - müçtemian - in olduğu '· ıçın gereken belgeler : 

1 • / 

1 

aır sırku"I I . .. ü .. 
t ..:r zmır uç ncu no• 
erli v • 

12 gınden 21-9-932 ta'rih ve 

d'~S4 . umumi numara· ile tas· 
1 
B edılmişti. · 

k~ u kerre soyadı kanunu ah
lea?1ına tevfikan imza numune
li ~ı .aşağıda değiştiği gibi mec-
8;1 ıdarenin 25-6-937 tarih ve 
re· sayılı kararile meclisi idare 
Nt~ ve.killiğine mühendis Ali 
duv at Örge tayin edilmiş ol· 
biJ&Undan şirketi alakadar eden 

taabh~m muamelat, ukudcıt, 
id udat ve saire meclisi are . . .. 
lüHi Areısı mühe.ndis Omer 
li kad ve murahhas aza 

asan N · K t 1 ı· · id urı ava a ı, mec ısı 
N '~re reis vekili mühendis Ali 

ı at Ö h b' .. şirk r .rge er ırısı unvanı 

rtllin~ 1 
• ıstimal etmek kaydile 

erıden ve azadan Onore 

ve .münderecatmı tamamen .ka1o 
bul ve iktar eyledikten sonra • 
bizzat yanımızda vazeyledikle
rinı ' beyan ve tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı 
Temmuz ayının birinci Per
şembe günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu 
imzası. 

Umumi No: 4884 
işbu sirküler nüshası, daire

de snklı 1-7-937 tarih ve 4884 
umumi numaralı aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin do· 
kuz yüz otuz yedi yılı Temmuz 
ayının birinci perşembe günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. R, 

Bayraktaroğlu imzası , 
(2250) 1236 

d .. lz~~i~ Mıntcikası kadastro 
Urluğunden: .. 

Mü-

Şa~ih:elyalı mahallesinde Ferah sol<ağında şimalen Ferah sokağı 
Sel san Rebia ve Mehmede ait 6 ,parsel cenuben kısmen 2 par
Pars ~Yılı Abdullah ve kısmen 3 parsel sayılı Saffet garben 4 a: s~yılı maliye hazinesine ait evler ile çevrilidir. 
bilin .evın tapu kaydı hulunmadığı ve mübadeleye tabi ve adı 
tosu nııyen bir Rum dan hazineye kaldığı anlaşıldığından kadast
h,.n .0 ~olda yapılmışhr. Bu evin mülkiyeti ile ve burada her 
iç tı~ı bır ayni hakkı ile alakası olanların ilan tarihinden iki ay 
kağ ed tasarruf vesikalariye birlikte lzmirde Saçmacı Hamam so
lirıe 1~~ 20 sayılı binada kadastro komisyonuna v~ya müdüriye· 

Uracaatları ilan olunur. 2248 (1237• 

Taşra halkına müjde! ... 
le~eınleket hastanesi yanmda gayet havadar bir mevkide 

llııl nsri konfotu havi 

Yeni Park Oteli 
Fuarı 9 E lül Beynelmilel 

tnij y 
nasebetile şimdiden yaphğı büyük değişikliklerle 

F· 1 temmuz 937 tarihinden itibaren açılmıştır. 
lc;tı~at~r ~ok mutedil, servis gayet mükemmeldir. Aylık 
f, rn~a f·ınısafirlere ayrıca tenzilat yapılır. Otelimize bir de

sa n olanlar bu hakikatleri tasdik ederler. 
Mndiriyet 

Muvakkat te~inat 

. 
il Daimi 

Eksiltmeye konulıuı iş 

Açın tutari 

Müteahhitlik ve ticaret1 odası belge• 
Jeri. · • · ' · 
(359) lira. · " 225i .. (1241) 

: lımir • Mene~en ,.. Bergama 
yolunun 11+745 14+225 kilo
metreleri · arasındaki şosenın 
esaslı onarılması. 

: (4129) Lira (69) kuruş. 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

A) Eksiltme şartnamesi 
: B) Sözba~ projesi 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer, tari~, gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Movakkt teminat . 

E) Bay1ndırlık iılcri genel 
şartnamasi 

D) Açın 
: Bu şartname ve evraktan Ba
yındırlık direktörlüğünde gö· 
rilp inceliyebilirler. 
22 • Temmuz - 937 parşembe 

.: günü saat on birde il daimi ' 
encümeninde. 
Müteahhitlik 

: belgeleri. 

: i398) Lira • 

. 
ve ticaret odası 

(2254) 1240 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mıktar ve vasıflan aşağıda yazılı mallar 

15 - 7 • 37 Perşembe günü ı~at 16 da açık eksiltme sureti!e 
lzf!lİr Al11ancakta 8 inci işletme ida.re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is\iyenlerin 34020 kuruşluk· muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve~ikalar ve kanunun dör· 
düncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 16 ya kadar 
lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaatlara 
lazımdır. 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan parasız ahnır. 
Muhammen Bedeli 

Lira Kwuş 

4536 
Cinsi Miktar Eb'adı 

Çam Tahta 5000 "3,40-4XO,t8X0,03 
6-9 2172 (1246) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
S abibinin vergi l:orcunun temini tahsili için müikiyeti tahsili 

emval kanununa te•fikan haczedilen tepecikte Sürmeli sokağında 
kiin 60 sayılı e• tarihi ilAndan itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmışhr. Yeniden takdir olunan kıymet üzerinden 
almak, pey sürmek ve ubf şartlarını öğrenmek istiyenlerin de 
defterdarlık labıilAt kalemine gelmeleri. 

6-13-20 2227 (1238) 

Şifa hassal~rı ·~ubit~~izde tecrübe ile 
1 • 

flabit olan 

. Salihlinin 
1 

MEŞHUR 

KURŞUNLU lıcaları 
Faaliyeitedlr 

He!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Bsnyo!arrla 
bol bahçecik suyu bulunur. B nyo dairesinin hususi otomo• 
bili Sal·hli istasyonunda emre amadedir. Her nileye müsta
kil oda verilir. 

FiaUer: Ban) v ..... ...... . • . . . _ . . ... • ...... ~ •. _ ... . - .. .: r< •• 

yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başrna yatak~ı ı 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşhır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE Alıl BALC' • 
lzmir vilayeti · Baytar 

lüğünden: 
direktör-

Vilayette bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçtan o'an 
35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo lrnru ot y rmi 
günmüddet1e el<siltme usu' ile satın alınacaktır. Bu miktar ar· 
dan 8165 kilo arpa 18500 l<i!o yulnf Torbalının Tepekö} ·ine 
9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 ,kilo 
yulaf Tiren n Mahmutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 kilo yulaf 
ve 17700 ki!o kuru ot Bergamaya 2700 kilo arpa 360 kilo yu
laf 6000 kilo kuru ot Dikiliye 2700 kilo arpa 360 kiio yulaf 
6000 kilo kuru ot Menemendeki depolara teslim edilecektir. 

Bt•nların muhammen bedeJleri 2800 liradır. 1hafe tarihi 12 tem
muz 937 pazarfesi günü saat 12 ye kadardır. isteklilerin 210 
liralık teminat makbuzu ile iha!e günü ~aat 1 O da Vilayet da
imi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha faz.la 
malCamat almak is~iyeolerin Vilayet Baytar direktörlüğüne ve 
Torbalı aygır deposu Baytarlığına müracaatlara ilin olunur. 

20 - 2S - 30 - S (2011\ 1808 
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Gayri menkulüa açık artır

ma ilanı: 
Bergama icra Memurluğun-

dan: 937-67 
Bir alacağın temini istifası 

zımnında haczedilerek satıl

ması kararlaştırılan t&punun 

temmuz 936 tarih ve 14 nu· 

marasında kayıtlı Dikili kazası 

Kabakum müsellim bıcıkh kuyu 

mevkiinde 13 hektar 9800 
.... <'he murabbaı 120 lira mu

ha r. men değerli nıs:f tarlanın 

3 de 1 şayi sehmi ve tapunun 

aynı tarih ve 19 numarasınpa 

kayıtlı Dikil Kabakum müseliim 

mevkiinde 84 Jira muhammen 

değerli 3 hektar 9608 M. M. 
tarlanın ve tapunun ayni tarih 

ve 16 numarasında kayıtlı Di

kili kabakum müsellim bıcıkh 

kuyu mevkiinde 85 lira değerli 

8 hektar 3985 M. M nısıf tar

lanın ve tapunun 18 numarasında 
kayıtlı Dikili kabakum müsel

lim çiftliği mevkiinde 50 lira 

değerli iki oda bir ahırdan 
ibaret harap çiftlik binasının 

ve tapunun 20 numarasında 
kayıtlı Dikili bademli köyü ada 

mevkiinde 166 lira 34 kuruş 
muhammen değerli irili ufaklt 
105 adet zeytin ağacını havi 

1 hektar 109 M. M zeytin ~iğin 
ve tapunun 21 numarasında 

kayıtlı 166 lira 34 kuruş de
ğerli 3 demir kepekli kargir 

ve 39 belediye numaralı dük
kanın 3 de 1 şayi sehimleri 

11 - 8 - 937 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 · 15 
alafrangada Dıkili kazası hü
küm et konağı önünde birinci 

açık artırması ve o gün verilen 
bedel muhammen değerlerin 

yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde o günü takip eden 

26 • 8 - 937 perşembe giinü 
aynı saat ve mahalde ikinci 

artırması yapılmak suretile 
ihaleleri yapılacağından artır

ma şartnamesinin 30 · 7 - 937 
tarihinden itibaren (67) nu-

maralı ile Bergama icra dai
resinin muayyen numara~ında 

herkesin görebilmesi için açık· 

hr. ilanda yazı'ı olanlardan fazla 

malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 67 dos-
ya numarasiyle memuriyeti-
mize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukArda yazılı kıymetin yüzde 

7 ,5 nisbetinde pey veya milli 

bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. l] 24) 

3 - ipotek sahibi alacak

lalarla di~er alakadarların ve 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri 

menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu ilan tari

hinden itibaren yirmi gün için· 

de evrakı müsbite!erile birlikte 

memuriyetimize bildirmeleri 

icap eder. Aksi halde hakları 

tapu sicilile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art· 
tırmaya iştirak edenler arttır· 

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu ma '.umat almış ve bun· 

ları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl· 

dıktan sonra en çok arttırana 

ihale edıfir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz ve

ya satış istiyenin alacağına 

ruchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazRa en çok arttıra-

~ ...... ~~ ~=-~---- -
- - -

_, , 
Istanbul AMERiKAN Koleji 

====-======== A11wikmz Kız l(oleji 
K 1 Z K 1 S M ) : A11ıav1tlkö~· 7 rl.36 160 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden : 

lzmirde tamaşalık mevkiinde 

burç sokağında 167 No. lu 

evde devlet ve Ali tarafından -
Nusret aleyhine açılan izalei 
şuyu davasının cari muhake-

:r.esinde; hissedar oldukları an

laşılan Gem!il<te meyhane bo· 
ğaıında kahveci Ali nezdinde 

bulundukları bildi;ilen Saadet 

ve Alaettine gönderilen dave

tiyeler bila tebliğ iade edilmiş 

ve meşrubata nazaran ikamet· 
gahlan meçhul kaldığı anlaşı

lan M.aleyhlere ilanen yapılan 
tebligat üzerine M. aleyhler 

mahkemeye gelmemiş olduk

larından haklarında gıyap ka
rarı verilmiş ve duruşma 
27-7-937 tarihine rashyan Sah 

günü saat 10 na talik kılınmış 
olduğundan bu celsei muha
kemeye de gelmedikleri ve bir 
itirazda bulunmadıkları takdir-

de muhakemeye kabul edilmi

yecekleri gibi muhakeme gı

yaplarında görüleceğini mübey· 

yin işbu gı..:ap kararı ilanen 

tebliğ olunur. 2228 (1243} 

Dikkat 
Deniz kenarında iki 
ay için kiralık ev . 

veya pansıyon 

aranıyor 

Karataşdan Güzelyalıya ka
dar olan kısımda bahçesi de
nize dokunan iki ay için ki
ralık bir ev aranıyor. Pansi
yon da olabilir. Alakadarla
rın, Saman iske!t!sinde, iş 
hanında Üzüm kurumu vası
tasile bay Nazım Ziyaya ad
reslerini bildirmeleri rica olu-
nur. 1-3 11250) ..,.,. ;: 

nın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma on beş gün da-

a temdit ve on beşinci günü 

aynı saatte yapılacak arttırma

da, bedeli satış istiyenin ala

cağına rüchanı olan diğer ala

caklıların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacakları mec

muunclan fazlaya çıkmak şar
tile, en çok arttırana ihale 

edilir. Böyle bir bedel elde 

edilmezse ihale yapılamaz. Ve 

satış talebi düşer. 

6 - Gayri mekul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı 

verme:ıse ihale kararı f esholu

nara k kendisinden evvel en 

yüksek teklifte bulunan kimse 

arze!miş olduğu bedelle alına

ta razı olursa ona, razı olmaz 

veya bulunmazsa hemen on beş 

gün müddetle arttırmaya çıka

rılıp en çok arttırana ihale 

edıJir. lld ihale arasındaki fark 

ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 

hacet kalmaksızın memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

G. M. H. yukarıda gösterilen 
l 1·8-37 tarihinde Dikil\de işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şart
namesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 2230 (1239) 

Robert Kolej ERK-EK -KJSll·JI 
Bebek. Trl. 36 ... 3 : · i.f. 

ew A&•Wf 

lzmir birinci icra meınurlu
~undan: 

37/12074 
lzmirde Madam Şarlot Bark· 

şer varısı Şarl Barkşere 300 
lira ve 8 Eylül 1327 tarihinden 
itibaren fa"zi nizani ve % 10 
avukat ücreti ve icra masarifi 
8 Eyliil 1327 tarih ve 398 No.h 
ipotek senedile borçlu Göztepe 
tramvay caddesinde 634 yeni 
No.lı evde Nazaret Mikaelian 
ve karısı Diruhi Mikaeliyan'in . 
işbu borcundan dolayı rehinin 
paraya çevrilmesi yoluyla çıka
rılan ödeme emrine mübaşir 
tarafından borçluların gösteri-
len adreste bulunmadıkları ve 
bu itibarla ikametgahları meç· 
bul bulunduğu şerhedilmesi ve 
alacaklı tarafından da ikamet
gahları bilinmemek hasebile 
iJanen tebligat icrasına karar 
verilmiştir. işbu ilanın neşir 
tarihinden itibaren otuz gUn 
içinde borç ödenmez ve takip 
senedine karşı bir itiraz var 
ise ilan tarihinden itibaren ON 
gün içinde bu itirazı istida ile 
veya şifahen icra dairesine 
bildirilip ve bedava vesika 
alınması lazımdır. 

Bu müddet ıarf mda itiraz 
edilmezse ve otuz gün zarfında 
borç ödenmezse rehin paraya 
çevrileceği ilanen tebliğ olunur. 

2229 (1242) 

Bir Gripin a 1madaıı evve! 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN alm&ktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

• 

Aldıktan be~ ... ~~.~.~.~.~ .. ~~.~.~~ 

Ucuz - Tesirli - Zarars1z 

1 
TOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin· müsteciri 
Tllrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
re.ile bütün Eğe halkına ken· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahah bu· 
lurJar. 

Birçok buıuı;iyetlnine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuıdur. 

TDuuafet 
aburifarz 

~TU 

\ 

TURAN Fabrikaları mamulAhdır. Aynı zamanda Turaıı 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllı:ellik kreın: 
Jerini kullanımı. Her yerde !latılınoktadır. Yalnız toptan sa .. 
tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada um~~ acen 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edınız. 

Posta Kut. 2z4 Telefon E45& ....... 
wee m :Jlı .. 1 e:± ,. 1 

lzmir Vilayeti Defterdarlığında~; 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsil emval kanununa,)~ 50 

haciz edilen Mirali mahallesinde Kara Kapı sokağında vkaı~ka' 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılıgak ç pe'/ 
rıldığından yeniden takdir .~vdilen kıym_et. üzerin_den alına rdarb1' 
sürmek ve satış şartlarını ogrenmek ıstıyenlerm Defte

21
31 

tahsilat kalemine .szelmeleri. 29-6-13 (1187) 



~
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T'EMMUZSAU 1937 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~E-~~t=A~S~L--z~R~-~~~~~~--~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~~~==~~ F=-~r~~t::--e.:;l~li~S:;p~~~~r~c~o.=:_::-.!>oi---~· ~--· N. V. --.!'!· ~~·uıa•k•, ~Bo•ğ•a%•, B~u-ru•nll!lh•as~ta•- - Olivier Ve Şii. 
v ,~,. F. 11. \la il Oer lıkları mütahass111 LıMITET 
apuruAcntası & c D k O t V t 

RovALE NEERLANoAis Zce ~o. o tor pera or apur acen ası 
DElITSCHE LEVANTE UNtE BİRlNCİ KORDON REES 

F,.telli KUMPANYASI HAMBURG s 1 K ' t BiNASI TEL. 2443 
~N CHIOS vapuru 2 temmuzda bek- a m 1 u a ç 1 Lllermao Lines Ltd. 

lip ~ vapuru 9 temmuzda ge- leniyor .• Hamburg ve Bremen li- OPORTO vapuru on temmuzda 
~ •. • V arna - Köatence li- manlarından yük çıkaracaktır. Liverpool ve Svanaeadan gelip yük 

IÇ!n Jiik alacaktır. AMERICAN EXPORT UNES 8 · B 1 Mkaracaktır. 
O Muayenehane : iriocı ey er T" lltD~ ~=--.. __ -RIENT UNtEN The Export Ste-amıbip corporation POLO vapuru on temmuzda 

lrl -=-=~ motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- No. 36 Telefon 2310 Londra, Hull ve Anventen gelip 
ifa~ ~e olup Rot~ttdam ~a beklen!y~r. ~evyork ve Baltimor Evi: Göztepe tramvay cad· yük ,çıkaracak ve ayni zamanda 
~ - Gdynıa ve akandmavya lımanlan ıçm yük kabul eder. desi 992 Telefon 3668 Londra ve Hull için yük alacaktır. 
Zf: için yük alacakbr. EXECUTlVE vepuru 9 temmuz- t 26 (481) THE GENERAL STEAM NAV1-

Ct.UCA PO~K.A A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük----------• GATION LID. 
K alacaktır. • ADJUT ANf vapuru haziran ao-lECl-UsT umpanyuı AMERICAN EXPORT UNES Z A Y J 

ıntııda belde AN ;pi'1 21An tem- The Export Steamıbip corporation nunda gelip Londra için yük alacak-

~1'nia ve Dnıne . e ~ up ven- Pire Aktarması Seyri Seferler lzmir belediyesinden a1mış tır.DELOS vapuru 1 ı temmuula 
Yıik •'·--• _ - antzıg lımanlan ıçın EXCAMBION vapuru 2 tem- Jd v 470 maralı ehi. t 

--.:aJttı o ugum nu ıye • Hamburg, Bremen ve Anverıten 
SeftVtCE ~A· muzda Pireden Boston ve Nevyork namemi zayi ettim. yenisini gelip yük çıkaracaktır. 

SU RITlME ROUMAIN için hareket edecektir. k' · · b k 
dt .. ~VA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem- alacağımdan es ısının Ü mü NOT : Vürut tarihleri, va-
tııa~:-1~: Cenova ve Marıilya Iİ· muzda ~ircden Nevyork için hareket 'olmadığını ilin ederim. pur)arın isimleri ve nav]un üc-
-... yı IÇın yük alacaktır. edecektır. ~ HOBIT VITEL retJerinin değiıiklikferinden me· 
t .. 

0 lcu kabul eder. Sf..Y AHAT MODDETt 2249._jl~2-3 ... 9l.._-...s,.;;uliyet kabul edilme%. 
~i harek t t ihl • 1 ·•~-- Pire - Boston 16 Gün ~l:m!lıııra 

e ar eny e ıuuı p· N k 18 G" E K 
U deW• iklikl ıre - evyor un - Cicim sana ezacı. emal Kamil kolonyası getirdim 

\l 'yet kah gf erden acenta mes- SERVtCI MARlTlM ROUMAtN - Belli Hilal ecıanesıne uğramışsın ...• l>tha u etmez. Bucareıt 
J:',lteU· fazla malumat almak i~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
~t '~co ~a?ur acentasma mü- muzda bekleniyor •. Köstence, Suli-
l'tti Lnesı rıca olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 

~.. FON: 4142 ! 4221 / 2663 limanları için yük alacaktır. 
~ -- B JOHSTON V ARREN LtNES Ltd. 

D• • • Livepool 
iŞ Hekımı DROMORE vapuru 18 temmuz-

l L~ulta~ Nac·ı !~t;~~:~~~if:tv;; ft U lbrail lımanlarına yük alacaktır. 
SOC. ROY ALE HONGROtsE 

Danube Maritim 
IIORT AÇSU DUNA v~punı 10 temmuzda bek-

-~~~talarını Birinci Beyler leniyor. BelŞ?rad,Noviıad, Budape§te 
...,q.: 36 Bratialava, Linz ve Viyana liman-
tdtt. numarada kabul lan için yük alacaktır. 

Ô
Sabab 9 • 12 DEN NORSKE MtDDELHAVS-
il d UNGE OSLO R e en sonra 3,30 - 6 BAALBEK motörü 23 temmuzda 
•ndevü için telefon ediniz bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor-

~~~T~E~L~E~F;O~N~2~94~6~~~v~eç~l~im~_a::n~I:an~iç~in~y~ü;k~a;la;,c;a;kt~ır~.9 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

... 
• • • • • • • 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

l<arad 
""' a, havada yaşa-... Vt • 
ltıikrob ınsanlara hastalık 
hba u aşılayan ne kadar 
·ı" rat fi e b Varsa yumurtala· 

tdt
11

• eraber hepsini imha 
Ribi ' tn~ara ve l!tanbul 
h•at uyuk şehirlerdeki 
k ane h . h a, kışı' apıs ane, fabri-
diier a ve mekteplerde 
~•buı ın~rkalara tercihan 
\rı·uidalen yegane ilaç 

Orjiıı 
1 

tt markalı flittir. 
1, 4 I~ ambalaJ'ları: " v 
d ıtr lik "'' ,a, 
. tn Çeş~ . kutular, için· 
~trtlilc elı ve sifonlu (20) 
1trde hususi demir varil
l>trak ve dökürn halinde 

end 
~ ~liız) v~ toptan sahhr. 
\l••~ti . Yuzde yüz imha 

ı,,d nı haizdi H 1 k 
1 . an kor r. asta 1 • it '2 .M in lN E.N ı,.,..ı 
tfi tab unmak ve gece· R t1 ..,, .lEMu.. 
tıild at Uyumak. • • ,...~ A!~A r DEPOfUDUR 

e (~li ıçın evı· 

Kolonyan "Gönül"mn, Ba~ar çiçeğimi, ZDmrüt damlasımı, Al· 
tm rüyamı, Fulyamı, Yasemınmi ? .. 

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

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

haci% edilen Mes'udiye mahaJlesi birinci kordonda kain 348-500 
taj sayılı bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkertlmışhr. Yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak, 
pey sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarhk 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 

29-6-13 2127 (1183) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsil emval ka

nununa tevfikan haczedilen Ab111et ağa mahallesinde yol bedes
teninde kain 28 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. 

Bu kerre yeniden takdır edilen kıy~et üze.rinden pey sürmek 
almak ve satış şartlarını öğrenmek ıstıyenlerın Defterdarlık tah· 
silat kalemine mürncaatları. 29 - 6-13 (1184) 2128 

.., lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hacı Mahmut 

mahallesinde Birinci beyler sokağında kain 12 eski ve 1 O yeni 
sayılı hane tahsili emval kanunu yasasına göre haczedilerek 
tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle muzayedeye çıkanlmışhr. 

Bu kerre yeoidt:n takdir edilen kıymet üzerinden almak pey 
sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarhk 
Tahsilat kalemine müracaatları. . 

22-29-6 2017 (2017) 

lzrnir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temi.ni tahsili için esnaf şeyh ma

hallesinde hastane caddesinde kiın 1 No. lu hane tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilerek tarihi ilandan itiharen 21 gün 
müddetle satılığa çıkanlmııtır. Yeniden takdir olunan kıymet 
üzerinden almak ve satış şartJar.nı öğrenmek istiyenlerio 
Defterdarlık Tahsilkt kalemine müracaatları. 

29 - 6-13 2132 (1188) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibnin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasma göre 

haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan ıokağanda kain 
eski 16 yeni 26 sıayı!ı hane tarih~ ilandan itibaren 21 gün müd
detle satılığa çıkarıldığından yenıden takdir olunan kıymet üze· 
rinden almak pey sürmek ve satış şartla,ını öğrenmek istiyen· 
lerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

~t aaö-ı iZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
Rt 0 •nı tul b J f 1· ld" '-~ •ın a ann envaı vardır. Son posla na la ın ge ı. 
~heden daha ucuzdur. Telefon : 3882 

29-6-13 (1186) 2130 
~ ' I \ • - - • ' 

ib+•ns4-'§ $ r Ti mm aQ! ım r C' **• 

Ş S. Ferit Eczacıbaşı 

~. iFA ECZANESi • 

Diş n1acunlarının incisi 

RADYOLi ·N 

-

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyaz.lamp pnrlamu.ı 
ve kat'iyy~n çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyet 
verir. 

Günde iki defa kullanın,z. . 
Daima Radyolin 

, n 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK ecıaneıi Jaboratuarlarında hazırlanan Ju· 

V:!ntin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 

Juvantin IBÇ boya]arını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
fen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Gençlere müjde 

• 

Eyi ve elverişli Motosiklet istiyen "TRIUMPH,. markas101 ter· 
cih eder. 

Sağlam, lilks, kimilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFA. 
mukası abnız. 

Tediyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve sabş mahalli Büyük Kardiçeli Han No. 42 

S.KALOMENI 
nnı iöılük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
l' Tıbbi müstahzarlar En Parl~lc 

Devlet demiryolları işletrr.e umum · 
müdürlüğünden: 

trrn 1 Dereceler •ıhb· oı ar A . 
•t 1 ihtiy · nıerıkan. Duş lastikleri. Hulasa 

daima açların hepsi her yerrten çok ucuz 
V nıevcuttur. 

eholid su tasfiye cıhazlarının 
lzıniı- münıessilidir. 

Kudreti -

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Uz 
vdemiıli. 

idaremiz maliye ve muhasebe işleri dairesile işfetme müdür
]ükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur ahnacaktır. 

Müsabaka imtih~m 20 Temmuz 937 Sah günü saat 14 de icra 
olunacakbr. imtihana girmek istiyenler ne gibi şartları haiı. ol-
maları ve ne gibi vesikaları vermeleri la1.1mJeldiğini Ankarada 
maliye ve muhasebe işleri dairesinden lstanbulda Haydarpaşada 
Birinci ltletme, hmirde Sekizinci işletme mes'ul muhasipliklerin-
den öğrenebilirler. 2-6-9 t2184) · 1219 



Sahife 10 YENlASIR 6 TEMMUZ SALl 1937 A 
6 !!.. -> 

Son Londradaki hidiseler dört .. . 
yırmı saatte 

. . .. ~ . . - . . - . 

• 
1 nutkunu bitiremedi 

Sir Osvald Mosley Ingiliz faşistleri ittihadının nüma
yişinde alkın a eyhte tezahüratiyle karşılandı 

Başvekil ve hariciye nazırı birer nutuk söylediler. lngiliz kral ve kraliçesi Iskoçyada tezahüratla karşılatlJ 
Londra, 5 (A.A) - lngiliz fa- dedir.. ye edilecektir.. . yan ve Alman kıt' alarma müracaat 1 

ıistleri ittihadı dün öğleden sonra EDENİN NUTKU Diğer cihetten nyni suretle mo- etmesi bizim iğbirarımızı bir kat da-
polisin himayesinde bir nümayiş ter- Londra, 4 (A.A) - Hariciye na- dem bir hn.le konulan ayni tipteki ha arttırmışbr. Düşmanlarımız utan-
tip etmiştir .• lçtimn. mahalline gelin- zırı B. Eden bugün Bougtoncla söy- Malaya zırhlısı ela Maltaya gitmek madan galiplerin hak.kından bah
Cliği zaman lngiliz faşistlerinin re- ]ediği bir nutukta ispanya vaziyetini üzere yola çıkmıştır. Zırhlı Akde- sediyorlar. Biz bu hakkı inkar edi
isi Sir Osvald Mosley faşistler tara- tetkik etmiştir. Eden, İngiliz hükü- niz fi)osurun amiral gemisi oİan yoruz .• Ve her zaman da edeceğiz .• 
hndan Roma usulü selamlanmıştır. metinin esaslı hedefini lspanyol har- Gueen Elizabetin yerine kaim ola- Memleketimizi esir ettiler. Fakat 

O esnada halk Entemasyonali bini İspanyol hudutları haricine tn- caktır. Bask halkının ruhunu esir edemiye-
aöyliyerek yumruk kaldırmak 5U- ırmamak ve bu memleketin arazi Taç giyme merasimi dolayısiyle ceklerdir •. 
retiyle selam vermekte idi.. tamamlığını temin etmek olduğu- lngiltcrcye gitmiş olan Gueen Eliza- Amsterdam, 4 (A.A) - Mahallt 

Sir Mosley Hoparlörlerle müceh- nu söylemiş ve demiştir ki : bet modern bir hale konulmak üze- makamat geçen gece Fle Tiguede 
hez bir arabanın üstüne çıkar çıkmaz re Portsmouthda kalacaktır. lngiliz bayrağını taşıyan Thorpe-
halk eline ne geçerse faşist şefinin 
başına atmıştır .. 

Sir Mosley arkasını tnraftarlnrma 
doğru dönerek ıslıklarla ve güri.ıltü
ye rnğmen nutkunu söylemeğc bacı
lamıştır .. 

Bundan sonrn alay T arafalgar I 
Sguarein önüne geldiği zaman tak· LS;;ıır.ı.-.-.. __ 

riben yirmi beş bin kisiden mürek
kep bir halk kitlesmin söyledigi en
ternasyonal mar iyle karsılanmı tır. 

Mosley burada haykırmalara ve 
itirazlara rağmen ikinci bir nutuk 
söylemi tir. 

Alayın dağılması pol "Çe alınan 
tedbirler sayesinde sükOnetle cere-
yan etmiştir.. Sir Osuald Mosley btf.'. 

BAŞVEKıUN NUTKU J, gıliz kral ve. J.raliçl"si, kral ailesi crk4nıylc biTliktc at koşulannı seyrediyorlar CEPHELERDE General Miaja matbuata ;~ 
Londra, 4 (A.A) - Başvekil B. ispanya ile şu veya bu hükümet Gal memleketi Jimanlanm ziya- ,hali isminde bir lspanyol vapurunu Madrid, 4 (A.A) - Merkez cep- natta bulunarak Jaramas cephe:~ı; 

Çemberlayin bugün öğleden sonra arasında tercih gözetmeksizin nor- ret etmekte olan Royal Oakın tevk.if ~tmiş~ir. \'apurda Bilbao ~esi : 9uada~ajara eyaletinin şima- şimdi tam bir sükunet h:JI 
Birminghamda müntehiplerine hi- mal ve dostane münasebetler idame icap ettiği zaman Jspanyol sularına şehrındekı cumhurıyet makamları imde cumhurıyet kıt alan Aragon sürdüğünü ve asilerin bu cePh ıJI 
taben büyük bir nutuk söylemiştir •• ediyoruz .• Ademi müdahaleyi bü- hareket etmek üzere Plymouthda tarafından yükletilmiq Bilbao ban- yolunun garbında bulunan asi hat· h" 1 d d 1 Q oıd 

- b k k l :r b' k k . . ucum arının ur uru mu:r Başvekil, son yapılan intihaba- yük bir itina ile tat İ etti · Ve bu- bekledig"'i malumdur •. Varspite ve ka arına mevdu para ve esham bu- larının ır aç ısmmı ışgal etmış- .. l . t• ,ı 
J k V 1 1 - l k l d' nu soy emış ır. ,.,. tın milletin siyasi idarede değişiklik na riayet göster i •· e ngi iz yar- Malaya zırhlıları gibi Royal Oa- unma tadır.. er ır.. L dr 

4 
(AA) _ BahriY' it' 

istemediğini gösterdiğini kaydettik- dımı her iki tarafın mültecilerine de kın da on beşer pusluk sekiz tane to- Vapur polis nezareti altındadır. Estramadure yolunda Caraban- 0 .n a, . '. . ..... öre j 

ten sonra hükümetin ilk va?ifesinin yapılmıştır.. Son haftalar z?rfmda pu vardır. Gemi tayyarelere karşı P~?sler yolcuların dışarı çıkmasına ch~l'd: cümhuriyet. ~o~u kuvvet- zaretınden . bıldırıl~ıgı~e g 1'
0

_,lf 
memleket teslihatını sür

0

atle ilerlet- Madrid sivıl halkının Valensıya yo- hususi bir zırh ile mücehhezdir. musaade etmemektedir .. Geçenlerde lerı duşman mevzılerını bombardı- panyanın şımal sahıllermde l 
mek olduğunu ve İngiliz teslihntı- lu ile ve Jngiliz hastane gemileri va- Londra, 4 (A.A) - Resmi mah- ~rochellc de buna benzer bir ha- man etmiılerdir. yapan iki lngiliz torpidolJJ 
nı bir çok devlet munıhhaslarıJJın ve sıtasiyle tahliyesi için Valans hü- !ellerde söylendiğine göre Fransa dıse cereyan ettiği hatırlatılmakta- Tage cephesi : Hükümetçiler To- bir mil yakınına milliyeti ıı1 ,ı 
bilhassa küçük devlet mümessilleri- kümctiyle müzakereler yapılmış- ile İngiltere arasında yapılan istişa- dır.. ledoyu bombardıman etmitlerdir. bir tayyare iki bomba atmıştı!;••' 
nin ve keza dominyon delegelerinin tır.. reler neticesinde Fransa hükümeti ......... p•••••••••••••••••••••••••••k••••···.·•••••••d•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
büyük bir memnuniyetle karşıladı- Müteakiben Eden Akdenizden bazı şartlar altında Bask mülteci- t b • k t 
ğım söylemiştir. bahsederek şunları söylemiştir : lreerkjn1inspaFnraynasnız10topdra1•8~e1a1 rmındahanaılgeerı~nee- Or e iZ e lr SUI 8§ 

Çemberlayin, silahlanma ile mü- Akdeniz lngiltere için yalnız 
terafik olarak ticaret, endüstri, ve bir geçit yolu değildir. Akdeniz in- gitmeğe müsaade etmiştir. 

ziraatı da ilerletmek lazım geldiğini giltere için en mühim bir emniyet Bunun için Santander makarnalı Lı.zbonda başvekı·ıı· o·· ldu·· rmek ı·stı• ye11 
kaydetmiş ve demiştir ki : yoludur. lngiltcrenin İspanyol me- evvela Fransaya gidecek olan va- J' 

Şimdilik Amerika ile müzakere- selesine karşı gösterdiği alakasızlık purlara binen mültecilerin bir liste-
ler yapılmaktadır. iki devlet arasındn. bizzat kendi menfaatlerini ihmal sini verecektir. Tahliye işlerine tah- b• b b • • •d•ıd• 
bu bapta memnuniyet verici bir an- ettiği eklinde tefsir edilmemelidir .. sis edilen vapurlara silah. ku11.anabi: ır om a sesı ışı 1 1 
laşma elde edileceği ümit olunabilir. lngilterenin Fransa ile olan mü- lecek yaşta olan erkeklerm bınmesı 
Ancak vasi sosyal ıslahata girişme- nasebatı mükemmeldir. Ve bu dost- yasak!ır.. Llzbon, 5 (Ö.R) __ Başvekile ya-ı Başvekil B. Salazara balkona çı-jtur.. .,~; 
ğc imkan yoktur .• Çünkü memleke- luk hiç bir kimsenin aleyhine rnüte- Paı;ıs, 4 (A.A) -- ~.sk mur~hh~s pılmak istenilen suikast hakkındaki karak halka teşekkür etmiş ve : Bu sokaktaki lağıma k0" dJ. 
tin bütün mali kudreti silahlanmag-a veccih deg-ı'ldı'r. heyet Ba k ba k 1 A hk'k d ed'I k d' B Be 'had - d d I k l' b' bo ba b89· 1 ı, s şve ı ı guırreın ta ı ata evam ı me te ır.. aş· -- n ı et etmege gi iyor um. o an uvvet ı ır m -_.,.ı 
tahsis olunmuştur.. Bununla bera- Nihayet Eden demiştir ki : memleket hudutlarından ayrıldığı vekil suikasde uğradığı sırada bir Onlar beni öldürmek istiyorlardı .• her pazar olduğu gibi bu~~ 
her hükümet bir sosyal ıslahat pro- Bizim silahlanma programımız sırada neşrettiği bir beyannameyi dostunun vinde ibadete gidiyordu .. Görüyorsunuz ki ölmedim •• Yalnız dostu Doktor Torearlu'un e~•~ 
jesi hazır:ıyacaktır. bütün devletler ve bilhassa küçük tebliğ etmiştir.. O civarda fenerlerini söndüren bir bir arkadaşım ağır aurette yaralandı. küçük kiliseye dua dinleJl'l~ ~ 

Edinburg, 5 (Ö.R) Büyük devletler tarafından sulhun lehin- Bu beyannamede Aguirre mem- otomobil içinde bekliyen beş kişi Nümayişlerinizden mütehassis ol- giderken patlamış ve Tret ll'r 
Britanya kral ve kraliçesi, yanların- de bir hareket olarak karşılanmakta- leket namına Bask halkının maruz suikast tertibatını tamamlamıştı ... dum .. T eşele.kür ederim •. Şimdi sü· rarak civardaki evlerin csJ9 ( 
da prensesler olduğu halde Edinbur- dır. ... kaldığı soygunculuğu dünya huzu- Bomba, başvekilin evinden çıktığı kunetle dağılınız.. Evlerinize gide- kırmıştır.. ~e~) 
ga gelmiş ve halk tarafından hara- Londra, 4 (A.A) - 1ngilterenin runda protesto etmekte ve ezcüm- sırada patlamıştır. rek çocuklarınızın, eşlerinizin yanın- Başvekile bir şey olmaın~! jyİY 
retle karşılanmıştır. Dört yüz se- Akdeniz filosu modern bir hale le şöyle demektedir : Suikast haberini öğrenen halk da mesut olun .. » disi dostunun evine gidere• J 
neden beri b~r ~skoç kraliçe.sinin Is- konulan ve yakında Maltaya avdet - Bizi topraklarımızdan ayırmak derhal başvekalet dairesi onunu Lizbon, 5 (A.A) ~- Boğa mey- hazır bulunmuştur.. y J 

koça .. ge1mesı ılk defa vakı olmakta edecek olan 31, 100 tonluk Varspite için lspanyol faşizminin para ile tu- doldurmuş ve başvekili görmek ar- danına yakın bir caddede B. Salaza- Şehir mutat sükununu JJl 
oldugundan halk büyük sevinç için- zırhlısiyle ehemmiyeli aurette takvi- tulmu§ ecnebi kuvvetlerine ve hal- zusuyle nümayi§ler yapmı§tır. ra kartı bir suikast vukubulmuş- etmektedir •. 


