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Başmuharrir ve umumi neşriyat milı!ilrli: 1 • Muhafızgücü Denizlide 

HAK.K.IOCAKOCLU 1 
ABONE ŞERAiTi 

Denizli, 14 (A.A) - Ankaragücü bisikletçi
leri dün saat 18 de Denizliye geldiler. Bölge he- 1 
yeti, Parti \'e ilçe başkanı, kulüpler ve sporcu
lar tarafından altı kilometre mesafede karşılan
dılar. Bugün vilayeti, belediyeyi, komutaiılığı 
ve Partiyi ziyaret edecekler, şehrin muhtelif 

DEVAM MüDDETl 

Senelik .•••••• 
Altı aylık •••••• 

Türkiye için 

1300 
700 

Hariç içini' 
2800 
1300 
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Manevrada Vekiller de bulunacak 
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Atatürk, ismet Inönü manevralardan .::::::::::r~~:ş~:~::::Ji1=~ı;;;fj::::::::::::· 
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sonra lzmire şeref vereceklerdir • 
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Hatay 
Türklüğüne 
uzanan mütecaviz 
el kırılmalıdır ... 
Halaydan kötü, çok kötü ha

lıerler geliyor. 
Yeni rejimin dü,manları çıl

rınca bir sergÜzeft heve.ine ka
Pılarak yine harekete geçtiler. 
}'İne tecavüzler, suiliastler, cina
lltler biııladı. Yine kindar haydut 
el/eri kana bulandı. · 

Biz, Suriye ile olan münasebet
lerimizin bütün komşularımızla 
olan münasebetlerimiz gibi riyasız, 
Qçık bir dostluk havası içinde inki
faf etmesini, müşterek menfaatle
tiınizin iycap ettirdiği her yerde sa
ll'ıiıni bir iş beraberliğine müncer 
olmasını istedikçe, Suriye müdira· 
Ilı, kendilerinden beklenen kıyasetr 
bir türlü gösteremiyor, dürüst bir 
ıiyaset takip edemiyorlar. Şuursuz
ta azgınlıklara sebebiyet veren 
ll'ıuharriklerin hep Şamdan kolları
tıı sallaya sallaya gelişleri vaziye
tin vehametini arttırıyor. 

Hatay Türklüğü, senelerden 
beri bu sevimli Türk yurdunda ça
lı.,an fesad ocaklarının Hatayı is
tiklalinden mahrum bırakmak için 
lıası) çall§tıklannı bilmez değildir. 
Onun içindir ki karışıklığa sebebi
Yet veren hareketlerden daima sa
ltınınış, silahlı haydutların tecavüzle
~ne şayanı hayret bir soğuk kanlılık
li mukabele etmesini bilmiştir .• 
ataylı Türk, kendi mukaddera

~na hakim olmak azmiyle yaşadı
l(ı toprak parçası üzerinde artık 
hamisiz olmadığını bilir. Ha taydan 
Yiikselen feryatların akissiz kalmı
Yacağını bilir ... Silahı tedhiş vasıtası 
0 larak kullananlar da bu metodla
tın çok tehlikeli olduğunu, Hata
Yın haydutlara baş kaldırtmıyan 
~iirkiye gibi bir hamisi olduğunu 
ılmelidirler .. 

Hatay davası kafi olarak halle
~il'.Diş bir davadır. Hatayın istiklıl
ını milletler cemiyeti tasdik et
ll'ıiştir .. Türkiye ve Fransa, milletler 
~rniycti ile beraber olarak, Hata
hn yeni rejimini içerden ve dışar
dan gelen tehlikelere karşı müda
faaya mecburdular. Vaziyet sarih
tir : 

. Hatayda işlenen cinayetlerin ye
Ilı rejimi daha doğmadan boğmak, 
lııillettaşlarımız arasına panik saç
llıııktan başka gayesi yoktur.. Bu 
plgınlıklan sevk ve idare edenler 
ıt.endilerini tedibe muktedir bir ha
teketle karşılaşmıyaraklarını zan 
tdiyor, bundan cesaret alıyor-
1-r. Hatay Türklüğünün haklarını 
"e emniyetini en geniş ölçüde ola
lak temin etmek vazifesiyle mükel
ef olanlar bu i~te acızlarını meyda
~~. koydukarı gün Türkiyenin ken
k•sıne düşen vazife ve salahiyetleri 
ltllanmaktan bir an bile geri dur

llııyacağı muhakkaktır. 

Bugüne kadar Suriye ile mü
)"sebetlerimizin tabii bir inkişaf yo-
111nıı girmesini arzu ettiğimizden 
.~~kınlıkların devam etmiyeceğini 
~llıit ettik. Suriye umumi efkarın
'/~ Türk dostluğuna atfedilen bü
~k kıymetin Şamdaki devlet 

~I anılarının siyasetlerine müe;,,ir 
0

1ınasını bekledik. Herkesle dost f tnak istiyen Türkiyenin Suriye 
1.akkında a}Ti arzuvu beslememe-

81 . 
Sile imkan yoktu. Diğer taraftan 
~ ~riyenin salahiyettarları da sırası 
;: dıkçe Türkiye ile dostluğu bir 
t ecburiyet, hatta hayati bir zaru
et saydıklarını söylüyorlardı. l3u 

._ SONU iKiNCi SAHiFEDE -

ŞEVKET BlLGIN 

• Fuar Ağustosun • • 
yırmıncı Cuma 

günü lktısat Vekilimizin 
mühim bir nutku ile acılacaktır 

' Bır haftadnnbl'ri İstanbulda bulunan 
bdcdıye reisimiz, Atat...,.J,e ve İsmet 

lnonüne lzmırın taı.imatını bildirmiş ve 
Fuın- münasclıetıyle şehrimize şeref ver
rr.elerini ric~ ctm;ştir. Büyük Şef ma
ı 'raları mUreakip 1znıirin hasretini 
[ıdermeı•i vaad et:nişlcrd;r Başv<kilı

ınız kenı!ilerıne refakat edeceklerdir. Şu 
haldQ Fuarın ilk haitı.sı ıçinde lzmir 
Atatllcl<le Başvckılimizi kendi sinesinde 
roMM!lt lx tiy•~!ıj! na ka'"U'acak ,.e en 
b ·y b:.yraırmı r~pacaktır. Belediye 
n 51mı;:d. n belediyeye g•~cn bir telgraf 
r • scvınçli bberi teyit etmiştir. 

FUARI iKTiSAT VEKJLIMJZ 
AÇACAKLARDffi 

;Başvekt}jmizin Trakya rnanevralan 
r.-ıunaseöe:tiyle iz.miri :şereflendirmeleri 

- SONU lKINCJ SAHJFEDB -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir lngiliz Heyeti 
K ru üzüm mübayaa ııida bulun
mak ve mübayaa işlerini tanzim 

etmek için lzmire geliyor 
Türkofis direktörlüğüne gelen resıru 

malumata göre Ingilterede müesses top
tancılar üzüm kooperatilinin müdürü 
Mister Bro\\-n'un riyasetinde olmak üze
re muhtelif şirketlerin müdürlerinden 
mürekkep bir heyetin yakında şehrimi
ze gelmesine intizar olunmaktadır. He
yeti teşkil eden zevatın isimleri ile 
temsil ettikleri şirketler şunlardır: 

Mançesterde Whole Sale kooperatif messili G. H. Meade. 
şirketi direktörU W. T. Cardinaı, Iskoç- Heyetin gayesi yeni sene kl:ru üzüm 
ya Whole Sale kooperatif şirketi direk- mahsulümüzün mübayaa işlerini bizzat 
t .. · ·D ,.e dog· rudan dog" tanz · tın k oru · Cameron Thompson, Iskoçya ruya ım e e ve 
Whole S-' k lif . k 1. . . bu sahada anlaşmalar yapmaktır. Ingil-ille OOJX'ra şır e ı menaJerı .. 

tercy~ muteveccih olan üzüm satışları-
G. Denholm, Northampton Vlhole Sale mıza geniş imki\nlar vermeyi istihdaf 
kooperatif şirketi mümessili Leith C. eden bu ziyarete alakadar makamlarca 
Law, Mançester kooperatili mes'ul mü- büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 

Sicil ya halkına 

Şimdiye kadar 47 
Türk yaraladılar .. 

Fransızlar Cezire isyanını bastırmak 
için tay yareler kullanıyorlar 

Fransız Topçuwn - YAZISI OCONCO SAHtFEDE -
~-------.. ................. .._ .... ________________ ...... ___ __ 

Sovyet Uçmanları Hakkında 

Roma radyosu ''18 saat
tenberi haber yok,, diyor 

Hava kahramanlarının kar fırtınasiyle 
mücadele ettikleri tahakkuk ediyor 

inşa münasebetiyle 
Haliçte tören yapıldı 

ıt.T Sovyet ııçmanlarının kıırdııklan kampGeçen seyahatlerinde Şimal kutbun.la 
ı•utuk söyledi, adanın vAzrsı vçvNcv sAHtFEDE 

Milli müdafaa baka
hazır bulundular 

Başvekil ve 
nımız törende 

ehemmiyetini belirtti """""'""'"""--lr_a_k_H-=e-y_e_ti_l_s-ta_n_b_u_ld_a ___ -.,,..._ 
Rugasa, 14 (A.A) - Stefani ajan-

sı bildiriyor : H d d 
Dilçe söylediği nutukta Ada ay arpaşa garın a 

tarihinin biri 1960 tan 1922 ve di-

Krupp firması direktörü bir nutuk söyledi 
Gemiler bir senede tamamlanacak 

ğeri 1922 den bugüne kadar olmak 

1 
k 

1 
d 

üzere iki devreye ayrılabileceğini ve merası· m e arşı an ı 
bu ikinci devrenin bütün asır müd-
detince devam edeceğini kaydettik
ten sonra birinci devrede Sicilyanm 
vatana karşı olan vazifesini aşkla 
ifa ettiğini, ikinci devrede İmpara
torluğun teessüsünden sonra Sicil
ya meselelerinin mühim bir plan
da mütalaası icabettiğini zira Sicil
yanın bugiln her zamankinden da
ha ziyade yurdun hududu olarak İm· 
paratorluk İçin hayati ehemmiyeti 
haiz bulunduğunu bildirmiş ve Fa
şizmin bütün sahalardaki basarıla-

Sakarya de:nizaltı gemimiz rını saydıktan sonra sözleri~i Ru-
İstanbul, 14 (Telefonla) - Alınanı zırlanan merasimde Başvekilimizle sa- gasa ahalisini mamur Sicilyayı ve 

Krupp firmasına sipwiş edilen dört de- yın refikaları, Milli Müdafaa Bakanı yarının daha büyük İmparatorluk 
nizııltı gemisinden ikisinin Almanyada General Kazım Özalp ye bir çok zevat ltalyasını €elamlamağa davet etmek 
inşası, diğer ikisinin de Haliç tezgahla- hazır bulundular. suretiyle bitirmiştir. 
rında yapılması kararlaşmış, Almanya- Krupp müessesesi direktörü merasi

Irak generalı: Kendimi dostluk havası 
içinde hissediyorum, dedi 

da inşa edilecek gemilerin yapılmasına me başlanırken kısa bir nutuk söylemiş Bir topçekerİ 
başlanmıştır, Bugün Haliçte inşa edile- ve Alman mühendislerine g~ •• erilen iti- Geçen manevralarda 1notörlii kurvetlcrimiz 
cek gemiler için merasim yapılmıştır. mada teşekkürlerini bildirerek Atatürke torpİJlediler Istanbul, 14 (Hususi) - Trakyada geçerek akşam 1stanbula geldi. Haydar· 

TÖRENDE BULUNANLAR saygılarını alenen bildirmiştir. ayın on yedisinde başlıyacak olan ma- paşa garında askeri merasimle kar§ılan· 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Haliç tez- MERASİM NASIL OLDU? Londra, 14 (ö.R) - Valansiya hükii- nevralarımızda hazır bulunmak üzere dı. 

gilılarında inşa edilecek iki denizaltı İstanbul, 14 (A.A) - Türkiyede ya- metinin neşrettiği bir tebliğe göre meç- yüksek Irak generallerinden Hüseyin Irak generali •Kendimi Türk toprak· 
gemisi için yapılan tören çok parlak ol- pılacak olan ilk denizaltı gemimizin hu! bir denizaltı gemisi bir hükiimet,Feyzinin riyasetinde Binbaşı Nurullah larında, samimi bir dos.tluk havası içino 
muştur. Gemilerin inşasını taahhüt omurga kurma merasimi bugün saat topçekerini torpillemiş ve bilyük hasara Mehmet, Yüzbaşı Refik ve Teğmen Nu- de bulmaktan derin bir bahtiyarlık ·hJ.9. 
eden Krupp müessesesi tarafından ha- - SONU üÇONCU SAHiFEDE - uğratmıştır. riden mUt~kkil Irak heyeti Ankaradan sediyorum.• dedi. 
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Hatay 
Türklüğüne 
uzanan mütecaviz 
el kırılmalıdır ..• 

• 

• BAŞTARAFI BlRINCI SAHiFEDE • 

zarureti kabul eden devlet adamla· 
'rının haksız bulundukları bir dava· 
da muharriklere yüz vermeleri ka
"dar tehlükeli bir şey düşünülemez. 

Dürüst bir siyasetin iki veçhesi 
olamaz. Suriye ya bizimle dost ol· 
mak ister .. Şu halde siyasetini bu 
yola sokacak, dostluğa aykın ha· 
reketlere yer bırakmıyacaktır. Ya· 
hut ta Türkiye ile dost olmak İste· 
mez.. Böyle bir siyasetin tehlikeleri· 
ni göze almıştır. Bu takdirde 
maskeyi yÜzünden atacaktır. Bize 
gelince müdafaa ettiğimiz davanın 
doğruluğundan ve kuvvetimizden 

Köy ~ Kaldirım .... 
koruyucularına 1 Emanet ceza paraları 
Verilen silah Paraları icin nasıl muamele 

V ı h h kk J h k ' görecek ? 
ı• a"" yet Ve Cep ane a ınaa te ir icra ararl Uzun zaman emanet hesabında kalan 

bir tamim Belediyenin Danış bey soka· · para cezaları hakkında dün vilAyete bir 

Gümrüklerde 

1 i f' •J Mt~ 
~ 

Köyümde asayiş 
Demir, Fatmanın erkeği, ben~ 

doğduğum köy içinde ideal bıt 
aile rei.idir •• Türk köyündeki het 
Demir gibi o da yuuıuının kapı• 
ıında bir kaya hupınetiyle dar#' 
yor. Bütün gücünü ue emelini bıt 
kerpiç evin saadetine bağlam~· 

Konapırken, anlatırken ue Jııı
lerken gülmiyen bu adam, yallı'! 
Fatmadan bahsedilirken delir' 
yor. Fatmanın yüzüne bedetrrı" 
diği tebessümünü, onan gıyabın
da derin bir hazla kullanıyor. istatistik hazırlıyacak Köy koruyucularına verilen si· ğından Cüzelyalıya kadar uza- tamim gelmiştir. Bunda bilhassa denili-

H k !ahlar hakkında olunacak muame- nan cadde üzerinde evleri bu- yor ki: D . F t ad bah ttitrL 
al ımıztn bu İşe yar- leye dair vilayete bir tamim gelmiş- lunan emlak sahiplerinden 1929 Bazı gümr~k idarele

5
rince, gümr

1 
kük Sal::;;:, m:::: ad':,. pek:: JiiP 

dJ • d"J" t" B d "(ah h · · k senesinde yapılan kaldırımların kanununa muzeyyel 90 .numara ı a- •• k d V . ·nJett 
• emin bulunuyoruz. Hatayın yeni 

rejimine karşı suikastlar tertip 
edenlerin elleri kırılacaktır.. Bu 
davada Fransa Türkiyeden başka 
türlü dü§Ünemez. 

mı rıca e ı ıyor ır.,. un ası ve cep anesını ay- nı•ıf masrafı olarak para ı'ste- b" . . ddesi h"'km"" .. . gun onufma ı • azıyetı b akatlı k 1 h kkı o nunun ırıncı ma u unun yerı· F k, d .. 1 __ ..,,. 
Izmir, Buca ve Burnava halkına: =-.ı. s yan orucu ar a n· d'". ed' b 1 t" ilin eli". takdird l k atmayı, ıe ız y once eı.ı .,, .... 

d ht l"f ·ı· ti ıgı ve t ıyatta u unmıyan· ne ge ır e gı e o unaca mu· • • h"'' J . b' __ ı.IA 
Bu yıl Izınir fuarına geleceklerin sıh- a mr e ı IVI a~e eı~e _ayrı .. a~ı !ardan tahsili emval kanununa amelede tereddüt eclilmekte olduğu gibi sıned"!"!'".g'!'en, daıa erın ır ,,,_ 

hatli istatistiğini tanzim etmek için is- md.~~~ede ybapıdma ta 0 ubgu ~!~~ular- tevfikan icrai takibata başladı- bu kanunun ikinci maddesi ile gümrük seuB ıg!n! anda ımF.at Jı'!tl 
tatistik dairesinden isten k ı · . ugun en un an sonra u sı an . . a ıyı a am, maya uer ı• 

ece ma uma hakL. d - dak" k"ld ğı malumdur.. kanununun 102 ncı maddesıne temas b"t" b" h at kabil _.J~4 
tın toplanmasında sa tand 1 - ıun a aşagı ı şe ı e muame· u un ır ay a mu onu"'' 

yın va aş arımı I I b"ld" .1 • . Bu mıntaka halkı namına me· eden hallerden dolayı depozito suretiyle • elad 1..--lı bit 

~ 

zın da himmetlerini rica ediyorum. e o unma~.ı ı ırı mıştır : 1 . hük" .. k . d t lın 1 d b" ""dd ıaygı, ıeugı ue 11 an UWf O 
H ta - • t"kf•ı· 1_· mleket 

1 
. . 1 _ Koy kanununun 7S ve yet· se eyı umet mer ezın e a· a an para ceza armın a ır mu et b ki d'"" . ·L--- d'yor 

a yın ıs ı a ı ou me Ev erınıze dağıtılacak küçük bülten- . it dd I . .. k kip etmeg" i deruhte etmiş olan ta · clilm · ld • b · 1 fey e eme ıgını ,,..... e ı ' 
halkının huzura,refalı ve saadet için· !erin sıhhatli olarak doldurulup fuarın mılş a ıncı na ke eilr!~e gore horu- Avukat bay Res_attan dün gelen yın e eınış o ugu eyanıy e uzun Bu intizar, bütün bir izdioıtf 
Cle inkişafa kavuşması için bir temi- k dığ . cu ara veı :e s an ve cep ane- zamanbul d e_'.llane

1
t hlmaesabkıntadda bırakılmakta müeuuuinin uaaını teJlıil etırıl-

k 1 apan ının ertesı 21 eylui günü men- 1 . d d . I . t f d bir telgrafta tehiri icra kararı al- un ugu an aşı ır. ? 
nattır. Hatayın yeni rejime inti a ld ğun k k il 1 er ıan arma aıre erı ara ın an d - b'ld" ·ı . . 905 sayılı kanunun bır" ın· cı' maddesı· yor mu. 

Al sup o u uz ara o ar vasıtasiy e b" t bek ·ı . k d"I . ·ı ıgı ı ırı mıştır. devresinde özbeöz Türk olan e- .. d Um . . ıl ızza çı erın en ı erme verı - WJZfıf/.:7YZ7NCZ/7.$7~i/"AiT.AZZZ:Z.. 
1 1 gon er csını; yaz acak malumat yok- . b Yh lı I (Türkiyeye ithal olunacak eşyanın ma- ., .. .. lı k" l ..,,,. 

viler diğer Türk kardeşleriyle e ede sa bültenlerin bo~ olarak geri verilme- bameyıp uk bs·ıı·a dve cepd an_ebaer mazi • ElektrJ• k nifesto veya bamamelerinde zurufuna t •11 az gu?ut~l ya ~ ody ere 1ı"i~J 
vererek her zamandan daha ziya e · · · d · ta mu a 1 ın e ve enıır Ş o a- . ıgım ge:z;ın ı er, cuıar a ço r 

sını rıca e erım. Izmir valisi k 'h · 1. . ·ı· aıt marka ve numaralarından başka eş- -·-'" 
birlik manzarası arzediyorlar.Alevi ra • ı tıyar mec ısıne ven ır. . miktarla d .. t karfdanmlf•• Atım Ü%erinde u::;· 
Türkler Şamdan gelen muharrik- Fa.ı:!ı Güleç Mazbata veren ihtiyar meclisi S [ yanın cıns ve rının a gos e- giin dola,tığım halde bQf!Rı -· 

'"dd ı_ . . h' d k aatı'nı· ca mış rilmesi) ni mecburi kılmakta. , lmad lere yüz vermiyor, asil varlıklarının mu et..,rının ıtamın a te rar se- . ' ikin . dd . d (Manif to drrıp ta bana bakan o ı. ı 
satılık bir varlık olmadığım ispat Jncir pı'yasası çilmedikleri takdirde evvelce ver- Du"'n sulh ceza h"-ırn' ı"nı'n huzuru· b cı ma. esı ~-ba . ubes vdeya Bu asayi,ıir. J 

· ld ki bata! · 1 ""' arnameye cınsen mu yın z ur e en Fakat hayır, bu -·-..:••en ' ediyorlar. Bu cazip levha kar•ısın- mış o u arı maz arım gerı il • d -ror • p b 1 h k · 1 · na çıkarılan bir şahsa hakim sor u: eşya için tAbi olduğu gümrük resminin -·"' '-'a Arap muh--"-len'n elinde cina- erşem e gu·nu· ma arı ve yeni eyetin oy erme fazla bir feydir Yurd i"'inde ..-. a ıuru. - Adın } rubun dan bir misline kadar para cezası • " • Ll 
yetten, tedhişten batka bir vasıta [ verilen bu silah ve cephaneler için - Ahmet.. alınmasını, mübayenetin suiniyetten de- yİfi kuran hallı yığını oldağa fiil' 
kalmami•tır. latedı'g•un· ız' • artık bu açı acak ayrıca mazbata vermeleri lazımdır. koruyan da hükumettir 

• Ak k - Soyadm; ğil yanlışlıktan ileri keldiği isbat olundu· ' _ ,Jd tecavüz silahının kırılmasıdır.Umu· Incir mıntakasında tetkiklerde bulun- si takdirde kaza jandarma o- Öz d Benim lıöyümde ue ciııarll"', 
Jll i Türk efkarı Hataydan gelen mak ve mahsul vaziyetini anlamak için mutanlıklarında bir dosya içerisin- - F gi er.. ğu takdirde ceza aranmamasını) emret- aaayifl" karan Ja koruyan da iil 

d ki 1 - akat sen ters gitmİ§Sin.. mektedir 
haberlerin uyandırdığı heyecan için- Aydın ve Nazilli havlisine gitmiş olan . ': sa _anacak ola_n ~u mazba_t~ arda Okunan kağıtlara göre, Ahmet Bu gibi. hallerde olutıacak muamele lıardeflerim, köyliimüzdiir. 
dedir. Bununla beraber hüküme- ticaret odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu- ısımlerı bulunan ıhtıyar meclısı hak- Özgider, İşsiz kalmış, Eşrefpaşadan ~ğıda izah edildiği şekilde olacaktır: 
t imizin en muvafık yolu takip ede- ,_,_,_ . .. .. 1 . d kında gereken kanuni muamele ya- k I ile k I tlç YQfında bir köy çoettiı'' 

Hen/iz konupmıya btlflarken otı4 
öğretileni merak ettim. Y aırı,
yumru ağzını açarak bana ıı.At4' 
türk» iin adını söyledi. ~ 

nun ayın on se=cı gunu znure ö- I • . . geçere Kızı çulluda Amr· an o· 1 _Manifesto veya barnamelerde eş-
ceg"ine emin olarak sükunet ve iti· __,.. rtes" ·· ·· d · · · pı acagı zarurıdır. 1 2236 ı b" 

n~~ı;ı ve e ı gunu e ıncır pıyasası- ejine gitmiı ve numara ı ır yanın cins ve miktarlarının gösterilmesi 
i:l.alimizi muhafaza ediyoruz. nın açılacağı haber alınmıştır. 2 - Bekçilere verilmek üzere ih- elektrik saatini çalmıştır. mecburi olduğu halde bu hükmün ye-

ŞEVKET BILGlN ••, , •, , , , ti yar meclislerine verilen bu silah- Suçüstu" yakalanan ve sorgu ha· 
l · d ·ı·h k · rine getirilmemesi usul ve nizama mu-

T • t J J ar ıan armar· 1 sı a uvvesıne kimlig" ine gönderilen bu --1.ıs ifa· Atatürk, ismet lnönü ıcare oaasınaa dahil buıunduğuı • ..::n bunların gaip !1"'' haıu bir hareket sayılarak gümrUk ka-

K. l ' t J • k d 1 d kı · h b" desinde diyor ki : nununun 109 uncu maddesi mucibince 
Neriman GURS 

J • • f l d• ım erın ez erı o un u o mamasın an ve yrnetı ar ıye- - Ben adım gibi öz giderken, 
zmırı şere en ıre- Iktısat vek.8.leti tarafından Izmirde !erini gaip etmemeleri için iyi bir su- Kordonda çalııtığım müesseseler- cezayı istilzam eder bu hususta 109 un- Muhakeme altına ceklerdir açılan kontrolörlük kursuna devam eden rette bakılmasından birinci derece- den birinde iş kalmadığından dolayı cu maddenin de dabil bulunduğu llOun· 

d h il" ' d k ta 1 cu maddeyi değiştiren 1723 sayılı ka· alınan 
Zabitler ve askeri ıne: 

murlar hakkında 

• BAŞTARAFI BIRJNCl SAHiFEDE • gençlere kurs sonunda birer t•z yaz- e ma a ın ıan arma omu n arı ters gitmeğe başladım .• Çoluk çocuk 
mal il . "-'·· . G 1 . h mesul bulunmaktadırlar. Bu mak- sahibi bir adamım .. Bunları besle· nun hükümlerinin tatbiki IAzııngelir. 

gecikeceğinden Fuarın açılınas.ı birkaç arı vaz esı ver~.u.;tı. enç erın a- satla korucular üzerinde daimi bir k 2 - Eşyanın cinsen manifestoya veya 
gün sonraya kalaca"" hakkında şehirde zırladıkları tezler dün ticaret odası sa· l- t l ak be haki W me lazım.. Hiç bir İş bulamayınca 

,.. ,on ro ve mur a arı va ır. b h it · 1 - b k ld barnameye mübayeneti ancak malın be-
bir şayia do1•-••tır. SaWıJyettarlar fonunda kurs muallıınleri huzurunda 

3 
s·ı•L h , , k · U a I iŞ emege mec ur a ım. 1 b" • 

~ an t s 1 k'f' k il yannamesi verildıkten ve muayenesi ya- ge en ır emır 1 
bu şayiayı kat't surette tekzip e•~•·Ier- okunmuştur. 1 -- ı .. ..vedcep kanesbedının ayı - uç unun tev ı ıne arar ver • 

~..., · · pıidıktan sonra belli olur. Muayene tıl' 
dir Bu sene Be n lmi1 1 Izmlr F ,. • 11 • 11 • , sız ıgı yuzun en ay en veya mıştır.. Açığa alınan subay ve askeri meıxt 

• Y e e uan · •· 1 h I" · · · d il b wt muayyen açılma günil olan 20 Ağus- Jskan müdürlügv Üne ıstegıy c a arın e ıne __ geçmesıne se- netıcesın e man esto veya arnameye !arın maaşları hakkında a!Akadar 
tos ünil ilet t ki"-'- B C 1., bep olan korucuları koy kanununun Bah ı · h J nazaran mübayenet görilldliğU takdirde bir emir gelmiştir. Bunu aynen y~ 
B curnata~. dan ısa ııvecak=t El. e.... Doktor B. Ziya Fuat 82 inci maddesi mucibince ihtiyar ce l anaa bu hususta da 1123 sayılı kanun hu- ruz: 

ayar rıuın aç a ır. yevm ı· · h · k 1 ki ' k dil k '· 
• mec ısı emen ı•ten çı arı ma a bı'r ha"dı'se kümlerine göre hare et e · me icap 1 1574 sa ılı kan ikin' cı· tııll"' 

Bodrumda bulunan B. Celal Bayarın tayın edildi h ki d ' I - Y unun 
b !ini d . . ve a arın a ayrıca ceza yapı ması eder. • • desinde ihtilas ve irtilı:Aptan başka, vr 

ug er e Izmlre gelmelerı beklenıyor. Vililyetin iskan işlerinin ıslfilı edilme- için keyfiyeti hükümete bildirmekle Dün öğle vakti sulh ceza mah- Bu muamele, dogrudan dogruya ma· zi.Celerine müteallik hususlardan dols>'1 
Iktıııat vekilimiz Fuarı ilctısadt vaziyeti· si ve buna tam salim bir istikamet ve- mükelleftirler.. Muhtarın haber k 1 · · b 1 d • Bah 1 il to il dakl "'ba ı.. •.-ad 
mizl yakından aWtadar eden mühim bir ilm . . . li . . .. . . d b h eme erının u un ugu çe i n es e eşya arasın mu yene muhakeme edilmek üzere açığa aıw--

r esı ışı va B. Fazlı Güleçi lzmır vermesı uzerıne ıan arma u u· handa bir hadise oldu. !ere taallilk etmekte olup beyanname b"tl 1 k i 
1 

uhakeıı>r 
nutukla açacaktır. valiliğine tayin edildiği gündenberi ıneş- susta yapılacak tahkikat evrakı ka· Esrardan suçlu olarak, sorgusu ile eşya arasındaki ihtiliiflar hakkında za . ı ~ e as. er memur ara m eriJlt• 

B. BEHÇET uz GELIYOR . gul eylemekte idi. za kaymakamlığına verilir. Silah ve yapılmak üzere sulh ceza mahke- 1940 sayılı kanunla değişen 107 nci mad- lerı muddetınce yarım maaş v Jı 
. Belediye reisi Dr. Behçet. Uz ~ Bu defa haber aldığımıza göre vilil- c~p~?nenin bedeli usulüne tevfikan mesine gönderilen Suphi adında bir de hükmüne halel getirmez. Muhakemeleri neticesi beraet etseler 
denlz y~llan ekspres .postasıyle e yet iskAn müdürlüi:'Üne değerli bir dok- huk~~e~çe ödettirilir .. Ayrıca mü- şahıs, mahkeme nezarethanesinde 3 - Gümrük kanununun 102 ncl mad- kendilerine ayrıca bir şey verilmez\; 
gelecektir. . Vapur bırçok ekspozanlar torun tayini de tekarrür etmiş ve halen sebb_ıbının ceza görmesi için de me- bulunduğu sıralarda bağırıp, çağır- desine temas eden hallerden dolayı alın· üçüncü maddesinde de (ihtilils ve 
ve ziyaretçilerle doludur. E!Azizde bulunan doktor B. Ziya Fuat b~urın muhakematı kanunu muci- mağa ve kendisini teskine gelen jan- ması lazınıgelen para cezaları hakkında kAp suçlariyle açığa çıkarılan ve va? 

DAROLBEDAYI DE GELIY~R Izmir isldl.n .. d .. r·ğ·· ta in edilmiş- ınce haklarında muamele yapılır. darmalara küfürler savurmağa dıı 1723 sayılı kanun dairesinde iş görül- felerinden veya ildi v şahsi suçlarıllc!B' 
Darülbedaylnin ope"':t. kadroSu Fu- tir. Çok d~~r;:' ~ir u:'~ıc:Jatçı ve de- . ~ - Yapılan yoklamalarda bekçi başlamış .. Ve mahkemeye çıkarıldığı mesi lazımdır. mevkuf olarak muhakeme altına ~ 

arın ilk açıldığı günden ıtıbaren on tem- • . . . ~•!alı ve cephanelerine gereği gibi zaman, hakimin sorgusuna karşı da: -~ 1 zabitlerle askeri memurların mub~ 
il k Uz .,.hr· . I kt" gerli bır doktor olan B. Zıya Fuadın ıt .. .1 ed""" .... 1d..... Be k d" k JG l d lnız -"---• bl •-""' s verme ere .- ımıze ge ece ır. . . . .. . . . • . . k .. ına gosterı m ıgı goru ugu ve - n en 1 endime cezamı aza me eri mild etine ya t:llll<o gi --

Tasfiye görmüş 
tohumla zira;,t 
Sovyetler birliği hükümeti, kolkhoz· 

!arda ve sovkhozlarda hububata tahsis 
eclilmiş olan bütün arazıye yüksek ka
litede ve tasfiye görmüş tohum saçmak 
maksadiyle, sistem halinde bir seri eko
nomi ve teşkilat tedbirleri almı!jtır. 

Sovyetler Birliğinin muhtelif mıntaka
larında devlet tarafından bu işe tahsis 
edilen 1.055 parça tarlada, mubtelil hu
bubat tohumları tecrilbeye tAbi tutula
caktır. 1937 senesinde, birliğe dahil her 
climhuriyet, arazi ve mıntakada devlet 
tohum ıslfilı ve tasfiye ista:.yonları açı
lacak ve bunların masrafları devlet büt
çesinden görülecektir. Bu istasyonlarm 
vazifesini, yerli hububat tobumlarmın 
ıslahı, tasfiyesi ve idamesi teşkil eyli
yecei,'1 gibi, bu istasyonlar ayni zaman
da daha büyük randımanlı ve daha faz
la dayanıklı yeni tohumlarla da zeriyat 
yapacaktır. 

Hükumetin bu kararı mucibince Sov-
yetler birliğinde bir tasfiye görmüş to
hum kültürü çiftlikleri şebekesi tesis 
edilecek ve bu çiftliklerin umumi ge
nişliği 678 bin ~cktardan fazla olacak-
tır. 

Sovkhoz ve kolkhozlar, her sene, h:ı 

tasfiye görmüş tohumları hususi bir 
devlet teşkilatından alacak ve her sene 
bu teşkilatın emrine 30 milyon pud ta
ne verilecektir. 

Bu işler ile uğraşmak üzere Sovyetler 
Birliği ziraat halk komiserliği nezdinde 
bir tohum ıslfilı ve tasfiyesi merkez ida
resi kurulacaktır. Ayrıca, tohum tas
fiyesi ve ıslahı bahsinde mütahassıs zi
raatçi ve çiftçi de yetiştirilecektir. 

Izmır gıbi mühim bır vilayetın ıs ll.n mu- yah t bek . "l'h h . . .. el 
u çı sı a ve cep anesını verecegım.. leri temin olunur. Kendilerın' e, beı1' .. 

d"" l""ğ"' ta · · uni etle karş ka be "' ur u une yını meınn y I· y tmiş olmasına rağmen muh· Diye bazı saçma sapan sözler sar- yaralanan çocuklar etseler dabi mevkuf bulundukları ıııil 
lanmıştır. Kendisine muvaffakıyetler tar köy kanununun seksen ilcinci fetmiştir. d t · · b' ilm ) eli :r.ıI.ı bil" 
dıl · Şof"" H 1.1 •1 S tk 'd . e ıçın ır şey ver· ez ·ye ya 

erız. maddesindeki salahiyet dairesinde Bu adam, sorgusunu müteakip, or a ı og u ı ı ı aresın· ı akladır 
hareket etmemi• ve hükümeti de Bahçeli han koridorunun a""gı" ya deki 1 2 sayılı otomobille lkiçeşmelilc unm · ,!il' 

Hükümet doktoru· h • ,.... dd · d eçerken lb h · "l 2 - Birinci maddede bahsi geÇeıı 
aberdar etmemiş olduğu anlaşılırsa, doğru açık bulunan kısmından ken- ca esın en g .. . ra ım og u bay ve askeri memurlardan beraet ed~ 

Bir müddettcnberi mezun bulunan bu defa mezkur silah ve cephane ih- disini atmak üzere iken, önüne ge- sekiz yaşında Huseyıne çarptırarak !erin beraeUeri tarihinden kıt'aiarJllll .,. 
hü.kümet doktoru B. Esat mezuniyet tiyar meclisi hakkında gereken mua· çilmiştir.. sol ayağından yaralanmasına sebe· tihaklar ihin" d udı!et 

1 ılar k k bedi! IH B h.d. b" . · Şof" aka! ı tar e ka ar geçen nı •-" müddetini bitimllş ve şehrimize döne- me e yap a ay en si an ve u a ıse esnasında, Bahçeli han- ıyet vermıştır. or Y anmıştır, . in ili ilini ğ' e cır 
rek vazifesine başlaınışt.ır. cephane bunlara hükümetçe taz· da bulunanlar oldukça bir heyecan Haydar oğlu Reşat ta idarsinde- ıç =aş ver P M v~r Y: : :aııtY' 

_ min ettirilmekle beraber ihmal ve geçirmişlerdir. ki 4S6 sayılı kamyonla Turan - Me- yap sorguya a ye Ve .. e .. uııdell 
Mer • hhat müdürü terahilerinden • dolayı da haklarında - nemen caddesinden geçerken kam· ve malt konl:rol umum mildurluğ 1931 

sın sı ayrıca kanunı muamele yapılmalı· sun hiç bir sebep ve bahane ile jan- yonu Kemal oğlu dokuz yaşlarında alınan 15 • 13217/703 sayılı 15/2 

Mersin sıhhat müdürü doktor B. Nec- dır. dıirmanın paralı işlere el sürmeme- Gülşene çarptırarak yaralanmasına günlü .Yazıda: ıl' 
meddin Üstüntürk bir ay izinle şehrimi- S - Gerek silıilı ve cephane taz- sinin ve ilgilendirilmemesinin temi· sebebiyet verdiğinden yakalanmış· A - 1574 sayılı kanun mucibinCC ~ 
ze gelmiştır. mininde ve gerekse başka suretle ol- nini rica ederim. tır. bay ve askeri memurlara veri!ııı• 1• . ' .. 

2 FiLM 
BiRDEN TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
13 ağustos 937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe layık iki muhteşem filim birden 

1 - VORONZOFLARIN ESRARI 
oynıyanlar • • BRIGITTE HELM - JEAN MURAT 

Çarlık devrine ait esrarengiz bir vaka. Saray entrikaları. Casusluk. Hazin bir aşk macerası bu filmin mevzuunu teşkil etmektedir 

. 

2 • PRENSESiN GECELE o 

1 -
Katıltııı.caya kadar güldürecek derecede eğlenceli, muzikalı çok zengin operet ~ 

'.LZlOJ7ZZZZ/ZZ /.//JT//.Z Z ./ ./ ./-7 LT'~V //77.z7 ... ZXL/T"LT'LrLZ7X/'Z-.C7L/ZZ7.:ZZ:l:m~!r.z7,V-..LZZZIXZ/Z77J •. 7="~Zz:zzz:;:r..&;;:iJ.ZI 

SEANS 
Hergün : Voronzoflar 

Prenses 
pazar 1,45 de 

SAATLARI 
3,15 - 6,15 - 9,15 de 
4,45 - 7,45 de 

--------
hatlar S 

Fiatler : ..,. •• 

DUHULiYE 20 . 
Talebe ve çocuklar 10 

KURUŞTUR 

olan yarım maaş ve nefer tay ini, be1°8~. 
!eri halinde kesileceği ve kıt'aiarJllll 

ıı· 
tihakla işe başladıkları tarihe kadar Jı.e 
dilerine hiç bir şey verilmlyeceğl, e" 

B - Ancak bu subay ve as~erl :;.. 
murların kanuni mezuniyete is~8 s<I" 
rı varsa ve kendileri bu müddet ~ 
ltıhiyettar makamca mezun add ta" 
beraetleri tarihinden işe başladıklsrı.yel 
rihe kadar geçen zamanın ınezUJll ııı 
müddetine alt kısım gibi "'."aŞ~ 
tamam olarak tesviyesinde bır ın 

olmadığı bildirilmiştir. el' 
Şimdiden sonra buna göre nıuaııı 

yapılması lazımdır. .......... 
Doktor Bay 

Ali Riza Ünlen -
ııl<I•" 

Doğum ve cerrahi kadın has; orl• 
mütahassısı doktor bay ALI RI , J-{et 

d iştıf·· 1 LEN seyahatten av et ctm l(est•II 
gün öğleden ıonra hastalarını h•" 

ayene 

1 
caddesinde 62 numaralı mu 

'neoindo kabule ba.tlamıaıır, 
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YENi ASIR Sahife 9 

Zayi != ......... Daima 
12 temmuz 937 tarih Brioni va-

Fratelli Sperco 1 N. V. Olivier. Ve Şii. 
Vapuru Acntası ı W. F. H. Van Der LıMITET Radyolin • .......... 

1 Zee & Co Vapur acentası puriyle gelen 29 sandık o316t80=
1 

ROYALE NEERLANDAIS DEUTSCHELEVANıiLINIE BİRİNCİ KORDON REES 040I/3 = 049718 = 678013 = ı 
KUMPANYASI G. m. b. H. BiNASI TEL. 2443 0821/2 = 0594/6 = 0715/6 = 

RHEA vapuru 18 ağustosta An- HAMBURG Lllerman Unes Ltd. 0776/9 = 0412/5 =No. lu pamUk 
Vers (Doğru) Rotterdam, Amıter- YALOVA 25 A" ELLERMAN UNES LID mensucat ordinosu zayi olmuştur. d H b limanlan • • yük « » vapuru gua- • 
~ ve am urg ıçm toıa doğru bekleniyor.Rotterdam, DRAGO vapuru 1 O ağustosta Acentesinden bir ikinci nüsha İs-

a ~ES S l"ld Hamburg ve Bremen için yük a1a- Liverpool ve Svanseadan gelip yük teyceğimizden aslının bir kıymeti 
R erci " ·-- vrdapuru eyHu e caktır. . çıkaracaktır. k lmad .. il" 1 
b ott • am, l'Ullate h ~ :eede:k- AMERiKAN EXPORT LINES LESBIAN vapuru 20 ağustosta a ıgı an ° wıur. . 
t:.g limanlanna ar e - Tiıe Export St~amship ~ndra, Hull ve A~versten ge!ip 

14 15
°;mm1 v2Se ~9 et([Satari2J) 

Corporatıon yuk çıkaracak ve aym zamanda Lı- ' ' 7 

l "klGANYMEDB ESV vapuruK.~2t ey- «EXHIBITQR,, vapuru 18 A- verpool ve Glasgov için yük alacak- milimi _________ ._ 
u e urgaa - ama ve oı ence .., 
linıanlan için yük alarak hareket guıtoıta bekleniyor, New-York tır.. w purların isimleri ve navlun Oc· 
ed ktir ve Baltimor için yük alacaktır. ALGERIAN vapuru 15 agustosta MNsKA OR1ENT UNtEN «EXPRESS,. vapuru 3 Eylul- gelip Londra _ve Hull i?in y~k ala- retlerinin değiıikliklerindcn me· 

BARDALAND motörü elyevm de New-York için yük alacaktır. NOT : Vurut tarıhlerı, va- suliyet kabul edilmez. 
limanımızda olup 12 ağustosta Rot- PiRE AKTARMASI -- t •,ıt&• ti:::t™'*'*'"'H*A+ve ' .w 
terdam, Hamburg ve lıkandinav- SEYRi SEFERLER 
Ya limanlan için yük alacaktır.. «EXETER» vapuru 13 Ağua-

VlKtNGLAND motörü 23 ağus- toıta •Pireden Boıton ve New
loata Rotterdam - Hamburg ve 11- Y ork için hareket edecektir. 
kandinavya limanlanna hareket ede- SEV AHA T MODDETt 
cektir.. PiRE - BOSTON 16 gün 

GDYNIA motörii 2 eylulde Rot- PiRE - NEWYORK 18 c 
terdam - Hamburg ve lakandinavya SERViCE MARITIME 
Iİınanlanna hareket edecektir.. ROUMAIN 
SERVtCE MARJTtME ROUMAtN B U C A R E S T 

ALBA JUUA vapuru 16 aius- cDUROSTORıt vapuru 29 A-
ta.ta Malta ve Marıilya limanla- ğuatoıta bekleniyor. Köatence, Su· 
tına hareket edecektir.. lina, , Galatz ve Galatz aktarmaıı 

SUÇEAVA vapuru 7 eylulde Tuna limanlarına yük alacaktır. 
Malta ve Manilyaya hareket ede- STE ROY ALE HONGROISE 
cektir.. DANUBE MARITIME 

Yolcu ve yük kabul eder.. uBUDAPEST» motörü 13 A-
.... .. .. . . . . .•• .. . ğuıtoıta bekleniyor, Belgrad, No-
llAndaki hareket tarihleriyle nav- viıad, Comaono, Budape,te, Bra-

lunlardaki dcğitiklerden acenta me- tiılava, Fiume ve Linz limanları 
auliyet kabul etmez.. için yük alacaktır. 

Daha fazla tafsilat için ikinci JOHNSTON W ARREN LINES 
Kordonda FRA TELLi SPERCO L TD. 
vapur acentalığına müracaat edilme· LIVERPOOL 
si rica olunur.. « INCEMORE» vapuru 29 A-

TELEFON : 4142/4221/2663 ğuıtoata bekleniyor, Liverpool ve 

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı • Borıa sarayı 

kar1111nda ı Telefon No •. 3402 
IZMIR 

Her cinı el ve elektrikle 
mnteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi-
natlı olarak tamir edilir. 

Devalr için daimi abonman 
kaydedilir. 

Anverı limanlarından mal çıka
racak ve Burgaz, V ama, Köıten
ce, Sulina, Galatz ve lbrail liman· 
larana yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HA ·MBURG 

uNORBURG» vapuru 17 Ağuı· 
tosa doğru bekleniyor,Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE 
MIDDELHAVSLINJE 

·O S LO 
cBOSPHORUS• motörü 26 

Ağustosta Dieppe ve Norveç li
manları için Yük alacaktır. 

crBAAt.BEK» motörü 23 Eylul
de bekleniyor. Dieppe, Dünkerk 
ve Norveç limanlarına yük ala
caklar. 

'·': lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırl oKemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres: Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

eaızw yıkamak artık bir kOffet de!jlldlr. 
zJra gayri kabili kıyas otan PERLO
DENT dlf macunu bu kOlfeU ortadan 
bldırmtfltll". 

PERLODENT cok ıew{\11 Olduou gibi, 
ıotuöunu.ıu da Hrlnletır. 

A ... 

TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik krem
lerini kullanınız. Hor yerde ııahlmaktadır. Y aloıı toptan ıa
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
lelik Neei Akyaıılı ve j. C. Hemsiye müracaat cdioiı. 

Posta Kut. 224 Telefon E4S& 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Bütün çeıitleriy -
le laymetli hediyeli 
aatqını lzmir Fua • 
nnda 

22 
nwnaralt pavyonda 
yapacağını timdi -
den ilin eder. Pav~ 
yonumuzu mutla
ka ziyaret etmeğe 
hazırlanınız. 

• 

:··························· ... ········································: . .. . . 
: Taze Temiz Ucuz ilaç ~ 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. . 
• • • . . . . . 

~ .................................................................... . 

Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 

paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr 
..... ~~~---·········ı··························································· 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve 

'lznmi itina ile yapıldığı ve re--
1mbet kabul etmez bir fiatle 
satıldığı için yurdda ecnebt 
mamulatının hakimiyetini or« 
~dan kaldırm~tır. Kazandı .. 
~ı bu rnğbet sebebiyle elde hig 
;tok bulundurmadığından ~ 

ı:nütemadiycn taze ihzar olu· 
1 1arnk piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sad• 
dişlerinizi temizlemek, koru• 
mak ve güzclleştinnekle kal~ 
mnzsınız, verdiğiniz para da 
kcn_di cebinizde kahnış olur. ~ 

·Daima RADYOLiN 
AS .. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

ıwgg • o w 

Jffi 
ÔZAQ. 

En eıki nasırları bile pek kısa bir zama nda tamamen ve 
köklinden çıkarır. 

Umumi depoıu: logiliı. Kanzuk eczanesi her eczanede bulan ur. 
Ciddi ve mllessir bir nuır ilacıdır. 

Telefon 3882 

ZAFiYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

tSTIDADı 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYl TESlRl 

YARDIR 

M .• Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
... .. iiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiimöi--.~':;;iiiiiiiiiiiiiiiiöim;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiil 

iLAN 
lzmir tütün fabrikasından: 

Fabrikamızda mevcut ve eslci gaz tenekeleri, bekçi muşam. 
baları, lcağıt kırpıntıları, eski zımpara taşları, kayışlar, damaca· 
nalar, kola bidonları, hurda demir, pirinç curufu, çivi torbaları, 
kola çuvalları, tahta parçaları, gürgen ve çam bobin kazıkları, 
yanık makina yağları. 1/9/937 çarşamba günü ıaat 14 de açık 
pazarlıkla satılacaktır. isteklileri~ fabrika müdürlüğüne müra-
caatleri ilan olunur. s. 15 (1481) 

1 
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Şanghaydaki ecnebi Müşahitlere •• gore 
1- - ,. ' . .. . 

, 

. ., 
' •• .. . 
) Harp, • 

gayrı kabili içtinaptır 
Şanghayda. büyük bir yangın çıktı. Çin tayyareleri 

Japon amiral gemisini bombardıman etti. 
kısmını Japonya Çinin bir istiyla edeceğini 

• 
lüzum •• • 

gormıyor 

• 

Sanqhayda Btnınelmi!el mnıtakada Çinliler 
Tokyo, 14 (Radyo) - Nazırlar Nevs Çin ajansı, Çinliler;n ~imal is

mecliei bugünkü toplantısında Çin- tasyonunun üç kilometre şimalinde 
de Japon menfaatlerini korumak 1 kain Pa~sejao m~hallesine girdik
için zaruri görülen bütün tedbirlerin )erini bıldırmektedır. 
alınma•ına karar vermiştir. ı Central Nevs ajansının Paoting-

TiYENÇiN - PEKiN YOLUNDA den aldığı bir habere göre Çin ileri 
Paris, i 4 (Hususi) - Nankinden 'karakolları Pekin - Hanken hattı 

bildiriliyor : üzerinde Sangtingslenin on kilo-
Çin ordusu Tiyençin - Nankin metre cenubunda Japonların işgali 

yolunda ilerlemektedir.. Mühim di- altında bulunan Liangsiang şehrine 
ğer Çin ordusu bir fırka Japon as- girmişlerdir. 
kerinin İşgali altında olan Pekin şeh- Diğer cihetten öğrenildiğine gö
ri üzerinde yürümektedir .. Pekinin re, Çinliler Nankin civarında bu
Bkibetini ta+'in için çok kanlı mu- lunan Japonları geri püskürtmüş
harebcler olacağı anla~ılıyor. Japon lerdir. 
hava istik~f filoları Çin hatlarının 
çok gerilerine kadar uçuşlar yapa
rak tecemmü noktalarını tesbite 
çalışıyorlar. 

ŞANGHA YDAKI MUHA
REBELER.. 

Şanghayda imtiyazlı Japon mın
takası hududunda Çinlilerle Japon
lar arasında bu sabah şafakla bera
ber yeniden muharebe başlamı~tır .. 
Mitralyöz sesleri arasında bombar
dıman tayyarelerinin yırtıcı sesleri 
duyulunca paniğe düçar olan halk 
sokaklarda kaçışmaktadır .. 

BiR ÇIN ZAFERi Mi ? 
Çinde cereyan eden muharebe 

safhalarının hakiki çehresini akset
tirmek güçleşmiştir.. Nankin kay
nağından gelen haberler Çangyangta 
Çin ordusunun ehemmiyetli bir za
fer kazandığından bahsetmektedir •. 

Tokyo ise Hang - Keonun işga
linden sonra Japon kuvvetlerinin 
hiç bir yerde mukavemete tesadüf 
etmeden ilerlediğini bidiriyor. 

HÜCUMA GEÇENLER 
ÇINLILER Mi ? 

bulunan Japon amiral gemisi İzumo
nun üstünde bir kaç bomba atmış
lardır.. Fakat bombalar ne gemiye 
ne de konsoloshaneye isabet etme
miştir .. 

Bundan sonra Cin kıt'aları dc
miryoTu hattını şarka doğru katet
mi•!erdir .. 

Zırhlı otomobillerde duran Japon 
kıt' alarına mecbur olmadıkça ateş 
etmemeleri tenbih edimiştir .• Çünkü 
burad:ı vukubulacak bir çarpışma 
Japon hatlarının gerisinde bulunan 
binlerce sivil Japonun hayatını teh
likeye koyabilir .. 

SOVYET - ÇIN MÜNASEBET 
LERI. .. 

30 tarihli Pravde gazetesi, Çin-

Paris, ~4 (Hususi) - Şan~hay- Hangşuda kôylü biT kadın çocuklariyle 
dan bildiriliyor : Bu sabah imtiyazlı Vaşington, 14 (A.A) - Matbu- Japon hadiselerine hasrettiği bir 

Bu Çin çocukları, Japon istilllsı karşuında acaba hareketsiz kalacak mı? 

yasetinin Mançurya istilası başlan- Tokyo, 14 (A.A) - Şanghay nun nazarı dikkatini Çin askeri ma• 
gıçlarındaki şeklini muhafaza et- belediye reisi Japon konsoloshane- kamatmın enternasyona makama~ 
".'~kte bulun~uğunu v_~ Statünün ha- sine bir nota vererek Çin kıt'atının ta müracaat.~e .. Japonların imtiyaz!~ 
rıcıye nazırlıgı mevkımde bulundu- Ş h d k" ç· ak! . mıntakayı ussulhareke olarak kul 
_ .. ang ay a ı m topr arının ıs- 1 k ba 1 • • ek · k gu kısa muddet zarfında Japonyanın . • anma tan z geçme erını, sı ta • 
harici siyasette daha mutedil bil' yol tılasma k.arşı mukavemet etmek hu- dirde Çin hükümetinin me§ru mü• 
tutacağından ümitvar olan bazı garp susundaki azim ve iradesini bildir- dafaası için ittihaz edeceği tedbirden 
siyasetçilerinin bu düşüncelerinde miştir · dolayı mesuliyet kabul edemiyeceği 
haksız olduklarını göstermektedir.» Belediye reisi Japon konsolosu- noktas~ üzerine celbetmiştir. 
························································~··········································································· 

Müstakil Mısırda 
Kültür hareketleri 

''Gençliğin dahili mücahedesi ona 
ilim ve fen kapılarını açacak,, • 

ış, 

Mısırın müstakbel edebi 

Japon mıntakasına karşı taarruza at konferansı esnasında hariciye na- makalede diyor ki: Sovyetler 
geçenler adetçe faik bir kuvvete zırı Hu!, Şanghayda vaziyetin ciddi Birliği ile Çin arasında akdedil-
malik olan Çinlilerdir .. Çin asker- olduğunu fakat Filipin adalarından miş olan mukaveleden mukavele Mmr kralı Faruk taç giyme 
!eri şiddetli bir topçu ateşinden son: k d l · d · d"I ' 

as er gön eri mesı erpış e 1 me- mucibince tesı::it edilen huduttan, El Mussavverden: dildiğlnden çok fazladır. Bu bolluk; beler, hediyeler yapılmasını bekJeJll&' 
ra taarruza geçmişler, bazı Japon diğini söylemiştir. Sovyet hükümetinin Sovyet - Man- y T h H"" · onlan hayat mücadelesinde dalına ga- melidirler. Müstakbel edebi hayat bol-
mevkilerini İşgal etmişlerdir. Ja- ŞANGHA YDA YANGIN h d 1 ndak" 1 lık azan: a a use11m 
ponların burada topçu kuvvetleri T kyo 14 (A.A) - Şanghay- rurya. u .ut arı ı an aşm:',." - Umumt bakış ve hAdiselere göre, Mı- lip çıkaracak ve saadete kavuşturacak- ld:~rı dacihated,maböyuzy·;e bedecır· k:':;~:fu~ 
olmadığından mütaarrızlan mitral- o . ' baı d b"l<l" arın ızalesı ve hudutların karı su- sır edebi hayatının; yakın bir istikbalde, tır. Içlerinde yeni yeni duygular, zarif 

dan hır Japon mem n an 1 ı- rette tesbiti maksadiyle bir komis- kili hissed kl h tı slikUn zumunu anlattıran meşhur Mısır genÇ' yöz ateşi ve süngü ie kar~ılamakta- rildiğine göre Chapei mahallesinde çok bol ve mütenevvi kıymetlere malik §e er ece er aya ve 
dı~!ar .. J~p~~- tayyar~lerı hav.anın bir yangın çıkmıştır .• Yangının bü- yon teşkili hususunda Japonyaya olacağına hükmetmek miimkUndUr. fatelizmden ibaret sanmıyacaklar ve liğlnin gözlerini birçok noksanları.ıı:ıızl' 
musaades.ızlıgı. hasebıyle faahyete tün mahalleyi tahrip etmesinden vaki olan teklifinden, Sovyet hü- Edebi hayatın kuvvetlenmesine oebep, böylelikle parlak ve mesut gilnlere vara- ve mezlyetlerimize karşı açacaktır v• 
geçememışlerdır.. k k I kt d kümetinin Sovyetler Birliği ile Çin Mısır gençliğinin; şimdiye kadar devam caklardır. Evvelce karşılaştıkları me- ergeç tefekkUre varacaklardır. :Edebi• 

Lo d 14 ( .. R or uma a ır. d . 1 . • kkatl d dukl .. l"'kl k ~,,_,,.,)< n ra, O. ) - Şanghayda ÇINLILER iLERLiYOR arasın a ımza anan Pekın ahka- edegelen ezici kayıtlardan ve onların şa ere, uy an guç u ere a- yatta da bu tefekkürün tesiri gÖruı"""" 
bulunana ecnebi müşahitlerin ka- Şa h 14 (A.A) _ Huangu- mı mucibince bugünkü hudutlara doğurduğu güçlüklerden kurtulmak için nıksıyorlardı. Ne nefislerine, ne de mil- ve gençlerimiz arasında muhtelif bit 
naatine göre büyük bir Çin - Japon ng atyk, asında top sesleri yeni- hürmetkar kalması hususunda ta- bu bağların ve zorlukların yenilmesi yo- Jetlerine kabahat bulamıyorlardı. Çün- surette düşünenler olacağı gibi, ıniJ!IAI' 
h b. . k b"I" . . b en mm a ] al dil u1 J<tıt· ar ı. . gayr'.. ·a ı ~ ıçtma!' ir ~al~ den işitilmektedir .. Çinliler ilerledik- ebinden, Amur nehri hadisatı ve lunda mücadeleye girişmesidir. Her kü ecnebi tesiri tında i · er. Yaban- kil hürriyetpenerler de b unaca 
gelmıştır •. ~oyl~ bır ~arbın ~etıcesı !erini ve karaya çıkarılan Japon bu hadisattan tevellüt eden vaziyet- ne kadar onlarla 

0

ecnebiler arasındaki cılar milli işlere müdahale ediyorlar, el- Mısır gençliği evvelce olduğundan Jı;at 
hakkında şımdıden hır şey soylene- kıt'alarının bulunduğu k.ışfaların bir ten" Sovyet - Mançurya hududunda husumet nihayet bulmuşsa da, Mısır lerindcki tebaayı zayıf, kuvvet.si.z ve da- kat fazla düşünmeye, evvelce olduğUI'" 
mez.. kilometre şimaline kadar geldikle- husule gelen bu gergin vaziyetin gençliği nefisleriyle mücadele ederek ima nüfuzları altında tutuyorlardı. dan kat kat fazla yazmaya ve fikrinde-

VAZIYET V AHIMDIR.. rini bildirmektedirler.. senan izalesi için hudutları tespit şimdiye kadar alışmamış oldukları bir Halbuki şimdi Mısır istikliilinl alınış, kini, şuurundakini edebi bir surette 
Şanghay, l4 (ö.R) - Vaziyet KARŞILIKLI ATEŞ komisyonunun bir an evvelfaaliye- tenkide göğüs verecekler, güçlilklerle Mısırlılar memleketlerinde hüküm- ifadeye mecbur kalacaktır. 

saatten saate vehamet kesbediyor.. Şanghay, 14 (A.A) - Çin bom- te geçmesine guya Sovyet hüküme- karşıla§ıp bu müşkülatı yeneceklerdir. ranlığı elde etmişler, yabancılar hususi Bundan başka müstakbel e.debl .. ~~ 
Çin tayyareleri, Japonya konsolos- bar,~•man tayyarelerinin Japon im- tinin geçen sene Almanya ile akde- Gençlerin bu müşkülılt ile vaki karşılaş- işlcrimlzden elini çekmiş, memleket iş- yatta tenevvü de göfülecektir .. ~(iti il
hanesi üzerine bombalar atmışlar- tiyaz mıntakalarının merkezi üs- dilen anlaşmanın tesirli bir surette malarında nefislerine itimat ederek )eri parlamanter bir surette idare edil- Mısır gençliğinin girişeceği dahilı 111 

dır .. Limanda demirli bulunan Ja- tünden uçmaları üzerine Japon tatbik mevkiine geçirilmesine dair ha§kalarından yardım beklemeden işle- miye ba§lanmışlır. Mısır gençleri bil- cahede onun gerek iş kapılarını ve :;:: 
pon harp gemileri, şehir Üzerine ateş ganbotları tayyarelere ateş açmış- Hirotanın parlamentonun fevkal- rini tanzim eylemeleri kendilerini seven melidirler ki yeni hayat oyuncak değil- rek ilim ve fen kapılarını açacaktıl"d tli 
açmağa başlayınca büyük bir pa- !ardır. ade toplantısında verdiği beyanat- büyüklerine güvenmeleri her hareket dir ve mücahede uyku ile yapılmaz. Şid- muhtelif mevı:uların arasında şı:.ı:bl 
nik başlamıştır .. Çinli halk hayatla- Çin tayyareleri Japon bahriye ten ve Japon bahriye nazırının söy- ve kalkınmanın onlara istikbali daha deti iyi kavramaları lllzımdır ki, her şey- ihtilMlar zuhur edecektir. Mesel!\ 
rını kurtarmak için ecnebi İmtiyaz müfrezesinin karargahını bombardı· !ediği kısa nutkun manidar mahiye- emin bir surette hazırlamak kaygusiyle den evvel muharrir ve şairlerin ku kuv- hayatımızın yakın ~ir. atisın.de. çol< -~~:e~ 
mıntakalarına iltica etmektedirler. man etmiştir. tinden uzun uzadıya bahsedjJmekte olduğunu kalben bilmeleri lazımdır.Ede- vetli vasfa yetişmeleri lazımdır. Biz glnlik olacağına cmınız. Çünkü "':'ıs-

Çinmer, son nefeslerine kadar Japon harp gemileri de Voosun- ve makale şu suretle hitama etmek- hl hayatta kuvveti fazlalaştırmak için onları, yani Mısır edebiyatının müstak- nail olduğu hürriyetin yüksekJiğ~hata 
mücadelede" devama karar verdikte- gun kalelerini bombardıman etme- tedir : en iyi usul; nefisle mücahede ve nefsi bel mümessillerini kuvvetli güçlilkler- tikbalde idrak edecek, v~eler~. 1e d• 
rini söyliyorlar. . ğe başlamışlardır. «Japon nazırlarının parlamento- her türlü güçlüklere ve beklenilmiyen le mücadeleye hazır, hayattan hakkını ile bütün hür milletler gıbı kendislD Jııtl 

ÇINLILER iŞGAL PEŞİNDE. Çin tayyareleri lngiliz konsolos- nun fevkalade toplantısında söyle- ihtimallere karşı hazırlamaktır. Muhak- elde elmeğe muktedir insanlar halinde isabet eyliyen meşakkatleri ve bol'Ç 
Şenııhay. 14 (A.A) - Central hanesine 200 yardalık bil mceafec:le dikleri nutuklar, Jıuıoeya bVid ei· kaktır ki .ııensJerlmlzin kültllrli ıı:anne- görmek ı.teriz.. ıevln le yüklenecektir. 
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Belediyelerini iz 
ve biz 

Geçenki yazımda doktorlnrımızuı bi
ıt, biz.im doktorlnra karşı olan vaziy~t
~ göstcrmeğc çalışmıştım. (Yeni 
Aaır: 3/8/1937 - 9618). Burada da, bc
~elerlc münasebetlerimizi bir göz

:=::==:::::::::::::==::=:::=:===::==r.!!!!!CI 

-~~ 

~~~~~~====:::=:::~! 
den geçirelim: 

Çok 1l.lhaftır. Belediye demek biz de
lllek olduğu hnlde, bir çoklarımız onu, 

başka gözle gönnek ister .. )Ialbuki be
lediYeler, öbür ınnumi kurumlara da 

benzemezler; doğrudan doğruya bir şe
hir, bir kasaba halkının, bir çok bakım
J.rdan haklarını, rahatlarını, sağlıkları-
nı, temizliklerini, şehir \'e kasabanın gü
ttlleşmesini, düzenleşmcsini Üzerlerine 
'1ınışlardır. 

Büyük manevrada 
Vekiller heyeti de bulunacak 
Manevrayı Or general ,Fahreddin 

Altay idare edecektir Bu işler, §iiylı..>ec bir bakılırsa, insa
lla kolay gibi gelir. (Adam, ne olacak, 

hir gayrete bakar) deriz. Fakat meseleyi l s ( C2 Tı. E ura (]el f n Ir Cl k Cl sk e 1 i heyetinin 
hır~ eşeleyecek olursak, bunların öyle O 

' . re ısı 

Ankara telef onlar 
H 

Olüm 
istatistikleri 

' ı ,. 1 ) Ankara, 14 (Yeni Asır - Tc e.on a -
Sıhhat Vekaleti, Adliye Vekaletine 

müracaat ederek ölüm istailiiiklerinin 
sıhhatli ynpılınası için, müddeiumumile
rin el koydukları ölüm vak'alarını 'sıh
hat 'müdürlüklerine bildirmesi rica edil-

miştir. -

Poliste yeni 
tayinler 

• 
~ife3 ... 

Istanbul itfaiye
sioin yıldönümü 

Stadyumda eflenceler 
tertip edildi 

Istanbul, 14 (Hususi) - Istanbuldı. 
motörlt\ itfaiyenin kurulUfUllun yıldö
nümü münasebetiyle s1adyomda e~len
celer tertip edildi. Bu eğlencelerde bin
lerce kişi bulundu. Itfayenln bugünkü 
modern, mütekamil şekli alıncaya ka
dar geçirdiği safhalar 'gösterildi. Eski 
tulumbacıların geçi•ılcri, yangın sön
dürme faaliyetleri çok eglenceli oldu. 

Avrupadan dönen 
gençlerimiz 

Ankara, 14 (Yeni Asır. Telefonla)
Dört sene evvel Maarif VeWeti tara· 
fından köycülük ve halkçılık tahsili için 
A vrupaya gönderilen gençl~ri.ı:nizden B. 
Naş.it, Riza ve Turgut memleketiınb.t 

dönmüşlerdir. Bu gençler Vekaletçe. 
tahsillerine gör tavill olunacaklardır. 

~la ı :ık· 1 l d v h • b tl bulundu Ankara, 14 (Yeni Asır - Telefonla) -ı.r:,ca başarı ac . ış er oma ıgını an- mü ım e yana a Polis Enstitüsü müdürlüğüne, Iktısat Bolu' da bir 
Belediyede üye değilim. Orada yakın- İstanbul, 14 (Yeni Asır - Tele- V ck iller heyeti de manevralara ı~~ladı_Y,ı?r!·· lra~ın erkanıh~rbiye re- Vekaletinden B. Salih Adil Riza, Emnl- r 
~dan da bir kimsem yok. Doktorla- fonla) - manevralara iştirak et- davet li bulunduğunda.n Ank~r~da tsı gene~a) Bekır Sıtk ı benım karde- yet müdürlüğüne Istanbul ikinci §U'be ziyaı et 
l'\ olduğu gibi, ona karşı da, sırf hürdü- mek üzere dün şehrimize geldiğini bulunmakta olan vekı.ller §Ch.rı~ızc işim ve· arkada§ımdı .• Büyük Şahsi- müd~ Necati, Çanakkale mU.d~lüğü- Bolu, 14 (A.A) _Bu gece Parti 
~ bir yurt~ sı!atiylc .fildr yilrütü- bildirdiğim Yunan askeri heyeti,, bü- hareket etmek üz~redir. Şeh~~~e Yellerin dostları olau'ğu gibi clüı- n~. ~e~ Kenan, lstaiıbul .ikıncı §Ube salonunda belediye tarafından -h· 
~-- gu .. n Taksim abideainc muazzamlbulunan Başvekıl ismet lnonu de,nı 1~....-; d l S ~,_ t tahLik t mudililUğüne ÇanukaJeden Nevzat ta- r 
"-wn. ek.. Sa ana_... a o ur.. UıAas a; a ı il rimizdc misafir bulunan onnatı 
Gueteıerimiz.in bir çoğunda, belki. de bir çdenk ko~u§tur. manevra sahasına gi~m uzere - d~vam e tmektedir .. Bu hacliae, ferdi yin emımış erdir. yüksek mühendis mektebi talebc-

iıeıımnde, vakit '•akit, belediyelere kar- *** raya hareket eclecektı~. - T l bir garezin neticesidir .. Katil, biz- Jstanbula giden leri ıcrcfine bir ziyafet verildi. zj. 
il, •sık kapalı, bir takım sitemler, iliş- T rakyada manevra hazırlı k lan İstanbul, 14 .. ( Y enb. Asır. - k 1: nıeti askeriyede b ulunan bir nem- k .11 yafette ilbay ve daire müdürleriylt 
llıtler, sataşmalar o'kuyoruz. Ben, bu- ilerlemiştir .. Mavi ve kırmızı tarafa fo~la). - Er~a~ıhar ~ye l r,;ıs dvc btı ı dir. Ve ı er Parti ilyön kurul üyeleri ve dalın: 
l\da bunun ne dereceye kadar doğru mensup kıt"alar, gece gündüz yürü- Huseyın Feyzı~f ha~. anın a k ı- Trakyada yapılacak büyük ma- Ankara, 14 (Yeni Asır - Telefonla)- encümen azaları ve orman muhafu 
olduğunu münakaşa einıek .l<-tiyoruın. yüşlerjne dcvarv ederek manvera sa- luna~ Irak h~yt. bugln. . oros e s- nevr&lara· gelince, JUn U aüyliyeyim Dahiliye Vekili B. _Şükrü Kaya ile Ma- ve askeri alay ve 'kumandanlan ve 

.,*., hasında toplanmaktadır. preHsıyle şehHrımdı:ı:e ge ~t~~r gene- ki T\lrkler tam askerdir. Daha Os- arif Vekili B. Saffet Arıkan Istanbula orman müdiiT ve mühendisleri bu-
Ortada - ister kusur, ister ihmal sayı- Ç l d b l ·· r· 1 eyet, ay arpap l d 1 • · kk"'l d hareket etmişlerdir. 1 d · l 

or u a u u~an mot~r u
1 

a ay- ral Asım Gündüz, müdafaa Jm- nıa1n ı :v e1tı teşe h ul ' fetme en
1 

ev- unyu ark. t ·ıL·- ~ li 
lııı - şikıiyet edilen şeyler var: şehirler- lara dün ve bugun merasım e san- d llerı"miz tarafın- ve' Turk er, mu te ı zaman arda U'"zu'" m ı·hracalı hak- eme e ı oay ve umumı mec ı 
de, kasabalarda temizlik, düzenlik ~k- man anı ve genera ·· • • f t l be Bol h iki 

cak verilmiştir .. Mavi ve kırmızı ta- dan karşılanmış, kor general Asım dünyaya büyük seferler yapmış, k J [ b. uyesı mısa ır 8• e. ~~ ~ I 8 · 

llklikleri, satılan yeyecek, içccekleı·in rafa _mensup kumanda h:yetle:i ka- Gündüz, heyete, generallerimizi tak- şan ve şeref. ve zaferler .kazan~ış- ınaa yapı an ır nın orıman seırvetını.n .ış. emı:skıylc Ot· 
hoıuk, karışık, pnhnlı olması ''e daha rargahlarına hareket etmışlerdır. dim etmiştir. tır .. Tüık mılleti askerlıkte daıma teklif manbahra 1 an Se\ gı 'e a a a arın· 
bUnlara benzer bir takım şeyler.. Manevra kumandanı birinci or- H t ·· k' ·d 'barettir Hay- mümtaz bir millet olmuştur .• Hiç dan settı er. 

Bu şikayetlere, göz göre haksızdır di- du müfettişi orgeneral Fahrettin Al- darp:;da~ç m~:~rf;l~ lstanb~la ge- şüphe yok ki Trakya manevraların- Tü~k-ar~~~!n ~=~~ ~~:~i:;~r~~:.!cat fOd:~n ~~f~sin~~~-ti g~nç ti· 
~enıeyiz. Evet, belediyelerin, Üzerlerine taydır .. Kor general Salih manevra cerek Perapalasa misafir edilmiş- dan bü'-•Ük istifade cdecegviz. Türk · 1 h k k · ral_kın t ekuk .. a gdo_rld~ erı sıca alrn ld kl irl 1 1 t · . • .J ış erinde müşterek are ·et etme - üzere a a aya es ·ur c 1 ı. 

ış o u arı ~er yo uya, amamı~- ba• hakemidir .. Kırmızı tarafın ku- lerdir ordusunu idare edenler, Atatürkün Iktısat Vckt-.letı'ne h""ı teklı'fler vapm•c::- Bol • 1 
le il · b" tak b "$ • l ı-ı·· · , . . . " ~ J "Y unun orman arı mevzuu et· 

Yerine getir mıyor, ır ım se e~ mandam kor 3enernl Nafiz mavı ~leye baskanı genera uscyı ISCVK ve ıdaresınde çok yükselmıs !ardır. Vckt'.let bu teklifleri tetkik et- f d h b 'h 11 ld lerı d t• ·1 · o b 1 .. e ' ~ d' · · · . k ~ il ra ın a as ı a er yapı ı. . e e gc ırı emıyor. se ep erı ınc - tarafın kumandanı da kor general Feyzi, , Perapalasta ken ısını zıya- ~e kıymetlı askerlerdi .. Atatür ten mektedir. Talebe bu Ün Abanda çıktı, 11l-'ecek, ayni zamanda bir belediye baş- Sabı'ttı'r. t d t ·ı re su beyanatta ılham alan Tür! .. ordusunu bu ve- g kan re e en gaze ecı e · ~ Belcı·ka kabı·nesı· lar. Üç gün orada kampladıktan son· ını dinleyecek olursak, hak vermek- Birinci ordu müfettişliği yarın bulunmuşlardır : sile ile takdir edeceğimizden mem- , ra Soluya döneceklerdir. 
ten haş~a yol bulamayız. . . . Çorluya gidecektir.. Manevralara - Evvelce on :;eneden fazla Is- nun ve bahtiyarız. Brüksel, 14 ( ö. R) - Le Soir gazete-
dıBelcdiye~er, .en çok, gclırlerını~, al: iştirak edecek tayyareler dün Çor- t~nbuld:ı bulundum.. Türkiye he- Antakya ~keri heyetin gelmesi si Van Zeland kabinesinin istilası yakın Amerı• kada 
kları resımlerın, başaracakları uışlerı luda uçuşlar yapmışlardır. nım vatanımdır .. Ben de bu vatanın yamı bcklenıyor. olduğunu bildiriyor. 

~arşılayan1ıyacak kadar az oldugunu, ••••• 11111. •• ı • • •• • ••••• • • •• •• • • • •• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • •• • •:. ~ •• ••••••• •••• • • •• • •• • ••• •• •• •••• • ... •• ••• •• ••••• ••• ••• ı ,, , ••• ••••• •••• ••••, ,, , ,, , ••, ı ,, ı ••, ,, • •• •• • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• 

itasaıaı:ı~ g~~~ p~rn n:, ~ap~dan HATAY HADiSESi Sovyet Uçmanları Hakkında fazıa bır ış gorulennyecegıni ılerı surcr- . 

:~;;~~;,;~~~;~~~;"~;; Re_j_i_m_~_d_iı_·_ş_m __ a_n_I-arı .R-0ma radyosu ''18 saat-
b - . h b k d~ ~e almış olduğu vaziycli hakkiyle ye- lstanbul. 14 (Hususi muhabirimiz-ı ni taşa tuttulur .. üç günden beri yara;. ten erı a er yo ıyor 

tine getirmesini jstcriz) deriz. Bakılırsa, den) - Hatn.}dn aym dokuzunda baş- lnnan Türklerin sayısı 47 yi buldu.Türk ' ' 
bu da haklı bir söz. Öyle ise haksızlık lıyan hadiseler günden güne alevlen- mümessilleri Arap çeteleri tarafından 
?terede kalıyor!... di .. Yeni rejim düşmanları açıktan nçığa öliimle tehdit ediliyorlar. · Roma, 14 (Ö. R) - ltalyan gazeteleri Nevyork, 14 (A.A) - Saat 2 de (Gre-
'lukarıda dediğim gibi, belediye de- mü~adeleye geçtiler .. Baylan civarında SURIYEOE KARIŞIKLIKLAR.. -aldıkları bazı haberlere atfen Kutbu envich saati) Sovyct sefaretine Sovyet 

l'ııek biz demek olduğunu unutmayalım. soyguncu Arapların teşkil ettikleri bir 1 la tayda bu hadiseler devam eder- geçmek istiyen Sovyet tayyarelerinden tayyaresi hakkınd:ı henüz malumat gel-
~Cl§kanları da, üyeleri de bizlerdendir. çete tarafından bir Türk otomobili 110· ken Suriyenin içi de için için kaynıyor. 18 saattcnbcri hiç bir haber alınmadığını memişti. Tayyareden saat 17 den beri 
~iı.im istediğimiz kadar onlar da, bulun- yuldu.. lki Türk vnhşiyane bir hırsla Cezirede baş gösteren isyan şiddetlen· yazmışlardır. Tayyareciler son telsiz haber beklenmekte idi. Sovyet tnyynre
dukları şehrin, kasabanın temizliğini, dövüldü.. Rejim düşmanları Antakyada mi~tir.. Yatanilerin Hasiceye girmeleri haberinde Kutub üz.erinde kar fırtına- si saat 18 de Fairbanksta bulunacaktı. 

Hükümet, masraf tarı 
tasarruf kararını verdı 

Nevyork, 14 (A.A) - Bay Ruı· 
velt bütçe müv::ızenesi için bütfü 
hükümet masraflarında yüzde on ta· 
sarruf edilmesine karar ı.·ermiştir. 
Bu kararın tatbiki için bakan!ıklaı 
arasında toplantılar başlamıstır .. 

Fransada grev · 
Paris, 14 (A.A) - Umumi transatlan 

1ik kuınpnnyası lle De France mürette 
batının grevi do]ayıs1le vapurun Havr 
hareket edemediğini bildirmektedir. 

Filistin de dUı.enliğini, yeyecek, içeceklerin duru- ~ Ankara > kıraathanesine makinalı tü-ıF rnnsız komutanlığınca menedilmiştir. siyle milcadele ettiklerini, üç motörlü Nevyork, 14 (A.A) - Röyter ajansı 
l h d fcnkle ateş ettiler. Millettaşlarımızdan iki isyanlar Fransızlara karşıdır .. Kürtler tayyarenin etrafında bir buz tabakası bildiriyor: ur.'Unu isterler. Bunda şüp e e emc-

yaralı nrdır. Araplar ve Ermeniler birleşerek Fran- toplanmakta olduğunu bildirmişlerdir. Şimal kutbundan sonra ku\·vetli rüz- Kudüs, l 4 (A.A) - iki gündeı 
~iı ya! ... Eğer belediye işlerini çeviren- ı h k f l k K 1 Mütecavizler en çirkin, en abdalca sız ara Ücum etmektedirler .. Son mü- Mos ova ve Vaşington telsizleri tay- garlar Sovyet tayyarelerini dürt saat beri dördiincü de a o ara udü 
etin beceriksizliklerini, bilgiSizliklerini 1 b b d ı d ·ı ı · d k l · d l" 1 şekilde taarruz nr terti i için hiç İT sa eme er c otuz ermeni ve üç Fransız yarecı ere temas teminine çalışmışlarsa geciktirınişlerdir. Tayyareciforin Fnir- cıvarın a i yo un üzreın e po ıs eı 
görtiyorsak, bunda da haklı çıkmayız. k k J f ç fırsatı kaçırmıyorlar .. Antakya köprü· as eri mn tul dü§mÜştür .. Yaralıların aa- da ınuvaUak olamnmışlnrdır. Bazı mah- banksa (Londra saatiyle) bugün saat e silahlı bir haydut çetesinin e rac 

Ünkti onları seçen, orayn oturtan biz- sünden geçen iki bisikletli Türk genci· yısı çok fn:zladır. {eller Kutub üzerinden Moskovayı San- 13 den evvel varabilecekleri zanncdil-' çarpışrnışlardır .• Haydutlar silahk 
leriz. O halde - Eğer varsa - k-usuru k b k k k b · k fr:ınsis oya bağlamak isı,yen teşcbbüsU memektedir. rını ıra ara açmağa mec ur o 
endimizde arayacağız. Açık söyliyo- ziraat enstitüsü talebeleri akim kalmış ve Rus tayyarecilerini kay- Moskova, 14 (A.A) - Sovyet tayya- muşlardır. 

tuın: Biz, ne znman ndaınn :>andalyc ye- bolınuş gibi göstermek istiyorlarsa da recilerinden gelen bir haberde motôrler- Al d 
"ine sandalyeye adam scçmeğe karar bütün Ümitler kaybolmamıştır. Fransız den birinin bozulduğu ve o vakta ka- manya 2 
"'eıirsek, o vakit bu türlü bir düşünce-. 'Boluda gurup haıı·nde hava ınahfelleri bu akşama kadar Rus dar istihlak edilen benzinin yüksekliğini 
~e kafamızda yer kalmaz. Öyle ise bu tayyarelcriyle temasın temin edileceği- kaybetmeden tayyarenin yoluna deva- yabancı matbuata 
'"auyet karşısında ne yapmalı ve şika- n1 ve bir haber nhn:ıcnğını umuyorlar. mına imkan verdigi blldirilmekt<?<lir. 

~:ı!~'.'"p 010

n halle.in nasıl önüne ornianlar~ tetkik ediyor iki Denizaltı Gemimiz Bcrli~~~~~.:~zi~~,•i•n 
llcn diyorum ki: Biz, şehir, kasaba sı bildiriyor : 

halkı, şehrimizi, kasabamızı bizim umu- Bolu, 14 (A.A) -Ankara yük-,eteklerini gezmcktcdir1cı .• Bundan l b ı Yabancı matbuatcemiyetiilchü· 
~bir konağımız bilerek, her birimiz, sek ziraat enstitüsünün orman fa- sonra uzak kereste fabrikaları ge- nşa münase etiy e kümctin matbuat daireleri arasında 
Oaıtın heı- işinde kendimiz.i de ilgili ve kültes. i şefi Dr. B. Ali Kem~lin ne-ızilecek ve her cinsten m'ebzulen bu- yarı resmi görüşmeler cereyan et-
llıes•uı tutmalıyız. İşte o vakit yalnız be- 1 d f kit tef mekte oldugv u bildiriliyor. 
1_ •• zaretı a tın a orman a esme - ı lunan ormanlarda esaslı tetkikler ve R ı • ld 
~Yenin değil, birbirimin de kontrolcu- rik edilen ikinci sınıf talebesinden tecrübeler yapacaklardır a ıçte toH ren yapı ı Şurası kayde şayandır ki düıı 
•u oluruz. Mesela: Sokağa süprüntü ata- on beş kişilik bir talebe grubu Bolu n ' l d' H lk . Bo.l akşamki gazeteler yabancı muhabir· 
.. k'k k.. oe e ıye, a evı u orman- J h" t · J d' "ı, orasını kirleteni giirünce bir tiksin- ormanlarında tet ı at yapma uze- l . f' l ' . b" .. 

1 
ere ucum e memış er ır. 

.... l . . l . l ·ı- t. tara cı arı mısa ır er şerefıne ır §o en • BAŞTARAFI BIRtNCI SAHiFEDE • sında omurganın henüz ,·erine konul- 24 saatte ·•ıe ile yüz çevirip gideceğimize onu ya- re şe uımıze ge mış er vı aye - ki d" J 

11..__ h b d'I · ı d' verece er ır. 11 ·de Haliçteki tersanede yapılan yeni mamıs olan çiçekler ve defne dallariyle ~ıa :.-ata~ır, belediyeye de a er vere- e ı mış er ır. G Aba .. 
1
.. l • 

!'tık Talebenin vapacaüı tetkikat on rup nt go u ve orman arı kızaklardn icra edilmiştir. Gemiyi inşa süslenmiş bulunan orta parçası yerine 
cezalandıracak kadar cesaret ve J 0 Sebc K 

h;... elim' h' beş gün sürecektir .. Dün cehrin bü- ve n ve öroğlu silsilesi orman- edecek olan Krupp Germaninvent mü- konulmuş ve bu suretle omu.,....a kurma •ıoskova Jan ~unıet gösterirsek, hem ken ıze ız- :.' 1 d k k k ·b IYlı Uı 
tı"ıet, hem de helediyeye yardım etmiş yük müesseselerini ve yakındaki ke- arın a tet i lerini bitirdi ten son- esscsesi tarafından hazırlanan bu mera- merasimi tamamlanmıştır. 
1 reste fabriknlarını gezrnicılerdir.Bu- ra Düzce. Bolu ve Gcrecle yolu ile simde Başvekil General İnönü ve Ba- Yeni denizaltı gemisinin in=atı birse- Sanfransiskoya <ı Uruz. Yoksa bir taraf tan her yeri ken- -s --r-

d' gün de ılıcalar ve Selven ormanları Ankaraya döneceklerdir. yan lnönü, :Milli Müdafaa Vekili Khım neye kadar tamamlanacak ve 0 zaman Londra, 14 (A.A) - Temmur lıniz kirletelim, öle yandan da (beledi-
1 

ı. 
, - özalp, slanbul vali vekili, Kom.ulan \'e- denize indirme merasimi yapılacaktırr ~utup uçuşunun şefi albay Gro· 
le vazücsini 'l'Dpmı'l·or) diyelim; bu, p d • kt f d k 
b J J araguay a . JSY30 ÇI l kili, Merkez kumandanı, Emniyet di- Yapılacak ikinci denizaltı gemisinin mo ün a şam beyanatta buluna· 
Uyük bir haksızlık olur. Bu hesaba gö- rektöril, Deniz komutanı, zabitleri, De- 'kızağı da hazırlanmıştır. rak Moskova - San F ransisko veya· 

~e, her mahallede bir belediye memuru 

1 
niz i*l.eriyle alakadar müesseseler direk- Merasimden sonra hazırlanmıc:: olan hut Moskova - Nevyork arasınctt 

\IJundunnnlı! ... Ancak bu, n"ni znman- D • k t • h •• k •• ı b d h -s f k ı-d h · · ·· 1 
J enız uvve erı u u tör erı, ınat tıat mi.imessilleı·i ve a a bilfcdc davetlilere jkraın edilmiştir. ev a a e ava vazıyetı mustesna o. ~a içtimai, daha doğrusu bir ev terbiye- • bir rok zeval hazır bulunmuşlardır. mak üzere 24 saatte seferi temm 

g ~ -~-
1 .tneselesidir. Müzikn ve ihtiram kıt'ası Başvekili L d d eden muntazam servisin iki sene zar-

ı llelediyelerin de bir tnkıın kayıtsız- m"et merkezı· nı· ı·şgal ettı• geliş ve döni.işt.c selfunlaınıştır. on ra a fında tesis edileceği kanaatinde bu· 
~~ları olduğunu saklamak istemem. Sö- Müessese clircktiirü Ciimhuriyet Hü- lunduğunu söylemiştir. 
u daha çok uzatmamak jçin, onları ay- • -·· , kumetinin bu geminin inşnsını milesse- ~· _ı J ı · l Beri inde bir yangın 

l'ı bir razıya bırakıyorum. Asampsiyon, 14 ( ö.R) - .Para- gayesi liberallerin iktidar mevkiine sesine emniyet etmekle hata etmemiş ol- ~ıaaet l yağmur ar Potsdam, 14 (A.A) - Büyük bir 
_Şurasını tekrarlayım ki: Biz, evleri- guay payitahtında bir isyan çık- gelmesini teminden ibaret olduğunu duğunu anlayacağından ve Alman mü- Londra, 14 (A.A) - Dün bütün yangın Bcrlinlilerin en mühim te-

ltıtZizı dışını kendimize yabancı tuttuk- mıştır •. Deniz kuvvetleri hükümet bildirmiştir. hendis ve işçilerinin Türk işçilerinin bu gün Londraya şiddetli yağmur yağ- nezzüh yerlerinden biri olan Mar· t <!\!erden rastgele her şe~·i sokağa at- merkezini işgal etmişlerdir .. Cüm- Assopmtion, 14 (A.A) - Reis en nazik deniz inşaatında da gösterecek- mıştır .. Sokaklar su altında kalmış guart kasabasını kısmen tahrip et
)U ğa devam ettikçe, belediyelere kusur hur reisi Re fail F ranko kabinenin F ranko bir beyanname neşrederek !eri büyi.ik kabiliyeti görmekle bilhassa ve öğleden sonra sular Mctropoli- miştir .• Yangına karşı bütün gec< 
kletmeğe hiç de hakkımız olmaz. istifasını kabul etmiş ve kendi ha- yeni hükümetin şubat 1936 ihtilal bahtiyar olacaklarından bahis bir nutuk tenin bir tünelini istila ederek işaret devam eden mücadele esnasındr 

d Vazıfcnin daınıa kar ılıklı olaca ·,mı yatından korkarak harbiye mektebi- hareketine muvafık bir hattı hare- irat etmiş \'C sözlerini Atatürke saygıla- makinalarını bozmuş ve netice ola- ikisi itfaiye neferi olmak üzere dört 
u~·· 
~unındiyiz. ne iltica etmiştir .. Asilerin reisi Re- ket takip edeceğini bildirmiştir. rını sunmak suretiyle bitirmiştir. rak bütün münakalan kesilmiştir. kişi yanmıştır. 

Ankara: 11 8, 1937 fail F rankonun cümhur baıkanlığı- Şehirde normal vaziyet avdet et- Nutuktan sonra müzikanın terennü- Sular o kadar ıiddetli hücum etmiş- Yangının sebebi henüz meçhw-
A SENI mn muhafaza edilec:e v • • ihtilalin mi tir. .mata ve~ bulwumlarm ~ • d .. 
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Nikol, sizi seviyorum, dedi. Sizi sevmekten 
asla f arif olmıyacağım. Benim bütün ha
tamsınız siz. Niçin f akit doğmadınız ? 

Şarktan gelecek yüz nüfusluk bir ka 
file Aydı~ civarında yerleştirilecek 

eass ffl 6#4#1 G W 
Söke, 15 (Hususi) - Sökcde de göçmen evleri yapılacaktır. 132 göçmen 

evi 48.000 liraya ihale edilmiştir. Evler k~ mevsimine yetişecektir. 

Sökeye gelen göçmenlerin l-'crleştirilmelcrine devam edilmektedir. 

Yeni Asır - Aydında çıkan dnci> arkadaşımızda okuduğumuza göre ya• 

kında şark vilayetlerinden gelecek yUz nüfustan ibaret bir kafilenin Aydın 
ve havalisinde yerleştirileceği haber verilmektedir. 

Bir Fransız vapuru torpillenmek 
teşebbüsünden yakayı kurtardı 

Patis, 14 (Hususi) - Tana adlı Fransız vapuru Tunustan gelirken bir tor
pillenme teşebbüsüne rnnruz kalmıştır. Vapur mUşkülatla kurtulmuştur. 
Tananm tayfalnrı mensup oldukları şirkete mUracaat ederek Ispruıyol sula
rmdn Fransız vapurlarına harp gemilerinin refakat etmesini istemişlerdir. 

On sekiz yaşından iti.haren bütün 
gençler- asker olacakmış 

Hancvrc, 14 (A. A) - Yeni neşredilen milli müdafaa nezaretinin bir be-• 
yannamcsi mucibince 18 den 20 yaşına kadar bütün gençler mecburi askeri 
hazır.tık derslerine devam edeceklerdir. 

Karnrnamenin başında bu hazırlık sayesinde acemi efrat talimlerinin bil

fiil kaldırılmış olacağı ve hizmete çağırılan gençlerin acemilik devresi geçir

meden doğrudan doğruya hakiki bir asker olarak orduya iltihak edebilecek
leri kaydedilmektedir. 

TEMIASlR .. -

Damat kayıtı 
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Niçin boşanırlar? Fahişenin intikamı 

Bir hikimin ~ ''O beni 
de 

kaldırıma düşürmüştü .. Be 

hahraları 
onu kaldırıma serdim .• 

Bir diş ağrısı yüzünden 
açılan boşanma davası 

"Bay hakim! Karım işte bu men
debur, bodur boylu, hipopo tam 
suratlı kanbur herif le beni 
aldattı. Bu revayı hak mı?,, 

Gecenin karanlık ve sessizliği içinde 
üst üste iki el sillh sesi duyuldu. 
Acı bir feryat yilkseldi: 
-Vuruldum, .. ölüyorum ... Can kur

taran yok mu? 
Sen-Klu köprüsü yakınından geçen 

ıki kışi, genç bır kadının koşarak ka
ranlıkta kaybolduğunu gördüler. Şüp
hesız katil bu kadındı. Peşi sıra koşmak 

ve yakalamak gtlç bir şey değildi. Fa
kat ikı adım ötede can çekişen bir ada
mın ımdadına koşmak, katılin peşine 

düşmekten daha milhimdi... 
Yura) ı, otuz, otuz beş yaşlarında var

dı. Yuvarlandığı yerde kıvranıyor ve 

Sağdaki kapıdan Bayan Jizel Marestal, solda- yalvarıyordu: 
ki kapıdan da Bay Jan Mareatal girdiler. - Kurtarın .. . Beni kurtarın, ölmek 

dcğıl, yaşamak ıstiyorum. 
Jiz.el., ince, narin yapılı bir esmer güzeli idi. Şık Çok kan kaybetmişti, birkaç dakika 

giyinmiffi. lJyle kadınlar vardır ki, suratlarına ba- içınde cinayet ışlenen bu yer birçok in-
kmca ~on oldukları derlaal anlQfılır. &ın kalabalığı ıle doldu. 

Jizel, bunlardan değildi. Yirmi beı YQfında ka- Dok\ora ve zabıtaya telefon edilmişti. 
'Jar otırdı. Sal gözüküyordu. Buna rağmen ba da- Polıs yaralının adını sordu: 
vada koccuını aldatan, ihanet eden o idi. - Adımın yapacaksınız .. . Beni has-

Koccuc Jan, otuz yQfında, mahçup tavırlı, kır- taneye göturıin çabuk nmeliyat yapsm-

f 

m~ yanaklı bir gençti. Orta halli bir memur tipi.. lat" .. Çon kıın kaybettim ... Beni kurta- sini Terdi. Ertesi sabah polis bu eve 
Güzel değilN de çirkin de değildi. -l!J rı 1 ondan sonra soracaklarınız.a cevap baskın yaptı ve Dedeyi yakaladı. 

Daoayc o ~tığı, aıç lıendi.U.de olmadığı haldr v reyim... Dede, polisin geldiğini görünce kaç-
malJcemeye rıtanaralt girmifti. · < Yaralı, bir otomobıle konularak has- mağa falan teşebbüs etmedi. Sadece bir 

bir adam bulayun. Sen onunla berab 
yaşa, aldığın parayı taksim ederiz. 

Bu teklife isyan ettim. Bir de çocuğ 
muz vardı. 

- Ben fahişe olmak istemem... Isteı 

miyorum ... 
Diye bağırdım. Beni tehdit etU. Dô 

dil. Zoda kabul ettırdi. işte bu anda 
ılibarcn sokağa ve kaldırıma d"" •• 
Beni o duşurdü. Bütün kazancımı 
elimden olırdı. Nihayet bundan üç a 
evvel kaçak oteberi getirmek üzere P 
risten ayrıldı. O gider gitmez ben d 
evi değıştirdim, artık onunla y 
mağa kat'iyyen karar vermiştir. D " 
t;elmiş... Beni buldu ••• Ben file 
söyledırn. Kızdı, bağınp çağırdı. N ' 
yet: 

- Peki öyleyse . .. Dedi. Yalnız çocu 
benım. Çocuğu alırım. Sen ne halin 
sa gor . .. 
Ço::uğumu almakla beni tehdit cd' 

yordu. Çı.inkü biliyordu ki çocuk b 
nim hayatım her şe)•imdi. 

Diın benden ayrılırken bu akşam 
ni tekrar bulacağını söylemişti. D 
gece bır müşteri buldum. Ondan al 
ğım para ile bugün bir tabanca satın al 
dım ve bu gece yine beni yavrumla 
dit eden bu adamı öldilrdUm. Beni lkiıi de karpmda yer aldılar. ldu. - Hiç bir şeyden haberim yoktu tan. ye götürüldü. Ve ameliyat masası az saradı. Genç ve güzel bir kızclL Ka-

Ben, dava arzuhalinden ilk va- - Bu iş nasıl oldu dedim. dedi. 'ı ü~tünde .. can verdi. 'Ozerinde5ıkan hU- tilin kendisi olduğunu itiraf etti. Ogüst dmma düşüren adamdan intikamımı al 
ziyeti anlamağa çalıprken iki.ini de - Nasıl olacak .. Bir gün karimin Apdal gibi karıma itimat ediyor- vıyet cüzdanında adının Ogust Juano Juano'nun hastanede öldüğünü duyunca dım. Şimdi artık rahatım .•• 
göz ucuyle eüziyorclum. diti ağrıdı •. OitÇiye gidelim, dedim. dum .• Günün birinde imzasız bir olduğu, 1904 de ~?'an da doğduğu an- memnun oldu. Ve cinayeti niçin işle-

Zabat k1tibi JUi mak.inuana U- Ben korltanm, ditimi çıkartmam, de- mektup aldım. Bu mektup bana ka- laşıldı. Zabıta sıcılınde .. ~yıtlıydı. Bir diğini şöyle anlattı: Dedenin muhakemesine yakında P 
ğıdım yerlqtirdi .. Alıp•n bir ıür- di.. O halde tedavi ettiririz dedim. rımın difÇi ile olan ve bütün mahal- takım genç kadınlan kotu ~ollara, fu- - Ben, 8 Mayıs 1912 de dofdum. riste başlanacaktır. Bakalım jO.rl h 
atle formüle uygun eabrlan keftdi. Meeele bir ditÇi arayıp bulmakta kal- lece bilinen kötü macerasını öğret- huşa sevketmek suçundan dort beş sa- Parise geldiğim zaman 17 yaşında idim. yeti bu zavalh genç kadın bakkıncla 
liğinden yudı. mıfb.. ti. . Kan beynime sıçradı.. Bu kadın bık~ı. v~d~: .. .. .. , Sinemalardan birine loca memuru ola- ..ı bir karar verecek? 

«Davaca bay Mare1tal ve dava Ne yaparsan bay hakim .• Biz öy- ile ben artık nasıl yaşıyabilirim ~ Nıçın oldurulmuştu · rak girdim. Ufak bir de oda tuttum.Ken-
edilen bayan Marestal gel~iler. v. •·• le zengin İlllanlar değiliz .. Çoçuğu- Jizel atıldı .. : ö!düre? kimdi? . Deliren kadın 

iki.ine birden hitap ett~.; muz oldu~ için karım evden ayrıla- _ Bay hakim, böyle söyliyor . Vakıa c~ye~ten. sonra açık yeşil renk-
- Anlat bakalım, derdınaz ne- mıyor, binaenaleyh çalışamıyor .•. amma di§çinin yüz elli frangım hu- lı bır tayyor gıymış, beyaz şapkalı genç 

dir) Bütün masraf benim ufak kazan- la vermedi.. 1 bir kadının koşarak kaçtığını görenler 
Erkek batını kaldırdı : cunın üstünde .• Düşündüm, taşın- - Bak utanmaza bak .• Sıkılma- vardı. Fakat bu kadın kimdi? 
- Kanın anlat.an, dedi.. dun.. Bizim mahallede mektepten dan bir de benden aşıkına para ko-1 Tesadüfen bir şoför cinayeti işlenir-
Kadın hemen itiraz etti : yeni çıkmıı bir dişçi vardı .. Dedi- parmak istiyor. 1 ken şahit olmuştu ve katili de tanıyor-
- Hayır •• Hayır •. Niçin ben an- ğim gibi ıurabna bakılmayacak ka- f§ uzayacaktı .. Susturdum ve za- du: 

Jatayım •• Davacı ben değilim ki.. Ne dar çirkin bir herif.. Hem ucuz olur bıt katibine yaz, dedim.. Polis merkezindeki ifadesinde dedi ki: 
ıiklyeti varta kendisi söylesin. hem de kanma emniyetle ona gön- «Bayan ve bay Marestal arasın- - Bu adamı Dede OldUrdü. Dede iş-

- Bütün kepazeliklerini ortaya derebilirim diye düıündüm. Bu pis da yapılan sulh teşebbüsü iki t3- te öylesine kızlardan biridir ama fena 
koyma]dığamı mı iatiyorsun. suratlı herife kanmın gönül verece- rafın da anlaşmak hususunda gös- bir kız. değildir. Kendisine geceleri so
, -.- ~IÇİye gitme~ •• ~itlerini te- ğini ve onun metresi olacağını aklı- terdikleri imtinadan akim kalmıfbr.» kaklar~a rastlar, ayak üstü kaldı:ım ~u-
Clavı ettirmek kepazelik mı) ma getirmedim bile.. Kadın, ağzındaki alhn ditleri gös- ı habbetı ederız. Bu gece de yıne oyle 

- Herke. senin gibi ditçiye gi- Kadın atıldı : termek için kocasına sırıtarak saP.-- yapıyorduk. Bırden yanımıza bir adam 
derse vay geldi bütün evli erkekle- - Kirli çamaınlarİ ortaya nedi- daki kapıdah çıktı . " ' geldı. 

di halime yaşıyor ve geçinip gidiyordum. 
Bu sırada Ogüst Juano ile tanıştım. Se
viştik ve beraber yaşamağa başladık. 
J uano tam bir sene bana kart• çok iyi 
davrandı. Bir sene hakild maksadını 
benden gizledi. Bir sene 10nra bir gUn 
bana: 

- Dede, dedi, görüyorsun ki sen de 
ben de pek az para kazanıyoruz. Bu pa
ra ile ikimiz yqayamayız. Ben zengin 

-Biitan çocuklarını 
botclu -lluımclı. 14 (AA) - Bir delilik 

nuında Bavyeralı bir ldSylU bdm 
nebirde bUtUn çocukiaruıı bolnıllflurı 
Kadın keodini diler bir neblre ·taca11 
sarada tevkif edilmlp.ir. 

Beynelmilel On ikinci 
SELANIK panayın 

5 Eylül 1931 elen 21 Eylii.le kadar rin başına.. ye atıyorsun .. Bir kerre söyledin ka- Erkek «Ben sana daha göste ririm)> Bana: 
. Müdahaleye mecbur oldum .. Er- fi.. Herifin çirkinliği, mendeburlu- der gibi kafasını bir iki kerre sal- - Haydi bakalım caddeyi tut.· · Diye 27 devlet panayirde temsil edilmittir. Güzel aanatlar sebi~ 
keğe : ğu nene lazım.. lada, bir şeyler söylemek istedi. Son- ser t sert kafa tuttu. Sonra da Dedenin ları vardır. Ziyaretçilere ve elupozanlara bir çok kolayl.ddut 

- Davanı anlat .• Şikayetlerini ıöy- - Vay bayan .• Suratsız bir ada- ra vazgeçti ve 0 da çıkıp g itti. kol~ndan yakaladı, sü:Ulder gibi götür- gösteriliyor. Her çeşit tafsilatı almak için Yunan Krali,.eti 
le, dedim •. Bakalam belki aranızı ma metres olmak onuruna mı do- *** megc başladı . neral konsolosluğuna müracaat edilmelidir. Telefon No: 3372 
bulmak kabil olur .. Madam ki mese- kundu .• Madam ki öyle idi, neden Bu dişçi yalnız kend i mesleği . Doğrusu herife adamakıllı içerlemiş- ı~ 

k~~~~~~~~~i~o~~~~ düşünm~in.~ni m~a~~ind~il.~~~hey~~in& b~ 1~. Tunım~n ~ky~io~~m •a•2•"••3•;•~•~••~•-••'•W••••ı•n•n•E•••••••••••~--
dar halli güç bir fCY değil.. lede rezil ettin. lekedir .• Dişçiler doktorlar avu- uzaklaşmış uzak18.imaınışlardı ki Dede 

Adamcağız telAp düıtü.: Mesele anlaşılmışb, dişçi kadın- katlar, meslekleri icabı aileİerin ha· l çanta.smdıın çıkardığı tabancasını Ust 
- Aman bay hakim, dedi, dişçi dan fazla para istemiş .. Altın kor- rimine sokulan kimselerd" 8 nlar i.ıste ıki defa o odama boşalttı. 

meselesidir .deyip • geçmeyiniz .. Bu don y~palım, bu güzel ağıza ancak hep namuslu insanlardı;~: · Fakat j Herü yere yıkılırken Dede de k?şa
meselc benım • ~aırede ve ~ahalle- altın dış ya~aş~r, d~miş .. : Kadının.~- ar~larına karışan böyle ahlak dü~- rak kaçtı. GorUp bıldığim bundan ıba-
de namusu~u ikı paralık ettı. rası yok, dışçı .~kı~ yuz frank ıstı- kiınü dejenere1er yalnız musallfıt ret.·· 

Bayan Jızcl abldı : yor .. Kocası butçeaınde ancak o d.a oldukları yuvaların yıkılmasına se- Tam bu sırada başka biri bisikletle 
- ~~at kendisinin.. Sanki ~aydi haydi >:'iz. elli frank ayırabı- bep olmakla kalmıyorlar, tahayyül gelerek şu haberi getirdi: .. . 

Laıb dıtçı yok muydu> lıyor. Kadın dışçıye bunları anlata- ettikleri mesleği de lekeliyorlar. - Açık yeşil renkte tayyor gıymlş, 
- Hem öyle bir ditçiye götür- yor ve ağlı yarak dişlerine altın kor- Çok Rükür k · b la l r- ı beyaz şapkalı bir bayan koşarak gidi-

'd" k' G . B' .. . . d k 1. " ı un rın sayı arı pa , d 1 b"" um ı.. önneyın. ır gorsemz mı- on ta tıramıyacağını söy ıyor. makla hesaplanacak k d d ıyor u. Yolda 17 numara ı oto use rasL-
deniz bulanır •. Bodur boylu, kanbur, Hipopotam suratlı dişçi böyle assa uscaua 

8 ,~;,:,~ ladı. Ona bındı. Eğer heıncn bir oto
hipopotam suratlı mendebur bir bir fırsatı hiç kaçırır mı ) Kiralık ev aranıyor mobil ııe gıdcrsenız yetişirsiniz belki ... 
herif.. Bu midesiz karım işte bana - Sizin ditlerinizi insan para için Baamah Tilk"lik Ga . b l j Polisler, 17 numaralı otobüse yetişti-
böyle bir adamla ihanet etti. değil, zevk için tedavi eder.. van • U: 

3 
~ odal kü ~k ler, fakat y~ıl tayyörhi beyaz şapkalı 

Bu revayi hak mı) Diyor ve it itte böyle baılıyor.. bire:•~ td~ çu katıl otobuste yoktu. Biletçi, üç istasyon 

Birinci 
SINIF SAA TTI 

T. C. 
Devlet Demiryollan 

idaresinin kullandığı saat 

Bay Jan, kansmın kendisine san- Ve bet senelik İyi bir yuva bu baş- mizde K male • Ş. ükrü :;ıe-

1 

evvel ındiğini söyledı. 
ki güzel bir delikanlı ile ihanet et- langıçla yık.alıyor.. , müracaa~ ttm ma Bır kaldınm yosması, Dedenin can iz mirde ıatıı yeri : P. OREt\0 O. GAE AY Yol bedesten 159 
mcsini hot görecek gibi söz aöyliyor- Bay Jan : ciğer arkadaşlarından birinin ev ad.re-
.- - ==- --- a Köprülü- Mehmet pap.nın. Kabre~; 

nun icraatiyle hayatlannı az çok intiza 
ma sok.muılardı .. 

Yezen:Tok Dil Tefrik• No: ıoa 

KATIRCIOCW ctRtT HARBtNDE 
Aradan on. on bir sene geçmifti.. 
Bu zaman içinde. Anadoluda kadınla-

• bin türlü İfltence yapıp nihayet ölüm
len kaçan boyacı Huan, yaptıklanm 
ınutuldu. sersemliğiyle lstanbula ge· 
İp tımanklık mesnet taleplerinde bu
unmuı. bu fırsat ıaayılarak boyacı 

iaaan öldürülmüıtü .. 
Azgın Abaza Hasımı susturmak için 

ıtediği bir Voyvodaltk verilmiş, bat
lnndan savulmuştu .. 

Saray, hemen ayda bir denilecek de
ecede aadri.zam değiftirmeğe başlamış. 

)amanla imparatorluğu saltanab se
lhat yüzünden korkunç bir idare boz
unluğuna uğramıştı .. 

mitler, fakat bu seferde anua Turhan 
sultanın idareaini tamamen eline alan 
dördüncü Mehmet sefahate dalmlf, saz 
eöz eğlencelerine dalmııtı.. Etrafına gü
zel gazeller yazan ,airler toplamıfb. 

Bu, avcı Mehmedi edebiyata meralt
landırmıı. o da kliçük yllflndan beri ho
calar elinde epeyce terbiye ve ders gör· 
düğü için pjrlik daman kabarmtf, söy
lemeğe ve yazmağa batfamı§tı .. Hatta 
aşkına tutulduğu, okumuş ve tiir tabi
atlı Afife isminde bir saray dilberine 
karşı aıkını : 

Beyazlar gqdilı::çe bir dürrü yektaya 
benzenin ! 

Siyehler geydikçe sen hemen Leyli
ya benzenin t 

Y e,iller gqdikçe tutü Ciiyaya ben
zenin! 

Benim hotbu Afifem f Sen gülü ra
~ ....._linl 

)emişti. . Bu ve buna benzer bir çok delilikleri cağını umuyorum.. Ancak : 
Sevgilisi Afifenin bu kıt' aya nazire üzerine azil ve nefyedildi.. - Ancak ~ 

olaralt : Veziriazam olmak korku uyandır- - Ancak sultanım! .. Sen de saray 
Beyazlar gqdikçe padiphPD Aya mağa ba111adı ve kimse buna heves et- kadınlannı .özlerine, iıvelerine kulak 

• benzersin l medi, zorla teklif karşısında kalanlar I asmamak. sadareti zengin adamlara 
Si,-ehler cqdikçe Kabei uı,.aya ben· bir ay ıonra yakaıını naııl kurtaracağını I vermemek, her ne auretle oluna olaun 

senin! dü11ünerek korku içinde vakit geçirdiler. ve fakat inuf dairesinde hazineyi dolu 
Kmflar _geydikçe ceYberi ......... ,. işte bu sıralarda Köprülü Mehmet pa- bulundurmak. ukeri ve kendinizi dai· ._._...I şa ıaadrazam oldu .. Fakat kimsenin icraa- ma &nl bir harbe hazır bulundurmak. 
Benim be,-betla hiiakinm hemea fına kanımamasanı ıart koprak mühürü Girici kavgasını bertaraf ettirmekle eal-

derya,.a beaaenial aldı. tanatta beka bulunun .. 
Diye cevap vermesi, onu bir kat da· Köprülü Mehmet (Pap) o zamana Bu nasihatleri yapan vezir çok geç-

ha atka ve edebiyata bağlamıtb ve vur kadar gelmiı. geçmiş sadrazamlar için· meden ölmüttü .. 
patlasın çal oynasan, hazinenin bütün de sayılt bir adam olduğunu çar çabuk .............. • 
van scfahatler uğruna aarfediliyor, kim- gösterdi ve cahil olmasına rağmen en Dördüncü aYcı Mehmet Köprülünün 
ae de gık 1 diyemiyordu. mükemmel bir alimden yüksek bir dü- nasihatini tuttu ve Köprülünün ölüaü-

Mütemadiyen sadrazam değiştirili· şünce ile idareyi eline aldı. Hiç kim1e ve nü büyük bir merasimle defnettirdikten 
yor, mesnetler ondan alınıp buna veri- hatta saray onun idaresine kanımayınca 

1
sonra oğlunu, Fadıl Ahmet (Papyı) 

liyordu. Bir aralık boynu yaralı Meh- ortalık çok geçmeden ıüt liman ol- 1 sadri.zamltğa getirip derhal mühürü 
met (Paşa) bile sadrazam olmuş, ida- muştu.. teslim etti. 
renin ne demek olduğunu bilmiyen bu Köprülü, ölünceye kadar sadrazam- Katırcıoğlu da bu zaman zarfında bir 
divane, Girid harbinin en ateıli devrele- lık makamını bırakmadı. ihtiyar vezir kaç bey1er beyliği ile vilayetler değiı
rinde boğazlardan içeri düşman sefi- son nefesini alırken, merak ve kederin- tirmİf, tSlahat yapmış, Köprülü Mehmet 
nesi ~iriyor diye yalancı bir haber p_,.( den duramıyan genç dördüncü Meh- paşanın zamanında, onun takdirkar gö
olunca, derhal lstanbul surlannı baı- met, sadrazamın yatağının başı ucuna rüşü yüzünden Rumeli Beylerbeyisi ol
tan başa kireçle badanalatmağa ko· kadar giderek hatınnı sormuı ve sonra muş koca bir kıt' arun batında kahraman 
yulmuş, saraydan sorulan suale de. en demişti ki : ve idareli bir mutasamf olarak icraata 
zivaaesiz bir delinin vereceği ıu cevabı - Alah göstermesin, senden sonra baılamıttı. 
vermitti : kimi ben vezir edeyim.. Kabrcıoğlu Rumelinde, Rumeli hal-

- Dütcnan ka..,.dan aurlan beyaz - Oğlum F add Ahmedi .. Onu okut- kına genif, rahat. ıneaut. sıhhatli nefes--
badanalı görüp heybetinden korkar, twn. her IC)'de becerildi olduiuna İma· ler aldıracak itler J'•Pnıtfb .. Osmanlı im-

ı:akat •••••• F9akat •••••• 
Devletin bapnda kaç MMlerdea 

ıaönmiyen. kaç senelerden beri analar al 
latan. Atİce yiiiderin kanun ~
le emen Girid harbi f&ciua vardı..On.ı 
Köprülü Mehmet Pata bile alt edeme.. 
mİftİ. 

Girid harbi : 1 05 4 hicri scne.inde 
kopmuıtu .. 

Saraydan nefyeclilmeie nudJumıı 
olan Daridaaada aialaruıdan Sünbül. 
kendi arkadatlanyla beraber lskendeft.o 
yeye menfuına gitmek için lbrahinı re-ı 
is kumandasındaki bir büyük gemiye 
bindirilmişti.. Geminin lakenderyeye gİ4 

deceğini aylarca evvel haber alan f8"! 
tanbul ve etraf ahalisinden yedi seki& 
yüz kışi Hacce gitmek için bu gemiye 
dalmışlardı. 

C emi Akdenize açdıp Radoaa ge
lince, ibrahim reise ileri gitmemesi. 
zira ileride Malta koraanlanndan büyük 
bir kuvvet. bet on korsan gemi9İy(e 
yollan beklediği haber verilmifti... fb
rahim reis, tayfalara. gemının tteri 
çevrilmesi için emirler verirkea bütu. 
hacdar. Süabiil ai• Ye aYeMIİ ~ 

Dördüncü Mehmet büyümüıtü .. Fa
at av arkuından koımaktan idareye 
ak.İt bulamıyordu .. Bir aralık onu ikaz 
:lerek. memlekette korkunç bir İqanuı 
tlireceii tebd~le avdan nı: .&ecir· t'~w idaaredebilecekkadarilber~-:lll~!lllJlı....:mLmııaıır.ı.__~~~~---1ıı1111L.ıau:-Lıa1atııuuı1-11ııillıwa.buadl..DlllÜJı:aaııamı:ıwaL....u:aıauııuuı1LJ1~ua....uıu..ı.cu~~-'-~~.Z!!!!!~L.L1m:.1&.=-,__~ 



Esmerler ve 
ayrı ırktan 

kumrallar 
mıdırlar? 

-----------------------------------------Saçların renkleri kadınların karak-
terlerj ni naSıl bel]i eder? 

Hint şairlerinden Kalisada, bun
dan yirmi asır evvel aşkı terennüm 
eden en güzel şiirlerinden birinde" B d 
kadını güzel bir göle benzetmiştir. eyazın a 1, es-
Öyle bir göle ki, ilfıhlar tarafından • J 
erkeklerin atşını teskin için yara- ffi e rl Il ta ( I Va Y. H 
tılmıştır .. Yine ayni sair, kadın sac-
Jannı cennet bahçe""ıerinde yetiş;n Tabiri doğru 
incili çiçeklere benzetmektedir. 

Yirmi asırdan beri bu Hintli ş8- m U d Ur? 
irin gerek aşk.gerek kadın ve gerekse ' 
kadın saçları hakkında· söyledigi 
sözlere bunlardan fazla bir şev ilfı
ve edilmiŞ değildir .. Her devirde ve 
her yerde erkek kadın kaynağından 
ayni ihtiyaçla teskini atşet
miş, kadın sihrinin bütün ef
sununu tasıyan kadın saç
ları üzerine erkek ihtıracı 
claima ayni kuv\·etle eğil-
miştir. olmaktnn uzak, ilmi, fenni araştır

malar mevzuu arıyorlar ve işin ga
ribi, buluyorlar da .. Ellerinde mik
roskoptan silahları olan bu adam
lar kadınların sıhhat ve kara.lcterle
rini saçlarından, saçlarının renkle
rinden anlamağa uğraşıyorlar. 

Bunların iddia ve ke~iflerine na
zaran aynanın karşısına geçerse saç 
lcıvrımlarınıza, buklelerinize bakıp 
kendinizi daha doğru ve daha ya.
kın tahlil edebileceksiniz .. 

Dobor Bankroftun iddiasma ba
kılırsa esmerlerle kumrallar arasıT\

~ da, Çinlilerle Avrupalılar arasındaki 
~ kadar büyük ve geni~ farklar var

dır. 
JLK TECROBELER NASIL 
BAŞLADI? 

S"çların renklerinin ortaya koy
duğu bu ayrılığa Amerikada baş 
gösteren bir çocuk hastalığı salgını 
sebep olmustu .. 

alimleri, ne Mar'laritlerin buğday Nevyorkta bas gösteren bu sal
ba .. akbrına Öm""k veren örgülü sac;- gın bütün çocukları genç ve körpe 
larının, ne Ofelyalarln ba3larındaki yaslarında kötürüm ediyordu.Nev
ipek d""metlerinin, ne de insanı ı;i- york cocuk ha..,tanesi bu salgına tu
leclen çıkar .. n karmenlerin akroş- tulanlarla dolmuştu. Hastanenin dok 
körlerin ·n kar ısında en ufak bir toru Draper bir gün koğuşları yan 

Fakat içinde yaşadığımız bu rad- hassasiyet gö;termiyorlar, bilakis yana sıralanmış masum çocuk baş-
yo, televizyon ve fen asrı eski asır onlar bu, yalnız mukaddes cennr•t lanna bakıyor.. Bu yavrucukların 
ve devirlerin hislerine, duygularına bahçelerinde yeti~en çiçekler ım'· hepsinin de saçları esmer .. içlerinde 
hiçte saygı göstermiyor .. Bugünün teli kadın saçları karşısında, hissi SONU 7 INCI SAYFADA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Festival Geces· 
pri AV»*':' *' 5' EH o• 

ispanyada cephelerde başlıyan bir 
aşk macerası beyaz perdede 

Bu filimde Greta Garbo ile Marlen 
yan yana seyredeceğiz 

Dietrich'i 

lngilterede tanınmış bir sinema mü
essesesi, son on beş yıl içinde sinema 
fileminin en büyük sürprizini hazırla
mıya muvaffak olmuştur. Hiç kimse bir 
gün 'Marlcn Dictdchc Grcta Garboyu, 
Nils Asterle Fred Komansı, Klayıv 
Brul~'la Robcrta Monneyi ayni filimde 
seyretmek iınkfınını bulacağını tahmin 
edemezdi. Fakat bu, «Bir Festival Gece
.Sİ> filminde tahakkuk etmiştir. 

Bir Festival gecesi tnmamen ispanya
da geçiyor. Fılmin mevzuunu kısaca 
anlatalım: 

Klayıv Bruk bu filimde lspmlya or
dusunun genç bir mülfızimi olarak görii
nüyor. Ingiliz sahnesinin Amerikayn 
hediye ettiği bu yüksek sanatkar, arka
daşlarının daveti üzerine bir fest(val ge
cesini geçirmek üzere Madride geliyor. 

Madrid, nşk, cinsi cazibe ve güzellik 
şehri giinlcrdenberi coşkun ve sihirli eğ
lencelere boğulmuştur. Sıcak kanlı Is
pnnyol kızları festival gecesi için hazır-

15 AGUSTOS PAZAR 1937 

Marlen Dietrich Dinleniyor 
Avusturya Başvekili B. Şuşnig ile 

Marlen, birbirlerini tanımadan 
lıergün nasıl buluşuyorlardı? 

Başvekil, yollarını 
kendini belli 

Avusturyada Volfgong gölü civan bu 
sene pek çok turistlerin ziyaretlerine 
sahne oldu. Bu göliin yakınında ds
viçre villası> adını taşıyan bir aile pan
siyonu var<lır. Bu pansiyonun sahibi, 
on sene e\'vel İsviçreden gelerek bu
rada yerleşmiş bir İsviçrelidir. 

Bu İsviçreli on gün evvel küçük oda
sında oturmuş, pansiyonerlerinin hesap
larını def terinden tetkik ederken içe
riye biri girjyor ve selam sabah etmeden 
derhal şöyle bir teklifte bulunuyor: 

Civardaki evler · hep baktım. Hiç 
biri hoşuma gitmedi. Burasını güzel bul
dum. Villanızı ağustos ve eylul aylan 
için kiralnyacağım. Ne istiyorsunuz? 

Vıllfının sahibi şa~ırıyor: 
- Fakat burası kiralık değil. Vıllfıda 

tam kırk sekiz pansiyoncrim var. Onlar~ 
kapı dışnrı edemem yn ... 

Adnm laf anlamaz birisine benziyor. 
Israr ediyor: 

- lki ay için size yirmi beş bin şilin 
veriyorum. Bu müddet zarfında belki 
anl~ırsak villfınız,ı temelli satın alırım. 

Yirmi beş bin şilin .. Bu iiyle düşünül
meden reddedilecek bir para değiJ. ls
viçre villasının sahibi nihayet raz.ı olu
yor. Hemen o gün pansiyonerler baş· 
ka bir yere aktarma ediliyorlar ve er
tesi günü de villanın yeni kiracıları ge-

kaybeden sinema 
etmeden rehberlik 

yıld•zlar!na 
etmişti 

lip yerleşiyorlnr. Villtiyı tutan adam Marlen Dietrich veni çevirdiği bir filmde 
Marlen Dietrichin kocası Rodolf Siber- genç bir Rus bayanı ile etrafta do1aşı- ceketle Tirol köylli!'Ü kıyafetine girmiş· 
dir. yorlar, gölde sandal, motör safalan ya- tir. üç gün sonra bumda istirnhnte ge-

Duglas Fairbanksın oğlu da bera- pıyorlar. len üç Amerikrılı ve bir Çekoslovakyalı 
berlcrindedir. Buraya dinlenrneğe gel- Yıldıı.lann mevcudiyeti bu küçük bayan ayni biçimde elbise yaptırmış-
mişlerdir. sayfiye köyünde canlı bir hayat yarat- lardır. 

Marlcn, (Kadınlar gölü) adını Voli- mıştır. Isviçre villasının etrafı daima MOZARIN ANNESININ EVININ 
gong gölü ve civarını çok beğenmiştir. bir meraklı halkası ile çevrilmektedir. öNüNDE ... 
Hemen her gün kocnsı, genç Duğlas ve Marlen burada bir moda yaratmıştır. Küçük knsabanın 18 inci asırdan knl-
Sonyn adını taşıyan Marlenin arkadaşı Geldiğinin ertesi günü deri pantalon ve _ ::onu yedinci tahileJe -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pli· arda kadın mod lar 

lanmışlllrdır. Maclrid misafiri o geceyi PJajlnr, modern hayatın güzellik ve kndını karnavala döndüren mayolarda ynpmamışlnr mıdır? 
çok müstesna dakikalar yaşıyarak geçi- zarafet meşheri olmuştur. Burada en gü- giizelliğinc fideta suikast eden bir hal PHijlnrda çıplnk bacaklarını göste-

... 
Isveç yıldızı ZarahLcander birinci filmind" 

riyor ve oteline gitmek üzere arkadaşla- zcl vücuUnrı bütün ince hat1ariyle gör- ren bayanların ayni zamanda bacaklP-
vardır. Beynz perdenin iki tanımıc: vıl- k · · rmdan ayrılıyor. mek nasıl kabilse o güzel vücutlara sa- Y J nnı kıllarındnn temizlemeğe ço ıtına 

Sarhoş delikanlı dalgın, otelin yolu- hip olan kadınların znrhfet telakkileri- dızı olan Binnie Barnes ile Gloria Stu- etmesi lazımdır. Kadın gülünç olmama
buyle karşılaşıyor. Madridli kızlar Kla- ne nilfuz etmek te kabildir. Şık bir ma- artın §U mayolarına bakınız. Haddi za- lıdır. Onun hakkı daima takdir edilmek, 

SONU 'l INCI SAYFADA yo, aık bir tuvalet kadar caziptiL BilAkia tında çok güul olan iki artisti aillibıc dalma beienilmektir. 
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Pomakların vaziyetleri 
. ....... . , , - '. .,. . ..,,,... , 

FAVSTA -Yazan : Mltel Zevako Bulgar matbuatında Ponlaklar hak-
'-Carum v;,.ı.ııadanb.ı...tnü,~;k .... Ken.ıw •• k .. k. .. d.,ı M.dı... kında garip yazılar görülüyor 
rum .• Onun yerine getirdiğim kw soru· mülaki olacağı haber verilmcmiı miy· Sofya _ Bulgar basınının uzun 
yorum.. di.. Bütün bu muhakemeler gösteriyor· bir zamandan beri üzerinde önemle 

- A. Baıka birini mi getirdiniz ) du ki kapıyı Stella açmam11. ona kapı· durduğu meselelerden biri Pomak. 
Belgoder iki eliyle saçlannı yakaladı. Y1 dışandan açtnı§lardı. lar meselesidir.. Basında kendilerine 

Evvelce onu kimseye lıaber vermemiı Fakat kim) .. Şu ltızcağw kurtarmak· «Müslüman Bulgarlar» veya «Ro-
oldugwunu hatırladL. Hmçkırıklar için- ta kimin bir menfaati vardı) .• Kurtar· d 1 ta da~Iar~ denilen Po-

_,_ d" W•) opu va n:.; 
de kesik kesik cümlderle b&fllldan g~ mak •.• Buna kurtann~ mı ıyecegız maklar hakkında hemen her gün 
çenleri anlattL Viyolettayı götürüp Jan Yavao yavao ıüphe ve zanlar çingene· bir makale yahut ilmi ()) bir etüde 
Forkutu getirdi<Fini eöyledi.. Kilodin bu nin kafasını kapladı .. Ste1lanın manas- ti ak ··mkündür. Bulgar pro. 

... v b"l b" k" • ras am mu 
defa dedi ki : brda kapalı bulundugunu ı en ır ışı fesörlerinden dil ve tarihle uğr:.an· 

_Onun isminin biraz evvel Stella ol- vardı .. O da Favsta idi. Evet Favsta lar, Pomakların çok kesif bir su-
duğunu söyliyordunuz.. ile yanındaki süvarileri.. rette meskun bulundukları Rodop-

- Hepsi bir Stelia onun asıl adıdır. Belgoder biraz evvel merdivende lar da tetkik seyahatleri yaparak 
- Bunu bana haber vermediğinize çarp1§tığ1 adamı da hatırladL Meseleyi bunların dilleri, adet ve ananeleri 

çok fena ettiniz .. Ya prenses onu benden evirip çevirdikten sonra, çingene ma- ve yaşayışları hakkında yazılar ve 
90rarsa ne yapacağım .. Bu işin mesulu nastır dan çiktı.. yavaş ya.şav Mont eserler neşrediyorlar ve böylelikle 
sensin .. Heyecanınızın sebebini şimdi an• Marter bayırlarını indi .. Dudakları bem Pomakların öz Bulgar olduklannı, 
l beyazdı .. Gözlerinde kanlı çizgiler ha- O 11 L d zorla M ·· ıyorum.. sman ı ar tarann an us-

- Ah.. Heyecanımın sebebini bilmi- sıl olmuştu .. Vücudu asabiyetle earsılı· lümanlaştırıldıklarını, dilleriyle adet 
yoraunuz. Bilemezsiniz diyen çingene yordu .. Kafasından şunları da geçirdi. ve ananelerinin ve yaşayışlarının 
hüngür hüngür ağlıyordu.. - Favsta, kızımı almak için manas- tamamiyle öz ve eski Bulgar har. 

Re.ise kızın kapıyı açıp bçması tmı gideceğimi biliyor .. Benden evvel sına tevafuk ettiğini ispat etmeğe 
ihtimallerini ileri sürüyorduysa da bir süvari göndererek kmmı oradan çalışıyorlar. Diğer taraftan mektep 
Belgoder artık hunlan dinlemiyordu .. kaldırttı. Alil .. Fakat ne istiyor, bilmem. idareleri Pomak çocuklarına büyük 
Başını salladı ve dışarı fırladı. Tah- Fnkat eğer ~klıma gelen şey onu.~ <~.a geziler tertip ederek bunları Sofya 
ta perdenin içerisine cirmcls bir ta~ın aklına gelmışsc, kızımı mutlaka oldu- gibi merkez1ere kadar götürmekte
üzerine olurdu, baııı'lı elleri ir.ine al- rür .. Bu da anlaşıldı .. Lakin ben ondan, dirlcr .. Bir yandan da bazı hayırper
dı. Kendi kendine dUşünüyor, lnnet ve ayrılmıyor, ona bağlı bulunuyorum .. Her ver cemiyetler, Pomak gençlerini 
küfilr ediyordu. halde Stellnnın ne olduğunu öğreııecc· yme Sofya Filibe, Vama gibi bü. 

_Pek iyi oldur .. Ben zaten sö)liyor· ğim .. işte o zaman.. yük şehirl~re götürmektedir .. Bü-
dıJm .. B<'nim cibi bir ndam. mesut ol- Bu tehditkar cümle ile sözüne son yük gruplar halinde yapılan bu se· 
mak için yaratılmamıştır. Rahat ya';ll· verdi.. yahatlerde Pomak delikanlılarına 
mak imkanı yoktur .• Kmm. Stella ha· Aqam üzen heyecanının yatıştığına Bulgar kültürü aşılanmak ve ke:ı-
yatta f.. Stella baba eevgisine layık cö- kani olarak Favsto.nın karşısına çı1'tı. dilerine aslen Bulgar oldukları ka- Bulgar kralı Boris bir dini merasimde 
rülerek iade olundu!.. Bir çingene için ilk sözü yine prenses almı§, ve sor· naati verilmek istenmektedir .. Son selesi hakkında hükümetin ne yap- türmek ve kendilerini nçlıktan kur-
pck büyük bir şeyi.. Katiller, lıançerler, rnu~tu : günlerde kalabalık bir grup Bulgar mak lazım geldiğini burada uzun tarmak» lazımdır. O havalide iktı· 
korkunç karanlık h1drler, evet bunlar - Esir kız ne halde ? muallimlerinin başkanlığında Sof. uzadıya anlatmamıza zemin ve za- sadi hayatı yoluna sokarak inki· 
hepsi benim için.. - Kızım deBıek istiyorsunuz. yayı ziyaret etmiş ve bililtizam so- man müsait değildir .• » dedikten son- şaf ettirmek ve böylelikle Pomak-

Belgoder bunlan çok doğru söyle- - Evet .. Kızın .. Onu l>uraya getirdin kaklarda dolaştırılarak büyük teza- ra bu meselenin esasen öteden beri ların öz yurdlarını terkederek ken· 
mişti .. Çünkü hayatında bir çok cinayet• mi> hürlere sebebiyet veı'ilmiştir. bütün Bulgar hükümetlerini ciddi dilerine yeni vatanlar aramalarına 

--- . 
Sahile 7 .,.._.,. - ., 

Marlen Dietrich 
dinleniyor 

BAŞTARAFl 6 iNCi SAHtFED! 
ma tarihi bir binasının öntinde bir haft.I 
evvel bir adam ve bir çocuk durarak 
kapının üz.erindeki yazıyı okumağa baş· 
lamışlardır. 

Adnm uzun boylu, ciddi tavırlı, göz. 
lüklüdür. Yanındaki çocuk ta on yaşın .. 
da kadar 'ltar. 

önilnde durdukları ev de Moznrm an
nesinin oturmuş olduğu C\•dir. 

Biraz sona bunların yanına Marlen 
Dietrich, kocası, genç Duglas ve güzel 
Rus kızı Sonya geliyor. Onlar da evin 
il.zerine yazılmış kitabeyi tetkik ediyor· 
hır. 

Artistlerin geldiğini gören halk bi.ı 

an içinde ctraflıınnı sarıyor. 
Hemen hepsi de yıldızlardan imulb 

fotograflarını yalvarrnaktadırlar. Iç· 
terinden pek çoğu daha evvelden satın 

aldıkları resimleri imzalatmak. istiyor· 
lar... Bu can sıkıcı işi Marlen ve Dug· 
las güler yüz.le yapıyorlar. Köylülerin 
arzulannı yerlerine getirmeğe çalışıyor· 
lar. Gözlüklü adam ve çocuk bu man• 
znraya uzaktan gülerek bakmaktadırlar, 

Bir aralık fotograf imzalatan hnlk ka
labalığı içinden biri bir çığlık kopan• 
yor. 

Ve bu çığlık üzerine artistlerin clra· 
fını saran kalabalık b~ ..sefer gözlüklil 
ndamln çocuğu kuşatıyorlar. 

Marlen merakla soruyor: 
- Bu adam o kadar meşhur bir adanı 

mı? Hiç tanımıyorum... Filimde de, 
stüdyolarda da hiç görmedim. Ynlnıı 

iki üç gündenberi burada kendisine rast
lıyorum. Hatta geçenlerde yolumuzu 
şaşırmıştık ta onn sorduk, nezaketle bk 
ze yol gösterdi. Rehberlik etti. 

Jl'Iarlenin bu sualine aldığı ccvnp şu: 
- Nasıl... Tanımıyor musunuz? Hay. 

ret... Bu zat Avusturya başvekili B. 
Şuşnigdir. Yanındaki de oğlu ..• 

*** Fılhakika B. Şuşnig birkaç zamandan. 
ler irlemio. intikam fikirleriyle ellerini - Kaybolmuı.. Sofya halkı bunları nümayişkii- bir surette ilgilendirmiş olduğunu meydan vermemek lazımdır. 
knna boyamı~tı .. Omitsiz1ik içinde iki sa· - Kızın kaybolrnuo ha!.. Müteessir rane bir surette karşılamış ve misa- ve binaenaleyh yürünecek yolun Mir gazetesinde de Pomakların rahat etmektedir. .. .. . 
at bu düşüncelerin altında kaldı. Ken· olmadın mı) firler Bulgar evlerine misafir edil. malum bulunduğu için sistematik bir hayatı, dil, anane ve adetlerine dair 'Oç gün c\;:~ ~t07,1~.ler .. onun .. ı~~l~ 
disine geldiği zaman "'düşüncelerine de , - Fakat siz, siz de onun kaybolma- mişlerdir .. Bulgar muharrirleri tara- surette çalışmak icap ettiğini ve bu yazılar çıkmakta ve Pomak Türk- me\·kiine gcçtigının uçuncu yıl donum • 
intizam vermeğe başlamıştı .. Manastır sandan müteessir görünmiyoraunuz. fından yazılan ve kendi hallerini işin başında «Pomakları vatana ısın· lerinden örnekler verilmektcdir.Ba· ııil kutluladılar. Bütün köy ne_c;c için· 

beri burada küçük sayfiye evinde isti· 

l'eiscsinin yanına girmekte büyük bir Favsta çingenenin cevabından ne ifade eden piyesler, yine bu gençler dınnak » geldiğini yazmaktadır. Ga· sında çıkan ve sistemli bir surette ya- de çalkandı. 
kolaylığa mazhar olmu§tu .. Sanki kcn· müteessir oldu ve ne de hayret eseri gös- tarafından temsil olunarak hararetle zeteye göre Pomaklar maddeten çok pılan bu neşriyattan, Pomaklar hak- - Yaşasın Şuşnig! 
disinin gelmesine intizar ediliyordu ... terdi .. Her znmanki gibi gnyet aoğukkan· alkıslanmaktadır. acınacak bir haldedir .. Onlara yal- kında Bulgar hükümetinin humma- Sesleri yükseldi. Bırkaç gün sonra 
Reise bu defa her zaman1'inden daha lı idi. Açıktan açığa Belgodere his- Sİova gazetesi bunlardan bahse· nız kültür götürmek kafi değildir. li bir surette propagandaya giri~- başvekil Şuşnig bura)•a pek yakın olan 
nnik davranm~tı. siyatını §Öylece ifade etti : derken : ((Müslüman Bulgarlar me- Onlara ayni zamanda «Ekmek gö· tiği anlaşılıyor. Badgnstcin kaplıcalannn gidecek ve 

Stcllanm mahpus bulunduğu odanın - Senin kızın olduğundan bah- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • • ''" 111 • 11 • ••••••••••• "" '""""' "" 111••11•••11• • •••• •"' 11 • • •• 11 " • .. • orada Macar başvekili B. Daranyi ile gö-

kapısını muayene etti. Kilit bozulma· aeylemekte. benim de hakikaten For- Esmerler ve kumr 1 ar rüşecek, doktorlann tavsiyesi üzerino 
mı tı .. Ne kırılmış ve ne de zorlanmı§tı. kutun kızı sanmakta olduğum Jan For- Çekoslovak başvekili B. Hodznnm da 
Hem Jan Forkutun, yani SteUanın kaç- kut, kafiyycn esir ''e mahpus değildi. burnyn geleceği söyleniyor ... Başvekil· 
mağa teıebbüs etmesi için bir sebep te - BiTMEDi - lcrin bu sayfiye ve clinlenmc hayatı için• 

ırktan mndlrlar~. de vukubulncak karşılaşmaları bu mern• 
f" Jeketlcrle A \'USlurya arasında ekonomik 

görüşmele.re zemin hazırlayacağı tahmin ayrı Bir Festival Gecesi 
edilebilir. 

-----------------------------------------B A ŞJ 6 INCI SAYFADA hede vazife kabul eden İspanyol kızları BAŞt 6 INCI SAYFADA banyosu yaptığı zaman vücudu az güler, şık gezmek ister, tuvaletine •--
buyle karşılaşıyor. Madrldli kızlar La- arasındadır. Cephede biit?.n iyl hisle- tek bir kumral ve sarı saçlı yok .. bronzlaşır .. Sarışın ve kumral bir düşkündür .. Az yalan söyler. Biraz Bir kadın şampiyonu 
yıv Brukla alay etmiş olmak için takı- rindcn tecerrüt eden b~ guzel İspanyol Ara sıra hastaneye gelen sarı saçlı kadın vücudu ise bronz rengi değil, mağrur olur. Londra, 14 (A.A) - lngiliz ba· 
lıyorlnr. Fakat sarh~ bir dakikaya kızı insafsızca. harbcdiyor ve vazifesi- çocuklar varsa da bunlar pek ça- hasta bir sarılık rengini alır. Güzel· Parlak ve seyrek saç : Heyecanlı yan Simon ok atışında ferdi kadın 
rastlayan bu tanışma Klayıv Brukun nin icap ettirdiği her !edakfu.lığı yapı- buk iyi olup gidiyor. lik aleminde belki Jan Harlov id~ olurlar .. Hayali hakikate kanştırır· dünya şampiyonl~ğ~~u k~zonmı,. 
karşısına Rozetta isminde §irin bir Is· yor. . Bu vaziyet doktorun dikkatini çe· al bir kadın tipidir. Fakat Kay Fran· lar .. Çabuk kanarlar .• Macerayı, ~e- tır .. Bu suretle ekıp ıtıbarıyle da 
panyol kızını çıkarıyor. (Mnrlen Diet· Harp kızışıyor. Madrıd kapılarına da- kiyor .• İşi inceliyor .. Esmer ve siyah cis biyoloji bakımından ondan Üs· yahati severler. Düzgün haya~lı. in- şampiyonluğu lngiltere elde etmek• 
rlch) yanan asi kuvvetler arasında festival saçlılarla kumral ve sarı saçlılar üze· tündür .. Kumral ve sarışınlar daha sanlarla yaşayamazlar.. Bu gıbıler, tedir. 

Sokak ortasında başlayan halle dans- gecesinin kahramanı genç mülazim de rinde bu hastalığın tesirlerini tetkik İnce, narin olurlar. kendilerinden iistün bir irade altında - -------~~~-~ 
ları çok caziptir. Bu arada K.layıv Bruk- vardır. Zorlu bir taarruz esnasında ediyor .. Tetkikler neticesi saç renk- Kadın cildinin ve saç renklerinin iyi yuva kadını olurlar. rı arasındaki esrar şimdilik bund~n 
la Marlcn ar"sındald alaka başlan- genç kız esir düşüyor. lerinin bilhassa kadınların hayat ve sıhhat ve karakter üzerinde oyna- Kırmızı saçlar: Cesur, sadık. Has- ibaret .. Bu husustaki araştırma ar 

" Klayıv Bruk esirler arasında Rozet- sıhhatleri üzerinde mühim tesirleri dığı rolü dikkate alan ve bu yol- sas, açık kalpli, bazan sert olurlar. ve incelemeler ile:ledikçe altından gıcı ilerlemiştir. Genç kız, bir nöbet tayı gömüce tanıyor. Karşılaşmaları çok olduğu, hutta esmerlerle kumralla· daki fenni araştırmaları kolaylaş· Erkeklere karşı kafo tutanları vnr· daha neler çıkacagı şimdilik belli 
gibi başını saran aşkın sesine uyarak müessir oluyor. Rozetta, kendisini uy- rın avn iki ırk teııkil ettikleri kana- tırmak istiyen Boston ilim enstitüsü dır .• r~buk hiddetlenirler.. Asabi değil.. Yalnız muhakkak olan bir delikanlının oteline cidiyor ve sabahı b k Kla J ll' ~ d d 

ku esnasında yalnız ıra an yıv Bru- atini hasıl eCliyor.. profesörlerinden bay T omson bir olurlar .. F aknt kin tutmazlar. şey varsa o a şu ur : • l 
orada getiriyor. ka karşı af{ı hatırından geçirmiyor. Bu esas üzerinde yürüyen bir in· usul ve alet icat etmistir. Saçların Saçların ren1derine göre tespit Kadının saçının re:1~ı nek 0 ukrsaek 

Sabahl yi k e ke den uyanan Kla al d b l d" 4 d la h 1 ·· ·ne egılece er e n ço r n • Bununla beraber nr arın a aş ıyan giliz doktoru da kumral ve sarışın ıyagramlarmın analizi esasına a- edilen bu karakter nokta rının ep o sun, onun uzer~. w .b. 
YJv Bruk, fcsUval gecesi tanıdığı bu nşk eski hat"Oretinl muluılnuı edôyor. kız çocuklannm ~~merlcrden dahn yanan bu usulü ile kadın cildinde •İ değil. hazan bir tanesi de mevcut başı dün v~ b?gun oldugu gı dt ~·· 
güz.el kıza bir mektup bırakarak veda Genç müiazim, hükümetindcn aldığı fazla romatizmaya tutuldukları ne- yeşil, mor, beyaz, mavi, bi:az sarı olabildiği gibi bunlarm istisnaları da rın dn ~~nı .. hıs ' 'e heyecanı uk!d: 
ediyor ve uyandırmadan oteli ve şehri emir llzerine Salamanknya gidiyor. Ora- ticesine varıyor. ve pek fazla kırmızı rengm mev· vardır. caktır .. Çunku kadı~ saçları, m . • 
terkcdiyor. dn yüksek sosyeteye mensup bir Ameri- ESMERLER VE KUMRALLAR cut olduğu neticesine varılmıştır.. -k"'/:(-k des cennet bahçelerınde açnn ıncıli 

CEPHEDE kalı kızla tanışıyor. (Greta Garbo) Nihayet başka bir İngiliz dokto- Kurnralların cildlerinde sarı renk Kadın saçlarının ipek kıvrıml.ı- çiçeklerdir. 
lspanyada o müthiş sivil harp haşin- Mülazim derhal aşka d~erek bu kı· ru, yukarıda adını zikrettiğimizdir. hakimdir .. Esmer cildlerde yeşil ve •••••••••mm•••••••••••••••••••• 

nuş, halk yJğınları birbirine girişmiştir. zı da seviyor. Iki aşk arasındaki boca- Bankroft. Hollyvooda giderek bu· mor renk kumral cild)erden daha 
Klayıv Bruk vazife başına giderken lamalar, iki rakip kızın nynl .. ~ad~ rada bulunan çeşitli renk ve ırk- azdır. 
Madriddeki bl\tün sivil halk silaha sa- birleşmeleri çok caziptir. Önumilıdekı lardan yüzlerce kadın üzerinde tet- Saç ve cild renklerinin sıhha~ 
rılıyor. mevsimde bu gUzel filmi seyretmemiz kikler yapıyor. Bu doktor diyor ki : üzerine tesirleri olduğu gibi karak-

Güzcl Rozctta da silaha sarılarak cep- mümkündür. Esmer kadınlar, istedikleri kadar ter Üzerine de tesirleri var, demiş-

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfiko~.ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

U ~tı z fia t 

saçlarını platin rengine boyasınlar. tik. 
Bir kumral kadın, saçını kuzguni Kumrallar kinci ve intikamcı, inat
siyaha çevirsin, hem sinir, hem fiz- çı olurlar. Esmcrlerde ~nerji daha 
yoloji, hem pisikoloji bakımınd:m fazladır •. Esmer bir kadın, bozulan 
birbirinden çok ayrıdırlar. hayatını yeniden kuracak kadar 

Denilebilir ki bu iki tip iki ayn azme, iradeye sahiptir .. Kumral, 
ırk teşkil ederler •• Esmerler, küçük kendini çabuk yeise kaptırır. 
yaşta gösterdikleri bazı hususiyet· Yapılan son tetkikler ve tecrÜ· 
lere rağmen kumrallardan , beyaz- beler neticesi esmer ve kumral k::ı-
1ardan daha fazla sağlamdırlar .... dın saçlarına göre kadın karakteri 
Kumralların başlarında vasati ola·· şu şekilde tespit edilmiştir. 
rak yüz elli bin tel saç vardır. Siyah ESMER KADINLARDA 
saçh başın saç teli sayısı seksen bin- Saç : Yüksek bir zeka, muktesit, 
dir .. Kırmızı ve sarı başta ise elli İstiklali ve emretmeği sever, çok 
bin saç teli vardır. fedakar, riyaziyeden hoşlanır. Se

Holivud yıldızlarından Kay Fran- vilmek ister .. Ciddidir, iyi ev ka· 
cis esmerdir .• Saçları siyahtır. Cil· dını olur. Dedikodu yapmaz. En bü
dinde olur olmaz hastalıklara karşı yük kusurları bile affeder. 
kuvvetli bir mukavemet hassası var· Kestane rengi saç : Aşkta asa· 
dır. Geçenlerde yirmi altı yaşında let gösterir •. Sadık bir zevce olur. 
ölen Jan Harlov tipindeki kadınla- Neşelidir, çok güler, sıkıntıya gel· 
rın ise teneffüs cihazları, cildleri- mez. Cemiyet huyatını sever. Er
nin hararetinden iyi işliyemez ve kek hislerini iyi idare etmesini bilir. 
bunlar en küçük mikroplara k~rşı Meraklıdır. Biraz egoisttir. 

lzmirin en havadar yerinde ve denize karıı levlıaUule latif man .. 
1
bile sıhhatlerini güçlükle müdafaa Yumu§Sk ve kıvırc~k. saç. : ~~ 

ZGralı çok temiz ve emniyefli yeacine oteldir. ederler •• F.ımerler bir kadın aünq lay kolay sevmez. zekidır. ciddidar. 

5A~LIK·SDCUKLUK·EKilt ,,j 
DEnEUİR 

ı<ELVİNATOR iki defa daha az iflediil 
hıddo aJnı randöman elde edilen yegine soğuk h::ıva dol .. ,Jlan 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

l'ZMlR - Saman iıl:eleıi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

. MUöl.ADA: Ahmet Sabri Aaıno7 ..... 



Salaif• 8 YENIASIR ., 

Kulak; Boğaz, Burun hutahk
lan mütehuam 

, ........................... ________ ~ll!ml~----·----....ı 

Doktor Operatör 
Istanbul AMERiKAN Koleji 

Sami Kulatçı 
KIZ KISMI: Ameı ikan Kız K.olej'i • R o bert K o / t j 

Amavutköv 7el.36.160 &bek. Ttl. 36 .... 3 : ERKEK KJSMI 
Mektep, lngilizccyi CD iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Frausızca ihtiyari olarak mn
tcbassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kliltilre ıon derece ehemmiyet verilir. 
Aile hayatı yaıatılır. KüUlphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve ıporJar talebe-

Muayenehane: Birinci Beyler nin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

No: 36 Telefon 23l0 Mühendis Kısmı Ameli venazatl usulltı/Leltktfik, ma!rine Vtjlta/ıa mülundısi ydiştuir. 
Evi: Göztepe tramvay cadde- K y 1 

ıi 
992

• · Telefon: 3668 A iT GUNLER : 1 ağustosa kadar çarşamba günleri ıaat 9 dan 12 ye kadar. 

1
_

26 
(4St) 1 ağustostan sonra çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 7 eylülden ıonra her g6a 

Fazla ma!iimat için mektupla veya bizzat mUracaat edilebilir . .................. ,cm ......................................................... , 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORT·AÇSU 

Hutalannı Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder .• 

Sabah 9-12 
öileden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON:2946 

Mtmltkt.I haslantsl dış tahıbl 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Ha1talannı her gün ıabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

.. 

DAIMON 
.Masa ve vantilatorlar~ 

En son icat edilen bu vantilalorlar yazın boğucu sıcak
laruıdan kurtarır. Masa vantilatorJan Uç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruı sarfiyatı vardır. 

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

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli • 
MtLLI EMLAK MODORLOC.ONDEN: 

S. No. Lira K. 
881 Burnava Birinci yaka No. 5 taj 122,50 M. ana 30.60 
867 Buca Nalbant Mehmet S. 18 tajNo. lu kahvehane 300.00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdiden 

haddi liyıkiyle talip çıkmadığından 9/8/937 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıthr. Taliplerin komisyonun 
içtima günleri olan pazartesi, perşembe günleri Milli Emlak mü-
dürlüğüne müracaatleri. 2828 (1535) 

= . • 
lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabri~ası 
Tarafından mevsi::n do!ayısife yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
, , E UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W/f.(J?M SATIŞ YERLERi W/~l~I~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. · ş 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir ecıaneai TELEFON : 2067 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 1937 mali yılı ihtiyacından atağıda tahmini fiati 
ve muvakkat teminat miktarı yazılı 101 kalem eczai hbbiye 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuttur. Şartname ve 
listeyi latanbulda sağlık direktörlüğünde ve lzmirde has
tane bat hekimliğinde her ıün görülebilir. Eksiltme 21 
Ağustos 937 Cumartesi günü aaat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye Hastanesinde toplanan komisyon huzurunda ya
pılacaktır. Muvakkat teminat para ve para mukabilindeki ev
rak komisyonca alınamıyacaiından isteklilerin ihale gününden 
evvel teminatlarını İzmir Malıandığına yatırmaları lazımdır. 

Tahmini bedeli Muvakkat teminat 
Kurut Kurut 

228978 17174 
5- 10- 15- 20- 2620 (1458) 

Doyçe O riyantban~'\ 
DRESDNER BANK ŞUBEST 

IZDliB 
.M.J1~RKEZ1 : BERLIN , 

Almangada 175 Subesl Mevcutiur 
Serl!laye ve ihtiyat ak9eei 
165,000,000 Rayhsmnrk 

T6rkfyede Şubeleri•: lSTANBUL ve lZMf R 
l\lunrJa Şubeleri: RABlUE ve JSKENDER1YI~ 

Her tiirlii banka muaınelAtnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAl>A ıeyabat, ikamet, tahsil ve eaire için 

• ehnn ~ereltle REGISTERl\fARK Htılır. , 1)-h 

15 A~USTOS PAZAR 1~7 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GRiPiN 
r:r.o-{;zZf'{ç'1k bir kırıklık korud~~Jif,t-::' 
anında bir kafe Gripin romatizma, ıinir ve adale 
almakla kendinizi ıoğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
ıınhjı, nezle, grip, bron - etmit oluraunuz. 
fİt ve emsali hastalıklardan Günde iki kate alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 

-~llllİ ..................................... .. 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLA.TT 
Fabrikasının Namdar 

ÇlKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
tJMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası ka.rfısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 tZMtR 

f 

BBISTOL 

• •••••••••••••• 
Bu her iki otelin mUıteclri 
TOrkiyenin en eıki otelclai 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki ıeoelik tecrübeli ida
cealle blltOn E§'e halkına ken· 
dlılnl aevdlrmiıtlr. 

Ot.Derinde misafir kalanfaP, 
ll•ndi evleriııdeki rahatı bu• 
farlar. 

Birçok h uıuıf yetlerlne illveteD 
fiatlar mnthlı ucuzdur. 

lzmir Liman işletme müdürlü
ğünden: 

Karaburun ıeferlerine 15 ağuıtoı pazar günü batlanacaktır. 
Pazar ve çartamba günleri vapur aaat yedide Pasaport iskele
ıinden hareketle doğruca Saip iskeleıine gidecek ve günü birlik 
dönü4te Kösedere, Murdoğan, ve Ada iskelelerine uğrayacaktır. 

lzmir Tramvay 
kelinden: 

13, 15 2809 (1518) 

ve Elektrik 
• 

şır-

Şebeke ameliyatı dolayiıile cereyanin 16 ve 17 ağustos 937 gün· 
lerinde ıaat 7 den 17 ye kadar Y emit çartısı , Sağır aokaklar~n~r' 
1kinci Kordonda Gümrükten Konağa kadar, Şaphane so~~gı 1 ~ 
mücavir sokaklarda keıileceği sayın abonelerimizce bılınme . . 


