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Tetkik için veka· 

Siyasi muahedeleri ekseriya Avru- Jett · ı te 
pa ~hlrlerinden birine izafetle yad et- . e n v 1 ay e 

Yazan: Dr. MUSTAFA KENTLf 

meğe alışık olan Türkiye efklrı umu- .. d · ı d • 
miyeai (Saadabad) tabirini büyük bir Bir tehdit davası neticelendi Takaslarda gon erı 1 
sempati ile karşıladı. Her şark memle- 19 29 senesinde Güzelyalı cadde-
ketinde bir Saadabad bulunur. Bu bize sine döşenmiş olan parke kaJdırld' 

bnl~hatır:la;inttıd~.v:~~~~'~mn~e:ra~slm: Adliyeden kaçan suçlu Fop kı:,::~:;t7razara ~~··~ ";~:~::ı:~ ':"'!!l;ı.r..: 
u.wwuu uuM& ---- - tahsiline tevessül edildiğinden br 

uyandırdığı şevk ve heyecan hlll de- y t k k l d lktısat Vekaletinden şehrimiz hisle Başvekalete bir şikayetname 
vam ediyor. Filhakika bu merasimde unan e rar ya a an l Türkofis müdürlüğüne gelen bir gönderilmişti. Dahiliye Vekaleti~ 
uzun ayrılık yıllarından sonra bulu- emirde hususi takaslar hakkında de- şikayetnamenin bir suretini ifi'I 
şan kardeşlerin kavuşma sahnesinl ha- Vapur kumpanyası d b niliyor ki: ehemmiyetle tetkik ve neticesirıiıl 
tırlatan birşey vardı. • Tehdit sabit görüldüg" Ün en İr ay Anlaşmalarında hilafına sarahat bildirilmesi için vilayete gönderıııir 

Nutuklar mutad diplomat hitabete- Beşbin tonluk yeni olmıyan memleketlerle yapılan hu- tir. 
rine benzemiyordu. Söylenen sözlerde b. . ld beş sıôn hapise mahkum oldu susi takas muamelelerinde fop kıy- Şikayet telgrafında lzmirden otoS 
ruha hitap eden, kelimelerin ifade kud- ır gemı a ı - . metlerinin takas edllmesi esastır. kişinin imzası vardır. 
retini aşan ve kalbden gelen bir bellgat Elenik layn Limitet vapur kum· DUnkU nUshamızda Necmiyeye biçak dinlendi. Bunlardan suçlunun elindeki' Bu sebeple Hollanda ve Belçika ... ı • , , • 

hissediliyordu. Bu mlsakla Adeta hUziln panyası lngiltereden bet bin tonluk çekmek suretiyle tehditten suçlu, Bur- kama ile Necmiycnin Uzerine ne suret- hususi takas muamelelerinin de fop Vatılz ımekte,nlere 
ve elem dolu bir yolculuk sona ermiş yeni bir gemi satın almıştır. Bu ge- navalı Pamuk Alinin, muhakemesi ya- le atıldığını anlattılar. kıymetler E'saBI üzerinden yapılması ı 1 

I' 
bir aile ocağı yeniden kurulmuş ve şen- minin ıürati saatte on dört mil olup pılmak Uzere nöbetçi sulh ceza mahke- Hakim suçluya sordu: icap etmektedir. Parasız alınacak tale-
lenmiş gibidir. yakında İzmir limanına gelecektir. jmesine getirildiği sırada, salondan firar - Şahadetlere ne dersin? Hollanda hususi takas muamele-

Asya hegemonyası için şarkta büyük Haber verildiğine göre, lzmir ile ettiğini ve bu sebepten muhakemesi- - Kahveci yalnn söylüyor; bu ka- lerinde ithal edilen mal bedelinin ve- belerin imtihanları 
bir harbı gayri kabili içtinap telAkkl kontinan memleketler arasında sefer nin devamına imkan bulunamadığın- dınlar da Nccmlyenin arkadaşıdırlar. ya ayni kıymette asgari 3 milyon li- 1... 

b bal 
Bu sene liselere ve muallim JllP 

eden merhum GUstav Lobonun keha- yapan Yunan vapurlan bu gemi ile dan yakalanı- ""it için bütün merkezlere Hem bunlar yarım lira için a annı ra sermayeli milli bir banka kefalet l l l l _ .. L-'- il H ı 1 d tep erine parasız yatı ı o arak a ui. 
netinin tahakkuk etmek uzere bulun- uu.viye edilecek ve lüzumu halinde bir tamim yapıldığını yazmıştık... yakarlar. Arabacı Ali e a i a ında mektubunun Merkez Ilank:ısma ya- cak talebeden ne gibi şartlan haiz ar 
duğu ve Uzak Şarkta çok vahim hAdl- bu hatta bir kaç gemi daha ilave olu- Suçlu Pamuk Ali. firar eder etmez birisi de şalıadette bulundular. tırılması şartiyle ithalat, ihracattan malan lazım geldiği hakkındaki tJ' 

S
elerin cereyan cttig·i bu devirde ~rk nacaktır. doğru Bayraklıya gitmiş ve karakolun Hahlm: evvel yapılacaktır. Ü M f V '-~l · 1 .. ıı r- matname aari eli etıflU"" 
misakının kıJ.•metl daha iyi anlaşılıyor. - önünden geçerken zabıta tarafından he- - Ya bunlara ne dersin? kültür direktörlüğüne gelmiştir.~ 
Bu misakın cihan sulhu bakımından ta- ihracat işleri men yakalanarak mahkemeye getiril- - Bunlar Necmiycnln _fedaisidirle~. Bahri merasimde me sınavları 2 eylul 937 per~ırib' 
şıdığı ehemmiyet hususunda herkes ınlştlr.... - öyle ise sana Amerıkadan şahıt M h 1 ... h •• k •• • ) • günü saat 9 da yapılacaktır. 
müttefiktir. Bütün cihanda Saadabad Bay Mı h. Pamuk Alinin suçu dostluk teklifi- getirelim... a a lı u umet reıs erı Bölgemizde Aydın. Balıkesir, [)e' 
misakı için yapılan tefsirler hayret ve U ıp yaTın ni reddeden Bn. Necmiyeyi ölümle Hakim bir daha mUşteklye sordu: nasal elbise g iyeceklerdir nizli, lsparla, İzmir, Manisa vilaY~· 
takdirle doludur. ÇUnkil siyasi eser- Londraya gidiyor tehdit etmesidir. - Senin bu suçlu ile a1Akan var mı? .1 . . . 1. 1 leri merkezlerinde müsabaka iın~1 ler tıpkı büyük edebt eserler gı"bid.ir- "-" Suçhı Pamuk Ali, hldiseyl taınamiyle _ Inç! Dağ dağa yanmış. dağın ha- •• Harp. gemı erımızın ım. an arımı~ı h la l şı 
le Mua b. kı t haddini nc:ın uzum kurumu ve aatıf koopera- inkar eyle .... ı ... ir beri olmamış Bu adam da bana dosıJzıyaretı esnasında merasım ve teşrı- a1? rı yapılal cakdtır. 1mt.~lara r. yyen ır yme ..,. - tifleri birliği tarafı dan lacak uu;ı• • ••• 1 fa bah . ı· . .. ta ımatname er e ge mıştir 
ca her tUrlU tenkidin f kJn yilkselir n yapı HAldm §8hltlerdeıı blrlslne sordu: luk teklif etti ama benim haberim yok! tı rıye ta ımatnamesıne gore • 

e bUtün beş . tin ~ek malı ya§ v~ k~~ üzüm ile incirlerimizin _Adın? rukim bu ftefa da suçluya hitap etil: yapılacak olan merasimde mahalli Ankara 
:ıurlar. Şark~ :::ı ka~ pheser- satı' ~!lennı tanzim ve idare eyle- _ Fettah... _ Herkes severek dost tutar, sen bl- hükfunet reislerinin giyecekleri elbi- M l t l • I k 
lerdendir. Biz bu eseri yekdiierine ra- m~k ~ere Lon~~~ lktıaat Vcka- _ SoyadınT çakla tutmak istiyorsun? se hakkında talimatnamede sarahat e < ep erıne a ınaca 
k" b"' •"'k devleUere ayni hul<Wı kal letı tanfeler ~uduru Bay Muhib, _ Di.reklan... _ Hayır bunlar hep iftiradır. olmadığından merasimde giyilecek talebe1er 
ı ıp ku~ubil' . On • • d-~- nn': PoJonyaya eski darülfünun profe- _ Bu nasıl 80._..ı.1 H~ı_im davanın mahiyeti itibariyle elbisenin tayini bazı vilayetlerden B 1 A ka clak' · t _.tıı 
e o uya ırız. un ıçın VAwr .,... .. I . d n Ba Hallin Sah' . ~~ tı.A , u yı n ra ı m~ ve tp-" 

tü Aras ve arkadaşları Moskovada, Lon- 90~ er~ e . Y ıt tayını - Ben de bllınlyorum... mahallinde keşif yapılmasına karar ver- sorulm~.ştur. A • .. •v. . ve bölge sanat okullarına müsa~ 
drada ve Tokyoda ayni hararetle kar- edılmı§lerdır: .. - Bu soyadını işitince seni Amerl- di, derhal vak'a mahalline gidildl Er- D.ahılıye Vekaletı go~derdıgı hır ile meccani talebe alınacağı kül~ 

1 la ha 
• dilin l'clir C Bay Muhıb yann Londraya mu- kadan ncı-ı .. bir seyyah zannediyorum babı vukuf tarafından tetkikat yapıldı tamımde bu hususu tasrıh etmekte- dı' ekto""rlu··gv .. b'ld' il . ı'01tr 

şı anır rsa yre. e eme 1 • e- ih h • izd lacak ' ,., "~ · • d. H"'k" . . . . ki r une ı ır mış ve 
miyeU Akvamın en büyük hizmeti nU- tevecc an şe ~ en ayn tır. Di.reklnn, Tepccr;te sokağın ağzında- orada bulunanlardan izahat alındı. Ve- .ır: . u umet reıslerını~ gıyece ~ hanların ağustosun 20 inci günü 1"' 
fus ve t h ı k im ki kahvenin mUsl •iridir ve h!dise de 1 rilen r"por da suçlunun aleyhinde te- rı elbıse hakkında merasım ve te~m- pılacagv ı ı·l" 1 t serve mem a arı ço o ıyan B ., h •• -~ .. f . I' . ~ ave o unmuş ur. 
devletlerde husule gelmiş büyük inti- ayraga UTmet bu kahvenin önünde olmuştur. celli etti. hatı bahrıy: ta 1~.atn~~esınde ~ara· Müracaat ve kabul şartları ıntı· 
baha sebep olmnsıdır. Artık küçük Şahit, hüdJseyi tarif ederken: Netice itibariyle T.C. kanununun 466 n- ~t. olmadıgı~a gore ışın ~-erasımd~ fassalan gazetelerle ilan oluna~· 
devletler bugün bir büyük devletin yarın Mektep/erde ha/keV• - Bu suçlu birdenbire bu kadınınlcı maddesi mucibince suçlunun bir ay gıyılecek elb~se. ve ~eferruatına ~~t tır. 
bir diğerinin peşine takılıp sürüklen- [ • J k } l üzerine atıldı. lki adam tarafından kur- b~ gUn mUddetle hapsine karar veril-

0k~~n 13~ ld~rıh~ı d talıhma11tedn~1me . h1~- v ki 
mek istemiyorlar. Kendi işlerini ara- ertnae OnTerans ar tarıldı. Kahvemden lçeriy~ girdi Şu di um erı •v~ır~ı~ .e . ~ 1 mesı a- .n.Ö Y ÇOCU arı 
larında karşılıklı fednk!rlıklarla hallet- v r ·ı k !gösterdiğiniz beyaz saplı kamayı, oca- Suçlunun, bu ceza çoktur demesine zıB geldlı~ı bıldırılmıştır. . . . Eski Kollej binasında 
meği ve harici büyük lhtlraSlara karşı e f ece ğın yanındaki bUfenin altına sakladı. karşı haklın de tam t\dilAne bir karar- u ta ın:ıatname, ~e.rası~ . ı~ın b 
bitnraf kalmağı tercih ediyorlar. Bayrak ve sancağa karşı gösteril- Bundan sonra, Uç kadın şahit sıfatiyle dır cevabını verdi. frak vey.a Jaket atay. gıyılmesı_nı ka- açılacak mek te e 

B b' flık mesi lüzumlu olan saygı ve sevgi - bul etmış ve merasıme dahıl me- alınacaklar 
.u ıtara ve sulh arzusu mer- h dd' . l . . B kAI Tı·caret odaları Beledı·ye otobüslerı· murların bu elbiseleri tedarik eyle- ~ kezı Avrupa, Balkan ve şark devletle- a ının artın ması ıçın aşve a et 1 · · b .. B · · Zeki ve müstait köy çocuklarılJ' 

. . ve M"ll" M"'dafaa V k"l f d ·ı.. G• . . d me erını mec urı tutmuştur. u ıtı- lla_ ... 
rını ayrı ayrı mıntakavi paktlarla yek- ı .ı u . .~ a e .ın .e~ vı a- Memurları nasıl ı"zı"n ıimnik resmın en ba 1 d•v .. ~. 1 d 1- dan üç ve beş sınıflı köy oku J";" 
d"ğ . b 1 yete bırer tamım gonderılmışt r a ıger resmı merasım er e o k bir ı erme ağ amıştır. Şark misakının ır. ff d.l k d v "b" hah .. · d d bitirmiş olanları daha yükse 
d C 

. Bunlara nazaran bilumum k 1 1 ki a e ı ece ugu gı ı rı merasım e e ma- .. it' 
a cmıyetl Akvam kadrosuna dahil 0 u - a aca ar c h il"' h""k" t · l · · f k tahsile kavustunnak gayesiyle on 

dr 1arda ve Halkevlerinde bayrak ev B l d' f d . l k a ı u ume reıs erının ra veya ~ 1 ul-
ger misaklnr gibi askeri taahhütleri f d d l m - Ticaret odaları memurlarının e e ıye tara m an getıri ece jaket atay giymeleri lazımdır. müzdeki ders yılı başında Kızı ç 

ihtiva etmediği doğrudur. Fakat sulh z
1 
uu et~al ınk~ ers er ve konferans· izinleri hakkında dün lktısat Veka- otobüslerin gümrük resminden mu- ..... , • •,, - luda eski Amerikan kolleji bina9'1Y 

"'ktln . . ar ven ece tır. f ı k · ·ı · · · k b k b [ · ve su un ıdamesı ve mUdafaası ba- T . . . . . . ' Jetinden vilayete bir emir gelmistir. a o ara geçırı mesı ıçın vu u u- Kını e ediyesi da hır okul açılacaktır. 
kım~dan icabında bu dört devlet kuv- ki. amımm nıhayetlerınde denılıyor Bunda deniliyor ki: ~ · lan müraca~t Da~iliye. ":ek.aletin- Bu okula ilimizden bir senelik ye' 
vetlı askeri bir manzume haline inkıli\p ·Ba k . . . "kl' .. l Vekruetimiz memur ve müstah- den Başvekalete gonderılmış, keyfi- istikraz teşebbüsünde yeceğini ayniyat olarak verecek o1'S' 
edebilir. Böylece anlaşmış askert bir h'~ ' :V~tan ve ?1ı~letı_n ıstı. al dimlerinin hh" tı' b. yetten İzmir belediyesi de haberdar bulundu köy çocukları alınacaktır. 
ı d ve urrıyetının şereflı hır tımsalı o - 61 1 mazere ne ınaen d'l · · rı .. tl 
rn ret, eğer şark daha büyük bir yan- mak "t"ba . 1 b" .. d l rın mezuniyet almak üzere müracaat- e ı mıştır. Bunların, yol, melbusat masra''":":ı 

· ı 1 rıy e utun vatan aş a 1 - - ° K k beled' · k had t · · ı k ld b 1 d kla ,,,. gına maruz kalırsa, harp ateşinin ken- b kı I" ed' ıa k lduğu arında mazeretlerinin tam te:1ekkül- v il k mı ıysı asa a su esı- ı e o u a u un u n zamana ~ 
eli hudutlan hnricinde kalması için ka- hu yrnet ı hv ıa~a 1 yı o .. lü heyeti sıhhiyeler tarafından ve- ı apı yo ar anunu satı vücuda getirmek Üzere beledi- diğer bilumum masrafları deVle'Y" 
f . b" kil d H k eyecan ve assasıyet e saygı gos- ·ı . V k "1 'l" l bankasınd . ecl .. d k . 
1 ır ~ıman te~ c er. er e:s ne der- termesi milli ve vatani bir borçtur. rı mış raporla tevsik edilmesi usul t.~ a et vı ayetlerden re.er .a? ıca~. en parayı o enece tır. 

sc desın bu mısakLı şark CemıyeU Ak- B . . k H lk I . ittihaz edilmic:tir l d ıstikraz etmek ıçın muracaatte bu-
d 

b 1 H unun ıçın me tep ve a ev erın-ı -s • SUCl sor u l t 
vamı oğ_Muş u unuyo:. en: de bazı de verilecek dersler ve konferanslar- Ticaret odaları umumi katip ve- unmuş ur. 
emperyalıst emeller beslıyen büyük dev- d ba ka h Ikın bilgi ve saygı] ya başkatipleri ile ticaret ve zahire 2290 sayılı yapı ve yollar kanu-
l~tlcrin .. diledi~leri şekilde garp aley- an .. k, ıtec:k tedbirler aıınm ir~- borsaları . komiserleri hakkında da ' nunun bazı maddelerinin ve bu ka- T enecik ocag., ı 
hıne muteveccıh değil Avrupa ile teş- nı ydu se ası a- ayni usulün tatbiki tensip edilmiş-! nunla hükmü ipka edilmiş olan mül- /"' 
riki mesai c r,. __ .ı b" zım ır. b · k 16 ad [ vam y WUüUe ır Cemiyeti Ak- ....... 1 • tir. Bundan böyle oda memurlarının ga ~ .mye v ~n.u~unu~ ıncı m - ca ışı vor 

B.... .. Tasdık emrı geld' izin taleplerinde bu noktanın nazar- desının degı.ştırılmesı hakkında ha- , , 
•• _ı_z T urkfer Saadabadı CeneVTenin . l da tutulması lazımdır. zırlanan proıe Kamu taya sunulmu§- Tepecik Halkocağı, uzun çalış-

kuçuk kardC§l teUıkki ediyoruz. Saa- Ma.canst:ınla aramr~a akt ve im- •• • - • • • -· tur. . . malardan ıonra: tam t kil.atlı bir 
dabadm Cenevreye karp besliyeceği za edıleı: tıcaret ve tedıye anlaşma- Köy kalkınması D?~ılı~e V~kaleti vilayete gön- bando vücuda gctirmeğ: muvaffak 
yegane his sevgi ve tesanüt hissidir. !a~ının' bır te.ı:nmuz ~ 9 3 7 tarihinden der~ıgı hır emırde Meclisin önümüz- olmuştur .• Bando haftanın muayyen 

Tayin 
İzmir Defterdarlığı varidat.~ 

mur muavini Bay Hadi Ha;~.''Je 
Vekaleti muhasebe müdürfügı.ı~:l-
20 lira maaşlı memurluğa tayin eC>' 
miştir. 

Tahlif 
Hem garp medeniyetinin talebesi ol- ıtıbare~ m~r ıyete. gırmek üzere le- Vekllet esash tetkikler dekı toplantısında tadilabn kanuni- günlerinde Tepecikte halkın musiki 
mnk hem onun dilşmanı olmak bizim ra Vek~lerı Heyetı tarafından tasdik yapıyor yet .kesbetmesine çalışılacağını, bu }ihtiyacını temin etmektedir. Mual· Edilen ormatı 
kara~e~mize uygun vgelm~yor: . Biz 0.lu~dug~ 1kt~sat Vekaletinden ~eh- Dahiliye Vekaleti vilayete gön- 1 proıe etrafında ve kanunun diğer lim Bay Hasanın idaresi altındaki 
C~mıyctı -:-kvam bayrag1nı tı~dılı~ Pa- r~~ı~ !urkofıa müdürlüğüne bildi-'derdiği bir tamimde, köy kalkınması m~~~el:rinde yapılması lazım gelen bando meraklıları, az zamanda, bü- memurları 
mır ve. ~l~ynnın cteklerıne götür- rı mıştır. etrafında alınacak umumi tedbirler, degışiklık hakkında bir mütalea yük varlıklar göstermiştir. ~ 
mekle ıyı bır ış yapıldığına kanilz. Ce- B - kat'i ve hakiki bilgilere istinaden mevcut ise bildirilmesini istemiştir. Bandon t kil' d cak baka Orman kanununun 96 mcı j( 
miyeü Akvama yeniden tariz etmek is- er gama mal hazırlanacak ana planla ancak tam - 1 

11111 B Şe . ~n e! 
1~ e ~ I' ş - desi mucibince, bilumum orfl\~, 

tediği anlaşılan (Duçe) nin yeni maka- ve muvaffakıyetli bir sonuca varıla- Operatör B • Nuri nı l kla rı .. ~~l ur.e f' . eyse ın ya- yarlarının tahliflert icap etmek. ;el 
lesinde tasvir ettiği gibi Cemiyeti Ak- müdürlüğü bilecegvinden gönderilmicı ve go··nde- Aydın m l k t h ta . rarBı rıl gkoru muş udr. 1 l d" d Ziraat Vekaletinden gelen b•~-"' 
• . . b' . . . A k >' eme e as nesı opera- u ça ış an vatan af ar, ş m ı e . l h . . urll";. 'a;.. sıstemı ır (n~ıye) ~eğıldır. ç~. ~u~~nan Bergama kazası rilecek bilgiler etrafında izahname 1 törü Bay Mehmet Nuri mezunen Tepecik muhitine dar gelen ocak bi- 1 emrıy e, şe rımız or~an ın:e:e1' lıi' 

ız de tıpkı Mussolml gibı menfaat mal mudurluğüne Yalvaç kazası ve tablolardaki meşruhatına göre şçhrimize g 1 · t' f t b l 1 d h b.. "k .. · b' ı nın mahkemede tensıp edıl ,..,... h" . 
1 

h rclc ~ _cı· Y 1nız I "d·· .. .. . . . 1 e mış ır. s an u a ve 
1
. nasının a a uyu ve munasıp ır .. d ahl'fl . . h yapılJI .. ! 

ıssıy e a e~ t..-oıyoruz. a biz ma mu uru Mumtaz 35 lıra maası hakıkate uygun malumat verilmesı oradan da b" "dd t kal ak ·· b' ki° b b k d gun e t ı ennın emen ı~ 
rmenfaatimizi neticesi meçhul kuvvet ve asli ile tayin edilmiştir. -ı: bildirilmicıtir. 1 re Avrupa ır ?1du ket. m uze-11 ınaKya nd~l ı. e~ akıd~ı adra1?1a ta ır- sı ve ellerine birer vesika veri, .. • le 

b 
.. "dd te ukadd hod >' ya gı ece ır. ar. en ı erını ta ır e erız. . • d "l . d'" d b ua~ cc ru şı e ve m es gamlı- ı~ ar e ı mış ve un e u ın tfl"'. 

ğa değil milletler anuında lcar,Uıklı ~ il• ikmal olunmmıtur. Sehrimiz 0 1', 
mUsaadelere müstenit bir teşriki me- memurlarının bir listesi talep 0!~ 
saiye raptctmenin daha filtılane olaca- Birinci Kordon-- TAYYARE SiNEMASI TELEFON rak; mevcut memurlar, dün B•;f" 
ğmı zannediyoruz... Bizim yolumuz da kain 3151 Sulh Ceza mahkemesine gelffl 
kuvvetli olmayı ihmn1 ebnek yolu da lve yemin ettirilmişlerdir. "11 
değildir. Fark yalnız demokrasi ile fa- 30 temmuz 937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe değer iki büyük filim gösteriliyor Tahlifleri icra kılınan ıneJ11tJ 
şi~ ~":'daki telııkki farkı gibidir. 1 şunl~~dır: . . .. uheP' 
Biri hakimıycti Domination, diğeri leş- 1 A R T H u R EDlTH MERA ve BERV AL Muhendıs Emın Çokgor, 1?'1 il~" 
riki mesaiyi Coopcrntion hoş görmez. m tarafmdan temsil edilmiş dis Kemal Cökçedağ, başkatıP rııff 
Biz demokrasilerle beraberiz. Hmba 1 Fr .. nsızca sözlü operet mi Un, Muhasebe katibi Mı.J~t'jfll 
sürüklenmemek şartiyle... U.Z//XZZ7Z//ZZZ7.7YJ..7..7J7Tf/.7//.Z/Zr7.7Z7...zzz7.7.7..7.17....z7...ZZLZZZ/..7Z//.LZZ7hJ Kaftan, üçüncii katip Reşat fi~fı 

Dr. MUSTAFA KENTL1 2 ı •• s • t • LOUIS GRVEURE - CAMILLA HORrI muamelat memuru Muzaffer ,.~, .. - ·- - · m nı S yor gibi dün_rac~ tanınmış muktedır ~-rtistlerin güzel Şaban Kalkan, lsmail Hakk~~fl' 
Seferihisar , ., temsıllerı. Çok zenS? n çok guzel operet man, Ahmet Cevdet Alı balı. ·ııı ff 

Hu-ku-met ~~~~~~~~ fud~,m~~amemuruib~hıb~ 
konağı SEANS SAATLARI :: Fiatler sayın, Ali Rıza Yaman, ~~tii~ 

yaptırılamıyacak Hergün : 5 Demir, Recep Ertürk, Sai~ / M r 
:: DUHULiYE 20 1 Orman müdürü Samı l(ıe~ 

. Seferihisar hükumet konağının ARTHUR 3,30 ve 7,20 de :: Talebe ve çocuklar 10 h d Z k T k J11 ~ ınşaatı için istenil!"n tahsı"satın bu c·· ,.. s . 1 . s 30 mü en is e i un an ve 1 ~i - on um enı stıyor , ve KURUŞTUR memuru Bayram Şarban ı 
aene verilemiyeceği Dahiliye Veka- 1,40 da bulunmadıkları için bunlarıtı. 
Jetinden vilayete bildirilmiştir. leri gelmelerine talik edihni~· 

c 
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Fratelli Sperco N. V. 
W. F. 1-1. Van l)er 

Vapuı u Acntası Zee & Co. 
ROYALE NEERLANDAIS DEllfSCHE LEVANTE LINlE 

KUMPANYASI HAMBURG 
TRAJANUS vapuru 31 temmuz- «CHIOS» vapuru 16 temrnuzcl., 

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİR[NCI KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

YENIASIR 

J 'K!i!.;,8' B~iaz, Burun hastalık".: ... 
lan mütehanısı 

Doktor Operatör 

da limanımıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rotterdam, Hamb\lrg 
Yeden sonra Rotterdam - Amster- ve Bremen limanlarına yük alacak- EU..ERMAN UNES L TD. 
danı ve Hamburg limanları için yük tır. DRAGO vapuru 1 O ağustosta Muayenehane: Birinci Beyler 

Sami Kulatçı 
uacaktır.. «KONYA» vapuru 7 ağustosta Llverpool ve Svanseadan gelip yük No: 36 Telefon 2310 

E.RCULES vpuru 7 ağustosta li- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- k ktı 
l'rıanımıza gelip yükünü tahliyeden manlarından yük çıkaracaktır. çı aESracaBIA~ 

20 
~ Evi: Göztepe tramvay cadde-

lonra Burgas - Varna ve Kösten- AMERtCAN EXPORT UNES L vapuru agustos~a ıi 992. Telefon: 3668 
cc limanları için yük alacaktır.. Thtı! Export Steamship corporation Londra, Hull ve A~versten gelı~ 1-26 ( 481) 

SVENSKA ORJENf UNIEN «EXT A VIA~ vapuru 7 ağustosa yük çıkaracak ve aynı zamanda Lı- __________ m:,._liıı 
BARDAlAND motörü 10 ağus- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Clasgov için yük alacak-

tosta limanımızda beklenmekte olup timor limanları içfo yük alacaktır. t 
NOT : Vnrut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun De· 
retlerinin doğitikliklerinden me
tuliyet kabul edilmez. 

Rotterdam - Hamburg ve hkandi- p· A •...&-- Se • S f 1 ır.. .. 
tıav · la · · .. k ala k ıre l'Ull.lUlllUı yrı e er er ALGERlAN vapuru 15 agustost" 

ya lıman rı ıçın yu ca - <·EXCALIBUR» vapuru 30 tem- . L d H 11 · · ··k 1 
tır p· ed B N k gelıp on ra ve u ıçm yu a a-
SER. vı MARt iME ROUMAlN ?1.uzda ır en ost~m ve ewyor ~ .. 

CE T ıçın hareket edecektır. 
. . ..._ ... _215SiU..,,.ı:nt• 

Kumpanyası ~ «EXETER» vapuru 13 ağustosta 
ALSA JULIA vapuru 12 a~us- Pireden Boston ve Newyork için ha

t?8ta limanımıza gelip Malta - Mar- reket edecektir. 
•ılya limanları için yük alacaktır. SEV AHAT MODDETt 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · Pire - Boston 16 gün 
Handaki hareket tarihleriyle nav- Pire • Ncwyork 18 gün 

lunlardaki değişiklerden acenta me
•uliyct kabul etmez.. «GEORGES MABRO» vapuru 
..,. Daha fazla tafsilat için ikinci 23 temmuzda fskenderiye ve Port Sa 
"-Ordonda FRA TELLi SPERCO id limanJanndan mal çıkaracak ve 
\>.aPur acentalığına müracaat ediline- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
•ı rica olunur.. limanlarına h=ıreket edecektir. 

l'ELE.FON : 4142/4221/2663 SERVlCl MARlTtM ROUMAJN 
Bucareat ---.. -----•J9 <.:DUROSTOR» vapuru 31 tem

Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
muzda bekleniyor. Köstence. Sulinn, 
Galatz ve Calatz aktarması Tuna li
man lan için yiik alacaktır. 
JOHSTON V ARREN U~ Ltd. 

Livepool 
«JESSMORE» vapuru 1 ağustos

ta bekleni:;·or. Liverpol ve Anvers 
HORT AÇSU limanlarından yük çıkaracak ve Buw:-

Hutalannı Birinci Beyler gaz, Vama, Köstence, Sulina Calatz 
ve lbrail limanlan için yük alacaktır. 

aobk 36 numanla kabul eder. DEN NORSKE MtDDELHAVS-
Sabah 9 - 12 LiNCE OSLO 
Öğleden sonra 3,30 - 6 « BAALBEK» tnotörü 24 tenı-
Randevü için telefon ediniz. muzda bekleniyor. lskender\~ e, 

TELEFON: 2946 { Dunkerk ve Norvec limanları için ..... ____________ yük alacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• • . 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu haJ!ı 
Karş1sında 

• . . . 
• . . . . 
• . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. 
Tahta :kurusu, 

•inek, sivrisinek, 

Pire, örümcek, ka· 
'•nca, güve ,yakar· 

ttk, akreb ve yılan 
gibi akciğeri bu-

lunauyan hayvan

~ıkJarı öldürmek 
l. 
dçı~ fennin son bul-
'-gu kat'i formül 

llıerine hazırlan-
v'~ Amerikan 

lııı marka ilacın 
~I tr bo7da ambaw 
··ı ı· l 1 ve dökme ha-
~de aslı en ucuz 
•llerle depomuz

d, 
tıl &atılır. Toptan-

~. 

I 

t 

TURAN Fabrikalan mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet nbunlarmı, traş eabunu ve kremi ile gl\ullik krem• 
Jerini kullanınız. Her yerde .atılmaktadır. Y alnn: toptan sn
tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telık Net'i Alcyıu:ılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 284 Telefon E45& 

Develet Oemiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mikdar ve vaaıflan atağıda yazılı mal

lar 18/8/937 çarfB.mha günü tat (16) da açık arhrma auretile 
i.unir Alsancakta 8 inci lfletme idare binasında satılacaktır. 

Bu İfe girmek iıteyenlerin (5668) kurut muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü 
Maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerle ayni gün ıaat (16) ya kadar lzmir 
Alıancakta 8 inci ltletme Komisyon reialiğine müracaatları la
zımdır. 

Bu İfe ait tartnameler komityondan parasız alınır. 
S ., eti Muhammen bedeli 

Cinsi Miktan Kilo Lira Kurut 
Kopya presesi 214 12595 755 70 

30. l 2593 (1409) 

T. C~ZiracrtBankasından: 
Orta mektep mezunlan arasında müaabek.a imtihanı ile iki daktilo 

llajiyeri alınaulc:br •• Taliplerin hemen Bankamıza müracaatleri ilin 
olun1D'.. 2650 (1424) 

• 1 .. .. @&& -

~ '"• mühim is-
01lto yapıhr. Sor• 

t-.ı 

Milli Eınlik Müdürlüğünden: 
&~ ~~ 

t~ •ra hemen ce-
p 'lerilir. 

TeJeloo 3882 
D E't'LÜL DAHARAT DEPOSU İZMIRı 

ı.: 

875 Tepecik Celidet çıkmazı 16/2 taj No. lu 74,80 metre 
murabbaı arsa 40 00 

867 Buca aıağı M. Nalbant Mehmet sokak 18 taj No. lu 
kahvehane 300 00 

881 Bornova 1 inci yaka 5 No. lu 122,50 M. M. arsa 30 60 
Y ukanda yazılı emvalin mülkiyeılerine haddi layıkile talip çıkmadı

ğından 10 gi!n müddetle temdide bırakıbnıştır. thalesi 9/8/937 pazar
tesi günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müra-
caatları. 2647 (1425) 

Diş n1acunların1n incisi 

Onu 1'uJJananJara diılerinin temizlenm~si beyazfanıp pıulaması 
ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat sürecek b.r muafiyd 
verir. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radyolin 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

. '\ 
. ~ 

m • OZAQ... 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırlan bile pek kua bir z.amanda tamamen Yt 

kökllnden çıkanr. 

Umumi depoau: lngiliz: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve miieslİr birnaıır illcıdar. 

TeWon3882 

ZAFlYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
Milli Emlik Müdürlüğünden: 

icar No. Lira. K. AD~I 
197 Osmaniye C. Kara Osman oğlu hana üıt katında oda 37 50 

. Anonim Şirketi 
Şıtketin Merkez ve Fabrikası: Izmirde Halkapmardadır. 

il ~eru Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
1\ eiUrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi her.ce.vi 
tı:ı il.bot bezi imal eylemekte olup maHarı Avıupanın aynı lıp 

ensucatma fa\ktir. 

'f elefon No. 2211 ve 3067 
1' elgrat adresi : Bayrak lzmir 

il 

201 Karııyaka Osman z. intikam S. 14 ve Reşadiye S. dan iktidarıı 
33 No. alan dükkan 24 00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlanna bidayeten ve temdiden FEVKALADE 
talip çılanadığından 22/7 /937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa-
zarlığa bırakılmqbr. Taliplerin her pazartesi ve per§embc günleri Mitli EYi TESlRt 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2648 (1432) 
ras-s ı=a• --- w g•, •o WM 'fB'lDiW'aP YARDIR 

iz mir iskan müdiif lüğünden: 
Göçmen haayvanatı için 40 bin kilo ot pazarlık auretile ihale edilece-

ğinden talip olanlar 4/8/937 çarpmLa giinü 1akiıı MüdürlüiUnde mu- M D S f •t ş•f • 
tqekkil komisyona müracaatlan ilin olunur. (1224) • epo • erı 1 a ecza nesı 
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Deyli Herald Gazetesinin Bir aberi 
• - il 

• 

n o 
Asilerin şefi BerJin ve Roma ya çevirerek lngiltere anlaşıyor 

•• ile gizlice yuz 

müdaha e komitesin e A emi 
lngiliz notasına ransa • 

sarı 
• 
1 ceva 

ed·~en 
vermedi 

Londra ve Moskova karşı karşıya 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı Bir Çin Garnizonu isyan Etti 

lngiltere 
ayr lığı 

Londra, 31 (ö.R) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
Knnı;mazlık tali komitesinde diln 

cerey~ eden müzakereler ~ok mühim 
bir safhaya dahil olmuştur. İngiliz pro
jesinin istinat ettiği sağlam esaslara rağ
men maaleşcf şayanı kayt bir netice ah
nrunamıştır. 

Komite toplanırken Sovyctlerin bir 
sürpriz hareketiyle karşılaşı1acağı zan
nedilmişti. Muayyen saatte murahhas
lar yerlerini işgal ettiler. 

Tam dört saat devam eden hararetli 
müzakere ve münakaşalar şu cüm
lelerle anlatılabilir: 

1 - fngilız planı hakkında gelen 
cevapları izah eden ndemi müdahale 
l::omitesi reisi Lord Plyrnouth cevap
lann tamam olduğunu gayet beliğ bir Ji
sarila nnlatmış, ekser devletlerin gös
terdikleri uyuşma fikrinden dolayı ken
dilerine teşekkürlerini bildirmiştir. Ce
vaplar heyeti umumiyesi ilibarjyle ve 
nralarındaki pnktlara göre şöyledir: 

1Kl ANTANT 

A) Küçük antant devletleri İngiliz 

planını, gütmekte oldukları siyasete uy
gun bulmuşlar ve her hangi bir itiraz 
serdetmeden, aynen kabul ettiklerini 
bildinnişlerdir. Bu devletler İspanya 
jşlerinde İngiliz noktai nazarınının ya
nında yer aldıklarını hülasaten beyan 
etmişlerdir. 

B) Balkan antantı devletlerinin müş
terek cevabı da aynen küçük antant 

iki tez 
ortadan 

a asındaki 
kaldıracak 

u danlariyle birlikte ikiyüz elli 
katliam ettiler 

Fransız ba§"Vckili B. ~ötan 

tTALYA - ALMANYA 

yapacaktı. Bu toplantıdaki görüşmeler 
daha bir defa boş mümıkaşa.Iardan iba
ret kaldı. Çok nazik bir safhaya giren 
milnakaşalardan sonra daha bir defa 
heyecanlı bir kar::ır bekleniyordu. Fa
kat oynayabilecekleri en büyük oyunu 
oynadılar. Ve her biri ilk günkü mev
kilerini muhafaza ettiler. 

İçlerinden hiç hir tezi üzerinde en kü
çük hir fedakarlığa razı olm::ıdı 

ve beklenildiği gibi anlaşma ümitleri su
ya düştü. 

Bununla beraber bir haftadanbcri su
plesi ve elastikiyeti olan tekliflerle faa
liyette bulunan İngiliz diplomasisi daha 
bir defo bir inkıtadan içtfuap için sarfet
üği gayretlerin muvaffakıyetini gördü. 
lngiltere, ınuhtelü noktai nazarları ayı
ran uçurumlara rnğmen hfıla bunları 

birbirine yaklaşt1rmağa muvaffak oldu
ğunu iddia edebilir. 

Forayn Ofisin yeniden diplomasi fa
aliyetine geçerek sulhu kurtarmak için 
yaptığı teşebbüslerde muvaffak olmn
sı temenni ediliyor. Fakat buradaki 
siyasi mahafil bedbindir. Bir tarafta 
İtalya - Almanya, diğer tarafta Fran
sa - Sovyetler tezi vardır. Fransa bu iki 

"' s erı 

v 

3 - İta1yayı temsil eden ltalyanın tezden birini tercih etmiş değildir. O 
Londra büyük elçisi B. Grandi çok uzun 1 hnkem rolilnü muhafaza ediyor. Knr
süren nutkunda Fran.sanın cevabındaki şılaşan tezleri uzlaştırmak vazifesi onun
müphemiyete işaret etmiş ve Fransanın dur. Muvaffak olacak mı? 
ne tasvip, ne de red cevabı vermediğini, GENERAL FR.fu~KO BİR 
bu itibarla, planın hayatı üzerinde bü- KOMPLO HAZIRLIYOR .. 
yük ehemmiyet alan Fransa cevabının Londra, 27 _ Daily Herald gazetesi: . ,... ~ ~ 
tavzih edilmesini istemiştir. •General Franko müttefiklerine ilın- ,,....~... ~· ...,.d- ...,.;t" . ;;.·~'r(;, ·"" • . .., -

"' -- _,,, ,.. ~ ""'"~' ·~""'-· -· *"' . ~~ .... ...,<ı'-"' 6. • . 
net için bir komplo hazırlıyor.> b:ı-:lığı ~ · ~ "" "'"°' :;~"'ı.,. • ' 
altınc;l::ı şu haberi veriyor: -. .!il- • ,. ~~- • ~ ~ M. 1 *~ . ·,~~~l..fll:~i\.,J:!;ı:;-, 

«General Frar.ko aşag~ıdaki üç s:ırt- ~ ~ ..... ~ '#.,. r:~~ .:~.jt,.~ .. ,t/ K~,·J.r.-~:j~~"" ·. ~~ - ~ ,s:~i ~;....,., .. ""'...._~.;~ jır.B\ .. ~ ~~-..,--... ~F~~ ~~~ ,;:~~-· + ~7"4 
] Roma e B li ·1 .. b t • ·» "f n.-... •. ~-;;.; - ,.... -~~_,.,.. • .ı- :-· . ~· - ~.... ~,. -
n • v er n ı e munase :ı ını ~... ..!'$ . ;,;;;;."*'·' -v ~ --:...,,_ -~;:!"•:·'~\ .. --. ~- ...... ':f<f: "'~;';\» ;w;; __ '°:" , , ./ ... 

kateder k k d" d" d bul .. ... ~ ~ ~ ~ ....,. ~~ - '"'~~~~~-,,. . - ;-.~~ ;,.- J <NN'h e en ı nez ın e unan go- ""~ "- -- ,,..;;, .. ;.. ...,;%, ... ...,-;2:-~-eıı .. ~· .. - :.. ...,,,,_::::.".:::..~'.:!·<""~ - ,..d tii!_ ........ ~'"'--'---"--""-""~----
nüllüleri geri göndermeğe amade oldu- <;ın sulantıa giden bir Japon tayyare gcmiıi .., 
ğunu gizli olarak bildirmiştir. Tokyo, 31 ( ö.R) - Çin kuvvet- edilemiyeceğini yazmaktadırlar. Ja- kumetine mensup olup şimale doş· 

1 - Ademi müdahale sistemi yıkıln- leri Pekinin cenubunda ileri ha- pon gazetelerinde yeni başlayan se-I ru ilerleyen 50,000 kişilik bir .9!~ 
cak olursa ne Fransa ve ne de Sovyet reketlerinde devam ediyorlar. Pe- fer için iane cetvelleri açılmıştır. f ordusuyle karşılaşmak üzere yufll" 
Rusya Valensiya hükümetinin yardı- kinde sükunet .. v~dır. Normal hayat JAPONLAR lLERLlYOR ,mekte olduğunu bildiriyorlar: • . 
mına koşmıyacaklardır. başlamıştır. Butun yabancı milletle-

3 
l (ÖR . .. . Şanghay, 31 (A.A) Çın ın~ 

2 - General Franko her iki tarafa rin tebaaları emniyettedir. Çinli ta- Roma: · ) :- _Şımalı Çın- darması şarki Hopei Muhtar hüku-
karşı muhariplik ve müsavi surette mu- cirler mağazalarını açmışlardır. de Hopeı - {8hardakı Çın kuvvetle- meti reisile nazırları tevkif ederek 
amele görmek hakkı tanınacaktır. riyle Japon ar arasındaki müsade- k d' · t" KA 11..tAM l d J l b urşuna ızmış ır. 

3 Ge al Fr k h b kazan sa mc er en sonra apon ar cenu a T k 31 (A A) 
- ner an o ar ı ır Toı_ 0 J l ( Ö . . . I k o yo x.y R) -Çınlı 1andar dogw ru iler eme te devam ediyorlar. •

1 
S . · İspanyanın mc~nı ~cfi olarak tanınacak ' • • 

r- ~ l d .• kk"I 1 H p k" . 20 k·t b d b" te genera ugıyama 

Dün diyet' 
şu beyanottıı 

tek ti. ikt d ih . • k ı ma ar an muteşe ı o an ang - e ının ı ometre cenu un a ır b l 
ve mcm e ısa en ya ıçın en-,K . . k k bal . ) . l d" u unmuştur: 
d . . d dil kt" eo garnızonu ısyan ederek 250 ja- c;o asa arı ışga etmış er ır. • _., 
ısıne yar ım e ece ır. k 1... . . .. N k h k b H 1 t l J toptıı" G ral b te bb"" il park - u ponu at ıam etmışlerdır. Cenubı an in ü umeti u Japon ileri a en mevcu mese e en 1 

ene u şe us ya en ş Hopei'nin ... r .. d hareketine mukavemette bulunmak hal için askeri bir hareket icrasıtı 
muhakemede bulunmuştur- umumı mec ıs reısı e d h 

Ad . ..dah 1 . t · . kıl kurşuna dizilmiştir. için hararetli hazırlıklarda bulunu- erpiş etmeğc azırım. •V 
emı ınu a e sıs emı yı ırsa T k 31 · yor. Bütün Çinde harp heyecanı Gazeteler imparatorun başve_kı t İtalyanın bugünden daha fazla yardım- 0 Y01• ( ö.R) - Domei ajan- e 

Sı muhabırı·n· d·w• h be l ·· vardır. Gelen haberlere inanmak la- kabul ediQine fevkalade eheml1l•Y da bulunması beklenemez. Halbuki bu ın ver ıgı a r ere go- "i: 

yardıma mukabil ademi müdahale an- re, bir kaç gün evvel Moskovadan zım gelirse Çin hükfımeti halkın atfetmektedirler. ., 
·1 h umumi seferberlig~ e icabetleri irin İmparatorun şimali Çindeki vo:t>, laşmasına kendisini bağlı ~yrnıyacak tayyare ı e areket eden general :ı ıı 

olan Fransanın Valensiya hükümetine Blucher Mongolistana gelmiş ve icap eden bütün tedbirleri almıştır. yetin inkişafları hakkında derin ~, 
ehemmiyetli surette yardım etmesi muh- oradan Çin topraklarına geçerek Nankinin emriyle merkez ordusu dişelerini bildirdiği ve vaziyet ~ , 

Ç k harekete geçmiş. tir. iki büyük kuv-1 kında tafsilatlı bir rapor istediğı 'ft' 
temeldir. Görülüyor ki Fnınkonun pa- in mer ez ordusunun umumi ka-
zarlığı kendi lehindedir. Almanya ve rargahıru ziyaret etmiştir. Diğer ta- vet arasında asıl temas vuku bulun- vayet edilmektedir. U 
İtalyanın İspanyada ycrfoşınesinden en- raftan bildirildiğine göre, Sovyet ca çok kanlı muharebeler olacağı Vaşington, 31 (A.A) B. J-lo 
dişe eden Fransa tarafından da kabul Rusya Çinin kurtuluş mücadelesin- tahmin ediliyor. Nankinin bütün ha- Amerika hükumetinin Çindeki f(Jo; 
edilebilir. . de muvaffak olması için kendisine va kuvvetleri d~ seferber edilmiştir. ,hasematı tatil etmek maksadiyle r:ı.J 

d " Roma, 3 l ( ö.R) - Çinle Japon- hangi bir müzakerede bulundı.ı~ 

ltalya btı§V<?kili B. Mussolini ve Trablus valisi General Balbo 
devletlerinin cevabına benzemektedir. 4 - Fransa murnhhasının cevabı tat
Ar<!larında ancak bir ifade ayrılığı mev- min edici bir mahiyet almaktan uzak 

Londra, 31 (A.A) - Ademi müda- ma di yardımlara karar vermiş ve l h h l ı J!!" 
hale komitesinin dünkü toplantısında ilk yardım olarak 250 bin askerin ya fii en arp a indedirler. Fakat hakkındaki haberleri tekzip eltıl, 
hiçbir anlaşma elde edilemediği teey- teçhizatı ile 240 hücum arabası, bir ne Tokyodaki Çin sefiri ne de Nan-ı· tir. • 0e 
yüt etmektedir. Buna sebep olarak çok sahra topları, büyük miktarda kindeki Japon sefiri bu şehirlerden Şanghay, 31 (A.A) Tiençı~ 
"ki l ih iJt!f • ilm k d" k" h 1 300 ""h" ayrılmamışlardır. ıJapon tayyarelerinin bombardıfll " 
ı esas 1 t i.U goster e te ır 1 arp evazırnı ve vagon mu ım- Tokyo, 31 (A.A) Gazeteler, neticesi olarak sivil ahaliden bir ço"' cuttur. kalmıştır. 

FRANSA 5 - Karışmazlık tali komitesi hiçbir 

C) Fransa plfın hakkında ne evet, ne karar alamadan ve toplantı gününü ta-
de hayır, dememiştir. . yin etmeden dağılmıştır. 

D) Sovyetler Frnnko hükümetinin İNG1LTEREN1N ÇALIŞMASI 
muharip hakkının tanınmasını kabul 
etmemişlerdir. 

E) İtalya, Almanya, Macaristan ve 
Avusturya bu meselede İngiliz planını 
kabule temayül göstermişler, bazı ihti
yat kayıtları dermiyan etmişlerdir. 

F) Diğer devletler tasvip cevapları 
vermişlerdir. 

Londra, 31 (Ö.R) - Royterden: 
Öğre.nildiğine göre ademi müdahale 

komitesinde çok açık bir surette beli
ren pürüzler üzerine siyasi mahafil va
ziyetin tenviri icap ettiği fikrindedi;. 
Bugün Forayn Ofis hareketli faaliyet 
göstermiştir. Londra hükümeti muh
telif devletlerin görüşlerini tavzih et
miye ç::ılışmaktadır. 

SON KOMEDYA 

bunlar İspanyadaki bütün gönüJlüle- mat göndermiştir. Ayni zamanda 
M l Japon ordusunun merkezi Çin hü- kişi ölmüştür. -J 

~~ri~~~in~ne~~~~em~ ~~~~n~ÇinM.ındaki~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
harip hakkı tanınmasına muhalefet lar gece gündüz çalışılarak tamir • 

eden Sovyet noktai nazariyle İngiliz ,olunmaktadır. Yüksek ziraat enstitüsü talebe Jerı 
planının bu husustaki hükümlerine cc- Yeni Asır - Bu haber muhtacı 
vap vermiyen Alman ve İtalyan hattı teyittir. Uşak şeker fabrikasında 
hareketidir. Pekin, 31 (Ö. R) - Bütün Japon 

Londra, 31 (A.A) - Ademi milda- gazeteleri Japon hükumetinden va
hale tali komite~inin d~U içt~~ın-ı ziyete cevap verecek kudrette olma
~n sonra neşredilen tebligde deniliyorısını isteyen makaleler neşrediyor, 
ki: Çin ordusunun askeri kuvveti ihmal 

Komitede temsil edilen dokuz hükil- -------------• 
metten gelen cevapların İngiliz plA- duktan sonra hUkümetlere bu suretle 
nının birçok noktaları üzerinde muta- hadis olan vaziyetin tetkikine imkfuı 

bakat ve diğer noktalar tizerinde ise vermek üzere içtimaını talike karar ver-
ehemmiyetli görüş ihtilMı mevcut ol- miştir. . 

Uşak, 31 (A.A) - Ankara yüksek 
Ziraat enstitüsü ve yüksek Ziraat fa
kültesi son sınıf talebelerinden 22 ki-

şilik bir grup Döçent B. Esat Yüzdağın 
başkanlığı altında dün şehrimize gel-

nı gezmiş ve görmüşlerdir. r ıJ)' 

Misafirlerimiz şerefine akşaın ~ 
evi salonunda 100 kişilik bir çay ~rUr 
miş ve geç vakte kadar faydalı go !ot 

meler yapılmış, milli havalar çalııııı''' 
ve oyunlar oynanmıştır. !>" 2 - Fransa murahhası olan Fransa

nın Londra sefiri B. Corbin İngiliz pla
nı hakkında Fransanın verdiği cevabı 
izah etmiş ve uzun bir nutuk söylemiş
tir. 

Paris, 31 (Hususi)- Ademi müdahale duğunu göstermiştir. Tali komite bu Hükümetler tarafındıın verilen cc-

miş şeker fabrikasında ve Kalfa kö
yünde tetkiklerde bulunmuş, . Yılan
cıoğlu mensucat fabrikasını, belediye

nin yaptırdığı mezbahayı, stadyumu, 
halı dokuma ve el dokuma tezgahları-

Misafirlerimiz bugün Ankara .~rct11J!t 
le Manisaya hareket etmiş bUyuk Jııt" 
genç kütlesi tarnf mdan uğurlanı1l1~ 
dır. komitesi daha bir defa kat'i bir toplantı noktalar üzerinde mUzakcrede bulun- vaplar bu tebliğe ilişik bulunmaktadır. 
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Pek ala hasta veya ilelebed sakat olarak Askeri i"""""""""""'iHANGİSİ GALİP.i'.'""~ ............ , • • • • 
r:lseniz de ben yine sizinle evleneceğim. Manevralara 1 .: .............................................. : 1 
-tU halde bu akşamdan nişanlınız olmak nAş TARAFI sıruNcı SAYFADA ~ ll ~ 
arzuma h / fı t t k b h J d• Sıtkının riyaseti altında bir general, hir E ~ 

:i<ol azapta idi. D::~d:n :n .: :edaho ço::mru:ct e ~:erdim. bin~::.::~: te:~:;·~cycti - Erkanı • c ~ 
~ uzak olan bu muhavere onun öyle sanıyorum ki o zaman Jerar da harbiyei umumiye reisinin başkanlığı E 
"!!'Sıtlığını arttırarak bir işkence daha rız tehlikeye maruz olacaktı. altında bir general, iki albay, iki yar- n il. ·ıı 11 A B d : ~Ordu. Birdenbire bir küçük kız Baron söze karıştı: bay .. • .ı V J l i l J' ,1. a c, l ugü n ür_ .. i 
iıyle sordu: - Tehlikeler nzdır. Fnkat nişanlan- Yugoslavya askeri heyeti - Kurmay • 

~·Amiral bir müstemleke seferi teh- sanız da yine ayni halde kalacaktır. başkanı general Neçiçin riyasetinde iki Belgrad, 31 ( H. M) - Dün gece miştir. Nazırlar da bu maçlarda hazır 
lı bir ııey midir? - Hiçbir şc> e inanmıyanlar böyle genernl ve bir ıılbny... Türk milli takımını teşkil eden sporcu-ıbulunncnklardır. :tnici ona \'e Jerara baktı. Mnk- söylerler. Ben n~kın himayesine iti- Yunan askeri heyeti - Büyük erku- lııra yapılan istikbnl merasimi Yugoslav- Bu snbah çıkan bütün gazeteler, bi-
anlamıştı: kat ederim. nı harbiye reısının başkanlığında iki ya halkının Türk halkına karııı hissetti- liı istisna Türk r;porcularının futboldaki 

~ ...... liayır, sevgili çocuğum. Alela- Nikol iimitsiz bir tavırla yüzünü el- generı:.l, iki yarbay... ği yüksek sevginin bir ni,ancsi addolun- bilgilerini belirten uzun yazılar yazmış-
~ bir gez.intidir. Top gürlemelerin- le:! nrasma gizle~i: . Bru:on. Fransuvaz:ı j Almnn.yadan bir nlbny, bir binba~ı. mnktadır. Gazeteler Türk sporculanna )ardır. Türk milli tnlomının Ankara, 
~ ibaret bir de bandosu var. mudah:ılc ctmesı ıçın hır ışaret verdı. Bulgaristandan bir yarbay, Çekoslo- c:Hoş geldiniz> diyen makaleler tahsis İstanbul ve lzmir oyuncularında:'l terek-

"l,!Jtol sarardı. Amiralin ihtiyatsız Yalnız o, ablalık otoritesini kullanarak, 1 k d b" .. b F nda b' ediyorlar. küp ettiği, hepsinin de müteaddit defa· "'lld va ya nn ır yuz aşı, rans.. n ır j · · tıı..__ e nikbin olan cevabını o en nz it- kardeşini teskin edebilirdi. Fransu- 1 ıL- I •
1 

d b" bay 'span" · stnsyondn Türk kolonisi ve Yugos~ lar enternasyonal oldukları belirtilmi~tir. 
-~ aıuuy, ngı tere en ır yar , • ./a- 1 ~ \'erici bir manada tefsir etmişti. vaz onu kolları arasına aldı ve alçak . . 1 1 d b' lb avyalı bayanlar Cin hllZlr bulunuyordu. tik maç" ynrın (bugün) saat on ycdi-
hl ç kız yemek servisini tacıl etti. Ve sesle ona birşl'yler söylemeğe başladı.• dan bır bınbagı, ta yn aMn 

1
: 

8 
daay, Cnyet zarif giyinrni~ olan Yugoslav dedir. 

~ • • • 1 Japonyada bir binba~ı acarıstan n 
C içmek Uzere büroya geçıldı. 1 Doktorluk ha}·ntında, yalnız bırukılmış . n ' sporcu kızları Türk sporcularına buket- Öğrenildiğine göre Türk milli takımı 

!\ıı.\ıniı.aı erkenden yatardı. Jak Mnr- mvallı kızlnr ar.ısında, insanlığın bütün bır yarbay "· ler takdim ctmiıılerdir. Yugoslav !ede- ou tertiple eahnya çıkacaktır: 
otomobiliyle onu da götürdü. Geri 1 sefaletlerini tanı~ abilmişti ve onları te-f Not - Listede adlıın ,geçen yü~ek rasyonu reisi Dr. Andriyoviç nutkunda: Cihat, Hüsnü, Faruk, M. Reşat, Ha-

~ar samimiyet havası içinde top- 1 selli elmesini bilirui. Tevekkül ve ümit askeri heyetleri tşkil eden zevatın ısim- < - Tarihte kahramanlıklariyle ta• san, Rıza, Rcbii, Fikret, Rasih, Sait ve 

~ dılar. Piycr Jerarın dostu ve evin 1 meı·hemini aşk y::ırası ü.stüne siircn leri de listede mevcuttur. nılan Türk sporcularının milletlerinin §C· Niyazi. 
teklifsiz misafiri ldi. Nikol: \sözleri hayırJ.ı hir ışık gibi Nikahın ıs- Aı"ansın tekzibi tef 1""c kahramımlıklariyle mütenasip ne· Yeni Asır - Sporcularımıza bugünkü 

~-:Saba, dedi. Sana knrşı daima açık tırabını \"C korkularını yat~tırdı: . U~el.er alması bizi ancak sevindirir> de- maçta muvaffakıyet temenni ederiz. 
t u davrandım. Biliyorsun ki en aziz - Cesaretle hareket etsin, dedi, ben Ankara, 30 (A.A) - 28 • 2!J Hazıran rnıştir. lstanbul, 31 (Telgraf) - Galatasa-
llıtlun yüzbaşı Jerarla evlenmektir. onu s.ıbırla bekliyeceğim ve kuvvetli tnrihli Nevyork Timcs gazetesinde in- Buna Türk kafilesi reisi gayet veciz ray kulübünün yıldönümü münasebetiyle 
~ ..... lntiluıbından memnunum. Seni olacağım. 1 tişar eden bir İstanbul hnbcrinde pet- bir ·nutukla cevap vermi,Şt~- Bunu taki- ynrın cbugün:t büyük spor şenlikleri ya-
~ bıraktım ve buna nadim deği- Heri.es kızı Jcrarla vedalaşmak üze- rol i.izerinde8hükümetçe yapılan yüzde ben Yugoslav sporcuları Turk sporculan pılacaktır. Bu münasebetle futbol maç-

:.:.·· re yaln~_z bırakmrık için çekildi. Söyli-1 50 gümrük vergisi tenzilatını petrol fi- §c.~efine (Bravo) diye bağırmışlardır. lnn da yapılacaktır. 
ta Eğer h!l.diseler araya girip te fa.,yecck_soz hubmadılar. Aralarında bo-ljatinden indirmediklerinden dolayı h- Tur~ llpor~ulan Yugoslav ~porc~lanna Avusturyanın me~hur Admira takımı 
t..~larımı altüst etmeselerdi birkaç ğuk bır hıçlmık içinde uzun bir kucuk- . d k" I u· Am 'k R (Sagol) dıye mukabele etmı~erdır. bu sabah §ehrimize gelmiştir. iki maç ya-
~Yn evlcnebilecektik. Yüzbası Jc-1 lnşınn tldu. Nikol bir iskemle üzerin-' mır el ı. nkg 1ız,. erUıd~l v~ . tumleifn Türk sporcuları bugün nazil oldukta- pncaktır. 
~ Ynrın Mnrsilyaya gidiyor. Bu ak- de 1.ıitap hır \•aziyette dururken Jerar . ·~· . "' . . . rı Palas otelinde istirahat etmişler, öğ- stanbul, 31 ( clefonla) - Londra-"'il ~ ı . 1 petro şır et erı m ur erının ev ~ 1 T 

ona resmen benim elimi vermeni Baronla Frnnsm·azrı veda elti. İkisi de edildıgı ve bil.ıhare salıverildıklerı ya- leden sonra Belgrad ctadyomunu gez- da yapılnn sırıkla yüksek atlama müsa-
e bizi nişanlamanı dilerim.. görünmek istediklermden daha ziyade zılmaktrıdır. mi:lerdir. Türk - Yugoslav temasları bakasında Galatasaraylı Fethi Giray 
llaron tereddüt etti: müteessir idiler. Bu hnberin aslı ve esası olmadığını için bu akşama kadar otuzar bin bilet 3.65 atlamak suretiyle birinciliği kazan-

d ..._ Böyle hir talebi hiç beklemiyor- Piyer Lchort yüzbaşıyı e\·iııc götür- ve bu yüzden kimsenin tevkif edilme- satJlmııı:tır. Bilet satışı, stndyomun had- mı,tır. Kendisine madalya, kupa ve fo. 
tıın. mek üzere otomobiline aldı. Fransuvaz diğini Anndolu nj""lSI beyan eder. di istiabisi naznn itibara alınarak kesil· toğraf mnkinesi hediye edilmiştir. 
Jerar: derhal, taş kesilmiş gibi yerinden kı-

~ı; Ben de hayrete düştüm, dedi. Bn. mıldamaınış olan kardeşiyle meşgul ol
~ önceden beni haberdar etmedi. du. Fam dö şnınbn çağırdı. Onun ye-

on söze devam etti: · rine bir uşnk geldi. 
~Bu bir genç kız hevesidir. Vaziyet - Odat nerede? O gelsin diye zile 
ti;- u mazur kılabilir. Fakat yine va- bastım, 

et hunu terlootmeği emreder. Hizmetçi, rnüsklil ıncvkicl-. knlmış gi-

~-.~a~·ır baba, bilakis \•nziyet bunun bi ter ddut C'tti: 
lltinını emreder. _.., Haydi Şaıi, cevap verseniz a! 

~- Bu bir görüştür. Başka bir gö- - Doğrusu, matmazel, hirşey bilmi-
te olabilir. yorum ki .. 

..._ Ben ötekini tanımak istemiyorum. - Hizmet od;;$ında değil mi? 
~Çok müşkül mevkide kaldım. Hiç - Kendisini orada görmedim. 
tıın l~adığım bir teklifte bulunuyor- Bu sırada Odct geldi ve Şnrl çekildi. 

Hasköy yakın bir zamanda Trakyanın 
ileri köylerinden biri olacak 

en 
nm da Loknrno nnlaşması hakkında 

Mussoliniyc bir mektup yolladığı söyle-

niyor. 

Vapur 
Navlunları için 

- BtıJ taralı birinci ıahilede -
ler,inden Pavla da bir proj.! hazırlamağa 
davet edilmiştir. 

Roma, 31 (İtadyo) - İtalyan matbu, 
atı Türk tüccarlarından mürekkep biı 

seyyah kafilesiniı. ltalynya geldiğini, ti
cari tetkiklerde bulunacağını yazmakta-

dır. Son aylar içinde Türk - İtalyan ik· 
tıs:ıdi münasebetlerinde büyük bir inki
şaf müşahede edilmektedir. 

Romo, 31 (Radyo) - Berlinden bildi· 
rildiğine göre Türkiye - Almanya mU. 
zakerelerinc devam edilmektedir, Ko
nuşmalnr iyi bir safhadadır. 

Benzin 
BAŞ TARAFI BIRiNCl SAYFADA 

Dökme litre kuruş Ankara 19,S, Is. 
tan~ul 16, lzrnir 

Diğer yerlerde azami sa~ fiatleri Is· 
tanbul ve lzmir depo fiatlerine nakliye 

ve mahalli resimle ·ve listesi Vekaletçe 
mevdu yerlerde satıcı komisyonları ilav~ 
edilerek tayin ve tesbit ·olunur. 

Jstanbul ve lzmirde depo fiatleri ben· 
zin çift teneke 5 3 7,25 kuruş, petrol çift 
teneke 593,42 kuruştur. 

Polis maaşları 
İstanbul, 31 (Telgraf) - Yeni polis 

kanunu mucibince zam gören emniyet 

memurları, zamlarını eylulden itı"baren 
alacaklardır. 

Liman 
mül1endisleri 
lstanbul, 31 (Telgraf) - 1ı1giliz li

man mühr.ndisleri Izmir limanı hnk· 
kında tetkikattn bulun:nnk üzere Jz. 
mire hareket etmişlerdir. 

Amerikada 
Vaş:ngton, :n (A.A) - Royter aJan 

sından: 

B. Ruzvcll bedellerinin yekfuıu fazla 
50 milyon dolar tutacak olan altı muavin 
harp gemisinin inşasına salahiyet ve
ren kanun 15.yıhnsını imza etmiştir. 

ıtih:.Yuzbaşı, bütün muhabbet ve tevec- - Matınn:wl beni mi çnğmlılar? Di-
~ Uınc nailsiniz. Fakat sözle bağlanma- ye rnrdu. 

. . . 

s~ON HABER ~b· C:"·el beklemeği tercih ederim. Se- - Nll cdc idiniz? 
ını takdir edersiniz. - Hizmet odası tarafında ... 

; E'ilh:::kika takdir ediyorum. - Yahut b::ışkn yerde! Kardeşime 
ıkol feryat etti: odasınn çıkması ,.e soyunması için yar-

,; _bemek herkes benim afoyhimde dım ediniz. 
ll ~ı~·or. Odet Nikole haktı: 
<ıbc:ısı: - Bn. ! 1ikol ~nki ağ1amış gibi... De-

~ liayır, dedi. Senin aleyhinde olan di. 
)~bkirnsc yoktur. Bununla beraber - Kendinize nit olan işe k::ırışınız. 
~-aşının nvdctini beklemek iktiza et- - Benim söylediğim matmazeli sev-
J 1 tekrar ederim. diğimdendir. 
crar tasvip etti: - 1şinlzi göriinüz () kadar yeter. 

~....._ I>ek doğrudur. Nikol muhakeme- Bir ınüddettcnbcri Frrınsuvaz bu oy-
'tll ~~~~i d_inlemek lazımdır. Babanız .mık, gözleri hllekfır ve cüretkar oda 
~ 0~u ıhtimnl de dahil olduğu halde- hizmet<;i:ıinden nJeınnun değildi. Kı-

J fyı göz önünde tutuyor. zın yiirilyüşündc bifo şımarık bir hal 
!!tar genç kızı yatıştırmağa çalıştı: vardı. Fransuvaz kız kardeşine: 

ıı~ Birkaç ay bekleriz. Orada her işin - Dıkkat ettin mi? Dedi, geldiğin-
.,:ıda cereyan edeceğine eminim. den beri ne kadar deği§ti bu da... Ya-
~u halde babamın istediğimi yap- kında yol \"ermeğe mecbur olacagıT~ 

....._ ne mfı.ni var? - Niçin? Bana karşı çok iyi hareket 

....._ İhtiyat... ediyor! ... 
~ beınek siz de babnmın reyine iş- Nöyidc bu sahne cercynn ederken 

, ediyorsunuz! Piyerin otomobili Jcrarla birlikte Mon-
' l3una mecburum. so parkına doğ1"U uçuyordu. Liseden 
~ ~ halde benim sizi sevdığim gibi beri arkadaş olan ik gencin birbirinden 

...._ ı sevmiyorsunuz. Anlaşılıyor. gizlisi yoktu. Bununla beraber, Ni-
...._ ~n dnha uzağı gör{iyorum. koliln ümitsizlik buhranı onlnrı o kndar 
, ani endişemi arttırıyorsunuz. mi.ilces.'•İr etmişti ki siikut ediyorlar-
' O kadar endişeye mnhal yoktur. dı. Nihayet Piycr arkadaşına takıldı: 

' ~\•et, askeri bir tenezzlih yap~- - Bu derece sevilmekle iftihar et-
' lllız, degil mi? sen yeri v::ır! 
, Bunu iddia etmiyorum. - Bu belki bir felllkettir. 

\ Şu hnlde bütün hakikati söyleyi- - Bir felaket ha! Daha ne istersin! 
zıııı ÖldürUlmek, yahut buraya sakat - Baronun hal \'e tavrı bana biraz 
,, ek tehlikesine maruz bulunu\·or- end~e veriyor. Şuna dikkat et ki onu 
~~ . 

, l)" tasvip ediyorum. Laos seferinden :sa-
l ıger arkadnşlarımdnn fazl::ı de- knt dönebilirim. Bir malule kızını Ye-
' };' receğini \•a<letmis olmak can sıkıcı bir 
, "knt nyni derecede... şey olurdu. Bununla beraber bana 

'11' . .l"'arzcdclim ki binde bir ihtimal öyle gcliyoı· ki Nıkolin ısrarı karsısın-
~ 

·'h ~ıık ~ı- H l o} um... ru.ta \'eya ilelebet sa-
\~ 'U-nk gelst'ııiz de ben yine sizinle 

C(' • 
~ltı ıın. Şu halde bu nk,,<;amdnn ni-

~ ~ .olmnk. arzuma . ~uh::ılefet et-
~ ~i l hudeclır. Hepınız snnıyorsu-

~ • ~mnnn ve nh\•nle gore fil ... 'irle
lu gışc'Ccktir. Yanılıyorsunuz, onJ tebeddül ctmiyeccktir. Muka-

d::ı, hiç değilse lınbnlık şefkatini bbat 
için, arzusunu kabul etmeli icli. Eğer 

ben s::ıkat dönecek olursam, herkesten 
evvel ben: dlayır, bu imkfinsızclır!~ cli
yecektim. 

- Bitmedi -

Tire mal müdürüne 
izin verildi 

~ lli;c zalimanedir, ruıcak benim tc
Uı:ı1 • 
Uı u nrttırınaga ,.e ::ıklıına gelm lire mal miidiirü Bay Tahir Er-
lt hın~Uerl teyide ynrayacaktır. ı doğana Maliye Vekaletince ~ir ay 

ı hı anlı olsam, dalm kuvvetli izin verilmiştir. 

• ~ .i 

General Kazım Dirik köyliilerc aöylev 1'crirkcn 

Edirne, (~ususi muhabirimizden)- 1 diğer davetliler hazır bulunmuş, saat 
Trakyada koy kalkınması işleri bütün beşte vali vekili Tevfik tarafından kor

h_ızı~le ilerlemekte ve bilhassa köyle- dela kesilerek binnyn girilmiştir. Mü-
rın ımarına fazla h · t il k k·ı.-, e emmıye ver me - tea ıocn sevimli Generalımız K. Dirik 
tedır. Hemen her gün köyün birisin- tarafından orada hazır bulunan köy
de kalkınmaya ilgin bir işin töreni ya· lülere çok canlı ve ıevimli bir hitabe-
pı lmnktadır. d bulu ı e nu muştur. 

Nitekim dün de Edirncye bağlı ve 
Kırklareli şosesinin 30 uncu kilometre-

sinde yol üzerindeki Hnsköyde karakol 
binasının nçılına töreni yapılmıştır. 

Umumi miifcttişliğin devamlı telkinleri 
ve köylünün himmetiyle meydana ge-

len bu karakol binası burada yapılacak 
olan diğer binaların ilkidir. 

Törende Umumi Müfettiş General K. 
Dirik, Müşavir Sabri Öney ile Edirne 
vali vekili ve jandaıma komutanı ve 

Bundan sonra misafirlere köylüler 
ayran ikram etmiş ve köyün diğer "yer-

leri de gezilmiştir. Devamlı ve program
lı çalışmalar sonunda Hasköyün birkaç 

sene içinde Trakyanın en ileri köyle
rinden birisi olaca8ı muhakkak görün
mektedir. 

Hasköy ihtiyar kurumunun ve köy 

halkının bu husuı;taki mesaisini takdir
le karşılarız. 

SAVNt 

·············r··· : Snyın znıİı1i''''•••••••••••••••••••••••••••••••••·~··••••••••••••••••••••••••• . ' . 
~ . Size Y~p-~eni ."e çok garip bir şey \'ereceği?.. 1937 senesi Amerik:ıcla icatE 
:~<Iılerek butun dilnyaya dağılan \'e Türkiyeyc girmesine müsaade edilen·= 
Eb~n~:o odalariyle buz dolaplarını, abdesthanelerle mutfak ve yatak odalarını:E 
:bui~n .~v cşyasiyle çamaşırları alakada:ç eden ve adı d>uro> olan tıbbi ve5 
:sıh~ı ~uks maddeleri <HİLAL ECZANESb ilk defa lzmirc getirdi. Bütün: 
:tzmırlıler c:HlLAL ECZAl\1ESb nin yabancısı değildirler. Lütfen eczanemi-E 
;ze uğrayınız, nlınak mecburiyetiniz yoktur, görünüz, elinizde tutunuz, tari..! 

:f~~eri meccanen verilecektir. Fen nelere kadir oluyor bir dda daha görü-~ 
:nuz. Eczacı Kemal Kfımil Aktaş diyor ki, İzmirlilere her yeni şeyi turfanda! 

E >İr halde yetiştirmek rekorunu ben kırıyorum, bu şampiyonluğu daiınaE 
: nuhnf aza edeceğin1. : 
: FiaUar: 50-75-100 Kr. . H1LAL ECZANES1 5 
..................•.....................•...•......................................•. : 

. . 

Ankarada yenı 
.... 
bır mahalle 

ilk harcı Ziraa A Vekili 
B. Şakir koydu 

Bu münasebetle bir nutuk söyledi 
Ankara 30 (A.4) - Bugün sant 17 de Zirnat vekili Şakir Kesebir yüksek 

Ziraat enstitüsü kooperatifi tarafından enstitü ilım ve ıdnrc uzuvları için 
inş::ı edilecek mahnllenin temelini atmış ve mi'!rasimdc Zirnat Vck5.leti müs
teş:ırlan, enstitü rektör Ye profesörleriyle daha birçok davetliler hazır bu
lunmu,.tur. 

Mtıhalle dört buçuk hektar bir saha üzerinde ve enstitü yanında kurul
maktadır. 38 evden teşekkül edecek olan mahallec'c bir mektep, bir kara
ko_l,. C. H. ~art.isi Çocuk evi ve bahçesi, umumi pnrk, dükkfuılar, umumi ga
raJ ınşa edılecek ve bu sene 20 ev yapılacaktır .. 

Mnhnlle Cümhuriyet bayramından evvel bitecek ve o büyük günde ev
lerin klişnt resmi yapılacaktır. 

Ziraat Vekili ilk temel taşmı ntmndnn ewel söylediği nutukta müteşeb
bisleri tt:!brik etnıiş \'e ev sahiplerine evlerinde neşeli lıir haynt geçirmelerini 
temenni etmiştir. 

Otuz kilometrelik koşuda yeni 
tesis edildi bir r.ekor 

· Ankara, 31 (A.A) - Atltizm ajanlığı tarafından tertip edilmiş olan 80 
kilometrelik koşu bugün saat 17,30 da Ankara şehir stadından başlamış ve 
Çütlik yolu üzerinde iki tur yapılarak ncticelenmi._.<;tir. 

Bu müsabakaya 4 atlet jştirak e~tir. Bir hafta evvel yapılan 25 kilo· 
metrelik koşuyu kazanan küçük Şevki bu sefer ayni mesafe üzerindeki re· 
korunu =s dakika kırarak 30 kilometrelik bu koşuyu 1 saat 57 dakika 52 sa· 
ni:;ec.le koz.anmıştır. 

tkinciliğ Ali, iiçüncülüğü Hüseyin kaz.anmışlardır. 
Bu mi.ısabaknlnr Maraton yarışlarına hazırlık mahiyetinde olması bakı .. 

mından ehemmiyeti hnizdir. 

Haydutlar Hayfa yolu üzerinde · 
Türist kafilesini soy muşlardır 

Kudüs, 31 (Ö.R) - Hal fa yolu Uzcrindc Hebraik Turizm kumpanyası 
na ım'n up üç ofukar haydutlnr tarafından tevkif edilmiştir. Haydutlar mltı. 
ral}•özle mücehhezdiler. Yollara serptikleri çivilerle otokarların lastikleri1. 
ni patlatmak surcti~le durm:tlarııu temin etmşlerdir. Otokardaki turist!~ 
Ustlcri11dc:ki butün paraları ve kıymetli eşyayı haydutlara veımişlerdir. 

Hadi:.cc\cn haberdar olan lngiliz :zabıtası derhal birçok polis müfrezeleri· 
ıı.i haydutların takibine çıkarmıştır. • \ 
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Hepsi §aka.. Arzun, emelin benim 
emelim ve arzumdur •. 

Tek emelim var .. Senin bahtiyarlığın 
evlndun.. ömrümün bir dostu Dimitri 

- Bırakın gözyaşlannL. Hayat bir 
lle ne suretle isterseniz karar verirsiniL 

Bo.ba kız ağlaşıyorlardı .• 
Dimitri yine müdııhnle etti : 

Cemal Turan beni bekliyor .. Bu gen
ce kar11 içimde o kadar sevgi var ld.. 
Yüzü kadar ruhu da güzel.. 
damla göz yapna değmez.. Ben yamı 
latanbula gideceğim.. Vaziyeti yaza.nm. 

,Ona göre hareketim.izi tanzim ederiz.. 

Ccncnll : 
- Bizim damaduı fotoğrafını olsun 

göreyim .• Haydi Diyana getir.. Ba kah
ramanın res!Jlİnİ.. Benim güzel kwmm 
gönlünü ve Dimitrinin sevgiainj çalan 
bu çapkın her halde değerli bir şahsiyet 

olacak .. 
DJ!ana utanarak gözlerini yere eğip 

sesini Çllcarmayınca Oimitri ihtar etti : 
- Kızım, neden tcreddüd ediyorsun. 

1yi mal meydnnda gerek.. Alıcısı biziz. 
Satmağa niyetimiz yok.. Ccrnıil her 
halde senden de güzd, haydi getir de 
baban da görsün .. Parmağını ısırsın ve 

J>ize hak versin.. • 

General resmi eli11e alıp dikkatle bak
mağa başladı. Gülerek başını knldırdı · 

- Cidden güze1 bir deliknnb.. . Hak
kın varmış... &ındetinizi dilerim la
zım. Tebdili kıyafet etmesine rağmen 
eski pilskü çoban kıyafetinde bile şa
hane bir tavrı '\-ar. Çok zeki ve bahu
sus pek cesur ve fedaili bir genç ..• 

Tekrar söyliyeyim, %aman ve hadi
sntın akışını dikkat nazarındo.n hiç 
uzak tutmayınız. Acele ve en ufak bir 
yanlış hareket hepimizi felakete sürük
liyebilir. Ben .şahsi felaketime kıymet 
vermem. Fakat bir tanecik Diyanamın 
hal ve istikbalini tehlikede görmek ve 
orıu kurtaramamak benim için tasavvur 
edilemiyecek derecede büyük bir feHl
ket olur. Diyanamı s:ına teslim ettik
ten sonra ben ıstırap1anmla haşhaşa 
kalmıştım • Dimitri kardeşim kızımın 
maddi, manevi bütün saadetini düşü

neceğinden emindim. İhtimal ki Diya
na kendisiyle çok meşgul olmadığımdan 
kendisine kar.şı sevgimden şliphe bile 
etmiştir. Fakat tek aşkımın biricik 
mahsulü olan Diyanamı Dimitriyc tes
lim etmekle bahtiyar olacağına çok iyi 
yeil:,.-;eceğine iman etmiştim. Açıldı da 
söylUyorum yavrum; kalbimin güneşi, 
örnriimün eşini ebediyen kaybettik
ten sonra dünya bana cehennem oldu! 
Zevk alemlerinin sarhoşluğu içinde 
benliğimi, azaplanmı acılarımı din
dirmek, sızdırmnmak istedim. 

Hiçbir şey beni avutaınadı, ze'hirle
ai ve ben ancak bu zchirin s~rsemliği 
içinde kıvrandını <.'vladım. Anadolu 
harbında kaç kere en :tehlikeli yer
lere atıldım. ölmek annene kavuş

mak istedım. Lakin hepsi, her şey, her 
hadise ölümü benden kıskandı ve ver
vermedi. işte ben hnlfı yaııyonım. 

Diyana; gôzleri yaşlarla dolu: 
- Yetişir babacıg· ım dedı· sız· •• , , .soy-

Jemeden ben .acılarınızı hi3sed.iyor-
dwn. Ben beş yaşımdanberi annemin 
haJ-nlij le ynşryorum. 

- Yavrum; bilsen annene ne kadar 
benziyorsun. Seni görünce annen ha
yata dönmüş zennediyorum. V c içim
deki azabı sana hissettirmemek ıçın 
seni kucnklar ve Jrnçardım. Suna baba 
şefkati gösterememiş isem beni bu ıstı

rabım dolayısiyle affet yavrum. Ayni 
boy, ayni yüz, bahusus ayni hassasi
rct.. . Cemal kıymetini bilse de seni 
mesut etse bari. .. 

Diyana yere bnkanık cevnp verme
ru. 

Dimitri ntıldı : 

- Yetişir alhıh~; ben böyle his 
işlerine gelemem. Boğuluyorum val
lahi . .. Haydi k17.ım al kitararu; mesu• 
istikbalini ve sevgini düşünerek bi?.." 
hakikat alemlerine uçur evladım. 
Diyananın elinde kitı:ırn yine dile gel

mişti 

Gönlündeki ayrılık acıları nağınelerir 
hüzünlü sesiyle coştu. 

General kızının yürek srzımnın de
rinliğini anlayarak onu teselli etmek is
tedi: 

- Yavrum hiç üzülme; emeline ka
vuşacaksın, ben ve Dimitri her türlü 
fedakfu-lığı ,·apacağız. Senin saadetin 
bizim tek emelimizdir. Buna emin ola
rak müsterih yaşa ya\'nım.. 

Ben odama çekı1eyim. Dimitri ile 
konuşacakların vardır.. . Ben Cemale 
hediyemi hazırladım. Yarın Dimi~ 
Vereceğim. 

1 AöUSTOS P~ZAR ~ 
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JAPONYANIN HAKİKi 
-· 
ÇEHRESİ 

• • Susuzluk ... 

Yazan : V. KEMAL r ı Yazan: Eczacı Kemal Aktif 
Izınirde, şurada burada bir s~ 

ee şikiiyetidir başladı. Yağmurların ~ 
ğından mı, arazide bir değişiklik ~ 
mi oluyor, yoksa bir başka scbeP,ytd 
var? Her nedense susuzluk ıfkiı d ~:u~ş:~~: ~~~~~ ~~:; ~~: Nicin genişleyorlarmış?.. Şimali Cin 

bır daha ve daha derinden bır hünnet 1 t ' 

ve sevgi ile eğildim ve ona acıdım. JI JI l • t u k ş k B l' J_ 
bu~a:ı~ü:=d:;;~t'Ull~ın:e!c: ve ırJogo ıs an za ar ın a Ran-
~:f:rr s~~:=. .. k~p ne kadar derin ları imiş.. Mancuride neler yaptılar' 

- Çok hassas hır ana ve babanın t • 
aşklan mahsulü olan kwnı. Derin ma-

neviyetini oruann englıillğinden almış
sın... İnşallah çok ;>·akıntb sen hakiki 
saadetine kavuşmuş göreceğim. 

1stanbulda doğruca Cemale misafir 
olacağım. Siyasi vaziyeti anladıktan 

30 Birleşik Amerika Cümhuriyetleri 
memleket olacakmış .•. Japon milleti ırkının 

gözünü kırpmadan canını verir. Fakat böyle 

sene sonra 
kadar ileri bir 

Mancuri , 

şerefi için 
bir fedakarlığa çağırılmamayı tercih eder 

esaslıdır. Dünyada su kadar haY8 

bir madde bulup göStermek i.mk!ıU yol' 
tur. «Abı hayat> diye bir sözümtit ~ 
dır. 1nsan1ar her nedense suya ).I)'"~ 
olduğu itibar ve kıymeti vemı~ deı;~ 
dirler. Su hayatın kendisi olduğıl-~ 
göre her hangi baSıt bir .işe sud.aJI M 

deyenler. suyu bn.sitliğe alem ):~~ 
1ar çoktur. cSu gibi aziz ob saz-
in.kar etmem, fakat şerbeti, limopaUf' 
suya tercih eden kaclimaŞinashi1 " 
ile tefsir edelim? Şöyle Slctıktan Y" 
mış, dili dudaği kurumuş bir ın-' 
t.abil derecede serin, güzel, hafif bir -
ikramı, acaba başka her hangi bit it sonra hemen babana ve sana yazarım. 

tcap ederse kendim gelirim. 

Yalnız kalacaksın. Sakın üzilleyim 
deme... Her arzunu hatta mümkün ol-

ki ile kıyas kabul eder mi? 

Japonya röportajları Çok söyliyen, sırnaşık insanlara., 
................... ••••••••••••n••n•• .. •••• .. ••• .. •• lu deriz. Su hayat olduğuna göte;~ 

mıyan hayallerini bana yaz... Onlan Tokyo - Japonyanın en sakin bir böl· 
bile başarmak için çalışacnğım. Siyasi gesi olan Şudzuokada yerle gök §Cnli!t . 
vaziyet iyi değilse lsviçreye geÇeriz. yapıyor. Şehir rengarenk donanma ~-

zarlnn gittikçe damlıyor. Japon nU- luluk kelimesi de ancak zindelik jP"'" 

fusunun korkunç bir sUr'atle tezayüdü edebilir... Kendisine sululuk arJtl 
knrşısında halkımıza yaşnma imkfıriln- len adam sakın kızmasın. . . tsıerse b" 

dilleri. kağıttan yapılmış çiçeklerle süs
Yalnız sen bahtiyar ol evladını. 

rını vennek lazımdır. nwıla övünsün ... 
Mançulw bir milyon iki yüz bin ki- tzmirin susuzluğunu, sululuğun J 

lometre murabbaı arazisi ve 35 milyon- dı diye tefsire imkan var mı diye d~ 
luk nüfusu ile kollarını Japonyaya aç- nüyorum. Güzel 1zmire susuzıuk il 
mıştır. Japonlar bu memleketin kay- ğil sululuk yaraşır di)'eceğim a1" 
naklnrmı işletmek için milyarlarca l'en- sui tefsir etmeyin rica ederim. 

. lenmiştir. M.nhşulü toplama zamanı 
D yana Dimitrinin ellerini öpüyor ....... u: · hir h '-'! le _,,_, __ ,_ G .. • ' ı:;~ mı şe ep uuy ısu:w:ıı .. u;. o-

bır çocuk gibi nr>c1> ve saadet i-:~.ıe yU- •· ·· •· al bild'·· kad "d .. d -s- ~ zuııuzun a ıgı ar uzanıp gı en 
zuyor u: bayırlan süsleyen çay fidanları bu tc-

- Babacığım, er ikinize Allah ömür pelere cazip, ahenktar bir nınnzara ve
versin.·· Beni çok sevdiğin.izden emi- rirl~r. Fuj i-Yama ~ı üzerinde pamuk 
nim ve artık bahtiyarım. Cemal ile gö- gibi atılmış beyaz bulutlar toplanmış
rüşünüz. Hangi cihet mUnasipse öy- tır. Küçük köy!U çocuklAn · çay fi. 

lece hareket edersiniz. Yeni fotografı danlanm budaninktan zevk duymakta.
lütfen Cemale veriniz. chrlar. lstacyona yakın bil' kahvede 

muaz:zam bir nf;.. gördüm. tızerm;J-- Haydi Diyana; sana güzel ve me- -Y """ 

sut rüyalar temenni ederim. ŞU sabr.la.r yaz.ılı idi; 
U• CHarp m:ı.sraflanoı karşılamak için 

tasarruf ediniz.> Diyana Dimitri öğle üzeri vapurda 
ve babasiylc veda ediyordu. 

Gcııeral: 

Bu levhanın altında Jnpon sancağını 
elinde tutan süngülü bir Japon nefe.r.i
nin ttsm.i vardı. Levhaya bakarken 

- Dlmı'"tci; bir askerin en kıymetli 
malı silahıdır. Kendi rüvclv.eruni sana Tokyoda Japon hariciye nezareti büyük 

memu:rlarmdaıı birinin bana söylediği 
veriyorum. 'Bunu Cemale hediye ola- şu sözleri hatırladım: 
rak ver. ·· Diynnamı ona memnuniyet- - tık mii.!temlekemiz Formuz ol- . 
le veriyorum. Ret ikiSi lçin candan muştur. 1895 senesinde oraya yerleş
bahtiyarlık dilerim. tik. 1835 de Fonnuzun nüfusu üç mil-

Yalnız şunı;ı söylir~riol- Cemal bu- yondu. 1930 da dört milyonu buldu. 
raya gelmesin. Vaziyete göre icap eder- İdarec"leriınWn Çinlilerden daha azme

se Avrupaya i,,tl'diğiniz bir yere mese- sut n~ticel.er elde ettikleri iddia edilebi
lu İsviçrcye gidersinfz. Bankad:ı epİy- lir mi? Formuzda neler yaptığ}mızı bir 
cc bir param vnr Hepsini emrinize kere düşününüz~ Deniz nakliyat.m.ı pr
bırnktım. Bu parayı zaten Diyanam ganizc ettik. O'ç bin kilometreden faz
için bankaya yatırmıştmı. Bu miktar la demiryolu yaptık. Araziyi, toprak 
~etlşmezsc üurini sen clde.rsin... mahsullcrint ıslah ettik. · Onnanlarm 

Dimitri: işletilmesini nizam nltma aldık. Bütün 
bu işler bizim mü&halemi:z, sermayele

- Aziz dostwn. Her _şeyimiz Diya-
riınizlc vücut bulmuştur. 

nanın . ... Bankada Diyana namına koy-
duğun para (50) bin İngiliz lirasıdır. 

Diyana az görürse benim pılı, ptt1.ıyı 

satar ve bankadaki kırık döküğü de 
üzerine katanz olur biter .. . -tşi şakaya 

vurarak- Biz de n?!zıınızı havaya nça
ın. F;tlmt tclfişa hacet } ok. Cemal 
zengin, ondan isteriz. 

Vapur son düdüğünü çalınca; Diya
n:ının gözleri yaşarmış Dimitriye sarı
larak cBir de senin hasretin; çabuk, 

bnna yazınız. . . Ne vakit geleceksiniz. 
Bu ayrılık bana çok acı geldi.> gibi ke
sik. kesik s&Icrlc göz yaşlarına büsbü
tün yol \'cnni.ş'ti · Veda laştılar ve ay
rıldılar. 

Dimitri f.stanb"la inince karşısında 
Cemali bulmuştu. Kahkahalarla gü-
lerek: 

lik sermayelerini Mançukoya döktüler. 
Mançukonun otuz. senede birleşik Amo
rikn cümhuriyetlerinin bir buçuk asır
da eid~ ettiği değişikliğ'e ve terakki
ye mazhar olacağını söylüyorlar. Yir
minci asrın Samoraisleri Japonyanın 

kuvvet ve haşmetini gösteml{!k için bu 
fütuhatı istemişlerdi. Sonra hadisele
rin teakübünde maliyeciler aSkerl par

tiden ayrıldılar. Zira askeri parti ha
raretli bir nasyonalizme tAbi olarak fü
tuhatı çok daha ileri götürmeyi istiyor. 
Karşılarında muazzam Sovyet maki
nesi \•ar. Bugü'.nkü kudreti meçhul 
olan bu heybetli makinenin yarınki kud
retinden endişe ediliyor. l:şte a.Skert par
tiyi bugün ŞiınaH Çine yüklenmeğe sev• 
keden sebeplerden biri de budur. 

Japon kızı çay ha::ırlıyor KÖYL'O' NE lSTtYOR? 
Mançuri ve Mongolistan Uzak Şar- Siyasi şahsiyetler ve trustlere karşı 

kın BalkanJarıdıı-. Avrupalılar hasta Japonyada beslenen kin askeri partinin 
ndam farzettikleri Çinin mirasını kendi eseri olup bnduy,a mevcudunun ~ltıda 
nr.alarınd~ paylaştıldnrı cihetle Çin beşini veren !köylüler bu davada askeri 
imparatorlarının hakları?ı korwnağa parti ile beraberdirler. Köyltinün sefer.. 
çalışıyoruz. Çarlık Rusyası Çinden lerden en ço~ beklediği şey karnını do-
7.nptetüği vilayetler üzerinde hakimiyet yurmqk için hol pol piı:ince kavuşmak
iddiasında bulunduğu için 1904 - -905 tır. 

:ı!!Ilcsinde Rusya ile harp ederek zafer Japonyayı dalma gcnişlemeğe sevket
kmandık. 1933 de Çinlilerle vuruştuk. ıniş olan. tı·üstlerin bugün bu ateşli mil

liyetperverliğin yardımcısı olup olma-

clıklarını soru la bilir. 
lmparntorluğun hakiki düşün-

cesini anlamak için şunu söyliyeceğim: 

Samandan ynpılınış mantosu ile köy
lüleri, fakirane elbiseleriyle çalışan 

işçileri, keten kunduraları yapan <mus-

melcri> kadm işçileri, Yokohama ve 
Kobc doklannda çal~nları, gemici 
kılığındaki müzikal artislerini, Kyoto 
bmıkclannda çal.qan memurları, Y os
hiwaras'm pudralı, boyalı lrurtizan-

- A oğlum! Evliya mısın, bugün ı;e
leccğiıni nereden bildin. Yoksa Diya
na telgraf mı çekti? 

iarını, inci ~vcılarını hepsini gördüm. 
1ddia edebilirim ki bunların hepsi va
tanlarının azameti ut:ırunda göz kırpma
dan canlarını verecek kadar vatanperver 

insanlardır. Bununla beraber harp
tan, fütuhattan, bilhassa ventilerin nğrr
lığmdan usnnmışlardır. Memleketle-

Japon kndmı vü-~e havuzlarında rinin talüne, nıukaddcratına sarsılmaz 

Birbirine sanldıfar. 
Cemal: 

- Mektubunuzu alınca her gtin, her 
vapura çıkıyorum. Bir haf tadır kar
şılaşınadıi:'llll vapur kalm:ıdı. 

Korede faaliyetimiz ancak 1910 sene- Zirn fısayişi mu)ıafazaya muktedir değil- bir imanları vardır. Fakat bu talie her 
sinde başlar. Adalanmızm bir deva- ~iler. Taarruza uğramalarına göz yu- şeyi yutan, yok eden bir bütçenin mes
mmdan ibaret olan Kore yarımadası 220 muyorlardı. Mançuko devleti böylece net olmasını istemiyorlar. Hakiki Ja
bin kilometre murabbaı araziye, 20 ~ doğdu. 'Mançukoya ~ak bastığımız pon, genç askerlerinin fanatizmasiyle 
yon nüfusa maliktir. Burada kiloınet- gündenbcri memleket sak.indir. Hu-
re başına 90 niif us isabet etmektedir· zura, 5.say:işe ka~~tur. Harp soıı-

ihata edilmiş bulunmasına rağmen kcıı-

YakalanaJI 
iki caSus 

BAŞ TARAFI BlRiNCI SAYf/l.Of. 

Moskova hükümeti Berlin ve ~ 
nın karanlık ta.savvurlnrına kör • 
Met olarak tcL-lkki ettiği Salamanka b 
kümeilne muharip sıfatının ıanıııııt" 
sına karşı derin bir nefret hissetııı~' 
tedir. Sovyet hükümet.i böyle ~ 
e\mekle mesuliyetlerdcn kaçı~ 
hususunda İtalyanlarla Almanlara ~ 
lay bir vesile temin etmekte ve b\1 tJ' 
retle gerek Franko ve gerek ltalya ~' 
Almanyanın fazlaca istifade ettikleri~ 
rnrsız bir vaziyetin devamına sebeP ol
maktadır. Esasen Ribbentrop ile oraır 
di gonüllülerin çekilme meselesinin I 
ğcr meselelere takdimi niüz.altercsfni V 
bul etmekten çekinmişlerdir. 

Londra ve yal'ı resriıi mahfilleri .d~ 
akşam haklı olarak ademi müdall" 
işini kurtarmak imkanları üzerinde '* 
duksa bedbin görünüyorlardı. 

Eko dö Par.is gazetesi şöyle yazı)'; 
:Fransız - İngiliz tezi ile ttalyan -

ma.n tezi arasındaki çukur o kadar ôt' 
rindir ki, ağlebl ihtimal dolduruı.ısır 
yacaktır. 

Exelsior gazetesi di ... or ki: 
.1 .,.eJ" 

Ademi müdahale komitesinin o 

cek perşembe günü toplanacağı /J~ 
!eniyor. O vakte kadar Fransız Jı3 
rlciye nezaretinin yardımı He ~ 
hariciyesi mevcut ihtilafları hafifle;:; 
ğe ve görüşler arasındaki ayrılığı 
dan kaldırmağa çnlışacaktır. Bu ~ 
retlerin trunamiylc aklın kalrnmtı ve 
kiz gün sonraya talik edilen rnesc~ 
ila nihaye talike uğraması pek ~ 
kündür. 

Figaro gazetesinden: ti 
Almanya ve İtalya hükümctıcrı ,Al 

ki de İngiltere ve Fransanm ~ 
ve Sovyetlere karşı serbest bir ~· 
takibi sahasında müstakil mevkid:..ı., 
lacaklannı fnrzctmektedirler. V""' · 
muhtelit. ve mütesanit olarak ~ 
tarafların patırdılanna kulak ~ 
zın İspanyol muharipleri~·le kendi 
naseÇetlerini tanzim edeceklerdir· --···--
Yeni bir 

- Ne o oğlum; biraz uıyıflamışa ben
ziyorsun. Hasta mıydın? 

Nüfus kesafeti bu kadar fazla olan bir rası günlerinde markın müthiş akıbeti- disini idare edenlerden rahat bırakılma
meınlekeiln koloniuısyona yer bırak- ne uğrayan para istikrar bulmuştur. .aını istiyor. Irlclarının ~erefi için her 

F b "kal ink f şeyi fedaya imade olan bu insanlar böy- • k ? maclığı şiiphesizdir. Oraya yerleşen a rı ar işa ediyor. Mançuko- SU J aS t m l • 
·· takb le bir fedakirlı"... ıuz·· um o"L--.-...... ~. Japonların sayısı yarım milyonu geç- nun ınus el payıtahtı olacak olan e;.. u.ıw ....... O>..... ~ 

- Yok babacığım. Hasla değilim. 
Bilınem neden bir a)'dır )'emekten ke
sildim. Ondan olsa gerek ..• 

- Yo Cemal artık Diyanaya söylc
di~im gı"hi üzüJmcğe hiç lüzum yok. 
Haydi yol üzerinde çene çalnuyalını. 

Sende misafirim ... Bent ağırlamağa ça
'ış .•• Yoksa kızımı vermem sana .•. Tat
lılar, börekler isterim ... Biı- de ~·osmn. 
thtirar halimde bir kcyf çatayım saye
ıizdc. . . Ne o susuyorsun. Alimallah 
hemen Atina>·a dönerim ..• 

- Bitmedi-
97.77;':.l!T/Z!'-'L"/..7:.T./.7!1'/J!i'~//JJ 

'Muhasip ve dak-
tilo aranıyor 

lngilİzcesi laıvntli, Fransızca 
\da bilen bir daktilo istiyoruz. 
Aloeki Ticaret Bankaıına mü
racaat. 

mez. Kore bir Japon vilayeti veya H.c;ingin şehri irışa edilmektedir. ~ ki- tercih ediyorlar. Roma. 31 (ö..R) - Bugün ncJf ti 
müstemlekesi değildir. Umumt valisi lometre murabbaı bir saha üzerinde bu *** bir kaldırun altına yerleştirilen ~ 
doğrudan doğruya imparator tarafın- şehrin inşası beş senede ikmal oluna- ,~.a.J'27"...r~z;~~ bomba patlamıştır. Yalnız bir ~ 
dan tayin edilir. Muhtar bir bütçesi caktır. Şehir yarım milyon nüfusu " Okurların dilekleri vardır. Bomba ln~liz lmu ve .1 
vardır. Bununla beraber bu memlekete istiap edebilecek surette yapılıyor. Su, çcsinin geçecekleri cadde)·e koııÖ ı,ıif 
iki milyar yen para döktük. 1911 den- elektrik tesic;atı, kanalizasyonlar, sıud- 1 1 1 Zil i&ll'.J na göre bunun hükümdara kar~j 
beri Korenin sanayi istihsalatı dört ınic;- Jar, nıektepl~r ... 1şte Japonyanın eser- Ahırlardan suikast malcsadiyle konduğu za11

• 

lini bulmuştur. T"ıcaret hareketi ise 1eri bunlardır... Şanghaydaki enerjik yor. Zıabıta t.:Uıkil-'.at yapıyor. 
yirmi defa artmıştır. vaziyetimiz, scddi çini geçmemiz, Pe- şikayet f d 

Ben bu sözlere itiraz ederek; kini toplarmuzm tehdidi albna alımı- 8. k S P an Y 3 a I 
Mad k" · l tti-· · akl b. . - ır o uyucumuz yazıyor: ıcf - em ı ı.şga e gıruz topr ara mız ızı dunyaya karşı hai"pc(i göster- Bel d. . h. . . d h I Paıis, 31 (Ö.R) - Jspanyada• .J 

f 
;.. . .. . . e ıyemız, §C ır ıçın e, ma a - ~. 

a?Ja nüfusunuzu doltemiyorsımuz. m~ ve yme hu :.:uzden mılletlf.'r cernı- l r d k" h 1 k ld d \1 ker? harekiıt hakkmda haberler ...;r . . e anı arın a ı a ır arı ·a ır ı. e .,.. 
Genişlemekte neden ısrar etmcktesi- yctını tcrketmcmi:Gc sebep olmu.~tur. bunlann bir kısmını şehrin haricine azuır. Asiler gibi hüki.imetçil~ 
niz? demişüm. JAPOX-..'L\R NE DlYOR? çıkarttı •• Fakat, Aziziye mahallesi- yiik bir sessizlik. gösteriyorlar. / 
Muhatabım kısa bir tereddütten 50n- &rpcu ... Mulı:ıtabnn bunu reddet- · K k ~ d k" h } 1 "'l"' dildig·ine göre son tn.arnrzl.ır v~e tP 1# k nın ınm so agm a ı a ır ar, rn a 

ra: me bile istemiyordu. dı~nya atılamadı. knhil taarruzlaı·dan sonra iki 'ti 
- zabıta hareketidir bunlar dedi. Japonlar kendi noktni na.:zaı·lanna Şiddetli sıcak! d b h d k" dinlenmektedir. Cümhuriyet.çiltr ,.JJ 

U k k sulhu 
ı._,___ . le •. ar an, u a ır a ı ,.,y 

za şar ta muu.u~ endişcsıy gore temdin vazifelerini yapıyorlardı ··b l k d t ff·· d" k" fırsattan istifade ederek bü_.:ıl:: , .. . · gu re er, o a ar aa un e ıyor ı; :t..-
nıüdahale edıyoru~ Japon işgali altıruı. Ayni zamnnda endişelerini teskin et- insan burnunu kapamadan otura- bir taarruz hazırla.nuı.ktndll'I.ar. 

General kızını kucaklayarak ayrıldı_ 
Dimitri ile Diyana ~başa bldılar· 
- Diyana artık; ~ ~ 

Bir muhuip istiyoruz, fnauaz
Çce ve F ramızca bilen tercih oluna
caktır. Alaelô llClftt LnkeH-

geçen ;>·erler va.ktıyle haydutların veya mek için zarnrt gi>rdilkled tedbirlere T• • d 
mıyor. ıye e 0 haydutlardan farklı olmıyan Çin gc- ba~ruyorlar. Onları dinlet'seniz si- Bu mahallenin vaziyeti malum.. n ÇI 0 - .JI 

nerallerinin şi~-hı idi: Elimizdeki top- ze diyecekler ki: Lağım teşkilatı yoktur. Üstelik bu Vqingtoa., 31 (A.A) - T~~ 
raklarda Asay~ temın ederek onların - Ekmeğimizi çıkarmak için mamul sührc kokulan da umumi ahhati ih- hariciye nezaretine gelen bir ,..,. 
refahını. te.rakk.ileriDi milmküıı kilmak ~z.ı satmağa mccbuı"UZ. _Milü is- W -~yOI'. Be~yenin mzan elik- çm zabıtumın pbri ~ Babanı bu a~cıam daha çok sevdim. na müncaat. 1357 (1431) 



B zlar ülkesinde 1 San'at alemin 
Şimal kutbunda 

yaz başladı 
Şimal kutbunda buzlar üzerinde kış

lanıakta olan heyet flzasındnn Fedorov 

Gözleri görmiyen 
heyheltraş 

Moskovnda PJastik ...,mıtlar müzcs·n. 

de teşhir edilmekte olan heykeller am· 

sında, dinamizmi \'e harck<:'tlcri.ndcki 
hafifliği ile cidden r.azan dikknti çeken Mi saf· askeri e etler ge I• yo bil:.~~~;i~te yaz mevsimi artık tnmamiy-

lc gelmiştir. Vasatı hararet, sıfırın üs- yedi dansözd~n mürekkap bir hcykcl 
- grubu vardır. Bu grup, bayan Li 

••llll••lll•••••ma•ııill•mımm••••••!Ellı11an•mimaıım::mill••am1::ı11•:-•miilıımım:•m:::mm•D tünde yarım derecedir. Gök yüzü, ka-

b tik bal programı hazırdır. Törenle karşılanacak- '.: :;.: :~ı;: ~:.:::ôd1::."· R:.:: ::;, :~;~~~~:n~·:'.!·~;;~ 
l 1 

bet sıs ynpmaktacbr. Ayaklanmızm ile Kiev tiyatrosunda dikkati çckmeğe 

k • • d h • d ki altında kar gayetle ıslaktır. Kışlama bnşlamıştı. Lina Ponun önünde parlM ar ayın onse ızın e manevra sa asına O'J ece erimevkiindekl ça~ırlarımızın etrafında, bir sanat h~~atı açılmış bulunuyordu. 
, ., builnrm çözUlmesl devrelerindeklne Fnknt, kendısı 1934 de hastalanmış v& 

A.nıt .. • b _ı • blr.kintil · nrd M çok uzun süren bu hastalık neticesin· ~ ara, 31 {Hwıu•i) - Traltyada Alexandr Vasilovie ğu takdirde misafirler mihmandarların •sahasından Tekirdagına vapura dönı..ilc· e-n~}Jen su ı en V ır. a- d dansö Un ··zı . k"· lm 
t.. ılacalc olan manevralan takip etmek Bunlnr kara znbitleridir. Hava za- delaletiyle tstanbulda gezintiler yapa-' cektir. Akııam yemeği vap uda alına· 1 

kinelcri.mlzin fenalaşmaması ve yiyecek Leingenpç ..l-'L-z '-- gtano erdı iokr 0 h uşkturl 
'ttc da ı a o, UillUl ıws e e en ey c . 
lcıijı \'et edilm~ oln.~ uk.eri heyetleri bitleri de aşağıdadır: caklar ve şehrin m~zeleriyle tarihi &bi· cakbr. Bu a1'.~m vapur Tekir.dağından depolarımızın iyi bir halde muhafazası traşlıkla uğraşmağn bnşlnm~ ve bu sa· 
~ eden zevat ıle dıger devletler lca- HA VA ZAB1TLER1 delerin! gezeçeklerdır. . . . .. .. hareketle 2 3 agustos pazartesa sabahı için, daha yilksek ve daha kuru yerlere hadaki ilk eserleri, rntitahassıslarm 
ifa;~ hava ataşemiliterlerinin isimleri INGJLTERE: Yarbay T. W. Elmhis ., Misafirler ağus~oaun eeku:ıncı ~unu ••at 9 da Gala!a rıhtımına yanaşmış bu- 1 çıkarak ora arda oturmak mecburiye- dikkat ve takdirini celbcylemiştir. Li· 

•dır· lTALYA Alb Ra ul p Ro saat on altıda lzmır vapuruna rak.iben 1 ı 
A .. .,._ ·be . : ay 

0 
errero g-ı d.d 1 buld T ,_. d a. unacak ve misafir ataşemiliterlere bu- tinde kaldık. Buz parrnquıın b&Zl yerl"'- na Po, hastaneden çıktıktan sonra, Sov--v._, yeti• · saat on ye ı e stan an e~ır a,..na r- ... 

lı.li'Yet b·-'- : G ral Esad ilah noru, . •·f le. d Jc.J d. Misafir heyet- rada veda edilecektir. Misafirler Galata rinde yıkıntılar vardır. Çadırlarımızı ve yetler Birliği Sanat komitesinin yardımı 
'l(ıı, ~anı. ene u Trakya ordu manevralarını takibe' muare at e ece er ır. nhtımından otolara rakib('n Perapalas ile bu sanattaki ytiksek kabıı· tini f 

ı.ı . lllni tümeni ltomutaru. davetli Balkan nntanh ve Saadabld pak·' ler başkanları vapurda Genel Kurmay atelyelerlmizl oralara naklediyoruz.> 
1 

ln~tı k nlha t b .rin ıyi e -~ b~· 
· <e)>et e. __ . . G Abdullah H 1 B ka M l F · ç kmalt ve Or oteline azimet edecekler 'l."e otellerinde a"'j r:ma ve ye ı c smu u lı. ~: cneral an. tına dahil devlet nskeri heyetlerinin ts- 1 llf nı arqa . evzı a - • •- heykel•-· olmak fırsatını buJmn..+ur, 
~~t tUnıeni komutanL tanbul aeli•lerinin ve memleketimizde general Fahreddın Altay tarafından .ita- İstirahat ederek öğle yemeğini otelde T • ı·k • • --t .. ıP 

• v ı ı10 d · kt d' ö ı d , .. ı emız ı ışı ~ heyeti: ikametlerine ait olarak tanzim edilen bul edileceklerdir. Saat 20,.;J a mtsa- yıyece er ır. ğ e en sonra saat ... 

l l ~•tıı General Rıza Kulkerim. ge- programa göre, Irak genel kurmay bq- firler ıerefine vapurd~ Ma~epl ~aft~- ten itibaren misafirler ~arı atooi müze-
1 

Tiençin, 31 (A.A) - Royter ajansın-
~ Urrnay başkanlığı birinci tube mü- lı.:aru General Bekir Sıtlu, Romanya Ge- dan bir ak~am yeme~ venlecelt~r. Mi- •İni, Askeri müzeyi, Evkaf müz~ini, dan: 

Ji' nel lturmay başkanı general Sikiyu, Yu- safirler rnanevrayı apgıda yazıldıgı veç- T opkapı sarayım ve sair müeasesatı tui· ı DUn buradaki Japon askeri faaliyeti 

~'Yet Azuı: Albay Ahmet Rifat Ku- nanistan genel Kurmay bqlcanı gene- hile takip edeceklerdir. hiyeyi gezeceklerdir. Aktam misafirler temiilemc ameliyesine münhasır kal· 
~ ~· {Tümen kurmay başkanı izaaı). ral Papagoı, Yugoslav Genel Kur~ay 1 19 ağustos perşembe sabah kahvaltı- se:best olaWlardır. Ağustosun yirmi ınıştır. 
~ -~ ?inbaşı B. Bani, tayyareci yüz- başkanı general Neçiçin lstanbula mu-1 sı alındıktan sonra aaat 6 de otomobil- dördüncü günü sabahı misafirler saat 

~ la, topçu teğmen B. Vefa, piyade vasalltlarında, Genel K~ başkanı lerle Muratlı üzerinden Sar~y. mıntakaaı- 9 da hareket edecek olan Akay idaresi- Gün tayin edildi 

.. ................ .... 
Yedek subaylar 

Askerlilc. Şubesinden: 

1 - 19 3 7 1eneıri hesap memuru oku· 
luna yedek subay kabul olunacaktu, 

2 - Bu ıubayların )'&§1 (32) yi bi· 
tirmit olmayacaktır. tn B. Nizam M ~~1 F · ç kmak 1· na gidilecek manevra araz191 ve muha- _ı. 1~. • · a. 94U 'evzı a namına gene ' . . nin hususi bir vapuruna raltip olacıuı.tır. 

~ bcveti"r kurm ikin. 1 ı-• k _, A- jrebeye hazırlanmakta olan ıkı taraf kı- V B 1_ 
.... it " ay c reı.ıu. orgenenu. .n.:smı .. . apur Anadolu sahilini takiben üyÜ11;· 

Londra, 31 (A.A) - Ademi mUda- 3 - 5 / Ağuatostan ıonra müracaat 

'an: General Bekir Sıtkı (Genel 'Gündüz, İstanbul mevki komutanı ~lan görüleee~ ve ~ğle yemegı sa~d?" adaya gidecek ve öğle yemeği Yat kulü-
Lı Y b&f]ı;.anı). vekili korgeneral Cemil Cahit Demır· , vıç olarak verilecektır. Ak.tam T ekırda.- b 
11'>' k d ünde yenilecektir. Büyükadadan ııaat ~ et azaaıı General Hü.eyin Fevzi. genel kurmaydan Tümgeneral Vey- iına gidilecek ve ,.eme vapur a :venı-

Q, ~llfı B. Nurettin Mahmut. önyilzhafl sel Ünüvar, İstanbul merkez komuta- lecektir. 16 da Filo görlllerek sahili takiben köp-

hale tlU komitesinin Ağustosun be- kabul olunamaz. 
· • be U 11 d har. .f - Talimatı ıönnek üurc Aalterlik 
şmcı perşm gün saat e iclye ŞubCJıine müracaatleri ilan olunur. 
nezaretinde içtima edecetı sanılmakta-
dır. Jt efik Arif, teimcn Cemal Cemil. nı tuğgeneral lhsan Ilgaz, ve refakatle- 2? A~toı cuma: :Ut bet buçultta rUye avdet edilecek ve akşam yemeği 

~o~~~ti: ~m~ur~~mıL---darlartara-~~~~ano~~~~ ~. n~~~~~i~~~A~~~~·~·•••••••••••••••••••••••••••••. 
ulllı.-ıı ı. ·u f inci günü misafirler eaat 1 O da köprüde B 

"'- n: General Sikityu (Genel Kur- fından istikbal -..ı:ı...,.,.kl -..l•- aahuına hareket olunaca1'. ve uu tara ı•;rı•ncı• 
"'t)' h k ..-u.ı .......... eı:u.ı.c. ı_ ~1 ak rüküplerine tahsis edilecek olan bir tir-li. ClJ anı) , Afgan askeri heyeti ı..~ftkanı general hareketleri takip dilecedir: ..,_, e .ve -

'"Yet ~ G 1 La'- b' · (G ah H t ~ '-' · ·d verilecektır k~· hayriye vapuruyla Rumeli sahilini "? ~ azası: enera ~o ıcı, e- Esodull an, rak askeri heyeti bil§- ıam yeme.ıuen gemı e . : . 
~ y l.Urnay ikin~i baıkanı), Albay Stcf

0

• I kanı General Riza Kulukerim, lstan-' 21 .~!u~.tos cumartcsı.: Kıtaabn ıstar~- takiben Boğazın mt>thaline kadar bir te- N 
~ltı arhay Ccrnıanu, yarbay Loan JorJ, bul mevki komutam vekili Cemil Cahit ' hat gunudur. Saat sekızde ot~mobıl- neuüh icra edecekler ve öğle yeme~i- SJ JF SAA TTJR 
~ anYanın Ankara ata§emüiteri. T d . genel kur a b k lerle Tekirdağı, Muratlı, Babaeskı, Hav- ni Tarabyada kain Tokatlıyan otelinde 
~ llgoılavya heyeti: t•~y emı~ V 1 ~rJ yar ls aş ~ 1 za, Edirne yoluyla Edirneye gelinecek tenavül eyleyeceklerdir. Misafirler saat 

~.,.titanı General Neçiç (Genel Kur- um~ene k tyse t ,..,. ve~ n:::: Il ıl öğle yemeği ikinci umumi müfettif ge- 16 da vapura rekiben ve Anadolu sa-
>' haıltanı) mer ez fomkautla~ u06ener dil . - neral Kiram Dirik tarafından verilecek- hilini takibe~ köprüye gelecekler ve 
)'f • gaz ve re a erıne memur e en mih· . . h '-'- b. 

L •CYet bası: General Brasiç {Genel darl ~- f d ı,.,...., lan kt 1 tir. Müşariınıleyh Trakya a&&ında ır oradan otomobillerine binerek Perapa-
~ man ar wrn m an ........ iı aca ır. 1 k .. k.b h. l l. d d ki d. Ak > • ay ikinci başkanı), kurmay lnyu- . . . . . . . eöy ev verece , mutea ı en ıe ır gez- aa ote ıne av et e ece er ır. şanı 
~ ~·ı . . Misafir heyetlerın hini ıstikbalinde dirilerek ııaat 16 da otomobillerle Edir- misafirler ecrbesttir. Trakyada cereyan 
~ b 

1 ovan Gligoklyevıç, albay Novo- smt lA '~ t k :ı_ b d l 1 
L ''alc0 h · L re se umt ua c me u;c.ere an ° u 1 neden T ekirdağma avdet olunacak ve eden ordu manevraeını takibe davet ~t c evıtcq, Yugoslavyanm An- b · iht• böl". r.ı; bul d ru1 k 

il ttaşemiliteri. ır ıranı U5... un u . a~ - bu 91rada Alpullu §eker fabrikası da edilen misafir heyetlerin memleketimiz-
~A. tır. Resmt selAm esnasında mısafırle- 1 vakit müsait olduğu takdirde görülerek de ikametleri hakkında tanzim edilen 

T. C. 
Dev?et 

idaresinin 
Demiryolları 

kullandığı aaat 

~ ~lSTAN(GHEYETtl K: Baş~:- rin milli mnrşlarile: istiklal rnarşlan ça- akpm yemeği fabrikada almacakbr.. reşmi program nğuatosun 25 inci çar-

~ı) pagos ene unnay ~, lınacaktır. Misafir heyetl~rin men- 22 Ağusto• pazar giinü geçit resmi şamba günü aqumı hitam bulmaktadır. fzmirde satı~ yeri : MORENO D. GABA Y Yolbedesten 59 

lfe:.ret 11 ___ • G al M 1. . sup oldukları memleketlerin ntaşe- 1 ve kritiktir. Orgeneral bir kır yemeği Misafir heyet batkanlan istikbalde ol· ı' •~ı•11•••11J+mm•••••••••Eı*ıml•••~ ,._•••E:::JM~~-·· 
b~J ltu cu.a:;~ •• ener e ısınos (Ge-ı militerleri istikbal merasiminde hazır 1 verecektir. Akşammotoalarlka ı'gneç·aıt rsesmıın. dıuğu gibi mera6İmle teşyai edıdilaccemktir. Otel 
~ ı.l'lnay ıkinci başkanı. topçu yar- bulunncaklnrdır. istikbal merııaiminde SADIK AK SEK• 
~. •v!andakis, süvari binbaşısı Koro-; heyetler gündelik elbiselerini labis ola- Alev yapan l 
~ay Hergül Zouı~~ou~akis, Yu- caklardır. fstikbnl m('rasimini mütea-

'l Ankara ntaşemilitcrı. kip heyetler rUküplnrına tahsis edilen D J • 
l~~~da saydığım bu zevat hU- otolara binerek Pcrnpalas oteline gi- A eşteue esrareırıgız Tilkilikte Telefon 3206 

l,) thnızce davet edilcnlerdr. decekler ve iknınctleri için hazırlanmış 
" ~<!tsiz olanlar da şunlardır: olan dairelere yerleşeceklerdir. Mü- bı•r surette Sabık Tevfikoaı:ı Oteli 

"tı l1J\NY A: Albay Hnns Roode teakibcn heyet başkanları mihman-
' F.:luKA.: Binbaşı Royden Willi- darlariyle birliklt Dolmabahçe sarayı- Yeni temiz 
~~ . . na gid~ek defteri mahsusa kaydedile- Casusların kendisini zehirlediğinden şüphe 
~~ AlUSTAN: Yarbay Kirils- ceklerdır. mefruşat ~ilof, Heyet başkanları mihmandarları ta- edilerek tahkikat yapılıyor 
~ il 0SLOVAKY A: Yüzbaşı Moto-

1 

rafından tesbit edilecek saatte Genel j Budapcştc 27 _ Esrarengiz bir ölüm ciheti M. Gabrielin birçok keşifleri ol-

~Uda, . Kurmay ikinci başkanı korgeneral Asını 1 bütün Macarist.nnı heyecana düşilrmüş- 1 duğunu söyliyerek büyücek bir dosyeyi 
V il{! ?ITNSA.: Albay de Courson de la 

1 
Gündüzü ziyaret edecekler ve İstanbul 

1 

tür. Birkaç gUn evvel Gabriyel Skast hiç yanındnn nyırmak istemeyişidir. 
l 'c euve, yUzbnşı Leleu Munvinuss , vali ve belediye reisi, mevki komutan~ adında bir Macar mühendisi Budapcşte ölümden sonra mütevaffanın samimi 
lS}l ll.:.ı'ERE: Binbaşı Alexandr Ross ile merkez komutanına birer kart tevdı 

1 

hastanelerinden birinde ölmüştür. Mu- bir dostu polise müracaat ederek ya-

Banyo 
~ ~ A: Binbaşı .Manucl, vme-1 edeceklerdir. maileyh alev makinelerini icat eden boncı devletlere mensup bazı casusla-

' Bol hava ll'.\t Ağustosun on yedinci salı günü saat 
1 
ndamdır. Bu makinelerin harpta en müt- rın Gnbriel Skntsin mütemadiyen pe-

' YA: Yarbay Cabriele Boğlio- on üçte Genel Kurmay ikinci başkanı hiş bir siltıh olnrok kullanıldığı malfun- şinde dolnştıklarını ölüm vak'asının 
~l\l> korgeneral Asım GUndüz t.nrofından 1 

dur. Gabriel Skats barsaklarında bir casuslar tnrnfından yapılan bir zehir

l'q ONYA: Binbaşı Takasukcs İşo- ~isafirler şerefin~ Perapo~ otelinde: raha~ız~ık.tnn şikayet ederek hasta.ne- lenıneden~ ınütc~~~t ~l~ası ~uhtC-: 
~ hır akşam yemeğı verilecektır. Bu ye- 1 y.c gıtm~. Barsak ta d elinme netıce- m~l oldu~u bıldırnuştir ... Polıs feth~ u CU Z f İ at 
~ l}..~~İSTAN: Yarbay Oscar Koitz meğe misafir heyetlerin ataşemiliter- 1 sı bir zchırlenıneden şüphe edilerek d er- mıyet nmcliyesl ynpılmak uzere cesedı 
~~ leri ve mihmandarlariylc birlikte davet hal ameliyat yapıldı. Hasta kurtulama- meznrdnn çıkartmıştır. Adli tahkikatın lzmirin en havadar yerinde ve deniu karşı fevkalade liitit man• 
~ER: Albay Emilyanof, Soki edileceklerdir. Vakit mtibit bulundu-

1 dı. Yalnız hadisenin şayanı dikkat olan neticesi merakla bekleniyor. ur-alı cok temiz ve emniyetli yel(Cine oteldir. 

~~~ll~Rj~9~1~~~~~~~J~~[~-~~~~J-c~~~~~~p~~~n~Y~~~~~~~~~,d~~~~~bir~~h~~ı-:-~~;h~~~~~. mışb .. Bu tufandan, yan odaya kaçıp kapıcılar aldıktan müsaade ıle konak - Hocatll Hocalll Ahalı ezıldıgı za- Emnnı verdı .. 
zor kurtulan vezir öfkesinin eon had- kapılarını açmışlar esnaf ağalanna içe- man böyle dersiniz, llla sizden kürk, At eğerlenmif, h.uır olmuı bekliyor• 
diyle tir tir tepinirken, dışarıdakilerin 1 riye aldılar.. Fak at bir saniye içinde so- atiye istedikleri zaman da Padişah du.. Fakat Şeyhislam ebdest al mu 
ele haşılan bağırdılar : kaklarda saklanan eşnaf ta konağın et- katline kadar vanrsınız .• Biz bu cema- bahanesiyle odadan çıkmış, bir daha 

- Hücum etmeyin! Dava büyüdür.. rafını sardı.. ati dağıtmayız, Öne eeni geçirip Padişa· dönmemişti .• 

~an: Tok Dil Yefrlka No: 93 

Biz memleketin Şeyhislamına gidelim. içeri girenler Şeyhisli.ma vaziyeti ha ıikayetimizi açacağazl Esnafın ağalan arasında derhal biı 
- Namusumuza dü uzatıldı .• Tao- anlattılar.. Aziz efendi, cemaatin meram an- teliı uyondı .. : 

lan kesin 1. - Aman efendi hazretleri, kusuru· lamıyacağını farkederck cevap verdi ı - Hocayı kaçırdık.. 

~?ile . . -Müftüyü saraya gönderelim!. Adam muza balcmal.. Dlfarıdaki kalabalığı - Peki! Siz bu davadan vaz geçini Konağın içine daldılar .. Haykınııp, 

'
dır .. Emrimi7. üzere yapılan iıten bize saydığımızın kepazeliğini açtıralım.. görüp evhamlanma, biz böyle bir dolap Ben pa,aya bir name yazıp sizinle oda oda gezdiler .. Ve ŞeyhiSlimı ni· 

ih- şikayet etmek ve böyle toplanarak so- - Davamızı halletsinler.. kurarak size geldik ..• Yoksa hepimiz birlik olduğumu ve bu kalp akçe iti· hayet gizli bir odııdn ya.kalıyarak. etek· 
kakları dolaşmak, asayişi bozmak, dük- - Biz gidi değiliz.. birden gelsek, belki kapılan açmazdı- ne bir nihayet verilmesini, verilmezşe i§in lerine yapı~p : 

'\qp Islıyorsunuz? Dedi. 
'öQ-: 1..tıın Yanındnkl esnaf kahyası 
'b ~ tı:ı :.~leUQ sultanım! Biz bu yıl için-
>~ 0rt teklif çektik! Kesat canımıza 

ı\.,, . \t btı_~ ve bnşh tekaliflen gayri, biz-

• ı;! ~n ~İr zarar çektirdiler.. Halbuki 
~ \.itan kirası ile vergiyi vermekten 
\ lıı 1 

tn bir de Yeniçeriler bozuk, 
ij~ akçeleri vermeğe başladılar ... 
t <>n ac,-· .. d .. · ı ,_ ... b·ı l '1t r.ızını egı . on se~ızını ı e 
~ıı:ll lorla tebdil ettiler, Lizim ar

t._ b~rct Ve ·İmkanımaz knlmı:ıdı. Eğer 
1 İl) Çare bulmazsanız, esnaf ba~ınm 
~ti c bakacak .. 

\ clı; 
b Ahmet pnşa, rahatını bo-

lııq IJ. kafilenin şikayetini hem kendi 

\ l' • uygun bulmadığı, hem de 

~. ~Yaaetini bozacağı için kabul et
tı <>fkclenmişti .. 

dolunf Bu ~ik.iyet de2il İsyan-

kanlan kapatmak isyanın en büyüğü- - Kendisidir .. Kendisiiil Heyyy. Ko- nJL fenaya varacağını bildireyim, olur mu> Lahavle 1 çektire çektire aürüldiyerek 
dür.. Hemen dağılmazsanız üzerinize ca snrıltlı gidi de sensin ı.. Biz sizden istimdada geldik, hali- Birden bire yapılan ve akıllarına gel- hazırlanan ata bindirdiler. yola çıktılar. 
asker toplatıp kırdınrım.. Köpünneleri tekrar belirince. öne miz nice olacak> miyen bu teklifi baz1lan : Şeyhülislamın atının yularım birisi tut· 

içeriye dönerek : geçip:.. Halimizden oikiiyet için veziriazama - Hay hay!.. muş, etrafını bütün e naf sarmış ve en 
- Sürün! şunlanl Durmayın silah- - Haydi! Kavganın sırası değil.. iş gittiğimizde bizi kovaladı .. Namusu- - Allah ömürler versin!. önde de bir dellal geçtikleri yollarda 

lanıp sürün!. görelim!.. muza dil uzattı .. O biı:im şikayetimizi - Olurr. bağırıyordu : 

Emrini verdikten ıonra halka hay· Diye çarfı ağalan yürüdüler, ha- dinlemezse, önümüze geçip saraya bizi Sözleriyle karşıladılar .. L:'.i.kin bir l:.ıs- - Ümmeti Muhnmmetl Bize olan 

kırdı : la küfür savuran esnafı arkalarına ta- götür .. Var bizim yerimize de Padişaha mı da : zulüm nedir, aramıza kılıç cirecck. 
- Yıkılın bre kafir gidiler, varın te- kıp, artık eeı gelmiyen vezir aarayınan arzı hal eyle.. - Paşa nameden anlamaz. zaten pa- dükkanları knpayın 1 

darik edin, verin 1. Yıkılın.. önünden çekildiler. doğruca Şeyhislam Fıakat Şeyhislôm yaziyetin veha- §apan geliyoruz, ondan vcfııat umma- Bunun tesiri her semtte belirdiği için 
Fakat dı§andon büyük bir velvele Az.iz (Efendinin) Davut mahkemesi ya- meti knrŞtsında yapılan teklifin, ne kı- yız.. esnnf kafilesi on bini a mıı bir kalab -

hnlinde kopnn uni bir feveran, hep-· nındaki konnğına yaklaştılar.. yametler uyandımcağ1nı anlayıp, iki - lllii beraber saraya gideceğiz.. lıklıı Ay sofyaya kadar geldiler. -Ora-
sine : Şeyhisliimın konağına edinceye ka- ellerini knldırtp : Diye aynk bastılar.. ilk kabulcular da Şeyhidamı indirip, saraydan izin 

- Hiıoşal Ili:ı: Gidi değiliz!. dar tedbirlerini alıp, aralnrında görüş- - Cemaat!.. Bu olur İ§ değildir. Bu da fikirlerinden vaz ceçip ayak.landı- istiyerek içeri ı:oktulıır .. Faknt bütün es-
- Kabul ·etmeyiı:f. meler yapan esnaf konaktan çok ge- bizim kilrımız değildir .. Ve zaten böyle lar.. naf ta tarayın duvnrlnrı, pencereleri 

- Ehli isli'ımız.. ride kalmışlar, bir iki esnaf ağası sü- hususata karışmağa kadir değilim.. ŞeyhislMı bn§a ç!kamıyacoğını an· karşısında bağmııyordu .. 
Mukabelesini uyandırmıf ve hatta kunetle Şeyhislamın kapısına çalmı§- Di)•e reddetti.. Bu red cevabı hid- laymca : - Bize İmdad liızım, bizi mahvedi-

bir kaç kişi vezirin sarayına kocaman lardı.. detlcr, mırıltılar uyandırdı.. Saraç~ane - Ne yapalun. elbet gideriz, uşakla- yorlar Padiı hım .. 
taslar fırlatarak. kafasını cıkardıiı pen• Konağın gizli pencerelerinden dı~a- semtinin esnaf kahyası Ramazan de- ra : - BlTMEDI -
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Figüranlar stüdyo arkadaşlariyle aşk ŞARLO NAPOLYQN OLMAK İSTİYOR 

yaparlar, fakat sevemezler B ··yük şahsiyetleri tems!l hevesine 
çok meziyetlerini ortaya dökmesi icap u··şmu··ş lan artıstler 

Klodet Kolbcr 

• 

eder. En büyük silahı güzelliktir. Güzel 
göz, güzel burun, güzel ten kafi gelmez; 

- vücudun heyeti umumi) esinin güzel ol-
ması şarttır. Mütenasip bir vücut, sey
redenleri cezbeden kalçalar,. zarafet ifa
de eden bir duruş figüranı vnzifelendir
mek için şarttır. 

Diinyopın muhtelif yerlerinden gelen 
binlerce figüran nrasından ekseriya heş, 
on kişi bu yüksek vnzif eye kabul edilir
ler. Bunlnr güzelliklerini muhafaza için 
daimi bir sa:!Iık kontrolu altında hulu
mırlar. Specjnlist her gün l:endılerini 

mürnkabe cı.!~r. Masajları ihmale uğra
maz. Mnky:ıjlrm ve banyoiarı ihmal edi
lemez. P.-rmal.l .. rı knnnsa derhal en 
zorlu &m li:ı elere tfıbi tutulurlor. 

BAHTS!Z iNSANLAR 

Dt-nilebilir ki, figüran mes" ut bir in
san değildir. Hntta tahmin edildiğinden 
daha baht ız bii mnhluktur. Adını ver-
mcden doldurduğu snhne dekoru ıçinde 
beğenilecek bir ~şyn vazifesini gorur. 
Hareketlerinde yapncaKı en basit hnta, 
onun için f elı:ıket olur. 

Va lace Vaşingtonu, Greta Garbo 
istiyorlar. Marlen ise komedi 

- ~ 

lbseni temsil etmek 
oynamak 

Dlın~ a Şarlodan bahsediyor. Söy- GARRY OOOPER - DOR1AN GREY · mücesscmini ynpmaktan bahsedildi-

Jencnlcre bakılırsıı dünyanın en meşhur, Amerikan sinemasının erkek yıldız- GARBO IBSENI, MARLEN ~ 
en sevimli. kÖmiği şimdi büyük Napol- !arından biri ohm Garı-,• Cooper meş- BtR KOMEDt OYNAMAK 
yonu temsilden ib:ıret olan eski bir rü- hur romancı Oskar Wildenin bi; roma- 1STIYOR ..• 
yasını hakikate kalbetmek üzerr:dir. nmda ~asattığı Dorian Grey adlı kahra- D e ~ 

l w bild · ·ı • Kadınlara gelince, Irene unn. ""' 
Scne>lcrdcnbcri yapı acagı in en mana vurgundur. Onun fevkalade şah~ ziyade Tobioy ve Dostoiewskinitl :,: 
hu filmi görmeden dünyanın en büyük siyetini temsil e1ıncyi bir gaye edinmiş- b"" .. k Rus tol"' 

1 kl manlarından nlınmış uyu komiğinin hayatı kahramanı ar ve tir. Sessiz sinema zamanında Dorian O'" 
ASK KUKLASI N I t il rini görmekten hoc::lanır. Joan ...ır • facialarla dolu olan apo yonu ems - Grey rnuvaffokıyetsizce temsil edil- "$ >' 

d d ff 1 l ı d]gw ını . .. l ford cPhedre> i temsil etmek istet: .. " . .ı Fiı;üranların bir vaz.ifesi e cAşk e muva a c o up o ma soy c- mişti. Fakat Garry Cooperin hoşuna dJ.SlY 

Sinema perdesinde cazip ve ~uh tavır- lar ekseriya filmin prima Donnasını fe-

kuklası> vazife~ini iyi başarmak mecbu- mek kabil değildir. Bu hususta bed- giden bu rol mensup olduğu kumpanya lim müstahsilleri bu rol için kell 
riyetidir. Öyle bir kukla ki. stüdyo için- bin görlinen birçok münekkitler var- direktörlerinin hoşuna gitmiş değildir. ~ok genç telfikki ediyorlar. . ~ 
de tanıdığı her erkeğe gülmek, hatta dır. Bununla beraber artistik ve fiyo-

1 
Onlar şuna kanidirler ki hareketten Grcta Garbonun çantasında bil' ıır 

a~k ynpmak mecburiyetindedir. Figiırn. lojik sebepler hasebiyle nüfuz edilmez mahrum olan bu filim muvaffakıyet projeler Yardır. Bunlardan biri .. dc bıl 
nın aşka düşmesi ve sevmesi affcdilemi- gibi telakki edilen böyle nadir şahsiyet- kazansa bile Dorian Grey rolünün ma- seni temsildir. Söylendiğine gore # 
yen bir hatadır. Çünkü bu suretle figü- lcrin hayatını temsil merakına kapılan razi bir rol olması büyük artLc;tin şöh- rol Garbonun tamperemanına \1) pt' 

Jariyle filimlere ruh veren, tıeyredenin na halde einirlendirir. Sanatkar seyirci
gözlerini dolduran ve ekseriya oyalayan nin figürana alıika göstermesini hazme
bazı mahluklar vardır. Ekserimiz bunla- demez. Bunu seyircinin anlayışsızlığına 
rm adlanm öğrenmeden, hatta mevcu- verir. Bayağılı~ına verir. 

ranın kredisi hiçe inmektedir. yalnız Şarlo değildir. retini sarsacaktır. yor. Marlen yüzde yüz şen bir ~rte 
Figüran bir manken gibi aşk yapmak WALLACE BERRt • VAŞlNGTON ROMEO _ JULYET rette rol almak için bir kom!'°ı.1tJ11' 

mecburiyetindedir. Sevmesi üzerine der- iki senedenberi görüşmektedir. ..ı. 
h 1 'f · 'h .1• Şarlo kadar maruf artistlerden Wal- Holivuddaki bütün artislerin bir ke- ti' a vazı esme nı ayet verı ır. . l t M 1 · hoşuna 

lace Bcrry'nin gizli bir projcsı de Va- re daha temsil etmeyi istedikleri rol zır anan opere ar enın sf>> .. 
BiR !SKANDAL şingtonun efsanevi olan simasını Ame-; da Roınco _ Julyettir. Norma Shearer derse sevimli artist neşeli şarkılar ~ 

« Motion Picture~ :oıinema mecmuası 1 rikanın isiiklfıl mücadelesine ait bir sah-
1 
ve Leslie Howard'ın temsil ettikleri bu liyerek tahmin edildiğinden dah3 'diyetlerinden haberdar olmadan filim- Hakikatte sanatkarın muvaffakıyetini 

}erin bütün muvaffakıyetini adı, sanı be- temin eden amiller arasında figüranın 
lirli yıldızlara atfederiz. Bunlar figüran- samimiyeti, mehareti, çehresinin hatları
lardır. na gizlenen sıcaklık ve güzellik büyük 

Hollyvood" da figüranlar arasında bii-
1 
nede canlandırmaktadır. Maalesef Ame- filim bit~r bitmez onun renklisini veya olabileceğini gösterecektir. ~ 

yük bir iskandalı hnber veriyor. Holly- J rikn halkı o Uırihi günlere ait filim- - ~- -=---

Hani Bor figüranlardan bahsederken: bir rol oynar. En muvaffak filim, acemi 
Yood ahlak zabıtasının yaptığı tetkikle- 'lerdm usanmıştır. Siyasi ve ırki sebep- Ta nınnıış bir münekkit 
re göre H?l.ly.vood" da mevc~t fig~ran- l ler de bugün böyle bir filmin realize 
!arın ekserısının Hollyvood da hıç tel edilmesini mi.işkül kılmaktadır. Fa
münasip olmayan bazı evlere devam et-ı kat bunların hepsinden mühimi Ame
tiklerini tesbit etmiştir. Bu hadiEe o l.:a- rika halkında Vaşingtonun ç~hresi hak
dar büyük bir asabiyet uyandırmıştır ki, 'kında o kadar sabit bir fikir mevcuttur 
derhal 850 fıgüranın vazifelerine niha- ki karakteri bu kadar şahsi olan bir si
yet verilmiştir. Va•"'clerine nihayet ve- mnyı biiyi.ik inkisarlar uyandırmaksı
rilen figüranlar şimdi kumpanyalar aley- zın temsil edebilmek ihtimali pek az

cAdsız kahramanlar> sıfatını kullanır. figüran tarafından kıymetçe hiçe indi-

ADSIZ KAHRAMANLAR rilebilir. Bunun acısını çekenler ara~ında 
Greta Cnrbo da vardır. 

Figüranlık zannedildiği lı:adar kolay 
bir iş, daha doğrusu meslek değildir. 
Onun kendine göre bir çok incelikleri 
.•ardır. Biz onlann seslerini işitmeden, 

adlannı öğrenmeden alkışlarız. Bu alkış-

NASIL V AZtFEYE GiRERLER? 
Figüranların vazifelerine kabulü uzun 

bir ekzersiz devresinden sonra olur. Fi
güranın bu vazifeye kabul edilirken bir hine zarar ve ziyn ı davası açmışlardır. dır. 

·····················~~~~~·~····~·~~~·~···~i"ii·~············································~~~·~~···~~~·~~···················· 

Jean Harlov'un filmi 
ikmal edilecektir 

Pariste bulunan Diet
riche hitaben bir açık 
ınektup neşrediyor 

Marlen Dietrich ihtiyarlıyor mu ? 

r 

" Bu Gece Meşgulüm " filmi 
bir ~tarika sayılıyor 

Hiç bcklenmiyen bir zamanda, genç 
yaşında hayata gözlerini yuman Jean 
Harlov cSaratoga> adında bir Iiliın çe
virmekte idi. Du filim yarıda kalmıştı. 

Gelen haberlere nazaran Holivudun 
yanm kalan filmini yeni yıldızlardan 
Mary Dces tamamlıyacaktır. Mary 
M. G. M. şirketinde kontratlıdır. Ayda 
50 sterlin kazanmaktadır. 

Bu filim bitinceye kadar filmin çev
, . ı rildiği stüdyoya gazetecilerin girmesi . ~ 

· ., 1 menedilmiştir.Filinıdeki erkek kahrama-
~ .. -~ nı Lionel Barrimore Miss Deesin çok mu 
\ ::'"&,1 v:ffak. olduf;.ru~u, Harlovun yerini bü-

~-~ yuk bır snltıhıyetle kapayacağını bil
dirmiştir. 

MEMNU F!LtM: 
lkinci bir filim daha vardır ki yarıda 

knlmıştı. Son yapılan bir angajmanla 
bu filmin de ikmali imkan dahiline gir
miştir. Bu filimde Klark Gable ve bü
yük rakibi Robert Taylor birlikte ça
lışmayı kabul etmişlerdir. 

Bu filim tamamlandıktan sonra iki 
rakibin bir arada çevirdikleri iki filim 
şerefine Holivudda büyük bir ziyafet 
verilecek, sinema filcminin bütün tanın
mış şahsiyetleri bu toplantıda buluna
caklardır. 

BU GECE MEŞGULÜM: 
Robert Montkomery'nin çevirdiği 

cBu gece meşculiimt filmi tamamlan
mıştır. Bu filim mevzu itibariyle çok 
enteresandır. Bir çılgın gecenin hi
kayesinden ibarettir. Aşk seranadı, fil
min güzelliğine başka bir güzellik ila
ve etmektedir. 

KüÇüK RAKAM: 

valan)a11ı 
•' 

r 
i 

~!fi . 
~g$11'.f~ 

htte ~ 

lt1arlen Dietrichin Paristc 
Holivud sinema fileminin esrarengiz 

adamı ndıyle tanılan maruf münekkit 
Elza Grcy, Marlcn Dietriche hitaben 
açık bir mektup neşretmiştir. Bu mek
tubu aynen naklediyonız: 

Aziz Marlen Dietrich, 
Sizinle ötedenbcri açık bir goruşme 

yaparak hakkınızda düşündüklerimi 
ifade etmek isterdim. Bu mektubumu 
size ve sanatınıza taahhüt edercesine 
inanan bir dostun sözleri olarak kabul 
ediniz. 

On dört senedcnberi Holivudda, si
nema 5leminin içini görmüş bir adam 
c::ıfatiyle sanatınızı ötedenberi çok be
ğendiğimi bildirmek isterim. Holivud 

~ Valantinolar, Pinnn Menikelliler, Ban-
Nev-York - Profesyonel ski (kayak) çok uğraşıyorlar. Nişanlanmışız, ev- kroftlar, Grey Hardingler, Çekovalar, 

~ampiyonluğundan sahne yıldızlığına 1 Icnmi~iz, ayrılmışız, yine barışmışız ..• ! Bennet Rujlar, lrma Greenler, Evelyn 
intikal eden Sonja Henicnin, yine sine- İşte bir sürü 15f ki incir çekirdeği ka-1 Brent ve Evelyn IIoltlar zamanından
ma artislerindcn Tyrone Powerle ev- dar yer doldurmıyor. Hakikat şudur: 1 beri bir hayli değişmiştir. Ne dünün şüp
lcneceğinden bahsedilmiştir. Sonja bu Tyrone ve ben işten başka birşey dü- heli cazibesi, ne bugünün şüpheli yıl
şayiayı alaylı bir şekilde yalanlayarak şünemi~ıecek hnlde.xiz. Angajmanla- 1 daları si7Jn kıymetinize erişecek bir 
şunları söylemiştir: rımız eksik değildir. Bi.7.im yaşadığı- 1 üstünlük gösterememişlerdir. Dünkü 

- Bir rnüddettenberi gazeteler be- mız haynt içinde aşka yer yoktur. sinema, bugünün yanında çok sönük 
nimle ve partönerim Tyrone Powverle - İngiltere ve Norvcçe seyahatiniz- kalmak mevkiindedir. 
..................... ..................... de Tyrone Powere sık sık mektup ya- Sihirli bakışlarınız, bilha5sa sanat 

evvelce Paramuntla imzaladığı kon- zacak mısınız? için hazırladığınız hüviyetiniz benim 
tratta her filmi için 30.000 sterlini ka- - Mektup mu ..• Asla ... Yalnız her nazarımda şimdiye kadar yetişen yıl

almnıtş bir fotografı ~ 

yaptığınız seyahatten dönüşün~ oJıı' 
fazlaca bir gurur vermiştir. ~ sfl' 
nuz ki Avrupa sizi ve kıymeti.O ~lif· 
lıyacak bir kabiliyet göstereme ,(P 

. in se' İnsanlar daha çok sevilmek ıç ' 110Jf· 
muhitin daha çok uz.ağında kal~' p 
ümit ederim ki geçen scyahatlıliı 
bu dersi vermiş olsun. OJ ıJ.' 

Sizinle hususi hayatınız hakkıtl Jıl 
görüşmekten zevk duyanın. Na:el~ 
bir anne için aile yuvası en ~ıı i.tl'ar 
değildir. Belki de ilk mekedır·. Ş ~ 
ye kadar yaptığınız tecrübe]eriil je.'" 
bunu öğrettiğini tahmin ederjııl·}t1'ıtl~ 
runuz, kızınız küçük Mariya ha ııııe'' 
neler di.işündüğünüzü bilemeJll· d 'f"r 
teki o da Amerikan semaları altıll ıı tıii' 

• • 11e , 
lak bir gi.ineş gibi doğacak, bi.Zl urU1'~' 
tun sanat alemini arkasından s 
yeccktir. c.riİ'ıı 

Sizin şimdilik kızınıza .~f11i.ı f' 
hakkında jyi şeyler öğretmedıgıll şııtı' 
yj olmuştur. Uzun tecrübenizle jç!ı' 
mış olacaksınız ki, tedbirli bir i.nS811 o-'' 
Amerikada korku yoktur. 01# s# 
Küçük Mariyanın yanı başııı~ııbıııı.ııı: 
ı?ibi tecrübeli bir yol göstcricı fıılcl~tl 
duktan sonra elbetteki muvaf 
muhakkak olur. . ~Y 

Bn Msullım KnrnJ 

Karol Lombard yeni bir kontrat imza 
etti. Bu kontrato oldukça mütevazidir. 
Güzel yıldız beynelmilel Zelnik fyim 
şirketi hesabına çevireceği her filim 

bul e~mişti. Yeni anlaşmaya göre se-
1 
gün kendisine telefon etmeyi düşünu-1

1 
dızların hepsinin fevkindedir. 

nede en az üç filim çevirecektir. Bu su-
1 
yorum. Kuin Maridcn veya Norveç fi- Siz kadınlığı ve anneliği nefsinizde 

retle Karol Lombard senede '150.000 yordlanndan Holivudla konu i.~h;eriiı.1cei1111iliilıııii"" 11illl~ilılillııııli11İi.lili.lıliliıllfıi.-~iiiiıııillılliıııİIMililııiil 
Bu sözlerim ayni zamanda bil" 
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FAVSTA UZAK ŞARKTAKİ --------

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

Yazan: Mlşel Zevako •n;ra' 
• 

1 
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Memleket hastanesi dahili 
hastalıkları seririyat tefi ikin
ci Beyler sokağında inhisarlar 

tkiçefmelik caddesinde camiin 
yanındaki Şerif Ali sokağında 
dört büyük odayı muhtevi mamur 
8 numaralı ev kiralıktır. içinde 
daimi Osmanağa suyu ve elektrik 
tesisatı vardır. Görmek isteyenler 
karşısındaki 11 numaralı eve Te 
kirası hakkmda da Peftemalcılar
da Akseki Ticaret Bankasında Fi
libeli Bay Feride ve yahut tkiçet
melik kahvelerinde emlak simsan 
Bay Salihe müracaat etsin. 

1-5 (1403) 

5ACLIK·50tUKLUK·EKOHDMİ 
DEnEUİR 

KELVİNATOR iki defa daha az i9ledici _ 
halde aynı randöman elde edilen yesin• soluk hawa dolar.?an 

18 Ay Veresiye ~atJş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

tZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. AYDi Güler• 

MUOLADA : Alamet sahri Ac:anoY ••••• 



Sahife s 
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DIŞ TABiBi 1 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokağı numa· 

ra 65 
T clefon: 3055 

ıı.. ........... lliıılıııiı .......... 

· lzmir ikinci icra memurluğun

dan:: 
Jzmirde Pqtamalcılar Başında ve 

halen ikametgahı meçhul Uiya Haci 
,T oma tarafına: 

1 - lzmirde ihtiyar zade Mehmet 
Rifata 3126. lira borcunuzdan dolayı 
haczedilen dört kıt'a ve 250 lira 
kıymet takdir edilen belediye are 
bonolarına gerek kona."'l hacze ve ge
rekse kıymet hususuna kar§ı bir iti
razınız varsa icra, iflas kanununun 
103 üncü maddesi mucibince üç 
gün zarfında itiraz etmeniz lazım 

geldiği ikametgahmızın meçhul bu
lunması dolayısile tebliğ makamına 

biın olmak üzere i§bu yazının ila
nen tebliğine karar verilmİ§ olmakla 
ilin olunur. 2642 (1428) 

.DAIMON 
Masa ve vantilatorlar:t 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıciik· 
Jar1odan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet ~ıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 • 28 Hüsnü 
J . . -~ •• lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 

· l - Bir ağustos 937 tarihinde mer'iyet mevkiine giren 3222 sayılı 
telsiz kanununun muvakkat maddesi mucibince, bu kanunun mer'i. 
yete girdiği tarihte mevcut bilumum telsiz tesisatı ve cihazlar sahip
leri bir ay içinde ruhsatname almağa mecburdur .• 
. 2 - Um~mi . t;Isiz telefon neşriyatını almağa mahsus ahcı tesisat ve 

cihazı sahıplerının ruhsatname almak için en yakın P. T. T. merke
zine müracaat .ederek senelik ücreti tediye etmeleri lazım ve kafidir .• 
~u kanu~ mer'ıyete girdiği tarihten evvel alınını' olup 937 mali senc
aı~~e carı olan ücretler mezkfır sene için alınacak ücretten mahsup 
cdılır .. 

3 -. Bu kanun hükümlerine göre eaaaen ruhsat verilm~i caiz olmı
y~n kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz tesisatı 
vucuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis cezası 
hükmolunur .• Ve tesisat zapt ve müsadere edil~.. Ruhsat alması caiz 
olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın verici veya hem verici 
ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan altı aya kadar hapis 
veya 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur .• Ruh
sat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda getirenler veya 
kullananlar hal:kında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur.. • 

Seferberliğe hazırlık ve~a seferberlik zamanında veyahut hazarda 
örfi idare mıntakalariyle her nevi askeri memnu mmtakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili iıleyenler hakkında be, seneden on seneye kadar 
ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fili iıliyenler hakkında bir seneden 
üç sene~e ı~~dar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili iıliyenler hak
kında ıse bır aydan altı aya kadar hapis cezası verilir .• 

1- 3- 4 -5 - 6 - 7 -8 - 10 - 11 - 12 (1427) 2649 
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lzmir Defterdarlığından: 
Sahibinin veraset vergisinden olan borcunun temini tahsiii için mül

kiyeti tahsili emval kanununa tevfikan haciz edilip 2813 lira bedelle ta
libi uhdesine ilk ihalesi yapılım;? bulunan Bozyaka Ağabey mevkiinde 
62 dönüm tarla, bahçe ve zeytinlik tarihi ilandan itibaren on gün son· 
ra kat'i ihalesi yapılncağından müzayedeye ittirak etmek ve artbrmak 
isteyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine a'elıiıeleri. 2653 ( 1423) 

ı 
Y,ENIASIR 

pg.-;s 

, .......................................... . 
- Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRJKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peftemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMIR ' .. , 

~r:z77.7zz.7ZLZLZ7Z7..LZT..zz77Z!Jtzzı"/.:ZZZ.xzzzz-/.T..a:7..7"..LZZZT.o.ZZkU;ız;N 

RODOS 15 Temmuz 
«CASiNO DEU.E ROSE» gazinosunun açılı§ı 

RULET= BAKARA 
Müdüriyet SA t T (Rodoı-San Remo-Campione d'ltalia 

1, 4, 7 (1433) 

1 

Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
· Bardak içiniz 

yeni lmıir eczanesi TELEFON : 2067 

•• il daimi encümeninden 
(823) lira (96) ı~uruf açın tutarla Bergama ilim evi ihata duvari ya

pısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre haztrlayacaklan teminatları ve müteah
hitlik ve Ticaret Odası belgeleriyle birlikte 12/ Aiustoı /937 perfem
be günü saat 11 de il daimi encümenine bat vurulmuı.· 2590 .0429) 

Ilir Gripin a!madan evveı 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

boım.ız, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

ı· A<lUSTOS PAZAR ı93'f _. .. . 

' ... , .. .· .. ·· . 
,.._. 5 do1<a·a 5 on,.a· : ... 

. ·~ . 

Aldıktan beş dakika ıonra ....... ·-····· ._ .. ___ ··---· ··-.... ·-···-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYODLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mlisteciri 
TOrkiyenin en eıki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
resile bütnn Eğe halkına kt.n· 
diıftıi sevdirmiştir, 

Ot•llennde miıofir kalanlar, 
lıondi evlerindeki rabah bu· 
Iurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine iliveten 
fiatlar mlithiı ucuzdur. 

i • '.'_ '• ~~= - . . . ~ . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNY AN 

..... ·~ .~ ...... ~.·. '.~ '.'. ·;,~ •• •• '4"'-; .• • •• • . • ~ 4c I" • ;:: 

lzmir Gümrükleri baş müdürlü-
ğünden: 

1 - Bat Direktörlüğümüzle İthalat ve ihracat Gümrüklerind' 
açık bulunan daktiloluk vazifelerine memur alınacaktır. -. 

2- Bir dilekçe ile talip olanların bu hususta ibraz olunması I• 
zım gelen evrakı müsbitelerinin nelerden ibaret olduğunun ve ~~ 
gibi 4eraiti haiz bulunacaklarının öğrenmek üzere Bat Direktörl&r 
ğümüze müracaatları lazımdır. . 

3 - imtihan günü 1.6/8/937 pazartesi günü saat 13.30 dadıı·· ... , 
4 - Baş Direktörlükten öğrenilerek tanzimi icap eden evr~ 

müsbitelerin nihayet ağustosun 13 üncü gününe kadar ibrazı 1•' 
zımdır. e 31-1-3• (2625; (1418~ 

lzmir f Defterdarlığından .. 
Sahibinin kazanç vergisinden olan borcunun temini tahsili için ıra~ 

kiyeti tahsili emval kanununa tevfikan haciz edilip 1150 lira bede 
talibi uhdesine ilk ihalesi yapılmış bulunan Mesudiye mahallesinde; 
rakol sokağında kain 12 emlik ve 10 taj numaralı evin tarihi il~. -" 
itibaren on gün sonra kat'i ihalesi yapılacağından müzayedeye l§tıP"'" 
etmek ve artırmak isteyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine geJoıt" 
leri. 2652 (1422) 

lzmir defterdarlığından : 
Sahiplerinin kazanç ve veraset vergilerile emlak aabf bedeliııdt: 

olan borçlarınm temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanuourı f 
tevfikan haczedilip 5700 lira bedelletalibi uhdesine ilk ihalesi yapı~i 
bulunan birinci Kordonda kain 500emlô.k 348 tnj No. lu evin ta e 
ilandan itibaren on gün sonra kat'i ihalesi yapılacağından müzayed~)'e 
iştirak etmel! ve artırmak isteyenlerin Defterdarlık tahsilat kalerı1'11 
gelmeleri. 2651 (1421 ~ 

.. <G :et-

inhisarlar Izmir başmüdürlüğündef1; 
Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmış lcaho ç , 

ve ( 4206) kilo iskarta çul ve kana viça parçaları pazarlıkla satılııcıa';;:t 
isteklilerin (144,20) lira teminatlariyle 4/8/937 günü saat 15 de) 

Müdürlüiümüzdeki komisyona ıelmeleri. 2639 ( t 420 


