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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siya.i Gazetedi1' ---- -- ~ 

B. çetinkaya Hitlerle 

Mısır kabinesi 
! Kahire, 4 ( A.A) - RoyteTin öğrendiğine 9&Te 
yeni kabine ~ ruretle teşekkül edecektır: ! 
1 Başvekil ve dahiliye nazın Müeyyed paşa, ma
liye ruızın MakTam Obeyd, hariciye nazın Va•ıf 1 

paşa Gali. 

1 

YENi ASIR M•tbaasında baıılmqtır. 

Görüştü 
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Facia yerinde üç ceset daha bulundu ATATÜRK BüYüKADADA 

------------------- Yörük Alide bir müdde 
Enkaz altından çıkarılan kemikler dün Bay-

raklıda hazin bir törenle defnedildi .... ~, ................................ . 
Ticaret hayatının --·-
Birinci şartı sarahat 

ve istikrardır 
Uyuşturucu maddeler inhisarı

nın kuruluşu beş sene oluyor .. _ En 
İyi niyetlerle ve müstahsili koru
ınak emelleriyle vücuda getirilen 
bu inhisar idaresi maalesef buna ait 
kanunun esbabı mucibe layihasında 
~h edilen mesailin hiç birisini ta
hakkuk ettirememiştir~. Bilakis af
Yon müstahsillerini ve tüccarlarını 
büyük zararlarla karşılaştırmıştır .. 
Velev istisnai vaziyetlerde olsa bi
le kırk küsur liraya kadar satılabilen 
Türk afyonlarının değeri dört yüz 
küsur kuruşa kadar düşürülmüş
tür .• Halbuki en kötü yıllarda bile 
hiç bir zaman afyon fiatleri bu de
receye düşmemişti .. 

itiraf eylemeğe mecburuz ki bu 
ınüessesenin en büyük hastalığı ida
renin başına İşten anlıyan eleman
ların geçirilememesinde oldu .. ih
racat işlerinde gösterilen idaresiz
liklerle dış pazarlardaki yerlerimiz 
rakip memleketlere, bilhassa lran
lılara kaptırıldı_.. 

lranlılar, bizim inhisar idaremi
ı:in tespit eylediği mübayaa fiatle
rinin en az yüzde yüz fazlasına mü
teınadiyen mal satmaktadırlar.Türk 
e.fyonlarının yıllardan beri haiz ol
duğu şöhrete rağmen pazarların el
den kaçırılmasının manasını idare· 
ıiı:Jikten başka hangi kelime bu ka
dar çıplaklığiyle ifade cyliyebilir •. 

Bundan başka uyuşturucu mad
?e!er idaresi beş •eneden beri hala 
ıç piyasada yapacağı mübayaat için 
cea.ı. kararlar almış değildir.. Her 
l'tl mübayaa usulleri değiştirilmek

Adli tahkikat mes'uliyet/eri 
oldukları anlaşılamıyan 

Bayraklıdaki yangın faciasının tahki
katına dün de Bayraklı polis karakolun
da müddeiumumi muavini B. Sabri, em
niyet ınüdürlüğü· adli kısım reisi B. Sır
rı taraflarından sabahtan akşama kadar 
devam edilmiştir. Müddeiumumi mu
avini B. Sabri ve B. Sırrı bizzat kendi 
nezaretleri a]tııida olarak yangın yerin
de son taramayı yaptırmışlardır. üçü 
deponun arka kıs;.,,ında, biri kapı ara
lığında olmak üzere daha dört ceset bu
lunm~tur. 

ZAVALLI NASIH 

meydana 
bir kac 

' 

cıkardı Henüz ne • 
amele aranıyor 

refikasının adı olan Mebrure yazılıdır. 
Bundan ba§ka bu cesedin yanı başın

da bir de yazılı defter-bulunmuştur. Fa
kat <;Ok kararmış bir halde bulunduğu 
için okumak mümkün olamamıştır. Ka
zada yanarak yaralanan ve memleket 
hastanesinde tedavi altına alUUlll§ olan 
yaralılardan lehimci B. Hasan da yara
larının ıstırabı içinde dün sabaha k~ı 
hayata gözlerini yumm~tur. 

KA YBOLANuRDAN üÇü 
. BULUNDU 

Kapı aralığında bulunan ceset Sperko Ka~boldukları ıçın ölmüş oldukları 
Vapur Acente•i katiplerinden B. Na- zannedilen şoför Mustafa oğlu B. Meh-
sihe aittir. Yanmış et ve kemik par~a- metle B. Hasanın° çobanı ameleden lb-
larından ibaret olan kapı aralığındaki rahim oğlu Mehmet hadiseden evvel de-
cesedin yanı başında bir alyans bulun- ponun haricine çıkmış bulundukları için 
muş ve bu da cesedin B. Nasihe ait ol- dün meydana çıkmışlar ve ifadeleri 
duğunu göstenniştir. alınmıştır. 

Alyansın üzerinde evlenme tarihi ve On beş yaşındaki Tarık - SONU 1K1NC1 SAHlFEDE -
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Bir hava ficiası daha .. 

Büyük bir yolcu tayyaresi Holand 
önlerinde 15 yolcusu ile battı 

Londra, 4 (Hususi) - iki mo- yare•indeki on bef kifi dalgalar 
törlü büvük bir Amerikan yolcu araaında kaybolmuflardır. 

tayyare.si dün akşam Holand Bu sabah Amerikan tayyare li-
adaları yaronda meşhur tay.va- /olarının birçok parçaları Ho-
recilerden Amelia Earhart'ın bo- land adaları civarına büyük bir 
ğulduğu yerde denize düşmüş siiratle koşmuşlar ve geniş bir •a· 
ve batmıştır. ha Üzerinde araştırmalar yapmış-

Tayyare, Amerikanın en ma- (. /arsa da kazazedelerden hiçbiri· 

istirahat ettiler .. 
Japon gemicilerine ziyafet verildi. 

l 

ı 
ı. 

r t ·-

lstanbul, 4 (Yeni Asır muhabirin- lstanbul, 4 (Yeni Asır muhabi-
den) - Atatürk bugün Riyaseti- rinden ) - Limanımızda misafir 
cümhur yatiyle Büyükadayı şeref- bulunan Japon mektep gemileri ku• 
lendirdiler. Yörük Alide bir müddet mandanları ve talebeleri şerefine bu 
istirahat ettiler. Halk tarafından coş- gece vilayet tarafından bir ziyafet 
kunlukla alkışlandılar. verilmiştir. 

Nafıa Vekilimiz 
B. Hitlerle görüştü 

Alman münakalat nazırı tarafından Berfin~ 
deki heyetimiz şeref ine ziyafet verildi 

ruf tayyarecileri tarafından ida. ni bulmaia ve kurtarmağa mu-
re edilmekte olup Kriıto Bal sa- vallak olamamışlardır. Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. ajan- ,........ 
hillerine doğru gidiyordu. içinde Geç vakit tayyarenin bazı enka- sı bildiriyor: 

tedir .. 
. Müphemiyet, vuzuhsuzluk, is-
tıkrarsızlık daima müstahsil aleyhi
ııe neticeler doğurmaktadır. Mü
Casese başlangıçta, eski afyon tüc
tarlan ile el ele ç8lışmak arzusunu 
ıı:har eyledi •• Tüccarları memnun 

on beı yolcu ve üç tayyareci bu- zı bulunabilmiştir. Hô.diııe Ame-I Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çe- 1 
rikada büyük tees•ürle karfılan- tinkaya refakatinde Türkiye büyük 

lunuyordu. Tayyarenin motör- mıştır. elçisi B. Hamdi Arpağ olduğu halde ı· · . 
leri an•ızın arızaya uğradıkların· devlet ve hükumet reisi tarafından 
dan tayyare 1 aaılasız (S.O.S) "· Siyonist kongresi kabul edilmiştir. · 
imdat işaretleri veriyordu. M · k 1 B D M il z·· ·h 4 (A A) 20 . . . ima a at nazırı . arp ü er 

Bu işaretler muhtelif istasyon- . ukrı ' · - ıncı sıyo- Türkiye Nafıa Vekili şerefine Al-
edemedi .. 
d ~ir iki sene sonra tüccarların elin-
ekı bütün afyonları aldı. Parası

ııı beş sene mrfında taksitle ödiye
lardan alınm•• ise de kazazede nıst ongresi açılmıştır. Kongreye 1 h""k" t" b" k 

'"'Y O . . . . ıman u ume ı namına ır a şam 
tayyarenin yerini tesbite imkô.n 60 murahhas ıştırak etmıştır. Bun- ziyafeti vermiş ve bu ziyafette Tür-

teğiın dedi .. 
Tücİ:arlar için zararına satılan bir 

'~alın bedellerini beş senede tah
kıl eylemenin ne demek olduğunu 

bulunamıyorclu. Böylece de de- dan baska 2500 ziyaretçi bulunu- k" b"" ""k l · . B H d" Ar • 
nize yuvarlanan Amerikan tay- Amelıa 1'.ar/Lurl yordu • ıye uyu e çısı ' am 1 pag 
••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111 , 1 ,,,.,;,,,1111111111111111111111 , •••••••••• ile Jktısat Vekaleti Müsteşarı B. Fa-

Catirrnek güç değildir .. Belki bir 
Ç~k kimseler. bir aaha afyon kelime
~·ııi ağzına almamağa yemin etmiş
<ctdir .. 

b Uyuşturucu maddeler inhisarı •'l defa doğrudan doğruya müstah
lt~·den mübayaa yapmak yoluna dö
d lıldü .. Bunun için bir tek çare var
(· Müstahsilleri kooperatifler etra- t 
l!ıda toplamak •• 

<lq, lialbu~i afyon ekicileri ~~k 
b Bınık bölgelerde bulundukları ıçın 
"lıııa iml:an bulunamadı.. Lakin 
~ten . 
~ •ıpte ısrar olundu .. Geçen se· 

Fuarın açılma hazırlığı 
hararetle devam ediyor 

•ie 2iraat Ban'· sının on dört şube
)' ~a~ıtasiyle mübayaata kalkışıldı. 
ç:~ ıı _bu da ameli bir yol değildi ... 
1~ ıı.ku afyon zer'iyatı hiç bir zer
~e<ı.~a benzemez .• Müstahsillerin ele 
l~'rd;kleri mphsuller bir kcıçar ki-
h; ab ibar .. ttir .. Nihayet on kilo da- Fuardan bir göriinüş 
~k .a: hiç bir rençber malını sat- lzmir enternasyonal fuarının açıl- ı Belediyemiz atideki beyannameyi 1100,000 den fazla ziyaretçi geldi. 
lc.;11 ıçın bir kaç günlük yolculuğa masına bugünden itibaren tamam ne~retmiştir: Gelen ziyaretçiler şehir esnafına 
itte aııaınazdı.. Ortadan kaldırılmak on altı gün kalmıştır. Sayın ve sevgili hemşeriler, 2,500,000 liraya yalon bir para bı-
~~n ınutavassrtlar bu defa mu- Bu yıl da fuarımızın değerli Başve- Enternsayonal lzmir Fuarı, Cüm- raktılar. 
lıı\Jv Yoluyle işe karıştılar .. Bütün kilimiz ismet lnönünün uğurlu eliy- huriyet hükumetimizin lzmirde vü- Bu yıl Fuarı daha güzel bir şekil
~•1tJ~alı işler gibi bu mübayaa le açılacağına muhakkak nazariyle cuda getirdiği çok güzel ve faydalı de hazırlıyoruz. Fuar günlerinde bir 
~ti ıı 

1
de yine müstahsil aleyhine bakılmaktadır. , müesseselerinden biridir. çok eğlenceler ve cazip hareketler 

~~~ te ~r verdi .. Afyondan ekicilerin Küşat resminin fevkalade parlak Bütün memleket için olduğu ka- tertip ediyoruz. 
~ltııe kılo başına iki lira geçebildi mi olaca~ı şimdiden tahmin edilmekte· dar, lzmire de iktısadi ve içtimai bir Muhakkak ki; 1937 Enternasyo-

tı~"').. dir. Bunun için şimdiden hummalı çok istifadeler temin eden Enternas- nal lzmir Fuarına geçen senelerden 
1ii~ •ene Ziraat bankalarının bü- faaliyete ha bnmıştır. yanal lzmir Fuarını içde ve dışta daha çok ziyaretçi gelecektir. 

-... 
1
rheleri vasıtasiyle müstahsil- Başvekil ismet lnönü ile diğer ve- iyi tanıtmak hepimize borçtur. Şehrimize gelenlerin her türlü is-
ÜNU !KINCI SAHiFEDE - ki1lerimize ve mebuslara davetiyeler Biliyorsunuz; geçen yıl Fuar mü· tirahatini temin etmek, onları mem-

HAKKI OCAKO~LU gönderilmiştir. nasebetiyle 21 ün i inde lzmir 

ik Kurtoğlu, Vekilin refakatindeki 
zevat, halen Berlinde bulunan Türk 
ekonomik heyeti Azaları ile Türki
ye büyük elçiliği erkanı refikaları 
ile birlikte hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Nafıa Vekili refakatinde 
Türkiye büyök elçisi ile hususi ka
lem direktörü olduğu halde Dussel
dorfa giderek sergiyi ziyaret etmiş
tir. 

Sergiyi ziyaretten sonra Türkiye 
Nafıa Vekili : 

« Bu sergi, Alman teknik kabili-

B. Çetinkay<ı 

yetinin bir tezahürüdür.» 
Demiştir. 
e Türkiye Nafıa Vekilinde bilhas· 

sa yeni sun'i İptidai maddeler ile 
yeni Almanyanın turistik yolları bü· 
yük bir intıba bırakmıştır. 

Acaba casus mudur? 

Y eniköyde bir Alma 
dün tevkif edildi .. 
Yaptığı resimler artistik şeylermiş 

l.tanbul, 4 (Yeni Asır muhabirinden) - Boğazda memnu 
mmtakada resim ve kroki yapan, fotograllar çeken Alman te.· 
baa•ından Hanri Yulser namında bir pahı• Yeniköycle tutul
muıtur. Zabıtaca yapılan isticvapta fimdiye kadar çektiii bü
tün lotogralların artistik olduğunu •Öyledi. Bu tablolar müsa
dere olundu. 

Yul•erin Siimerbank mÜeHe•elerinde çallflığı •Öyleniyor. 
Hakkında yapılan tahkikat tamik edilmektedir. 

Türkiyeden uzaklapnaaına mô.ni olmak için paaaportu elin
den alınmlftır. Ca•u• olup olmadıiı ehemmiyetle araıtırılmak-
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fuarın 
Açılma hazırlığı 
BAŞ TARAFI 6ffilNCI SAYFA J\ 

Ticaret hayatının 
Birinci şarh sarahat 

ve istikrardır 
BAŞ TARAFI BIRlNCl SAYFADA den mal almak yoluna girildi .• Ge- nun bır.,km:ı:; ve şu suretle her yıl 

çen seneye nısbetle daha ameli bazı ziyaretçi adedini arttırmağa çalış· 
uouller ve lc:olayl.ılı::lar konuldu.. mak menfaatimiz iktizasındand:r. 

Lakin vaktinde fiatler ilan edil- Bu hususta belediyece lazım ge-
mediği ve tüccarlardan mal alınıp F A • • d •• t d h h ı d len tedbirler alınma!:tadır. Ancak. alınmıyacağı bildirilmediği için af- a cıa yerın e uç cese a a u un u belediye teşki!Stı ne kadar iyi çalı· 
yon işi bir ipeküliayon mevzuuna ~ırsa çalışsın, yüz binlerce ziyaretçi 

döküldü .. Sı!uşnn müstahsil yok ba- E ile temas etmeğe imkan bulunmıya· hasına hatta yüz elli kunı~a kadar kaz altından çıkarılan kemikler dün Bayrak- caktır. Sayın halkımızın ve esnafı· 
afyonunu sattı .. Tabii mutavassıtlar, A } mızın bu işte belııdiye teşkilatına 
yine muvazaalı yollarla bu malları t etizm lıda hazin bir törenle defnedildi yardımcı olmalarını dileyeceP.im· 
Ziraat banbsına dört yüz küsur Bilhassa esnafımız, temizlik, intİ· 
kurup devredebilmek yollanna dö- birincilikleri BAŞ TARAFI BtRtNct SAYFADA . . . zam ve beldiyece tesbit edilen fiatle· kiı1düler.. istikrarsızlığın ticaret ha- Meftunun kllçük sanatlar kanununa ay- Senın gazda çalışmanı ıstemıyorum. Be- rin tatbikine fazla titiz davranmalı· 
yatında en büyük bir felaket oldu- Haber aldığımıza göre bolgenln atle- TEDFİN MERAS1Ml lan olarak ecnebl tebaasından B. Ka- nim kazandığım bize yeter. Oğlum ince dırlar. ğu herkeaçe bilinen hakikatlenien- tımı birincilik müsabakaları fuarın açık Bulunan cesetlerle kemiklerin dün C. ponl ile B. Toniyi ve iş kanununa aykı- ruhlu idi. Mektep zamanında bazı ihtl- Her hangi bir zorlukla karsıl.ış· 
dir •. Yalnız bizim uyuştunıcu mad- bulunduğu müddet zarfında yapılaca- H. P .. Bayraklı. ocatı tarafından ihtifal· n olarak bazı küçilk mektepli ~ yaçlarau bizzat tedarike yardımcı olur mi, bir ziyaretçi görürseniz onunla 
deler inhisarı bu hakikati kavrıya- ğından bu müsabakalara hazırlık ol- le def"' merasimi yapdmıştır. rı çalıştırdığı da anlaşılmış ve bu cihet- ümidiyle çalışmak istiyordu. alakadar olunuz. Esasen Fuar Ran· 
mamıştır.. ınak tizere ve birincikliklcrde iyi de-! Merasimde bulunan yurddaşlar müt- ten de takibat yapılınasına müddelumu- - Peki baba, dedL Sen üzillınc... eenyöman büroları bütün Polis ve 

Daha evvelki gün §ehrimizdeki receler elde etmek maksadiyle atletizm hiş fa.ela kurbanları için sıcak gö% yaş· milikçe karar verilmiştir· Aı. soıını çocukluk hevesine kapıla- belediye zabıta me;.,urları ziyaretçi• 
bir gazetenin nctriyabnl tavzih ajanlığı bütün atletleri pazartesi, çar· !arı dökmüşlerdir. H{)VIYETLERI rak yola çıkıruş ... Yolda ağabeyisl de !erin her türlü ihtiyaçlarına, dilekle· 
eden inhisar idaresi, doğrudan doğ- şamba, ve cuma günleri saat 18 de Al- KURTARILAN MALZEME ,. ANLAŞILAMIYANLAR kendisini Bayraklıya gitmekten menet- rinc, ,ikayetlerine cevap vermek 
ruya müstahsilden mübayaa yapı- sancak sahasında antrenmanlara da- Yangından evvel depoda mevcut 7ııoo ölüler arasında hUvlyetIBrl anlaşıla- meğe çalışmış ... Fakat mUTaffak ola- için talimat almıslardır. lacağuu. ihtiyaç olursa tüccarlar vet etmiştir. teneke petroldan tahminen üç bin te- mıyan daha birkaç kişinln bulunduğu tnam.ll .. • Zavallı yavrum saat yediye Mü~külat içinde gördüğünüz zi· 
elirıddti mallann da mübayaasırun Bu antrenmanlarda ajan bizzat Lulu- n.cke dolu petrol, bq .wnluk ~ir mo~ da anlqıhruştır. çeY'."k kalıncaya kadar çalıştıktan son- ya.retçilere, Ranııenyöman teııkilatı· 
derpif edileceğini. bu hususta he- nacak ve nezaret edecektir. rın yağı tan::.ı. behen 350 kiloluk üç Bunlardan bir baba ile oğlu Eşrefpa- ra işten ayrılmak isterken: mıza müracaat etmelerini tavsiye 
nüz alınmıı bir karar olınadığıııı adet benzin tangı, 121 teneke motorin. şadan Bayraklıya gelerek bir gUn evvel - Bu gece bu iti bitireceğiz. Kimse ediniz. 
bildiriyor. Tütün tarlasında ve yüz dolu teneke benzin ile elektrik: depoda alı •ğa b Jamıştı. Bu üç gitmesin ... Demiıler... Elbirliği ile çalışalım, güzel tzmi· 

işte bu yeni vuzuhsuzluk bizi istihsal eden 1500 lira değainde bir mo- amelenı: ne2:ldukl; anlaşıl•mamıştır. Büyük ve korkunç fe!Aket te bundan rimize seve aeve gelenlerin buradan 
tekrar bu mevzua avdete mecbur yanrrzn çıkh \ör kıırtulınuıtur. Tahkikata bugün de devam edilecektir. sonra olınUf... memnuniyetle ve tekrar gelmek ar· 
eylemiftir .• Bizim bildiğimiz uyuş- Bulgurcada bnailin tütün tarlasın- BlR ŞAYtA BlR BABANIN YOREKLER ACISI Rica ederim, yazınız. Bu işte büyilk :z:u.su içinde dönmelerini temin ecle-
turucu ~er inh~"7ır.a ait ka- d_aki çardakla. işçJ•rden birinin yanık 1 Dün, Alsancakta deveran eden bir :MATEMi bir ihtiyatsızlık, hatıl suç teşkil edecelı:: lim. Dr. Behçet U:z: 
nunun bınncı maddesının son fık- sıgarn a!tnası ıle çıkan yangın neticesin- şayia ı.meled~n Tonlnln depoda kalıp kadar bUyük bir ihmal vardır. Hiç pet- l:ımir Belııdiye ve F ..ıat rası sarahatle memleket dahilindt' I de çardak ile iki yUz kilo kadar tütiln · ölmediği ve civar dağlarda bir avcı ta· Yangın flclasında diri diri yanan za. rol deposu 1ttiha% edilen saçtan bir ba- Komitesi Reisi 
ham afyon ticaretinin serl>est bu- ve civarda birkaç ço.m ağac:o ~tır. rafından dell bir halde dolaşırken gö- vallı vatarulaşlardan biri de Darağacı rakanın, hiç olmazsa., birlı:a9 kapısı ol- FUAR RANSENYöMAN 
iurıduğunu amirdir- rüldilğli şeklinde idi. Fakat bu tabak- iplik fabrikasın.da kavaslık eden B._Rı: maz mı?··· BOROLARI 

Şu halde ticareti serbest olan Nafıa komiseri işe kuk etmedL fatın oğlu Tarıktır. Bu sevimli Hayatlan dalml tehlikey<> maruz b- Telefor• 
bir maddenin ihracı bir elde hulu- b [ tnfilika, dün memleket hastanesinde genç on bet yaşında idL Orta melde- lan işçiler hangar içinde çalışırken le- Pasaport kutısında 4147 
nunca,o elin, qundan alacağım,bun- aş adı ölen yaralı B. Hasarım dikkatsizliği bi bitirmişti. Oğlunun acıklı &kıbeüni hlmleme ~I hangarın kapısında yapılır Basmahane istasyonunda 2423 
d.~°.. a~cağım, bun~ alın_ıyacağım» ~rim~ ~~ şirket ve müesse· sebebiyet verdiği tesbit edilmiştir. göz yaşlariyle anlatan bahım diyor ki: mı? Bütün ümitlerimi teşkil eden yav· F uann Lozan kapılilllda 2218 
aozunu aarf:ylemesının maruumı an• selen komıserlıgıne tayin edilmiş l ADLI TAKtBAT . - ~lcla gUnil oğl~ Anadolu pen:"l rum.~ kaybe~ Hiç olmazsa yavnmnnı Belediye Reiai 2'09 
lamakta dogrusu çolı: zorluk çckiyo-1Bunıa elektrik komiseri Bay Halit . . .. .. şırke~~ çılıpnalc i~ın ~ya git- resınınl gazetenize hasını:ı: da onu seven Bdediy Reisi "2309 
ruz... Altan şehrimize ı;clerc.1< vazifesine Ş.'rketin m~dürU olup ltalyan hasta-\ mek ~yordu. Garıp ~ir bluık:eb~el- arka~~''.. ~baları k~deriınin, be- » :. Muavin~ 2493 Bız mutlaka mutavaamttan alın- başlamı tır. ne:sınde tedavı altında bulunan B. Ali vuku ile cTank bugiln gıtme ... • dedim. nim talisizligunın derecesini anlasınlar. Zamta Başmemurlugu 2312 sın d · Faka kar ız1ık ' ''' ............................................................................................................................................................................ .. 

vuzuheı:!l~ilei~s~Ü~:yon~: Alman talebeleri ou··n başı kesı·ımı·ş bı·r Gediz sulama işleri 
m uva:ıııalardan kurtanlsın.. Eger 
inhisarlar idaresi doğrudan doğru- şehrimizden ayrıldı H } B ~:va müs~;~t:il=-i!ı:~d:~ ?u iki günden~ri .!"~rim~e. t.etkik- ceset bulundu azır anan rapor ayın-
'-- yı Y • • . ıee ler yapan Berlın unıversıtesı ıktısat 
1<anunun bu maddesını tadı! ettire- f k"It · t 1 L__· d 21 k' 'l'k d ı k B k ı ıd• k ham fy · . . k l 1 a u esı a eu=ın en ışı ı gu· .., ~~u a il: a!.C:~;~n:.=a:.t= rup .ba~tarmda profe:ıörteriy!e dün Hat üzerinde bulunan cesedin bir kaza veya ll l a an ıgına ae l 
lann eli 

. .__ •. tlc fy şehrımızden ayrılmı.b.rdır. • k b ld hk k d [ ~ 
:zuundan n;1;,j.\~~~ın.~ on mev- . Ctnayet UT anı mı O UğU ta i e i iyor 

• ALACAK YOZONDEN Alaşehır civarında 25 • 168 kilometre- Müddeimuml muavinlerinden B. Na
de ba.ı ve ayakları tamamen kesilmiş dir Ender beraberinde hilkilmet dok
bir erkek cesedi bulunmuştur. toru olduğu halde Basmahane istasyo-

Yok bunu yapanuyacaksa - ki 
burası muhakbk gibidir - hiç ol
mana kararlarına mübayaa mulle
rine vuzuh ve kat'iyyet vererek 
mutavassıtlan faydalı birer eleman 
haline getirmek yol ve imkanlarını 
hazırlasın .. Ticaret hayatının birinci 
şartı sarahat ve istikrar içinde çalış

Karantina tramvay c:ıddcsintle Hrundi 
oğlu Ahmet; alaca!< yüzümhn Tahsin 
oğlu tsmaili dövmüş ve hakar~t etmiştir. 
İsmail yakalıınmı:,tır. 

Ccsedin gece Ankaradan Izm~ ge- nuna giderek lokomotif ve bazı vagon· 
len 1110 numaralı katar tarafından ke- !arda tetkikat yapmıştır. 

maktır ... 
HAKKI OCAKOGLU 

BiRLEŞEREK DöVl\E.iŞ .F.R 
J{arantintı Güzelyalıda I!uı;:ın v . ~ Tah

sin oğlu Rcpt; Osman o~lu J~ütf i i ve 
Turgutu dövmı:k ve hakaret etme~t cür

miyle yakalanmıslarrlır. 

silen bir ~ısa ait olduğu zannedilmek
tedir. 
Afo ~ehir ınüddeiumumiliğinden şch

rimız müddeiumumiliğine gelen tel
grafta Izm ir~ gelmiş olan trenin lokomo
tifi ile ngonlarının t"kerleklerinde kan 

Mezkür trene ait vagonların bir kıs
mı başka istasyonlarda bırakılıru§ ve 
burada da bir kısmı ambarlara sokul
muş olduğundan bunlar görülememiştir. 

Yeni • • 
ıncır rrıahsule• l lcl=i _o'.up olmadığının tetkik edilme

" bıld,nlı:ı'şfa. 

Görülenlerde ve lokomotifte kan leke

sine tesadüf olunmamıştır. Tahkikata 
devam edilecektir. 

ı 

Ticaret odasında toplanan kamisyon incirin ! 
piya•aya getirilme tarihini tayin edecek 

Şehirler ar.ası telefonu 

Koranportör makinesi 
şirkette yerleştirildi 

Geçen senelere nazaran bu sene gelmesinde, t:ır(ancia mahsul g-etire-
1 

havaların fazla aı=ak gitmesi yüzün- re'< fazla p::.ra k?,zanrnağa heves 
1 

den incir mahsulünün daha erken eden müstahoilin yetişmeden İncir 
1 

yeti;eccği nazarı dikbte alınarak in- getirmesine mani olmak ve diğer ta· ! 
cirin lzmire hangi gün getirilmesinin raftan da ergin incirin lzmire getiril
muvafılı: olacağını görü~ck üz~re meyip dahilde biriluaesi yµzünden 
dün incir ihracat tacirleri Ticaret fiat tnezzülüne de sebebiyet vermi-
Odaaı salonunda öğleden evvel bir yecck şekilde bir gün tayin etmek tır. 
toplantı yapml§lar ve bu toplantı üzere tetkiklerde bulunmuştur. . öğleden sonra da komisyon halinde Komisyon bugün bunun için mü- Şehırler arası telefonlarının bilhas- hatta iki hat vazifesi gördürecektir. 

Gediz mıntakasının sulama i§lerini ri dörde ayrılmaktadır. 
tetkik etmekte olan au hı.Ubendislerl Ge- A) Gediz mıntakası arazisinin suLııı· 
dizde iki aydanberi devam eden tetkik· ması. 
!erini bitirmişler, raporlarını hazırla- B) Gediz yatağının temizlenmesL 
ınışlardır. Rapor Bayındırlık Be.kan· C) Menemen ovasının •ulanması. 
lığı Su i§lerl umum müdürlüğüne gön- D) Bakırçaym temizlenmesi ... 
derilmi§tir. Gediz mıntakasının sulanması için e<I' 

Otuz bir buçuk milyonluk sulama tnh- velce dfu;Unülınüş olan baraj inşaatın" 
sisatından yapılacak inşaat pek yakında dan vazgeçilmiştir. Ancak suyun sevi· 
kuvveden fiile çıkacaktır. Gediz sula- yesin!, araziyi sulayacak nisbette yül<• 
ma ve temizleme işleri hakkında derhal scltebilınek için reglilAtörler meydanll 
bir proje hazırlanacak ve bu i§ ihale edi- getirilecektir. 
lecektir.Sulama ve temizleme inşaatı de- Menemen ovasının sulama i§lcrl l!I 

vamlı surette Nafıa Vekaleti au mU- kısa bir zamanda ikmal edilecektir· Sil 
bendislerl tarafından mürakabe edile- ınUhendislerinin tahminlerine göre ı;oU• 
cektlr. Gediz mıntakası zbzbzbı:bbb müzdeki kış mevsimine kadar her tllr' 
cektlr. lü tesisatın ikmali mümldlndtır. 

Gediz mıntakası sulama planını ha- Salihli civarında göl sularından # 
zırlayan mühendislerin ekserisi Ankara fade edilerek bir baraj kurulmaSt ıı>ıl" 
barajı ~atında çalı~ış, ihtisasları j vafık görülmüştür. Bu baraja alt teY 
denenmış zcvattır. Gediz sulama i<le- kikl~ de tamamlanmak Ozeredir. 'Ç #' 

Bir çan yüzünden 

Efem çuK.urunda bir 
cinayet o]du 

devam etmİftİr. nasip görecei'!i zamanı bir raporla sa lzmir - ls~~bul ve lzmir - Anlı- Bundan ba,ka ~di hazan mü~ 
Komisyon, incirin lzm.ire erken alakadarlara bildirecektir. ra arasının ıslahına Nafıa Vekile- külatla işitilebilen sesleri de daha net ~111111111,...ı..mııi-----..;;,.~;;;,;;;.;,;,.;,;,.;,;~~--------~-- tince karar verildiğini ve bu maksa· verecektir. Jkı" k d B " ı d ) f 

PEK KOÇOK BAŞLAMIŞLAR KADIN DöVOLOR MO? 1 dın temini için icap eden koranpor- Şirket tesisatı hükumete geçtik- ar eş ayrainl agır yara a l 3 
Halkevinde Mustafa oğlu 

9 
yaşında Karşıyakada Soğukkuyuda Med>niyet tör makinesinin ,.,hrimize getirildi- ten sonra halen üç dakikalık bir mu· Cumaovasında Efem çukurunda hiç Ieket hastanesine getirilerek tedavi .W 

Rifot, Mehmet oğlu 
12 

yaşında Salih ve sokağında Melunet .,ğ)u Etem, karısı ğini yazmıftık. baverenin fiatinin de 75 kuruşa ine- yüzünden bir cinayet olınuştur. na alınmıştır. ...ı. 
Ali oğlu 

10 
yaşında Şevket adla"ındaki Ayşeyi geçimsi11i.k yüzünden dövdüğün. 1 1 Makine, I teflefon şirketinde şehir- Kği kuvvetle tahmin edilmektedir. Aldığımız tafsilil.tı aşağıya yazıyoruz: Ba:rraın koyunlarının bir çanını P"' 

çocuklar bahoP ~ormaklı_'!'.,,ruın j~:.riye den yakalanmıştır. er arası te e on masaeı yanına yer- oranportör makinesinin işlerneğe Ef ukuru kö .. de eh .ııJr 
r- ,.-... ' • ,N • • leştirilmiştir. Bu makine sayesinde l:ıa~laması için Nafıa Vekaletı'nden em ç yun oturan M - kardeşe ait sürüde görmiif ve ketı . 

girerek bina dahilinde biıiey~ g:d'n iki KADINLAR A.RASIN ı 21 da B · b · d 1 ini · ıeııı# b çuk tre k DA edilecek istifade tudur: lstanbul iz- müsaade istenmiştir. Bu cevabın met oğ u yaşın ayram ayni köy- nne u çanı ıa e etme er sôY ,,ıı 
u ka mel urşun boruyu kl!Serek ı Gaziler CDcHosinde Ali kızı Zehra, ki- mirle görüsürken ayni zamanda iz- önümüzdeki hafta içi de 1 •. den Hüseyin oğlu Ahmet ve kardeşi Şe- Ahmet ile kardeşi Şerif Ali bunda!l 

alıp çar arken yakalanmıı;brdır. 1 . de F--" k .. · n ge ecegı d k l ra ınesel.,.ın n ,,. "'""' ızı Za.l<irı dişle mir de t.ste.nbulla görü~ilecekt~. ~e reni .şeklin tatbikine başlanacağı rif Ali tarafından çifte tüfeği ile .ağır ~rece ı"".: ar ve: ll'o· ısırarak y:ıraladı.,ından yakalanmıştır. Bu makine, bu suretle mevcut bır umıt edilmektedir. surette yaralanmıştır. Yaralı ınem· - Sen hızı hırsız mı sandın. ı1 dt' 
BiR AY EVVEL'<.! SUÇ 

lkiçeşmelikte Mehmet og!u •rıele ;\~ oh
met, Veli oğlu belediye m=mru E~em, 

bir ay evvel Eşrefpaşada bil.i s~~p sl
lAh attıkları tesbit edilmiş ve suçluları 
yakalanarak Etemin üzerinde bulunan 
tabanca da alınmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acıkta kalan • 
Havagazı boruları 
Eşrefpafdan bir okurumuz yazı· 

yor: 

Birinci Kordon~ 
da kain 

30 temmuz 937 

TAYYARE 
cuma gününden itibaren cidden 

1 - ARTHUR 

.1 
TELEFON 

3151 SiNEMASI 
görülmeğe değer 

EDITH MERA 

iki büyük filim gösteriliyor 

ve BERVAL 
tarafından temsil edilmiş 

F r .. nsızca sözlü operet 

r-/////7 ///'///'//7/ .T.B'T./77'// /'//ZT}'j'!///7/7/77//777777/TT///'///7 ///.7J 

2 G 00 1 •• s • 1 t • LOUIS GRVEURE - CA.MILLA HORN • on ffi enı S ıyor gıbi dünyaca tanınmış muktedir artistlerin ı;Uzel 
temsilleri. Çok zenl!'İn çok güzel operet 
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SEANS SAA TLARI :; Fiatler 

Hergün : 
~ 

;~ DUHULiYE 20 

maz herif biz sana o çan gibi bir çaP el 
i';il bir sürü bile verebiliriz, dcıt1~l 
ve bu suretle ağız kavgasına ba~l~· 
!ardır. tJtl'. 

Kavga az sonra büsbütün şid<i~i çil• 
miş ve Ahmet evden kapıp gelıh~ et· 
te tüfeg' ini bayramın üzerine ateŞ r9· 
ntlştir. Çıkan saçmalar zavallı !l•Y ,ş· 
mı yere rcrerek ağıı· surette Y~,.ç 
t:r. Bayram müşkülil.tla ve ancak bıret"' 
kelime söylemek suretiyle ifade v 

,;ıılC" 
Tahkikata müddeiumumi rnua•ı fi' 

rinden E. Rüştü clkoymuş ve bııZ 

bC:ni.;;tir. 

biJ.lcri dinlemiştir. ı,al>"• 

Şahitlerin heyeti umuıniyosi j;;P ,..,. 

Anber sobğında (5-7-9) numa
ralı evlerin önünde havagazı boru
ları iki brı, meydarıa çıkmıştır. 
Çocuklar bu borular üzerinde oynu
yorlar. Yarın her hangi bir faciaya 
mahal kalmamak üzere boruların 
toprak altına alınması hu!ı.munda 
belediyenin ehemmiyetle nazan 

ARTHUR 3,30 ve 7,20 de 

Gönlüm Seni istiyor 5,30 ve 

.. .. Talebe ve çocuklar 10 
KURUŞTUR 

d ;,.uııll· "" 
tin Ah.'l'let ile Şerif Alide ol u;; w 
ıun hakikaten Bayrama nit buıurııl11" 

1,40 da 
n" ~öyleın.işlerdir. 

Tahkikata devam edilecektir• 

1 
( 
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lrincı kısım : Tefrika Numarası : 5 

Onu pek seviyorsunuz, dedi. Öyleyse sizin 
için işte nazik dakika gelmişti;·. 

Kendiniz i nıetin tutunuz 
~' Sııı gurünce aklıma ne geliyor, bi
·ıor 

nıusunuz? 

~ ....... Çekinmeden söyleyiniz. Bana her 
Söylenebilir. 

~l3ana öyle geliyor ki oı·duda mü'el bir kantinyer veya seyyar bir 
. ede nefis bır heınsire olabilir mi-
~? • .... 

- Oo, senin claımıdın! 

- Hiç şüphe etme, Baron de Villc-
bonla senın zannettiğinden evvel ev
lcneceğım ve Nikolin elini sana verc
cegım. Meğeı ld aksine, sen daha ev
vel evlenmiş olınayasın. Her halde, genç 
kızın çeyizi, ~ani hiç olmazsa üç mil
yon frank, aıkad.-slıgımı:~ zamanında 

aptalca bcniml" yiyip içtiğin serveti te
lafi edecek. 

aponlar 
tekzipte 

devam ediyorlar 
Tokyo, 4 (Ö.R) - Duınei ajansı bil

diriyor: Ecnebi g::ızctecilcr hariciye nc
zaret i mıınınn soz söylcmeğc salahiyet-

tar biı· zrıtlan 'I'icnçindeki Sovyet kon
soloshanesinin 1 Ağustos tarihinde be-

/ 1 ...A .J 

~========~ı====================' 
Bir Japon filosu Istanbulda 

Amirallar doğruca 
dolmabahçe ye gittiler 

Def teri mahsusu imza ettiler. Japon gemi
cileri Taksim abidesine celenk koydular 

' 

J aponyamn l\fuuu. Sakı harp gemisi 

Yuna~istanda 4 Ağustos 

G. Metaksas millete bir 
o 

mesa neşret 
• 

"Müttefiki erimizle ittifak rabıtalarımız 
bugün sarsılmaz bir vaziyettedir,, 

Atina, 4 (A.A) - Ati
na ajansı bildiriyor: 

4 Ağustos inkılabının 

yıl döniimU mUnasebe
tiyle hüktimet reisi B. 
Metaksas Elen milletine 
hitaben bir ı:ıesaj neş

rederek bu mesajda 
kralm yüksek hima)•esi 
altında 4 Ağustos 193~
da vu~a gelen siyasi de
ğişikliğin ehemmiycti-
ni tebarüz ettirmiş ve 

İstanbul, 4 (A.A) - Vis Amiral Mi- Bundan sonra Amiral ve II).aiycti er- bu inlolabın arifesinde 
heichi Koganın kuınandnsında 1vete ve kanı sırasi.yle İstanbul valisini, kolordu Yunanistnnın içinde bu
Yakumo kruvnzörlerinden mürekkep kuınnndanını, askeri akademi kuman- lunduğu zayıf vaziyeti 
olan J apon mektep gemileri filosu bu danını ve. J apon büyük elçisini ziyaret ve 1.stikbaı' hakkındaki 
sabah sant 9 da Jimanımı:uı muvnsalat et- d .. h k k ı h 

eylemişlerdir. Kolordu kuman anının şup_ e ve or u an a-
miştir. Gemiler Selirniye kışlasiyle sc- nezdinde l stanbul merkez kumandanı ve fiflettikten sonra o zn-
Jaın topları teatisinden sonra Dolmnbah- d b .. k d 

harp akcıdemisl kumandanının nezdin- man an .ugu ne . a. nr 
çe önünde demirlemişlerdir. Kruvn- ml k tin ikt d d 

b de de den iz hnrp mektebi müdürü tl- me e e ısa ı, 1 a-
zörlcr demir attıktan sonrn lstan ul rt ve sosyal hayatının 
deniz ktımandonı lvete kruvazörüne gi- yaret fınında hazır bulunuyorlardı. bütün safhalarında ve 
derek Amiral Kognyn hoşamedi ziyare- lstanbul, 4 (A.A) - Japon mektep milli "daf t kT 

·raı K gemileri filosu kumandAnı Vis Amiral t d mu 
1 

aa eş 1 a-ti yapmı§tır. Saat onda Vis Amı o- !':" ın a yapı an muazzam 
ga beraberinde 1vete kruvazörü kuman- Koga bugün öğle vakti Taksimdeki başarıları kaydcylcıni~
danı Marki Daieo ile Yakumo k.ruvazö- Cümhuriyct abidesine merasimle bir tir. 
rü kuınnndanı Ugaki olduğu halde Do~- çelenk koymuştur. Merasimde Türk ve Mesaj şöyle dc\·am et- General .Mctcı7~as 
mabahç.e rıhtımına çıkmış ve doğru Japon mülki ve askeri rical ve erkanı mektedir: ı muktedir kuvvetli bir unsur oldubttınu 
saraya giderek defteri mahsusu imza hazır bulunmuş, muzikalar Türk ve Ja- Bugünkü Yunanistan yabancılar ıa-' anlamışlardır. 
eylemiştir. pon marşlarını çalmışlardır. rafından hünnet görmektedir. BugünJ Programımız şudur: ..... h 1 ~ kü Yunanistan yalnız sulhu ve memlc- Çalışma, sükun, disiplin ... A demi mü da ale komitesi ketin tamaıniyetini istihdaf eden harici B. Mctaksas hep birlıkte başlanan mil· 

L 

tır. 

r PlymOuth delege
lerle emas ediyor 

--11111:=---. ..................................................... .. 
Çocuk esirgeme kurumu 

On beş günlük f aaliye
tini izah ·ediyor 

Ankara, 4 (A.A) - Çocuk esirgeme kurumu genel mcrketl tarafından 
J G 7 37 tarihinden 1/8/37 tarihine kadnr 15 gün 2nrfmda 3034 yardım ya
pılın ıştır. Bunlardnn 423 hnsta çocuk ve anne genel m erkezin poliklinik· 
lerinde bakılmış ve tednvi edilmiştir. Ayrıca diş bakımı evinde de 331 ç<r 
cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edilmiştir. Süt damlasından her gün 88 
~cuğı:ı süt verilmiş ve 16 gilnde yekfuı olarak 863 kilo bedava siit dağıtıl· 
mıştır. Genel merketln bahçesindeki yüzme havuzundan 1257 çocuk isti
fade elmi§tir. 

Yardım için ayrıca genel merkeze başvurı:ın Uç yoksul ynvı'lıya para yar
dımı yapılmıştır. 

- u = ::as 

Adana da 
Türk Aleviler icin , 

mektepler 

Sovyet 

siyaseti kuvvetle takip edebilmektedir. li kalkınma eserine ba.,Janması ve de-
Müttefil<leriıniz Yunanistana o de- vam edilmesi ~olunda inkılabın daha ilk 

rece iUmnt göstermektedir ki, ittifak günü vcrınis oldueu ve halen V<'rmekio 
rabıtalarm1ız bugün sarsılmaz bir vaı.i- devam etti'{İ müzaheret ve yardımdan 
yctteclir. Çünkil müttefiklerimiz Yu- dola}t halka 5ükranların1 bildirinek 
nanistanın kendi taahhütlerini ifaya suretiyle mesajına nihayet vermektedlı-. 

Hava kurumu ıcın 
9 

Ürünlerden alınacak 
hisse kararlaş ırıldı 

____________ ............ 4..._llH•~---~~-------
Samsun, 4 (A.AJ - Yer üriinlerındı.:n alp "'<'ak l ü ·d ... iki hnva kurwnu 

hissesi için bugün parti h-urağında \'dı F1.1nt Tük• lın bnşknnlığında meı:l~ez 

ve mülhaknt ınurahhaslnrının ve HgJı d. r" ınudurlcrinin iştirakiyle bir 

kongre toplandı. Bütün yer ürünlerinden, hayvan ve hayvani maddelerin· 

den alınacak hisseler ve bunların alınma şekilleri üzerinde konuşmalnr y:ı· 

pıldı. Evvelce Trnkya, Marmara ve orta Anadolu kongrelcı·inde tesbit olu

nan esaslara uygun kararlar \•erildi. 

· Kaydı ihtiyatlı haberler 
---------------=DZ\1------R us yada yeni tevkifler 

yapıldığı bildiriliyor 
P aris, 4 (Ö.R) - Havas ajansı, ihtiyatla kaydedilmesi lawngelen bazı ha

b erlere göre Rusyada yeni tevkifat vukubulduğunu bildiriyor. Milli müda

faa ikinci komiseri, General Tilyanof Pasifık Oseanı deniz ku\n.•etleri ku
mandanlarından Orlof \'C Ukrayna hariciye nazırı tevkif edilenler arasın

da bulunuyorlarmış .•• 

B u haberlerin Sovyct Rusynda vatlyeti karışık göstermek isteyenler ta- • 

rafından u:rdurulmu~ olması pek muhtemeldir. 

Almanlar yine Çeklere çatıyor 

Sudet Almanları çatışa 
bir vesile oldu 

Paris, 4 (ö.R) - Alman matbuatı Çekoslo\·akyaya k~ı ~ıddetli hücum

larda bulunuyorlar. 

yaz Ruslar laralından işg::ıl edilmesi ha
disesi h::ıkkında tafsilat istemişlerdir. Bu 
zat, hfıdisenin sureti vukuuna ait olarak 
anlatılan şeylere naznran bu işin beyaz 
Ruslarla kızıl Ruslar arasındaki zıddı
yetin bir neticesi olduğuna hükmetmek 
lfızımgelcccğini soyll!ıniştir. Bu zat, J a
ponların bu hadiseye müdahale etmiş ol
dukları iddiasını tekzip ve hadisenin Ti
cnı:in - Japon kıt'atı tarafından asla kon
trol edilmiycn biı· mahallesinde vukua 

İ stanbul, 4 (Yeni Asır) - Ada
na milli hars komitesi fev kalade ola
rak toplanmıştır. Bu toplantıda Çu
kurova köy ve nahiyelerinde yaşa
yan alevi Türkleri okutmak için 
yüzden fazla mektep binası inşasına 

Kahramanlarına 
rütbeler verildi 

Moskova, 4 (A.A) - Mareşal Voro
şilofun emri ile Sovyetlcr birliği - Ame
rika hava seferi knhramnnları Çekalo
fa miralaylık, Baydukova ve Beliakova 
liva mühendisli · rU le 1 verilmi.$tir. 

Bu hücumlara sebep Çckoslovakyada oturan Sudet Almanlarının oğul

larını Almanynda tatillerini geçirmek üzere Alman hükümeti tarafından 

vukubulan davete Çekoslovakyanın menfi b ir tedbirle mani olmasıdır. Çe· 

koslovakya bu da\·ctin Hitler propagandasına vesile olmasındı:ın korkarak 

kendi tebaalarının Almanyaya gitmesini menetmiştir. 

Alman gazeteleri, şimdi Çekoslovaky::ıyn ateş püskürüyorlar. Fransız 

gazetelerine göre Almanya Çekoslovakya üzerine atılmak için ycnl bir '\"e-. 

gdmı~ olduf!un\l beyan et.m~. karar Yerilmiıtir. sile aramaktacl.ıı·. 
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J A PO N YANIN-HAKİKİ=-ÇEHRESİ =z~~:I 

MlLU ROMAN SAYI : 46 Yazan : V. KEMAL 
r 

UZZ7..7'../.Z'2'.LX7J/./ ,~ 
Eyyamı bahur. 

Yazan: Eczacı Kemal Akt4I 
ıııü· 

Birknç gündenbcri plôj ve denit ur-
davlınleri arasında bir eyyamı l>ııh oıJI 
dur gidiyor. Sıcak cenup rü.zgtırları kil 
. 1 d . .. ut•n le 

l d 
uyasıy a enız suyunun vuc "" ı ııı.l· 

ı Bu birleşmeniz ebedi ve kuvvetli ol- bilir. Olmıyan ve ihtiyarllk kabul et- ,.,.okyo gençlı• ii-ı• taşra genç ı•gv ı•n "- "'·~ lcr yaptığı kanaatını taşıyan bu esk anJal' 
•un evlatlanm. miycn bir güzellik varsa 0 da knlbin gü- 1. j 5 """' u & de etrafında ilmin ne dediğini ı;or 'Et 

Dlmltrl bu veciz hitabesinden sonra zelliğidir. çok oluyor. Serde eczacılık vnr. ğı• 
Cc.mnl ayağa kalkarak cevap verdi: Ben her şeyi bilir~ iddiasında ~l.n bambaşka bı•r ruh taşımakta -'ır. • • ynmı bahurun vücutta lekeler ynP~ye 

- Diyana; lütfen siz de ayağa kalla- bulunmayınız. Her ilım ve fen cehlımı- a j v na cevap vermek mcvkündcsin 13a' 
nız. Hayat ve saadetimizi bütün feda- zin bir feryadından başka bir şey de- dostlarım benden ce\•ap bekliyor. ı.tıl' 
klirlığıyle temine varlığını veren bu mu- ğildir. G l h il • J •k A t •c1ı • l hur günlerinin vücutta leke bJJ'll if 
kaddes insanın önünde ebedi bir hissi Dimltri yorgun sandalyesine oturdu. en c, er a e rı n U en ş l ay e c, l l r er kannatini pek hoş bulmuyoruın. au dl 
bilnnet ve minnetle eğilelim. Meclisl derin bir sUk1it kapladı. etrafında ne bir kitap okudurn ne rot• 

Ey aziz ve büytık kalpli insan; ben Dlmitri biraz dinlendikten sonra sö- J R •• •ı tetkik ettim: Mndemki leke yapı!,t" 
ve kızın sana yalvnnyoruz. Bizden hiç züne devam etti: aponya OpOrtaj art ortadubirhudise,birvak'avardır:·:~~ 
a.,,.ılmnyınız. Sizin mukaddes nurunuz - Yavrulnnm derin bir sükUtc dal- ....................................................... el kil - · d" .. k ~ 
ı- - - NELER OORENlYORLAR? s eye şe vennegı uşurune abııt bizi daima sarsın. &adetimizi sizin yanı- dınız. Samimi ve haklk1 aşkı.-ıız en bU- TOKYO - Bugünkü yazımı yi· • 4 ,..,~ Bir nazariye kurayım dedim. . ~ re~ 

nızda bulacağız. yUk kudretinizdir. ne Japon gençliğine tahsis edece- 1 Çocukken onlara Allahın oğlu gilnleı-inde nrz istikametini değiştirt r-
Ccmal ve Diyana; ilerleyerek Diınit- Cemal Turan: ğim : farzettikleri «Tensi Sama»ya hür- cenup rüzcfırları birer alev halinde~· 

rlnin ellerini öptUler. Boynuna sanldı- - Söyleyiniz nı.iz insan! Dedi. Hayat Şehrin merkezinde olan Hibiya met etmeği, kendisini ve herkesi bu ken güneşin kimyevi şuaı deniz şu ciU 
lar. Cemalin annesi ağlıyor. Diğer iki ve kAinatın sırlarını çözen derin ve kud- parkı, Tokyonun en şirin ~uk mukaddes sülaleye mensup farzet- nun terkibi ile elele vererek ter ve 1"' 
zatın da götleri yaşannıf bu çok aami- retll hikeyeniz gönUllerimlzi hakikat ve bahçelerinden biridir .• Çocuklai bü- meği, sadakat, vatanseverlik ve va- ilrazatından müteessir olarak yanan bıt 
mi ve insani tabloyu seyrediyorlardı. iyilik nuruyle dolduru)'Or. yüklerin biraz ne§'c kıncı olan mü- tanda~lık kelime!erini birbirine ka- raran deriyi üç tabaknsiylc kiınyc11 \).!it 

Diynna; Dimitriye yalvanyordu: Sevgim varlığımın temeli, en mukad- dahaleleriyle taciz edilrniyecekle- rıştırmağı öğrenmişlerdi.. Japon tahavville uğratıyorlar... Bünyeye ltıl" 
- Vndcdiniz. Mukaddes ve aziz ba- des kudretidir, Bu kudreti Diyruıanın rinden emin olarak burada bol bol genci lıerditer bir surette bir çok ka bir terkip, başka bir mnhiyet ~~ 

bamız. Bizden asla ve hiçbir sebeple ay- gUzel mnneviyetinde buldum. Gönlü- koşuyor, eğleniyorlar .• Onlara tas- hurafelere inanmıştır .. Hayatının dn bir örgü işliyor .... Lekeler pe) bııl 
rtlmıyacaksınız... mUn mihrabı Diyananın kalbidir. Ben tamam kendi çaplarında, kendi en tatlı yıllarında 47 serseri şö- yor ... Bunu bir hurafe şeklinde ı.ı_.lı: 

Dimitri; derin bir heyecan içinde hıç- sevgilimin maneviyetini takdis ediyo- zevklerine uyacak bir şekilde bir valyenin sergüzeştini, yahut ta Yo- etmek icaf> ederse hadiseyi inkfu' c~ 
kırarak cevap verdi: rum. Diyanayı görüp te sevmemek eğlence yeri kurulmuştur. Oyun hutsume gibi kahramanların haya- gerektir. Benim bile sol onıuzıı rlO' 

- Yavrulanm sizden hiç ayrılnııyaca- mUmkUn değildir. kelimesinin kudsi manasını anlamı- tına ait hikayeleri dinliye dinliye bü- böyle bir leke vardır. Bahur günl~etıl 
ğım. Sizin bahannızla ben de ömril- Biz iyilik ve güzellik )'olunda birl~ yan İnsanlar bahçenin temiz kum- yümüştür.. Ona oyuncak olarak de vücutlarına ruıahtnr gibi f11B b'. 
mUn havınında mesut yaşayacağım. Ya- miş iki, hakikatte bir kalbiz.. İyiliğe sallarını çiğniyemezler. . Manejde Samurainin kalkanı, ideal olarak ta bir maddeyi asarnk denize girenlerı4p· nm asırlık hayatımı geçeli on sene ol- ve manevi güzelliğe fcnruıın eli erişemez. sun'i atlar hiç durmadan hdönükyor, ('Bushi» denilen Japon şövalyesi hurun kimyevi tesirine demiri pas~..,, 
du ... Bu kam toprak üstünde kimsem Dimitri sözün mecrasını değiştirdi: mini miniler hem neş'eyi, em or- verilmiştir .. Bir zaman geldi ki bun- l'ak maruz bırakmağı adeta ~·ıl.clıP'ıed, 
kalmadı. Beni candan seven sizlere bu - Arlık yurda dönmenin znmanı gel- kuyu ifade eden çığlıklarla T obo- ların hepsi deg~ isti .. Fenni ordular- !fi .. ·ı kah l kl' d bıt 

ka l Y l ~ p 4nor ı e ınu c c şe ın e . . -·"" harap varlığımı bağışladım. inanınız di. Babanızdan gelen son me~pta ganlar üzerinden yıyor ar.. 8 - dan, silahlanma mücadelesinden, bir olarak kullandıklarını işıtı)'Orı"~ 
yavrularım, his Blemim binbir çeşit hA- vaziyetin çok iyi olduğunu ve Atina, ls- nez küçücek dimağlarda yer bulabi- ekonomik kavgadan, ticaret pa- Bu iptidat tedbirin, düşlincemi .t~ylt lı 
c:liselerle doludur. Fakat en mesut ve tanbula dönmenin 'Zamanı geldiğini bU- len ne kadra garip ve acaip §CY var- zarlarının zaptı lüzumundan, harp tiğini :zannederim. Pilljların §ıtJJl• :~ 
nezih gUnUm sizin birleşmeniz ve ka'VU1- diriyor. Ne dersiniz? Birkaç gün son- sa İ§te hepsini burada buldukların- filosundan, büyük tonajlı gemiler- zel bayanları rengarenk mayoI.ari.rlerttl· 
maruz olm~tur. ra yola çıkalım mı? dan çok mcautturlar •. Demb!r pakr- den, büyük çapta toplardan, gaz yamı bahurun geçmesini bek.tıY0 Jit 

Gençler; hayat, heves ve arzular kay- Diyana; sevinçle kannatiıii bUdirdl: maklıklar önünde benim gi ı uza • ı maskelerinden, askerle§miş mmta- Leke ile kadın birbirine zıd ikı ft>d~ 
nağıdır. A"1k ve nefret yekdig~erine o - Hemen dönmeliyiz. Cemalin an- tan bu manzarayı seyredenler on- Köylü Japon kızları kalardan bahse lüzum görüldü.. unf · dır 

.. "'l d l ih'~' ed b·t L l h ld h k k b k · 1 Eyyamı bahurun m iyetı var ..ı'ıO' kndar yakın iki histir ki; aradaki kôp- nesi dil bilmediğin en sıkıldı. larm oyun annı . ıaı e ı ece"' en arı a e a i at unun a sı o un- Bu iki alem arasında başkalığın hen sol omuzumdaki lekem ile bU~'de. 
rü kıldan incedir. Temiz ve asil aşkınızı Cemal nyni şekilde hareket etti: küçük bir harekette bulunmıyor- ca yukarıda kaydettiğimiz hoş- göze ·çarpmaması imkansızdır. işler lerde denizden çıktığım yok ... :seli~,ır 
sakınınız! Hayatımızın maddi zevk ve - Sizin emir ve tesbitinize itaatı va- lar.. nutsuzluklar .. h!r fe~eran. halini alı- ıyı gittiği müddetçe herşeye alı!}- elimde anahtarım da yok ... Hernell ı 
heveslerine o kndar kendinizi vermeme- 7.ife biliriz. Siz tayin ediniz ... Bu hafta LISELll..ER ARASINDA Y.or .. Japon u_nıve.rsıtel.erı For~t fah: mak kabildir •. Halbuki bugün diplo- k 

ıka A kal h li d I tt k.l rı orusun... rf""" ğe gayret ediniz. Temiz aşkınız çelik- içinde hemen yola ç n?:. tinada bir l • h " t k'k rı arının aerı 8 n e ıma e erı malı gençler bir i .. aradıklan zaman ._ 
kald k ..... _ h l d Liseli genç erın ayatıru et ı b'll k d h. ebzuliyet- ır 

ten, bilkülmez, kırılmaz kalkanınız ol- mUddet l tan sonra, .ı.;:)\i\n u a ö- d l k otom o l er a ar ır rn acı tecrübelerle karsılaaıyorlar .... Eıı · l k a 
sun .. Tatlı bag-ınızı ancak kar.::ılıklı fe- neril:. ıçın çocuk bahçlesin enld aynBara le bu memleketin entelle~tüel gü- Kendileri gibi diplom;ı. ~olanların l yı OC 

·ır ••• geniş bir meydan ığa ge im. ura- 'd I · · · · · l O · 't ankArlıklnrınız ve sevgilerinizle koru- 1 1 d p k zı e erını yetıştırıyor ar.. nıversı e savısı nisbetsiz bir sele.ilde coğalan • c/ı 
. b ilii hl d b' 1 dnr da Japon liseli eri oynıyor ar ı. e ı· ı Bal--} .k 1 k J ~ • peşın e 

Yabilirsiniz. Maddi hevesleriniz ve Atına; u tar şe l' e ır ny ca 1 d w ·ı 8" t•• d'. ısan arı, ~ orya vcsı a arı ıy- bir memle'kette issizlik kalplerdeki 
C ali us ucasına egı .• u un unya tt d.. ·· 1 d' T k ·· · • ıt zevkleriniz sizi seneler gertikçe yora- knldılnr. Diyananın babası em k l'l . 'b' baz t ha me en uşmuş er ır.. o yo unı- ı'syanı ko"rükliyor hr' de bil 

:ı- me tep ı erı gı ı an ser , zan · · ç· · · .. · · · · .. Bugünlerde Streatham şe ın ' .-il cak"tır. Bugünden ruhlarınızı terbiye son derece seviyor. Her vakit beraber h h k l k d'l . . .. t • versıtesı, ıncıantı unıversıtesını Kime karşı neye karı:ıı isyan?. k ~,.cı•~ 
k ırçın are et er en ı erını gos en- d B · f w · t • ıs dan elli yıl ewel bir genç ızın "" 

ediniz. Ruhi vuslatın fanilikle münasc- geziyorlar. Her mesele hakkında o- d T kl k an mr.. u ır an ocagı ımpara or- Bunu bilmiyorlar • Dünyanın çok oldug·•u karıınn neticesini teşkil cdet' 
beti yoktur. Ruh doymaz. Çünkü ebe- nuşuyorlardı. yor .u .• ~şra k?ocu fnna yb ı~n luğun anarşistlerini yeti,Ştiren ocak kötü temeller üze;inde kurulduğu-
diyete namzettir. General, kızına ve damadına mahs\ıs mavdı .. f eclyn_zl ıezdmo~o Laara. rtu~?n !1 olmuştur.. na kanidirler Kendilerini anaların evlenme yapılmıştır. cJIP 

~ .. . b' k" k lı tesa u ı em ı.. cıve u ı- BUNUN SEBEBl NEDiR ? .. k 1 . Bundan elli yıl evvel 20 yaşında c.fl 
Daha çok görtişeceğiz. ~imdi biriniz oımak uzere zarif ır - oş • a nıştı. formaları ile hepsi canlı, ate§li genç- , 1 • • k'k ..._ .J l b kurbanı sayıyorlar .. Memle et erı- d b ı.ı.ı " 

garp, diğeriniz Tilrk nağmeleriyle biz- tstanhula hareketlerinden evvel: ço- I d' b l vazıyetı tet ı ~en er unun nin havasında zülmun diktatör- Delorah Omet adın a m genç. ~e-
leri musikinin ilahi şerabını sununuz. cuklanm; bu köşkU size küçük bir he- erHıen~u.nz ar;ı.klıg va ehemmiyet ver- sebebi~i şöylec~ .izah cd~yorlar : . lüğiin ağırlığından şika,yet ediyor- hususta kusursuz bir erkekle ev!cı j 

1 ld ı ııl___ lan 11 Eskı ve degı~mez bır mcdenıye ~L 1 yi aklınn kovupor. Fakat kızca0.' 111r Dıtiyar go"'nu"ll0 
... imi.,.r L-L-- hayatını- diye olara c a ım. ştc uu.un o ev- ek "ht' d la dı Ja :ı - la•r Kendi ı'syanlarına mMes o an " " " 

..... . --. uaıınr m ı ıyacını uymamı~ r · - · · 1 hl .. lc l"'kk"I · ·· ı d ~ k -· k d' · aytll zın renk, renk çiçekleriyle bezeyiniz. rakı; köşk yarı ynnya her ikinizin ... Fır- pon spor gençliğinin en çok ho§U· tı~ • ~ırası. ? dn a .a tb.~ .. ı e~ı, Moskovanın sesi bir çoklarına ho§ nU ver lgl er egın ·en ıs~c kl diğl tıll 
Hazanımızı unutalım. , sat huldukçn lstanbuldan gelir ve evi- na giden Baae - Bali oynıyorlardı .. mıstılınzm 'k~ı~.kekyetışeh u~~İ°cd u geliyor .. Bugünkü nizam yıkılırsa gu ile mukabele edeceğini e egide~ 

(Diyana ve Cemal Turan musiki dl- nizde oturursunuz. Ben de izin aldım. Go"gw üs bagv ır açık tozlu kıyafetleri, gendç'kelr, • b~çub ekn t~ ayy~l k e- J1e yapacaklarım, memleketleri- anda, başka bir kızla kiliseye bi.3tiyl• 
b ah As ' me ı erı ır as a nızam ı e ar - evlendi~ini habcı· alı~·or \'C ta liyle gönülleri tutuşturdular.) Uzun ir sey ate çıkıyorum. yaya derin bakışları sert mütekallis çeh- l b"' b" :. ba k b' 

1 
.. - nin nasıl yaşıyacağını bilmiyorlar. b " yor· 

••• gideceğim. Hindistan, Çin, Japonyayı releriyle endişe ifade eden bir hal· şı aş.ınca, .~s utun ş a ır p ana Ansızın Garplılaşan bu dimağlar- bUyUk bir hayal inkisarına ul,<rll Ofllelı 
Gündüzleri Isviçre dağlarının güzel- gezeceğim. Ruhumun huzura çok lh- leri vardı Bu azimkar sahnede km- tev~ıka.n :~tu: bulmu~l.olan ~arp da yeni teoriler göz boyıyan bir Bundan sonra nrtık Bayan uı-eıı" 

Hkleri içinde mesut dolaşıyorlar. Ak-, tiyacı var. Dalın çok zengin ~~yd.ım cı bir m·~hiyet vardı .• Jestlerini he- d-ed e~tetı ı e emast' ge ınced len- tesir yapıyor .. 25 asırlık ananeperest mesut blr yuva kurncak olan J1ld' or 
§anıları husust salonlnnnda Dimitri ve sizleri de alırdım. Dimitriye soylediın. yecanlandıran yüzlerinin hatlarını ı agf aknlnın, or~kan arınlnm, a a ani- bir terbiyenin izleri Japon karak- mel bir koca bulma~·a karar ver :cJi' 

· 1 b' 1 k k l rd I Si ~d h-ı.. ı OT -gözleri yaşn- ' k nın u u arını, go yara arın sayı ı . - · d h~'-!- l t B net gençti. Genç olduğu için de ..tl~· annesıy e ır ~e ·onuşuyor a ı. z- ze" ew .. ~, ayn mıy . . derinlC§tiren yalnız kuvvet ve a- l" l • t al .. d 'td ten uzerın e WLll11 o muı ur.. u ges~ 
divaçlarmm üzerinden bir ay geçmişti. rarnk- bir yol arkadaşım var. (Cebındcn rar sahibi olmaları değildi .• Bir ne- p İdn ~nn, sah- a h "k:!11~1 o. ?ran zırh ortadan kalkınca ruh bütün ne güveniyordu. Ancak yıllar ı-f" 
lki genç hiçbir şey dUşünmiyorlardL Diyananın fotografını çıkararak) ~şte vi kindar sertlik tahripkar huıu- yıd ~I arın ... l ır~r k u ulam ar gibıbya- tahrikçi temayüllere açık kalmıştır. çe, hayalinde yaşattığı gayeye ıcol•>"'° 

Bir a~c;am salonda birleşmişlerdi. benim de manevi ve mukad~es luıyalım; net onları ayakla~dırmı~tı .• Garplı fa 1 arı d~ e;.: .. ~;şhı. ştedın.nca 1 aş- ..A-..A...A. varmanın imkanı olmndığını ~re" 
n· 't ·. 0 yanımda olduktnn sonra hiç slkılmam. .. ek'-' l .. ı.~ • arının on ugunu ıss ıyor ar. HHH Beş, on, on beş, nihayet elli yJ _,.,ti' 

mu n. • kQ ıst ka mun ~ıt ere gore 0<1zan ınsanı tikten sonra, Ornet'in mukadd"',1; 
- Kızun! dedi, babana mektup yaz- Meclisi derin bir sil t ve ırap P- en kötü riyakarlıg~ a kadar sevkcden Al • d ~ıı 

..... ;.,.,:., M ak l d tayin eden mükemmel koca ı11c~ mnğı ihmale ... ~ er etmi§. Bir a ı. Japon nezaketinin kendine has olan manya pıyasasın a 
ay oluyor. Cemal de yazmamış. Teesstir- Dimitri bunu ~ırttı: . te~sümleri bu on beş yatındaki çıkıyor. re Jlt' 
lcrini yazıyor. Ben cevap verdim. Sizi - A benim nzız dostum; ilıtıyarladık- çocukların yüzlerinden silinmişti.. T k k 1 d Geçenlerde ko~u Villaya Ca el' 
µıazur görmesini rica ettim. ça benim gibi çocukla~ıyorsun. Maddi Olgunluk sinninde olan Japonlar u•• r u•• zu•• mu•• a ma ) vit adında bir rantiye taşınıyor· ~ 

Divana· nyrılısa bu kadar kıymet vermek doğ- l ... l" .. eden aa- rinden çok geçmeden OrneL Jcetl ..ı f " · "' . . yava§ amaga uzum gorm ,, ··nltJ' ,.o 
- Evet Cemal; büyük bir hata; baba- nı mudur? O azız ~ar~ığı kalbınde bu: bırlı, zaaf göstermeden yumuşak . nişanlnnıyor. Bugünlerde dUgo #"'· 

mı kırdık. Haydi masa başına... hıyorsun .. Da~a ne ıstıy?rsun.. ~ydı görünmeği bilen bu diplomasi o~- l l h l V d • pılacak. Her halde elli yıl ara~ ~ 
Cemal Turan: çocuklar; bugun uzun bır otomobıl sc- nunda mahirdirler .. Her hangi hır Ş er emen ya nız nan tye Ve sonra keşfedilmiş olnn bu cın~_k tıtpll 
- Biz kendi alemimize daldık ve dün- yah~timiz vnr'. ~nzırla~... . hadise karşısında nefret, isyan gö~- h • koca• yı görmek için düğün tort 

yayı unuttuk. Mektuplanmızı odamız.. Bıraz sonra ~ki ?tom~~~~ ~.nları Atına- tennemeği, veya hiddetlerine mag- Korint üzümlerine in isar edıyor pek çok seyirci bulunacnkbr. 
da yazarız. Şimdi sevgili babamızın nın ...... sayfıyesıne goturuyordu. lup olmamağı bilirler..!M CZt7J::h'X/'.TT-f7.ZZ7Y..Z/,.7.._7/,d ~ 
haklı Haplarını dinleyelim. Neşe içinde akşamı yaptılar. tki giln , . .. , E Almanyadaki Türk ticaret odasın- retle Alman ithalatçıları dahi şim- U 3Slp Ve 3 

Dınu' ·ırı·.· sonra lstnnbula dönmüşlerdi. ) ENl NEStL Bo'ı LE D - d l l k y . da K 
..,.iLDiR an ge en bir raporda mahsullerimi- di i unanıstan n orint üzümü t•ı 

0 
. .., 

- Yok yavrularım. J:Iayatmızın en Boğaz içinin ilAhi güzelliği içine bu u ... zin Alman piyasalarındaki durumu almak imkanını hemen hemen kay- ) 0 aranJy J _.,, 

tatlı günlerinizin şarabını içiyorsunuz. mesut çiftte karıştı. Fakat yeni nesil böyle değildir. hakkında apğıdaki malumat vardır: betmi§lerdir. Dikkate değer ki, veni İngilizcesi kuvvetli fraıı•~ 
ltap etmek hakkımız değildir. -Gülerek- İyilik ve güzellik yolunda saadetin sır- Bugünkü kadar karıtık bir devirde KURU OZOM mahsul üzerinden dahi alivre işler da bilen bir daktilo' isti1or'"ii' 
Yalnız kıskançlık gençler; bir Arap §A- rına erdiler... büyüyen bu genç adamlar yarın ne Türk ürünleri hakkında bir hafta olmamaktadır. Çünkü hükumet bu- Akseki Ticaret Bankasına 1" 
irinin dediği gibi cKeşki gençlik demle- - BtTTI - olacaklardır} Onlar ki ecdatlarının Öncesine karşı hiç bir değİ§iklik ol- na dahi müsaade vermemektedir. 
ri clönsc de; haznna uğrayan hayatımı- ' Stratos. ;e· r'; '.ıe.Pl..Cnör bütün faziletleri sallanmağa yüz mamıştır. Yani Hamburgta hemen Tahmin edildiği Üzere Yunan hü-
zın bize yaptığını anlatsam ... > Haki- Tı Uı U tutan bu memlekette okudukları hiç mevcut kalmadığı gibi, Türk ve kumeti bu tedbiri ile Korint satışla-

• katen öyle Cemal; ömrünüzün bu za- kitaplar ve sinemalardan garbın Alman tacirleri arasında muamele rmı memleketin umumi menfaatine 
!nanı tabiatin çiçeklerle bezenmiş baha- UÇUŞU yalnız; kötülüklerini alıyorlar .. K,- de olmamaktadır. en uygun bir ~ekilde tanzim eyle-
ndır. Doya, doya bu güzellik fılcmin- Sovyet Pilot • Planeristlerinden litelerine el sürmiyorlar.. Türk üzümlerine son hafta içinde mek gayesini gütmektedir. Bu sa-
den kilmınızı nlınız. Zaman bizi çürük Federovun idare ettiği bir planör, Liseli veya üniversiteli olsun, be- rağbet mevcut olduğu anlaşılmı~tır. hada alınacak diğer tedbirler arasın
dişleri arasında (;gütmeden güzellik ve son günlerde, bir tayyare yedeğin- nim gördüğüm gençlik bütün sos- Türk üzümü mevcut olmadığından de Yunanistan ile klearing mukave
iyiliğe bütün rulnınuzla sarılınız haya- de, ı 2. J 05 metreye kadar yükseltil- yal ve normal inhidamlara Y<\rdım işler hemen yalnız yun:ın Kandiya leleri olan memleketlere yapılacak 
tımızın felsefesi budur. miş ve burada Stratosfer mıntaka- edebilecek kadar intikamcı bir çeh- ve Korint üzümlerine 'münhasır kal-ı Korint ihracatının kontenjana tabi 

Fik-rinizi esaretten kurtarınız. Vazüı.: smda Federov, planörünü tayyare- re taşıyor .. Daha yirmi ya§ında, ha-,mıştır. tutu1ması da mevzuu bahs olmakta-
hissi hayatınızın en mukaddes gayesi :ien ayınnışhr .. Planör, muvaffakı- raretli yüzlerinde endişelerini. ak- Bildirildiğine göre. Yunan hüki'ı- dır. Bu takdirde Yunan hükumeti 
olsun. Bu histir ki her varlığın aslı yetli bir uçuştan sonra süzülerek settiren buruşuklar vardır .. Sıyah meti, Yunaniatanın bir klearing mu-11937 rekoltesinden, mesela Alman
ve mcmbnıdır. Vnzifenin öniinde her inzasız yere inmiştir.. gözlerinin alevleri azimkar bir mer- kavelesiyle bağlı bulunduğu memle- yaya ihracat için mikdar veya değer 
hürriyet zeval bulmalıdır. Vazife kar- Feclerov, 1936 senesinden be-ri hametsizlik ta§ımaktadır.. içinde ketlere yapılacak Korint iizümü ih-1 üzerinden bir had çizecek · ve bun
şısındn lıer zfıf ve tercddiit bir cürüll' ;üksek hava mıntakalarmda pla- ?ul~nduğu sefa~~t~en .kurtul~~ğ~ rncntıııı. ":1üsac:deye tabi tut~.uştur. ı dan yukarı .ihracat. yapılmasına mü-
t~kil etmelidir. Aklınız.ı, vicdanınızı 1ör uçuşları yapmaktadır .. Şimdiye umıt ederken unıversıtc tahsılını İhracat ıçın lazım gelen musaade eaade vermıyecektır. 
dnima her şeyden üstün tutunuz. Hak- 'rndar iiçiincü defa olarak J O bin bitiren genç hayatta karşıla§tığı Yunan milli bankası tarafından ve- Yunan hükumetinin Almnnya ile 
kn. hakikate nncak bu iki kudret saye- ınetre irtifaı geçmiştir.. zorluklarla içinde kabaran isyan rilecektir. Hükumetin bu kararı ticaret sahasında aldığı diğer bir ted-
sindc vasıl olabilirsiniz. duygularının ancak arttığını his- Patras kuru üzüm piyasasında kat'i bir de, Mark değerinin 41 drahmi-

Kendi nefsinizle daima mücadeledl FETTAHIN MARiFETJ sediyor .. Sukutu hayale uğnyan bir durgunluk tevlit eylemiştir. Ger- den 36 drahmiye indirilmesidir. Ya-
bulununuz. Hakiki insanlık kendi nef- Eşrefpaşada Hüseyin sokağında Arap bu entcllektüeller ıınıfı arasından çekten Yunan hükumeti, yalıuz 936 ni drahminin değeri alman markına 

racaat. ·ti$' 
Bir muhasip istiyoruz •. 1';fııı' 

ce ve Fransızca bilen tercih ~
caktır. Akşcki Ticaret B!'~3t) 
na müracaat. 1357 (1 

rzzr.z:;az-1.LZZ7..X/.7.7..7.:LZZT..dfi . 
mi hesabiyle yürütiilecektir·. ıııJ:~ 

Yunan hükfımetinin denıı ~0tı11 

ye ücretlerini dahi artırdığı "~ııiıl ~ 
ve alelumum emtia fiatfcrı .. tc"r 
yüzden dahi bir miktar yükSw / 
bildiriliyor. g ıı1e~ 

Piyasaya gelince: HaınbtJf·ıerıtl. 
b K · .. .. .. p~rt• ı..ııf cut azı orınt uzumu ·kilo ıı:- 1• 

ithalfıtçılnr tarafından 1 OD ·ıeıı t19 , 

na loco Hamburg teklif edı l I~ 
lerini bir hafla önceki fiatle~;: r) 

lıklı olarak aşağıya yazıyo~ılo b" "" 
Fi at 1 00 l t.,ııılı 11 

1936 Korint Mark Loc0 O 7.19 
üzümleri 11-17-1937. 4· 1~q70 
Amalias 38,50 ~ 1 :000 Golf Tip 39.00 4o.0 
Gartnerfrucht 40,00 

siyle mUcadele ve hakimiyetin timsa- Fettah Mustnfa oğlu Abdüsselamın 16 Japonyanın bütün gayri memnun- rekoltesinden olmak üzere 4 haziran karşı % 12 kadar yükseltilmiştir. 
lidir. İnanınız ki nefse hfikimiyct ·ha- sayılı evinden sekiz lira kıymetindeki lan, karışıklı unsurları yetişiyor. 19 3 7 tarihine kadar yapılmış olan 1 temmuz 19 3 7 den itibaren Yuna-
kiıniyctlerin en gücüdür. !lltın zincirini çalarak kaçtığı şikAyet Mektepte iken ellerine geçirecekleri ıatııların ifa.sına müsaade eylemekte nistandnn Almnnyaya yapılan ve Patraı Cartner- . 

41,50 .WÇbiı· şeye guvenıneyinir_ Servet, ~ilmi~ir. Fettah zabıtaca anwnakta- diploma ile muvaffakıyet kapılan- ve bu tarihten sonraki muameleleri yapılacak ihracatın tutan bu kur fruc:ht 
ikbal, yfö: güzelli~i muhakkak zail ola- dır. - ... --. J nın kendilerine açılacajıQl ~mduk- ise kat'iyen tanımamaktadır. Bu ıu- üzerinden, yani 1 mark • 36 drah- Voetiaa 41,50 



S n Çin - Japon harbı ve 
Çin bilmecesinin iç yüzü 

Yazan: 
V. N. Ever 

zaman Sov:;et ittihadına karşı zaferle 
neticelenecek bir harbı d~ünen ve Ja
ponyanın Çin topraklarında gitgide ge
nişlemesi lüzumunu aklına ko}·an cilerl 

Deyli Heralttan mektep• in başlıca kahramanıdır. Bir 
"1'' 1111

••••••••••••••••••••••••••• •.••••.!' zamanlar Arakiden bahsedildiği gibi 
•Pon kıt' nları -.in1ali Çindc Çinla kıt - bugün ltagakiden Japonyanın müstak-

llarta Çarpc;ıyor w eski Çin hükümet bel mukadderatına Mkim olacak adam 
llıerkezi Pekinin etrafındaki seddi on- diye bahsediliyor. 

YENi ASIP. 

Londra teşriki Roma • • 
mesaısı -

ltalyanın lngiltereye yakınlaşma 
araması korkudan mıdır? lı.ş, Yirmi kilometre açığındaki Çin köy- Bu senenin başlarında, terazinin ken-

leriıU hombardunan ediyorlar. di lehine döner gibi olduğu sıralaı·da, c b l • G d • l k J d J "' 
Mançuryadan ve Koradan Japon tak- ltagakinin harbiye nazırı olacağı kuvvet- am er aın • Tan l mü Q atı UOğrU an Ogruya 

"'Ye kıt'aları sevkr.diliyor. Cenuptan le şayi olmuştu. Sonra nedense birş~y- ' l l r_ J h 'k d 'l • 
ÇiııJi taviye kıt'aları şimale doğru ko- !er oldu; ordu rüesasının bu işi tasvip ta ya taraT lnuan ta Tl e l mlŞ 
llıyor. Her an iki memleket arasında etmedig·ı bildirildi ve ltagaki tekrar • ıı J akı 1-- i 
1"ın ngi tereye y n~ma araması, n- ı 
k bir harbın patlak varmesinden kor- Kwantungun başına döndü. .ll» gilterenin büyük kudreti karşı-
uluyor. ttag-'-'-'- h b. l • · k k 1 wuwıı ar ıye nazır ıgına geçı- sında duyduğu or udan i eri 
llu ihtilafın asıl sebebi olarak Wan.g- rilmesine ınfuıi olan sebep o zaman ol- gelmektedir. Zaten lngiliz gazeteleri 

Ping hadisesi gösteriliyor. 8 Temmuzda duğu gibi bugün de esrar perdesi altın- görüşmeleri Roma kadar hararetle 

~~e:ab~~vkaraçs~,~~~:U!~:~l ::~= dadır. Benim kanaatim bu işe bizzat karşılamıt bulunmuyorlar. Bilakis 
~ ..., imparatorun müdahale etmiş oldu~'Udur. ltalyan gazete ve radyoları bililtizam 

~k kaçmışlardır. Bu kaçanları arayan Eıier hakikaten böyle ise bu cihete da- • , bu hfiıli3Cye fevkalade bir ehem-
'.' Japon muhafaza kıt' ası bir Çin gar-, ha ziyde ehemmiyet verilmesi lazımdır. miyet atfediyorlar. 
~llonu içinde. ~e taharrlyat yapmağa Ara sıra kulağa varan şayialar Japon- , f Roma, 4 (A.A) - Salahiyettar 
b-· krnış ve Çinliler bu harekete teşeh- 1 yada bazı ateşli zümrelerin Shouna- mahfeller Duçe ile Çemberlayn ara-
Uı eden japon askerlerini kapı dışan tı'yı ihya etmek lüzumunu hL"5ettikleri- 1 sında teati edilen mektuplar hak-

•tlltişlerdi. Bu arada az çok siLih ta 1 ni, yani imparatoru her türlü kudretten 1 ,. " kında ketumiyeti muhafaza etmek-
:lılınıştı. lşte bu silfilılar bugün<> ka- tecrid edilmiş bir kukla vaziyetine ,,.,_ tedirler. Bu hadise müzakerelerin 
ar atılmakta devam etmiş, notalar te-1 karak onun }W'r • p li tik iktidara sa- başlıyacağından ziyade bir samimi-:!i •d.ilmiş, ~iye taleplcı·i gönderilmiş\ hıp b.r dıktatu • g ; ırmek istediklerini yet devresinin açılacağına göre ınek-
e saire ve saıre... gösteriyor. tupların metni müphemdir. Ve Çem-
F'ak t hakikatte b ihtT' ark:mnda 

:iahife 5 

Tuna 
Köprüsü mesele 

oldu 
Bükre,, 4 (AA) -Rad<>r ajansı La 

diriyor: 
Tuna üzerinde yapılacak küprünüıı 

inşası hakkında BB. Antonesko ve Bek 
arasında bir anlaşma vukua geldiğini va 
ihracatını Selilniğe do:rtı göndermek 

l maksadiyle Polonyanın bu meseleye hu
susi bir alili göstermekte bulundtı;iu-

1 
nu bildiren bir yabancı gazetenin neşri-
yatı üzerine Tuna köprüsünün inşası 

-. 
1 meselesi son günlerde bir kere dah:ı tet· 
kik olunmuşur. 
j Neşredilen yarı resmi tebliğ bu h• 
berin asüsız olduğunu ve Romanya ve 
Polonya hükilmetleri arasında bu mese. 
lenin mevzuu bahis bile edilmediğini 

tasrih eylemektedir. 

F rankocular 
Bütün gün Madridi 

dövdüler 
a u 1 

" '" G• ·cn horpta t ta;:a!< tekrar Çindeki berlayn ile Mussolini dostluğa dön-
!adece Wangping hadisesinden çok da- orduut:n ku· ·anda!l.lız:n:ı avdet etlti. mek lazım geldiğini ehemmiyetle Navel Camero, 4 (ö.R) - Havas bil 
ha fazla sebepler vardır. Pekini ihtiva Çin ile barı; politikasının takibi emre- kaydetmekle beraber bu dostlui:(un ı diriyor: 
Od k · t • 1 Frankocular dün bütün gun·· Madridiıı. en Hopei eyaletinde i vazıye sene- dildi. Mayısta ) apılan seçim harp ta- • yeniden tesisi için ablaCak temelleri 1•rdenber·ı b"ır sürü tehlikelerle dolu bu- kil ı askeri hedeflerile, hUkümet merkezi· l raftarlarına yeni bir darbe teş · etti. I Jngiliz başv<:kill B. ÇembeT!tıin tasrih etmemişlerdir. 
llnuyo t ba kil ta · R ·ı Lo G d" ·ı Çe nl ihata eden lstihkAmlan bombardı· r. mparator prens Konoeyi şve yın Paris, 4 ( ö.R) - oma ı e n- Diğer cihetten ran ı ı e m-
llu eyalette Japon kıt'aları bulunu- edince yeni bir •ulh c' •vresinln daha dra arasındaki teşriki mesai hakkın- berlayn arasında vuku bulan konu§- B. l\fussolini ı rnan etmişlerdir. 

Yor, çünkü 1900 deki Boxer isyanından emniyet altına alındığı görüldU. lngil- da Romanın yaydığı haberler bura- malara büyük bir ehemmiyet atfe- başka çare olmadığını anlamıştır. Bütün hedefler elde edilmiştir. Hü· 
llotıra bütün devletlere elçiliklerinin tere kralının taç giyme merasimine ta- da ihtiyati kayıtlarla karşılanmakta- dilmekte ve bu konuşmaların mu- Ademi müdahale siyasetini hali ha· kUmet topçu kuvvetleri hemen hiç mu· 
hinıayesi içn Pekinde, Tiençinde ve kaddüm eden günlerde U?.ak şark me- dır. vaffakıyetle neticeleneceği tahmin zırda içinde bulunduğu çıkmazdan kabele etmemişlerdir. 
~u ilrl şehir arasında mahdut askeri selelerinde yeni bir anlaşmaya varmak Salahiyettar Fransız mahafilinde edilen müzakereler için esaslı bir çıkarmak için sarfolunan mesaide SE -----E 
UVvetler bulundurmak hakkı muahede llzere Ingiltere ile Japonya arasında gö- bu konuşmalar şu suretle tesbit edil- nokta teşkil ettikleri söylenmekte- müşkülat Berlinden ziyade Roma· 'N ED 

lııucibince verllmiştl Halbuki bu vesi- rüşmeler yapılması için harekete geçil- mistir: dir. dan gelmektedir. Bu mesaiyi mu-
le Ue oraya sevkedllen Japon kuvvetle- di. Maamafih bu gör~ıneler ihzari saf- On dokuz temmuzda Avam Ka- Paris, 4(A.A) - Gazeteler bu vaffakıyetle neticelendirmek ıçın 
tinin miktarı lüzumsuz derecede fazla hadan ileri varamadı. Lakin ne için? O mara3 mda beyan~tta bulunan lngil- sabah ispanya J:.arbi etrafında ov· yapılaCak ameliye lngiltereye mer
Ve rnuahedenin tayin ettiğl hudutların da malum değil. tere hariciye na:: :ı B. Eden ltalya nanmekta olan diplomasi oyunu ile kezi ve tarki Akdenizden muhtaç 

7 0000 kilometre 
kateden kadın 

harcine taşmış bulunuyor. Fazla ola- Foreign Offoce'e Tokyodan bazı tek- ile Büyük Britanya arasında müna- meşgul olmalctadırlar. Eko dö Paris olduğu zımanları vermek suretiyle Alma White yeryüzünde biricik ka
~a~ J_~ponlar, Manç~ayı istila ~~~-!liflerin vaki ol~cağı ümidi verildi. Ara- sebatın birbirine zıt değil, tamamla- gazetesinde Pertinakıı diyor ki: icra edilmek gerektir. Habeş impara- dın papastır. Amerikalıdır, 75 yaşın
erı ı:undenberi Hopeıye ve ona bıtişik dan iki ay geçh. bu teklıflerden ses çık- yıcı olduğunu söylemişti. Bu beya- İngiliz siyasetinin yeni iki paro- torluğunun tanınmasına mukabil dadır. Fakat bilhassa enerjisi ile tanın
~lan Cahar vi!Ayetini Çinden ayırmalı:: madı. Bu sessizliğin akla gelen ilk sebe- nat üzerine B. Mussolini, Hitlerle lası ortaya atılmıştır. ispanyanın ltalyanm bu zımanlan vermekten ınıştır. Alma Whlte'in mesaisi sayesin
'Çin türlü plfuılar kuruyor ve türlü en- bi Japon hükumeti içinde bir ikiliğin temasa gelmiş, lngiltere ile yeni bir mülki tamamiyetinin mahfuz kal- imtina etmesi için hiç bir sebep yok- de 49 kilise, iki telsiz istasyona yapıl· 
trikaıar çeviriyorlar. Ve bu vilayetleri 

1 
mevcudiyetidir. Ağlebi ihtimal ordu siyaset takip etmek niyetinde oldu- ması ln<:'ilterenin menfaati icabatın- tur'. Bu i?1parato~luğun. ~uha~ı ınıştır. Bu kadının riyaseti altında ~ 

J•Pon kontrolü altında müstakil veya 
1 
mensuplan Ingiltereden Mançukonun ğunu bildirmi~ti. B. Hitler bu tasav· dandır. Kızıldenizin f!llk sahillerine lngiltere ıle sıkı bır t~rik.i mesaide aylık mecmua (Magazin) intişar etmek· 

Yarı ınüstakil bir şe'kle sokmağa çalışı- 1 
ve Şimali Çinde Japonların hususi im ti- vuru sıcak bir alaka ile kartılamtş her hanı;ıi bir devletin ayak atmama- bulunrnağa bağlıdır. Londra hüku- tedir S ed 

70 
bin kil t • 

Yorı d ı ·b· l ı d b k • d I h b' h' I . en e ome re mcsa ar ı. yaz arının tanınması gı ı ta ep er e u- B Mussoliniye bu yolda devam et- eı dıı gene bu menfaat mu tezasın- meti nazann a spanya ar ı ıç o - f ka d b kadın b" k 1 rd 
liopeideki Çinli halk ve Çinli as- lunulmasını teklif etmişler ve aklı ba~ın- ~esi faydalı olacağını bildirmiştir. dandır. mazea kararsızlık safhasından çık- ı e t.e en u ın ır.ço yere 8 

kert kıt'alar Japonların bu arzusunu da politikacılar bu gibi taleplerin faide işte Roma ile Berlin arasındaki bu fi- Romanın bu hususta süpheye ka- mak suretiyle hitama ermiştir. Is-, eınl.1ıki vardır. Alına White 75 yaşına 
Yakından biliyorlar ve Japonlara kendi 

1 
temin etmedikten başka belki de lngil- k" · · d d k" B M ) · ed B 'k' k fa · t ) cakın 1 "!izi rağmen genç görünür. Otomobil ida-ır teatısın en sonra ır ı • us- rıı mama•~ ı~n er. u ı t no ta panya şıs o a ış.. ngı er I . .. . 

;ı>eınJeketlerinde gözü olan müstakbel 1 tereyi sinirlendireceğini ileri sürmüşler- eolini derhal Londra büyük elçisi B. B. Grandının B. Cemberlavn nez- böyle bir hali teessüfle karşılarlar. resini 50 yaşında, yuzmeyı 65 yaşında, 
tstilacılar nazariyle bakıyorlar. Bundan: dir. lngiltere ile yapılacak müzakereler- Grandiye talimat göndermiştir. dinde vanmıq olduğu te'!Cbbüsle ı:ıi- Çünkü onlar ferdi hürriyetten zevk yağlı boyayı 70 yaşında öğrenmiştir. 
~olayı bu noktada uzun zamandanberi deki bu ı,ehhür bazı vckayiin t~haddüa Ogünkü B. Çamberlain - Grandi ri•ilmi~ olduö:u zannedilen müzake- alırlar. Fakat lngilizler nihayet bu ~d·.1-•.•.•.-1•."""-•1 --11--h-lşti J h d A b l · mın e l msı ıçın azımge n şar arın ep.. a e azır bir vaziyı;t var ır. ca a edeceği korkusuna yol açm1'tır. Japon mülakatı, dog· rudan dog" ruya ltalya re. •rde e~aslı bir mevki tutacalctır. meselenin nihayet bir lngı"liz mesele- . . 

1 
• 

hu · · d aki ld ? B ·1· · 1 · l" "k 1 I "hı·ı· f ··· sının mevcut o dugunu anlamışlardır, ıştıal neden bu sıra a v o u · a- mı ıtamı en po ıtı acı ara 1 1 a a du7- tarafından tahrik edilmiştir. Vaziye· Joumal gazetesinde Saint Brice si değil lspanyol meselesi olduğunu . . . 
ııa k ı b J 1 · . k d. . I . . Eğer bu ışte muvaffakıyet ternın edilır• a ırsa bunun ceva ı apon arın ıç 

1 

tükleri zaınan ekserıya en ı arzularını t;n bu şekitde izahı, ayni zamanda yazıyor: düşünmektedırler. ngılizleri bilhas- .. k ıl dd""tl _ .. 
ll<ılitika · · d lı,__ k t• 1 . 1 .1 I d d I se polıtı ac ann tere u erme ve ga.. vazıyetın e aranma =· bilfiil harekete geçme sure ıy e temın ln?,iliz gazetelerinde tesadüf edilen n~• tne talyava elini uzatmıştır. sa alaka ar e en şey spanyanın . . •f • b . . J 

J il' . tl 1 m1 k t · · d d 1 v · d ı ı büt". f c·· 1 M li . . I ıerdıklen zaa a ragmen u ışın apoıı apon m ıtarıs er me e e ıçın e I e er er. e ışte ar ı' an un_ ırsat- tefsirlere de uygundur. . un '.Ü devam edip gitmekte olan Hitlerci veya usso nıcı o maması- .. rd... aalabet ve eebaı 
8011 zamanlarda ellerinden kayıp git- lan Şimali Çinde buluyorlar. Bınaena-1 Bundan anla•ılıyor ki, ltalyanın lspanvol yangınını söndürmek için dır. 1 ordwıunun goste ':' .... 
lııek · k kı lı h V · h"d" · b · · · · ·· ' sayesinde kazanıldıgıru butun Japorıya te olan iktıdarı tekrar sı ı sı ya ey angpıng a ı.iesı u ışın ıç yuzu~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eUerine geçirmek istiyorlar ve bu fır-! nü bilenleri hiç de hayret diişürmemiş- Vanrping h5discsnin Japon kumandan- hal büyük mikdarda takviye kıtaatı sev· (~maktan menettiler. Zannetmem ki takdir edecektir. 
'-h ganimet eayıyorlar. Chuthamın 1 

tir. Bu hadisenin _nasıl cereyan ettiğ'ini lanna ara~ıkl~rı fırsatı verrni2 oldu~u: kedil~e~c Japon sili.hı •. ~p~ra~orluk !onlar da harp istesinler. Japon kuman-1 Bütün bunlar ~üph~iz yapıl.an hCS:Po 
ltı.eşhur bir sözünU tekra,.. etmek sure-! ise, belki de hiç bır zaman tamamen öğ- dur. Pekın cıvarında Japon ve Çmlı prcstııı, ımparatorun ııerefı cıddı hır teh- danlarının kanaatince Çin 1931 e naza- lann matlup tekilde ışlenmcsıne bağ!~ 
tiyle diyebiliriz ki Japon militaristleri renemiyeceğiz. kıtalar arsında vukua gelen bir çarpııma likeye diifmüı olacaktı. Japon kuman· ran çok daha kuvvetli olmakla beraber dır. Fakat en iyi planların, Ja~o~ k ... 
liopei yayalalarında Japonyayı fethe Japonların yüksek kumanda heyeti elbetteki Japon kumandanlarının işine danlarının ileri sürdükleri bütün bu ta- Japonyaya karşı bir harbi göze alacak mandanları tarafından tertip e_dilm!f ol-
kalkışıyorlar. belki de bu hadiııeyi, tıpkı 1931 de yaradı. Kumandanlar ve vesile ilo der· ı)eplerde Japon hükumetinin reddetme- v~ziy~tte ~e~ild_ir. Ve yine kanidi~le~-~'. sa d~i, '.'.'~.vaf.~~yetll bir netıceye vaı> 
Onların hesabınca mümkünse ha- Mançuryada olduğu gibi hazırlamışlar- hal Tokyoya Şimali Çindeki Japon kı• sn! 1,,_ _ kılıı k h kik l d Çın diktatoru Çıang - Kay - Şek bır euru madıgı gorulmuıtur. 

ı.. h J I b" m""""ız ca a at er var ı. E" V . hlid' . • ••. "iki bir harba vannadan Çinde elde edi- dır. Ve ya ut apon kıta an na, ır ha- talarının ciddi bir tehlike içinde bulun· j ı B k·ı b h 1• ,_ atıp tutmasına ve tehditlere kalkışmasına 1 ger angpıng ıseaını ve onu -
l b" d d mparator ve aşve ı u ususta ~ay- J ul . k l _L •• nl k •. ecek dramatik hlr zafer kendilerini Ja- diseye sebe ıyet verecek erece e tah- duklarını bildirmivlerdir. Pek tabii ola- jd" .. t bil" l d" fak rağmen neticede apon arz arına mu- kıp edece o an vaıı;ayu a ama ıatıyo,.. 
..,. .. ' . . . .. . .1 . l b" . . . ı gos ere ır er ı, at çarpışma ma- k I le." b hlid" d .. onyada yine en yulc.sek mevkilere aahıp 1 rıkatta bulunmak emrı verı mış o a ılır. rak bu havalıde bulunan 29 uncu Çın ali" tavaat gösterece tir. şte o zaman ma- sanlZ unutmayınlZ ı u ıse ea ec• 
kılacaktır Ve yahut bir üçüncü ihtimal olarak ha- ordusu Japonlara çok faikti. b ındeki harp kuvvetlerini zayıf hıra- halli Çinlilere Hopei ve Cahar eyaletle- Çin ile Japonya arasındaki basit bir ihti-

"' . kile d··ı· b" h"d. d . ·ı d 1 s· n1 h . . C al F kacak bir harekette bulunamazlardı. . . l dah" 1·1 J h" l"f d "il . d J ponyarun d .. .cütün bu faaliyetlerin ve bu ince he- aten tetıa u ı ır a ıse en ıstı a e· 1 ır zama ar nstıyan ener eng- H . . . .. . nnı resmen o masa ı ı en apon ı- ~ eg .•. aynı zam~ a. a . 
llapJarın arkasındaki adam hiç şüphe iye kalkııılrnıı olabilir. Fakat bu hadise Yu - Hsiag"ın kumndası altında bulun· albukı ıhtıl.ıf noktasındakı askerler mayesi altına sokacak şartlan cebren ka· hıli polıtıkıuıında milıtarıatler ile mut& 
Yok ki, Mançurya ve şimali Çindeki 'ı ister Generaller tarafından hazırlanmL,, muş olan 29 uncu Çin ordusu şiddetle iş_i daha ziyade ma~all1 Ç~ maka;n_l":ile 1 bul ettirebileceklerini göstermişlerdi~. diller, askerler ile siviller ve Ceneralleı 
l<~antung ordusunun crk3.nı harbiye isterse kendiliğinden çıkmış olsun, heı Japon aleyhtarı ve komünizm ile aşı .. J bızzat anl~oma muzkeraesıne g~rıştıler j Kısaca Japo~ _kuma~.d~.nlar~ pek a::- hır ile aaray arasında devam edegelen uzu-. 
toıs; General ltagakidir. ttagaki zaman halde malum olan bir şey varsa o da, lanmıı bir kuvvet idi. Bu havalide der· ve merkezı Çin makarnlannı bu ışe ka- emek mukabilınde buyuk hır zaferın te• bir preatij ve iktidar mücadelesidir. 

\'azan: Tok Dil Yefrlka No: 96 

ile gözlerini dayamışlardı. Bazı sözler 

~P~ağa, bazı hareketler se"':"eğe ve 
ırbır!erine fısıl fısıl anlatmaga başla

lııışlardı. 
.............. 

'l'urban sultan, ağalar, hemen he
~•n fısıltı halinde geçen vak'aları yeni 

1 
aştan dallandırıp, budaklandırıp an
•ttı. Yanlarında Süleyman da vardı. 

/\.! ra sıra onun şahadetine baş vurdu
•r. 
Şeyhislfun Aziz efendi kızmıştı: 

D - l'ie demekmiş! Buna riza verilmez! 
t, 0'-'letıu padişahımızın valdesi sizsiniz. 
b~adeın bu hiyanet üzere hareket cdiyo,r 

l< onun önünü almalıyız. 
'l'urhan sultan Azi• ~ıc--vı: ... , .. ·· 

eski kaltağın başka tedbirleri varsa?··· 
- Onun kolayı var. 
- Yavaş söyle efendi! Nedir o? 
- Devletlü sultanımız henüz çocuk-

tur. Ve sizin oğlunuzdur, kendisini der
hal yarın görmek üzere çağırtırsınız! 
İcap ederse Kösem Sultanın dairesi ya
kınından bir mazeretle alırsınız. llk 
defa bu tedbir padişahımızın canını kur
tarır ve bulunduğu daire etrafına iti
matlı bekçiler dikersiniz ... 

- Bu çok doğru!. .. 
- Ondan sonra iş sana ve bize dü-

şer! 

Bektaş eliyle şeyhislamın aszını kapa
dı. 

ç- - -·ıro "'-:ı.Hrit Madeınki sıra bize 
cev ı"\.au 

ap Verdi: 4..\ •.llıp kulağı var bu 
- P ki -•f Q4/ li't '"· [ı.ıa1so .. Ilı e · ama! Na!" ·.ı 'J . 11' U&p.ıvj ··"' Qpnin bu eski hu-
~esi kulağıma btlip om "'r -JQ.ıt..,,, ~. r ~[l(Q.ı Q~e böyle bağır-

Olsaydım, yavrum • .ayı masanın iiu odava yakTaıacal[lm 

1 

yor. Hepsi bir sülale! ı - Ne oldu? 1 terek, Kösem Sultanı tepeden tırnağa - Peki! 
Aziz dendi devirdiği çamın farkına - Hazır! süzdü, sustu, Kösem Sultan da sustu... Deyip harem ağası ayrıldi. Ama, T\U' 

1 vararak renkten renge g~, olduğu 1 - Aferin! Şimdi onu içirmek için ak- Güldü: han Sultan bu harem ağasını KÖ8elll 
yerde sarığını çıkararak, giyerek bir ta-. şaıru bekllyeceğiz, şerbet nerede? - Git! Pekli Dedi, muvaffakıyetin- Sultana gönderirken bir taraftan dıı 
kım hallerden sonra, yerlere kapanıp: - Odama aldım! den sonra!. .. 

- Affet sultanım! - Doğru değil! Götür onu yine aldı- .............. . 
Diyebilmişti. Azizin bu hareketlni gör- ğın yerel Başında kendi itimat ettiğin .............. . 

memezlikten gelen Turhan Sultruı i!A- adamlar bulunmak şartiyl<> alcşama ka- Vakit hayli ilerledi, sarayda gezen ~s-
ve etti: dar şerbeti kollasınlar ... Ben akşam üze- rar ağır ağır dalgalanarak, yayılıyor, o 

- Peki görüşmemiz yarına kalsın! rl onu sarayın bahçesine götürürüm, gün birşeyler olacağı, omuz silkenler, 
Süleyman! Ağalara yol göster! b.ir. ara Uç defa el çırpıp: Sultanın ciğe-

1 
göz kırpanlar, sözünü yarıda bırakanlar, 

Bu mahremiyetin içerisine bilıniyerek rını şerbetle tazeleyelim! Diye seslenin- muarrunalı nükteler savuranlar ara-
Azizi sokan Turhan sultan nedametini ce, senin emrinde olacak hizmetçiler, sınd:ı bütün şiddetiyle hüküm sürüyor
böyle izhar elmiş ve ağalar çıkarlarken, 1 bana ayrı, ona ayrı tepsilerde şerbeti 1 du. 

bilhassa kendisi kalkıp giderek, oğlu· 

nu bir av tazısı ile odasında koğalanı:ı· 

ca oynadığı sırada yakaladı: 
- Mehmet! Diye bağırmıştı. 

Bu hitaba hiç alışınıyan ve duyma· 
mış olan dördüncü Mehmet, odanın bil 

köşesinde durarak tazının üstüne 
masına elleriyle mukabele edip, 

giren anasına hiddetle mukabele 

atla· 
içeri 

etti: 
kAhya beye gizli bir işaret verip, tekrar' getirsinler, ben saz takımını da bah- Akşama yakın Turhan Sultan, Kö- - Ne var? 
dönmesini bu işaretle ihtar etmişti. 1 çeye alırım. Hiçbir şey yokmuş gibi sem ·sultana bir harem ağasiyle şu ha- - Hadi yürü bugün benimle yat! 

Turhan Sultanın gözdesi kahya beyi olur. Ondan sonrasını bana bırak! beri gönderdi: - Neden? 
arkadaşlarını gizli kapırun biraz ileri- Saray hekimine tenbih et, feryada geç - Haşmetlü Sultan! Padiş~ nevci- _ Canır.:ı kıyacaklar da ondan 
sinde birer bahane ile savdıktan sonra, gelsin! vanırnızın mizaçları bozulduğunu va!- _ Sen delirdin mi valde! 
döndü, saraya yine gizli kapıdan gir- - Olur sultanım! deleri haber almış, bu gece kendi ha-
di, kendisini bekliyen Turhan Sultanla - Haydi bakayım Üveys! Eğer biz reminde ve yakın odasınd:ı bakmak için 
sabahlara kadar başbaşa görüştüler, sa- bu işte muvaffak olursak! alıyorlar! Müsaadenizi de rica ediyorlar' 
halılara kadar bu meraklı görüşmeleri, - Evet! Kösem Sultan reddetti: 

- Hayır ... Hayır ya\TUın delirme-

elim! Ciğerim par~mi öldürecekler! 

Oğlunu kucaklayarak, öptü, öptü, öp-

onların arasındaki gizli sevişmenin, me- - Sana bir vezirlik payesi veririm! - Hayır! Torunumun mizacı yerinde- tü ve bir kenara çtkip kısaca ve onun 
raklı ve ciddi ' bir gününü yaşattı ve - Istemem! dir, hamdolsun sıhhatte, biz onu devleti korkınıyacağı tarzda o gece geçecek ma-
ancak gün doğarken bir başka odaya - Peki vilayetlerden birisine kestiği, ve ikballe bu akşam bahçe safasına gö- cerayı anlattı. Dördüncü Mehmet, oda· 
çekildiler!?! astığı, seçtiği onun fermaniyle mu- türcceğiz, git habeı ver' Olmaz! da av köpeğinin havlayarak, koşarak 

..... ... . . .. . .. tasarrıf ederim. - Sultanım! Sızt şunu da söyleyebi-
l. · k. d" ah · d' ld · · gelı' e:lerini yalayarak dört döndüğü ............... 

Ertesi günü Kösem Sul~n sabahın er
ken vaktinde ttveys ağayı çağırttı ve 

- istemem! ırım ı pa ~ . 1mız şun ı va esırunJ · 
_ Ne istersin? yanındadır. sı::ada anasını dinledi w korka korka: 

Üveys ağa şehv~tli du- - Derhal çağırın! Bahçede hastalığı - Hadi gidelim! Dedi. 
......... _~ __ ....... ..... ..ı.-n.. ı.euı...ı..-r. - 81TMEDt -



ortasına doğru 
BİR GAZETECİ GÖZÜYLE YAMANLAR Ağustos • 

• Cümhuriyetçiler F ranko cephesinı 
parçalamağa teşebbüs edecekler 

amıı aıa ınıo ne~e~ı 
zmirin güzelliğini anlamak için S R-u-s-va_p_u-ru_V_a-la-n;iyaya 
" l k l J T -" V l k Romn, 4 (Ö.R) -Vatikan, Fran-

Salamankaya bir elçi gönderecektir. 
~ aman ara c, f ma f. U mumz sag f ko hükumetini tanımıştır. Papalık, ! 
için kamp hayatına kıymet verelim r.r;,, 

4 
f b~K-~~:::~~~:~n-

Birbirinden güzel iki masal .. • • sız gazetelerı Papalık makamının Yaman/ara bu lSml general Frankoyu tanımış olmasını 
kim vermiş? Bir kanaryanın mezarı ... 

çok fena ka:-!llı]amı hr. Şimdiye ka
dar papanın bitaraf bir varlık oldu
ğu, siyasete kan madığı zannediliYAMANLAR KAMPI 

- Kaç? 
- 'Oç .•• 
- Kaç kilo? 
- iki ... 
- Kaç kilo aldınız? 
- Maalesef hiç ..• 
- Siz? 
- Beş kilo ... 

y~~~j~;·kampında konuşulanlar da
ha ziyade kiloya, sıhhate, tansiyona, 
çehrenin rengine ait... Sekiz yüz elli 
metre irtifada lzmirl seyreden Yamanlar 

: kampı, ağustos ayının belki de en sıcak 
1 günlerinde bir sonbahar serinliği iç~-
' de Adeta uçuyor. Sabahlan rüzgar bır Kampta bır çadır 
: az fazla... Hemen herkes sabah kah- tedir. MeseJA iplik fabrikalarında ça
. vealtısmdan sonra çadırına çekilerek lışan amelenin yüzde kırkı zaifülbünye, 

uyumak itiyadmdadır. hastalıklı veya hastalığa meyyaldir. Tü-
• yamanlar kampının iki yüze yakın tün kumpanyalarında çalışan tütün işçi

sakini için «Yinni dört saatlik gün> mu- leri arasında veremli fazladır. tşçiler
ayyen bir rejime tabı tutulınUJ... Ya- de kalp sıkıntısı cok lazJa oluyor. 
taktan kalkma sabahın saat yedisinde, Sonra, daha mühim bir nokta var. Ba-

: kahvealtı sekiz buçukta, istirahat 10 • na kalırsa i~ hayatını tanzim ederken 
' 12 arasında, öğle yemeği 13 de, uyku şehirler niifusunun )"aşama şartlarını da 
: 15 - 17 arasında, ikindi kahvealtısı saat gözden geçinnek l~z.ım .•• 

17 de, kısa mesafeli gezintiler 18 - 20 
arasında, aqam yemeği 20,30 da, gece 
eğlenceleri saat 21 - 23 arasında, uy
ku ... 

tün yarnanlıeuu çehresinde saklıyor. yordu. Gazeteler bu kararı şiddetle 
Kıpkırmızı hır çehre adeta sıhhatten tenkid eden ) azı1arında Papalığın 
normalin fc ·kine çıkmış ... Bu delikanlı bu hareketi iJe bütün prestijini kay
bana Yamanlar koyunun adına esas bettiğini yazıyorlar. 
olan vak'nyı ve~a <efsaneyi> söyle nn- BUYUK TAARRUZA HA-
lattı: ZJRLANIYORLAR. 

Köyün bulundu u yere vaktyle zen- Roma, 4 (ö.R) -İspanyada hüku
gin bir ~uruk gelıp ~ erlc.şm · , çadır metçilerin Sovyet Rusyadan aldık
kurmus ... Yürük göçebe imis, çok kal- lan büyiık ) ardımlarla ağustos orta
mıyacakmı . . K ı ha,.ad r bır yerd sına doğru Madrıd etrafındaki Fran
geçirmck içın gelmış... ko cephesini parçalamak maksadiy]e 

O zamnn eşkıya, yiıru •un geldigini kat'i mahiyette büyük bir taarruza 
haber alını lar, tcrtıbat almı Inr yani - girişeceklerdir. Hararetli hazırlıklar 
nna kız, kızan, uşak alını lar ~ ürügün şimdiye kadar gonilmemiş bir geniş-
çadınnı sarmışlar... lik almıstır. 

Yürük merd adam demektir. Türk OÇ SOVYET T AHTELBAHIRt 
lu!!ati cYürüb u merd adom di)e ta- Gazeteler tayyareler, tanklar, top-
rif ediyor. lste bir nwnuncsi. .. lar silah ve mühimmatla dolu beş 

Yürük kuşandığı sılahlarla çadırın- So~yet vapurunun Valansiya!a g~l
dnn çıkmış, eşkıya ile mücadele etmiş, diğini ve hamulesini çıkardıgını ı~
merdliğini isbat etmı , kimseyi yanımı dia ediyorlar. Karadeniz Sovyet ~ı: 
ulaştırmamış... )osuna mensup üç denizaltı gemısı 

Bu sur~lle adı bü) üğe çıkmış ... Eş- Valansiya sularında bulunuyormuş. 
kıya kendisine hürmet göstermış ... Adı- SANT ANDERDE. 
na cYaman Yürük> demişler, adını Valansiya, 4 (Ö.R) -:- Sa~~ak~~ 
cYamanlar dağına> vemıişlcr .. . Yaman- derden bildirildiğine göre, ıaşe yu ... lu 
lar köyıi bu cesur yürük çadırından lbir İngiliz vapuru Santandere vasıl 
çıkmış, büyiımtls, tekessür ctmi ... Bir 1 olmuştur. Bu keyfiyet ab1oka~ın 

mevcut olmadığım göstermektedır. 
...,, ·it ASlLER N V AZlYETI..ERt 
~ Paris, 4 (ö.R) - lspanyada as-

keri harekat hakkında ne asiler, ne 
de hükfımetçiler tarafından veril
miş yeni malumat yoktur. iki taraf 
da bir tevakkuf deVTesi geçiriyorlar. 

Son haberlere göre Villa Nuevo 
delJa Kanada mıntakasmda asiler, 

mü~ıimmat çıkarmış 

Dikkat edilecek olursa yinni dört sa
atin üçte ikisini uyku ve istirahat, altı
da birini yemek, kalan kısmını da kı
sa getlntilcr dolduruyor. Bu şerait 

altında Yamanlar kampından elde 
edilen verim, belki de istırahat va
sıtalarının çok fazla olmamasından tam 
olmıyor. 

vaziyetlenni tashih için ricat etmiş- Valensiyadan bir manzara 

lerdir. b r ld ~ ·· t kted" Hilfern vapu• Valensiya, 4 (A.A) - Santan- fern adındaki lngiJiz vapuru u ı- ıgını gos erme . ır.. .. hit bue 
derden haber alındığına göre 3000 mana vasıl olmuştur. Bu vapurun rundakFel~dn:ıenkli hır muşa 

YEMEK . dd ) · · h" ·ı ı H"I salatı ablokanın mevcut olma- lunma ta ı ı. •• ı k ton ıaşe ma e erını amı o an ı - muva 
1111111111111111111111 

.............................. . ~ği ':!:!e;:::~~::.. ~'. ..... '. ..... R··········d·············ı·······················;·; ············t· .. ~· Ha vac ılık ta 
de dört defa, tam kaloriyle verilen ye- a yo arın ucre 1 
mekler, Yamanlar suyunun acıktırıcı Yeni bir icat 
wsf ı önünde ekseriya mideleri ifl!sa J kl Moakova tayyarecilik tababeti 
.evkediyor. Hemen herkes, galiba ayıp Kampta 1'efeli bir köşe hır" ko""yu·· Ankaralılar her yıl 1 o ira verece er merkezliboratuvannda, yeni bir alet olmasın <liye bu dört delal>k yemoğe Evlerindz cidden acmacak haldedfr. yaman Yılriik, yüz mevcutlu vücuda gefüilm;,t;r. Bu ilet aaye" 

plice bk §eyler il4ve ediyor. Evler, dört duvarlı binalardan ibarettir. meydana getirmiş... B '"n üriililğe giren 3222 sayılı telsiz kanununun 36 ncı maddesi mu- s'ınde telsiz mevccleri istimaliyle. 
Z ·· ugu y "b" d · tir T l ' • WEEK - ENDLER iya vaziyeti düşünülmemiştir, guncş, EFSANELER KöYO cibince tanzim edilen Tarife bakanlar heyetinin tasvı ın en geçnuş · e: uçuı halindeki bir pilotun ka)binill 

X... alwun bfr aat .....ıesb>de ku- hava durumlaro hlç le ele almmam.şt>r. Bl!m;yorwn bana mı öyle gel<li, yok- ,.;, kanunu, radyoların kullan111 ve verilecek ilerel bakluııdaki hWdlmlerı darabanı, yerden d;nlenebilmek';" nılan i'aman1ar kampuun ıepıılta lh- Evlerinüzde bahçe yoktur, ;.tirahat va- sa söylenHenler hakikatin ifad..U nlldfr! ihtiva ettiğinden, birçok vatanda§ları allikalandının bu tarlfeyı yanen Mf- ve bu abılann grafiği fotoğraf ~ 
tiyacı oldutu mnha»ak... Kamp, bu- sıtaları yoktur. Köyde görüştüğilm delikanlılar bir «Ka- rediyoruz: di üzerinde• teabit olunabilmektec:lit• 
aOnkll dunmıl)'le lhtıyocı tanwneıı lıar- Her halde, tek katlı da olsa ~ naryenln ınezarıt nı gösterdiler. Hl- 1 ) 3222 numaralı telaiz kani>- lira, Salilıiyettar mahafil, bu iletten ~ 
lamı sayılamoz. Çadırlar Unülen ketlmizde bahçeli evlere ralbet g~- ldly~ şudur: .• . . . nanun 7 nci -ddeainin A fıkra- i) ha~""~• •par ~üpleri, u- geniı ~ilr.~ istifade olunacai' ~u .. ~ Cemiyet merkezine müracaat meliyiz. Bu suretle ~ adamları ğı •. m'.'.'::::;- Bu- gün, nereden geldıgı bllmnuyen d lı umumi telaiz telefon kerikerı lınılup mahfiller, ha.ta- kanaatmdedır. , 

~-nlere: cKampta yerimiz yok> ce- netice Tilrk ailesinin sağ 1 
goz on e bir kanarye rengin kaiıatlarını gererek ıın ~ yazı ' 1 .. ah • 1 mektepler ile belediyelerin ........................................ . 

- 1 1 1 ı netnyatını a maıa m ıuı teaı- ne er, hile ·· et alınır bı veriliyor. Hakikatte ise Yaman- tutu mUJ, e e a ınmış 0 

ur. köy civarına gelmiş ... Tarla kuşlar~ ttan her mali aene için abnacak menafii umumiyeyeye hidim teai- .. ucrb. d f • n_L_ defatİ 
" ıf biln _, __ :: __ · d "d B1R tHMAL ı. .. ~ft-· . lik .. aa d 

5 
ı· Gunde ır e a o- DCllCI" ı... kamı» uy y.ucr ....nn e o - -yeye büytık mlsaDrperver gos.. ücretler ataiıclalô fıkralarda söo- ..tın an ıra.: • cılmıımalı: • için keU.-

den iyi bir tesir bırakıyor. Bol ve temiz Ne kadar C!lyanı hayret ihmal... Ya- tennişler. Bilhassa erkek kuşlar, e§leri- t •
1 

• t•r· j) Spor kullueprıyle askeri ku- 'lin .. uzeredd ti. L--ına -•~ 
r- en mıt ı • ahf'll d • kul" ı mu e u-. ..... .. .., bol gllııOf, bernk ve temiz su ... manlar kijyü, Yamanlar kampının ya- nl unutarak kaıuuyenln etmluıan dö-1 ) Yalnız kulaklıkla dinleyebi- lüp •e m ı er en ır_a:rn "P- nacak ~ 

Bele yemek le bol oı.a netice daha U.. nm saat mesafesinde, iki kilçlik volkan nüp do~mağa ba§Jaınıılar... Kanarye ...: kriotal dedelıtilrlü limbuız Ye tere, ~tara ye telaız •"!=ıaı oa- Giin Ay Lira ~ 
t11ıı olocok... arasında sıkıı•P kahnış\ır. Yamanlar ııUzel lumatlariyle tarla kuşları löyün- lıoparlönilz alıiııelerden 2 lira, tan m-lere - ıe.-ttan 

1 
00 30 

Yamanlar kampında tngilizlerin Week köytı halkının neden bu havadar yerde de kendi halinde bir ihtilfil çıkarırken ı b) Meskenlerde, nijfuau on nüfuau on bi nden ~ o~ yerler-

3 00 

25 
J:ııd dedllderi lıolta ııoaları bmp ııaldıı- bu kadar haV11S12 ve şilrsôz bfr yeri ter- ııilzel sesiyle blltiln erkek kUflan iten- lı' d az olan yerlerde 5 ..., nil- de 10, - ili yüz. bm nafmla ~ 

12 
00 25 

imi için bir Mvi lıumoiyet oluyor. Hal- c1h •ltilded, neden böyle bir lhmale yer dlsine meftun etmi§... ı.:. ".:, binden çol. olan telıirler- lıirlerde 30,250 bınd~ fazla DU-

1 
00 t5 

toııuı bütiln 1hmaJleri cumarteııi gllnl1 verdikleri anlaplamı.vor. Bu köyiin va- 1>1§1 kuşlar lıaııaryeye düpnaıı keoll- d 10 r a, ı...tu telıirlerde 50 lıra 
3 00 

tO 
_.eriyor ve lf aclamlan hafta oonun- rldat ınembaları ...ı.r. Bu mevsimde mişler, erkeklerini ayartbğı lçln ken<li- ec) ıc:..a ye lı&Ya nakil yuıta- k) Yukarıdaki fıkraluda ııkil S. ilin nldimlardalı:' .... 
da, cumartesi akşamlan kampa dolu elle köylil iş başında olduğu için köy he- Sine kin beslemişler ... Bir ~ırrupnı bu-,lari le l'man dahilinde çahtan de- pçmiyen bilümum tesiaattan 10 1!--1 te~f k 1· 1 • •. ta-

li ı Pazarı ailelerinin nezdlerin- "b"dir Y ı r 11111C er, -.~• e ıme enmn 
.. -~· si •bahlan tek- m•n bomboı g> • • lup zavalh lıaııaryeyi öldünnllfler... niz nakil Yaoıtalııruıdalü teoioat- ıra, • • • ddedeld fknıd dadmclaki eaulara sin oay.tır..., .ı. pçtr;~crlar: .. - BlR KöYLU !LE GöRUŞ'l'OM Tarla kuşlanmn bu c~yeti bir tabi- tan 00 Ura. . • • 2) b~DCI ma • er beher ilin ..., reklAw:la meyea1 
nr lşlenne donilyorlar. Bfr köylü ile görüştüm.·. at liclasma pek bemenuyor mu? d) Liman lıancmde çalıfall yol- belıer teaıoabn ~alnız ~,. ~ kelime adedi lıetten az ellidetl 

YAMANLARDA GECELER Köy deUkanllSI Yamanlar dağmın bü- ADNAN BILGET cu Ya larmm oolan Yeya ııü•er- rll mevcut oldUSUI!" ~ teo ıt I 
Geceler Yamanlarda cidden güzel ve l • pur tea' tt 30 ı· edilmit olup bu teaıaattakı bopar· fazla o amaz. 

eğlenceli geçiyor. S:caktan yanıp tu- İn V • f • ra, eu •-Ç kıt'alarının te enne mevzu ııa an ı- lo"r ad-..ıı· bır' den fazla oldutn• tak- 6) P. T. T. idareainin telaiz .,_. 
tuştuğu sıralarda Yamanlann iki yüze azı ye l ) Nüf n binden az olan dirde beher fazla hoparlör için talanndan biri vuıtuiyle yap .. 
yakın sakini serin bir gece içinde lzmi- el rd uau 

0 mabıus kahve- her aene yüzde 25 niıbetinde faz. lacak tranı miıyonlardan beher lar 
•--•-· J • ı • yer e e, umuma la u"'cret alınır. aaat ve kesri için altmıt lira ücret ri doya doya 11eyrediyor . a.uıucın sı- on m evz t h k th ta 

ra sıra evlerinden yUkselen elektrik zi- ap ) erıne aar- hane, çal ky ane, b~rahaa ane, p~ • 3) birinci maddenin e) fıkra- alınır. Ancak; ıerek devlet ma.. 
~alan YamanJardan 1zmiri seyredenler • ' . d 1 11nda aayJ an umumı a er; eaıeae ennın ıer UIUll m _. hane 0 anta, ır ane, ıazıno, I - mab il I . . ek h ... Ü 

için altüst edilen yıldızlı bir kubbeyi d ki • • •• t • ıınema, !ıyatro, an: ~a :tnu ;~ mahalli belediyelerce tunif edil- aeselerin yaptıracakları bu trans-
andırıyor. Hele mehtablı gecelerde lz- ruz e ece erını gos erır ~ahçelerıne mevzu eıııa an memit iıe birinci ıınıf Ücrete tibi miıyonlar için ıtüdyo ile traıu-
mir şiirden bir gece gibi efsanevi geli- ıra, • • • ··f 1 h. tutulur. • Jacak k'I ara• 

Tokyo, 4 (ö.R) - Japon miişahitleri lerdir. f) 10 ılaf krlOO bıdn nu uıl u fe ır- . HUSUSi TESiSAT mtıdyaonvu"ycaupdıa ıetiri~:.i ı :.~tezi 
yor. . d tah ··t ı T k 4 (Ö R) D · · lerde e) ı uın a ıayı an umu- • • ım 

BtR DOKTORA GöRE Çın kıt"alarının Tsınan ~ . ~u ve _o .Ye;', · .. - omeı ~Jan- ' 4) Kanunun 7 nci maddeaının ne,riyat deweıi ile telefon devre-
Bir doktorla konuştum. Konuşmamız Cin makamatiyle ahal~n Tsınan .ve aı bıldı~.ıyo~.: Harı~ıye ... n~zaretı n~-1 ~a mahı':'s. m~halle~e. mevz':' !e: B fıkruında yazılı • abone olan- ıinin P. T .T. idaresi tarafından 

hususi ;di. Bana dedi ki: j Tsingtooyu tedric.n tahhye etmelenn-1 mma aoz soylcmege 811~ıl'.ettar b1r 1 •!sattan. ~ırıncı ~ınıf ıçın 20, ıkın lar için matbuat, bona ııibi haber- lüzum söoterilecek tekilde teaio 
- B hhat vekaletinde bulun- den bu ahalinın bılfıil Japonlara yapı- zat, son zamanlarda Tıençınde vu-1 cı ıınıf ıçm. 10, lıra, • .. leri almağa yuayan • huıusi teai- fı alakadar müeueaelere ·~ •:ı.., üsait olsa yazm bil- lan mukavemete iştirak edeceklerinin kua gelen hii<liselcr hakkmda bugün 1 ıı) 100 lıra 250 bın nufuılu lfC- saltan keza lıer mali ..,,. için 10 "!:;.'"a Ak i takdirde tranıımioyOD =~~:::uniz ~in kamp hayatını ele anlaşılmakta olduğunu bildirme~tedir- matbuat mümessilJerine aşağıdaki lhirlrde; e) fıkrumda yazılı um~: ila lOO bin nüfuslu tehirlerde 50 :ı~;İeri kabul edilmez. 

alınm. Bizde iş hayatını idare eden Jer. Çin kıt,alannın §İmdiki vazıyetle- beyan~tta _bulunmuştur: ma mah~u.s ~aballe~e. mevz~. t~ı- Ye yüz binden yukan nüfuslu fe- 7) S ve 6 mcı maddelerdeki ilinı 
iki miJyona yakın nüfus vardır. Bu iki rinden üç hat boyundan ilerleyerek Pe- « Tıençınde Fransızlarla Japonlar 1 ı~ttan ~ı!'lncı ı~naf ıçın 20, uçun birlerde lOO lira abnar. . reklim ve trammİlyonlar için alma• 

1 • damı iş insanı için her se- kin ve Ticnçindeki Japon mevzilerine arasında gerçi bir takım hadiseler lcu ımıf ıçın 10 lıra, iLAN REKLAM VE cak ücretler devlet müeaaeaeJerin. 
:: ~:: ~e:simu'.ıde kampta veya plaj- taarruz etmek istedikleri anlaşılmakta- vukua. gelmipc de bu _ha~i~Jer doa- h) nü~usu 250) bf ikrnden d fazla TRANSMiSYON den Ye menafii umumiyeye bidhn 

..ılard ist" ahat rttır dır. tane hır surette haUedılmı§tır. Ecne-
1 
olan tehırlerde e ı uın a •- ·c1ar • • ı.· miieuelelerden üçte bir olarak ... 

B a b~ dahili~ 1· • G nl d 29 uncu Çin ordusunun 37 nci fırka- bi gazetelerinin neşretmekte olduk-
1 
yılan umuma mahsus mahallere S) P. T. T: ı eaının te ız pos- • • • • en ır yec yım. eç r . • la _ 1_ F • • • • • • 

a.zı iş muesseselerındaki amel yi 1 Ti mdeki 38 incı fırka ve Kal- lan yiaJar hilAfına o r0& rans 
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- OL. Mutlaka beni bııştan çıkar-lüzerinc koydu •.• Şövalye hemen onu 
rnak, ümitsizliğe düşilrmck için yoluma aldı .. Dük Dangolem : 
çıktın. Bir defıısında knlbiıni, ikincisin- - Şövt\lye. dedi.. 001tluğunuzun 
de de silahımı nınğlQp ettin, fakat elde icabı olarak ZAman kazanmak beni ye
ctliğin zafere güvenme! Seni gönlüm- niden hayata bnğlamnk istiyorsunuz .. 
den söküp çıkarmanın çaresine bakaca- Lakin aldanıyorsunuz Pardayanl.. Ben 
ğıın... Viyolcttayı seviyordum .• Dünyada as-

Senin kalbine gelince.. Haydi Grev la hissiyatına mağlup olmamış ve kim
ıneydanına. oradn görüşürüz. .. Nasıl in- seye karşı aşk ve sevgi duymamı~ olan 
tikam aldığımı orada görccelcsin.. siz bunun munruıını anlıynmazauıız.Onu 

Pardayan manasını anlamadığı bu seviyordum demek bütün ruhundan, fik
'öueri işitmemiş gibi idi.. Çüllkü F'.avı· rinden, hayatından tecerrüt etmi' hepsi
ta gayet boğuk bir sesle mmldanı· ni ona vcrmiı demektir. Anlıyor musun) 
Yordu.. Şövalye F vatanın lcılıncını Ben, o demiyeyim .. Onun ölümü benim 
0 nun ayakları dibine koyara'lc geri çe- ölümüm demektir.. Mustaribim diyor
kildi .. Fakat prenses baısını şiddetle sal· dum .. Fakat yalan söylcmi~m doğrusu. 
lı}·arak bir tekmede kılıncını ikiye ayır· Artık ben YDfllmıyonım .. Kalbimin çarp• 
dı, sonra : ması beni hayretlere düşürüyor .. Çün-

-Allahısmarladık, daha doğrusu tek- kü ölmüş bir viicutta kalbin çarpmn
tar görüşelim.. Zira sizi bugün Grev smıı imkan \'ar mıdır.. Halbuki siz şu 
rneydanmda göreceğimi Ümit ediyo- halin yinni dört saat daha uzııınasım 
rum .. Dedi ve ayrıldı.. istiyorsunuz. Hayır! .. Şövalye şimdi. He-

Favstn uzaklaşırken Pardayan ken· men ölmcÜyim .. 
di kendine söyleniyordu : Pardaynn delikanlının bileğine ya· 

- Grev meydanı!.. Bu kadın şu sö- pıştı .. inanmıştı ki Şarl artık ıstırapla
lii iki defa tckmrladL. Acaba ne için) rtnl\ dayanamrynrnk ölmek karannı ver-
'Y oksa bana buluşmak için seyir mi mi~ti.. Onu kurtnnnak inıkiınınm azal· 
tayin ediyor) .. Belki de bir tuzak ola- dığını görüyordu .. Bu sırada birden bi
cak>.. Her halde beni Dük ele Gize tes· re kapı açıldı .. Pil:vik içeri girdi. Kro· 
lirn ederek Bastile tıktıracak ve ora- asın bulunduğunu haber verdi .. Kroas 
sını bana mezar yap enle.. Gözlerimi efendisinin izinini beklemeden Pikvi· 

YENtASIR 

Buğday fia lerinde biraz üşüklü 
vard . pa u piyasası sağlam r 

.. 
Uzüm piyasasının önümüzdeki haf tadan sonra 

açılması bekleniyor 
tespit 

edilecek günde 
Şehrimiz ticaret ve zahire bors::.=ıının 28/7 /937 - 3/6/937 tarihlerinin tef· Kaba 

kil eylediği son hafta içinde yap1lm11 olan alım ve satunlann nşıığ1daki gibi Rüfüz 
oldu(iu anlaşılmı~ır: Yekıln 

36 

114 
368 

32S.50 

250 
325.50 

250 

E,wa isimleri Satılan miktar 
Muhtelif buğday 44 38 

> arpa 3133 
Bakla 485 
Çavdar 40 
Burc;ak 19 
Muhtelif nohu

1

t 1 5 14 
» kumdan 493 
:t kepek 66,200 
> pnınuk 393 
> ynpağt 26,016 

• :t palamut 366 
Çekirdeksiz. üzüm 2 5 8 
Yukarıda icmnlen c;österilen işbu eş

)'a sntı;ılannın haf talık piyasa vaziyetle
ri hakkındıı edindiğimiz malUınntı ayrı 
ayn a§nğıda arzediyonız: 

Haftalık fiat 
Zarfı Asgari Azami 
Çu.....t 3,675 6,50 

:t 4.125 4,75 
> 4.6875 4,6875 
> 4,00 4,00 
> 4.oo· 4.oo 
» 6.25 6.25 
> 6,00 8,00 

Kilo 2,6S 3,25 
Balya 31.50 47,00 
Kilo 5 ı .oo 59,00 
Kental 250,00 445.00 
Çuval 12.00 19.00 

bu malların peyderpey teslimine başlan
mıştır. 

Palamut piyasasında şim~ilik durgun
lulc vardır. 

Son haf tanın muhtelif tarihlerinde bor· 

sada ı 2-19 kuruı arasında fiatlerde 

yalnız 256 çuval üzüm satıldığı ve mev· 
sim başından 3/8/937 ak§amına ka
dar borsada satılmış olan üzüm mikta• 

rının 451 ı 15 çuval ve 1954 torba 
baliğ oldui;-u borsa neşriyatından anlaşıl • 
mış ve geçen hafta 929 ve geçen sen 
nin bu hnftasında ise 15 7 çuval üzüm 
munmclcsi cereyan ettiği borsanın o za• 
mana nit neşriyatındn görülmüştür. 

1935 mahsulünden 4/8/936 akşamı· 
na kadar satılan çekirdeksiz üzüm mik· 
tarı ise 521.386 çuvcl ve 4.33.3 torba 
olarak hesaplanmıştır. 

Yeni mahsullerin idrnk zamanı gel· 
miş ve piynsnya anı keyfiyeti de gün 
mesdesi h lini almış olduğundan eakl 
mail r üzerine işler azalmı~tır. 

Halen mili bir bank mızd n manda 
piyns d hemen alıcı )ok ibidir. Bu iti· 
barla me"cut eski mallar ü:urine müct
ses bir piyasa mevcut olmayıp fiatlerin 
malın kalitesine göre tayin ve tcSbit 
edilmekte olduğu öğrenilmittir. 

Şimdilik piyasada bir intiı:nr ve auk:G
net havası esmekte ve yeni mahsul piya· 
sa.sının açılmasın intizar edilmektedir. 
Piynsnnın önümüzdeki haftadan sonr 
ve boran id re heyeti ve lak.adar tücca
rın takarrür ettirecekleri yakın bir tarih
le çılac ğı ımla ılnu~hr. 

Umumi piyasa vaziyeti: 
BilOmum cşy piyasalarında timdılik 

durgunluk hakimdir. Mevsim icabı olan 
bu halin önümüzdeki hnftalar içinde uil 
ol cağı ümidi kuvvetlidir. 

Abdi SOXULLU 

dört açmak zamanı geldi .. Her şeyden kin arkaııından odaya daldı ve derhal 
evvel Diviniycrdcn kaçmak izimi kay· söze başladı : 
bctmek lazım... - Ben bin bir türlü tehlikelere göğüı 

Buğdayı 

Şövalye hem hunları ıöyliyor. hem vererek, nihayet Monmarter manamn- Nev'i 
de kayboluncaya kadar prensesi göz- nın bütün sırlannı ög· rendim.. Bütün Yumu~ak mallar 

Ancak eski mübayanbn ihracat için 
yapılmayıp her ihtimale karşı elde stok 
bulundurmak gayesiyle yapıldığından 

Haftalık bati aon hafta içinde piyasaya sükunet arız Zararlı bı'r 1 Vu··z kı'loluklar 
Çu-alı • olmut ve fiatlerdo ceçen haftaya nİI· .ı ,j .. asgarı baıni 

2053 5,00 6.125 betle on paralık. bir tenezzül kaydedil- unutkanlık k ı ·· b .. ld 
feriyle takip ediyordu .. Bir aralık kılın· kuvvetimi sarfeylememe rağmen biça- Sc rt :t 

1316 5,50 6,50 mi~tir. u u u acı l 
689 S.7S 5,875 Mevsim b111ından son tarihlere b- Geçenlerde Budapeştcde, rak- Parisin eski cemiy;tlerinden bi· can iki parçasını eline aldı, birer birer re Viyolettanın çalındığını gördüm ve.. Karışık 

muayene etti : Kelimeler Kroasm cırtfoğında kaldL Eldirek 
- Şu kılınç markasına bakılırsa Mi- Pardaynnla Ş rl her ikisi birden Kro· 

248 5.875 5,875 dar yapılmış alivre bakla mübayantı kamları aklında tutamadığını id· ri de yüz kiloluk erkekler kulübü· 

O 3 875 3 yekununun on iki bin ton ve ihracat dia ed b" · k k d · B > 

lanoda yaptırılmıı olacalı.:. Mel'un pren• asın Üzerine atılmıı. onu odanın ortası· 
Bes ne kadar güzel kılınç kullanıyor.... na &.:adar sürüldemişlerdi .. Zavallı Kro· 
licr halde 'bir çok kimselere dera ve- as Belgoderden yediği daya.it ziyafetinin 
rehilecek iktidarda .• Bunlar da benim acılarını hatırlıyıırak yalvarmağa baı· 
İçin harp gannimi olsun .. Ehemmiyetsiz 1amaştı .• 

> eski mallar 13 , .875 en ır çıngene ansı ço mü. - iır.. ugünlerde kuruluşunun kır· 

8 miktarının da ancak üç yüz ton hesap kil b" · t d"" •· - k ld 4·43 . _ _ . . ır vazıye e uşmuştur.. mcı yı önümünü kutlayacak olan 
edılmekte olduguna gore bakla fıatle- Bır gezintiden evlerine erken bu kulübün azaları, sişmanlık m0c 

leyler amma ne :zararı var.. Saat onda Şarl ölümün bile veremiycceği kor
Crev meydanında ..• Hey Allah belası- ku ve heyecan içinde sararak soluya 
ru versin acaba ne demek istedi>. soluya soruyordu : 

Bu sırada güneş hayli yükaelmiı or- - Ne dedin .. Ne dedin .. 
talık nydınlnnml§tı.. Pardayan beni.iz Pardayan da bağırdı : 
kapalı duran otelin kapısını çaldı .• içe- - Bu ak~m Viyolettayı mı gördün. 
tiye girince doğru Dük Dangolemin Kroruı boğuk bir inilti ile cevap ver· 
odasına gitti.. Zavallı delikanlı gece clı : 
uykusunu kaçırmış, sabahlara kadar - Eveti.. Fakat merhamet edin e,fen-
göz yaşları dökmü§. gözleri kızarmış ben- dilerim, benim kabahatim yok .. 

Piyasa noktumdan buğda.y nevileri
nin umumunda geçen haftaya niabetle 
bu hafta 1,25 santimlik bir tenezzül 
vardır. Bu tenezzül esbabı hakkında 
yaptığımız tahkikattan; buğday mevru
datının fazlalığı piyasada bir şişkinlik 
husule getirdiği gibi Konya, Denizli ve 
Mersinden doğrudan doğruya piyasa
mıza un arzedilmekte olması da fiatle
rin tenezzülüne amil olduğu anlaşılmış
tır. Bu vaziyet kı:ırşısında buğday fiat
lcrinde biraz dalın clüvkünliik hasıl .ol
ması ihtimalinden bahsedilmektedir. 

rinde bir miktar daha düı]c.ünlüğe inli- dön ·· l f d" ·ı · k l v d muı o an n ıg aı eaı, o tugu ası geçmiş olmasına rağmen azal· 
zar edilmektedir. altında kocaman bir bohça bulunan mış değildir •. 

Çavdar: Y~bancı .~ir kadının evlerinden çık- Yirmi yıldan beri mevkiini mu· 
Son günlerde piyasada çavdar talebi tıgını go ·· l B knd R h f ed b rmuş er.: ~ ın, oze ~ aza en ve ir sebzeci olan şim· 

vardır. Ancak mal nz olduğundan kuv- ~?1er ~dında b.ır çın.gene .kansı, dıki başkan Piyer Düval, kulüp ni· 
vetli iııler olmamıştır. Fiatler buğday fi. ımış • ."v ~ol~se t~lım edılen çmgene zamnamesinin,herkesin en aşagw 1 yüz 
atlerini takip etmektedir, verdıgı fad d b d k" k"l l . ı esın e, yam aşın a ı ı o ağır ığında olması faslını bil· 

Burçak: evın yıllardan beri çamaşırcılığını hassa sıkı bir surette kontrol et· 
Mevsimi olmadığından fazla muame- yaptığı ve o gün de çamaşırları al- mekte ve her ay azalan kantara vur-

le olmnmnktadır. mağa geldiğini, fakat bu defa evin ı maktadır .. 
.J'lohut: . n~marasını şaşırdığını .söylemiş.. Bu yıl, kulübün kuruluşunun 
H~fta aatııı olarak: yukanya ı'laret· Hasılı numarasını şaşırdığı evde kırkıncı yılı olması münasebet" 1 

lenmış o!nn 1 S 14 çuvalın 108 3 çuvalı lndig ailesinin giyebilecek nesi var büyu·· k bı"r L -1 ·ı · , b baıy] c 
zj sararmıştı .• Yatağın hiç bozulmam!§ Şnrl sevincinden ölecek bir halde 
oluşu, masanın üzerinde dolu bir taban- tekrar tekrar soruyordu: 
canın bulunuıu, Pardaynnın gözünden - &ğ mı~ Vi}•oletta yaşıyor mu). 
kaçmadı ve sordu: - Evet sağ ve yaşıyor .. 

- Yoksa intihar mı edecektiniz.? Pardayan masanın üzerindeki taban-
- Evet!.. cayı kaparak Kroasın kafasına dayadı 

- Böyle bir düşünce asla hatırımdan herif yem yeşil oldu, dizleri büküldü ve 
Ccçmezdi .. Hayattan bıktınız öyle mi?. hemen yere çöktü .. Pardayan sükunetle 
O, öldü.. Onun için siz de ölmek isti- ihtar etti : 
Yorsunuz .. Fnknt Orleanda uzun za- - iyi dinle! Her şeyin doğrusunu söy-
lllandan beri elem ve ıstırap içinde kıv- le, sakın eksik bir nokta bırakma 1. 
tanan hürmete layık kadını hiç düşünmi- Aksi takdirde beynini yakarım.. Bi· 
l'or musunuz> raz evvel Viyolettayı gördüğünü söy-

Şarl titredi : lemi~tin.. Bu akşam gördüğün, Viyolet· 
- Anam, dedi.. ta dediğiniz küçük şantöz mü? .. 
- Evet ananız •.• O sizden ölüm ha- - Yemin ederim ki odur .. Bu akşam 

lı . crı beklemiyor.. O kadın hayatında hatta bir kaç saat evvel onu, orada gÖr· 
Çok ıstırap çekfi .. Çok göz yaşları dök· düm .. 
tii.. Her kesin lunetle andığı bir adamı - Sai mı idi.~ 
~Vdi .. O kralın elem ve ıstıraplarını da- - Vallahi sağ .. 
$Illrnak için çalı~tı.. Bütün gençliğini - Aldanmıyorsun ya? •. Sakın ben-

Arpa: 

Y uknnda haftalık sa~ olarak işrıret· 
lediğimiz 3133 çuval rırpadan 2363 
çuvalı hazır ve 750 çuvalı da vadeli ola· 
rak satılmıştır. Beyaz neviden olan bu 
malların hazırları 4,75 .._ 4, 125 kuruş 

arasında fiatlerle ve vadelisi de 4, 70 ku· 
ruştan muamele görmüştür. 

Arpa piyasasında geçen haftaya nis· 
betle son hafta içinde v.e bilhassa hafta 
sonlıırına doğru 1,25 santim kadar te· 
nezzül olduğu öğrenilmiştir. Tenezzül ae· 
hepleri etrafında ynptığımız tahkikat 
netayicinden, arpa fiııtlerinin geçen haf· 
taki vaziyetin tabiinin fevkinde bulun
duğu ve bugünkü sukutun ise hali tabii
ye rücudan nisbeten Lir şey olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Arpa fiatlerinin bugünlti.i seviyesinde 
kalacağı ümidi izhar edil;yor. 

Bakla: orıa vcrai.. Kral nihayet i~lediği bin bir zetmitı olm1yasın.. Hakikaten Viyoletta 
Ci nayetin ıstırap lan altında kıvranırken mı 1idi) .. H 
"nnc · · k 11 d "ld- "'ld"' A l l O afta satıııı )•u'karıda oösterildi~i su-nızın ·o ıın arasın a o uru u. - man ne er aöy iyorsunuL. nu .. D 

o,.... rette 465 çuval hazır maldan ibaret olup 
~ ömrünü seni güldürmek için yıllardan beri tanının .. Hiç başh biri- k l "ita b' b" d İ osu 4.6675 lturu«tan muamele gör· 

n ır anaya ıra:ı: saa et )'ÜZÜ ne benzetir miyim), ,.. 
töatt _,_ b" f d müıstür. Mevsim bn•ından ba .. layan aliv-

rmcı:: ır vazi e ir.. Par<Jayan elindeki tabancayı fırlat - " y 

Ce D'"k l k h p d re mübayaat teslim zamanlarının ekse· 
..ı. nç u so uyara a ar ayan tı, bir köşeye attı .• Şarla döndü .• Deli- · l ' 
~ıye h k d Ş" ı d Tıyet e temmuz nihayeti ve a~·ı.tos ola· 

ay ır ı.. ovn ye sözüne evam kanlının yüzünde tasavvur edilniesi k ~..., ~tti : ra takyit edilmi§ bulunması ib'bariyle 
mümkün olmıyan bı"r sevı'nç beürmicti. · 

y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Size yakı an ve annenize saadet 
"erecek olan hareket kendinizi öldür
~ek değil, dokuzuncu Şarlın katillerin

cn İntikam almaktır .• 
•ık Şarl tabancasının kabzasını şiddetle 

arak cevap verdi : 
..ı - Oh Pardayan bunları düıünmedim 
"e- ·1 E{ı • sabaha kadar ıstırap içinde kıv-

~111ll§ım annemin hayalinin tabanca ile 
) eninı arama dikilmesindendir Şöval
i ~· çok mustaribim .. Artık hayat benim 
t'ktn ta,tıınmaz bir yük olmuatur, bu yük
cn kurtulmak istiyorum .. Annemin 15• 

~tap 1 v• • b . 
0 

~c {ecegını, enım arkamdan 
tlun d da nk ··ı v• • b' ı· yaıınmıynr • o ecegını ı· 
!}'orun B 1 b b . . tl ı.. unun a era er yıne bu cı -

Kollarmı açtı .. Anla ılır anlaşılmaz ba· kadar ııilahh adam içeri girdiler.. Ev-
zı kelimeler mınldanarak sırt üstü dü- velkileri uyandırarak mahpus kadının 
şüp bayıldı .. Bazıın sevinç bile insanı öl- daha emin bir yere nakledileceğini aöy
dürür derler .. Lakin Şarl için tali daha lediler .. Ben aklanmak istedim. Beni 
merhametli davrandı .. Dangolem len- gördüler.. Hepsi birden kı.lınçlannı çe
dine geldiği zaman Kroası sual yağ- kerek üzerime atıldılar .. l~te bakın ispat· 
murunn boğdu.. Herifin verdiği ce,·np- lnrı bunlar .. , 
fardan Viyolettanın Montmnrter ma- Kroas kollıınnı sıvayarak bir takım 
nastınndan ba§ka bir hapishaneye gö· siyah lekeler gösterdi.. Pardayan bun· 
türüldüğü anlnşılıyqrdu .. Belki yüz de- lann kılınç yarası değil, sopa beresi ol· 
fa Kroas manastırıı fena çehreli bir duğunu söyleyince Kroııs işi düzeltmeğe 
takım adamların girmekte olduğunu na- ço.lıatı.: 
sıl gördüğünü. büyük bir cesaretle on· - Şimdi anlatacağım.. Kumazlığun 
ları takip eylediğini, bahçedeki küçük sayesinde haydutlar, kılınçlnriyle bana 
evin damınıt tırmandığını, tavan arası dokunamadılar,. Kendimi müdafaa eder· 
gibi bir yere girdiğini, oradan silahlı ken şuraya buraya çarptım .• 

h ·· b 1c· • ~d 1. k d" 1 f . k oa o ven mıs 'e u o, 
azar ,.c mute a m vu e ı ay ıy e sa· nesı yo sa bohçaya doldurmu• 0 il d ·ı · ·ı bal 1 lmı .,. ... · s n yı a11 a verı mış o an o arın 

tı ştır. Gerek hazır ve gerek vadeli JPek çingenece olan bu tevile kulak en enteresanı olmu~tur Hele üz 
mal fiatleri 6,25 kuru§ olarak tesbit edil- asmıyun mahkeme kendisini bir bu kilodan aşağ 1 " ·: ı y 
mcktedir. Son hafta nohut fiatlerinde çuk yıl hapse mahkum etmi• Bi; ananevi polkaı.lo mbaıylan şışdman afrm 
k ]' b. · 'k .. l.'.'" ı e onun ans as-

uvvet 1 ır ıstı rar muphede edilmit- buçuk yıl dinlendikten soma ha· lını açmal"'rı end .. ··ı tfr A k • .. • er goru en manza· 
• • nca arz fazlalıışmı~ ve talep ise fızasmın kuv\•etlenmesi ve numa- ralardan birini tesk"J t · f 

n.ısbeten ııznlmıı olduğundan bu halin ralara daha iyi dikkat etmesi ihti- • 
1 

e mış ır · • 
r.ıatler üzerinde müessir olması ihtimı:ı· mali fazlalaşsn gerek.. Şampanya 
lı ı.·ardır. Geçen hafta borsada nohut ER 
üze~ine muamele olmamış ve geçen se· B LJ N Satışları kat kat 
nenın bu haf tasında yalnız dört çuval 700 1- .. k J • 
mal 4.75 kuru~tan satılmı<ıtı. yaşına ı:astı yu se mış 

Kumdan: ' . Bu yıl 22 ağustosta Alınanyanın Acaba dünyanın keyfi yerine mi 
Son haftaya ait borsa neşriyatı muh- hükümet merkezi, kuruluşunun ye- geldi dersiniz} Fransız şampanya 

teviyatından borsada 6 - 8 kuru§ arasın- di yüzüncü yıldönümünu kutlaya- finnalanna sorarsanız size, dünya. 
da fintlerle 493 çuval kumdan satıldığı caktır. Bu münasebetle 14 ağus- nın . işleri düzelmekte olduğu ka· 
anla§ılmıştır. •tosta Berlinde açılacak olan «Yedi naatınde olduklarını söyliyecekler· 

. Sön hafta Iiatlcrinde geçen haftaya yüz yıllık Berlin» adındaki sergi dir.. .. .. 
nısbetle yükselme kaydedilmiotir. Ancak her halde büyük bir alaka uyandı- Çunku, şampanya surumü, ge-
hafta sonlarında alıcıların iştihas.ız hare- racaktır.. çen yıllara göre kat kat yükselmis-
ketleri dolayısiyle EiatlerCle sukuta meyil Almanyanın bugünkü hükümet tir •. Fakat bu yükseliş acaba, fazİa 
görülınüştür. Fiatler malın beyazlık ve merkezi, Kölln ve Berlin adındaki iki neJeden mi, yoksa cihan harbi so
temizliği noktalarından takdir edilmek- balıkçı köyünün birleşmesiyle ıriey- na erdikten sonra, galih veya .ağ· 
tedir. Piyasa vaziyeti %ayıftır. dana gelmiştir.. lup, bütün memleketlerde hiiküm 

Kepek: BerJin, 14 üncü asırda Barmim ve süren sinir buhranı devrinde oldu-
Haftnlık satış 50 ton ince ve 16 ton T eltov bölgelerinin merkezi idi.. ğu gibi, ne yapacağını şaşırmış olan 

kalın rnaldnn ibarettir. ince mallar 2,65 Sonradan l-lnnza birliğine katılarak bir alemin kendini içkiye vermesini 
den lcnlanlar iııe 3.25 den muamele gör- 1846 da hükümet merkezi olunca- mi ifade ediyor ~ 
müıtür. Piyasa vaziyeti normaldir. lyn kadar bu birliğe tabi o!mustur.. işin pisikolojik tarafı bir yana 
P~uk: Büyük Kurfürst şehri esasİı bir bırakılacak olursn, ekonomik ba-
Soraa neşriyatının tetkiki neticesinde şekilde büyümüş ve büyük F rid- kımdan büyük bir kalkınmayı ifade 

anlaşıldığına göre aon hafta pamuk sa- rih zamanında da Berlin Almanya- ettiğine şüphe yoktur .. 
tıısları lcilosu 45-47 1'.uruıtan 261 bal- nın en işlek bir ticaret ~ehri halinı" Fransada geçen yıl 37,872,000 

1 
~ • 

ya Prcseli birinci. 43-43,5 kuruştan a rnıştır.. şışe şampanya satılmıştır •. Hele 
l 21 balya presdi ikinci ve 3 I.5 kuru§-' Berlinin -707 de 55000 nufusu fiatlerde bir düşüklük olmadığı göz 
t~n 11 balya prescli sarı maldan ibaret· ~ardı .. Aradan takriben yüz yıl geç- önünde v t~t~l?ca~ olur.sa, bu rak
tır. tikten sonra. yani 1800 de bu nu- kam, degerı ıtıbanyle bır rekor tcş-

Pamuk piyasası son hafta ortalarında fus 172 000 ki!iİye varmıŞtı. Şehir, kil etmekte.dir .. 
birn hararetlenir gibi olm~ ve §uan bundan sonra dev adımlariyle iler- Ekonomık buhrana takaddüm 
mallar 37 kuruşa kadar satılmış ise de lemeğe başlamış ve nihayet Alman- eden ! 930 yılında, Fransada 26 mil
bu hararet devam etmemiş "·e hafta son- yanın en büyük şehirlerinden biri yon şış~ şampanya satılmıştır. Bu-
larında vaziyet geçen haftnkinin ayni olmuştur.. nu takıp eden iki yıl içinde bu mik· 
olnrnk görülmüştür. Hafta sonunda pre- D.. dar 22 milyona düşmüştür . . Tabii, 
ı;c birinci nevi pamuk fiati 46 kurusta U yanın en Amerikada içki yasağının kalkma-

aağlam kapanmıı1tır. evır·ıerı· sı da şampanyacılığın imdadına ye-
Yapnğı: QCalp tişti amma, Fransanın içinde de ş::m-

sekiz kişinin nezareti altında Viyolet· Şövnlye : 
tanın nasıl götürüldüğünü bütün tafsi- - Evet dedi duvarlara çarpa çnrpa 

1\~·er · ı ı ış emekten va:ı: geçmiyeceğim. 
- Demek kararınız knt'idir~. 

Son hafta yapağı piyasası nisbeten cDi.myanın en acaip C\ lılcri kimler- panya satışı ve dolayısiyle istilıl5-
znyıf ~örülmüştür. Satış miktarı 36 16 dir?> Bu ınl'Sclf', bugünlerde Londra'- ki yükselmi~tir.. Artık nasıl tefsir 
kilo, Hat ise 5 7,5 kurucı.tur. 22400 kı'lo· d d" k d derseni zediniz .. "c;- Asla değişmiyecek Pardnynn, izin 

de 'edalaş lım.. , 

Qq - Peki vedalaşalım.. Fakat bu ka· 
~it aceleniz neden· Kafanıza veya kal
lrı~~e ~ir kurşun sıkmnk çok güç bir iş 
do " Şımdiye kadar si:ıe çok sadık bir 
ftd t bu dostlu{;a güvenerek sizden biı 

akurl k . • v• K b 1 .. ııı.· • ı ı tıyc:cegım.. 'a u edecek 
lııl'\İz, > 

~İtı...._ ?ıemıniyetaiz bir şey, vedalaşmak 
' ) •rmi dört enat beklemek .. 

..._ Şar) elindeki tabancayı masanın 

la tiyle hikaye etti .. Viyolettayı kurtar- bu hale geldin dedi.. Sonra ne oldu?. 
mak istediğini de buna muvaffak olma- - işte böyle oldu .. Onları kaçırtma-
dığını da ilave eyledi.. ğa muvaffak oldum. Haydutların bir kıs-

Şarl Kroasa bir kese altın hediye mı da Viyolettayı sürükliyerek kaçırdılar. 
edince Kroas sevinç içinde hikaye)•i - Ne için gelip bize haber vermedin) 
uzatıyordu.. Viyolettayı bekliyenlerin - Güneş doğuncaya kadar Mon-
,arabın tesiriyle uykuya daldıklarını marter yamaçlarında onlarla dövüş
gördüm.. Herifler bilmem kaç şi~e şa· tüm .. Hatta bir takımlarını da öldürdüm. 
rap içtikleri holde, ben tavan arasında Bir ikisini de kaçırttım .. Hemen Bare so
~usu~luk.tan ~atlıyordum.. Hemen a~-,kağına koştum .. Sizi orada bulamayınca 
gıya ındım .. Vıyolettanın hapis bulundu-lburaya geldim.. • 
iu odava yaklaıacaiım sırada hct alta B"' ,ı• 

- lıı:ntf!&1C -

.,, nm e ı o ucularını çok mesttul et-
luk esle· b" 51 59 k .. - •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ır satışın - ·uru:ı arasın- mektcdir. Bunların bu·· ... u··k bı"r kısını Toınaı"nı' cu··ce d (" ı l J büyümüş ve nihayet 

8 ıat ere borsadan geçtiği anlaşılmıo· bu sıfatı Bay 've B:ı"an Al Tom~·111·ıvc' J " ,, kadınla C>dl'nmi~tir. 
tır. vermek meylindı:-dir. D 'b" b" d I T Ynpag"ı pivas.~sında . ı·ı·k "k-"' c:v gı ı ır n am o an omaini 

,, .. şımca ı su unet Bo'-"U sekiz buçuk "Y"l" uztııılu0·~- · 1 k \'ardır. " .. .. ·~ ...;.u• ıçin, s~vgi i ·arısını el üstilnde g ·z-
Palamut: da dev gibi bir adam olan Tomaini, dimıek bir mesele teşkil etmemiş ve 

seyyar sirklerle dolaşarak büyük bir hususiyle karısı iyi bir ev kadını oldu
muvaffakıyet kazanmaktadır. ğunu gösterdikten sonra, bunu sev se

Tomaini, bu törenlerinden birin- ve yapmaktan hiç çekinmemistir. Bu
dc cüce bir kndınla tanışmış ve bu ka- gün dev gibi adam kılıbık, cÜce knrı-

l lafta içinde borsada y !.J>ılan pala
mut satı§1nrı nevi itibariyle ,ağıda gös
terilmiıtir ı 

Nev"i 
Tırnak' 

Kentali 
218 

P ılık fiat 
t asgari 

3Y ... JO 445, 

dının '-·alnız siri~limnc deg~ı·l, a'-•n'ı .. .,_ sı ı'sc k"zak k · ı · t" B ı J • b" J ..... ... ·esı mıs ır u suret •, 
manda artistliğindcki fovkaltideliğe de aşk tersine bir tenasüp kurmuş olu
ı!ÖnUl vermiş. Bu gc)nül işi büyüdU1 çc yor. 
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ÇEŞME 
llıcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, ban

yo ıulariyle birlikte satılıktır. 

Taliplerin ılıcıllarda Bay Hüsa
meddine müracaatları. 

1-15 (1302) 

1ZM1R BELEDtYESlNDEN: 
1 - Senelik kirası otuz altı lira 

bedeli muhammenli Halimağa çar
ııısmda 6 sayılı dükkanın bir sene
lik kirası başkatiplikteki §artname 
veçhile 10/8/937 aalı günü saat 
on altıde. açık arttırma ile ihale edi
lecektir.. İştirak için üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte Encümene ge
linir .• 

2 - Senelik kirası yirmi be§ lira 
bedeli muhammenli kestane paza
rında Mutaflar çar§ııında 63 sa
yılı dük.kanın bir aenelik kirası baş 
kitiplikteki §arlname veçhile 10/ 
8/937 salı günü saat on albda açık 
arttırma ile ihale edilecektir.. lıti 
rak için iki liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir .. 

Otel SADIK AKSEKi 

, 

Tilkilikte Telefon 3206 
Sabık Tevfikoas:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

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

zaralı cok temiz ve emniyetli ye1rane oteldir. 

SAıUK·50tUKLUK·EKOHOMİ 

KELVİ NATOR iki defa d-;ha-az- işlediği 
- halde arnı randöman elde edilcnyecanc· soiuk ha11a dolapları 

DU1El\TİR 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

1ZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy .•..• 

• * :; s• rx 
Jç Hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Celal Yar~m 1 ookıo: opı!ratör 
Memleket hastanesi dahili sam 1 ura ç 1 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında lnhitltrlar 
tütün satış deposu k<ırfısında 

65 numaralı muayenehanesin
de hadalnrını kabule başla
mıştır. Telefon: 3956 

Evi : Göztepc apartım::mı 

karşısında No. 1018 

Munyenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

ZA YI 
Telefon: 2545 Mehmet Niyazi lzmir şubesi fir-

hiBBm:::::a:E'll:!t'!!lmsliıimimııır.a_.~ masına ait ve bu kere muamelatı-
/zmir ahkamı şahsiye sulh hu- na hitam veren Selanik Bankası 

hak mahkemesinden: tzmir Şubesine merhun bulunan 
lzmirde Birinci Kordonda Lo- bakiye 134 kilo ve 812 gram af. 

kantacı Süleyman ölmüştür. ilan yon morfini için mukayyet 521/ 
tarihinden itibaren bir ay içinde 1632 Nu. lı uyuşturucu maddeler 

inhisarı müdürlüğünden muta 
alacak ve borçluların mahkeme- kb 1 b ı t y · · . ma uz rny o muş ur. emsı 

ye gelmesı alacak ve borçlarını alınacağından işbu makbuzun 
kaydettirmcdikleri takdirde bu hüki'rn:;üz kaldığı ilan olunur. 
müddetten sonra mesmu olmıya- Osmanlı Bankası 
cağı ilan olunur. iz.mir Şube•i 

a 
YENi ASIR 

? --.w -

, ... ____________ .. ' 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikiş makinaları kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~ . .., ....... :-.~-
Salih:i Kurşunlu Banyoları 

• 
Şifa hassaları muhitimizdr. tecrlibe ile ~abil olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

-

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedlr 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemoıel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo
bili Salıhli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan batına otelde kar· 
yo!n 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, OçüncU 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCı 

Her işte kullarıılan 

ZONGULDA 
Maden. kömürü 

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

Adres: Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

5 AôUSTOS PERŞEMBE 19~ 
; 

Bir Gripin a·madnn evveı 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

!22#!2!S ı ZZEE!SZ 

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

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

SiRKECiDE 
• 

smanıye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiycnin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

l 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
rHile bütün Eğe halkına ken· 
disf ni sevdirmiştir. 

< ... • •• 

• ftj."" • " 

Otellerinde mi!afir knlnnlar, 
kendi evlerindeki rahah bu· 
lorlar. 

Birçc;k l:uıuoiyet!crlne iliveten 
fiatler m lithiş ucuzdur. 

1 ~ : • •• f. • ' ~ • ' ~ • ~ ~--= -.-: .. . -.... >-.:- ··~ 

7 • i' '!"- • 11 '•' •'' . . . . • • • . 

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

Taze Teıniz Ucuz ]]aç 
, .. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Ka ahisar Maden Suyu 

Kurunıu 

~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

~şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniı 

yeni bmir ecu ne;İ TELEF~ 



S PERŞEMBE 1937 -- • 
Sperco N. V. Olivier Ve Şii. Paris fakültesinden diplomalı 

wr. F. it Van Oer LtMİTET Diş tablplerl 
apuru Acntası z & "' Vapur acentası Memleket hastanesı dış talnbt 
YA. ,ee ,,o. 1\1 tt L' w 1 

LE NEERLı\NDAIS DElffSCHE LEVANTE LINIE BİRiNCi KORDON REES uza er I',rogu 
KUMPANYASI HAMBURG B!NASI TEL 2443 VE 

lANUs vapuru 31 temmuz- «CHIOS» vapuru 16 temmuzd.ı Lllerman Lines Ltd. I'eınal ÇetindaıJ-
ıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rotterdam, Hamb.ug !"'} 

ıı'°~-a Rott~rdam - '."-~st~r- ve Bremeıı limanlarına yük alacak- ELLERMAN LINES LTD. Hastalarını her gün sabah 
• "'1llburg lımanları ıçın yuk tır. DRAGO vapuru 1 O ağustosta saat dokuzdan başlı yarak 

«KONYA» vapuru 7 ağustosta Liverpool ve Svanseadan g,.,lip yük Beyler - Numan ı.ade S. 21 
vpuru 7 ağustosta li- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- ,____ k 
!. k tahl' ed k ık çıtUUaca tır numaralı muayenehanelerı"nde ge ıp yü ünü ıy en manlarından yü ç aracaktır. . • _ 

atelli Kulağınıza 

cN ~üo"\$ 
\s1\1lAPTAN 
~oNRA ·· · 

Burgas _ Vama ve Kösten- AMERICAN EXPORT LtNES LESBIAN vapuru 20 ogustos~ kabul ederler. 
ı için yük alacaktır.. The> Export Steamabip corporation Londra, Hull ve Anver ten gelı~ •m•••-Tİileilil~eiifoiiiniııiıı: ıİ3iiiİ9İİ2İİ1-tfJ 

D KA. O~ ~~ «EXT A VIA» vapuru 7 ağustosa yük çıkaracak ve ayni zamanda Lı-
~ ALAND motoru 10 agus- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak- NOT : Vilrut tarihleri, va-
llıanımızda beklenmekte olup timor limanları için yük alacaktır. t purların iaimleri ve navlun ile· 

. - Hambu•g ve hkandi- Pire Aktarması Seyn" Seferler ır.. 1; v l d k 
limanları için yük alacak- EXCALIBUR 

30 
ALGERIAN vapuru agustosta ret erinin eğİfİ lilderinden me-

« » vapuru tem- 1· Lo d H il . . "k 1 • li k b 1 d"I 
MARITtME ROUMAlN ?1.uzda Pireden Bost?n ve Newyork ı:.:! n ra ve u _:?ın yu • ~ a- u yet a u e ~mez. =• 

IC ıçın hareket edecektır. f!lll-=-=-===!:!!!!l~~=s=====!;!iiie'=~i'"9---~~-ı 
ı\ Jüü"8°yut • «EXETER» vapuru 13 ağustosta ~, 
liın A vapuru 1 2 agua- Pireden Boston ve Newyork için lıa-
~nımıza gelip Malta - Mar· reket edecektir. 

"·· lan için yük alacaktır. SEYAHAT MODDETl 
ı.;:·......... Pire - Boston 16 gün 
l~ hareket tarihleriyle nav· Pire_ Newyork 18 gün 

L_, deği§iklerden acenta me- MA Rn... 
\.~ "'40ul etmez.. «GEORGES B v,. vapuru 
~. fazla tafsilat için ikinci 23 temmuzda lakenderiye ve Port Sa 
,"'lllıt FRA TELLi SPERCO icl limanlanndan mal çıkaracak ve 
'-'ceııtalığına müracaat edilme- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
)ı,;, °.!_unur.. limanlarına hareket edecektir. 
'"'l..t:FON : 4142/4221/2663 SERViCi MARtTIM ROUMAIN 

Bucarest 
, ...,.._ _______ ,, cDUROSTOR» vapuru 31 tem-

Diş Hekimi muzda bekleniyor. Köstence, Suliııll, 
Galatz ve Galatz aktarması Tuna li-

L~ uı ıa L Nac·ı ~~~~~ ~İıt=k~~ ıu il «JF.SSMOR& vapuru l ağustos-

'telefon 3882 

4fıYET 

l\.\NslZLIK 
\ttREM 

IS'rıoADı 
~Ot.!ATIZMA 

VE 
Al>EMt 

İktidara 

f:fyiCAUDE 

ttı n:sıru 

\tARDIR 

ta bekleni70r. Liverpol ve Anvers 
limanlanndan yük çıkaracak ve Bu~
gaz. Varna, Köatence, Sulina Galatz 
ve lbrail limanlan için yük alacaktır. 

DEN NORSICE MIDDEUfAVS-
UNGE OSLO 
<ı: BAALBEK» nıotörü 24 tem-

muzda bekleniyor. lskenderİ}e, 
1 Dunkerk ve Norvec limanları için 
yük alacaktır. 

Pi.Depo S.Ferif Şifa eczanesi 

Llı.rnir Emrazı Sariye hastanesi baş 
Qekimliğinden: 
" liutanenin 1937 mali yılı ihtiyacmdan qaiıda tahmini fiati 
~ lll\ıvakkat teminat miktan yazılı 101 kalem eczai bbbiye 15 
~ müddetle açık eksiltmeye koınmıftm. Şartname Ye 
'-ııeyi htanbulda aağlık direktörlüğünde ye lzmirde ha .. 
~. bat hekimliğinde her gün görülebilir. Ekailtme 21 
t!:toa 937 Cumarteai günü aaat 11 de Tepecikte 

11 1 lll:ı Sariye Hastanesinde toplanan komiayoa huzurunda ya• 
f ı •caktır. Muvakkat teminat para ve para makabilindeki ev· 
~~ komisyonca alınamıyecağmdan iateklilerin ihale pnündeo 
t\>el teminatlarını lzmir Malsandığına yatırmaJan lazımdır. 

Tahmini bedeli Muvakkat teminat 
Kuru, KUl'Uf 

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

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden: 
lı :. - Bu sene tuzlamızda husule gelip azmaklarda ufak yığın 
"

11 ıne getirilecek olan tuzların vagonlara tahmil ve elevatörler 
tt;ıtaaiyle büyük yığın haline ifrağı ameliyesi bet kısım itiba.,: k fartnameaine yazılı esaslar dairesinde ayrı ayrı münaka-

onrnuttur. 
tı~"l. - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel beher to-

316 kuruttur. 
k"ı k 1~ale 16 Ağustos Pazartesi saat 15 de tuzlada mütetek· 
l~ I 0mıayonca yapılacaktır. Taliplerin tartnameyi her gün 
•iıı~ adan vya lzmir inhisarlar Bat Müdürlüğü Levazım Şube
de ln almaları münakasaya iftirak için de teıbit olunan gün-

uzlaya batvurmalan ilin olunur. 

\ 
' 

eu-elzln kendi kabahallnıı:dır, ztl'll d\Şlerlnfdl 

ihmal eldlnlz. bunlara iyi bakmadınız. halbuki 

bundan daha kolay bir teY yoktut', zıra bit 
ılhtiyacı temin edecek bir PERLODENT .. 
iyi diş mac~nu vardır_, 

-·- ~ ..,, ... cıe ~&..:..·ii-·~.Y f. &t-ftlıc-~ 
yuc "i"'<- ""ıt.w """'- "'1.r"'. ·t """*" ....;.ı.. .J,l&),. 

" 

~P.E 'ALODENT 
~ .. ~ . . ~ . . .., . -·- . . 

----- - -- --~ --- --

TURAN Fabrikaları mamu'Ahdır. Aynı ı.amında Turan 
tuvalet sabun'arını, traş ıtabunu ve kremi ile gilıellik krem
lerini kullıırını:ı:. Her yerde Patılmaktedır. Yalnı:ı: toptan H• 

tı,lar için h:mirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye milracaat ediniıı. 

Poı ta Kut. aa.ı& Telefon 245& 

Eıı Parlak 

Kudreti 

~~imon Elektrik piUeri dllnyada tanınaııı piUerdir. Daimon 
pılı kullanan hiç batka pil kullınmaı. 
Umum deposu : Sulu ban cifanoda 28 • 9 Hnınll uır; 
Ôdemisli. 

Tahta kuruıu, 
ıinek, ıivriıinek, 

pire, örilmcek, ka
rınca, güve ,yakar• 
cık, akreb ve yılan 
gibi akciğeri bu
lunmıyan hayvan

cıkları öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'i formül 

üzerine hazırlan

mış Amerikan 
Vhiz marka ilicın 

her bo ·da amba
lajlı ve dökme ha
linde aslı en ucuz 
fiatlerle depomuz

da satılır. Toptan
cılara mühim is

konto yapılır. Sor• 
gulara hemen ce
vap verilir. 

,9 ı::rı..uı. ~.:HARAT D~POSU İZMIR 

Kullanmakla l<ahildir ! 

NEVROZi 
······································································~·:··..:::·····~ ; Bır hamlede nede ve gripi geçirir. Harareti sur atlo : 
~ düşürür. Bat, dit, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. $ 
: ,.. . . 
························ Kat'ı Tesır ························ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Saç Eksiri 
Saç'ann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

.açların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Koınojen aaçlarıa 
gıdasadır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

" ' 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur .•• 



Çin de başlı yan 

Tokyoda büyük 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 

: .................. ~ KALAGAN HEYECANDADIR ~ .................. = . . . . . . . . 
: ~ ...............••...............••........•................................................ : : 

~1936 da Japon ordusunu durduranl 
13 üncü Çin . ordusu ilerliyor 

. 
• • . . . 
• . 
• • • 

Şimali Çinde büyük muharebeye hazırlık var Sovyet~ 
~ Generalı Bluherin Japonlara esir düştüğü yalandır ~ 

Harekatı gösteTen harita 
ı:!si Çin siyasi ve ik~~sadi mahfelle-ı sunun ileri harekatını _?ar lak bir şe-j ~ 
rıyle temasa gelmek uzere Şanghaya kilde durdurmuş oldugu hatırlarda-
gitmiştir. dır. 11 

PROTESTO TEKRAR EDii Dl ÇINLI TALEBELER - ' 
Tokyo, 4 (ö.R) - Bugün hari- Şanghay, 4 (A.A) - Öğrenildi-

ciye nezaretini ziyaret eden Sovyet- ğine göre Japonyada tahsil etmekte 
ler büyük elçisi hükumetinden aldı- olan beş bin Çinli talebe Çine dön
ğı yeni talimat üzerine Tiençin ha- müşlerdir. 
disesi münaseb•tiyle Tokyo hüklı- SULHU MUHAFAZA KOMiTESi 
metine ikinci bir protesto notası da
ha vermiıtir. Sovyetler tamirat ve 
tarziye İstiyorlar. Japonya hadisede 
kendisine atfedilen mesuliyeti inkar 
etmiştir. 

BOYO~' MUHAREBEYE 
HAZI IK. 

Tokyo, 4 (ö.R) - Buraya gelen 
haberlere göre şimali Çinde vukuu 
beklenen büyük muharebe için 
ehemmiyetli hazırlıklar yapılmakta
dır. 

UYDURMA BiR HABER 

Roma, 4 (Ö.R) - Son zamanlar
da Mongolistana gitmiş olan Sovyet 
geııerali Bluherin bir Çin generali 
ile birJil>te japonlar tarafından esir 
edilerek Tokyoya getirildikleri hak
kmda Polonya gazeteleri bir şayia 
neşretmişlerdir. Bu rivayet şimdiye 
kadar hiç bir kaynaktan teyit Nlil
rnediğine göre uydurma olduğu an
laşılmıştır. 

ÇiN LiMANLAR! 

Nankin, 4 (A.A) -icra komite
sinin toplantısı esnasında harbiye 
nazırı muavini T saoson limanların 
muhafazası için lazım gelen tedbir
lerin alınacağını bevan etmiştir. 

HARP HUMMASI 

Tokyo, 4 (A.A) - Tiençinden 
'.>ildirildiğine göre sulhu muhafaza 
"çin teşkil edilmiş olan komite Koo- . 
lingvinin riyasetinde toplanmış ve 1 

'tomitenin teşekkülünü ecnebi hü
'<umetlere bildirmeğe ve nakliyat 
>ervislerinin islahı İçin zaruri oİan 
tedbirleri almağa karar vermiştir. 

PEKiNE NAKLEDiLEN 
HOKOMET. 

Kont 

• 

' . . 

,. 

.. 

boykotaj hareketi 

• 

endişe doğurdu 
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......... ~ TIENÇİNDEKİ BASKIN HABERLERİ ~········ . . 
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Bütün Sovyet Rusyada derin bir 
nefret ve infial uyandırmıştır .. 

Uzak Şarktaki yangının kıvılcımları 
Çankayşekin tutuşturabilir. 

Moskova, 4 (ö.R) - lzvestia gazetesi 
Tiençinde Sovyet konsoloshanesine vu
kubulan baskını tahlil eden bir yazı
sında diyor iti: cBaskın haberi bütün 
Sovyetler ülkesinde derin nefret ve in
fial uyandırdı. Mütearrızlar her isti
kamette yangın çıkarmak istiyorlar. Ti
ençin Sovyct konsoloshanesine yapı

lan taarruz Sovyetler birliği ile ihtilM 
çıkarmak istiycn Japon tahrikatçılarının 
teşvikiyle yapılmış olduğu muhakkak
tır. 

G. 
Avrupayı da 
beyanatı 


