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OEV AM M'ODDET1 Türkiye için Hariç ıçın 
Senelik • • • • • • • 1300 2800 
Altı aylık • • • • • • 100 1300 

T E L E F O N : 2697 

Fiati ( 5) kuru, tur 

Hava 

• 
C'umlıurıyctin Ve CumhUTiyet Eserininin Be1cçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

' sen(,~) 
Zenkibarda kapitülasyonlar 
l Paris, 6 ( A.A) - Fasda ve Zengibarda kapi-: 
tülasyonlann ilgıuına dair olan metin auni za-

ı manda LondM ve Pariste ne§"edilttektir. ı 

1 -- --
YENi ASIR Mıatbaasında baıılmı§br. 

iZ anevralarda 
•••......................................... , ...........................•..............................•........•.............................•..........•.......................•.................................•..................................................•.• 

kont Cia 

8" cclJ:tPZ!GER» markalı pota
tqaq~n çok rağbet kazanmış po-

ır .• 

~ı:lJ:tPZtGER» markası yiik
tqtld evsafı ve verdiği fevkalilde 
~t<ı ll'lan dolayısiyle her yerdr 

tırnak tadır .. 

o 

Romen 

kaza 

.~otan 

giltereye l gidecek Bayraklı. Facias:. üzeri~e 

b aca mü ikatta r amım ın ~fi 1 
• 

a vu 
ay a a eden en 

•• •• 

kr~lı Sa Majeste 
doğduğu odada 

Karol Aleksandrın 
çay 

Londr:a, 6 (Hususi) - Bu sabah 
Londradn mevzuubahs olan mesele-
ler şunlar idi: • 

Karışmazlık komitesi bugün top
lanacak mı} 

Her şey Jngiltererıin muhtelif 
memleketler mümessillerile temas
larında vardığı neticeye bağlıdır. 

Sovyetler murahhası Maiski hü
kumeti metbuasından yeni talimat 
almış mıdır} Şayet bu talimatı al
mışsa müsbet midir? Diğer taraftan 
heyecanla öğrenilmek istenilen nok
ta sudur : 

Kendi aralarında bir blok vücuda 
getirmiş olan italya - Almanya ve 
Portekiz Fransa - Sovyetler tarahn

- SONU 1KlNC1 SAHlFEDE -

ictiler 
t 

Litvinof 

Yangın tehlikelerine 
kqrşı tedbir alınacak 

latanbul, 6 (Yeni Aaır muhabirinden) - Çelik OTdumuzun 
Trakya maneuralarına miihim miktarda tayyare kuvvetlerimiz 
iıtiralı edecektir. Manevralar hava kuvvetlerimizin büyük ka
biliyetlerini ehemmiyetle meydana koyacaktır. 

Geri iQfe hiunetlerinin temini için büyük laaliyetler aarledil 
ektedir. Bu faaliyetlerin yarınki camarteainden itibaren bi 

kat daha harmetleneceii anlaaılıyor. 
f/./.7.7./Y..Y:Y.;19'././:727-7.;t;U..V 

Pariste •• gures • 
şampıyonası 

Cim Londos bugün 
P ariste. bekleniyor 

ile bir Maciejevski 
kabul etmesi pek 

•• 
gureş yapmayı 

muhtemelmiş .. 

Cim Londos bir güreşte 

Paris - Güreşte dünya şarnpi-ıyıyorlar .• 
::mluğun1u tayin için burada beynel- Salı günü kışlık güre~ stadında 
ıilel mahiyette büyük müsabaka- Cadine, Ulsemer, Gregorı ve daha 
~r yapıla'Caktır .. Meşhur Yunanlı bir çok tanınmış güreşçiler ilk mü· 
'im Londos cumartesi günü {bu- sabakalarını yaptılar. Zipkofu mağ· 
-:in) Pariste bekleniyor.. lup etmiş olan Maciejevski Cim 

Cim Londos, güreş dünya ~am- Londosla güreşecektir. Maci7ie\'Ski 
iyonluğunu kendisinden başka Viladeh Zebiskoyu da yenmış olup 
imsenin taşımıyacağı iddiasında- Cim Londostan evvel on ağustosta 
•r .. Bununla beraber Parisin çok Novinne ile güreş yapacak ve bu 
lkından tanıdığı Maciejevski ve güreşte galip geldiği takdirde Cim 
'ovinin ayni şampiyonluğa da- Londos kendisiyle bir güreş yapma• 
a şimdiden kendilerini namzet sa- _ ğı kabul edecektir. 



Sahife 2 ---- ---
Su uz 
-~-

•• 
• • 

• • 
Şehri tehdit eden .. · · Bütün akıllı insan· 

bir afettir ~. lar· çok uyurlarmış 
J3AŞT ARAFI BiRINCt SAHiFEDE 

Her hangi bir felaket karşunnda Ingilterenin tanınmış askeri tanar; 
ilk yapılacak iş, derhal felaket gö- .ı,;; ellerinden Jim Molison uyku hak~ı~. 
renlerin muvakkat iAkanlannı ve ia- A • • ' sorulan bir suale ŞU cevabı vcrın~ : 

şelerini temin eylemek. ondan son- J FACiA T AHKJKATININ SON SAFHASI <ımlaBen, harp esnasında da ke~~ ~:. 
ra esaslı kararlara geçmektir. Biz r saat 11 den evvel kalıu .. ıY 

~;~::k~e:uh::ı:;d:: e~!lt:::~i Kimseye cezaıA mes'ıılı·yet tevcı·h ~u~!ıar~lu, akıllı insanlar uzun uykU· 
ve müstacel ihtiyaçlan karşılamayı Bunu, Dresdendeki Bilgen Stökcrnan" 
kat"i bir vazife saymaktayız. Ik k 1 okum.alı! Çilnkil, bu zat uzun uykunun 

Yann şehrin her hangi bir 1'em- tısat ve ı· ı· edı.lmı·yor Kurbanların aleyhinde olan bir bilgindir. Yıll~ 
tinde bulaşık bir hastalık zuhura • beri yapmakta olduğu propagıında e. 
~elince dövünmenin, feryat etme- kendine, genç ve yaşlı birçok ıaraft'1 
nin faydası yoktur. Bugün yapılma- Bugün Çe . .:meden ay- aı·lelerı· şı·rketten _Java acacaklar temin etmiştir. . ol· sın dan kaçınılan masrafların bir kaç · y a j Bu utın fikrince, akşam saat ycdı 
ruisli o zaman sa:rfedilecektir. Lakin rılacak seyahatlerine ' du mu, yatmalı ve gece yarısı 1tn1ıcınab 
iş işten geçmİ§ olacaktır. Telafisi devam e Jeceklerdı·r Bayraklı gaz deposu fAciası tahkikatı tu. Halbuki defi! lehim yapılacak yerin mesine müracaatle şirketten tazminat is- im.iş, insan bu suretle birçok vakit ~~ 
imkansız felaketlerle karşılaşmamak "' adliy1..:<:e bitirilın~tir: Ceza! cihetinden hattl yazıhane ittihaz olunacak mahal- tiyecek.lerdir. zanır. Ayni zamanda da, bilginin cta 
için bugünden seri tedbirlere ba§ Bir kaç gündenberi şehrimizde kimsenin mesuliyeti göri.lemem.lf ve lin bile depoya lAaka1 100 - 150 metre Yine duyduğumuza göre şirket bun- uyku> adını verdiği, az uyum.ıya ııtışıl"' 
vurmalıyız. bulunan lktısat Vekaleti siyasi müs- yalnız mesul vaziyette telakki edilen, uzak bir mesafede bulunması lhımgcl- lara lüzum göstenniyerek mağdurların ~ ... 

Kıtlık karşısında gösterilen has- teşan Bay Ali Rıza Türel dün şeh- hfül~eye dik~atsizliği n~ticesi olarak se- mektedir. ailelerine kendiliğinden tazminat ver- Yine bu zatın mütalaasma b~ 
sasiyetin, susuzluk. karşıaında da ri~iz Türkofis müdürü Bay Cemal 1 bcbıyet vcrmış_ olan lehimci Hasan~- Yine depo ltUhaz edilen mahallin meğe karar vermiştir. Yalnız bunun ~u~~ Alemimiz içindeki n~ 
gösterilmesi bir zarurettir. Eğer be- Zıya olduğu halde lktısat Vekili B. ı !~k~~ has~esın~e tedavi altında ıken etrafı hlç olmazsa bi! metre derinliğin- için şirketin Sperkodan başka diğer or- sınırlilik çalışmaktan zevk alınaJI18ki; 
lediyenin kudreti bu i~ kafi gel- Celal Bayara mülaki olmak üzere 1 olmuş oldugu cihetle onun hakkındaki de kazılmış olması gerekken bu da Bay- taklarından Oliviyenin Avrupadan gel- sılı daha bir süril aykırılıklar, beın 
mezse şehir fedakarlığa davet olu- Çeşmeye gitmişlerdir. takibat tabiatil le durdurulmuştur. Hu- raklı deposunda yapılmaınıştır. mesi beklenmekte imiş... dinden fazln uyumakta otınakl~ 
nabilir. Çünkü susuzluk bugün su- Celal Bayar dün geceyi de Çeş~ ku~ cihetten ~ .ı kimselerin mesuliye~ Yangın neticesinde husule gelen zarar Italyan hastanesinde tedavi altında bu- dan ve hem de vaktinde yatına~ 
suz kalanlara sıkıntı veriyor. Lakin 

1 
mede geçirmiştir. Bugün Kuşadası len olabileceği zannedilmektedir. 50 - 60 bin lira raddesinde tahmin edil- lunmakta olan ithaJ.At gümrüğü mubafa- dan ileri geliyormuş .•• 

yarın bütün şehri korkunç tehditler ve Fethiyeye müteveccihen kotrasi- ~e~nun çok iptida! bir şekilde lıişa miştir. Halbuki şirketin sigortadan nln- za memuru B. Zühtünün sıhhi vaziyeti Bu davanın karşısına, Molison ~ 
altında bulunduracak felaketleri do- le seyahatlerine devam eyliyecekler- edildıgı tnıruunen anlaşılmıştır. Duyul- bileceği ancak 29 bin liradır. oldukça iyileşmiş ve mumaileyh hasta- miyle ters bir iddia ile koyarak. clJ 
\unnağa namzettir. dir. duğuna göre belediyenin, gümrüğün ve Ikl sene evvel de mezkö.r şirketin gaz ne dahilinde gezinmeğe başlamıştır. tün uslu, akıllı insanlar uzun uy~ 

HAKKI OCAKOOLU itfaiye kumandanlığının birer birer te~ ve benzixılerinl getiren bir vapurda da Malfun olduğu Uzere B. Zühtü yarası durlar.> Diyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Adli k •ı r • , ~klerinden Ct.'Ç.tik.~ sonra açılabilıne- böyle bir iştial olmuş ve üç kurban gi~ en hafif olanlardan bulunduğu için üa- Acaba haldı olan hangisidir ~ kiıl" En he_yecanlı ye ve ı ımız sınc ruhsat verılmış oıan Anadolu pe~ tiği gibi vapurda da on bin lira kadar desi mtıddeiumumi1ikçe evvelce alın- uymalı! Doğru.sunu isterseniz.~ 
D

.. k h . . 1 rol limited şirketinin Bayraklı deposu- bir 7JU'8l" husule gelmişti. m.qtı. B. Zühtü hastaneden çıktıktan hiç olmarsa, uykusunu dilediği gibi ufO' 

Suallere 
un a şam şe rımıze nun yetmiş santim genişliğinde tek bir lşlttiğimize göre .flciada yanıp ölen- sonra tekrar ifadesine müracaat olun- mak hususunda rahat bıralcnalı· 

geldiler kapısı vardı. Ve hatta pençere bil~ yok- lerin ailelerl birleşerek hukuk mahke- ması muhtemeldir. Ancak, Molison gibi diiiUnen ~ 
d:!!~ü~= t::~~t- 1=daa=~ !~::t~ ~::a::~= ... T······e··"ı··e·····f···o····n·········k···.··o;;·ş····k····ı··e····r····ı;·n·····d····e····k·····ı;· ................ fii;k~f";;......... ~~a::-::;:~~; 
ta hulwunaga muvafakat edecekler Jj _,_!1:-:- B şu··krü· Sa _ zan konuştu.nıtk.en, ona şu s()%1erl 

"d" 1 ·ı b tezl d b' . ye veıuumu. . raçoglu evvel- Mı h • b • ı 1 f.rn:..f.ı-mı ır? ngı tere u er en ırıne k" .. Tirede ya ı k Ü tm ır tamim e e~....... tıtt' 
veya diğerine temayül ediyor mu? tı gunl tma A-~~.:.~cad ~~mektep suı·ı·stı·m~l tahkı·katı cBaakınbenimetrafımdabaşlatl 

t b
• w l L• J eme 8 m""~.uın e u;u;ır bulun- uht ı •ı l lı t 1. l raha tl ri,.. şte ır yıgın sua ıu cevap an sa- duldan nra dün B d cl . m e l mem e e • .... gece eri t uyuyan. sılıha e dJ" 

hırsızlıkla bekleniyor. --ı 50 
••• B ay~;: g mışler f ı l rinde olanlar bulunsun. KasiUSUSl 

LORD PLYMOUTI-1 BiR OTO- v~ og e yemegını ayın yemişler- er e O an vaziyeti• gm bir bak.ışı var; o, fazla dUşiln~ 
MOBlL KAZASl GEÇiRDi. ~ayın vekil, refakatlerinde vali B. Dün müdür B. Rap ifadesinde mizi bildirdi Bu insanlar tehlikelidirler.> .. t+ 
Paris. 6 (Hus••

0 
.. ı) - Londradan • • J • • Şekspir, Sez.ara bu tezadı tebafÜS .... Fazlı Güleç ve cümhuriyet müddeiumu- • h Tilrki)'e ile ithallt ve ihracat arasında k al~na~ habe~e göre karışmazlık ko- misi B. Asım Tuncay olduğu halde Tor- V Cl Z 1yett JZ3 ey emıştJf Türkiye lehine yüzde yinnl fark olan tirme istiyor: Jıt' mıtesıne rıyaset eden Lord Ply- balıda da bir müddet kaldıktan sonra ' lmı Bir yanda, gecelerl rahat uyUynıt...,"" 

h d 
·· b. b ı ve o yan memleketler bakkıD(la Tilrk sanlar, diğer tarafta tehlikeli olaıı .....-

~ou~ . un ır otomo. il k~~~ ge- dün akşam otomobiJlerle şehrimize gel- Telefon köşkleri yo!suzluğu hakkındn- ı dirn. Çünkü cUnnU meşhuttan sonra om tarafından bir tamhıt yapılmıştır. çırmıştır. Lordun ellen ve yuzu ha- ınişlerdir. 1 ki tahkikata ınüddeiumumiliktc müd-ıkendilcrine tabiatiyle itimadım kalma- . ~bulhalundueyoyar· ... ~,,.da iyi niyeti 1" 
f
"f be _,, . t" Bazı ah d . • .. B R"" .. ta f d 1'.:'--- b' ka danberl 1 1 - Muhtelif memleketler ile aramırr -e;,..... • .-. ı surette reıenmış ır. m - B. Şükrü Sarnçog;lu Izmırp" alas oteli- eıumumı muavını . uştu ra ın an mıştı. ~en ır ç ay te ~ da . lan ld . benzeri _ 1___ .3.L -""i w ı men o erıng ve ........- wa; diye kullanan insan. en rau-

fellerde «diplomatik kaza» §eklinde ne misafir olmuŞlardır. Pazartesi günü devam edilmiştir. fon şirketi tesisatının bükü.met tarafın- malara .. 27 5 5 T kuyu uyuyan. insandır! 
tefsir edilen bu hadisenin bugün şa- Izmir vapuriylc Ist.nnhula gideceklerdir.1 Dinlenen şirketin müdürü B. Rap dan satın alınması işiyle meşguliim. . g~re O sayılı v~ emmuz 
at on beşte karı~mazhk komitesinin hüüı.saten demiştir ki: Müddeiumı,.ımilik şimdilik B. Rapın, 937 tarihli genel ithallt reıiınl karama- FRANSADA toplanmasına mani olup olmıyaca- B ı d • -Ben şlrkelin idaresiyle meşgulü . yalnız malWiıatına milracaatle iktifa e~ mesinin ikinci maddesinde zikredilen 
ğı bilinmiyor. e e ıy e Yapılan suiistimalôen haberdar olamam. miştir. Davada alacağı mevkiliı ne ol- Türkiye ile ithallt ve ihracat arasmda B. k ı · i 

Gece Lordun matbuata gönderdi- 1 Fen umiri vanlır. Bu amir muayyen za- ması icap edeceği tahkikatın tamikinden TUrkiye lehiııe yUzde yirm1 ve daha f.,,... lr şarap ra ıçeS 
ği bir notta sıhhi vaziyetinin vahim ~anlarda ı:ıpor hazır~ar, bana verir, tet- sonra v~ ileride alaşılacaktır. - la fark bulunan memleketler: seçildi 
olmadığı halde bu sabah doktorlann Fuar dolayısiyle kık eder, ımzn edcrıın. Eenden başka Hususı surette haber aldığımıza gore Almanya, Belçika ve Lüksenburg. H ,...ı ld .. gibi. Frauaa tar1'1"' 

. . h. I f v l I meclisi jdnrc reisi de bznim gibi imaz telefon şirketi tesisatının hükümetçe sa- Fransa Holanda, I.ngiltere Irlıinda, Js.. d er bu _,oda ugu kral:--ı . . ~"' 
raporMu ık.şı va tımlaeş tıırdmegbe. kça ışı- kontrolu" sı'd' -'et- eder. Köşkl~rdc yapıldığını haber al- tın alınması işi etrafında alakadarlarla 'Isviçre T-_.... Y"·-~-ı .... -- Fç an d TD kral' ~cnn:;.ni .Jts yor. u arrer op n an iT aç sa- aı 1 <l ~ •. . · \d . .. •. .• • . panya, ..... y~ UIUUW:ilollll.o ransa a prap ıçesı ee:-.-- • 

at ev l d ·ı k l , 
1 

ıgıın suııstını.ı en sonra bu memurla- goruşmek uzere B. Rap bırkaç güne ka- 2 """-kl e ile i ... ı.._16t ve ihr cat ara- -'d L _ _. _,_._._ dı B .. tiin f" 
ve neşre ı ece o an sonuncu J I . .,. k. . . . . - ıu.c Y .l.WWI a 7u an uan yapwıuuı;ta r.. u 

b ··ı d L d ah li hh" . endı'rdl• rı o ışt~n çe tinı. Başka vazıfclere ver- dar rnemlekctı olan Isveçe gidecektir, da Türki 1 ı..: __ b!_:ı__ı fıkrada , ___ , __ L.... almak i :~ u~ u ten e or un va sı ıyesı · sın ye e.w.ws ını...., rapçı ~ UQ unvanı ç.- .. ıeJt~ 
toplantıda bulunmasına mani olup Bcled' k . . . s h Kurstakı· l yazılı yüzde farkı o1mıyaıı memleke~ maktadırlar .. Çünkü, bir sürü ~-Iİ""' 
0 mıyacagını ırece tır. bel di . .. d Ul er er: ~nwçeea o agu a e, §IU'8P • 1 w bild" k . ıye, endı doktorları ile zabıtaı 1 ' e rı•mı'z Je gene J L-1' • )d v h )d JPl"'r-

DAIL Y HERAlDIN TEN- ~ ye memurlarnu. b~kaç g';ill en- .. w • ' ; Avusturya, Bulg~ Çekoslovak- tinin tacını giyen yalnız bir kiıidıt·~c 
KiDLERt berı seferber hale geçırmış bulunmak- Tetkikler yar, an Bolgemızde bır tetkılı F.sto Fenlandi Italy y 09- Şarap kraliçeainin ~mi A~ 

·• • . tadır. Doktorlar Fuarın çok yaklaşmış r ya, nya, ya, a, ug ya dan rnill" ba amında ol.ı:ıı"" 
. ~onfdikr~·1 6 _(~ususid) -0tşç_ıl paHrtı- olması hasebiyle biitün lokanta, otel ve profesörler seyahatine cıkıyorlar lavya, Japonya. Macaristan. Norveç, Po- tu: Fransa ~:::: ~. Lebıun. f,-11" 

sının ır erım neşre en aı y e- hanla k ' lonv• Ro~ n •. -.ıı._ ·· rew ._a......a . . . rda sıkı bir kont.rol yapına ta ve · b .. . Iktısat Vekfıleti tarafından ihracatı _ _, ..._,yau.ı.c. .ı tanın eni r kral' • · ~P"" 
rald gazetesı karışmazlık komıtesı- bütün no'---- la tetkik cylemektcdirler. lstan ul tıp fakultesı hıfzıssıhha k k 1.. .. .:~ . ilin . - Y ıa ap 

1

çem_u . -'~ . . h A.:MUı rı ı··· ·· .. d" .. f .. JT oruma ontro oru ye"'"ltir ek üzere oturtmuıtur Şarap laaliçesıne ~ ıbl 

knın çok kötud· olaın wm~ahı tarzı . ak- Fuar komitesinden alınan hnberlerc gö- ... ursuHs~ orbemabry~sud prdo eksor Bı ı- şehrimiz ticaret odasında açılan kun- Romanya lik. alameti .• olarak. hakik.i kraliçeler Si 
ında ho§nu suz ugu ız ar cdıyor b h i 1 . · · ı yos ırş, ra erın e o tor ay . . f'f'' .. • re u sene usus ev crını pansıyon o a- ı Muhittin oldu w u halde arbi Anado- Jarın ınüdavimlerı gençler, muallimJeri bütün resmi bayramlarda elinde tıl • • 

Bu gazeteye gore Rus mural)hasları rak kullanmağa karar verenler pek çok- 1 d g .g • vekalet standardizasyon m .. tah B Türk.iyeye ne kadar .. h"'k- nlık .. ·ı tuvaleti~ 
. noktai nazarlannda ısrar edecekler- tur. Onun için hariçten gelecek olan- 1 u ha ~apmakta oldukları tctkı_k ~e- doktor Bade ve veknletin Izmiru . assk ısıtro-. ~a~ d u umn. ~ ı c.. Ü" r~ 
d" B akd" d 1 ·ı b ı ya atıne devam ederek şehnmıze on k f • d•? us un e omuz llfUl ta&.ocagı Y .ı.d ır. u t ır e ngı tere ir inkıta· larm bu yıl lzmirde yataksız kalınala- l . l k" .. .. l lörü B. Cevdet ve B. Ziya olduğu halde On 8RJOn Ver l. Fransız kordelaaı veril • ve c:UP' 

d k t 
1 ak • • k · · .. ka •· 'hf ı ·1 ktcd" lge mıs er ve evvel ı gun ve dun sı ı· rnıt .,ı,,e' an ur u m ıçm omıtenın mu- nna t ıyyen ı ıma ven meme ır. h t • .. d .... B d k Ce d S panzrtesi günü mıntakada dört gün ka- Romanya, ticaret ve sanayi vekate•: reisi kraliçenin iki yanaimdan öpt~ 

k l ·
0

• .. h fta · . .
1 

d .... • • • ••• • a mu uru ay o tor v et a- ~ r 
zak ~re&~· ~ç -~ ıçın. ~tı c e- Y raçoğlu ile birlikte sıhhi ve içtimai dar sürecek olan bir tetkik seyahatine 1937 senesl üçilncU ayı içinde (Temmuz- sonra kendisini tahtına c;ıkarnııotı İ~ 17 
c: tır. . 1 u ~ç hafta ıçm sarfe- unanistan müesseseleri gezmişlerdir. çıkacaklardır. A Ağustos - Eylıll) memlekete sokulabi- Son kraliçe ·Tierceli Berthc ea:ı 
dılecek dıplomatik gayretlerle bir p f .. Gençler, evvela Kemalpaşa, Turgut- . . yapnda bir genç kızdır.. ~ 
uzlaşmaya vcıaıl olmak kabil ola- izinle ihracata mü- ro eso~, mhemlekelt, ~ş.refpa~, em- lu, Manisa, Kırkağaç ve Akhisara gide- lecek malların memleketlere taksimini Bu yılın kraliçesi Caumontlu ı..ıı17it 

ktı razı sarıye astane erını gezmıı: ço- k - .. üml" • b"tirmiş altı. 1-.. darlara bu.ı:-: ... :. R · · .. dıs ca r · J • / d • k f "k l :r• l re bagları ve uz erın sergide vazi- ı ve W\... \oUA .. ~ ..... • omaıno ıse henuz on he§ ya~ın 
BiR FRANSIZ GAZETE.Si saaae verı l cu yuvası kv~ abprı fa ~danh ~~;- yctlerini görecekler, oradan Bergama ve Bu müddet için memleketimize ayrı- mektepli kızdır.. ....., 

NE DiYOR
' . rmı gezcce tır. ro sor se rımızue D'l . . pal . _u.. 1 1 ak Şa . .... k yıtısr .... 
r. Y unani.struıdruı Almanyaya yapılacak d h .. d .. .. k l k:.: l "ki . ı ~ılıyc geçerek amut tetkikatı ya- lan miktar 160 µ&M30n ey o ar tes- rap kralıçelıgıne, Rhonc 

1 ·~ 
Paris, 6 (Hususi) - Sol cenah yaş üzüm ihracatı iç.in Yunan milli bnn-1 ada uç oedrt gukn. a ara tet ;:ı erı- pacaklardır. Bunu diğer seyahatler tn- bit olunmustur.. daki ınrapçılann kızlarından °'\,~. 

gazete1 • d p I . . ·- ne evam ece tır. k" d 1 • ~ n .. . erın en up e _son v?Zıyetı kasından müsaade almak şnrttır. i)ıger . ıp e ece ctır. Bunun yüz milyonu kontenjana tabi namzet vardı .. Eski galo - rorne ~ 
tetkik eden yazısında dıyor kı: dn- memleketlere yapıfacak ihracat için böy- Tahı·r mahku" m olclıu l 60 mil ko te . Ab• lm türünü taşıyan <Provence> in at~ ...h 
g

"lt · b · r..k .1 ı o an, yonu n IlJana ta ı o ı- • 1 ~ ı erenm u mesaı tarzı aru yeter. le hususi müsaadeye lüzum yoktur. Çocuklara yapılan heyecanına en güzel örnek o arı· c 
lngiltere tarafından yapılan bu•·tu'"n · Şehrin müteaddit yerlerinde bı.r" çok yan mallann ithalinde kullanılacaktır. dl 1. • • •1 cferı ,e11 

l 
" - • 1 • • • • h y 1 ılan ikta 113 il yur annın x.ııraktennı temsı e ·,Jıı 

gayret er beyhude olmuştur. Fransa ''azı·reye başladı yardımlar uuzlıkların faili olan Kel Tahir adın- ugos avyaya ayr m r m - 1- k . . . Orı il<• 
R f 

. . y ı ı ı d a.ın ralıçe tacını gıyecektı.. , .. :,e• 
ve usya aı:ıızmın kaha 1 a bir sabıkalının dün asliyccezada mu- yon ley, Yunanistana aynlan miktar ise k" µ ... ~ manevrn a- . en güzeli olan on beı yıı!lındıı 1 

rına kurban olmamalıdır. Bu iki hü- Foça hükümct doktorluğuna tnyin Çocuk Esırgeme Kurumu tem· hakcmesi bitmiş ve bir sene 25 gün, 160 milyon leydir. Bu müddet için Ro- ımd- 1 k 1 F sıı: ?''p 
kfımet hayati menfaatlerinin müsta- edilmiş olan B. Bekir Yaman gelerek ı muz ayı içinde ( 630) çocuea muh-

1 
suç ortağı Halil de on bir ny iki gün manyanm umumt ithalatı 5.750.000.000 b e yapı ~ca: 0 

an ~ra~. li 11Jtıt1' 
cel olan zaruretlerini düsünerek Is- vazifesine b:ışlamıştır. telif surette yardım eylemiştir. hııpse mahkum olmuşlardır. ley olarak tcsbit olunmustur dayra.mıf~dla. kd Av) ıgnonk koprus 

Ya 1 
· d b • ·· h J ~ • a mısa ır erı arşı ıyaca tıT. 

pan mese esm e ser estıı are ;et- '1 G • 
lerini iktisap etmelidirler. D ğ • 

9 11

~ • ğ• " • ·na "ett e ırmenaa cı J 

Yedek Subay 
yetişekler için 

lzıniT Askerlik Şubesinden: 
1 - 332 doğumlu ve bu doğumlular

ın munmele gören ve daha eski doğum
lulnrdnn olup ta her ne sebeple olursa 
olsun sevkleri geri kalmış olanlard.:n 
(deniz sınıfları hariç) askeri tam ehli-

1 

yctnamesi olanlar 1 EylUl 937 günü ye
dek subny okulu hazırlık kıt'asında bu
lunmak üzere sevkedileceklcrdir. 27/8/ 
937 cuma günü mektep şahadetnamele
ri, ehliyetname ve nüfus cüzdanlariyle 
şubeye müracaatlerL 

2 - 1 Eylul 937 de hazırlık kıt'asında 
bulunmıyanlar hakkında kanuni mua
mele yapılacağı ilfın olunur. 

2 FiLM TA yy ARE SiNEMASI TELEFON Muhakeme müdafaa)':ı 
BiRDEN 3151 kaldı 00 

6 • t 937 .. b d "t·b k ·ı 1 ' k hk h . D v• d w d nifntıır agus os cuma gun n en ı ı aren te aıı seyirci en a a alara ga:-k edece·:C derecede gülünçlü bir film ile egırmen agın a ma ıe<Jiye 
çok heyecanlı çok güzel diğer bir film gösteriliyor 1 Bay Muammeri öldüren ve be t:ı:ı· 

ı tahsildan Bay Ragıhı yarnl_aY11
11 

dii" 
EDİ KANTOR tarafmdan temsil edilıniş çok lıkçı Yaşarın rriuhakernesıne 

eğlenceli, çok gülünçlü ayni zamanda Ağırcezada devam edilmiştir. de<!" 
çok zengin komedi Müddei umumi iddiasını 8.~rleflli~ 

rek katlin sabit olduğunu soYı.. ... !llkt' 
1 ..,..., 

ve müdafaa için muhak~rne 
bir güne bırnkılmışbr. 

MEYDANI 1 - ER 
rz7/./LZ7./J.ZZZZZ7ZT'..LZZLZZT.LZZ7J-7ZX7T/.T.LZZ.7.22.7LZ7./.LZZC/777/IilzrL7.l ........ To·srAN IHT.LAL. Ronald Kolman gibi dahi artist ile 50 

il~ ) · } J artist elli bin fjküran tarafından tem-2 -
~.zzzx71Z7.ZZ7.7....Z77Z7-ZZZZ7..7~rTL7..zTLZZZZZZZZZZZZZ7J..ZZZZL7.7.X7..Z 

sil edilmiş büyük harp ve ibtil41 film\ 
ra7.'LZZ7.7ZD7.7.7.z7.J':Y.ZT..LZY.zzrr ... crzzzzzzzzzr~2zzzzz; Keyfe mi gelıni§?.. 0ğlı1 

Boz yaka mevki inde Osrnf n p )ıtt' 
Ali adında bir sahıs, bilfı ee ~ e )'c-SEANS SAA TLARI 

Hindistan ihtilali 3,30 ve 7,30 da 
Er Meydanı 5,20 ve 9,10 da 

Cumartesi, Pazar 1.45 de Er 

------------
Fiatler 

DUHULiYE 
Talebe ve çocuklar 

20 
10 
KURUŞTUR 

~ .. (. . ~ .. . . ' . . . . - - .. . 

·ıAh • s·ı·1 ses111 
vaya sı a atmıştır. ı a 1 ..,e ııı· 
tişen zabıta Aliyi yakalamış kı:ııııı• 
bancasını da alarak hakkı11dıı 
ni muamelesini yapmısbr· 
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Karışmaz ık komitesi 
Mi + F**RRC4"4c*844 •wewae,:e '*:t s. NP*i a 

Dün niha:yet top] anabilmiştir 
Santander cephesinde asilerin zayif /emesinden istifade eden lspan

yol Cümhuriyet ordusunun büyük bir tecavüze 

Bn. K. Halis 
Nikahı kıyıldı 

İ:;tanbul, 6 (Yeni Asır • Telcfonla)-
1935 dünya güzellik kraliçesi Bn. Keri
man Halisle doktor B. Orhanın nihfık 
merasinıi bugün Beyoğlu evlenme dai
resinde yapılmıştır. 

Merasimde birçok dostları hazır bu
lunmuştur. 

Sovyet Rusyaya karşı 

.Alman siyasetinin sa
mimileşmesi kabil mi? 

lzvestia gazetesinin mühim bir yazısı 
«lzvestiya» gazetesi Paristeki hu- olunan Sovyetler Birliğinin Berlin 

susi muhabirinin Fransızca «Ere sefiri Yurenefin· 2l temmuzda 
Nouvelle» gazetesinden iktibasen Mösyö Hitlere itimatnamesini tak
çektiği telgrafı neşretmekte ve dim ettiği esnada her ikisi arasın• 
mezkur Fransızca gazetenin, isveç da cereyan eden sözleti neşretmek
hariciye nazırı ve Türkiye vekille- te \'e yine ayni sayısında «Nutuklar 
rmın kabulleri esnasında Litvinof teatisi» başlıklı bir makalede, 21 
tarafından söylenen nutuklara te- temmuzda Berlindeki Sovyetler 
mas ederek şu suretle beyana fikir Birliği büyük elçisi yoldaş Yurenef 
ettiğini bildirmektedir : mösyö Hitlere itimatnamesini tak-

'T'OpÇUlarlmlZ. «Litvinof Sovyetler birliğinin ha- dim ettiği esnada teati edilen nu· 
J 1 rici siyasetinin temeli olan prensip- tuklan mevzuubahis ederek bil-

. Manevra sahasında leri ortaya koymuştur. . Bununla hassa diyor ki : 

ilerlemesi bekleniyor . 
geçmesı ve 

.
1 

y . 
1 

f 
1 

beraber o, barış için uğraşan bü- «Sovyet - Alman münasebetleri 
~tanbul, 6. ( . cnı Asır - Te e ona)~ tün memleketlerin siyasetini de tah- ancak §ekil itibariyle normaldir.M. 
, evralarn ı~rak edec;k kıtaat Tra - dit etmiştir.. Onun izah ettiği gibi, Hitlerin ,.e nrkadaşlannın nutuk
~ ada toplanmaktadır. Agır topçular dn prensip ve ümitler bütün milletle- larındaki şiddetli Sovyet aleyhtar· 
yann sabah ınane,·ra sahasına varmış rin harekabnda bir necat nokta- lığını bilenlerin Sovyetler Birliği 
olncaklardır. sıdır .. Bu memleketlerden hangisi ile Almanya arasındaki miinase-

Kolordu kumandanı General Salih böyle sözlerin altına imzasını at- betleri normal olarak telakki edebi
mane,;r.ı sahnsındnki gnrnizonları teftiş maktan istinkaf eder? Bariş po- lecekleri çok şüphelidir. Mösyö Hit
elmişÜr. Önümüzdeki hafüı içinde gc- tansiyeli - mütecavizleri tefekkür ler kendisini iiyaret eden yabancı
nd kurmayın Çorluya muvasaüıtına in- etmeğe icbara muktedir olduğuna lar yanında söylediği Sovyet aleyh· 
t.izar edilmektedir. kim itiraz edebilir? Umumi gaye, tan harçpı sözleri bilenler de bu 

Bu sene, birinci ordu manevrası ge- kollektif emniyet unsurlarmı tak- münasebatı normal addedemezlcr.» 
çen yıllara nisbetlc muazzam olacak- vıye etmek olmalıdır .. Litvinofun Daha sonra mezkur gazete, mös
tıı:. Hnzırlıklara deYnm edilmektedir. izah ettiği prensipler Sovyetler yö Hitlerin nutkundaki ademi mü

'Nas11onahst Ispanyol sahillcriırdc kontrol icra eden I<'ransı: f ılosmıdan Dü1ıkerk in·hlısı 

!)} Londra, 6 (Hususi) -- Karı§ma- cektir. Hükumetçilere ait olan sahil-( Bu suretle s~n~an<lerde asilerin 

0 
~lık komitesi öğleden sonra saat !erin kontrolunu yapmaktan Roma mevkii zaafa uğradığından hüki'ı· 

k n beşte toplandı. Görücımeler hak- ve Berlin imtina edecek olurlarsa I metçilerin burada tecavüze geçerek 
,.1rıda malumat yoktur. Paris siya- bu kendilerinin bileceği bir iştir. 1 mühim bir ileri harekete teşebbüs 
tı'· lllahfelleri, vaziyet.in değişmediği- K~rış~azlık komi~esinin . tek_:~r ı etmeleri bekleniyor. Diğer taraftan 
t 

1 
tahmin ediyor. Söylendiğine gö- hangı gun toplanacagı bellı degıl- asiler Brunetteyi aldıktan .sonra 

Le şimdiki vaziyet olduğu gibi mu- dir. Maamafih, komitede yer alan 1_'.1 .. d h f 1 · ı·h 
11"faza d.l k · ç· k b. f l "k" 1 . k l k mev,,..ı erını a a aza ısa a mu-ta ~ e ı ece tır. ün ü ır tara - ıu umet crın arışmaz ı mesele- ff k I 1 d v·11 N 

"-oma Be ı· Li bo d'~ t · d · 1 . . . 1 . • va a · o amamıs ar ır. ı a oevo t\f - r ın - z n, ıger a- sın e sıyaset crım ve vazı~t erını ,, . .. · ... . . . 
, ta Fransa - Sovyetler tezleri ara- yeniden ettkik etmeleri muhtemel- delb. Konı de hukumetçılerın cllerın-
l~·rıda yakınlık tesisi imkansız görii- dir. de bulunuyor. 
lıYor. Paris, 6 ( ö.R) _ Hükumet kuv- Asiler Brunettedeki mevkilerini 
~spanya sahillerinde kontrolun vetlerinin Brunette cephesinde hü- büyük müşkülatla · muhafaza edi
"1' a ehemmiyetle tatbiki işi tali ko- yük tecavüzleri Santa~dcr cephcsin- yarlar. 
tı ıtede görüşülecektir. ispanyanın deki asi kuvvetlerden ·bir kısmının Tinıel cephesinde hükumetçiler 
ti~}'o~alist sahillerinde Fransız - in- Madrid cephesine sevkedilmesini mevzii muvaffakıyetler elde etmi~-
••• ~ fıloJarının kontrolu devam ede- mucip olmuştur. Ierdir. 

······ · ···· · · ·· ·· · ····· ·· ·· · ···· ··· ·· ·· ··· ~··· · ···· · · · · ··· · · ···· ··· · ··· ·· ·· · ·············· · ··· ~ ··· · ·· ········· ·· ····· · · · ········· Fransa Merdiven köyünde 

lngiliz - ita/yan 
Müzakerelerini ko
laylaştıracak mı? 

Bir genci kazığa bağlıya
rak öldürmüşler 

Sams.on - Bafra 
Yolu ihale edildi 

Samsun, 6 (A.A) - Samsun - Bafra 
yolunun S3 kilometrelik birinci kısmı
nın esaslı tamiratı 160 bin liraya müte
ahhidine ihale edilmiştir. Bu iş için tah
sisnt vilayet bütçesinden verilecektir. 
ViUıyetin en işlek ve iktısadi bakımdan 
en ehemmiyetli yollarından birini teş
kil eden bu şosenin tamiratına hemen 
b=ış' ::nac..,ktır. 

Japon 
Bahriyelileri mü

z eleri gezdiler 
Istanbul, G (A.A) - Limnnımızda bu

lunmakta olnn Japon mektep kruvazör-
lerindeki zabitler ve talebe bu sabah 
'!Prk zabiUerinin refakatinde Topkapı 
sarayını, mü:r.clcri, dığcr tarihi Abideleri 
ziy:ırct etmişlerdır. 

Japon ntaşaemilitcri Japon Amirali 
şerefine Pnrkotclde bir öğle z.iyaf eti ver
miştir. 

Amiral Koga da saat 17 de kruvazö
rtindc bir çay ziyafeti vermiş, hükümet 

rrkanı, matbuat milmessillerl ve birçok 
zevat bu çayda hazır bulunmuşlardır. 

Bu akşam saat 20 de Japon büyük el
çisi ikametgahında Amiral ~erefine bir 
akşam %.iyafeti verecek ve bunu suva
re takip eyliyecektlr. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 6 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gUmrük muhafaza teşkilatı 30 ka-ltti,ltornn, 6 (A.A) - Fransa tarafından 
h~ edilecek olan tan.ı hareketin In-

~ • Ita1yan müznkcrelcrini kolaylaş-
1 ~cağı zannedilmektedir. ltalya ve 
tlgııteredc efkarı umumiyenin nikbina-

A l 
LJ d • çakçı, 1202 kilo gümrük kaçağı, 184 ki-

d iye rıa ıseye Vazıyet etti Io inhisar kaçağı, 2 tüfcnk, 1tabanca,12 

~~ istikamet aldığı şu sırada söz baş
' eUerindir. Çünkü bunlar Ispnnya 
lh..ı_.lclerini daha açık bir şekilde gör-
~~ ve muvakknt nnlaşma ile müm
~ .garbi Avrupada sulh muvazene
~ e~ edecek olan Lokarno veya dört
h1ıg llıısakını hatırlatacak bir nnlaşma 
lıı Ule getirmek arzusu karşısında bu-

lstanbul, 6 ( Yeni Asır m uhabi- va, hadiseyi inkar etmekte ve Ra- mermi, 40 kesim hayvanı ile 23 kaçak-
rindcn) Merdivenköyünde H av- mazanın ahlaksızlığ ı yüzünden ev- çı hayvanı ele gcçirmistir. 
va isminde bir kadının yanında ça- den kovulduğunu, yolda 1bi~ adın· ç k k l 
lışan R amazan adında bir gencin da biri ile kavga ettiğini, ölümünün e OrfOdO S aTl 
evin sekiz yaşındaki kızına tecavüz bundan mütevellit olduğunu söyle
ettiği için Havva ile kocası tarafın- mektedir. 
dan kazığa oturtulmak suretiyle öl- Adliye hadiseye vaziyet ederek 
dürüldüğü iddia olunmaktadır. Hav- tahkikata başlamıştır. 

Belgrad, G (ö.R) - Çekoslovak or
todoks heyeti diniyesi Bclgrada gelmiş 
ve istikbal olunmuştur. - · Muğlada sağlık durumu Romen kralı 

lltnaktadırlar. - Yugoslav yada 
Sionist Köylerde kalkınma ha- f!~~:~0:~:yc:k~:F~!-

,, raretle devam edı•yor Saat beşte Miloviçe dönülmüştür. 
~ongresi kizli BALKA N ANTA NT I KONSEY i 

Bclgrad, 6 {Hususi ) -- Balkan 
foplanfılar Muğla, 6 (A.A) -- Köylerde kal- ılerinde 27 umumi hala, 21 köy oda- Antantı iktısadi konseyi münakala 

kınma işi hararetli bir surette de- sı , 30, 12 çeşme, 1 bü fe, 3 park. 9 ve muvasale komisyonu Roma nya-
yapacak v~m ediyor: Şimdiye ka~~r biitiin kapalı içme suyu, 15 çama11rlık, 15 nın lbrail şehrinde toplanmıştır. Bu 

~.. koylerde saglık kursu teşkılatı yapı l- konuk oda 30 d 5 toplantıya T ürk iye R omanya Yu-
<.urih 6 (AA) s· . t k 1 · ı k k I d 191 sı , mey a n, pazar . ' ' b . ı . --- ıonıs on- mıı:: açı an sag ı urs arın a · t y l d l l d Caı si ... .. k l . ,. k' :· . . .

1 
. . yen yeniden yapılmış, köy evleri nanıs an, ugos avya ev et eri e-

tt\" yası muza ere en umumı ışı yetıştırı mıştır. k. I . 1 } · · f k · · G .. ·· 
tı~~kerelcrden avırmayı kararla~.- 76 k" ·d .. el· t 1· 1 eyva ıreç enmış ve kiremitlenmiş ve bü- ege en ı ş ıra etmıştır. oruşme-

• .. ı J b. h 
1 

°! e 0

1
rn " ar a

3
a
0
r,h mkt l k tün köylerdeki kuyuların ag~ızları lerde Türkiye, Y unanista n, R oman-

~Otı ıştır.. Dünkü umumi içtimada a çe en yapı mış ve e ar ı . . . . y . 
~er R~e?-1n siyasi meselelerin müza- m uhtlif cins m.ıhsul ekilmiştir. 15 bılezıklenmıştır. ya ve ugoslavyayı alakadar eden 
~il es, ıçin hususi bir komisyon teş- köyde ficlnnlık kurulmuş 26.657 tlbay kalkınma proğramını önem- münaka~~ ve muvasale işleri ~tr~-

etınes' l kk d · k · · muhtelif cins ağaç aşılanmış, il köy- le tatbik etmektedir. fın~a muzakercler cereyan etmıştır. 
~hnd ı m· ın aKra .omı~m~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Netı~de mühim knrular ~tih~ 
"~qk· an yapılan teklif görüşülmüş 
il.! • hntibin ıehde ve iki hatibin de y ugoslavy a - Papalık arasında olunmuştur. 
~ cyhte 5 .. .. 1 · · .. k' ÇEK RElSiCOMHURU 
Ong koz eoy cmesım mutea ·ıp Prag, 6 (Ö. R) -- Cümhurreisi B. 
~t r

2
e ·omitenin teklifini 115 reye Belgrad, 6 (Ö. R) -- Tanınmış tehlikelere karşı inzibat altına alın-

~o~~ 85 reyle tasvip eylemiştir. Bu Fransız muharrirlerinden Alber maktadır. Benes, Belgradda çıkan yarı resmi 
dele •sronun müzakerelerine yalnız Muse Yugoslavya ile Papalık ara- Hırvat milliyetperveri Arşivek Samopra gazetesinin baş muharriri
t~Re er iştirak edecek ve salona ~::ında aktolumın konkordato hak- Trosmiyerle müteveffa «Aleksand ı- ni huzura kabul etmişlerdir. B. Be
t\kt teciler ile dinleyiciler alınmıya- kında bir maknle neşretmiştir. rın emelleri kuvveden fiile çıkarılı· nes, baş m harriri nezdlerinde kırk 
Bır. Alber Muse bu makalesinde yor.» demektedir. beş dakika alıkoymuşlardır. Şimdiye 

~tır~ si~~~i komisyon dün öğleden ~Konkordato doğru esaslar dahilin- Polonya gazeteleri de, b u konkor- kadar kabul ettiği gazetecileri 8. Be· 
içrbutun delegelerin iştirakiyle de tesbit edilmiştir. Bu suretle altı dato hakkında tafsilatlı ~:::-i)'atta nes on be§ dakikadan fazla tutma-

ırnanu akdetmiştir. milyon Yugoslav katolikleri ıiyaai bulunmaktadırlar. mı§tı. 

birliği tarafından tatbik edilmek- dahale hakkındaki beyanatını kay• 
tedir .. Sovyetler Birliği, milletlerin detmekle ve -şöylece makaleye de
refahmı düşünen memleketlerle sı- vam etmektedir: 
kı ve samimi surette alakalar te- «Alman hükümeti tarafından 
sis ederek barış tansiyelinin bütün kontrol edilen dairelerin bu beya
unsurlarının teşekkül ve istikrarına kontrol edilen dairelerin bu beya
çalışmaktadar.» nattan lazım gelen neticeleri istih

T ass telgraE ajansının Şanghay- raç edip etmiyeceklerini öğrenmek 
dan haber verdiğine göre, vaziyeti isteriz.. Bu takdirde, Alman istih
müzakere etmek maksndiyle Çinin barat bürosunun, Sovyetler Bir· 
muhtelif parti ve teşekkülleri mü- liğindeki faaliyetine bir nihayet ver
messilleri tarafından Kulin sehrin- mesi icap edecektir.. Maamafih, 
de açılan konferansta Çang : Kay - biz, mösyö Hitlerin bu nutkundan 
Şek kürsüye çıkarak, Nankin hüku- bu gibi pratik neticeler alınması ih
metinin hiç bir Japon taleplerini timallerini ümit etmiyoruz .. Yalnız 
kabul elmiyeceğini, harici müteca- şu noktayı kaydederiz ki, mösyö 
vize karşı koymak ve Çinin istik- Hitler Sovyetler Birliğiyle ve iki 
laliyeti!'li korumak için milletin bü- memleketin de menfantlerine teva
tün kuvvetlerini temerküz ettirmek fuk ettiğini tanımak mecburiyetin
maksadiyle var gayretini sarfetmek- de kalmıştu. Mösyö Hitlerin bundnn 
te bulunduğunu beyan etmiştir.. sonra söyliyeceği nutuklardan vo 

Konferansta hazır bulunanlar bulunacağı harekattan kendisinin 
generalin bu sözlerini sürekli alkış- bu son beyanatına ·uygun düşüp 
larla kar~ılamışlardır.. düşmiyeceğini kaydetmek çok ente

«lzvestiya» gazetesi, yeni tayin resan olacaktır .. » 

• • 

SON H .ABER .. 

Erzurumda gençlik hareketleri 
-

Erzurum Karışık takımı 
Şehrimize de gelecek 

Erzurum, 6 (A.A) - Üçün:u umumi mi.ıfctlislik mıntakasında yedi vi
layet sporcularmdnn mlileşekkil bir Doğu karJ~ık spor takınıı yurd dahi
linde bir turneye çıkacaktır. Kafile 13 Ağustosta Trnbzondan hareketle sı

rasiylc Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Konya, lzmir, Istanbu1n gidcx:ek 
tir. 

' Takım lstnnbuldn Galatasarayla maç yapacaktır. 
Sporculann seyahati şimdiye kadar yapılan progrnmn göre 21 Eyliıldı 

nihayet bulacaktır. Ha1en muhnbcrc edilmekte olan diğer bazı vilayetler· 
den de müsbct cevap alınırsa bu gezinin bir müddet daha uzaması muh· 
temeldir. 

Erzurum, 6 (A.A) - Ziraat vekruetince hnlk tohumluklannın ıslahı için· 
Erzurumun ılıca nahiyesinde bir tohum temizleme evi kurulac:ıkır. Bura· 
da ç.ihçinin tohumlukl:ırı parasız ol:ırak çalkan:ıc:ıktır. Tohumlukların ıs

lahı bnkunmdan çok verimli olacağı muhakkak olan bu yrdım çiftçileri çok 
sevindirmiştir. 

Feci bir cinayet oldu 

Binnaz dokuz yerinden 
yaralanarak ölmüştür 

Istanbul, G (Yeni Asır - Telefonla) - Bugün Fatihte, Haydar yangın ye
rinde küçük bir kulübede feci bir cinayet vak'ası olmuştur. Siirdli kumar· 
baz Ibrahim adında biri, Binnaz isminde bir kadını dokuz yerinden yarala· 
ınak suretiyle öldünnüştür. 

Vak'a şudur: 
Siirdll Ibrnhim, ötcdenberi sabıkalı ve daima polısçe aranan bır adnın· 

dır. Binnaz, Ibrahiınle on yedi scnedenberi beraber yaşamaktadır. Son de
fa lbrahim, yine bir suçtan h:ıpse girmiş, Binnaz dn usandığı bu sabıkalı· 
dan kurtulduğuna memnun olarak arabacı Mustafa isminde biriyle yaşama· 
ğa baş1nmıştır. 

Siirdli Ibrahim, bu defa mahkumiyetini doldurarak tahliye olunmuş ve 
doğruca Bınnnzın ynnına gitmiştir. Binnazın nrnbacı Mustafa ile yaşadığı
ğım haber aldıktan sonra Ibrahiınde kıskançlık damarlorı kabarmış ve ka· 
dını ynkalaynrak dokuz yerinden biçak1amıştır. 

Binnaz, bu yaralnrımn tesiriyle derhal ölmüş Ye katil Ibrahim de kaç· 
mışhr. 

Kntil pohsçe şiddetle aranmaktadır. 
Vak'ndan sonra arabacı Mu~iafa şunları söylemiştir: 
- Ben evde yoktum, sabahleyin erkenden çıkmıştım. öğleye doğru lbo 

rahim aelmi.s, kotJllUda bulunan Bimuw çağırarak bu işi yapmıştır. 



rum .• 
bu İJC benim ne yard1DWD dokunabi-- Amma belki de doğrudur .• 

~ - Daima ayni ıey.. Yel alıp götG· lir~ M 
1
_ S 

~ - ar& aatraa bunu 
,~r .. 

N L d • • •Öyliyecek.. Baronun kona;. haricinde - e &a ar ayı... --· 
- Merak etme, çok zaman yazamı- ıeninle nerede bulU§mak nıümküodür) 

J'acııklar böyle.. - Beting ve ben hemen her akşam 
-Yazık .• Mektupla~malt ne iyidir.. Sen - Lazar gannda Kamcı barına. gide-
- Bitirdin mi fU yaveleri.. riz.. 

' - Ruhumda bir hanet Yar .• Yanı- _Tanırım .• Mark sana talimat ver• 
mizda bir !§ılc ve elim.izde bir ltülab melt üzere oraya gidecek .• 

kızarmı~ patatesle .aadet bulduiumuz _ Fena bir feY yapılmayacağım ha-
~ zamanı habrlıyorwn.. na vadedersin ya).. Sinemada olduiu 

- Sus, deli kız.. 
gibi nihayet bir kız kaçırma olsun.. 

- Oh, gerçek .• Affedersiniz bayan 
- Bin frank alel hesap ister Öıişin) 

&~. B 
- Beni mahvediyonıun .. Fakat e· - Başından geçen nedir) 

- Zengin olmak hevesi.. tinge, bir hediye vereceğim .. 
- Ne nlii.. Bu centilmenin yerinden ' - Büyük iş .• 

kımıldamadığı halde bize faydalı ola- Sen yolunu bulmu~sun da öyle 
flÖy]iyorsun, Flavi de Merey.. cağını ısczmiştim .. 

- Servet uyurken gelir.. - Ben onu istediğim yola soka.en-
- Kiminle ) ğım .. 
- fyi ıseç.ilen erkekle.. Odet Flo.viyi bin frank değerinde 

- Heyhat. ben daima fena acçe- bir şefkatle kucakladı.. Sonra çabuk-
~m.. ça gözden kayboldu.. Flavi hemen Mar-

- Eminim ki biraz paraya ihtiyacın ke telefon etti.. Yalnız birkaç kelime 
ıvar •• 

- Evet, yüz bin franga .. 
- Vay, ve ne yapmak için .. 
- İş sahibi olmak ve Aşık olduğum 

bir centilmene bir meyhane nçmak 
Jçin .• 
J - Peki amma dostun ne olacak) 
\ - Dostum fakir bir centilmendir. 

- Şarabı o mu tqıyacak ') 
- Kendisi de içmek prtiyle. Val-

lahi, yüz bin frank için ruhumu §CY· 

Jtına satmağa hazırım.. 

- Şeytan bu pazarlığa girişebilir. 

- Hata eder, zir her şeye mukte-
pirim .• 

- Herkea bunu iddia eder .. 
[ - Ben doğrusunu söyliyorum. 

r - ın n daima biraz fazlasını ttöy
fer.. Neyse, ben pazarlık etmem. lıte 
elli bin frank teklif ediyorum .. 

-Ver .• 
- Çok acele 

iııkın kim) 
ediyorsun ... Şimdiki 

- Flavi .. 
- Rica ederim .. 
- Nazik bir mesele .. 
- Söyle ayol, ıenin yaptıklarınla kı· 

µ.rmamağı öğrendiın •. 
- Ayni evde doğduk.. Sen benim 

h yatımı benim seninkini tanıdığımdan 
~aha iyi bilirsin. 

- Öyle ise çıkar baklayı ağzından. 
- B. Vilyam Betingtir .. 
- Baron de Villebonun baş seyisi 

mi? 

- Rica ederim, eatabl müdürü.Fran• 
sızcayı tek tük konuşan emsalsiz bir 

adam •• Hem de benimle evlenmeğe ha-
7ır .•• 

- Senin paranı yeyordur mutlak .• 
- Affr:dcrsin, öyle değil.. Benim ver-

diğim parayı kabul ediyor •• ileride bir 
ticardc giri~ek üzere bu parayı bir 
kenara koyuyor.. Zira evleneceğimiz 
zaman bnşk tarının emri altında çalış-
mak istemiyor .. 

- Şu halde ısen de ebedi vadeli bir 
nvam elde etmek istiyorsun .• 

- Bunu bana vndetmiştin .. 
- Hizmet mukabilinde .. 
- Bütün ruhumla hizmetine hnzı-

rım .. 

llj - Ru~un _:ra_ğlam mı~ 
~ - Çelık gıbı .•• 

- İş bnııında görürüz ~ekerim. Ça
Lu\: hayale kapılma.. Beting cenapları
Pnt ıevgilisi olmııdıın ıikayetçi deği-

söyledi.. Zirn bir çok kulakların teces
süsüne açık olan telefona pek itimadı 
yoktu.. Nihayet ressam Piyer Lehortu 

kabul etti .• Ressam tablosunda Flavinin 
giyeceği on sekizinci asra mahsus kos· 
tümü tedarik için ölçüsünü ıılmağa gel-
mi~ti .. 

- Size uygun olan 42 numaralı man· 
kendir sanıyorum.. Güzel bayanım, de
di ... 

- Hayır nzizim .. 44 numaradır. 
- T ebriklerim.. Size, pek geyilme-

miş bir kostüm bulmağıı çalıpcağun. 
- Zaten ben pek ikrah etmem.Vak-

tiyle başkasının elbisesiyle bir yere git
tiğim de olmuştur .. 

- Güç zamanlar geçirdiniz mi? 
- l lem de pek güç .. 
- Ben de.. Ne iyi idi o zamanlar, 

derler .. 
- Diyenler hata ederler .• 

- Geçmiş zamanı aramaz mwnız) 

- Ha ret çekmek itiyadında deği-
lim .. 

Çok görmüş geçirmiı bir kadın hiU-

yesini zevkle dinliyebileceğini ummuş 
olan ressam bir ıey Öğrenemiyeceğini 

anladı, sustu.. Çünkü aldığı aipariıi kay
betmek işine gelmezdi.. Maioetini temin 

eden ressamlığı. sadece kendisini eğlen
direcek olan Lir romana tabiatiyle ter-
cih ederdi .. 

Filhakika bayan de Mareyin haya
tında bir çok maceralar vardL. Onun 
doğuş adı Flavi Buktin idi .• Babua bir 

marangozdu.. Annesi de namuslu bir 
kadın .. Her ikisi .lcüçü.lc kızlannı iyi ye
tiştirmek için çok çalışıyorlardL. Çocuk 

o kadar güzeldi ki kötü yola sapması 
tehlikesi vardı .. Bu da gecikmedi. 

Mahalle çapkınlıklarını, Venşan or
manına kadar uzatılnn a~k gezintilerini 

ve ~İne bir marangoz ve kom~ kızı 

olan Odetle birlikte şüpheli delikanlı
larlıı. l.urulan münaı;ebetler:i çnbuk ge· 

çelim.. Bunlar ilerisine nisbetle masum 
hemşeriliklerdi .. Bermutat babanın to
katları ve kıLın yalan tevilleriyle netice-
lenirdi.. cOaba, yemin ederim ki fena 
bir fCY yapmadım ve bir daha yap
mam.> Bir haftalık iyi bir halü hare-
ketten sonra yeniden ayni maceralar 
bq)ardı.. ... 

-BiTMEDi-

.I 

1 Kızını kirleten 
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A ' 

~aye. ~ 

Barda bir gece 
Acı bir soğuk val'dı. bir genç kızın hayatında yalnız bit- ka. 

zelenen karları şehre yığıyordu. mıyan erkeklerden biri idi. Ona bütün Amerikalı . ._.. . . ..... ~. 4 .-

Kutupta kışlıyanların vaziyeti Fenlandı·ya Kurşun renklisi, yeniden yeniye ta- re 1'endini gösteren ve bir daha unutul· 

Tam, Viyanalıların Viyananın husu- kalbimi verdim. Onun bundan haberi 

SeyY_ahlar D?b~ Telsizci emniyet içinde Filosu ~~=~J;:~:;;t:~~::::~ ~~~::.~:~=re~ti~:~:~~i k~:y:,: 
rvonıgte gezıntı ld ki b•ıd• da manevrada bilirmiştim. Ertesi günü şark ekspre- duk. 

k 
o u arın l l ır ı Helsingfors, 6 (A.A) - Fenlandiya si ile karıma ve çocuklarıma kavuşma- - Ne biçim adamdı bu, tarif et ba-yap QCQ donanması Helsingfors önünde manev- ğa hazırlanıyordum. na, dedim. 

Belgrad, 6 (ö.R) _ 918 Amerikan Moskova, 6 (AA) - Tas ajansı bildiriyor: ra yapmakta olduğu sırada ortaya ulak Bu sonuncu serbest akşamımı, on iki - Gülecel~siniz ..• Dedi. Ve ciddi bir 
seyyahın, hAmil bir transatlantik Yu- Şimal kutbu Sovyet istasyonundan haber verildiğine göre kutupta kış- bir Rus filosu çıkmış ve manevrayı ta- sene evvel çılgın bir bekAr hayatı ya- tavırla ilave etti: 
&oslav limanlarını ziyaret için Dobrov- lamakta olan telsizci Krenkel çok az kuvvetti bir makine. ile kısa dalgalar kip etmek ister gibi bir vaziyet almış- şadığum Viynnada eski hatıraları taze- - Darılmayın ama ..• Tıpkı size ben-
lliğe gel.mq ve demirle~tir. Uzerinde çalışmakta olan Honolululu bir radyo amatörü ile irtibat tesisine tır. lemekle geçirmek istiyordum. ziyordu. 

SeYYahlar Dobrovnikte üç gUn kala- muvaffak olmuştur. Radyo amatörü şimalde buzların çözülmesi dolayısiyle Fenlandiyayı resmen ziyaret etmek- Stcfans kilisesinin yanından acele Ateşli, derin götleri üzerime dikil-
tak gezinUler yapacaklardır. sabih buzlar üzerinde kurulmuş olan kutup kampının emniyeti hakkında te olan Alman tahtclbahirlerinin takar- adımlarla geçtim. Bir küçük sokak ba- mişti. 

800 Amerikan seyyahını hlmil diğer endişelerini izhar etmiş ve buna cevap olarak Krenkel kutupta kışlayanla· rübü üzerine Rus gemileri ortadan kay- şında önüme kıristal yağmurluklu bü- [çimde anlaşılmaz bir şüphe uyan-
b· gele- rın tam bir emniyet iç.inde bulunduklanna dair teminat vermiş ve kamp bolmuştur. yük bir kapı çıktı. üzerinde ışıklı ya- dı. ır vapur da yann Dobrovniğe · 1 
cektir. civarında suhunetin sıfırdan aşağı iki derece olduğ.unu tasrih etmiştir. Engel zılarla (Gazino Döfran.s) yazısı vardı. Acaba o Ingiliz ben mi idim? Mütc--
llelgrad, 6 (ö.R) _ Nevyork Kollejin- • e • e & Bu eski aşınnyı derhal tanıdım. Gör- madiyen beni anlatıyordu. Titreyen se-

den on dokuz kız talebesiyle mUdUrle- Yugoslavya devlet varıdatı artıyor mediğim gün ve senelerdenberi silik, si, hafızamın eski hatıralara ait boş-
ti Dobrovniğe gelmişlerdir. Bunlann 1 V l soluk bir hale gelmişti. Tıpkı düşmüş luklnrı nrasında çınlıyordu. 
lnensup oldukları kollej, Amerikanın en f ı Q nız kadınlar gibi bir düşkünlüğü vardı. - Nihayet, dedi, bir gün gilU. Ay· 
ten&in ail k d 8 k ı d k • t tçeri girdim. İşte dans parkesi, kUçük rılırken: Mizi... Tekrar geleceğim. de-
le he Da;;a=~nı::r:m;:~e;~ :~: an a ar a ı asarru Sov yetler mi? localar ... Bar sahnesi, yandaki küçük di. Arkasından ne kadar ağladım bil-
decekti dr 6 (A A) s· t hfill kapı, hususi odalara giden küçük kapı... sen... Sonra... Sonra... öbürü geldi. r. Lon a, . - ıyas ma er 

Nasyonalistler hesabı da fazlalaşıyor ~:;: v:~::;a~~;ı::e~ş1:!:~ ~:~~ ::~~i vaziyette ..• Hiçbir şey değiş- =:u;ı1!~ ~:~g~~~\1d:.0k B::~~r~~ 
lı İçerisi yarı yarıya boo:tu Miic:teriler- Budapeşteve gitmemizi yalvardı. Hal-qükümef nümayı·_fl/ere mına yegane engel sayılan Sovyetlerin • '$ .: -... • • J 

:r Belgrad, 6 (Ö.R) _ Resmi istatistik- geçen sene ayni milddct zarfında yatı- tarzı hareketine bağlı olduğunu söyle-, den kimsenin üzerınde suvare elbıscsı buki ben Ingilizi seviyordum. O da 
l.. f db • l 70 ·ı d" 1 k yoktu. cGelirim, demişti. Onu hekliyecektim. 1<arşı e ır a ıyor tere göre, 937 senesinin ilk altı ayında rılan para arasında ını yon ınar ı mektedirler. 

Viyana, 5 (A.A) _ Hü..kümet, nasyo- Yugoslovyadan 290,235 tonluk ve 273 bir tezayüt vardır. Geçen sene başlan- Iyl haber alan mahfiller, Almanyayı, Dansözler isteksiz isteksiz kımıldanı- Bangcri reddettim. Aradan seneler geç· 

rıalistler tarafından Avusturyanm istik- milyon dinarlık mısır ihraç edilmiştir. gıcından mayısın sonuna k~dar muhte- Fransız - Ingiliz deniz karakolunun il- yorlardı. ti. Ingiliz gelmedi. 
laun.e :münafi nümayişlere karsı şiddetle Bir kanunusaniden 31 mayısa kadar lif bankalara 998 milyon dinar yatını- gasını istemekte ısrara sevkedecek olan Bir ga~n beedni kardşedı~dı: G . b Içini çekti. Sesini yavaşlattı ve devam 
t-L" ~ ·uı ban- b harek hissettikl · d" 1 - Gustı ner e ıın. ustı ar etti: 
-.uı tedbirleri almaktadır. Şimall tasarruf ınaksadiyle Yugoslav mı Dllfb. A-ıı. .. 1-.n u tarzı etten erı en ışey sah'b" idi O 1 • l kah - Beş param voktu. Gelsin monin. 

/\.VUsturyada Deuscher Tyrhlsbund n,a. kalarına yatırılan paranın miktarı 11 Bu sene devlet varidatı da ~~tır. gizlememektedirler. ı ı · . n~ a on sene evve ço - .1 

~ altında faalif{::tte bulunmakta olan milyar Dinardır. Şimdiye kadar ta-- Bu senenin ilk altı ayındaki van~t, ge- Bu mahfiller Moskovanın bu neticeyi 1 baplık etmıştun. . . . Nihayet işte üçüncüsü çıktı. ~iz güç-
lllllnastik cemiyetlerı· feshedilml.:ıtir. Bu sarnif için bu seneki gibi rağbet göste- çen senenin ilk altı ayındaki varıdattan nazan itibare alarak 14 Temmuz. pU\nı- . - Dışarı çıktı, nerede ıse gelir. De- sUz bir serseri.·· Çaresi.ilikle başı ona 

.,, d bağladım. Günlerce aç kaldığım oluyor-
cerniyetlerin emvali müsadere edilmiş- rilmerniştir. Bu sene yatırılan para lle 220 milyon dinar fazladır. nın kabulil için sarfedilen gayretleri 1 ı. . ük' • du. Hata onunlayım. 
tir. bo ıkannamağa çalışacağını ümit Çalgıya yakın kUç hır masaya otur-

.B şa kç . 1 - dum. Tanıdık bir garson gördüm. Bir Bazan döğüyor. Kaç defa karar ver-
J\hn u cemiyetler geçenlerde Avusturya Cephelerde sükunet var etme tedir er. b l şarap ısmarladım. Garsona: diın, Lir kere daha döğecek olursa ..• 

anları eski muhariplerinln Velsde Bir ka U - Bir matmazel Mizi vardı ... Şimdi Mantosunu kavuşturdu. 
~:l>rnış oldukları merasim esnasında L c b 11 M 11" h ne alemde acaba .. Dedim. Garson güldU. - Geç kaldım... Artık gitmeliyim. 
Iİ) aya Azasından bir takımını gönder- argo a e eronun Belgrad, 6 (Ö. R) - i 1 Sl - - Yine burada ..• Dedi. Her vakit bu- Dedi. 
ı· İ§ ve bunlar orada bir takım gürültü- hat nazırı bugün öğleden sonra sal· raya gelir. Fakat çok değişti- Hiç eski- Şaşırmış kalmıştım. Muhakaktı. Bu 
ü nUınayişlede bu merasimi ihlll et.- tanat naibi Prens Pol tarafından ka-
~l • • h • • lık l si gibi değil... kadın benim yüzümden ısltrap çekm~· 
. 'l=da eyaletlerdeki bir takını mu- vazıyetı va ımmış ~:r~ dilmit ve yemeğe a onu muş- Geçmiş zamanla bu günümü aramak- ti. Ona ne yapabilirdim? Ilenrilnhaeldı·ğe~~: 

Sik: taki farkı açıkça görüyor, hissediyorum. şey yapmalıydım. Başını ö ""6' 

ıQ~ı::;:~~~:.rinin de reshedilmesı bek- -- - - - B. Sandler V arşovaya Şarap kadehini dudaktarıma götürür- bir zamanda elimi cüzdanıma attım. Bir 
Paris, 6 (Ö. R) - Faşist kaynak· ıman tam bir sa~t devam etmiş ve ·a k ken aradığım hatıralardan artık bir deste banknotu beceriksiz bir hareketle 

P 1. lar, Largo Caballeronun vahim bir şehre yüzlerce obüs atılmıştır. Nas· gı ece eser bile kalmadığına kani olmuştum. tabağının altına sıkıştırdım. 

.. o o nya hareket başında olduğunu ve cüm- yonalistler şimdi de şehrin merkezi- Varşova, 6 (A.A) - lsveç hariciye Barın kırmızı perdeli kapısı aralık- Başını kaldırdı. Derinden derine göz· 
huriyet kuvvetlerinin ikiye ayrılma- ni ateş altına almışlardır. Madrid- nazırı Varşovayı resmen uyaret edecek landı. lerıme baktı. 

Oarefmen/eri Be/- sı gibi bir netice verecek olan bir ih- de müthiş telefat vardır. ve Polonya ricali ile siyasi müzakereler- tçcri bir kadın girdi. Ben, parayı alırken mahcup olur diye 
O• · tilaftan bahsediyorlar. Cümhuriyetçiler, naayonalistleie de bulunacaktır. Bu ... Mizi idi... başımı çevirdim. Elimi sıktı. Gitti. Ta· 

gJ-aJda karşı/andı Valansiya mahfillerinde bu ha- atşle mukabelede bulunmuşlardır. Sandlere diğer nazırlar refaknt ede- Garsona seslendim. Miziyi yanıma bağın allına bakınca paraları aldığını 
ne herler tekzibe bile değeri olmıyan Saragos, 6 (A.A) - Havas ajan· cektir. çağırdım. Geldi... memnuniyetle gördüm. 

heı 'lgrad, 6 (ö.R) - Polonyalı kırk gülünç yalanlar şeklinde tavsif edil· sının muhabiri bildiriyor: B • H itler - Mizi... Beni hatırladın mı? Bu hiıdisenin tesiri altmda dalmış kal· 
ldşllik blr 8~etmen kafilesi şehri- miştir. Cümhuriyetçi tayyareleri dün Dudaklarımdaki basma kalıp tebes- nuştım ki karşımda Gustiyi, barın eski 
~ Belıniştir. istasyonda Yugoslav Roma, 6 (Ö. R) - Bütün lapan- şehrin üzerine bombalar atmıflar- Almanyanın davala- sümün arkasında ruh ve dimağ yor- patronunu gördüm. Beni hemen tanı· 
ı hetrnenteri tarafından karşılanan Po- yol cephelerinde hareketsizlik var- dır. Bunların bir kaç tanesi boş ar· ğunluğu seziliyordu. Başını salladı. Ko- mıştı. Hoş beşten sonra: 
ıotıyalılar, burada blr ay kadar kalacak- dır. Yalnız Tiruelde pişdar müsaCle- sa.tara, dört tanesi de Delpinar kili- rını anlatacak nuşmağa başladık. Gülüyordu. F..ski ha- - Affedersiniz, dedi. Mizi ile beraber 
~· ikametleri esnasında ilk okul nıeleri kaydediliyor. sesinin karşısına düşmüşse de kilise· Berlin, 6 (ö.R) _ Nurcnberg'de top- tıralardan bahsediyordu. Ara sıra dedi oturduğunuzu söylediler. Terbiyesiı.11· 
__ usullerlnl tetkik edeceklerdir. Bdgrad, 6 (ö.R) - İspanya nas· ye bir şey olmamıştır. lannn nasyonal sosyalist fırkasının se- kodu yapıyordu. Buna raf,'lllen ısmar- ğiıni mnzur gön.in. lnşaallah kendisine 
r-•••m•z-z;;r.r.,;:r~7.;::' yonalistleri bugün de sabah saat 8, S Bir eve bomba isabet etmiş Üç ço- nelik kongresinde devlet reisi B. Hitler, lama ve ucuz neşesi alnındaki asabiye- para filan vermemişsinizdir. 

Bu•• yu•• k · dan itibaren Madridi bombardıman cuk ölmüş, 4 çocuk ta hafif surette Almanyanın muhtelif davaları üzerinde tini hissetmemek mümkün değildi. Yüzüm, sırrımı ~ etti. 
etmeg~ e başlamı11tır. Bu bom bardı· yaralanmıştır. - Orkestra bir İngiliz melodisi çalwor- Patron·. 

-s noktai n87.arını bildiren siyasi bir nu- J 

8• uk · du Birden· - Yazıklar olsun g""' kalmışım, de-

lr hl.na aranıyor l l t ırat edecektir. . . ~:.. . Kı'lı·se er l Sabık nazır ...... .................................... - Bu şarkıdan nefret ediyorum, <le- di. Muhakkak size de o Iogiliz hikaye-
b Kadın do .. vu··ıur·· mu··?. d" · · nl tm l - 1- B ku"çu··k mas-Q.USusl blr hastane yapılmak için ı. sıru n a ~ o acUA... u . 

'sılc Müzeye çevrilmiş Trenden inerken Kemer caddesinde Kançeşrne mev- - Niçin, dedim. kara yine kurnazca bir parti \•urdu. Es· 
b' rnanzaralı, havadar, bahçeli ve kiinde Kadı·r ogw lu Mehmet ı·le karısı B h d d ka kı· aşın· aları go··rdtikçe onların hesabına 
"ll'ıniye yakın odaları bulunan sıh Roma, 6 (ö.R) _ Italyan gazeteleri k [ d h ey u e yere ne en canını sı yım. 
ht - ya a an ı Ze ra arasında kavga çıkmıştır. Başkalarının bedbahtlığı daima can sı- milliyet değiştirerek bir masal, bir aşk 
b· bir bina ve birbirine bitişik iki Sovyet Rusyada 2900 kilise, 33 sikagoğ Mehmet, kansı Zehrayı dövmüş ve kar. Ben kendi kendime ettim. lnsan ve his masalı okuyor. 
1lla aranmaktadır. Sıhhat Vekaleti- ve 19 cami.in mektep ve müzelere tah- Bclgrad, 5 (A.A) - Sofyadan bildi- I 

tlhı kab ı 1 rildiöine göre sabık nazırlardan ve çift- yapı an §İkayct üzerine yakalan- daima kendi kabahati yüzünden bed- Şimdi oskcstra şefim Rudinin karısı-u farliy e b~ sene kontrat vil edildiğini yazıyorlar. 0 

l'ap.1- f kas roıştır. baht oluyor. dır. Onun hatırı için tahammül ediyo--
uacaktır. Hastane kanuna uy- ç· p • t ~i ır ı reisi B. Guitchef Avrupa ve 

~l bir plAn dahilinde geniş arsası in nazırı arıs e bilhassa Parise yapmış olduğu seyaha- Kemali dövmiif.. Uslu uslu clilümsedı. Sonra devam rum. Çünkü Rucllden çok memnunum. 
o t.ı b [ Arapfırını caddesinde Sabri adın- elti: Sersem bir kafa ile yerimden kalktım. 

p ta hususi hastane yapmağa mu- u unuyor tinden avdetinde s fy d t d . d b. . l ~ka 0 a a ren en ıner- a m i e Kemal arasında çıkan kav- - Sen Ingilizsin değil mi? ... Ah .•• Bardan çıkarken dudaklarım mırıldanı-
la ~ap!ı:~~7:.erle on senelik kontrat Paris, 6 (A.A) - B. Şotan bu sabah ken tevkif edilmiştir. gada Sabri, Kemali fena halde döv- O da senin gibi bir Ingilizdi. Kendisiy- yordu. 

(l-n-· k Çinin Paris sefiri B. Vellington Koo ile Murnaileyhin tevkifi csbabı hakkında roüştür. Sabri zabıtaca yakalanmış, le on iki sene evvel burada, bu gazino- - Bar kadını ..• 
..... ır posta utusu 321) e müra- 1 ik h""k.. t ı kk d ~t. 

5 
_ 

1 
S.G (l4SO) Çin maliye nazırı B. Kungu ve Be Ç a u ume gazete ere hiçbir tebliğ verme- ha ın a lazım gelen evrakı yapıl- da tanışmışım. Ben onun için bir bar Dışarıda karlı ve soğuk bir havada 

,........_ _ sefirini kabul etmiştir. ıni.şlir. __ mıştır. kızı .•. Bir hiçtim .. Halbuki o benim için. bulunmak bana çok sıcak ge~-...,.. 

Sultam tcslım edemem eliyor. 1 leınemışlerdt. elden vele! Vele! ' Bırden bire odanın gızlı bir yan ka-
Onun arkasından has odncı, elindeki Şiıncli yolu açık, ortalığı boş bulan Diye bağırmağa başladı. Arabın bu pısına atıldı, açtı, ve kaçtı .. 

kırbacı sallayarak: l lala Siileyman ağa ve arkadaşları ileri babası tutmuş cin gibi bağırmasını ha- · · · · · · · · · 
- Dağılın. be herifler! Ayıptır be! ln- yürüdüler. Artık biperva ilerleyen bu şına bir kılınç vurup: Lala Süleyman ağa ve arkadaşları içe. 

l san velinimetine karşı durur mu? Da- kafile ellerine mumlar alıp oda oda do- - Ahhhh! riden cevap alamayınca birleşip olanca 

't azan : Tok Dil Tefrika No: sa 

ğılın! laşınağa başladılar. Yüzlerce mumun lniltisiyle susturdular, ikiye parçala-, kuvvetleriyle kapıya dayandılar, kapt. 
Diye haykırdı ve ilerleyip elindeki ışığı s::ırayın pençerelerinden dışarıya dılar. Bir hayli daha koridor geçip ha- birkaç dakika içinde sağlamlığını kay

kamçı ile eskiden döğdüğü pehlivan aksedince yeniçeriler şüphelenmişler ve rem dairesinin ileri odalanna hayhuyla bedip öndekileri odaya yuvarlayan bir 
Mehmede bir kamçı indirince kıyamet hatta yeniçeri ağası, snkahnı sıvazlayıp, yaklaşırlarken ilerideki bir odanın ka-I! kopma ile odanın içine devrilq1işti. Gi· 
derhal koptu. Pehlivan Mehmet has saraya nazır pcnçeresinden bakarak: pısı açıldı. 1ki elleriyle açılan kapının j renler birbirlerini çiğneyerek. mumla-

~,, Diıarıdan akan bu cemmi gafirin 
>t11 )" bahçesini doldurmalarını gözetli
~I ~aı lala Süleymanın adamları der
~\>r lÇeri haher verdiler .. Zaten tetik 
li\t, bnan iç kuvvet, ba,larında Lala· 
ı,.,11 aı ağalar, Zülüflü ağa ve önde peh
tıı, ~ Mehmet olduğu halde kılınçlan
~/1nçerlerini sıyınp harem daireşine 
ı... 1 ar A ·•ıltt •• rtık sarayda velvele uyan-

ı .. 

~eçrkı ......._ N eri yerlerde : 
~~ . e duruyorsunuz, padişahımız cl-
t Ctdiy k . 

!)\ ,~ or. alkınl Haykırı§larıyle ha-
~ ~lq l:a.larının bir çoklarını henüz dnl
>11~ tı Uykularından uyandırarak bü
lıftr '°c kalabalık bir toplulukla yürü-.. La1c· 
lı ~li .. 

1 
ın valde sultanın kapı ağası 

tf tlitü ... . 
\. ad Yu ı~ıterek evvela kendi ta-
ı.. anıları ld·w · d- .. 
''llliıti. .. ge ıgı zannına uşup se-
......._ . 
l>~~eyı Ccldiniz mi~ .. 

1 
• Pehlivan Mehmet .• 

- Geldik> Diye bağırdı .. Sesin ya- odacının bileğini tutarak kolunu burup - Allah Allah daha gece yarısı ol- kanadını tutarak sofaya b~ını çıkaran rın çoklarını söndürerek, o! Hay! Vay! 
bancılığını farkeden kapı ağası birdenbi- çat diye kırdı, o: madı, sarayda bir hal var ama nedir bir kadının, yüksek sesle: Tut! Yok! Yakala! Sesleriyle odaya dal· 
re durakladı ve sordu : - Offffff! Feryadını saldığı sırada ar- acaba. - Geldiler mi Mercan? dılar. 

- Ne var> Neye geldiniz> Ne isti- kadan birisi ve daha birisi ve biı·kaç ki- Diye şüphelcnmeğe başlamıştı. Ye- Dediği duyuldu. Lala Süleyman ağa Odada ne cin vardı, ne şeytan, ıpıssız 
yorsunuz yoldaşlar > şi üzerine üşüşüp has odacıyı hançerle niçeri ağası ljÜphesini defetmek için ye- önde idi: I ve tenha idi, lala Süleyman yerden ha-

- Ne isliyeceğiz büyük valdeyi isti- riyle param parça ettiler. rindcn çıkıp ocağa gelinceye kadar ara- - Beli geldiler! Geldik! Diye haykı 

1 

caklnrını oğarnk kalkıp: 
yoruz, padişahımız bize onu teslim et- Kapı ağasının adamları gelenlerin dan geçen yarım saat zarfında fıkianın rmca, Kösem Sultandan başkası olmı- - Ulan be herifler Köprü gibi he-
sin! Üzerlerine atıldılar ve ha.la has odacının koptuğunu feryatlarla koşup yeniçeri yan bu kadın birdenbire kapıyı ka-ı• piniz sırtımdan geçtiniz, üstüme yı~ı-
Kapı ağası mumların l§ıklandırdığı sa- parçalanmış cesedini tekmeli yen pehli- ocağına gelen sn.rayın somuncu başısı patarak arkasından sürgüledL lanlar cabası ... Bir de odada insan bu-

ray sofasında yüz kadar silahlı görün- van Mehınedc kılınç vurup evvela onu haber vcrm~ti. Odanın içinde ellerini havaya aça-
1 
Iamıyorsunuz. nah! şu yan kapıya ko--

ce yumuşadı: doğram doğram ettiler, fakat lala Sü- .. .. .. . .. . .. . .. rak, gözleri dört donen Kösem sultan: şun! Kösem Şultan buradan kaçmıştır. 
- Pe.,ki gidip haber vereyim. Fer- foyman ağanuı ndamları da boş kalma- Lala Sülcyman ağa ve arkad:ışları el- delicesine koş:u,. ' Dedi. Lala Süleymruıın işaret ettiği 

ınan alıncaya kadar bekleyin! Cevabını yıp kılınç sıyırarak: terindeki mumlarla Jıarcm dairesinin - Eyvah! .. Eyvah! .. Haber almışlar! bir perde ile kapalı yan kapıya koşup 
verdi ve giderek yerinde olmıyan Dör- - Ha bre! Hayyyyt! Narasiyle saldı- odalarına dalarak, kapı kapı geı.ıncğe Eyvah!.. Can gitti elden! .. Ben Yeniçe-igüldiır, paldır bir dehlize daldılar, bir 
düncü Mehmedi göreceğine, etrnfma oırınca şaşkına dönen ve beklemedikleri Kösem Sutanı aramağa başladılar ve ri sanmıştım! Eyvnhl.. Ne yapayım şim-,zaman bir cariyeyi kovaladıkları bu 
gece. yapılacak suikast için topladığı üç! bir hücuma uğrayan; saray adamları, 1 Valde Kösem Sultanın bulunduğu dn- di ben 1.. clclılizlerdcn ilerleyip, mahşer halinde 
yüz kndar silfihlısını ayaklandırdı. Ya- İ bunların nz kuvvetini çok sanarak bir ireye yakın gelince baş kapı oğlanı bir Hcyecaniylc fır fır döndü, bu sırada• kıyamet ve gürültü ile dolap odasına 
runa Kösem Sultanın has odacısı bir gö-l neticeye varmadan darma dağın oldu- arapla karşılaşınca, lala: kapı vurulmağa başlamıştı.. vardılar. 
zü yılmaz deliyi alarak döndü, gelecek lar. Ortada bir iki ceset kaldı. Onlar - Kösem Sultan nerede? Diye ara- - Aç! Yoksa kırarız!. Koscın Sultan, eskiden ölümüne 
haberin ne olacağını sinir buhranı için- f gece yarısından sonra suikast yapmak bın yakasına yapıştL Arap birdenbire - Aç ta teslim ol r.. karar verilip, kaçarak kurtulan cariye-
de bekliyenlerin üzerine yürüdü: ( hazırlığıyle yeniçerileri bekliyorlardı. şaşırıp: - Canını kurtar!.. nin giniiği dolaplardan birisine sokul· 

- Pad· ah da ılsınlar di 



Sahife 6 

n ilk mülakatını §Piyer Burg 
yapmıştı? 

vaziliğine 

nasıl~ 
Gazetecilikten sahne 

Bir Fransız mecmuasında şu rne- ~ 
raklı sergüzeşti okuduk .. Henüz on L · 
iki yaşında olan bir çocuğun mu
vaffakıyet yolunu kendi kendine 
nasıl açtığını göstermek bakımın
dan küçük okuyucularımızı alaka
dar edeceğine kaniiz .. Piyer Burgon 
ndlı bir Fransız çocuğu 932 senesi 
haziranında F ran:ıız hariciye neza
retinde, M. Heryoyu ziyarete git
mişti .. Heryo yeni kabinesini he
nüz teşkil etmiş olduğundan Kc
dorse) in koridorları etrafını saran 
gazetecilerle doJmu tu.. Yeni ha
riciye nazın acele yürüyor, soru
lan bir çok suallere cevap vermek 
istemiyordu •. Kendi mesai odasınm 
kapısına gelince gazeteciler arasın
da ayni heyecanlı alaka ile kendisini 
takip eden on iki yaşlarında sarışın 

bir çocuk gördü .. Onun da elinde J 
kalemi ve not defteri, omuzunda 1 
bir fotoğraf makinası vardı .. 

nasıl 

Piyer Burgon 
-.,...,...-

• • 
geçmıştır 

mülakatı temin eden Piyer Bur-
gondan takdirle bahsediyorlardı. 

O günden sonra Piyer Burgon 
F ransanın tanınmış simaları aracı
mı geçti .. i 934 senesi ilk kanunun
da Paris akşam p:azetelerinden 
~ Norte T cmps» idarehanesinde bu
lunuyoruz.. Gazetenin bas muhar
rm gaz•tecilik hayatının ilk safha
sını büyük bir cesaretle açan Pi •er 
Burg("lmt l nbul etmiş bulunuyor
du ... 

--- Gaz~temi kapadım .• Artık ha
kiki gazetecıliğe girmek röportajlar 
yapmak ıc-tıyorum. . Beni angaje 
eder misiniz, dedi .. 

-- Hiç te büyümiife benzemiyor
ne zararı var.. Ben de 

gazetecili~e on dört yaşında başla
mıştım •. T aliin açık olsun yavrum. 
Bugiinden itibaren «Çeşitli haber-
ler» sütununda çalısacaksın .. 

Bu suretle de bjr !lene geçti. Pi
yer Burgon gazetecilikten kafi de
recede hevesini almış bulunuyordu. 
Artık on bes yaşına da basmış bu
lunuyordu .• Knfasmda yepyeni bir 

l\i: fikrin filiz.lenmeğe başladığını his-

' 

setti .. 

1 
\V<olt Disneyin "'fthes ri olan«Mi-

key Mouse>> filim~eri beyaz perde! de b""yük bir muvaffakıyet kazanı-
1yordu.. :almz cocuklar değil, hü
jyü:c zdamLr bile bu fi1imleri 'ka
t ! kat la "e• r diyorlardı .. Fransa
da bunhnn aynini yapma w ı dii'?iın
dü .. tlk küçi.ık fılmini hazırladı. Bu 

stüdyo ra.lıiplerini h yraulı1;: 
içinde bırr-kmı_tı •. Kendioinden hu 
yoldaki .çaluımalarındn d vrun 
mesini istedıler .. 

Nihayet 1937 senesi temmuzun
da. Şanzelizcnin en büyük rıinemn
larından birinde Piyer Burgonun 
ilk renkli filmi gösterildi •• Mcvzu
unun inceliği, resimlerin büyük bir 

;pcao. 

Şu Turlupin ailesinin başına ge- mişler ... Bu çocuk meraklı resim yırtılmış ki .• Kafalar, kollar, baeak• 
!enler pişmiş tavuğun başına gel- çeker diyerek resimlerini çektirmiş- lar, gövdeler, §Spkalar kannakarı" 
memiştir.. Bir kerre size bu aileyi ler... Kemal fotoğrafları çekmiş... şık olmuş.. Kemal bu işin altından 
takdim edelim .. Çok neşeli olan çıkamamış •. Siz sevgili okurlanxn~ 

Kilişeleri kurusun diye pencereye Jtı silahtar amca, keyifli hala bir gün isterseniz bir tecrübe edin .• Şu a 
yeğenleri yetişkin bir kız olan R~- k.oyınuJ .. lzmirin inbatı malum •. Bir adamın parçalarını birer birer btl" 
zan, koskoca bir delikanlı olan Ö- kerre esmeğe başlayınca pencere ka- larak bir kağıt parçruıına yapıştırık 
zalp ve mini mini Dedeve Nino~m panmış .• Kilişcler parçalanarak yer- Sonra boyayın.. Sizi eğlendirece 
yhnlanna alarak foto Kemale git- lere serilmiş .. Amma o kadar tuhaf bir oyun olur bu .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köpekler 
Canbazlıkta insanlar 

kadar muvaffak 
oluyorlar 

Emzikteki bebekleri , .. 
kolayca taşımak için 

Gözlerini ona dikerek merakla ı ~J!§~~ 
aordu : "'~t; ... 

- Sen burada ne arıyorsun oğ
lum? 

1 muvaffakıyetle yapılmış olma"ı, 
renkleri, müziği bu filme ümidin · 

- idare etmekte olduğum gnze
te namına sizden bir mülakat al
mağa geldim .. 

-- Adın ne senin } 
- Piyer Burgon .. 
Sevimli Fransız diplomatı 
- Peki, dedi .• Ve derhal eline bir 

kağıt alarak temiz ve muntazam ya
zısı ile «Le petit Lycee» - küçük li-

~eli - gazetesi adına olarak Piyer 
Burgonun istediği mülakatı yazma
ğa başladı .. ilk satırlar böyle ba~lı
yordu : 

«Aziz direktör, gazetenizin gelip 
geçici bir muharriri sıfatiyle .. » 

Ve bu cümle devam ediyor, M. 
Heryo Fransız gençliğini ilgilen
direcek mevzular üzerinde büyük 
merakla okunan mülakatını yaz
mış bulunuyordu .. 

Ertesi gün Şapoğrafla çıkan «Le 
petit Lyceen» gazetesinden evvel 
bütün F ransı7. gazeteleri bu müla
katı neşrediyor ve tecrübeli repor
törlerin muvaffak olamadıkları bir .... .. 
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KAY A'NIN ....................... . 
............ Afrika Seyahat;.. ......... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• '\'~~: l-lllC.J\l"E.C:t 
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Kaya, bir erkek elbisesi giymiş olanı rine uzanırım. 

balık kızına seslendi: - Karar mı? 
- Mis Fiş, Mis Fiş ... 
Bahk kızı epiyce uzaklarda kalmıştı. 

Düdük öttürerek Kayaya cGeliyorunn 
der gibi cevap verdi. Hava müthiş sı
caktı. İkisinde de yollarına devam için 
~h yoktu. Ne yapacaklardı. Mis Fiş 
dalgın dalgın konuştu: 

- Doğrusunu istersen Kaya, bende 
artık yol yürüyecek tahammül yok ... 
ölsem adım atmıyacağım. Jsterscn ge
ceyi şu onnanda geçirelim. 

- Geçirelim, güzel... Güzel ama ... 
Geceliyin vahşi hayvlanlar ormanda bize 

rahat vermezler. İşitiyor musun, daha 
pdiden sırtlanların, çakalların sesle-

• işitiliyor. 
• - Ben bir ağaç kovuğuna girer sak
Jruurım. 

- Karar ... 
Mis Fiş onde, Kaya arkada orman yo

lunu tutmuşlardı. Tam sık bir ağaçlığa 
sapacakları sırada karşıdan ellerinde 
kalkana benzeyen aletler, oklar, mızrak
larla bir siırü siyahi mc>ydana çıkmıştı. 
Mis Fiş ihtiyarı harkinde haykırdı: 

- Yamyamlar ... 
- Eyvah yamyamlnr ... 
- Yere yatalım ... 
- Hayır, yere yatmaktan fayda çık-

maz. iyisi mi hnzırlrklı bulunalım ... 
Sen tabancanı hazırla... Ben de baba 
yadigarı biçağımı tetikte tutarım. 

Afrikalı siyahiler kendiJerini gör-
müştü. Birdrn orman içinden müthiş 
canhıraş bir ses işitildi. Bunu ahlar, 
vahlar, bağırışmalar takip etti. Ne olu-

fevkinde bir sevimlilik ~ennistir. 
Artık Piyer Burgon ikin~i bir 

«Walt Disney» olmak yolunu tut
muştur •. işt peri masallarını andı
ran bir muvaffakıyet şekli .• 

Küçük okurlarımız, hayatta çe
kingen , pısırık olmamanın faydası
nı görüyorsunuz, değil mi? 

Size bu vesile ile Piyer Burgonun 
resmi ile «Coincelle - ViHe» odını 
taşıyan !ilimlerinden bir kaç sahne
yi veriyoruz .. 
....................................... , .. 
Bir Japon prensi 

Berlinde 
Berlin, 5 (Ö.R) - Japon impa

ratorunun biraderi prens Şişibu, 
Nürenbcrgte Nazilerin senelik kon
gresinde bulunacaktır .. -.. 
r.ıda Kaya dört taraftan sarı'ldıklarını 

büyük bir teessürle görüyordu: 
- Zavalh Mis Fişciğim... Bu defa 

biz.i fena halde avladılar. Ben galiba 
senin masum kanına da giriyorum. Ne
reden bu seyahat hatırımıza geldi de 
seni denizden uzaklaştırdım. Ne de ol
sa denizde rahatın iyi idi. Ben sana 
m5.ni oldum. Affet beni... 

- Neler söylüyorsun Kayacığım ... 
Senin kabahatin yok ki ... Ben kendi is
tC>ğimle Afrika seyahatine iştira1' ettim. 
Hem böyle münasız sözleri bırakalım 
da hal•atımızı kurtarmak çarelerini araş
tıralım. 

Afrika ~yahileri bir sıra, büyük bir 
halka halinde t traflannı sarmıştı. Bu 
halka gittikçe daralıyor, bir sürü oyun
lar, haykırmalar bunu takip ediyordu. 

lşte bu sıralarda 1cİi ki Kaya, Mis 
Fişin yanından ayrılarak vahşilerin ön 

sırasına yanaştı. Sağ elini tabancasının 
tetiğine koydu. Sol elini göğsi.inc geti
rerek Tanrıya hamdedercesine bir te
mennada bulundu. Ve karşı ağaçlardan 
birini tabacasına hedef ittihaz ederek 
ateş etti. 

Bu hareketi beklenmiyen seslerle, ba
ğırışmalarla karşılandı. KüçUk Kaya 
Afrikalı vahşileri teskin etmek için eliy-

le işaretler yapıyor ve: 
- Sakin olun ..• Benden ılı.e fenalık 

~ .... iiiıi~.;;..~~~----
y az mevıimi kırlarda, deniz ke- hamakları andıran bu bir nevi ~i 

narlarında tabiatin ıerinlikleriy- lıncak beşik anneleri en büyıı 
le kucakl(Jfma işidir. Bir pazar külfetten kurtarmıştır. 
günü kimıe evde oturmayı düşün- Canlanın bir taralını anne bit 
mez. Plajların çekici cazibeıine tarafını baba tutabilir. Böyleci 
dayanılmaz. Yalnız henüz em- çocuk kendilerine hiç ağırlık "er; 
zikte bebekleri olanlar c.Naııl ge- meden kırda, plajda rahat raht!1 
zelim, naııl hava alalım?» diye dolaıır, yavrularını da tettl' 
üzülürler. Bu üzüntüleri, yersiz- havadan laydalandırmıı olııt• 
dir. Çocuklar için el çantalarını lar. __.;. 

rinde bütün cazibe ve ıukut kanunla- yetiJtirilmiı buı köpekler bu ifte jıt• 
n ile alay ediyormufÇU&Da oynayan aanlardan biç te geri kalamıyacak!~ 
canbu kendi hayab kadar muvaffaka- göıteriyorlar ... Bir köpeğin en nıüP"' 

yetini de müvazeneyi temin hususunda canbulaıkJan yapabilmeıi İçin ayı.ır" 
zekiama borçludur .• Fakat zannetme- sabır, tahammül istiyen zahmete ıı-t• 
yinlz ki hayvanlar inaanlar kadar ıyı lanarak kendiainden hiç beldennıİ1et' 
canbu olamazJar .. Canbazlıanelerde ıeyleri yapabiliyor.. # 

gelmez. Ben sizi severim, iyiliğinizi is- zın: :ymuştu. Fakat yedikten sonra mıyacaklarını, kendilerine reis yapacıı~ 
terim, demek istiyordu. gözlerinde memnuniyetini ifade eden larını söylediler. Bunu vahşilerin ft"P 

Hakikatte vahşiler de bu güzel çocuğu bir mana belirmişti. Gülüyordu. Vah- de büyük bir minnetle kabul ediy~ıı
pek sevmişlerdi. tçlerinden reis olduğu şi adam belki hayatında ilk defa olarak Kaya ile Mis Fiş atalarında bir koıv; 
anlaşılan biri Kayanın yanına yaklaşa- gülüyordu. rans akdettiler. Uzun uzun düş\il1d iJ 
rak milli adetleri üzere seJ!mladı. önün- Küçi.ik Kayanın Mis Fişin de istira- ler. Nihayet Kaya vahşilerin kralı, JJ ııl 
de eğildi. Bunu bUtiln vahşilerin ayni hatleri yerinde idi. Her gUn munta- Fiş de vah§Uerin kraliçesi olmağı tcab 
şekilde tatbik ettikleri selfun vazifesi zam bir .surette av etleri yiyorlardı. Ak- etti. 
takip etti. şamları, gün kararırken köy civarında Vahşilerin köyünde tamamen yerlJ 

Bu sırada Mis Fiş de meydana çık- toplanan vahşilerin mızrak oyunlarını mişlerdi. Kaya kendisi için tek lcll it 

mıştı. Kaya Mis Fişi kabile reisine: seyrediyorlardı. Vahşiler küçük Ka- villaya benzeyen bir ev yapılmasını e# 
cEşim Mis Fiş! diye takdim etti. Sonra yayı insanların fevkinde bir mahl\ik retmişti. Binlerce zenci derhal orJlls.Jl' 
hep beraber kabilenin bulunduğu cSi- farzediyorlardı. Hele Kaya, yüzlerce dalarak en güzel ağaçlan kestiler ve ge' 
ragoşu> köyüne gittiler. vahşinin gözleri önünde silahla bir ya- tirdiler. p 

Kaya köye girince, reisin çadırına mi- ban karga.<ıını avlayınca hepsi de hay- Kaya binlerce ağacın yerlere :·~ 
safir edi~ti. Mis Fişle birlikte çadı- retten donakalmıştı. Onda bir fevkala- dığını görünce hatırına daha Jl'lÜ ·cJ8.I 
rm içine girerek bir müddet istirahat et- delik olduğu muhakkaktı. Hepsi de birşey gelmişti. Afrikanın bu iptl 
tiler. Bir vahşinin getirdiği bol suda ibadetlerinde, kendilerine böyle fevka- görüşlü, iptidai yaşayan kabilesini d~ 
yıkandılar. Ve getirilen av etlerini kı- lade bir mahlt1k gönderdiği için Tanrı- üstün bir hayata kavuşturacak irnk 
zart.arak yediler. ya dua ediyorlardı. ları hazırlamak istiyordu. Binler~e .8~ 

Afrika vahşilerinin reisi Kayanın ve Mis Fiş belki de bu zenci köyünde kütüği.i kendisine cidden iyi bir fikıt 
Mis Fişin yemek yeyişlerini büyük bir daha uzun müddet kalmak istiyecekti. ham etmişti. . t>if 
hayretle seyrediyordu. Kaya, av etle- Fakat Kayanın canı sıkılıyordu. O ken- Binlerce ağaç ki.itüğünden yepyerıı ~ 
rini çalı, çırpılara g~çirerek ateşte kı- disi için her gün yeni çehreler, yeni şehir kurmak ve zencileri bu evlept!• 
zartınca vahşiler bundan fazla birşey tabiat parçalan arıyordu. Her gün ye- oturmağa teşvik etmek, alıştırmak uP 
anlamamışlardı. Neden kızartıyor diye nl bir şey öğrenerek Afrikanm hususi- yordu. Bu fikrini kabile reisine aÇila~ 
birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. yetlerine nüfuz etmek niyetinde idi. zaman fazla bir şey anlaşılmış de~ ot! 

Çok zeki bir çocuk olan yaramaz Ka- Kaya nihayet meseleyi vahşilerin rei- Fakat çok iyi karşılanmıştı. Şirnd~ 
ya, etler kuarınca bunları vahşilerin re- sine açtı. Ayrılacaklarını söyledi. Bu binlerce insan ev inşaatında, J{aY' o# 
isine de ikram etmişti. Vahşilerin reisi haber köyde şayi olunca zenciler dö- emrinde çalışıyordu. Afrika yerl ,tf 
evvela kızannış etleri titreye titreye eli- vUnmeğe, acı çığlıklar koparmağa baş- bu inşa ameliyesinden ne çıkacağınl 
ne almı§ ve büyilk bir korku içinde at- lamlf1ardı. Hensl de Kayadan ayrıla- - Sonu yedinci .alületl• ,,,,. 
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anlattı 
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Bu maruf futbolcu şimdi futbol ekiplerinin 
vaziyetleri hakkında tetkikler yapacaktır 
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İNGİLTEREDE . 
Centilmen yetiştiren 

mektep 
Jngilteredc Princcton üniversitesi, 

hakiki bir tCTbiye enstitüsüdür. 
Princetonda tahsilini yapan bir kim

se, ikinci bir nile hayatı yaşar. Tahsil 
sadece kup kuru bir ders hayatı takip 
etmek ve sinemalnra .devam etmek de
ğildir .. 

Profesör, hususi görüomelerde, tpor, 
ve yemek esnasında, öğretmek istediği 
şeyleri talebelerine nnlatır ve bu suret
le de talebesine korku değil, sevgi tel
kin eder .. 

işin en cnteresan ,tarafı, imtihana gi
ren talebelerin kendi hallerine bırakı
larak hiç kontrole tabi tutulmıı.mal~-

Havalarda 
Dünyanın en genç pi
lotu bir Amerikalıdır 
Havalarda 

Nevyork civarında bulurum Floyd 
Bennet tnyynre meydanında, bundan bir 
kaç gün evvel on iki yaşında bir çocuk 
pilot imtihanı verdi. 

BUyUk bir cesaretle yaptığı hareket
leri alkış tufaniyle karşılanmış olnn 
on iki yaşındnki çocuğun adı Edvard So
ınersdir. Babası L. Somers, cihan har
bmda Fransız cephesinde tayyarecilik 
etmiş olan bir zattır. Tekmil Somers 
ailesi tayyare sporuna kcnd.inl vermiştir. 
DUnyanın en genç tayyarecisinin on 

altı yaşındaki kız kardeşi ile on yedi 
yaşındaki erkek kardeşi de önUmlizdeki 

Crete V1ıitchcad 1ıarikalı sıÇ'l"ayışlarınd.aıı birinde rıdır.. günler içinde pilotluk imtihanını ve-
LONDRA, 2 AöUSTOS .. tüm .• llkönce zorluklar çıkardılar.. lmtihnnıı. girmiş olan talebeler im- receklcrdir. Bu karde§lcr içinde en 

k 
lngiliz futbolu bir yıldızım ~akat .Jx:ıkuba.ml.bi~ dd:li~anlı wolmadı- tihan ktı.ğıtlannı tesli~ e~crlelrke~: ~~- istidatlısı olduğuna şüphe olmıyan on 

aybediyor .• Milli maçlarda İngiliz gımı, ıstı~ ımı uşunı:nege mec- ali şu tarzda tespit edılmış 0 ıı.n ır a.- iki yaşındaki çocuk pilotluk imtihanın
halkının milli bir timsal olarak al- bur ~ldugumu nazan dık~te ala- ğıt imznlnrlnr. da tayyaresini bin metrede idare elmiş-
kışladıklnrı «Alec James» artık rak mhayet ~'\na ~ak .verdıler. işte Bir centilmen olarak namusum üze- tir. 
futbol ah d - ··Im· ecele İn artık serbestım •. Şımdıye kadar ay- rine söz veririm ki imtihan esnasında k s asın a goru ıy . - k k d B • · p • t 
Riliz futbol tarihini canlandıran da 5000 fran a;uınıyor um.. un- ne yardım gördüm ve ne de kunseye arıs e genç ız 
~alerilerde en namdar futbol yıl- ~an son~a 20 bın fr~~~. kaza~.aca- yardım ettim.. . .. . ticareti yapan çete 
dıdarımn resimleri yanma Alec gım .• Vazıfem halkı ~uy~k dunya Şunu da kaydedelim:•· bu un~ver-
Jarnesin de resmi konulacak.. Bu takımlarının teşekkullerınden, for- sitenin 720 bin ciltten murekkep bır de Paris polisi, uzun takiplerden son-
Yağh boya resmi çevreliyen Jüb ~alarınd~n haberdar ~~mek oldu- kütüphanesi vardır.. ra, kız ticareti yapan bir çeteyi ya-
~dro içinde seyredenler onun lngi- guna gorc çok gezecegım. Tıpkı B. . k ,. kalamağa muvaffak olmuştur. Çe-
liı; futbolunda oynadığı rolü hatır- ko~ulara ait gazetelerin okurlarını ır güvercıne as erı tenin adamlarıbdan biri Tuluzda 
1 h dd. ko•u atları hakkında l1aberdar et l ld ele g...,.irilmi•tir. Bu adamın üzerin-1Yacaklar •. Alec James yaş a ıne . "" . . . - cenaze a ayı yapı l -~ y 

acltned futboldan çekilmesini tiklerı gıbı ben de futbolculann Va- . h .. .. de bulunan bir telgrafın meali §U-
tta e~ be ec1· ? B k ziyetleri fert ve takım halinde kud- Amerıkarun Nev - Jersey üku- dur : 
"' p kettırde·n1· se dp nLoırd una ço ret ve' kabiliyetlerı· ve formaları metinde Forth Monmouth ıehrin- Alel~~e larla 1· ed.l b" 
·•ıera e ı ıyor u.. n ranın en hakk d . d .h h b" . tirak eden üa şart tes ım 1 e. ı-
lll h il · d b" · d b" ın a malumat vereceğım.. e cı an ar ıne ış .. . leeek iki yüz tane güzel paketım 
k u teşem ote erın. en. ır.ın e ır NiM RESMt ANTRENÖRLER Moker adındaki son guvercın, as-
aç dostunun verdiklerı zıyafette, l k .. b. la ·ıe küçücük me var.» 

en nefis yemekler en nadir şarap- Arsena takımı dirijanlanndan en ır ~~~~e a .. ~.1 
- Orana, Cezayir ve Buenos Ai-

la ' . biri bana dedi ki · zarına goturulmuştur. ked . k · 
r ve en pahalı Havana aıgaralan d k" · .. .. .. B .. . Am ika ordusuyle rese kız sev en çetenın mer ~ı-

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

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

zaralı cok temiz ve emniyetli ye~iine oteldir. 

~~ • - • - DEnEUİA. 
KELVİNATOR iki defa daha az lfledlii _ _ _ 

hatde aynı randiSman elde edilen yeılno soiuk hava do!apl~ 

. 18 Ay Veresiye !Satış 

SAHiBiNiN SESi araaında Alec Jamea kararım şu .. - M~ ~ml ı . 1 ~ezecek k,
1
buyuk ~.u- b" r~t gufrcın d k.ergarp cephesin- nin Pariste olduğu söylenmektedır. 

au ti l t çuk butun ngı ız ta ım annı goz- ır ı c ransa a ı Ö .. .. d k" .. I .. d V ART H U R V ETTE R 
re Fe boan] at mı~ dır : b k ~ . . den geçireceksiniz .. Belki yeni yıl- de askerlik hizmetini yapını§ ve d nuı· muz ed ı gunkerd~çl ın ke .. en- &ZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
- ut u on an ı tıgım ıçın d l b l bT . . rd b .. ..k f •daları dokunan iş- re ımanın an sev e ı me uzere 

terle.ettiğimi söyliyemem •• Futbolu ızFar bo~ a ı ırsınız.. l k A l f u~a ~yt~. a} olan 23 kızın hüviyetleri tespit edil- AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güler 
çılgınca se\'erı"m Ve b·ır amato··r ·ut oyuncusu 0 ara rsena ı er gormuş ur.. f k A . . y d. k O d h k MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••... 
· ·· k ·hl fk · M~u 33~fu~mya~ra -mı~ı~ eı ~ ran~ areet~---~~-----~~~~~~~~~---~-~~-~~ &ıbi futbol oynamakta devam ede- ter etmış u unuyorum. . a at nım . -k .. .k k 1 b 

t ~. F k f l b" resmi bir antrenör olarak ona bağlı merikan ordusun baş kumandanıy- me uzere ı en urtarı mış ve u D. Nu. 937-99 
t eugımla .• nka afut ~~~desyonke .1 ır .. 

0
ykun- kalacag"ım ~Boş .saatlerimde ihtiyacı le fırka kumandanlan arasında irti- esnada bir çok çeteci de yakalan-. Gayri menkul malların açık 

o r tooı an çe ı mege a- · · .. .. . . . . 'ba · · · B 1 
ta d" S ka · · k olanlara goruslerımı bıldırecek 1 tı temın etmıştır.. u uçuş arın- mıstır.. nrtttrma ilanı Bir alacag"ın temini iıtifaıı em· 

lzmir ikinci icra Memurluğun· 
dan: 9074/937 

r ver ım. por ryerının ısa ~ ' d b. · d M k d"' k - Madde 126 
olduğunu bilirsiniz .• istikbali düsün- icap eden tavsiyelerde bulunaca-ı an ırı~ e. 0 er, fşmanın ~r- , .. , .. d t ·ı rinde icraen mabçuz belediye ar· 
ltıek lazımdır.. - ğım .. Bu antrenörlüğüm tamamen ŞU!_l yag1?1uruna tut~ m.~ş .. v~ u vç gun e ayyare ı e Bergama icra Memurluğun- sa bonolarının satılmasına karar 

fahridir .• Zira kulübüme yapaca- mucadelesı arasında bır gozunu kay- L d ~ h dan: ·ı . . s· . . 
EHEMMlYETU TEKLiFLER. ğım hizmetler mukabilinde hiç bir betmiştir .. Kahraman güvercin, bu- on ra - -:ııang ay Açık arttırma ile paraya çevri- verı mıttar •.• ırıncı artt.ı~~~ 
Parisin büyük evlerinden biri, ücret kabul etmiveceğim.. na rağmen bin bir güçlük arasında Şimali Okyanus~a muntazam lecek gayri menkulün ne olduğu: 9/8/937 tarıhınde pazartesı gunu 

bir müddet evvel bana çok mühim AYRII~MAYI BlLMEK.. baş kumandanına çok ehemmiyetli hava seferleri tesisi uzun zaman- lk" od b" 'k"l b" "kt l saat 16 da Sarraflar çarşısında 
b" kl f b l T kl fl .. c • d h h ·· bir haber getirmı· stir.. Güvercinin dan beri göz önünde · tutulmakta- .• ka,ekırf 1 ar,b. ır mfı ar

5
av u, ır te i te u unmuı:tu.. e i er <~poru msanın n a enuz par- ~ b mey icra kılınacaktır. ltbu arttırma 

f ~ b k h 1 ~ d ·· d l'k d t T J L d ·ı ş I ır e m ıranı ır ıo ayı, Utbol temaslarına aitti. Düsün- laklığını kaybetmediği fakat crgeç u a raman ıgı or unun gun e ı ır.. ngı ız er, on ra ı e ang ıay .. h . ,b. b h neticesinde takdir edilen kıyme-
ltıek için vakit istemiş, Arsenaİ ta- kuvvetten düşeceğini hissettiği bir resmi tebliğine de geçmiştir.. arasındaki seferi 84 saate indirebi- va agacını avı ır ap ane 
kamının idarecileriyle görüşmüş- zamanda terketmesi müreccahtır.. 550 yı[danberi leceklerini ümit ediyorlar.. Gayri hmellnkulünk bulunduğu tin yüzde yetmit befİni bulduğu 

He r ne kadar Amerikanın trans- mevki, ma a esi, so ağı, numa- takdirde en çok arttırana ihale ... 
Universiteler futbol macı • 

Paristeki maçlara 
ltalya iştirak ediyor 

iş/iyen saat . kontinantal ve transpasifik hava rası: Kmık na.biyesi yukarı ma- edileceği aksi takdirde ikinci art-

Hemen hemen 550 yıllık ömrü lınüesseseleri bu işi başarabilecek hailesi Nu. 4 tımanın 11/8/937 tarihinde yine 
olan bir saatin hala kusursuz işle-,lınevkide ise de, İngiltere, yeni bir Takdir olunan kıymet: 250 li- ayni mahalde ve ayni saatte icra 
mcsi, seyrek görülmü~ olan şeyler- imparatorluk hava hattı kurmak ni- ra. kılınacağı ve yüzde iki buçuk del-
d d . · d d Arttırmanın yapılacağı yer, gün 

en ır.. yetın e ir.. laliyenin mutteriye ait bulundu-
J ehan de F elain adında bir saat- • • • saat: 17 /9 /937 cuma günü saat 

k - ğu ilan olunur. çinin eseri olan bu saat, 550 yıldan Kadına hakaret.. 12-14 de Kınık hükümet onagı 
beri esaslı bir tamire lüzum görme- Hasanhoca sokağında Mahmut önünde. 2737 0 479) 
den işlem~kte, dakik~ şaşmamakta- oğlu Hasan Ali kızı Ayşe ile yaptı- 1 - )Abu crayri menkulün art- - d 
d T c. mİf alacaklarının mecmuun an 

8 l • J l • •• b k l ır.. ğı kavgada hakarette bulunduğun- tırma fartnameai 7 /9/937 tari-er lnae af efızm fflUSQ a a art ya- Bu saatin içini tetkik eden saat- dan yakalanmıştır. hinden itibaren 99 Nu. ile Berga- fazlaya çıl<mazıa en çok arttıra-•• . . d • çılar çarklarının hiç aşınmamış ol- -.. ma icra dairesinin muayyen nu- nın taahhüdü baki kalmak üzere 
Pıldı. u c mıllet müsabakalara gır ı duğ~n~ tespit etmişlerdir ki, bu da, 1 IZMIR BELEDIYEStINDEN : marasında herkesin görebilmesi arttırma on b~. gün daha temdit 

, 1 Felaın in müthiş bir san'atkar oldu- t B' iki .. r bed li k • . k ır d ı l ve on betinci günü ayni saatte ya-Mildn 3 Ağustos Hepsi beynelmilel tanınnl,IŞ oyuncu ar- ğuna delalet etmektedir •• Yapılış 'fli A- ın yuz on ıra e .. e- ıçm açı tır. an a yazı ı o an-
ltalya, Paristc yapılacak olan dünya d.ır. Bi~hassa. Pa,·a, Tonl, Piccini, Fros- tarihi 1389 olan bu 'Saatten başka, fi sanaörde Dokuzeylül aokagın- lardan fazla malumat almak isti- pılacak arttırmada, bedeli sabt 

llniversitelcri futbol ve meç mlisabaka- sı, Bagı, Baldo, bu o~uncu.lar ~ras~da- s~at kulesinde, 144 7 tarihinde yapıl- da yapılacak muhafaza duvan yenler, İfbu şartnameye ve 937 -99 isteyenin alacağına rüçhanı olan 
larına iştirak etmeğe karar vermiştir. dır. Hatırlnrdadır kı Berlın °!ıınpıya~- mış diğer bir duvar saati vardır. Bu 13/8/937 cuma günü ıaat on altıda dosya numarasiyle memuriyeti- diğer alacaklıların o gayri men
~ Geçen sene Italynn milli takımının lannda İtalyan takımına zafer temın saatin de acaipliği tek yelkovanlı açık eksiltme . ile ihale edilecektir. mize müracaat etmelidir. kul ile temin edihnit alacakları 
ransız milli takımıyle Pariste bir ma,. eden oyuncular da bunlardı oluQudu B d ba ka t .. K "f 2 - Arttırmaya ı"ttı·rak ı"çı"n yu-

:. • -s r. un an s ora çag- • • ·· k ·· mecmuundan fazlaya çıkmak .. r. hp te'-- ·· tuw· · h ld b·ıı1L_ ,.,._k . .1 d b ğ T · o- • .. • eıı ve ıartnameıını gonne uzere d ~ nıası ıuırrur c gı. a e, ıWWA- ı:..-s rımcı er e eş a •ustosta onu da olduğu gibi yalnız saat yirmi .. . ... • . • • kanda yazılı kıymetin yüz e 7.5 
ttı iki memleket nrasındaki siyasi buh- da antrenmanlarına başlıyacaklardır. On hı· rde bı"r def I .:t!t d • Bq.muhendısliğe, qtirak ıçın de dok- tiyle, en çok arttırana ihale edi-
t a ça m~ a ır.. b" 1. l k akka . niıbetinde pey veya milli bir ban- d 

1 L~· bu maçın yapılmasına bir m5ni teş- altı kişi bu antrenmanlara davet edil- ş· / ~ h san ar ıra ı muv t temmat lir. Böyle bir bedel elde e i · 
'lJ. ışman r ..:Lt.. kanın teminat mektubu tevdi edi-etrui:.o;ti. lialyan federasyonunun miştir. a a ma SUS tnaıwuzu veya banka teminat mek- mezse ihale yapılamaz. Ve satıt 
l'eni kararı ayni uunanda Italya - Fran- BERLlN ATLET1ZM bir "mağaza • tubu ile söylenen gün ve saatte En- lecektir. (124) talebi düter. 
~ arasında siyası münasebetleri düzelt- MÜSABAKALARI . · ümen linir" 3 - ipotek sahibi alacaklılarla k 

1 
k d" • 

~ek arzusiyle ayni zamana tesadüf et- Ağustosun birinci günil Bedin bü- .. Bi~IC:şilc. . Amerikadaki elbise en- c e ge .. • . . • diğer alakadarların ve irtifak hak 6 - Gayri men u en ııane 
ltıektedir. yük olimplyad stadında hakikl bir olim- dustrısı, kalıtesi iyi, biçimi güzel 2 - Oç yuz kırk bır lıra bcdela kı sahiplerinin gayri menkul üze- ihale olunan kimıe derhal veya 

lta!ynn futbolcuları ağustosun üçün- pik müsabakalar gününil yaşamıştır. elbis~leri seri halinde imal etmek ketifli Karantinada Madenci Kadri rindeki haklarını hususiyle faiz verilen mühlet içinde parayı ver
t!U Cünü, Torinoda antrenmanlarına baş- Yetmiş beş bin seyirci sahayı, tribUnleri suretıyle Amerika piyasasını inhi- sokağında yapılacak idi döıeme ve masrafa dair olan iddialarını mene ihale kararı fesholunarak 
~ışlardır .. ~u ~kım İtalyanın en. ıneş- doldurmuştur. sar altına almıştır.. . . . 13/8/937 cuma günü saat on alb- itbu ilan tarihinden itibaren yir- kendisinden evvel en yükıek tek-
.u.r nntrenorlerınden Pozzonun ıdare- Fransız, 1ngiliz, Polonya formalarını ~cak,. ~~onomık bır şekılde ça- da 11:çık eksiltme ile ihale edilecektir. mi gün içinde evrakı müsbitele- lifte bulunan kimıe arzetmif ol-

:;;de olup gazeteler, antrenmanlara yir- taşıyan kırk kadar erkek ve kadın at- !~fa.~ılmes~. ıç~n no
1 
.. rmal bazı ~y :ve K.eJif ve tartnameaini ·görmek üzere riyle birlikte memuriyetimize bil- duğu bedelle almağa razı olursa 

ınaruf oyuncu~·u davet etmişlerdir. let müsabakalara iştirak etmişlerdir. 0 çu ere gore ıma atını yapm~ mec- n.. üh" d" 
1
... • • k • • d • d" l • • d Ak · h ld 

........_ b · · d I .. . .. ~m en ıı ıge iftira ıçm e yır- ırme erı ıcap e er. 11 a e ona razı olmaz veya bulunmaz· 
!!!!! unyetın e o an bu endustrı, ıra • 1 . 1 

• hakl t · ·ı· 1 b"t l a ' V ' f Z d ? h liral k akk ara apu sıcı ıy e sa ı o m • h b .. .. ddetle .naya nın A rı·ka oru ne i i.. yarı kimselerin ihtiyacını tatmin mı a ı muv at temmat sa emen on et gun mu 
akb I dıkça satıs bedelinin paylafmasm- tt k 1 k ttı 

h Birinci Aziziye mahallesinde edememiş ve bu gibi kimselere de m uzu i e söylenen gün ve saatte d h . · k l 
1 

ar ırmaya çı arı ıp en ço ar -
seya ati 1 C 1 1 lb" k ha E .. lin" an arıç a ır ar. "h l d·ı· Ik" "h l Adem oğ u emal, Mustafa oğ u ısmar ama e ıse yaptırma tan ş- ncumene ge ır. 

4 
G·· .

1 
.. d rtt rana ı a e e ı ır. ı ı a e c.ra-

13,ıı,('TARAFI .ılLTINCI SAHtFEDE k k b" l b l - osterı en gun e a ırma-1 'i Ali ile fazlaca içtiği rakının tesiri.y- a çı ar ır Y0 u amamıştır.. ' 3 - tki yüz elli bir lira otuz iki · · k d l sındaki fark ve geçen günler için 
Jarnaınnkla beraber samimi surette N.h b d . b h l L'_ı • • ya lfhra e en er arttırma ,art-
l ça- le, Osman oğlu Mehmedin odasına 1 ayet unun a ir İ tiyaç o - kuru§ oeaeli kqifli Güzelyalida Cer- namesini okumu• ve lüzumlu ma- yüzde 5 ten hesap olunacak fo.iz 
1~1Yorlard ı. Kısa bir zmnan içinde bin- taarruz ederek k k duğunu gören bazı sermaye sahip- •ah Halil Ef d" ·k w k d iri ve dı·gver zararlar ayrıca hük ne 
el"c k apısını ırmıcı v~ ı · ı d N k ş· .. en 1 ıo agı ar§ısın a lu"matı nlmıııt ve bunları tamamen l' ·u!übcnin "atıları yi.ikselıniş, AI- ~ erı geçen er e y t ~ ş T 

l'"L :. • • • • • '-' 1 'k... t ' e v or a ' 1 
- arsada natam kala ka al" yo- k b ] · d · "b l hacet kalmaksızın memuriycti-~~nın bu meçhul köşesinde iptidai bir ıçerıye gırmıştır. 1 apı an şı aye manlar mağazası» adı altında bir • am n. n ızas . a u etmı~ a ve ıtı ar o unur-

hıle, medeni insanlnrın oturabileceği üzerine zabıta Cemali yakalamış ve bonmarşe açarak bu eksiği tamam· nun denıze kadar temdıden yapılnia- lar. • mizce alıcıdan tahıil olunur. Mad-
l!vlere yerleştirilmişti. Bu hfıdise, Ka- eve tecavüzden hakkında kanuni lamışlardır.. ıı 13/8/937 cuma günü saat on al- 5 - Tayin edilen zamanda ~ay de (133) Satıt 2280 sayılı kanuna 
~anın ilk muvnffnkıyctl idi. muamelesini yapmıştır. Bu mağazada normal ölçüde el- bda açık eksiltme ile ihale edilecek- ri menkul üç defa bağırıldıktan tabidir. 

- Devamı haftaya - Biçak çelanif.. ?~se .. yok.tu~ .. B~na wmuka~il. 120 tir. Keıif ve ıılrtnameaini görmek ü- sonra en çok arttırana ihale edi- Gayri menkul yukarıda göste--

, Canı karpuz iıtemİf 
\Q Kemer istasyonunda karpuz dolu 
). ~onlara sokulan Sami oğlu Hüsc
~~~ .. adında biri, karpuz çalarken suç 

u Yakalanmı§tar. 

Çorakkapıda Gaziler caddsinde ıla yuz ellı kılo agırlıgındakı erkek- zere Bqmühendisliğe iftirak için de lir. Ancak arttırma bedeli mu- rilen 17 /9/937 tarihinde Kınıkta 
Abd.. h ~ t H l~r vücutlarına uygun elbise bula- doku 1. u_ _._.__ • hammen kıymetin yüzde yetmİ! 

urra man oglu hsan, asan b"l kt d. I A la l A "ka on z ır&Wl muv1UUU1t temınat L _ • • b I . . . ifbu ilin ve gösterilen arttırma .. . . . ı me e ır er.. n §1 an, merı - • uetını u maz veya satıf ııtıyenın 
oglu Nurı adında hır ,ahsa sebepsız da ı1ımanlar epey bol ki, bu yeni makbuzu ile söylenen gün ve saatte alacaiına rüçhanı olan diğer ala- fartnamesi dairesinde satılacaiı 
olarak biçağını çekerek tehdit etmif- mağaza gördüğü, rağbet karşısın- Encümene ıelinir. · • cakhlar bulunup ta. bedel bunla- ilan olunur. 
tir. Ihsan zabıtaca yakalanmtftlr. da stok bile bulundurmamaktadır. (27-30-3-7) (1389) (2566) rın o aayri menkul ile temin edil- 2729 (1478) 
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~ uw uz csu•os 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehauıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

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

1-26 ..(481) 

ÇEŞME 
llıcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, ban

yo sulariyle birlikte satılıktır. 

Taliplerin ılıcalarda Bay Hüsa
meddine müracaatları. 

1-15 (1302) 

Salihli Kurşunlu Banyoları ·-Şifa hassaları muhitimizd~ tecrübe ile ~abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo'arrla 
bol bahçec\k suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo
bili Sal.hli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

l"F'ij -

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kar· 

yo!a • 100-~S. ~iğer kısımlarda gene insan başına yataksız: 
1 ıncı 50, . ıkınca 40, üçüncü 30 kuruşhır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCı 

Her işte kullanılan 

ZON·GULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
me:ı fiatler dahilinde satılmaktadJr. 

Adres : .Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eıki otelcili. 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
ıeaile bUtiln Eğe halkına ken
diılni sevdirmiştir. 

Ot.Uerinde misafir kalanlar, 
lıendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok husuıiyetlerine ilaveten 
fiatJar müthiı ucuzdur. 

·- TENIA!SlR 
rrw 7Plf 

------· .. Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinaları kumpanyası knrş.ısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~ ......... maı•••IDl .. .__. ............ aa .... .tr 
Sr:ı7Y..zz71.27J.7JJ.T/..L7Y.z7.ZVJ.Jt:ZLzZ7JilJZD'~.AT.:Z/:ıozz;a~·i!Z2:z:za1e 

N RODOS 15 Temmuz 
«CASiNO DEu.E ROSE» gazinosunun açıhtı . -- BAKARA RULET 

Müdüriyet S A l T (Rod0&-San Remo-Campione d'ltalia 

t-: 1. 4, 7 (1433) m 
~r:z:z:r-/.Z7.~~~L77.77./.J.7"/2'ZZJ'J .... mıı: ................ at1~ 
lzmir P. T .. T. Müdürlüğünden: 

1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 1937 tarihinde mer'i
yete girmitti. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu ka
nunun muvakkat maddesi mucibince 1 Aiustos 1937 de mevcut 
telsiz tesisatı ve radyo sahipleri Ağustos 937 içinde ruhsatname 
almağa mecburdur. Bu ruhsatnameler P.T.T. merkezlerinden alı
nacak 15 kurutluk damga puluna tabi matbu beyannameler mu
kabilinde derhal verilir. Rulisatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kuru,luk damga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri Heyetin
ce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca netredilecektir. Bu 
tarif eye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgi.h
lardan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden qağı olan 
yerlerde senede bet lira alınır. lkametgablardan gayri yerlerden 
alınacak ücretler için ayrıca gazetelerle netredilecek tarifeye 
veya P. T. T. merkezlerine müracaat etmek icap eder. 

937 mali senesine ait ücretlerin eylul 937 nihayetine kadar 
P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eylul sonuna ka
dar verilmiyen ücretler % 20 f azlasiyle tahsil ve tefrinievvel ni
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on bet gijnlük 
bir müddet verilir Bu on bet gün içinde de borçlarını vemıiyen
lerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni takibata teves
sül olunur. 

2 - Telsiz kanunu mer'iyete ;girdiği tarihten evvel tediye edil
mit olupta 937 mali senesine sari olan ücretler 937 senesi için alı
nacak ücretten mahsup edilecektir. 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmeai 
caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıci tel
siz tesisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. Ve tesisat zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmak
sızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilir
se bir aydan altı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ruhsat almaksızın yalnız 
alıcı tesisat veya cihazı vücude getirenler veya kullananlar hak
kında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda örfi 
idare mıntakalariyle her nevi askeri memnu mmtakalarda birin
ci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında 5 seneden 10 seneye ka
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında 
1 seneden 3 seneye kadar ağır hapis ve 3 üncü fıkrada yazılı fiili 
itleyenler hakkında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 

6-7-8-10-11-12·13-14-15-17 2706 (1462) 

ıs 

Bir Gripin a imadan evvel 

labrabm ve ağrınan en 
"ddetliıini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çareıi bir kafe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

yormaz. 

7 AGUSTOS CUMARTF.Sl 1~ 
• 

Aldıktan bet dakika ıonra 
-···· ·····--··----·---------·-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
lzmir iskan Müdürlüğünden: 
~~t.elif k~zal~rda Y~l?ılacak göçmen evlerinin afağıda göt• 

terıldıgı veçhıle ınşası ıçın kapalı zrf usulü ile yapılacak rnii· 
nakasa ilamdır: 

1 - lnta edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki ketif 
bedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü ve ,o· 
_aelerde t~tbik olunan tahlil fiat esaslarına göre yükseltilerek bu 
~ere !enıden ~uhammen kıymet tesbit edilmif ve bu evlerin 
!•plerı~~e h~ngı kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı aşa· 
gıda gost~rılerek 8/8/937 tarihinden itibaren on beş gün müd· 
detle yemden münakasaya konulmuf ve mütesekkil komisyonca 
ihalesi mukarrar bulunmuştur. · 

,. A . - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tipi 
kargır. Kaza merkezinde 14 şehir tipi kargir, 

. B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy kar· 
gır, 

C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kargir, kazanın 
Çandarlı nahiyesinde 158 tek 31 çift kargir köy tipi. 

Ç - Foça kazasının Bağaraın mevkiinde 17 tek, 10 çift 
köy tipi kargir. 

D - Kemalpaıa kazasının Yukarı Kızılca ve Parsa köylerin· 
de 22 tek köy tipi kargir. 

E - Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift 
köy tipi kargir. 

F - Kuındası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek köy ti· 
pi kargir. 

G - Cevme kazasının muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi 
kargir. 

2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç olmak 
üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 57,5 kuruştur. Çift 
evlerin 625 lira 48 1/4 kuruftur. Şehir tipi evlerin 410 lira 46 
kuruftur. 

3 - Münakasaya ittirak etmek istiyenler toptan teklif yapa· 
bileceği gibi onar, yirmifer evin intasma perakende suretiyle 
de ittir ak edebilirler. 

4 - Her müteahhit tip itibariyle kaç evin taahhüdüne ittirak 
ederse bu evlerin beherine konulan muhammen kıymetinin % 
7.5 nisbetinde teminat vermedikçe münakasaya iıtirak edeıne:t· 

5 - lnta edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan dairesin· 
ce intaat mahallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine g& 
re yukarıda beher ev için keıifleri mucibince konulan muhaırı· 
men kıymetler kereste bedeli tenzil edilmek suretiyle konulınuf' 
tur. Kerestesi verilecek olan binaların malzemesi, işçiliği he
sap edilerek anahtar teslimi suretiyle ihale dilecektir. 

6 - Münakasaya i•tirak e.tmek isteyenler fenni ve umuıni 
tartname ve planlara görQıek üzere lzmirde iskan müdürlüğün" 
kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya iftirak edecek olanlar teklif mektupların• 
mesul olan feriki mimar veya fen memuriyle miiftereken im:ı• 
edecektir. 7- 10-13- 17 2735 (1477) 



Sperco N. V. Olivier Ve Şü. 
\~T. F. il. Van i e~ Lı ~ ıTET 

Vapuru Acntası Zee & (;0 • Vapur acentası 
RQy ALE ~EERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LINtE BlRiNCl KORDON REES 

KUMPANYASI HAMBURG BJNASI TEL. 2443 
İRAJANUS vapuru 31 temmuz- «Cl-HOSı. vapuru ) 6 temmuzd;ı Lllerman Lines Ltd. 

da limanımıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rotterdam, Hamb\lrg ElıERMAN LtNES L TD. 
>'eden sonra Rotterdam - Amster· ve Bremen limanlarına yük alacak- DRAGO vapuru 1 O ağustosta 
danı ve Hamburg limanları için yük tır. Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
alacalttır.. «KONYA-. vapuru 7 ağustosm çıkaracaktır. 
fiE:RCULES vpuru 7 ağustosta li- bekleniyor. Anverı ve Hamburg H- LESBIAN vapuru 20 ağustos~ 
llıanımıza gelip yükünü tahliyeden manlarından yük çıkaracakbr. Londra, Hull ve ~veraten gehp 
'°nra Burgas - Yama ve Kösten- AMERICAN EXPORT LtNES yük çıkaracak ve aym zamanda Li-
Cc lirnan1arı için yük alacaktu.. Tbe Export Steemıbip corporation verpool ve Clasgov için yük alaca\c:-

SVE:NSKA ORIENT UNIEN «EXT A VIA• vapuru 7 ağusto~ tır.. ., 
BAROAI;AND motörü 1 O ağus- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- ALCERlAN vapuru .1 ~ a~stosta 

~ata limanımızda beklenmekte olup timor limanları için yük alacaktır. gelip Londra ve Hull ı~n Y!1k ala-
"0ttcıdam - Hamburg ve hkandi- Pire Aktarması Seyri Seferler NOT : Vftru~ terıhlen, va-
llavya limanları için yük alacak- «EXCALIBUR• vapuru 30 tem- purların iaim!erı ve n~vdlun Oc-
~· muzda Pireden Boston ve Newyork retlerinin değiıikl.iklenn en me• 

Fratelli 

J. KALOMENI .. 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karıı11ada : Telefon No. 3402 

IZMIR 
Her · cinı e1 ve elektrikle 

müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mlkemmel ve temi· 

nıtla olarak t ir edilir. 

Devaiı- için daimi 'abonman 
RVtCE MARtTIME ROUMAtN için hareket edecektir. ıuliyet kabul edılmez. 

Kumpanyua ... «EXETER» vapuru 13 ağustosta -----------------mmmt:: _______ m 
to ALBA JUUA vapuru 1 2 agus- Pireden Boston ve Newyork için ha

kaydedilir. 

. ata limanımu:a gelip Malta- Mar- reket edecektir. 
8ı1Ya limanları için yük alacaknı. SEYAHAT MODDETI 

· · · · · · · · · · · · · ·" · · Pire - Boston 16 gün 
I ilandaki hareket tarihleriyle nav- Pire. Newyork 18 gün 
un.lardaki değişiklerden acenta me- «GEORGFS MABRO> v uru 
8\ılıyet kabul etmez.. . pap Sa 

Daha fazla tafsilat için ikinci ~3 ~cmmuzda lskcnder:ıye ve ort 
J\ordond FRA TElLI SPERCO ıd limanlarından mal çıkaracak v~ 
\'~Pur ac:ntalığına müracaat edilme- 8:yni gün Köstence Galatz ~c lbrail 
aı rica olunur.. lımanlanna hareket edecektır. 

'l'EL:EFON • 4142/4221/2663 SERViCi MARITIM ROUMAtN 
• Bucarat 

• «DUROSTOIU vapuru 31 tem-···---Diş Hekimi 

l~dulla~ Naci 
muzda bekleniyor. Köstence, Sulina, 
Calatz ve Calatz aktarman Tuna li
manları için yük alacakbr. 
JOHSTON V ARREN UNES Lld. 

Liyepool 
«jESSMOR& vapuru 1 ağustoe

ta bekleniyor. Li•erpol Te Anvers 
HORT AÇSU limanlarından yük çıkaracak ve Bur-

Haatalarmı Birinci 8eJ'ler gaz, V ama, Köstcnce, Sulina Calatz 
ve lbrail limanian için ,.tik alaa.lcbr. 

lobk 36 numarda .bbul eder. DEN NORSKE MIDDEUIAVS-
Sabah 9 - 12 UNGE OSLO 
Öğleden sonra 3,30 - 6 « BAALBEK. motörü 24 tem-
R.andevü için telefon ediniz. muzda bckteniyor. lıkenderi}e, 

TFJ..EFON: 2946 rDunkerk ve Norvec limanlari için ... lıir:,,._. ___________ yük alacaktır. 

En Parlak 

Kudreti 

Daimoa Elektrik pilleri dünyada tanınmıf pillerdir. Daimon 
Pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. 

Uau1D1 depoıu : Sulu ban civarında 28 • 9 HOsnO Uz 
ÔclemitlL 

.._ Cicim IADa Eczaa Kemal Kimil kolonya11 getirdim 

.._ Belli Hilil eczanesine uğramıısın .... 

ICotonyan "Göoül,.mii, Bahar çiçeğimi, Zllmrnt damlasımı, Al· 
drı tüyamı, Fulyamı, Yaıeminmi ? •• 

'-- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olJun Deme• 
li11111ıiydi kokusundan tanı bakalım .•.•• 

:·····································································: • • . . 
~ l,aze Temiz Ucuz ilaç E . . - . . . . . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . . . . 
~ Sı hat eczanesi i 
• • . . 
• • 
~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı E 
: Karş1sında : . . . . - . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TURAN Fabrikaları mamulitıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet ıabunlanm, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem· 

lerini kullaoanıı. Her yerde satılmaktadır. Y alnıı: toptan ıa

htlar için lzmirde Gaı:i Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akya11h Ye j. C. Hemıiye mtıracaat odiıık. 

Posta Kut • .11•• Telefon a4111& 

Tahta kurusu, 
ıinek, aivrisinek, 

pire, örümcek, ka· 
nnca, gilve ,yakar• 

cık, akreb ve yılan 
gibi akciğeri ba

lunmıyan hayvan
cıklara öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'ı formül 

üzerine hazırlan

mış Amerikan 
Vbiz marka ilacın 

her bo7da amba
lajlı ve dökme ha
linde ·aslı en ucuz 
fiatlerle depomuz-

da ıablar. Toptan
cılara mOhim is-

konto yapılır. Sor· 
gulara hemen ce· • 
vap verilir. 

Tele fon 3882 
un •mewe Fi E'ffd 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden.: 
1 - Bu sene tuzlamızda husule gelip azmaklarda uf ak yığın 

haline getirilecek olan tuzların vagonlara tahmil ve elevatörler 
vaaıtuiyle büyük yığın haline ifrağ~ a~eliyesi bet kısım .. itiba
riyle fartnamesine yazılı esaslar daıreıınde ayrı ayrı munaka
ya konmuftur. 

2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel beher to. 
nu 16 kuru tur. 

3 - lhale 16 Ağustos Pazartesi aat 15 de tuzlada mütefek
kil komisyonca yapılacaktır. Taliplerin şarbıameyi her gün 
Tuzladan vya lzmir inhisarlar Bat Müdürlüğü Levazım Şube
sinden almal rı münakasaya iftirak için de tesbit olu1!an gün
de :Tuzlaya bqvurmaları ilin olunur. 

. 5-7- 11- 13 2610 (1457) .,. 

:········· . ma a ••••••••• .. . 
~ Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem . 
S paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır 
: ................•.......••• , ........................................................... . 

. , "· 

. •' -

Daima 
KREM 

RADYOLiN 
• Müstesna bir formülle ve 

· ~ : • · ,: zam:i itina il& yapıldığı ve re-
. · · } ·· · ·· ahet kabUl etmez bir fiatle 

•• • J atıldığı i.:;in yurdda ecnebi 
' namulatının hakimiyetini or
• adan kaldırmıstır. Kazandı

-· ı bu rağbet sebebiyle elde hiç 
; tok bulundllnnadığından da 

nütcmadiyen taze ihzar olu
ıarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; snde 

1~_,,,._._ d~lerinizi temizlemek, koru
nak ve güzelleştirmekle kal
mazsınız, verdiğiniz para da 
wndi cebinizde kaim~ olur. 

Kumral, sanoın, eamer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çiJ, leke ve sivilceleri 'kAmiJen izale 

eder. Yarım aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullaodaklan 
aıbht güzellik kremleridir. 

Krem Balaamin dört tekilde takdim edilir: 

l - Krem Balaamin yağb. gece için penbe renkli 

2 - Krem Balıamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krom balsamin aca badem gece için penbc renkli 

- Krem Balıamin . aca badem gündüz için beyaz renkli 

lnıriliz Kanzuk eczaoeıi Beyoğlu lıtanbul 

Telefon 3882 

ZAFlYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESiRi 

YARDIR 

.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
,_.-. ;a ,,;;;z;;;;;;s: ., ;;---; 

zmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Nezarlıkbatıında müceddeden İnfa olunan vakıfl":r gazino~u 

ihale tarihinden itibaren 31/5/940 tarihine ltadar kıraya venl
mek üzere müzayedeye çıkarılmıttır. ihalesi 18/8/937 çarşam· 
ab günü saat 15 dedir. Yıllık bedeli muhammeni 1020 liradır. 
Taliplerin vakıflar idaresine müracaatleri. 

3 7 13 2660 (14401 
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netice Nankin müzakereleri • 
vermıyor 

• 
çın Japon planını reddetmiştir 

• 

Şimdi büyük müdafaa plinını hazırlamaktadır 

Japonlar Tsingtao ya asker 
her ihrac hareketini 

cıkaracaklarını bildirdiler. Cin kumanda 
' t 

t 
silahla karşılamağa karar verdi 

Japon askerleri 

Paris, 6 (Hususi) - Pekinden ini japon makamlarına haber ver
bildiriliyor: Japon hariciye nezareti miştir. 
elyevm Nankinde Çin hükumeti ile Bazı mahalli mahfeller japonlar
Japon büyük elçisi arasında cereyan I la hadiseler çıkmasından korkmak
eden müzakerelerin §İmali Çin me- tadırlnr. 
selesi ile alakadar olmadığını, Ja- Tokyo, 6 (A. A) - Japon kı
ponyamn buradaki askeri harekatı taatının Çin kuvvetlerinin münferit 
tamamen mahalli bir hadise telakki grup1arına karşı yapmakta olduk
ettiğini b11dirmiştir. lan ufak mikyastaki temizleme ame-

Yine ayni nezaretin tebliğatına }iyeleri devam etmekle beraber ıti
göre SovyetlerJe Japonya arasında mali Çinde sükun devri berdeva~
vahim bir ihtilaf vesilesi mevcut ol- dır. 
madığından iki memleket münase
batının had bir devrede olduğunu 
iddia etmek te doğru değildir. 

Paris, 6 (Hususi} - Tsing Tao
aan gelen haberlere göre bu şehir
deki ameleler sendikası Japon asker
lerinin Tsing Taoya ihrac~na karşı 
silahla mukavemete karar vermiş
lerdir. Çinin her tarafında amele 
aendikalan ve komünistler japonla
rın emperyalist istilası aleyhinde ga
leyan halindedirler. 

Hopeinin yeni §efİ japonlarla teş
riki mesai etmek istemecliğinden is
tifasını vermiştir. 

Elyevm Pariste bulunan Çin ma
liye nazırı matbuata a~ğıdaki beya
natta bulunmu§tur: 

«Japonya Çinde bir toprak geniş
letme siyaseti takip ettiği söyleni
yor. Bu doğru değildir. Zira Ja
ponyanın böyle bir tasanruru tat
bik edecek kuvveti yoktur. Japonyn 
~adece Çini tefrikaya düşürmek isti
yor. Bütün• emperyalistlerin ilk ön
ce yaptıkları şey hudur. «Hakim ol
mak için tefrikaya düşürmek ... » 
Japonya Çini muhtar eyaletlere 
ayırmak istiyor. Fakat Çinin bütün 
Jlasyonalistleri ve komünistleri tef
rikacı müstevlilere karşı ~on nefes
lerine kadar mukavemete karar ver
mişlerdir. Bu hususta hiç bir feda
karlıktan geri kalmıyacaklardır. Çin 
aulh istiyor. Fakat harp etmeyi de 
bilir.» 

Askeri hareket sahcıs:nı gbstcrcn. harita 

Çin askerlerini nakletmekte ve 
TiENÇINDE VAZIYET Tiençinden Peipinge gitmekte olan 
NORMAL. iki tren japonlar tarafından bom-

T okyo, 6 (Ö. R) -Tiençinde va- bardıman edilmiştir. 
ziyet normal şeklini buldu. Şehir, 1 Japon kadın ve çocukları Şangha
ötede beride mukavemete çalışan ya gitmek üzere Kantondan hareket 
unsurlardan temizlendi. Bir kaç 1 edeceklerdir. 
günlük kıtlık zail olmuştur. Gıda Şimali Çin meselesinde Japonya-
maddeleri boldur. nm ihtiyar etmiş olduğu masraf yc-

kumeti Hopcinin muhtar bir hüku
met haline ifrağını kabul etmemek
te ısrar ediyor. Milli müdafaa neza
retinde büyük bir faaliyet vardır. 
Büyük erkanı harbiyede toplamm 
mütahassıs generaller, Çinin müda
faa planını hazırlamakla me~guldür
ler. 

ÇINGT AONUN MODAF AASI 
Tokyo, 6 (Ö. R) - Japon hüku- kunu 57 milyon yen tahmin edil

meli muhtelif japon bankalannda mektedir. Bunun ekserisi bütçenin Tokyo, 6 ( Ö. R) - Bugün japon 
altın ihtiyat depoları vücuda getir-! munzam tahsisatı ile kapatılacakt•r. harp gemilerinin himayesi altında 
mek için tedbirler almıştır. Maliye 1 Londra, 6 ( A. A )-Röyter ajan- bulunan vapurlar, T sing T aoya as
nazın yeni bugünkü paritesi üzerin- sının istihbarına göre halen Çin~ git- ker ihraç ecleceklerini, bu şehrin sa
de tutmak için fevkalade tedbirlere 1 rnekte olan Çin maliye nazırt Bııy lahiyettar makamatına bildirmişler
baş vurduğunu söylemiştir. Kambi-1 Kungun Londrayı ziyareti esn.1sın- dir. 
yo kontrolu iade edilmiştir. da Çin lehine bir istikraz yapılması Tsing Tao garnizon kumandanı 

Şanghay, 6 (A. A) - Hankovda. için bir itilaf hasıl olmuştur. şehre japon kuvvetlerinin çıkmasına 

fili<~.· 
f J t 

~ 

Pekin kapılarında harp aahneleri 

larını beyan etmişler ise de çinliler, Taodaki kadın ve çocukların tahliye japon sefirinin memuriyeti 
bu haberin yalan olduğunu ve ja- edilmiş olduğunu bildirmiştir. 20 da serdettikleri mütalealan 
ponların tuz ve benzin satmaktan katolik rahibe Tsinanda kalmıştır. sanın değişmiş olmasına büyük 
imtina ettiklerini iddia etmişlerdir. Pekinden alınan raporlara naza- mana atfedilmektedir. 

Japonyanın Domei ajansına gö- ran şehir dahilinde sükunet hüküm Dün yerli gazeteler japon ae 
re, japon kadın ve çocukları ve ja- sürmektedir. Surlar h . . d d nin gelmesinCle hiç bir fayda mel 

ha N k . . hl" d ın arıcın e e l d w be ed" la d U pon te ası an mı ta ıyeye e- vaziyet iyileşmişf o ma ıgını yan ıyor r ı. • ı 
vam ediyorlar. Şimdi Nankinde ka- Şa h 

6 
ır. .. huki ayni gazeteler bu sabah bj 

lan japonlar, elçi ve maiyeti ile ja- . ng ayh, .(A. Ah )b. :-dRoyter bütün başka bir hattı hareket kal 
b h . k • h . . a1ansının ususı mu a ırın en· . ] d" pon a rıye as en eyetı ve Japon .. · etmış er ır. 

gazetecileridir. . Bu~u~ ha~~ v~ya sulh . !akında Resmi Çin mahafili Çinin iht 
Tokyo, 6 (A. A) -- Askeri hare- Çın hukumetı ıle Japon sefirı B. Ka- fın muslihane bir surette hali 

kat sahasında 5 ağusto~ta vaziyette vagoe arasında yapılacak olan mü- mesine her zaman taraftar olına 
bir değişiklik olmamıştır. Japon zakerelerin neticesine bağlıdır. beraber şerefli bir netice istihsal 
aleyhtarlığı hareketi artmış ve umu- Japon sefiri Tokyodan almış ol- mek için bütün çarelere baş vur 
mi bir mahiyet alarak bütün Çine duğu talimat üzerine Daireclen ha- ğını beyan etmektedir. 
sirayet etmiştir. Japon tebaası mem- reket etmiştir. Çin mahafilinde ja- Ayni mahafil ihtiyaten ve ta 
leketi terketmeğe başlamıştır. 5 pon sefirinin muvasalatı hususi bir miyle tedafüi bir tedbir olmak üz 
ağustosta japon kolonisi mensupları alaka ile beklenmekteclir. askeri hazırlıklara devıurı edil 
Sankiakov, Kalgan, T aiyuen ve T si- Bazı mahafil B. Kavagoenin Nan- laZJm gelmekte olduğunu kabul 
nanı tahliye etmişlerdir. Tsiman kin iJe asıl müzakerelere girişmeden mektedirler. 
Kia Ceu şimendifer hattı üzerinde evvel Çinlilerin noktai nazarları Şanghay, 6 (A.A) - Nankin~ 
bulunan japon kolonileri ile Satou hakkında bir fikir edinmek mak:sa- öğrenildiğine göre, miJli müdal 
ve Y ounanda bulunan japonlar bu diyle resmi Çin mümessilleri ile konferansı bu şehirde toplanmış 
şehirleri terketmişlerdir. mütekaddim müzakerelerde bulun- Marepl Şang Kay Şekin riyase 

Vaşington, 6 (A.A) - Tsinanda- mak üzere bir kaç gün Şanghayda de toplanan bu konferansa bü 
ki Amerikan konsolosu hariciye ne- kalacağı fikrindedir. hükumet reisleriyle eyaletlerd 
zaretine bir telgraf çekerek Tsing Bu sabah çıkan Çin gazetelerinin aııkeri şefler iştirak etmişlerdir. 

·············vakınıa·ş·nl'a·nin·····ıe·sıri· .. ······· 
ltalyan muhabirleri Londraya . 

lgnilizler de Romaya gidiyorlcir 

derhal başlaması muhte..;;el olan Roma, 6 (Ö. R) - Japon kay- müsaade etmiyeceğini, Çin asker
m~h~samat ~ola~ı~iy~e vaziyet endi- r.akları, ş~mdiye kadar ?.O?_O .:Xmeri- lerinin her ihraç teşebbüsünü silah
şelıdır. Bugun sıvıl Japonlar hima- kalının Çın ordusuna gonullu yazıl- la karşılayacaklarını bildirmiştir . 
ye edilmelerini istemek için bu ak- dıklarını, gönüllülerin çoğu motör- J I k .h ba l lngiliz kTalının ziyaTet ettiği Bel/asttan bir manzara 
şam rıhtımların üzerinde toplana- ]ü kuvvetlerde ve tayyarelerde rnh- baapol n ardmklas ehr 

1 .~acına]. şda~~lp Roma, 6 (ö.R) - İtalyan siyasi ma- suretinde telakki ediyorlar. Bununla siyle hi~tmekte oldukları nıe.ınıı 
ki d ld 

_ b:ld" ş ama ı arı enuz ma um egı - h fil" d 1 ca ar ar. şacak mütahassıslar o ugunu ı ı- d" a ın e söy endiğine göre İngiltere beraber şu prensip noktaları nazarı dik- yeti gizlememektedirler. 
Muhasımlar sefere hazır bir vazi- rıyor. ır. .. ile yakınlık tesirlerini göstermeğe baş- kati çekmektedir. Bu gazeteler diyor- Hiç şüphesiz yolun yarısı ka · 

yette japon imtiyaz mıntakasını Çin Roma, 6 (Ö. R) - Tokyodan . Şang~ay, 6 <~: R) - On ~irinci lamıştır. Şimdiye kadar Londradan lar ki: tir. Fakat bu daha şimdiden milabet ~ 
topraklarından ayıran hudut boj·un- bildiriliyor: Japon fı~osu bugun Ha?go .l~manı- uzaklaşm!ş bulunan talyan gazetelerinin dtalya korktuğu için 1ngiltereye ya- takım itilafnamelerin tanzim ~ 
da dolaşmaktadırlar. Japon mebusanında beyanatta na gelmış ve şehre bahrıye sılah en- muhabirleri tekrar Ingiliz payıtahtına • naşmak ihtiyacını duymuştur. lngiltere üzere olduğu manasını tazarnınun~eııııt! 

Şanghay, 6 (A. A) - Örfi id:ıre bulunan hariciye nazm Hirota Çin daz}arını çıkar~~ştır. Bahri!eliler, gitmişlerdir. Bu karar doğrudan doğ- İtalyaya asla Balear adalarını, Alman- lngıliz siyasetinin müsbet zihnİYe 
ilan ed~lmiş olan Hankovdaki imti- hükumetiyle müzakerelerin devam şehırde derhal lagımlar açmaga baş- ruy~ Mussolini tarafından verilmiştir. yaya da lspanyol Fasını veremez. Böy- bilen Romada işlerin pisikolojik 
yazlı_ ıa~n mmtakasında japon ettiğini ve bir neticeye varmak iimi- lamı_şlardır. .. • . . • Aynı suretle lngiliz gazetelerinin de ttal- le bir tavizatın yapılmasına razı ola- mından·hAdiselerin gösterdiği de ~ 
bahrıye sılah endazları çıkarılmış dini henüz kaybetmecliğini söyle- _Fılo k~~an?anı orfı ~dare ılan et- yaya kabul edilmeleri tekarrür: etmiştir. ınaz.> daha ileri gitmiş olduğu ınUtalAasl 
olduğundan Çinlilerin bir· taarruzda miştir. mış ve çınlılerın beklenılen her han- PARtStN VAZIYETt HALA Roma 6 (A.A) - Resmi makamat rütülmekte ve nazarlar Parise teV' 

h~Junmalanndan endişe edilmekk- JAPON PlANI gi b~r taarru~una . k~rşı. ~evkalade . . ~A~m İngilte~ ile İtalya arasındaki münase- edilmektedir. Paris ;timdi bir ınjb 
dır. Tokyo, 6 ( Ö. R) - Nankinde tedbır1er aldıgını hıldırmıştır. Yıne aynı mahafilın aldıgı haberlere batın yeni istikameti hakkında ketwni- teşkil ediyor. 

Tokyo, 6 (A. A) -Tsingtaodan resmi Çin makamatı ile fikir teatisi Çinliler ise, taarruz hakkında ja- göre nim resm1 Fransız gazeteleri 1n- yet" muhafaza etmektedir. Bununla be- Filvaki başlanılacak olan gö . 
bildirildiğine göre Tsingtaonun be- devam ediyor. Japon planı atideki po~ filosu itumandanının beyanatı- giliz - İtalyan yakınlaşmasını hoşnut- raber Grandi - Çemberlayin mülakatı lerde o kadar mühim meseleler ınUJ.I 
Jecliye reisi Amiral Suhunlien japon noktaları ihtiva ediyor: nı tekzip etmiılerdir. auzlukla karşılamakta ısrar etmekte Duçe ile Çemberlayin arasında mektup- kere mevzuunu tefkil edecektir· ~ 
kıtalannın şehre çıkmasına icabecler- 1 - Hopei ve Çaharda bir muh- Japonlar, Hangoda Çinlilerin j_. olup bunu yalnız İngilterenin menfaat- Jar teati edilmesi ve nihayet Kont Cia- sanın bu görilflllelere karıpıı8Sl bir 
.. 1r ........... ~~:; ........... -..l---"". • • • 


