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• Japon gemileri gitti 
lstanbul, 7 (Hususi muhabirimizden) - Ja- f 

pon mektep gemisi olan iki kruvazörün amirali 
hükıimet erkfuıı şerefine gemilerinde bir üya-
f ct verdi. Gemiler akşam limanunızdan ayrıl
dılar. 

YEN! ASIR Ma.tbaasında basılmqtır. 

çin Müslümanlarının Beyannamesi 
Bütün dünya Müslümanlarını Japonyaya karşı 
cephe almağa davet e4iyorl3r 
'""·····7;~~~;;;················ua·ı·ii'y"""d8'i_ii"""l('ib_"liSl.··.ıii"'"SODii' 

- YAZISI OCUNCO SAHtFEDE -

Meselesi arkasında 
Avrupa sulhunun y • •• - k•J 
talii saklanmıştır eni· lnusta ı rejimin tatbiki 

A.vrupada, sulhun bugünkü man- h. ı ki 
~eı, haddinden fazla gerilmiı çe- ı· çı· n a zır 1 ara 
~ bir tel üzerinde en tehlikeli nu-
tralan tatbike kalkışan ca"nbaz- lıtanbul, 7 ( Huwti muhabiri
bı\n halini andınr .• Gözler, tat- mi:zden)- Hatay atatüıü hakkın-

başlapm ıştır 
edilmekte olan oyunları heye- da Cenevredc hasıl elan anlaşma

~nla seyrederken kalpler çok da- ya tevlikan Hata;yda yeni muhtar 
!almıştır.. _ .. . rejimin fiilen tatbik hazrrlıkları
~e!e Avrupanın her ~oşesı :~e.?- na ~cıflanmıştır. Suriye Fran~:: 
~r clıklerl~ do!u oldu~u,. ,. k_uçu~ ali h~miaeri /lay Martclin Antah-

. kıvılcımın bunları ınfılak ettı- ya ve lıkendcrunda qkunan be
~leceği <lüşünülürse endişele~e yanname:ıinden ve tcminatbahş 
~ vermemek haksız~ık: olur .• ~ıl: olan be;ranatından sonra Vatani
~ tlcr her ~m~nda~ zıyade b~srre~: lerin Hataydaki tahrikmına son 
L aevkedılr~ege mu~taçtırl?r. Bir verileccğ~ ~c ~eni r~jimin hayat 
~ten dogacak felaketJerı tah- bulması ıçın ıcap eden zeminin 
~n edebilen insan~rın, netice~i ~azırla!'aca~ı. tabii idi •. Halayda 

'a ılecek şeaıne!Jen~ en korkuncu ft!)' tehirler ve köylerde asayifin "' + 

·································································~ . . 
:······ .. ·~ Istanbulda Tifo hastalığı~ ....... .. . . . . 
• . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1 1 1 
Musapların adedi 
birkaç kişiye indi . . 

• • • • . 
• • 

. Aşıya metodik bir şekilde devam ediliyor~ 
iHalk hastalığın yenilmesinden memnundurE . . 

Jstanbul, 7 (Hususi muhabirimiz
den) - Yaz girim inden beri lstan
bulu büyük bir te1aş ve korku için
de bırakan Tifo hastalığıyle sıhhi
ye vekaletinin, vilayet ve belediye
nin şiddetli mücadelesi nihayet has· 
talığı yenmek neticesini verdi .. Ti
fo salgının önüne geçildi .. tik gün
lerin endişe uyan8ıran musap ade
dine nisbetle hastalık kalmamıştır, 
denilebilir .. Son 24 saatte bir kaç 
vak'a tespit edildi .• Maamafih aşı-

~b' olursa olsun, har~ı tasavvu! edı- ılk öne& haızı ehcmmıyct olan l 
tıı Ytnamalarına ımk~n yoktur':...Av- matlalı bir ıurette temini millet- . . ~ . .._ 
ıi~da . harp tehJikesi?i .• bir tehdit daşl«rımı%ın tam bir emni;et için-

1 
lsl<:enderttn ve Antakya den bir görii.nü~. -~ ya metodik bir şekilde devam edi

liyor .. dır ı olarak kulanan dırııanlar_var- de hürriyetlerine kavu .. maları ol-ı 
\ii •• Fakat harp isteye~ bir; mi11etin Juğuna göre müdahil Hatay jan-j İfe girişilmiş bulunuyor. Orduda-ı Surirede mi kalacakları 
~du tasavvur edı1emcz. Buna darmaıının tanzimi ile bu mühim ki zabitlerin Halayda mı, yoksa muıtur. 

ıorul- lki aydan beri çiğ meyvalarımızı 
yemeğe hasret çeken birçok meraklı 
aileler artık rahat soluk almışlar
dır .. Salahiyettar makamlar hasta
lığı yaratan sebeplerle <le sıkı bir 
mücadeleye devam ediyorlar .• Bun-

~: dj~~°.~.5~~=~!~: .............. 'fiü~'"'~kŞ~~ .. ·:ş·~h·i;""ğ;~·i~~~·~·~·d~ki'";iy;f ~t'"'''"''"" 
~~~;~~tlH~~:e;.::::::~~ ·Adli~e Vekiline ve.rilen ziyafette 
~len içinde kolaylıkla ha1li ılabil ;I· 
n metcJeletde biJc bir uyuşma s hho v k•ı• d b ı d 
~ ;~z0ı~. b1:.~:-;.0.i:;;i~ ı ı ye e ı ı e u un u 
~ teorik çalıpnalar kıymetini kay
.._ ,"1iıtir .• DaMi fili, 'daha pratik me-
'\IQlara ihtiyaç vardır.. · 

~ Bütün dilnya gazeteleri hemen 
~tr gün sulhtan liahsederler. Sul
~ vikaye için sarfeclilen gayretle
ıı teşebbüsleri tahliJ ederler,. Bu
~la beraber itiraf etmelidir ki 
il tan ne kadar çok bahsedilirse 
r· nazenin o nisbette karanlıklara 
~iilüyor .• Sulha küşayiş verebi
bi) k davaların halli bir türlü ka-

olamıyor .• 
&l B~ vaziyetin clemokrat milletler 
f~tnıne göre sebepleri başka, Fa
t18t milletler alemine göre Y.inc baş-
~d . 

ır .• 
1\ Bilinen bir şey vardır :· O da 
;upanın bir parçasında tatbiki 
'İh" ~ sayılan karşılıklı itimad pren
t' ~nın, ko11ektif emniyet dü~ünc~
d~k diğer parçasında hiç nazarı 
·~ ate alınmamış olmasıdır.. Fa
~ t • aleme göre Sovyetler d~ima 

o i 

Urlaya giderek Bulgaristandan 
durumlarını tetkik edecektir 

Adliye Vekili B. Ş. Saraçoğlu §clıir g~-inosunda ziyııjette 

. Dün ak§am C. H. P. tarafından jkişilik bir ziyafet verilmiştir .. Zi- len Sıhhat ' 'ekili Refik So~dam, 
Adliye vekili B. Şükrü Saracoğlu yafette, Urladaki göçmenlerin va- Vali bay Fazlı Güleç, komutan ge
şerefine Şehii aazitiosunda seksen ziyetlerini tetkik için şehrimize ge- - SONU 1K1NC1 SAHJFEDE -

- Sona ücüncü sahi/ede - 1stanbul valisi Muhiddin Vstündağ 
-- 72Eii 

•• •• Kuru uzum ihracatı 

Kontrol nizamnamesi 
D. Şıirasından çıktı .. 

Bugünlerde resmi gazetede neşredilecek 
ve neşrinden bir ay sonra mer'i olacaktır 

~ .~lişüncenin dışında kalmalıdırlar. 
~ olojik sebepler, ve hissiyat si
t\ı~te bu derece hakim oldultça 
~ u tehdit eden tehlikleri dağıt
dı.ı taki zorluklar azalmak ~öyle 

tsun günden güne artacaktır. 

P ..... VzümleTimiz sergilerde 

········ıktıs·aı······v·ekiii····c·:·····eayar········ ~::~,::~~~~::~::k~~h~=:.~~: =:.~~;:~::::::.:~~~=~·~~;'.n~: 
na doğru açılması beklendiğinden z~-~~a1.r::ıe nekş~ınde~ bırkat! oso~ra 

~lı 18Panya meselesi arkasında Av
\ı pqb sulhunun talii saklanmıştır .. 
Jt(ic .. ~ mesele ele alındığı zaman 
tt t\iluyor ki Almanya ile halyayı 
t~ "nsa ve Sovyetlerden uzak1astı
k~~ bütün Avrupa meselelerini bir 
~lı halinde mütalaa etmedikçe, sul
bı.ıf B<ıyri kabiJi taksim olduğu ka
~ edilmedikçe Londrada kanş
~t:lık komitesinin müsbet bir adım 
~~sı heklenemz .. Bu dav:ıda an
\'t\s nnın. nnn şartı itimadsızhk ha
lın ını teııeffüs edilmez hale koyan 
tıl:urların izalesine bağlıdır .. Kar
tıı.ı \lan, görüşen diplomatlar bu
lia}n böyle olduğunu biliyorlar. Ku
~a.k~~e gayri resmi temaslarda bu 
)qtı ı atı cludakL·uından ayırmadık
~fı halde umumi toplantılarda ihti
tiJı n . derinliklerine dalmamayı ter-

edıyorlar .• 

ti ~l'rıParator1uk yolJarının emniye
eaelesinde bir dakika evvel kdp 

" SONU fK1NCl SAHiFEDE -

D ••. . ç d •• h • •• •• 
1 

d k .. .. 'h b k t ı·· yurur u mev ııne gırece ır. zum uru uzum ı raca nın on ro u ihracatını kontrol nizamnamesi un eşme e mu ım goruşme er elhak.kında iktısat vekaletinin uzun üzüm sergilerinde,üzümlerinişletil-

bulundu. Dün Sabah F ethiyeye gitti1 ~:~!ü•ı;::ı~~'..~,:.~.ı!"{~~ç:::::ı; :::~~.:ıi~:'. hükümleri de ihtiva.,. 
. - .-- .._,..... Çeşme plajı, 6 (Hususi) -Bura- F ransada orman yangını 

t' ;:b:ı~~::~k~.!::'.::~~ıth!;'C:ı~i Bı.nlerce hektarlık çam 
Bayar ıle refakatındekı zevat dun 
plaj gazinosunda bir kaç saat kal-

mı~lar, b~.Iaha_~a ı_lıcalarındaki ev- ormanı yanmıştır 
lerıne donmu~lerdır .• 
Akşam üze-;i iktısat Vekili hu- • • • 

susi kotraıariyle denizde bir gezin- F elaketın henüz önüne geçılemedı 
ti yapmışlardır.. Paris, 7 (Hususi) - Gaskonya laketle mücadeleye başladılar. Mad· 

Bay Celal Bayar dün siyasi müs- körfezi yakınında Arkaşon civarın- di zarar bir çok milyonları buluyor. 
teşarları bay Ali Riza, beledive re- d ha .. k . 
isi bay doktor Behçet Uz, Türko- l'a . ş goster~n orman ~arg~ı f e- «LElPZlGER» markalı pota-
fis şehrimiz müdürü bay Ziya ile ~menın .en g:nış ~~nasıy e .. ır e- sa en çok rağbet kazanmış po
uzun müddet görüşmüş, 1zmirden . lakete ınkıla_p etmıştır •. Bu bölgede tasadır .• 
gelen bir çok zevatın ziyaretlerinijfransanın bı~lerce hektarlık Çam cl..EIPZIGER» markası yük
kabul eylemiştir .. lktısat vekili fuar j or~anları kul olmuşt~~·: Yangın sek evsafı ve verdiği fevkalacle 
işlerine büyük alaka göstermiş Dr. genışlemekte devam ettıgınden Po, randman dolayısiyle her yerde 
bay Behçet Uzdan bir çok izahat al- Bordo, Tara tehirleri askeri" kuv- aranmaktadır .• 

· rek fe-~·----------
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• 
ispanya 

••• 1 BAZAN ::ss·:.• _____ ..... Meaelesi arkasında 
Avrupa sulhunun Nicin? 
talii saklanmıfhr Oturduğum ~v S~ ı.lı 

BAŞ nutAFf BlRtNCI SAYFADA danm borcu olan yüz otuz.~~ t;:uw bvupnak. isteyen lnail- yı vermediğinden dolayı l:>OJlllPl9-

• bnpnazlık davasında bir ta- tarafından e§Yallnı haciz için ~ 
~ut rolü aömıek istedi .• Şiıııdi- Dün akşam Şehir . gazinosundaki ziyafet derilen memur1an zaten her blP"". 
ye bdar bu rolda muvaffak oldu- bom boı olan eyde bir OCY b ....... 
iu iddia edilemez.. Yalnız iflıeri bir yınca kinıcı olan bana bir Mdz "' 

~dol.& ön=.:.'li: Adliye Vekiline verilen ziyafette :-ı..ı.rtebl\te;:i:: ::::-~ 
öa bMn1 bir movaffaluyet sayılır. Nrek belediye vezneaine te9Iİll 

::;::enk d~~hb:t J: Borsada Sıhhiye Vekili de bulundu ::!'t:iyu~.=..::.e~.l 
terdi mi onunla alakalanmak. mec· ceii-~) b~i yazılıydı. Kaldaran.:; 
buriyetini duyar.• tm~to~uğun Bugi1n ihracafcı- BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE Palas oteline mi.afir obnu,Ludır. ab devam etmekte olan sıhhat mü- eeleei benım de nhabmı bu de~ 
~emıum~~ olan menfaatlerı b?~u • neral Mustafa, general Rasim, Bele- Vekil, dün gece adliye vekili fer&- zesini de görecektir.. le bozdu •. Fakat bunun bir .;..ı 
ıy~ etbrır .• lıpanyol meaeleaının lar toplanacaklar diye reis muavini B. Suat Yurtkoru, fine Şehir pzino.unda verilen zi. *** . ~ Jf.ll'e keseme doku':'° " 
lngiliz matbuatında~ um~t ef- .. Adliye ve sıhhat işleri erkinı ha- yafette hazır bulunmUfbU.. Bay Bay ŞUkril Saraçotlu bugün, vali B. gidıp fClme zahmetlerine .Jjl 
klnnda uyanc:lırdıga hayati aJlb Huswıl ~tte haber aklılımıza gore zır bulunmu~lardır .. Ziyafet çok n- Refik Soydam bugün öğleden aon- l'alzlı GUleçle birlikte Berpmaya Rl· tara& da vardı ki bunu hal ~ 
J>unun parlak hir misalidir. yarın Uztım ihracatçı1an borsada vali cak ve samimi bir hava içinde geç ra Urlaya gidecek, Bulgaristandan decek ve Çandarh plljının açdma tö- diyle gelen memurlara eordulll• 8' 

İepanya yabancı bir nüfuza ken- Bay Fazla GUleçilı bafkanlıjı altında bir vakite kadar devam .etmiştir.. gelen ve İzmir bölgesinde iakAn l"lllhıde hazır bulunacaktır. kesilecek parayı belediye v~ 
ilini kapbrdığı aün Akdeniz etatu· toplantı yapacakludır, SIHHAT VEKtU ŞEHRtMIZDE edilecek olan göçmenlerin nhht du- ADLiYE VEKILl CIDlYOR.. ne :vermeğe kanunen m~ 
koau temelinden sarsılabilir.· O Bu toplantıda üzilm .fiatleri etrafında Sıhhat ve Sosyal yardım Vekili rumlan üzerinde tetkiklerde bulu- Bir mücldetten beri yaz tatilini f 1 • Fabt ben • gidip ""-
1\kdeniz ki, imparatorluk yoludur. görüşmeler yapılacak ve üzüm piyasa- B. Refik Soydam yanında umumt nacak, pazartesi günü Ankaraya geçirmek üzere Gölcükte bulunan !':;' •• ~ ~ eiz tJ 
cSulhmı bekasını iateyenler ona sının açılma gUnU tesbit olunacaktır. hıfzıssıhha dairea'i reisi B. Asım ol- avdet edecektir.. Adliye vekili bay Saracoğlu pazarte- b e li ~ b .,..,.,-
;J?kun~aktan eakmm~lar_. l~ . - , duğu halde c'"inkü Ankara ekspre- Sıhhat vekili B. Refik~ ai giinü, lzmir vapuru ile lıtanbula .~:\.ı.U:: .. p n u 
gılterenın ispanyaya aıt olan u- F QCICJ fah/ııkıı.fı si ile §ehrir.:_c gelmişler ve IZftıir bugün öileden evvel Fuarda ınp- gidecektir.. • • ______ L...! ... ; 

r~~~ ~~~cl~b~:n~~ ....................................................... :···············~·························r···········~·····~············ cli.!!7~ ee:ie ~ ... ~ 
azam menfaatleri vardır .. Ezcüm- Şahı'flerin yeniden Tahtelbahir gazınosunaa renıeruen rumL Gitmek ve tabii evime dl' 
le tngilizler ~afından iıletile_n Bil- ilaJeleri alınıyor Atlamak biiyiik bir mek için tramvay veya otobill.,, 

bao madenlen bu menfaa~nn ba- Bayraklı facia11ndan kurtulabi- B El b. t 0•• ze . . yahut o sırada daha batka bir h'-
tında aelir •• lngiltere Akdenız yolu lenlerin bazılarının ifadelerinde mü- n. mas Jr eca V ı/atiyal•ızlıktır hğun zuhur ediveriree acele Jtt'. 
gibi .Kmld~nizde d~. bugünkü ~ta- bayenet görülmüı olduğundan bu · DUn Sökeden selen ~ B.lfat diye bir taksi parasını k~ 
~nun kat 1 ve. d~ez mahıye- şahitlerin tekrar ifadeleri alınacak ug"" rıyarak do·· vu·~ ldu·· otlu Bay Basri tren Kemer tstu,,onun- çabı:ıp venııeje mecbur mu~ 
tini tebarüz .ettirmek ister .... ~ ve müvaceheleri icra edilecektir. da henOz tevakkuf ~lemeden acele Ve niçin> •• Ya~ ıube.iaeil" 
~ bma.!nln miifkiillt ~ Müddeiumumi muavini bay Sabri eclerelt inmek l8t.emif, •tladıiı arada dar beni aötürecek veeaite ~ 
~ ~ hir mada ~Ul80linİ- dün öğleden evvel ltafyan hasta- Mı.r..feCaVl•.,, h-.1.kfftJa -.J:.r-.11 m-_ıl...-f yapıl-'ı munnmesfnL muhafua edemedtlfn.W param yoba ne yapayun) .. 8" 
tun tUrild De I~ • lncikere ara- nesine giderek tedavi albnda bulu- u ., CUC il~ ~u HIU -yllU lll dOpıO,, 1-fmdan ve vtlcudunun mala- ımlAlüm ve fazla yürümek -"1' 
anıda betla7an afiriltmeler davanın nan yaralı gümrük muhafaza me- 'Al. h k • -"-.al k lak.A _J.•lJi telif ı•lerlnden yanılaımıqtır. • _.. dokun fanıza _ _,. 
bütan bu h11w noktalan ile ali- ba z--ht.. .. ..1!....L • • ınu a eme&ı 5 ..,. u ere ma um euı Yanlı hastane- bldırılank teclaYl time ~ m. u ~ 
L_.ı _ _ı._ muru Y U uyu uuıaemı§tır.. "f.-L&_ı r>- F.I LA..JI=--: latir- -ı- ela yoka alemin borcmiu (jdlllP""'° 
~· • • Haber aldığımıza göre bay Züh- Dün gece Alsan~tB:. . aıw::a- .oayanmu •~.1· an akma alımnqtır. • ~ 

lnailtere amimiJetle bir eulh tii yangın çıktığı sırada kendisinin bahir gazinosunda bır hAdiae ol- ken, heyecanını zapta muvaffak • • • ~ ~ kadar ~ 
kom~nu .. k~ iete?'°r •• dlflltlda bulunduğunu. birden bire . muştur .. Meeele ,udur : olamamıı ve hakimin eorgularma Mıuhacı·..,ıer Plerbn ~ ~ ~ 
lnciliz teııııhb.ııunil ehemmıyet- alevin vücudunu kapladığııu ve 1 Bayan Elmas , bir otomobille karp : • I~ ba yOrilylfUD tesiriyle Ani 
le lra,declen • F~ pzete- yangının nasıl çıkbğını görmediği-' Tahtelbahir gazinosuna gelmiş ve - Başıma gelen felaket anlatıla- Şunun bunun BIJzline aebeıia8elll .aeriye ~ ~ 
~rl ile Rmya ile. eolidot ~~unan ni .c>ylemittir.. j bir kenara oturmuş .. Fakat 328 cak gibi değildir •• Bu adam kim olu- edere belediye berum d!ydiaJ 
Fı~Nft ~oktai nuarmı ~ Bay Zühtünün de vaziyeti dün doğumlu Süleyr~ •1 oğlu Mehmet yor .. Medeni bir tehirde bir gazino- bakmamalıdırlar manaflanmı v~ mı>.: 
ye lnaiherenin 1'izum a&wmat ol- biraz ağırlapnışbr.. {adında.. bir e.daı- . bayan Elmasın jda bir kadın oturamaz mı .• Oturur- Foçaya yer'fettirlJmJI olan Romaap ~ bu ~ımamedeki v~ 
~uma leelalfecB,w';:-DeailiJror \oturd~gu m~saya ge1ler~k, -~~~ına sa her hangi bir adamın taarruzu- muhacirlerinden bir kafile dilD Yna,.te ye teelim ~behemehal~ 
~- .. 1~ bu ~4'N tefeb- 1 • _J ıtecav_u~. e~ış .~e .. heriee3ın onunde na mı maruz kahr}.. gelerek kendilerine verilmek tateqlleıa ~ p!ip parayı yermeaini ~Joli" 
~ ile birlikte bir~ ~bu ZmlTae kendısını dovmu~tur.. Buna suçlu cevap verdi : topraklan bepnmedi1derlnl batka bir dir~ .. Ben böyle oldaiuna hiç_. 
zeman ~ ~· Te- v k k Bayan Elmas, hiç ses çıkarmaya- _ B ba h h . ta imaCh- ,ercJe ual verUmeslnl ~ ~· Çüakl bnan1arnmz""" 
mmmi ı•ılm ki ba JMlal IUlhmı AO yan Oe UZU e&• rak, gazinonun önünde beklemek- .. b. uk dyad .. ~~d· an~n beri Halbuki vdlyet, 3T hwd ~ La.. ~ mlkellef ~ bir _,.. 
taka.im kabul etmez bir u~ o~u- mek ya.ak edilecek te olan otomobile bineceği sırada, bg~mb" _u: '.!-~ ~~~'-~~· ıry.. lnız en olan bu -+=enlere a.tis del=... en ..,,,,... dii-inin yerim mecbur .. 
iu:nu unutturmayacak bir .tekilde t"'krar ayni adamın tecavüzüne ma- ır ırım~ IWl~yız. a aramız ·~ 41- L-U- .Llııa 
• • t " da b" •---- azlık vanl Dün mbblt arazı,t •mn'ıtlr m.-. tutamaz• yu 1JA1UC1 ID~ ılerlesın... Baza yerlerde halk~n ~ışlıat _k~-

1 
ruz kalmış ve bir daha dövülmüştür. ır an~ .. am ır. Villyet, kendOerl.le bt'I tebıllaffa ~ eY ldra..adan te~ 

ŞEVKET BILGJN ~~ :!: kı~ıkdaıhtıbayackı ı_~ın , Hadise TahteJbnhir gazinosun-,ak~am o,
1
bed nıb~l~·· Ondan son- bulunarak her vakit yw d~ miiDMip aördGkleri mik~.~~ 

~uman uayrammnn n ~ a gun- da oturanların nlakasım celbetm~ rası ne o u ı mıyorwn.. Mn bibi • etiyle lı den a1111aJ81'17-

sıhhı""' ve ;çtı·maı""' lerde de evlerinde hayvan kestik- . tir.. Sahitler dinlendi.. Sarih bir ik- Yecelinl ve ate in 1'er1kinln llfalltı- maele "":7',__. A~~ ... _L.ı!-1- ~ 
&' 1 · ·· ··•-ü - ?L__ _ı_~ı • j • na kapılmama1anm katı bir lisanla bil- -- u __ , .,... ~....,.. 

erı aorumı ~ur •• ~t v~etı?- Cürmü meşhudu yapılan bu Vak- rar karfıemda ..pit wöriilea cür- . . bur kaleaı .. • bu ahmet ye -""'. 
Muesseselerimiz laak- den gelen. hır t~mımde b~ ha!~~ anın taraflan, dün nöbetçi culh jmünden dolayı suçlunun bir ay dirmıştlr. raflardan 11kend .• kartannaia ~ 

k J b. hem beledıye varidatına tesır ettıgı ceza hlkiminin huzuruna çıkarıl- müddetle hapsine ve derhal tevki- il 1 UDi • bebnei',. 
ınua ır rapor Y!; ecl~i ve hem de kontrolsüz- : mışlardır.. l fine karar verild i.. A.z kaldı ~tt: ~=ın ~! .• Fakat .. 
hazırlanacak luk yuzunden baz~ hastalakla~ın hu- - .. .. • da benün için bir ahmet ye ~ 

Döttaündenbeıi ıehrimizde•ıh- sulüne yol açacagı anlarJıldıgından l Gonuller bir olunca Çocuğunu düfiirecekti deiil mi-.. Ve niçin~ •• 
h .. . t" .. .. l • t tk.k kurban bayramından maada zaman-! Kemerde Kabramanl.r malıeJleemde H. nv 

ı ve ıç amaı mueneae erı e ı larda n mak ti 1 } un hay- 1 va.. 
eylemekte olan ünivenite bp fa- la e b h sa h:J ursa o.,:h l d ? s 1 • b ~ 1 • dün birbiıiııa b9lh bJr bld9e ohnutlur. '•' n... • 
~.;.~:.mzı::~~~:m::ı~1mi,,,;:ez nara even erın ır eşmesıne~~~::; Vilayetbiitçe•• 
leri ve biJba1a mezbaha ile Kar- u l b h 1 b 1 ? meğe baJlamıı. bunu aısr- e.hriye ,,.as Jı•k••n a~l' ..J.ı• 

1r.,1.1r· L_,_..ı! u1t nayvan aatı~ arı e e- k• • • ~ adında bir kadın~ flcana ...._,__ • ~ uı .. ~ o1'P uı , ..... 
flYL--1 UCICQlye çoc yuva- r ım n· anı o a 1 ır ve ....,.. Vili tin • yıl bütçesi ""· aını tetkik ebnip .. Profeeör bugiin me/ıa/ pa•ar ve pana- al o mıştır. Bu defa ba IMıiınmda fena ler hye . Y~~_ı·k l f9 
M • .-:..1---L Man: __ .ı_L• --L - halde korkan 1r--.1-- N.-;ve ....L.e eyetince UUKJı o unmuf amaya .... c:11a UHK11Utl ..,.._ • J • • - • - ı r ----.wan -., 15..u "li iade edilm. . 
hi ve içtimai müeueaatı ,eezecektir. yır yerlerınae Urlanın Efen çukurunda, bir kız ( - Ben kaçırmadım .. O l;açtl.. bulunduiU çoculunu dOfOrmek tehli- vı yete ıftir •• 

Haber aldığımıza göre profesör l k kaçırma hadisesi olmuştur .• Kızı Kıza sordu : kesine maruz blmıt. bdm hastahaneye B L~ ., ...... K. J 
tatkibb baklanda bir rapor yaza- yapı aca kaçıran Urlalı, kaçırılan kız da - Sen mi kaçtın~.. kaldırılank zabıtaca tahkikata batlan- • ut f rru'al' 
rak. llhbat ve içtimai muavenet ve- Sürek hayvanlarını satın alan Efen çukurundan bayan Fabnadır. - Evet.. mqtır. Bir haftadan beri Çqme ~ 
kAletine verecek ve bir de kitap ya- bazı aürekçilerin köylerden tedarik Mehmetle Fatma öteden beri se- Y ap1lacak bir fCY kalmadı •. Ha- nnda ve Gölcük yaylam~ ~ 
zacak~r·: Bilihare bu kitap .. ~hat ettikleri hayvanJan diğer köylere vi!fiyorlar.. Kız,· sevgilisine kaç· kim, kızın nasiyei halini 1187.ara al- Salı günii karar teblil bat ey~te 0~ M~ ,, 
ve ıçtimat muavenet vekaletince götürerek sattıkları ve baza yerler- malç veyahut usulü dairesinde ni- dı ve suçluyu bırakarak, bir in ev- d•l k ba_Y ~Kırdar dun tebrimid 
basbnleaılr.br.. de bu yüzden salgın hastalığı zuhur kahla varmak iatiyor amma, anası vel evlenmelerinin çaresine bakılma- e ı ece miftir .. 
Ormanları ettiği görüldüğü, aağlık zabıtası ni- babası razi değil.. sını tavsiye etti.. Karaburun hususi muhasebe tahsil- Dok•to-r•ı,,,,.,. 

ı · ibi bu " · ı N=L--. .. ba F boh •• •" uı dan Sıtkmın muhakemesine dün .Aiır-- ..., .,. kora vacak ar zamnameaı muc nce na mana o • u..,-et dun yan atma - G l k h I da d ... m-'- vekili Uda- • • • 
Manı. ~ kmil orman1armm muıua- malt için sürek hayvanlarının be- çaaını aLyor ve sevgiliainin evine e ece a ta laanga- :;m, :;:.:ı.:.~ve satı •• ,.,:; b- Hangı aylarda ızıo 

hemebal pazar ve panayırlarda alım li Bun habe lan kızı ebe- • Y ya &.,_ ·ı • k 
fazası için aynlan müfrezeler şehrim.ize ve eabmınm yaptırılması bildiril- ge Y?r.. u r a .. n rın ınşasına rar tebliğ olunacaktır. Yeri mıyece 
gelmiştir. . . veynı de mahkemeye muracaat b l k • 11 1 • 1 11 Boa 10ır1amler .bebiyle kurUJlll" 

mqtu:.. ~iyor .. lıin bundan sonra çok tu- Of anaca rretkı"k •ey-1...~nd en bdik ~·-rtne d.lb11.-
haf Cunuıovasmda tem edilecek olan ha- ı 1 ~I muq- &C7- -' 

Ağırcezada T aadik edil~1 i B
0

ir defa kmn nasiyei hali on •• poRası istasyonunun istimlAk mua- tltSnda beledire .'" bUktlmet ~fi 
V bel .... u .. bü' • • be da f la .. ·· ·· F l · b tm k ·· edir Maamafib h ayepe müddeti olan temmıaz, ~...t n.ıaıklı cinayetinin 1937 ~. ~e tçesının aahhat f yaş~n n az go~nuyor.. a· me esı ı e ~r . . . a- Zirai tetkikat kn etmek 0zere eyl4lde mezun bırakılmamaları 5JIP""'" 

L. • ve bayar 11Ierme aıt kasını Sıhhat ve~ kat hala nüfusta kaydı yok.. ber alındığına gore gelecek hafta ıçınde Bayındır, ödemiş n havallslm sMmlt VelrAJetladea aWaıdarlara ~ 
tnanakemeaı devam timal Uuavenet Vekiletince tetkik ve Nöbetçi 8Ulh cem hakimi kartı- lumsarın inpaırıa beıJanacak ve bir ta- olan villyet ziraat mildürtl Bq Kadir tir. 

ediyor tasvip edilmiş~. Bu ~ususbki haber ıına çıkanlan suçluya sordu : raftan da lstimllk muamelesinin tamam- j Uysal tetkikatını bitirerek ~ •• • • • • • 1 , 

Kısık köyde değirmenci Abdullahl Sıhhat Vekaletinden vılAyete gelnıqtir. _ Bu. kızı ne diye kaçırdın ? lanmasuıa çabşılacaktır. döıunilftür. U fi t tı'li 
öWürmelde .... ve mevkuf H.lil 1bra- na a a 14 
himin dunışmasına dün Aiırce7.ada de- Kanununa mulaalefı 
vam edilmiştir. 2 FJLM TAYY RE SiNEMASI TELEFOll Dünkü celsede dinlenen müdafaa şa- A 3151 edenler il' 
hidi ~Cemal, phitlerdea fdrhia, BiRDEN Hafta tatili kanununa mubali' _.lı 
gegm mahkeme ceı.e.indea pbnra reket edenler hakkında 3005 ~ 
ınevkuf olan stıçlu Halil tbrahimin ai- 6 ataıtoı 937 cuma glinbndea itibaren tekaıil seyircileri kalablıalara gark edecek derecede glllnçli bir fiLn ile meşhut 11UÇlann muhakeme usuıe ...,-
layarak boynuna an1mak Utedijini fa- çok he1ecanh çok gllzel difer bil' film g6steriJi7or nununun hükümleri cart oıınadıl1 ~ 

kat bırakmacbluu söyJemiştir. ı ER MEYDANI EDI KANTOR tarafmdaa temail edilmit çok susunda bau yerlerde tereddüt 
Suçlu Halil İbrahim de: • eğlenceli, çok gllhlnçlll api zamanda ği anl8fılm1Jhr. ~ 
- Maktul '-na tüfek dipçiği ile vur- çok zenp komedi Hafta tatili kanununda, bu 1'tr 

muıp:u. tület bile kırıJmifU. ıwa gög- muhalif hareket edenler ha~'-
sümde AAllNlar duyuyorum, muayenemi sus1 bir muhakeme usulü kabul dl' 
is&i,ıorum.... 2 H·No·sTAN IHT.LAL. Ronald Kolmaa gibi dabt artist ile 50 lve husust muhakeme usullerİlle r1flf' 

HUd.iıı 1ııaDe,i müteakip yapalaıı mu- • J J ) ) artist elli bin fiklran tarafından tem· olan suçlar hakkında 3005 saY_ıb ___. 
.,. · roe ait raporu okundu. Göğsün- iMA sil edilmif b&yllk lıarp ve ihtil41 filmi but ·S\IÇtarın muhakeme usulü ~_. 

- - 212 1 - ı . ... dP"':" de sancı olduğu iddialarının dolıu 'bu- _ nun tatbik cdilcmiyecegi de bu -- ; 
l•wn.wlP.jı bu l1tpOrda yazdı leli. Suçlu SEANS SAATLARI : Fiatler .., 3 üncü maddesinde tasrih oıuııııı14 
~ av elti. MeJ.bme bu- Hindiıtan llatillli 3,JO Ye 7,30 da S DUHULiYE 20 duiundan bahse mevzu olan~ 



a A.cusros PALAK 11J3·, 

TİRE ORTA OKUL BİNASI 

Adliye Vekilinin huzuru 
ile temel atıldı • 

Sahile 3 . •· 1 1 

Tireliler bu mes'ut hadiseyi bir bayram şen
liğiyle karşıladılar. Tören parlak oldu 

B.Çetinka

Milliyeti meçhul tayyareler 17 hin !. .. ~~=~i-~w~~A•· 
tonluk bir F rans. ız vapurunu batırdı ~eanb:~~iü::~~:~:~:i,:e~~~~ı:~~~ 

yahatine çıkmış olan Nafıa vekili 

Çok garip bir hidise 

Paris, 7 (ö.R) - On yedi bin 
tonluk Monte Joie vapuru Elcezire 
açıklarında tabiiyeti tespit edilemi
yen bazı tayyareler tarafından atı
lan torpillerle batırılmıştır .• Vapu
ı un yolcu ve mürettebatından kaç 
kişinin kurtarıldığı henüz belli de
ğildir .. Hadise F ransada büyük bir 

lıeyecan uyandırmıştır .. 
Londra, 7 ( Ö. R) - lngiliz gaze

telerine gelen bazı haberlere göre 
Mont Joie Fransız vapurunun uğ
radığı taarruz hadisesi biricik değil
dir .. Küçük bir lngiliz vapuruyle 
bir 1 tal yan şilepi · de bayrağı meç
hul tayyareler tarafından tarruza 

• . bay Ali Çetinkaya bu seyahatlerini 
uğrıyarak batınlmışlardır.. Hadıse faydalı bir şekilde ikmal etmiş, bu 
büyük~ merak uyandırrruştır .. lngi- arada her iki devlet reisleri tarafın• 
Üz ve Fransız deniz otoriteleri bu dan kabul edilmiştir.. · 
t~arruzlar. h.ak~ında mahallinde tah- Ş Haber aldığımıza göre Nafıa 
kikata gırışmış bulunuyorlar .. Ta- vekilimiz salı sabahı ekspresle Mii
arruzun F ranko tayyareleri tarafın- nihten lstanbula gelmiş bulunacak· 
dan yapılmış olduğu zannı pek kuv- tır .• 
vetlidir .• 

Isvec Kızı/hacı 

""o= o•~···· ~" ""'" '"m' p ariste görüşmeler 
• • 

Madridden 4000 ka. 
dın, çocuk tahliye 

edecek 
1ıcJi:~r:şıl~~~:usihugü!;eelk:~:~ ~~~~m bırakmıyacağı kanaatinde- ltaltJ a Londradan sonra· Parı·ste 
l'rıuhtelif sebeplerden ötürü açıl- Dün temel atma merasiminden J 

Bern, 7 (A.A) - Federal meclis ls
viçre kızılhaçırun b<ynelmilel kızılhaç 

komitesinin Madritten 4000 kadın, ço
"uk ve ihtiyar tahlıye edilmesi husu. 
sundaki mesaisine iştirak etmesine mü. 
saatle etmiştir. 

lllası geri kalan orta okulun niha- sonra kafile halinde Belediye par- d b bb b 1 
Yet dün büyük bir kalabalık içeri- kına gidilmiş ve biraz istirahatten e ı•r leşe u••ste U unrnuştur 
•inde temelleri atılmıştır.. ~onr_a . Adliye ~ak~nı ve. ilbay alaya 

Merasimde sayın Adliye bakanı- ıadeı zıyarete gıtmışlerdır. n 7 (o·· R) _ Parı'sten b"ıl- ka · d' · 1 ın S • ı k ti" 'lb Ak - . bel d" k homa, . Bu müla tın ne netıce ver ığı rüşme erin hayırlı bir netice ver-
ız aracog u, ıymc ı ı ayımız şam yemegı e ıve par ının d" .1. • k 

B. Fazlı Güleç saylav bay Mustafa, b' k.. . d .. d r . ın ıyor: bilinemiyor.. mesıni temenni etme tedirler .• Sol 
Meclis beynelmilel komiteye 80,000 

franklık bir kredi açmıştır. 
1 t 

ı_: o~esın." .v.uzd avet ı~ın. yarTa~- ı İtalyan sefiri bay Cerutti bugün p 7 (ÖR) F cenah gazeteleri umumiyetle çok 
zrnir müddeiumumisi ve diğer ıgı neş• ıçerısın e yenmıştır ı ba k"l' b aris, · - ransız gaze-b· G ~ I b" 1 .•. ba d ". - ı Kedorseyde Fransız şve ı ı ay F ihtiyatkar bir lisan kullanmakta- Bir gazeteci ır çok zevat bulunmuşlar , Tirelilere re cnç er ır ıııı n osu yenı ve lk" d I teleri, mösyö Ceruttinin ransız 
'd .. I h · b 1 Şotanı ziyaret etmiştir.. ı ev et dırlar .• Komünist Humanite mösyö tı den onur vermişlerdir. Esasen Ti- guze avalar çalmış, aynca sırf u d d L d a müzaker Başvek;liyle mülakatı, B. Mussoli- Ş 1 

te d.. ı- b' "bt" t t . . · . . .1 .. I b' f'I" a amı arasın a on r · e- otana talya ile görüşmelerde Sov- Belgrad, 7 (ö. R) - Nevyork H~rald 
un eze ı ır ı ıyacın a mının- gece ıçın getırı en guze ır ı ım l . .. b"b 1 uz·· erinde go·· niden aldıg" ı talimat üzerine vuku- R h 1 · · b 

den mütevellit en büyük bayram- gösterilmi~tir.. ı ı;_rın!!O I muşak ıh elmsas atr - yet usyayı unutmamasını atır a• gazetesının aş muharriri on gün kal-
lar d b' · · T" ı·ı . .. t d'·. k 1• ru"me ~r vu u u uş ur.. bulduğunu kaydetmekte ve bu gö- tıyor.. mak üzere Dubrovnike gelmişir. 

ın an mm yapmıştır.. ıre ı erın nos er ıôı sıca a :ı- ""'"' """"""' 
h ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir orta okul değil, belki bir li- ka ye s:>mimiw·tten çok mütehassis 1 'ı'yanada . A temaslar 
•eyi de idare edecek kadar hariçte olan Adliye bakanımız alkıslar ara- Y, SlYOSl 
talebesi olan Tire için bu hakika- sında oynadıkları bir Zeybek oyu-
ten bir bayramdı .. Çocuğunu okutup nu ile tam manasiyle Ödemisli ol- D •• t d ı t d 
bu memleket için yeti~tirmeği bir duklarmı bir kcrre daha göst~rmi~- - or ev e a amı 
~rç bilen ve bu borcun tahakkuku !erdir .. Bunu Bergama havasiyle il-
ıçın her mahrumiyete katlanan Ti- bay Fazlı Güleç takip etmi~ ve' v • d t ı ki 
telilerin kültür yolunda gösterdikleri ondan sonr~. oy~nlar tema?i. ede- ıyana a op anaca ar 
&ayret cidden şayanı takdirdir.Geç rek çok guzcl bır gece geçırılmış-
te olsa Tire bu fedakarlıklarının tir .. 
trı .. k Viyana. 7 (A.A) - Bir kaç ecnebi 

U afatıru gördü ve orta okula Misafirlerimiz saat birde yayla-k devlet adamının ayni zamanda )":lz tati-
avuştu .. Dün temellerini attığı- da daha ev,·eldcn istirahatleri için 

Bu sab:ıh Viyanada ısrarla dolaşan 

bir şayiaya göı-e Guido Şmit Kont Cia
no ile görüşecektir. 

Fakat iyi bir menbadan öğrenilcliğine 
göre bu mülakat pek yakın bir zaman
da yapılmıyacaktır. 

Berlin, 7 (A.A) - Alman istihbarat 

llıız okul binası üç ay zarfında ik- hazırlanan Ali efe kulesine gitmio- !ini Avusturyada geçirmekte olması 
llıal edilmeğe çalışılacaktır .. ikmal !erdir .. Bugün sayın mis:ıfirlerimiz kendilerine birb1rleriyle konuşmak f.ır
edilmediği takdirde muvakkaten Tirelilerin Maarif hususundaki fe. 1 satını verecektir. Avu,turya huriciye 
tedrisat ha ka bir yerde olacak ve dakarlıklarını takdir ve kendilerine: miisteşarı Guido Şmit kuvvetli bir ih
lotıradan asıl binaya tı:ıs. ınılacak- aösterilen candan alaka~_·a teşekkür- timalle gelecek hafta Vozambergte Fon 
t " 1 bürosu bildiriyor: 
it., Filvaki çalışkan orta mektep !erle avrılmıs.lardır.. • No,·rat ile go""riişecek \'e bir müddet de k , , Bir Viyana gazetesi Fon Noyratın ya-
Otnisyonunun böyle bir tedbire de C. SOMEN Salzburgda Kanya ile bir müllıkatta kında Avusturyada Vorarlberg şehrine 

- -·· -- bulunacaktır. 

Ik V k ı C B 
gideceğini yazm1ş idi. Aldığımız malU-

tısat e ı• ı• ayar Şimdi Badgastein kaplıcalarında bu- mala göre hariciye nazırı Avusturyada 
• lunan Daran}inin bu ayın sonunda Şuş- sadece hususi mahiyette kısa bir gezinti 

Dün Çeşmede mühim görüşmelerde n_i.,.g_i..,l•.,..g ... ö-riı_. ş_m_•_si_m_u_k_a_rr-e-rd-ir_. ____ y_ap_a .. ca_k_ıı_r.,,,...,...._...,,.,...._.....,....,...,..,...< 

bulundu. Dün sabah F ethiyeye gitti Romen kralı Dobringte 

• 
:~ Halk ana kraliçe ve kralı 

hararetle karşıladı 

ll Çe$>nede lktısat Vekilini karşılayan halk 

AŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE Bay Celal Bayar bugün saat do-
lııı~tır kuz buçukta hususi kotraları ile F et· 

lkt;~at vekilinin burada bulun- hiyeye müteveccihen burada ayrıl
~~.; dolayısiyle otellerde büyük mışlar. hararetle uğurlanmışlardır. 
Qıt · . Vekil F ethiyeden doğru lstan
tııı ızdıham vardır .. Koridorlara va- bula döneceklerdir .. 9 Eylul Enter
lı 1taya kadar yataklar serildiği nasyonal fuarının 22 ağustosta ya
ia ~e yine yer bulamayıp plaj pılacak küsat resminde Başvekil ls
t;ı;ııosunda, masalar üzerinde ya- met lnönünün refakatinde tekrar iz-
~ hulunmustur.. mire geleceklerdir .. 

lstanbulda tifo hastalığı 
11 

nihayet 
la, A.Ş İ ARAF! BiRiNCi SAYFADA 

tıc, h daha ziyade şehrin temizlii{i
tıa a~~ın temizliğe fevkalade iıi
'tıı.ııı llostermesine, temizlik mefhu
'~ke~n . bütün icaplarına göre . ha
ılit., ı.İdılmesine ait olan tedbirler
bı.ı d alk kendi sağlı~iy le ilgili olan 
ltiı..1 ~vada belediye ve sağlık teş· 
l;ık,/ ıle elele vermek lüzumunu 
dieirı~ etmektedir.. Belediye ken

en beklenen vazifeleri bassa-

yenildi 
siyetlc yaptığı müddetçe halkı ken
di yanında yardımcı bulacağından 
şüphe edilmiyor.. Sıhhi vaziyeti iyi
leşen valimiz Muhittin Üstündağın 
ay sonunda lstanbula dönerek va
zifesi başına geçmesi bekleniyor .. 

Umum emniyet müdürü bay 
Sükrünün Istanbul valiliğinde Mu
hittin Üstündağı istihlaf edeceği ri
vayetlerinin asılsızlığı anlaşılmış
tır .• 

Belgrad, 7 ( ö.R) - Ronmanya 
ana kraliçesi Samajeste Mari ve 
Samajeste Karo! bugün otomobil
le Dubrovniğe gitmişlerdir. Oto
mobil bizzat ana kraliçe Mari ta
rafından idare ediliyordu. Kraliçe 
ve kral geçtiği yerlerde tezahürat
la karşılanmış ve Dubrovnikte 

ispanya 

hararetle kabul edilmittir. 
Dubrovnik sarayında öğle ye

meğini yiyen Samajeste Mari ve 
Karo), tehirde bir müddet gezinti 
yapmıtlar, manastırı, ortodoks ki
lisesini ziyaret etmişlerdir. 

Kraliçe ve kral, aktama Milo
viç köşküne dönınütlerdir. 

-
• 
ıc • harbı 

Müthiş bir hava 
çarpışmasının blançosu 

Bilbao, 7 (A.A) - Havas ajan· 
sının muhabiri bildiriyor : 

Dün öğleden sonra saat bire doğ
ru beş asi tayyare filosu Santande
rin şimali şarkisindeki mevzileri 
bombardıman ettikten sonra hare
ket üslerine avdet ederken Santan
der ile T orre Lavera arasında on 
sekiz hükümet avcı tayyaresinin 

Londra - Roma 
arasında 

Londra, 7 (A.A) - lngiltcrenin 
Roma sefiri Sir Eric Drummond 

yakında mezunen Londraya döne
cektir .. Siyasi Londra mabfelleri 

sefirin lngilterede ikametinden is
tifade ederek Çemberlayin ve Ede

ne Londra ile Roma arasında bir 
mektup teatisi intaç eden görüşme

ler hakkında izahat vereceğini sak-
lamamaktadırlar~ • , 

taarruzuna uğramışlardır .. Derhal 
yirmi kadar asi avcı tayyaresi hü
kümet tayyarelerinin etrafını ala
rak 7 dakika içinde bunlardan on 
iki tanesini düşürmeğe muvaffak 
olmuşlardır .. Asilerin beş bombar
dıman tayyaresiyle iki avcı tayya
resi kurşunlarla delik deşik olmuş 
bir halde dönmüşlerdir .• 

1 B. Sto yadinoviç 
işçi ve amele ile 

görüştü 
Belgrad, 7 (AA) - Başvekil ve hari

ciye nazırı Stoyadinoviç refakatinde 
1vanevitch Va Banovin Zitn ve mebus
lar olduğu halde Ultzingeye gelmiştir. 

Ultzingte ikameti esnasında Stoyadino
viç bilhassa mahalleleri ziyaret ederek 
bunların istihsalatı ve amelenin içtimai 
şartlariyle alakadar olmuş ve işçilerle 

uz.un uzadıya ııörÜflDli§tür. 

Çin - Japon harbı 

Çin Müslümanlarının 
beyannamesi 

Sanghay, 7 (A.A) - Nankinden öğrenildiğın., göre Çinde oturan müslil
manlar derneği japon istilasına karşı durmak için bir komite teşkil etml•· 
]erdir. Komite biitün diinya müsliimanlarına hitabt>n hir beyanname ne r~
dı:rek japonlru·a kar~ı zecri tedbirler alınma~ını isten1eğc k::ırar vermiştir. 
Bu beyanname muhtelif lisanlara ve bilhassa türkç<', ar:ıpça ve far>·ca ]j. 
sanlariyle Hind lisanlarına tercüme edilecektır. · 

Helsingfors, 7 (A.A) - Gazetelerin haber verdiğine göre Fenlandıya ha· 
rieiye nazırı Holşti sonbaharda resmi bir ziyaretle bulunmak iizcre Berline 
gidecektir. . , 

JAPON KABiNESi !LE ORDU ARAS;NDA ANLAŞMAZLIK 
Tokyo, 7 (A.A) - Çin harb i icın konulan t.JlS!sat i'c bu hususta ihtiyar 

edilen masraflara ve mükellefiyetlı.: rin ı.- ksiıni rnC"s lrlt'rind~ mü~:ıhede edi
len fıkir milbayenetleri Kono,·i k. b'n n r k 1 lıır mevkie koymu~tur, 
Çünkü bu mübayenetler ordu ıle ikliS«di ıııahf..Jkr .. r<'-'lndaki ihtilafın bü
yümesine sebep olmuştur. 

NANKIND::'.. SON V:\Z!YC:T 
Tokyo, 7 (A.A) - Domei ajansının Şanghaydan bildirdiginc göre, Yangcu 

v5disinin menba kısmında oturan j•ponlar Tungce katliamı kurbanlarının 
akıbetine uğramak endişesiyle Hankeni te•ketmişlerdir. Henkenden alman 
bir telgrafta vaziyetin burada vahim olduğu, 10.000 Çinli :ı!ikcrin japon im
tiyaz mıntakasını muhasara ettiği \.'t,, japon e~yasına ka~ı bo:rkotaj yapıldı .. 
ğı bildirilmektedir. 

Çin 
ordu 

40 milyon kisilik bir , 
kurmağa haj;,zrlanıyor 

Nank.in, 7 (A.A) - 18 den 45 ya~ına kadar l~e yarayan bütün erkcklerın 
orduya gönüllü" yazılması için hükılmet vasi mikyasta propaganda yap· 
maktadır. Hükumet makarnalı tarafından bu husu,ta ne~redılen beyanna· 
melerde askerliğin kıymetinden, 40 milyon kişilik bir ordu ile Çinin her 
hangi bir düşmanı geri püskürtmeğe muvaffak olacağından ve vazifed<•n ka
çanların şiddetle tecziye edileceğinden bahsedilmektedir. 

BUHRANIN iZALESiNE ÇALIŞILIYOR 
Şanghay, 7 (A.A) - Dairenden hareket etmiş olan japon sefiri Kavagoe 

bugün Şangbaya gelerek Çin - Japon buhranının izalesi için yapılacak mü
zakerelere başlıyacaktır. 

Bütün mahfeller japon tekliflerinin neden ibaret olduğunu bir an evvel 
~nlamak için sefirin gelmesini beklemektedirler. 

Şarkta valilerin içtim·aı 
Erzurum, 7 (A.A) - Bıı sabah Umumi Müfettiş B. Tahsin Uzer refakat

lerinde baş müşavir B. Nizami Alaker, Erzurum valisi Haşim !zan, Maliye 
kültür ve nafıa müşavirleriyle transit yolları b>ş miidürü olduğu halde Ağrı 
mıntakasına gitınişlerdir. • 

Karakösede valilerden bir kısmının iştirakiyle bir toplantı yapılacaktır. 

Iran askeri he yeti geliyor 
Erzuruın., 7 (A.A) - Askeri manevralara davetli bulunan İran askeri hc

}·etini karşılayacak olan subaylarımız bu sabah hareket etmi~lcrdir. Kar~ı
layıcı heyetimiz yarın lran sınuındn olacaklardır. 

ihtilcilcılar il erli yor 
Bilbao, 7 (A.A) - Radyo Rcduetcsin 

bildirdiğine göre ihtilalciler Termcl cep
hesinde akşama kadar beş kilometre ka
dar ilerliye«k Bezasa vasıl olmuşlar· 

dır. 

Dük ve düşez kent 
Yugoslavyada 

Belgrad, 7 (Ö. R) - Vreme gazetesiıo 
ne göre, Dük ve Düşes Kent yakında 

Yuguslayyaya a:eleceklerdir 
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Yunanistanla 
Ticari münasebatla'* 
rımız genişleyecek 
Atinamn Proiya gazetesi yazı· 

yor: 

Arada bir siiküt oldu. Betinğ kazancını tah
minliyordu. Mark ta herife aklıaa gelen bir Bana sevişen bir çiftin çok hazin 

Dost ve komşu Türkiye, ticaret 
işlerinde yeni bir sistem kurmakta 
ve kendisinden fazla mal alan dev• 
letlerle, döviz alıp vererek muamele 
yaptığı devletlerden eski ithalat 
tahdidatım kaldırmaktadır •• 

suali nasıl sorabileceğini düşünüyordu olan macerasını anlattılar Binaenaleyh ihracat tacirlerirniı 
için faaliyet sahası açıldığından, bu 
fırsattan istifade edeceklerini ümil 
ederiz.. 

HULASA ve korkmadın. Ne iyi. .• Senin met.resin 
Dul kalan Baron de Villcbon kızı olduğuma mUtecssir değilim. 

Fnınsuı>cu: 1Je NiJeolk birlikte tla§tlJOT. Bm.INCI KISIM 
NikoI 1JiiıbC1§' Jera.r Dandt ile ni§an- VI 

Fjiyama dağının karlı tepelerini aksettiren efsanevi gölün 
sessizliği içinde hayata gözlerini' kapayan çiftler çoktur 

Demek oluyor ki, başka memle
ketlerin koymuı oldukları tahdida· 
ta karşı korunmak rnecburiyetind4 
kalarak, bazı tedbirler almış olan 
Türkiye, bugün ticaretini geni§ 
mikyasta serbest bırakmaktadır. 

lanmak ~ere iken auba11 Hin~inide Kamçı ban ışıldayan mağazaların hl· -------
sefere gönderili11or ve Baron nifan me. zasındn kalın perdelerle örtülmüş bir 
rcısiminin 11apılmcısında. tereddüt göş. cephe gösterirdL Burası ancak ıllışık 
teHyor. Bundtı metre.ri Flavinm mil-- müşterilerin dirsek dirseğe oturduklan Tokyo - Japonya röportajları - Son 
cssir olduğundan Jiiphc edilmektedir. küçük ve ketwn bir meyhane idi. Mark mektuplarımda izahına çalıştığım mo-

Mark Sa.atnu Uıninde Baronun a.h- kapıyı açar nçmnz, darışm tiltiln du- demizm hareketi yalnız ileri entellek
baplarından biri Nikole göz dikmiştir. manından boğulmuş gibi bir saniye du· tüellerin veya feminlstlerin işidir sa· 
Ve emeline kavUf11Ulk için Baronla raklndı. Kesif bulut nrnsında gözleri nılmasın. Bu hareket baş gösterdiği 
Hlenmek hevesinde olan .Fl4vi ile birini aradı. muhite ve sosyeteye göre aşağı yukan 
mfi§terek hareket edi110T". Flavi e•· Odet ona tekarrüp etti: bütün Japonyaya şfunildir. Vaktiyle er-
ki cırkada.p Odet isminde bir kızı fam - Benimle konuşmak istiyorsunuz, keklerin yalnız gitmeğe alıştıklan te. 
dö §ambr olarak Baronun evine sok· B. Sastrns? maşa ıilemlerinde şimdi erkekler kadar 
mU§tUr ve c48tt8 gibi ktı.füınıyor. Mark - Evet sizi görmek istiyorum. Bura- kadın da gönnek kabildir. Sahnede, 

Sa.strcu Odct ve ni§anlısı Bcting ile sı öyle kalabalık ki... beynz perdede, modern Japonyanın bU-
biT '7'andevüye gidiyor. - Aile meclisindeyiz. Yainız atla yük bir hevesle bağlı bulunduğu gaze-ı · 

uğraşaıllar vaı: burada ... B. Beting <Sul· telerde, radyolarda, hülisa biltUn faa- j 
Flavi on sekizine baaıoca pişmanlık· tan:tı satmağa çalışıyor. liyct sahalarında imparatorluğun güzi-1 

la neticelenen küçlik maceralar bitti.. - Sultan? Bu da ne? deleri gibi halle kitll}lerl de bilerek ve-, 
Flavi artık karannı vermişti.. En iyi - Baronun ahırlarından blr binek ya bilmiyerek garplılıktruı ilham nlıyor-
~rap ve mendillerini bir paket yaptık- ah. lar. Gerçi eski burjuvaziye mensup 
tan sonra bir daha geri gelmemek iize· -Matmazel Nikolin her sabah orman- olan bir çok asil ailelerde veya taşralar-
re evden kaçtı .• Sevimli bir hami ken· da bindiği nt değil mi? da asırlık, an'ancvi fikirler hala derin 
Clisinc ve elbise dolabına bakacağını va· - Matmazelinki cFuiına> dır. B. kök salmakta devam ediyor. Fakat bü-
Üctmi§ti .. Bunu söylediği gibi yaptı da.. Beting onu saltnağa cesaret edemez.Hal· ı yük şehirlerdeki halkın büyük ekseri-, 
Bu adam, o valclt terütaze. mütebessim buki diğerleri. .. Öyle değil mi ya? Aı- yeUnc garplılık sirayet etmiştir. 
ve her huausça pek parlalı:: olan Mark ları satmak ve satın nlınak, yemlik si- AVRUPALI KADININ AHLAKI 
Saatrastı.. pari§ etmek, onun ticareti budur. Japon kadını maziye ait bir dekor ı 

Japonya Röportajları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cAsahb ve cNişi Nişi> gazetelerinde 
bu çi!tlerin basılan resimlerini gördüm 
Hakikaten mes'ut hir çift olabilirlerdL 
Asutn ailesi böyle dlişünmilyordu. 

Oğullarının aşağı tabakadan bir kızla 
evlenmesine kııt'l surette muhalefet cdi· 
yorlarıdı. Ryozo modem terbiyesine 
rağmen babn.sının emrine mutlak bir 
itaat göstermcğe alışmıştı. Bu emri mil· 
nakaşaya kendinde saIDh.iyet göremi· 
yordı;. Ne babasına yalv:ırmnyı, ne de 
bnb:ı evini tcrkederek evlenmeyi dü
şünmedi. 

Bir hakaret 
davası 

Asliye ceza mahkemesi zabıt ka· 
tiplerinden bay Kemale hakaretten 

suçlu yapıcı Kerim oğlu Harun hak: 
kında cürmü meşhut muameles1 

yapılmış ve dün nöbetçi sulh cez!l 
mahkemesine gönderilmiştir •. 

Hadisenin duruşması yapıldi •• 
GONON BlRiNDE Suçlunun kansı ile kayın babası 

Günün birinde birbirini seven iki amme şahidi olarak dinlendi 'itJ 

genç öliimün ağuşunda birleştiler. Bu- bunlar suçlunun aleyhinde şehıt' 
distler nazarında ölüm batıya doğru on dette bulundu •• 
milyar fersahlık bir yolculuktan iharet-1 Madde tasrihi suretiyle hakaret• 
tir. Tıpkı Hamlet gibi japonlar da blr 

1 
te bulunan suçlunun aidiyet kara• 

ölüden bahsedecekleri zaman c:bir daha riyle asliye ceza mahkemesinde rnu• 
dönmiyen yolcu:t tabirini kullanırlar. hakemesi yapılmak üzere evrak. 
Ebedt bir gaybubet onları başka bir müddeiumumiliğe gönderildi .. 

Buktin baba bu firardan pek mille- - Elbet ... Ben de olsam, öyle yapar· içinde yaşadığı halde bile Avrupalı ka- Modern ;apon kızlan 

alemde tutuyor. Yine japon telakkileri
ne göre istikbal mazinin bir tekran ol· Cemal Er 
duğuna göre, ölUm bizi doğumumuz- Şehrimiz Birinci Sulh Ceza mnhkC
dan, varlığımızdan, istıraplarnnızdan mesinde ücretle müstahdem bulunBJI 
evvelki hale irca eder. Budistin kalbi zabıt kfıtibi Cemal Er'in memuriyeti. 
maveraya ulaşır. Ölen bir alemden baş- asalete tahvil edilmiştir. 

essir old~ fakat bu iş için polise baş- dım. dmların nhlfild temnyüllerine, itiyatla- delikanlıdır. Parlak bir tahsil yapmış
vurmayı dUşünmedi. Karısı göz yaşla· - Bayan Flavinin bUyük işi için mi rına meyletmektedir. Bundan hürriyc- tı. İstikbalin kendisi için çok şeyler vad 
rını gizlerken o da yakın meyhaneler- geliyorsunuz? Kaçırma işi mi? 1 tini kazanacak, fakat huzurunu kaybe- ettiği z.annediliyordu. Asil bir aileye 
de tcessUrünU şarap kadehleri içinde - Hayır bayan Flavi henüz kararını deccktir. Japonyayı eski Metlerine av- mensuptu. Modern bir terbiye alan bu 
boğrnağa çalışırdı. Sefil mahallenin en vermemiştir. Daha ehemmiyetsiz baş- 1 det ettirmek isteyen büyük nasyonalist gen~ bir gün müteva2ı bir aileye men
kederli sarhoşlarından biri oldu. Buktin ka bir şeye teşebbüs edilecektir. 1 hareket bile, bütün kuvvetine rağmen, sup olan güzel bir genç kıza kalbini vcr
anne kızına ağlarken ayni zamanda bir - Eyvah, ya benim çe7izim ve izdi- bu kadar coşkun bir cereyanı önlemeğe di. Onu çıldırasıya seviyordu. Bugünün 

ka bir aleme göç ediyor. - 1 1 t t t C 

t~te böylece Ryozo ve Eriko çeşit Bir hırsız 
ınanzar.ılarmın güzelliği ile meşhur 

olan Hakone bölgesindeki dağlara git
mişlerdi. Birbirlerini sıkı sıkıya kucak
lamış olan c~setlerini Fujiyama dağınıl"l 
kaı;lı tepelerine aksettiren bir gölün sa
kin sulan üzerinde buldular. Bu hcyc-

alkolikle de uğraşmağa mecbur kaldı. vacım ne olacak? muvaffak olmamıştır. bütün gençleri gibi dansinglere, sinçma- Zabıtanın elinden 
kurtulamı yacak 

Bu vaziyete dilşen biricik anne değil- - Betingin bu kadar acelesi mi var? B1R DOSTUMLA KüÇO'K lara, k~dileri gibi serbest dUşüncn ar-
di. Ailenin şerefini vikaye için işe ko. Alelhesap bir şeyler alıyor sanırım. BtR HASBtHAL. ka®şlarmın evlerine hep birlikte gidi-
yuldu. Dedikodulara karşı koydu. Ha· - Şüphesiz. Fakat bunu kibarca bir Bir gün, Tokyoda1 bir. dostumla bu yorlard~ Ryozo küçük Eriko ile ~vlen-
yat ta scyr\ne devam etti. iş bulmıyor.. mevzu Uzcrinde h.a:;bihal ediyordum. mek isteyince ailesinin kat'i vetosuylp 

Kemer köprüsü taraflarında bir hırsı 
zm peyda olduğu anlaşılınaktadır. Ev· 
vclki gün Kemer köprüsünde B. l{ı\· Güzel olmaktnn ziyade hoşa giden - Otur:ılırir. Arkadaşım, son z.elzclc felaketinden karşılaşt1. Babasıı 

Odet tesadüf eseri olarak babasının bo- - Betingc sizinle olduğumu haber ve- sonra Amerikadan get.J.r.tilmiş oları de- -.,.. Bu .,izdivaç olamaz, 4ecl.L 
cnnlı aşk ınacerasını her gün tekrar 
eden çiftler \'ardır._ ••• ı , , . 

yunduruğu altında kalmı.~tı. Ve bir aile reyim. Şimd\dcn beni yiyecekmiş gi- montab evlerden birinde oturuyordu. --------------------~~!""'----'"!!!"'~-~-~~~~ 
nezdine fam dö şambr olarak girmişti. bi bakıyor. . Ve biz Far. Wcst'in kendine has olnn YunanistanClaki 

milin tütüncU dükkanındnn Üç paket sı· 
garp. ve ufaklık bir miktar'.da para aŞı· 
rılmıştır. Onun kırdığı cevizler göze illşmiyordu. - Peki, Odct. Ona, «Sultan> hakkın- dekoru içinde aşktan bahsediyorduk. 

Flavi ise pupa· yelken gidiyor ve tcc· da kendisiyle görü~mck istediğimi de 'Yoslıivara'da bir kaç yen. mukabilinde 
rübesizliğine rağmen servet yemek hu- söyleyiniz. yanında duyulan yarı entcllektüel i~ve
ıusunda bUyük bir maharet gösteriyor- - Böyle üç ayaklı bir atı satın alını- sinden, yahut ta tnze, yusyu\•arlak çeh
'du. Markın vannı yoğunu az zaman· yacak kndnr mükemmel süvarisiniz. ı reli bir Musmeye yolda rastgcldiğiniz 
da kemirdi bitirdi. Her biri ayrı isti- Hayvan gerçi süratiidir. HattA çok SÜ· t zaman içinizi kaplayan, hudutsuz bir 
kamete ayrıldılar. Bununla beraber ratli. Fakat bir kadın kadar oynak... sadakat yaratan, ebediyet zevki veren 
birbirini büsbütün gözden kaçırmıyor, - işte bu sebeple ben ondan istifade 

1 
aşktı. Meşhur bir Fransız edibi olan 

fırsatlara göre tekrar buluşup ayrılıyor· edebilirim. Benjamie Constant: cBir aşk rabıtası
lar, kendilerini çok birleştirmiş olan Odct ciddi bir tavırla pipolarını çe· 1 nın ilk anında bu rabıtanın ebedi olma· 
bir oşkın bütün kıvılcımlarını kullanı- kcn karmaknrışık insaruarla etr~fı çcv· 1 sı liizımgeldiğinc innnmıyan erkeğin 
yorlardı. Mark parayı artık kumardan rilmi.ş olan Beünge doğru ilerledi. Bun-,vay haline ... der. 
bekliyordu. Iltimasla bir iş te buldu. lardan John adlı E>irisi bir ~ikatür al- Acaba bu kiraz bahçeleri dansı, çay 
Flavi bütçesini bi.z.uıt yoluna koymağa bümündc.n çıkarılmışa benzıyordu. Kır- seremonileri ve sembolik buketler mem
başladı. Berber, manikür oldu. Tc- mızı saç ve saknlları biribirine k~~ş. lekctinde hakiki duygulara, kalbin 
sadüfün çalıştığı dükkana sevkeltiği ınıştı. Kıyafeti derbederdi. lngıli.z- hamlelerlııe bir yer bırakılmış mıdır? 
Odctin tırnaklarına bile manikür yap- ceyi Amcrilmlılar gibi b~rundan ko. Hangi jnpon kurduğu rabıtanın ebedi 
tığı oldu. Sonra Parisli kızlara nşık nuşuyordu. Vilyam Betıng ~rka olduğuna kanidir. Bu akıd ve aşk keli
bir Amerikalıylc birlikte Aınerikaya doğru gitmek üzere ayağa kalktıgı zn. melerinin hir tek manası mı vardır? Bu 
geçti. Birçok seneler orada kaldı. Ne man bu adam da onu takip etmek istedi. memleketi daha iyi tanıyanların .söyle--
yapmıştı? Bu onun hayatının esrarı idi. Fnkat Beting sert bir tavırla yerine d'kl k ı · erine göre bir japon er eği nazarın-
Maı-1:: için bile perde ile örtülü kalan oturttu: d · d" dah haf"f daha kab"li 

d di Ölül. er a ız 1vaçtan a ı , ı 
bir esrar. Omdaki ikameti esnasında - Uslu durunuz, John, e · inkisar ve dalın elastiki bir şey tasav-
hakkında garip izdivaç, cinayet rivayet· bir at satış işile uğraşmazlar. vur olunamaz. 
Ieri çıktı. Bunlar duyanların sinir va· Amerikalı adamcağız ağzını kapadı. RYOZQ ATSUTA VE ER1KO 
ziyctlerine göre kabul veya reddettik- cölUler at satışiyle uğraşmazlar.> SHtBANfN DİLLERDE DOLAŞAN 
leri alelade müphem rivayetlerdi. Mu- Görünüşte uıfuıasız ol:ın bu cümle Mar· HtKA YESt. 
hakkak olan bir nokta kadının Amerika· kın dikkatine çarptı. Acaba nasıl giz- • . 
dan tardedilerck hudut harici edildiği ii bir munası olnbilirdi. Fakat sonra bu- b ~ura~ı~· heri kes. Rlyoıo vekEhirı·~-~ Shll -

na k dikkat ctınedi. Iki adam o ka- ~ nın o um e netice enen aş -ye: 
idi. da pcisk. . . 1 rdi ki rınden bahseder. Ryozo Tokyolu bır 

Baron de Villebon onu keşfettiği va· r v ı ıçmış e ... • .......................... ,, ........... .. 
kit Brilkselde bir sirkte at cambazlığı Beting sendeleyen adımlarla ilerledi. olsun. Saat beşte yulaf vereceğim. 
yapıyordu. Afişlerde ismi Flavi de Ma- Uz\ın boylu, geniş omuzlu. kurşunileş- - Tamam .. Ben onu yerken görürüm 
rey diye gösteriliyor ve seyirciler gü- meğe başlıyan sarı saçlı, otuz beşlik - Ah, bir görseniz. Bir nazır gibi it-
zelliği ve mütenasip endamiyle bir kat kuvvetli bir delikanlı idL tabı var. Böyle bir hnyvan, patlayın-
daha cazibe kazanan numaralarını pek Markı nezaketle sbianıladı ve oturma- caya kadar yer. 
alkışlıyorlardı. Kadının hakikt veya ğa davet edince masanın kenarına, ağır- - Ben sUrail severim. 
mahareUe oynanmış allikasızlığını yen- lığı Odet tarafından ara IU'a hissedilmiş - istediğiniz kadar bulacaksınız. 
mek için B. de Villebonun pek çok ~- olan, kocamnn ellerini koydu. lngiliz. Arada sükat oldu. Beting kazancı-
bır göstermesi icap etti. Bu sebeple ce bildiğini hissetlim;ıiyecek kadar kur- nı tahminliyordu. Mark ta herife ak

mUWa ı daha tatlı geldi ve Flavinin naz olan ve böylece bazı hususl mu- lma gelen bir suali sorabileceğini dü
nüfuzu da dnha bUyUk oldu. Onun aş- haverelerin sırlarını keşfedeceğin! ümit şünilyordu. ffiçblr yolunu bulamadı 
kı için sirki ve muvaffakıyeti teı·ket- eden Mark Fransızca olarak konuşma. ve düpedüz sordu: 
tiğinden dolayı Baron ona minnettar- ğa başladı. Odct eline aldığı bir resim· - John adı verilen ~ tuhaf adam 
dı. Flavi onun için her şeydi. Fakat ev- li gazeteye dalmış gibi göründü. Beting kimdir? 
lenmekte tereddüt ediyordu. B~ki kız- Markın ilk sözleriyle maksadı anladı. Beting olduğundan daha sarhoş gö-
ları sebebiyle, belki de çok girift ol- ona Maylor diye hitap ederek cSul- rünerek: 
cluklnrından aliıkalarmdnu hakikatın çı- tan:. için istediği fiati mühaHiğa ile art· - işte John ona hu kadarı yeter. 
kanlmasına imk;ın olmıynn Amerika tırdı - Milyonlarcn Jolın var. Onun bir 
hikii.yelcri dolayısiyle... Mark buna razı olmadı ve çok ciddi soyadı olacak ya. 

Flavi. Odctin ziy:ıı-ctinden sonra Mar- olarak fiat hakkında pazarlığa girişti. - Ona sadece Johıı deyiniz. Diğer 
kı ilk gördüğil zaman sordu: Birkaç bardak viski neticesinde anlaş- milyonlardan onu nyırmağa bir sebep 

- Uç milyonluk bir çeyize lamışmak . ma hbıl oldu. Branying t eminat ver- yok. 
içln biraz tehlikeyi göze aldırırsın uma- 1 di: - Esrar, öyleyse? 
run? - Hnyvan iyidir. Maylord yann is-- - DıüyaL Yalnız kalmak ihtiyatı. 

- Hayata kıymet verenlerden deği· terlerse onu tecrUbe edebilirler. - Ne ile meşguldıir? 
liın. Bir hiç için, sadece korkup kork· - Yarın sabah olabilir. Fakat çok - Dünyanın sonunu bekliyor. 
mıyacağımı görmek için onu kaç defa erkenden ve matmazel Odet cFırtıruP· - Nereden geliyor. 
tehlikeye attun. ya binmezden pek erken... - öteki dünyadan •.• 

- N~tlcede hıQ'atl muh•fua ettin -Ee'er Maylord isterl.-afak v.ktl - BiTMEDi -

. 
B. Metaksas 98 bin 

• • • 
ışsıze ış bulmuştur 

Yunan iktısadi yatını altüst eden askeri 
ihtilaller devrini kapamıştır 

Yunan veliahdi bir geziııtide 

Ayni zamanda B . Kamilin dükkfın1• 
ıun yanında demirci Il. Alinin dükkfı
nıııdan bir keser bir kazına çalınmıştı!· 

Fakat dün de öğle zamanı bir buçuk· 

ta Kemer köprüsünün tam Uz.erinde bit 
numaralı kahvenin köşesinde Şaşal ''6 

Koçtaş suyu salmak suretiyle hayatıııt 
kazanan B. Abdurrahmanın su parawn· 
nı topladığı çekmece olduğu gibi ortıı· 
dan kaybolmuştur. 

Bir mUşleriye su götürüp dönen .8 
Abdurrahman, çekmecenin yerinde yel• 

lcr estiğini görmüş ,.c aşırılan parnnıı' 
ehcmmiyetsizliğini nazara alarak şiltfı· 
yet yoluna gitmemiştir. 

Asıl mesele, bu muhitte açık göz bıJ 
hırsızın turediği anlaşılmaktadır. znbı· 
tanın bu adamı yakalıyacnğına şüph• 
yoktur. 

~-ZT../.7Y-f;.LZ7~ 

Büyük 
Bir bina aranıyo.r 

Hususi bir hastnne yapılmak içitl 
açık manzaralı, havadar, bahçeli ,re 
yirmiye yakın odaları bulunan s~; 
ht bir bina ve birbirine bitişik j1' 

bina aranmaktadır. Sıhhat Vekaleti· 
nin kabul şartiyle beş sene kontr111 

yapılacaktır. Hastane kanuna o•r 
,: gun bir plan dahilinde geniş arsası 
~ ~ Atina, 5 (M.H) - M. Metaksat devletin iktısadi işlerini idare et· olup ta hususi hastane yapmağa 111 t 

gazetecileri çağırarak, 11 ay zar· mek kolay olmamakla beraber, hü· vafaknt edenlerle on seı1clik kontr3 
fında 98 bin işsize i§ verdiğini ve kümet bu işe en ziyade elverişli olan ta yapılabilir. 
bütün memlekette en çok 30 bin zatı tayin etmiştir.. (Izmir posta kutusu 321) e n1ürn· 
ışsız kaldığını, söylemiştir.. Hükümet milli iktısadiyatımızı caat. 5 - 1 S.6 (t4SO) 

Bunlardan başka hükümete mü- kökünden ıslah ctmeğe karar ver· ~/J7.7T/:Lf. l ıt 
racaatle işsiz olduklarını bildiren miş bulunuyor.» vetlerin , içinde clal buda~ ~a ~O" 
4500 eski cenkçiden 4260 kişi muh· Sıhhat ve içtimai yardım bakanı olduğuna dair, valilerle bır~~k d tİ 
telif müesseselere kayırılm1stır.. M. Korizisin gazetecilere verdiği mutanlardan hükümete goıı t'21r 

Bütiin gazeteler, bu.lıusu"su uzun reı>mi tn<llumata göre her sene 1-2,len mahrem raporlardan.~ı.ı:~ 
tafsilat verdikten sonra, dahilde in- milyon Yunanlı sıtmaya tutulmak- çalar neşrederek. bir yıl ıçı~d b-1 
ti7.am ve İ!\tikrar teessüs ettiği için, ta ve 5,500 kişi bu hastalıktan öl· şarılan işlerin ehemmiyetinı ~etr.1 
sermayenin faaliyete geçtiğini, ile- mektedir.. rüz ettirmekte Ye Venizelistlerı 
ri sürmektedirler.. Bütün gazeteler, memleketin nu- in <-tmektedir.. jffl• 

Ekonomi bakanlığına M. Arva- fusunu azaltan ve milyonlarca işçi· Diğer gazeteler «20 yıllı~ JltCl'tl 

nitisin getirilmesi münasebetiyle nin mesaisine engel olan bu düşma- ve husumeti gömen» 4 agu' 
şunları yazmaktadır: na karşı yapılacak mücadeleye fıı:a- halas günü saymaktadır. . . siııİJ\ 

<:Yirmi yıl süren karışık idare ik- mi tahsisatın verilmesini istemekte· Vradini, M~t~ksas ka;>ı~~ferlc~ 
tısadiyatımızı altüst etmişti .. Me- dirler.. halkın refahı ıçın yaptıgı ıefit11 

taksas kabinesi, bugüne kadar ba· Bu tarihli gazetelerden bir kısmı kara, deniz ve hava kuvvetfftı1'J' 
zı ihzari işler yapmış ve oldukça ( 4 Ağustos) şenliklerine hasrettik- takviye için basardığı rnuvn kt\:1' 
muvaffak ta olmuştur .• Esaslı iş- leri malrnlelerinde, M. Metaksasın yetli kombinezonları kısaca 11 Jıır' 
ler şimdiden sonra yapılacaktır M. memlekette ahenk ve intizamı te- dettikten sonra, Yun~nis~~n~fi1'1ef 
Arvanitiı, bu işler için olan teorik sis ettiğini tebarüz ettirmektedirler. tırı sayılır ve kıymetlı muttktetfit' 
ve pratik malumatı haizdir. Tica- Tipos gazetesi, bundan bir aene supına girdiğini iddia etme 
ret mUvazeneai çok açık olan bir evvel komünistliğin muharip k.uv· 

1 
ler.. "' 
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BASJNINA GÖRE SUR/YEDEK/ KARIŞIKLIK MOSKOVA 

Bir Fransız gazetecisi diyor ki: 

karşı lngiliz 
tehavvül 

ltalya ve Almanyaya 
diplomasisindeki 

anlaşılmaz bir muamma 

Ankaranın Sancağı temsil 
etmiye hazırlandığı meydandadır 

Fransa Suriyede kaybettiği 
varken iadeye çalışmalı 

l b •ı • ~aris - Republi~. g~etesi «Suri-1 
sayı a l ır,yeyı kaybetmek mı ıstıyoruz}» baş- ,,.., .. ,,.~_.,..,., ___ , 

• • y ., .....,... lığı altında Jean - Pierre Gerard 
• · · · imzası ile neşrettiği bir makalede 

' şöyle demektedir : Suriye hakkında
ki hakikatler bizden gizlenmekte- ! 

1 dir .. Orada vaziyet bize söylenmek 
istenildiğinden çok daha fenadtl' .. ı 

. • Suriyedcn almış olduğumuz hususi 
t 

fakat kat'i \'e emin malumat dik-
kate değer üç haberi ihtiva etme!tte
dir : 

1 1 - Türkiye, İskenderun San-
cağı ahalisine, kendi Türkçe ismi 
ile «Hatay» tesmiye eylemekte ol
duğu bu havaliden gelecek olan 
yolculardan ve eşyadan başka 
Türk milleti Hataylı mülk sahiple
rine kredi açacaktır .. itiraz etme· 

otoritesini daha henüz vakit 
imif. Cezire hadiseleri 

ğe hakkımız olamaz •. F aknt Ankara .'}amdan bir manzara 
hükümetinin Sancağı temsil etme-

1 
lar işe müdahale etmek mecburiye- lüzumu çok sarihtir .. Esasen Fran

ğe hazırlandığl da meydandadır .. 
1 
tinde kaldılar ve hakiki bir çarpış- sız parlamentosunun ve anJ yasa

Bu suretle geçen ilk kanunda yapı- 1 ma oldu •. Tahmin edildiğine göre sının haklarını çiğnemek suretiy
lnn Fransız Türk anlaşması ile San- • bu rakkamları kaydi ihtiyatla ve- le - çünkü mu::ıhede henüz tasdik 
cağın bizi~ _Suriye arazimizin h~- ı riyor~z. - 6 ölü v.e 20 kadar yaralıya ed.~lmemiştir - teşekkül etmesine 
dutları dahılınde kalmasının tcmın sebebıyet vermıs olan bu hadisede ırnusnmnhn olunmuş bulunan bu 
edilmiş bulunduğunu söyliyenler bi- kat'i ve çok vahim olan cihet bu Suriye ~Jıükümeti» nin sekiz ay· 
zi aldatmış bulunuyorlar.. isyanın sebebi ve esasıdır .. Cezireldan beri yapmakta olduğu idare hiç 

lngitiz amiral gemisi Ce belüttank önünde . . . ı 2 - Türkiyenin cümhuriyet bay- nhalisi tarafımızdan ihdas edilmiş te iyi n:ticeler vermiş değildir. 
Moskova lzvestiya gazetesi larını da kendi tehdidi altında bu- kika~ ise b~ gı?ı opto~ızmc .esas 1 ramı münasebetiyle bütün vilayet- olan Suriye devletinin hakimiyeti- Mesela so~ .g~nJ~rde ~m. zi-

«Beynelmilel icmal» kısmında, in- lundurabilir •• Alman faşizmi ise Is- olabılecek hıç bır şey gostermıyor. lerden Ankaraya heyetler gelmek- ni kabul etmemektedir.. mamdarlan «Fılıstın»ın taksımı me-
giltere tarafından ademi müdahale panyaya kendi askeri sanayii için Ba~k ~aden ocaklarının ~~man: tedir •. lstanbulda çık!"n ~efikim~z 1 Bu havali Suriyeden ayrılmak ~e~es~nde. m~d8:hale~e bulu~ma~., 
komitesine arzedilen plan etrafın· bir ham madde anbarı ve F ransaya faşıstlerı tarafından ele geçmlme- ve arkadaşımız Republık şoyle dı- ve tamamiyle müstakil bir idare kur- ıyı bır ış telakkı ettıler, bu ıse dı
Cla beyanı mütalaa ederken bil- karşı cenuptan, lngiltereye karşı si, Alman faşistleri ve İtalyanlar ta-

1 
yor : 1 mak istiyor. işte burada büyük yan· ğer bir devletin dahili işlerine hay

hasaa gönüllülerin ispanyadan ge- denizden harekatta bulunmağa ya- rafından İspanya arazisinde cephe j «Bu münasebetle zimamdarları- lışlıklarını sayıp dökmekten bir an ret edilecek bir surette müdahaleyi 
riye alınması hakkındaki lngiliz tek- rıyacak bir saha nazariyle bakmak- gerisinde Cehelüttarık ve şimali mıza Hataylıların sevgi ve saygı-/ geri durmamış olduğumuz on bir ve F ransanın en kuvvetli ve en 
lifinin müzakere edilmesinin Gran- tadır •. Ayni zamanda İspanya ve Af- Afrikada kuvvetli bataryaları havi larını bildirmek üzere Hataydan da eylul 1936 anlaşmasının neticeleri .• emin müttefiki olan lngiltereye kar• 
'di tarafından şiddetle reddedilişini rika sahilleri faşist Almanya ıçın müstahkem mevkiler kurmaları ve bir heyet gelecektir.» ı B ka k k I k şı hiç te dostça olmıyan bir vaziyeti 
lngiliz hariciye nezaretine çok ya- fevkalade sevkülceyş bir ehemmi- bu yerlerde hava ve deniz üsleri te- j 3 _ A • 12 t muz tarihinde O . u b~Sa _arışıd 1m~mk e ettke ortaya koymakta idi .. Hakikatlere 

· h · d" 1 t l · 1 · k t .. ynı em 1 nıter ır urıye ev etı urma dah b' . d"" . kınlığı bulunan «Deyli telgraf» ga- yetı aız ır er.. spanyadaki gönü - sıs etme en mu annen surete gos- S . . C . t kasında ka- b"k d'l . . k.. l a uygun ır vazıyete onmenın 
Zet••ı"nı·n L -yretle kar•ıladıg~ lna ta- lü kuvvetlerin Alman ve İtalyan t 'y k • 1 ·1iz diplomatlarının b unyenın ezıre mm a 1 tat 1 e ı mesıne ım an ° mıyan ve Suriyede Fransız otoritesinin ye 

..... nn :.- erı or. ı,. n!!ı · .. .. .. d b'u nşıklıklar zuhur etti .• Askeri kıt'a- manasız bir hayal peşinde koşmak- 'd 'h d'J · · t -
accüp etmekte ve şöyle demekte- faşizmi için başka bir hususi mahi- optomızmı goze gorunup uran ır nı en ı ya e ı mesının am zamn· 
dir : yeti bulunduğunu da unutmamalı- hakikatin arzu edilen tahavvülü ne-\ Gerek Grandi ve gerekse Ribben- tır.. • . . nıdır •. 

«Acaba l>u gazete, Alman ve dır .• ispanyada halkçıların galebe- ticesidir .. Bu sebeptendir ki, İngiliz trop İngiliz planının ancak işgal ha- Sur?'eyı en az. tanı~a~lar bı~e Şark memleketlerinde kuvvet ve 
İtalyan ltgalcilerinin ispanyadaki si, faşizm tarafından esir muame- diplomasisi he ne zaman mutavas- 1 rekatını devam ettirmeğe veF ran- l 1 eylul muahedes.ınd_e ıhtıy~tsız bır prestij olmadan hiç bir şey yapıla
askerlerini geri çıekmeğe ve istilacı lesi gören Alman ve ltalyan işçile- sıt rolünü ifaya kalklşdıysa, onun koya yardım dip durmağa müsait s~rette haber verılmış oldugu veç- maz .• Bunun en mükemmel delili de 
maksadlanndan vaz geçmeğe kolay rınm üzerinde elbette tesirini gÖs· bu teşebbüsleri daima muvaffakı- ,bulunan maddelerini müzakere ve hıle Fr~~sa tarafından_ oradan ay- Suriye ve Tunusta karışıklıklar zu
kolay razi olacaklarını mı zanne- terecektir .. ispanya faşizminin he- yetsizlikle neticelenmi~ ve Alman· kabul edebileceklerini kafiyyetle rılmak uzerc hulundugu meydana hur etmesine rağmen Fasta böyle ' 
diyordu} ltalyan ve Alman ifgal- zimeti İtalyan ve Alman faşizmi- İtalyan işgalcileri ise bunun sonun- 'bildirdiler.. jçı~r çıkma~ or~d~ bulunan ı:n~h- hadiselerin cereyan etmeleridir. 
cilerinin güttükleri maksatlar hiç nin harici siyasetinde en büyük bir da muvaffakıyet elde etmi~lerdir.» 1 Bu vaziyet karşısında yine yeni t~lıf halk k~tlelerının ayrı ayrı ıstık- Çünkü Fasta bir «Residant ge-
kimse için, bu meyanda gerek in- hezimet olacaktır .•. Bu?~n ~~in, Al- Mezkur . m~k~lede ademi müda-

1 
uzlaşma y~lları aramak icap edi· llal taleplermde bulunacaklarını an- neral» mevcutt~r.. • 

giltere ve gerek Fransa için de, bir man ve ltalyan faşızmınm oz arzu- hale komıtesının toplanbsı uzla,- 1yor .. Halbukı bu suretle vakit geç-j lamışlardı.. . . . . Halk cephesınde olan bu Resı
sır teşkil etmemektedir.. lariyle bütün planlarından vaz ge- ma siyasetinin ne gibi neticeler in- 1 mekte, deniz ve kara kontrolü mev- F rans.~zl~ra . ıtın;at _edı!ıyordu .•. d~n.t _general liberal inkılapların ha-

ltalyan faşizmi kendi «İmpara- çcceklerine ve İspanyadaki kuvvet- taç etmekte bulunduğunu tekrar cut bulunmamakta asilere Alman- Şam hukumetıne ıse hıç hır suretle kıkı bır surette tatbik edilebilmeleri· 
torluk» planlarını hayata tatbik ede- lerini geri alacaklarına ihtimal ver- tekrar ispat ettiği, lngiliz planının 1 

ya ve İtalyan levaz:mı harbiyesi hiç J iti~at . edilmemektedir.. Yeni bir nin ancak niznm ve devlet otoritesi 
bilmek için Akdenizi «ltalyanm bir mek gayet masumane bir düşünce Almanya ve ltalya tarafından ~-

1
b,1r müşküle uğramaksızın gönde- arbıtraıa ve Fransanın birinci saf- sayesin~e mümkün olabileceğini is-

iç denizi» haline sokmağa çalı§mak- olur.» bul edilebilecek bir tarzda tanzım 
1 
rılmekte ve yeni ltalyan ve Al- ta rol oynamasına avdet etmek pat etmış bulunmaktadır.» 

tadır .. İtalyan faşistleri, İngiltere ile iT ALYA VE ALMANYA- edilmesine uğraşanlar, Fransanın 1 man askerleri lspanyaya sevkedil- •••••--------••a••••-••••msa 
çarpışmak ihtimallerinin varidi ha- NIN PLANLARI.. noktai nazarından çok uzaklaşm.ış 

1 
mektedir .. İspanya cümhuriyeti ise ~ 

tır olduğunu göz önünde bulun- Gazete, Alman ve İtalyan faşist- olduklarını ve bu vaziyetten Berlın ademi müdahale maksadiyle mas· 
durduklarından garbi Ak.denizde lerinin son seneler zarfında garbi ve Roma da istifade etmeğe kalkış-

1 
kesiyle mestur bloklar tesiri. altında 1 

Britanya imparatorluğunun esas Avrupa demokrat devletleri tara- tığı izah edilerek §U suretle niha-,kalmakta devam ediyor .. Roma ve 1 

seyrüsefer yolları üzerinde kendi fından o veya bu teklifin behemehal yet bulmaktadır : Seriinin istedikleri de zaten bun
mevkilerini tahkim etmek emelin- kabul edilmesini icbar eden bir va- «Lord Plymouth, Grandi ve Rib- ,dan başka bir §ey değildir .. Londra 
dedirler .• lıte bu noktadan gerek ziyette bırakılmadıklarını, onlara bentropun nutuklarından müteessir 1 komitesi ltalya ve Almanya tara
ltalya ve gerek onun adaları ve karşı daima müsamahakar ve uz- oldu •. Çünkü o, mevkii müzakereye ı fından işgal edilen pozisyon do
birinci sırada «Balear» adaları ltal- laşma yollariyle hareket ettikleri- vazedilen İngiliz planının İtalyan layısiyle bir çıkmaza saplandl. La
ya için askeri sevkülceyf cihetinden ni kaydettikten sonra makaleye şöy- ve Alman mümessilleri tarafından kin bu vaziyet plan muhteviyatında 
büyflk bir ehemmiyeti iktisap et- lece devam etmektedir : her ?~ide memnuniyetle kabul edi-; çıkan ihtilaftan değil, ancak Al-
mektedirler.. BlR MUAMMA lece~ıne kani bulunuyordu •. Hal- man ve İtalyan İ§galcilerinin İs-

Mussolini, bir taraftan bu adala- <<İngiliz diplomatları ltalya ve bukı, Grandi ve Ribbentrop ne Lord panyada kendi askerini geri çek-

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet Demiryolları 

idaresinin kullandığl saat ri elinde tuttuğu ve İspanyada da planlarından umumiyetle vaz geç- Plymouth'un derin kanaatlerine ve :meği arzu etmelerinden doğmuş
fafistler gibi bir müttefike malik meğe temayül gösterdikle~i~e dair ne ?~ Edenin Avam kamarasında, tur •. Asıl esas nokta budur •. işte bu 
bulunduğu takdirde F ransanın in- olan optomizm ve kanaatlerını nere- lngılız planının bütün klsımlarının nokta nazarı itibara alınarak umu- ~ 
san ve ham madde mambaı olan den aldıklarını anlamak adeta bir vahdeti. hakkındaki verdiği izahata mi vaziyet hakkında bir fikir edin-

1
1 fzmirde sataş yeri : MORENO D. GABA Y Yolbedestcn IS9il 

Afrika arasındaki seyrüsefer yol- mua~~~~ kalmaktadır.Ha- ehemmıyet verdiler.. mck icap eder.» • ________ __*!" _ y_~-••!!!J•E~• .. -• 
,~~~lim~~~~~ll~~~,~~-1~~~~W~Rı Bu~ncleree~~Mts~~s~~nın -lli~~pbyı ~rakrr um~ Sro~k~e~~o~u~u. ~~ın~~~~~v~ 
j1 boynuna geçirdi. Düğümledi. Perdeden bir baraak alırsan! hnngi ağanın kızını gözUne kestirmişti - Ver şuna bir bardak daha Akya-

yapılma ipin bir ucunu birisi, bir ucu- - Bir değil on tanesini içerim senm ve bu iş nasıl oluvermişti? Heyecanı kalıo~lu! içimizde bir sen kaldın be-
nu başkası · tutup çektiler, Kösem Sul- hatırın .için Katırcıoğlu! içinde Dağlardelisioğlunuıı gözilne ba- kar, seni de evlendirelim ..• 
tanın yüzü evvela mosmor oldu, ağzuıı Dağlardelisioğlu birinci, ikmci, üçün- kıyorlardı. 
açtı, gözleri büyüdü, burnundan ve cU ve hatti beşmci bardağı hlç dunnak- Dağlardelisioğlu hepsmi de çarçabuk Ev sahibi ağa; Katırcıoğlun.:ı hit.lp 
sonra ağzın.dan kanlar fışkırdL İpi çe- sızın yuvarladı. Şarabın şiddeti batına meraktan kurtarıp hayrete soktu: etti: 
kenler daha fazla sıkıştınnca vücudu vu.nnuşıu. - Ben dedi, üzüm Hasan ağaıun ölen - Paşam! Kusura kalmayın ama! Ar-
titreyerek dili kanlar içinde bir kanı dı- Birdenbire son bardağı dikerek 10f- kardeşi deli Mustafanın karısını sevi- kadaşınızın sevdalısı üzüm Hasanın 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: •• 

şarıda kaldı, salıverdiler. raya atıp, Katırcıoğlunun ellerini tut- yorum. Sev~tik te, ama Allahın emriy- ölen kardeşinin karısı idl 
Fakat Kösem Sultanı her tarafı ka- üzerine saldırıp, eteklerinden, kolların- Ceset arkası üstü düştü. tu ve bağırdı: le, Peygamberin kavliyle ben o kadını - Onu söyledi bizlm delikanlı! 

palı dolapta bulmak zor olmadı. dan, bacaklarından çekerek dolaptan çı- ••• - Katırcıoğlu [... dedi. alacağım, ağasına söylemeği, dUnürlUk - Hele anlatayım, deli Mustafa bu 
içeri hücum edenler onu ararken t~- kardılar. Koluna, bacağına yapışılınca Katırcıoğlu gece yansından sonra ap- Bu Ani hareket ve ba!ırış hepsini sus- yapmağı sana bırakmak için bunu söy- kızı saraydan almış getirmişti. 

laşla dolabın dışında kalan eteğini gQ.. sessizliğini terkeden Kösem Sultan söy- ansLz Çlkıp gelen Dağlardelisioğlunu turmalda beraber Katırcıoğluna merak ledim efem! Bana bu iyiliği yap! - Anlamadım ... 
rerek dolabı nçtılar, korkusundan do- lenmeğe, yalvannağa ve ellerinde çır- hayret ve sevinçle karşıladı: ve heyecan da venniştl Temkinini hiç - iyi ama şimdi gider ayak ne ya- - Daha doğrusu Deli Mustafa kah-
laba büzülmüş, rengi bembeyaz olmuş pınmağa başladı. - Ooooo! Delikanlı! Kandilini sön- bOzmadan, tutulan ellerini hiç çekme- pabiliriz? Hadi istedik, bwıun bir me- raman bir sipahi idi, sarayda tanıdığı 
Kösem Sultanı buldular. Lala Süley- - Bırakın beni! Bırakın! Canımı ba- dürmek lazun. Hayrola bu ne iş, kızan· den Dağlardelisioğlunun yüzüne saıni- rasimi, düğünü, fa1anı var, yapamayız bazı ağaların yanına girip çıkarken ha-
nuın Kösem Sultanın karşısına geçti: ğışlayın! Ihtiyarlığıma merhamet edin! lardan ne haber? Yoksa kızanların ya· miyetle baktı, 0 devam ediyordu: ki. .. Hem sen ne demeye allahaşkına rem için büyütülen bu kw görmüş, gU-

- Şimdi öğrendin mi canın ne ka- Ben saltanat davasından vazgeçiyorum. nında canın mı sıkıldı? - Katırcıoğlu! Anaların bir daha do- elin kızına göz koydun? zelliğine tutulmuş, ne yapm~ yapmış, 
dar taUı olduğunu? Öğrendin mi? Kıy- varsın Turhan Sultan oğlunun başında Dağlardelisioğlu zoraki bir gülüşle ce- ğuramıyacağı adam! Sen ne de.rsm! Ben - Allah Allah gönül bu! Laf dinler onu istemiş, birçok ta keselerle nkçeler 
dığm canlara tüyün bile kıpırdanuyor- olsun. vap verdi: kara sevdalı oldum. Keşki beni bura- mi? ... Sen bu hallerden arilamaz mısın venniş, akçe kuvvetine saraydan bu 
du! Bir de küçük yaşında bir masu- Kösem Sultanın bütün yalvarmaları - Şakayı çok seversin paşa! Dur da ya getirmeseydin ... Ben aşık oldum. Katıl'Cıoğlu? Şimdi şakayı bırakta ne kızı deli Mustafanın arkasına takmış-
tnun kanına girecektin, hiç vicdan yok boşa gitmişti. Intikam hisleriyle dolu. bir dinleneyim şuracıkta! Yoksa kabul Katırcıoğlu bir elini kurtanp sofra- olacaksa derdime bir çare bulmaya bak! far, almış götürmüş, nikahlamış. lakin 
mu sende? gözlerini kan bürümüş saray adamla- etıniyecck misin? daki şarap bardağını alarak: Yoksa vallahi bu kız uğruna sizi de terk bu iş duyulur da tutuluruz diye ona 

l<:ösem Sultan tir tir titreyerek dili rının cllermden kurtulamadı ve Kösem Katırcıoğlu cevap vermeden Akya- - Onu ,nııladık delikanlım! Lakin na- eder, kızı alır kaçannı. kızı verenler Deli Mustafayı bin teh-
boğazına tıkılmış gibi ses çıkaramıyor, Sultanı çığlık, feryat, tepinmeler içmde kalıoğlu atıldı: sıl oldu, kime Aşıksın? Söyle de ınura- - Vay! Bizim oğlan demek bizden dit altında bırakınışlar, Deli Mustafa da 
ancak gözleri ölümü anlamış bir deh- dolap odasından salla sui götürerek - Ne o? Dedi. Yorgun musun? Gel dına kavuşturalım! bu kadar ileri bu kız ha! öyle ise dur! kaçmış. Çoktanberi Darcndede bulu· 
Şetle açık bakıyordu, o gözlerde kor- yaicın bir odaya soktular, bir iki kişi el~ otur hele! Kızanlar burada, biz bura- Diye bardağı boşalttı. Ben bu işi hemen ~imdi hallederim. De- nan büyük knrdc i UzUm Hasanın yanı-
kunun en büyüğü teressüm ediyordu. lerini diğerleri mwnlan tuttular ve iç- dayız. Bizi kaybedecek halin yok, dağ- Akyakalıoğlu gizli gizli gUlUyo~du. mck onunla evlennıeği iyice kafana koy- na gelmişti. Fakat zavallı delikan1ı bu-
O g?ilcrde yaivarmanın en ifade edil- lerinden birisi pençe.renin perdesmi çe- ca dağca da gezmedik, olsa olsa sen gön- Ağalar birdenbire içkiden başı dönerek dun ha? raya geldiği zaman hastalıklı geldi, yo1-
tne2:' h~iriyordu. kip kopararak, Kösem Sultanın boynu- Hinden yorgunsun! saklı olacak işi aşikara vuran Dağlar- - Sorma bile fazla! Allahoşkına bir larda harap mı olmuş, yoksa Istanbulda 
Şundı hepsi birden Kösem Sultanın na atılacak ve boğacak kadarını yırttı. - Şakayı bırak ihtiyar. 4 deliaioğlunu merakla dinliyorlardı. Aca- bardak daha ver liU ısaraptan._ lçi.nıde _ Ritmetli _ 
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Fakat ben 

hafta r bir 
hala Mae 

icinde olup 
kocasıyım,, 

Amerika gazetelerinde küçük bir haber, «Mae Wect, 1911 •e
nesinde ve 18 yaşında iken Itf ilvanke' de evlenmiştir» haberi her 
tarafta büvük dedi kodular yaratmıştı. 

' 
Vest'in 

karmıyordu. Onun bu sükutu matbuat tarafından türlü türlü tef
airlere uğradı. O kadar ki, Mae Weıt'in kocası Frank H. Wal
lace S:ıaktı:.t:, bizzat }laz.dı~ı bir makale ile Mae Wed ile 8 gün Bu haberi ilk önce bir iskandal teşebbüsü veya yeni sistem bir 

reklam sananlar oldu. Fakat meselenin ciddiyet ve doğruluğu içinde. nasıl hem tanışı:> hem sevifİp hem evlenip hem ayrıldığını 
anlaşılınca iş daha ziyade alevlendi. Ko_cası sa~dı ve sesını çı- şöyle anlatıyor: 
Mae West ile ilk evlenmemizden ···~~ ~~ \kanunsuz bir evlenme muamelesi 

bahsetmeden önce kanmdan af di- 'i:" v < 
1 de yapamazdım ya .• 

}emek isterim .• Çünkü o, benim yü- Bir kerre, ondan bir mektup gel-
7.Ümden son defa müthiş bir itiraf- diğini zannettim.. Halbuki mektup 
ta bulunmak zorunda kaldı .. Ha-\ ondan değil, onun avukatındaneı. 
kiki yaşını söyledi, bu kırkını aşmış Avukatı bana para mukabilinde bir 
bir kadın için daima acı ve hoşa git- skandal çıl:nrmamaklığımı teklif 
miyen bir itiraftır.. j ediyordu .. 

Yirmi yaşında idim .. Visconsin Bu teklif beni isyan ettirdi .. Bu-
eyaletinde Milvanke şehrinde idim.: nun içindir ki Mae ~1est ile olan 
Buraya bir gün seyyar bir tiyatro ' izdivacımıza dair gazetelerin sor-
kumpanyası geldi .. ilk verdiği oyu- dukları sualleri cevapsız bırakma-
nu kaçırmak istemedim.. Piyesin dım.. Ben kimseye karşı düşmanca 
kahramanı olan narin, nermin ve ı hareket etmek istemediğim gibi 
sarışın kız beni rolünün icap ettirdi- ! kims

0

enin de fenalığını istemiyorum. 
ğinden fazla alakalandırdı.. istediğim şey yalnız adalettir. 

O zaman genç bir mektep talebe- O kadar narin, ince ve tatlı bir 
ei idim ve babamın doktorunun dai- genç kız olan karımın böyle günün 
ma «Ah l .. Gençlik .. » diye tekrarladı- birinde bu kadar otoriter ~acağını 
ğı hastalığa tutulmuştum.. hiç ummıyordum •. 

8 A~USTOS PAZAR 1937 

Büyük bir kompozitör öldü 

Mavi Rapsodi ve 
Dans edebilir miyiz? 

Perde kapanır kapanmaz, benim- Demek «iş» ten anlar bir adam 
le beraber piyesi seyretmeğe gelmiş değilmişim .. Babamın hakkı varmış. Miriam Hopkin.s (Ba.y Ba.yanı takip ediyor) filminde 
arkadaşları yanıma alarak artistle- ... Evlenmemize zorla muvafakat eder- «Mavi Rapsodi» ve «Dans edebi- Maruf kompozitörün en ~on ve 
rin ekseriya buluştukları (T om, Boy ken sırıttığını hala hatırlarım.. lir miyiz»filimlerinin ses kahramanı değerli eserleri arasında «Muaşa· 
House) bara gittim .. Burada piyesin Milvankede olan eski arkadaşla- maruf Amerikalı kompozitör Corç kalar unutulsun» büyük bir yer 
kahramanı olan genç kızı gelecek rım 1911 deki mis (Mamie) yi ha- Gerahvin geçen hafta Hollyvood- işgal ediyordu .. «Mavi Rapsodi» si-
diye bekliyordum .. Arkadaşlar gü- la hatırlarlar .. Bu Mamie, Mae West- da vefat etmiştir .• Maruf kompozi- ni 924 senesinde yazmış ve tam iki 
]erek benimle alay ettiler ve hele ten başkası değildi.. tör kısa bir zamandan beri hasta- senelik bir çalışma devresinden 
kahramanımın bara kolunda bir de- Mae Westin ~imdi beni sosyete nede bulunuyordu .. Beyninden ya- sonra tamamlamıştı .. Şüphe edile· 
likanh ile girdiğini gördükleri za- içindeki münasebetlerinde «Kocam» pılan zorlu bir ameliyattan sonra mez ki en iyi eseri de bu olmuştur. 
man gülmelerini büsbütün arttırdı- diye prezante etmesinde kendisi ebediyen hayata gözlerini yummuş- Kendisi evvela Nevyork şehir orkes-
lar.. Beni sormayın.. Harap olmu~ için bir şeref::.izlik görüp görmedi- tur. k · K b l trasını, sonra maruf saray or es-gibi idim.. Hemen koştum, bar sa- ğini bilmiyorum .. Fakat ben bunun endisi otuz sekiz yaşında u u- h 
hibine kızın yanındakinin kim ol- aksi ile §eref bulacak değilim. Yal- nuyordu .. lki hafta evvel düştüğü trasını idare etmiştir .• Onun meş ur 

.Mae Wcst d b l d•v• cümlelerinden biri de ~udur : duğunu sordum... nız böyle büyük bir san'at mesle- yatağın a i e genç yaşının ver ıgı . . k 
Kardeşi imiş .. Hakikaten de bir- yazdı •. Son mektubunun tarihi 23 junuttum •. Eğer evlenmek iste~e- ğinde evli olduğunu söylemenin bir enerji ile eserler hazırlıyor ve Gold- _:::::;«Dünyada her .~y .. susaca. ve 

birlerine o kadar çok benziyorlar- mayıs J 911 dir .. Ondan sonra hiç seydim bu mesele meydana Çlkmı- (Ayıp) telakki edildiğini asla dü- vin delilikleri adında yeni bir filmin unutulacalc, fa~a! • ıl~hı s~s dam:'a• 
dı ki .• Bunu öğrenince derin bir ne- bir mektup ve haber alamadım. Bü-I yacaktı ve resmi kayıtlar varken şünmemiştim.. müziğini meydana getiriyordu.. her yerde kendısını hıssettırecektır» 

~~t~::~~.~E~~w~:.~· ~~~r~ ;;;a :~s:~~:~ı::~:~=~: .............. c·······.ı··n··· ····s .... i ........ c ..... 8Zı;b·······e······ · · ··· ···n······e·····aır?············ .. ···· ····xrti~tt~;······ 
Ertesi günü bu iki kardeş artis- Nihayet bundan altı sene evvel, ? 

tin yattıkları yerin adresini öğren- yani gittiği tarihten yirmi sene son- Nası} · Öperler ., 
dim.. Gazeteciyim diye kendilerine ra onun meşhur bir yıldız olduğu- D l' J el l b • l F •ı • 
baş vurdum ve bir kaç gün burada nu öğrendim .• Hemen bir mektup . a a~an a a ır SOHZ u·· ı ım MegeT bu iş bir karek-
kalacakları için şehri gezmeleri hu- yazdım.. Bir daha yazdım.. Tekrar • • • 
susunda sevinçle rehberlik yapa- yazdım.. yedi mektubumun yedisi R l . . teT meselesi imiş .• 
bileceğimi söyledim .• Teklif ettiğim de cevapsız kaldı.. O feVZll: 
rehberliği kıymetsiz sanmayın.Çün- PARASlNI lSTEMiYORUM ·' 
kii o zaman yalnız Milvankede de- Bu kadar ısrarlı bir sükfıt kar-
ğil, bütün Visconsin eyaletinde tek şısında ben de artık susmağa, pos
bir otomobil vardı ve o da baba- ta masrafımı kesmeğe ve bu mese-
mın otomobili idi.. le hakkında kimseye bir şey söyle-

t 1 NiSAN 1911 memeğe karar verdim .. Çünkü ak-
Otomobil ile hemen şehri ve ci- si hareketimin karımı iş hayatı için

varını dolaşmağa çıktık .. Bu do- de sıkacağından korktum .. 
)aşmaların üçüncii günü idi. Fakat bir gün bir başkasiylc eY-

Genç kıza beni koca olarak ka- lenmek istediğim için kağıtlarımızı 
bul etmek İsteyip İstemediğini sor- Milvankeye yolladılar •. Nufus me
dum .• Teklifime gjizel bir gülilm- murları içinden bir sinema meraklısı 
5eme ile cevap verdi .. Babam ise Mae West ile aramızda olan evlen-
surat astı.. me bağını bu vesile ile keşfediyor 

Fakat o, başkalarının dü ünce ve baklayı ağzında saklamasını bil-
ve hislerine kanşmak isterniyen bir mediği için bu sırrı ifşa ediyor. On
adamdı.. Hele böyle nazik his me- dan sonrasını biliyorsunuz •. 
se1e1erinde sözün tesirsiz kalacağı- Amerika gazetelerinin eline ve 
m bilirdi .. Bu sebeple itiraz etme- diline düşüyoruz .• Görüyorsunuz. 
di .. Artık Mae W est ile evlenmemiz- Suç benim değil.. Arkadaşlardan ço
den başka yapılacak iş kalmamıştı. ğu bana karımı gidip gönnekliğimi 
Bu da bir gün sonra yani 11 nisan tavsiye ettiler .. Bunu yapmadım. 
191 1 de oldu .• O zaman Mae West Biliyorum, karım zengin, hem 
on sekiz ya ında idi.. de çok zengin .. 80 milyondan fazla 

Küçük bir yuvada yer1ese1i he- serveti var .. Amerika kanununa gö
nüz bir hafta olmamıştı ki- karım, re karı kocanın evlenmelerinden 
hana : ' sonra bi.itün kazançları, servetleri 

- Kardeşimden mektup aldım müsavi olnrak her ikisinin hakkıdır, 
dedi .• Kumpanyaya dönmemi yazı~ malıdır .. Böyle o1duğu halde ben 
yor .. Menajerin bana ihtiyacı var- onun parasından tek bir santim bi· 
mış .. Yerime adam bulamamıslar le istemiyorum .. Benden karımın 18 
Arkadaşlarım sıkıntı çekiydrla~~ yaşında ikenki halini tasvir etmemi 
mı_ş .. Gitmezsem kumpanya benim istediler •• 
yüzümden zarar edecek ve dağıla- Fotoğraf hatıra ve hafızadan da
cak, o zaman bütün arkadaşlar sefa- ha kuvvetli değil midir? Karımın 18 
let içinde kalacaklar.. yaşındaki güzel, tatlı ve narin rnev-

- Peki amma, dedim, ya sen bu cudiyetini bütün ince1iği ile orta
mesleğe girmemi~ olsa idin o za- ya koyan bir kaç fotoğrafı hala 
rnan menajerin ne yapacaktı? Tabii saklarım .. Fotoğrafta görülmiyen 
iyi, kötü birisini bulacak değil mi noktalar onun saçlarının kestaneye 
idi?. meyyal rengi. gözlerinin altın ışığı 

- Öyle amma ben şimdi bu mes- ve yanak1arının toz penbeliğidir .. 
lektenim ve madam ki arkadaşla- Koyu 'renkli elbiseleri severdi. 
rım ve kumpanya bana ihtiyaçla- Müziğe bayılırdı .. Güzel sesi vardı. 
rı olduklarını söyliyoılar, gitmeli- Ve mükemmel şarkı söylerdi. Ner
yim.. Esasen kumpanyanın turnesi min ve narin gösterişine rağmen 
turada sürse sürse altı, nihayet se- bir kadından beklenmiyccek dere
kiz ay sürer .• Bu kadarlık bir aynlı- cede kuvvetli idi.. Bırakıp gittiği 
aa sen de katlanıverir&in.. zaman beni sevmediğini anlamış-

Mae West gitti. iki hafta mektup tım. Bir müddet sonra ben de onu 

Bir 

bir • • • 
.ışçısı ve sonra 

Klodet Kolbtt oemid kılığında 
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Marlen Dietrich 
Anita Loos 
V iki Baum 

Ernest Lubic 
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Maks Reinhardt 
Ernest Dr yden 
Donald Loomis 
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Bir sermayedar 
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Atinada, M .E. Vinci asırda insanlar 
henüz konuşmağa vakit buluyorlardı. 

Bunun için, bir filozof cAşk nedir?> ya
hut: cGUzellik nedir?> diye kendi ken
dine bir şey sorunca bir muhavere ta
savvur ettirir ve konuşanlara aşkın ve-
ya güzelliğin kendileri için haiz olduğu ROBERT TA YLOR 
bütün mana1arı teşrih ettirirdi. Amerikada çıkan ve muayyen 

Holivudda 1937 yılında artık konu- filim müsseselerinin fikirlerini net 
şulmıyor. Filim yapmaktan başka hiç reden bir sinema..mecmuasında bır 
bir şeye vakit bulunmıyor orada ... Ef- fıkra gözümüze ilişti .. Bir rnuh~r: 
latun bile Holivuda düşseydi, ancak fi- rir yıldızların nasıl öpüştüklerını 
lim yapacaktı. Geçen gün Marlen Diet- tetkik etmiş, fotoğraf tahlilleri yap· 
richin yanından ayrılırken, kendi ken- mış ve şu neticeyi çıkarmış : 

1 dimc ~oruyordum; cSeksappel denilen _ Öpüşmek bir karakter rne~ e
şey nedir?> Tabii, bir filim şeklindedir sidir.. Bir insanın insanlığı hak ın
ki aklıma muhtelif faraziyeler geldi. Bu da seyredene kuvvetli bir fikir ve
filmin, oradaki tabirle, csinopsis>i -muh- rebilir .. Greta Garbo, Lily Po~s d v~ 
tasar ve müfit hülasası- jştc. Jertrüt Niessen gibi artistlerın vu t 

. . .. 1.. . dakları incedir .. Fak~t .bunlada"f~-
Arızona eyfılctindc kuçuk hır kasaba .. sıklet şampiyonları gıbı arka ş 

&ki benzin tenekeleriyle yapılmış bir rını»kuvvetle sıkarlar ve öperler. 
sinemadan bir kov-boy çıkıyor. Tom Robert T aylor, Billie Burk~, Lo
Mikse yaraşır bir çeviklikle atına atlı- retta Young Mae Vest ve Ahs FlZ 
yor. işte dört nala çöle da1ını~tır. Ken- gibi yıldızl~r bunların tamamen ~b: 
di karargahına varmak için büyük bir sine, hafif sıklet şampiyonları gı ı 
yol katetmesi lazımdır. önünde biı· «arkadaşlarını» hafifçe sararlar ..• 

• • • Ö l . e.d .. "şi andırır. - Sona yeclıncı ıahılede pme erı ö eta nuvazı 
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Cinsi cazibe nedir ? 
. ... .. ' - ~ . . 

filim ••• FAVSTA -·-·-·-Daldan dala bir sözlü -Yazan: Ml,el Zevako ,! __________________________ .. 
hayal inntln ı·aksediyor: Marlen Diet- Direktör - Bravo ..• 
BAŞT ARAfl 6 iNCi SAHiFEDE 1 de sütü bozuk •.• 

rich bir halk meyhanesinin küçük sah- Bir sermayedar - Halk südü bozuk-
- 76 - nesi üzerinde ilerliyor. Dansederken si- luktan hoşlanıyor. 

Ktlod bir fCY söylemedi.. Kapıya ne yaptığını söyler misin) .. Stelladan yah çorapların mükemmelen kavuştu- Bir senaryocu - Ne lazım olduğunu 
gözlerini dikti.. bana haber verir misin) .• Ben de eana ğu bncnklarını gösteriyor. goruyonım. işte ... Buldum ... 

Dışarıda ortalığı sarsan baiın§lar o zaman, sana Viyolettanı ne yaptığunı - Nnpoli koyunda bir yelkenli. Balık- Ilfuıcılık şefi (Sözünü keserek) - Ya-
Yükadiyordu : wyleyeyim .. Ben zaten bunun için bura· çının boynuna kırmızı bir atkı sarılıdır. rın bütUn dünya matbuat vasıtasiyle öğ-

ı 1 1 r F --'- tla eld' Arapların yahut gazellerin gözlerini an- renecektir ki onun havai meşrepliğinden - §te .. ote .. o~u r.. ya K un .. 
F'.arncz ile Kilod bunları dinlemiyor, Farnez homurdandı : dıran büyük süzgün gözleri var. Ağını ümitsizliğe düşen bir 3.şıkı intihar et-

büyük bir heyecan içinde merdiven· - Bu adam benim lazımı öldürdü.. denize atıyor. Gözleri önünde anut bir miştir. 
den yuknnya çıkmakta bulunan adamı Kilod eöze kan~tı. : hayal raksediyor: Marlen Dietrich ... Ba- Ayni sahnede uzak planda son moda 
bekliyorlardı.. - Acaba bunu mu haber vermeğe caklan... cantrenör> Donnld Loomisin gim.nazı. 

O mitleri. gelen adamın Viyolettayı geldin.. Eğer hakikat bu iac mahvoldu· - Paris mahallerinden biri... Büyük Mukadderatı tayin edilmiş olan genç ak-
aağ olarak kendilerine teslim edeceği ğun gündür.. bir otomobil fabrikası... Zincirleme iş: tris oraya geliyor: 
noktasında toplanıyordu.. Belgoder kahkahaY' ba~arak cevap Zamanımız filminde olduğu gibi ..• C.:nç Donald Loomis - Bayan, benim işim 

Birden bire kapı açıldı.. Kıfod gelen 

1 

verdi : bir işçi dakikada altı tane olınak tizere artistlere rollerine uygun bir vücut vcr-
~damı görünce tüyleri Ürperdi.. Oldu: .. - Oi~ muh~~l di§ çıkarılır.: Kızını vida somunlarını yerleştiriyor. Önün- mektir. Eğer filim kahramanının ge
gu yerden kımıldayamadı .. Adeta delı ıstıyorsun onu gormek ar.ı:u edıyorsun de anudaoe rakseden bir hayal var: niş omuzlu olınası lhunsa onun gö-
gibi bir hal almıştı.. değil mi? Söyle.. Marlen Dietrich ... Baca klan... ğüs çevresini birkaç santimetre geniş-

Kcndi kendine kııfaııından tunlan ge· Farnez : ll letiriın. Eğer yıldızın kalçaları pek ge-
çirdi : - Ahi.. Korkuyorum .. Lanet olsun.. BerHnde büyilk bir kahvehane ... Bir nişsc inceltirim. Bayan, siz hem çapkın 

- Ol.. Ol.. Forkutlann atqe atıldı· Acaba ne söyliyecek> dedi.. takvim on sene geri bir hamle yapıl- hem de südü bozuk olacakmışsınız. 
ğı bir zamanda o 1 .. Oh, ne ınenhu. bir Çingene sözüne şu cümle ile son dığuu gösteriyor: 1927 deyiz... Grand Korkmayınız, olacaksınız. 
tcaadüf.. verdi : Otel eseriyle birdenbire meşhur bir ro- Yine daha arkada Holivudun en meş-

Belgoder ynklıışbkça o, geri geri çe· - Bu sabah şu dakil::nda Forkutlar mancı olan Vikl Baurn, romanından Ani- hur ınakiyaj artisti Ernec Vestmore'un 
kiliyordu.. Korkudan adeta çıldırmıştı.. asllu-or ve yakılıyor.. ta Loosun çıkardığı tiyatroyu temsil et- salonu. Yeni yıldız onun yanına geti-
Sanki kendi ini ~ bir hesabın görül- Kılod doğrulmu§, elini hançerine cö· tirmek isteyen Mnks Reinhardt, aktör- rilmiştir. 
?ne,,ine davet edilecek imi~ gibi bir ka- türmü~. Forkutlar kelimesini duyunca for ve muharrirler... Em Vestmore - Bayan, bir çehre is-
tıacıtle gözünün önünde bazı hayallerin toplanmış, geri çclcilmi~tir .. Titriyen du- Rol tevziatı münaka.,,.c;a ediliyor. Genç tenilen şekle sokulabilir. Daha halim, 
<:anlo.ndığını gördü.. daldan ile yine mırıldıındı : katibe rolü için kimse bulunmıyor. yahut d:ıha sert olabilir: Şefkatli veya 

Ba,ın.ı göğsünün önüne eğdi.. Ağır - İyi rapıyorum :ıanniyle hu yolda Viki Bawn - Neden tanınmış genç ihtirasılı bir tavır verilebilir. Her şey 
bir dü~üncenin tazyiki altında inim inim hareket etmiftim.. bir artiste talihini denemek imk~nıru l vaziyetin icaplarına bağlıdır. Bana 
inliyordu.. - Forkutlarf.. l~te biri odun yığını· vermiyelim? Güzel ve sanat sahibi olan mUsveddeler verilir. MuhteliC şahsi-

Farnez ilk görÜ§le Grev meydanında nın üzerinden sarkıyor!.. Diğeri daha bir mliptcdiyc tesadüf ettim. Adı Mar- yctlerin karakterlerini tetkik ederim. 
konuşmuş olduğu çingeneyi tanımtştı.. meydanda yok!.. Obür F orkutun kim 

1 
len Dictrich'dir. . Sonra aktrislerin çehrelerini tetkik ede-

0, bu çingeneye kendi kızı Viyolettayı olduğunu biliyor musun> Söylesene.·· Maks Rcinhardt: - Ben de onu gör- rim. Ben bir vakıa esası üzerinde çalı
f avstarun J<'aruna göndermesi iç.in e~ir Jan Forkutun yerine oraya Madlen düın. Sanatı yok değil. Fakat hiç te şırım. Esas pudranın, dudak kımuzı
vcnnifti .• Favstanın mektubunda yalan Forkutun yanına aınlacak ve yakılacak seksappelden nasibi yok... sının, yanak kırmızısının ne olınası la-
aöylemediğinin en büyük delili olarak olan kimdir biliyor musun> Hayır! .. Bil- Birçok sesler: - Mnrlen Dietrich. .. zımgeleceğini tayin ederim. Tabü yüz-
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KÜLTÜR LİSESİg;:::~e 
burada 

Yatılı - Gündüzlü : Kız - Erkek 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul cdilmıştir. 

1- Orta ve lise sınıflarma yeni talebe kaydına başlanınışt.ır. 
2- 20 ağustosa kadar kaydını yenilemeyen eski talebenin yerine ye 

talebe alınır. 
3- Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekait çocu 

Jarından % 10, kardeş ~ocukların birincisinden tam, diğcrlerind 
% 15 tenzilat yapılır. 

4- Çocuklannı sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malümat ile y 
tiştinnek isteyenlerin her gün saat 9 dan 12 ye kadar Beyler !Okağı 
daki (Kültür Lisesi) ne müraca:ıları. (1459 
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Otel SADIK AKSEK 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evf ikoaş:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

Bclgoderi ka11ısında görmeai oldu.. miyorsunl.. öyle ise baki.. Hiç seksappeli yok... lerce cins pudramız, makiyaj kremimiz, 
Çünkü o. Viyolettanın nerede oldu- Bclgoder ani hir sıçrayışla pencere· m kreyonumuz vardır. istenilen cins ka- ı 

ğunu behemehal bilmesi JizımdL rıin yanına fırladı .. Bir yumruk vurarak Hollivuddn büyük bir otelin holü... dın, istenilen cins seksappel teslim ede-
Bundan dolayı gelen adamın kolu- knnatları ıukasına kadar açh. giincşin Geçen genç kadınların roplarmm hiçi- f biliri.Z. 

na yapışarak sevinç içinde sordu : ziyasiyle beraber halkın müthi, ba~ı- mi 1937 de olduğumuzu göstcrmeğc kafi. Siz, matmazel, Iıem ç.apkın, hem sli-
- Kızım! .. Kızım nerede) rı§mo.ları odayı doldurdu.. Derin koltuklara derince batmış olan dil bozuk olacakmışsınız. Çapkınlık 
Çingene kendi kendine düşündü F arnez hezeyan halinde pencereye iki adam sükunetle ölcberi konuşuyor- için kaşlart ve ağız uçlarını yukarı doğ-
- Kızın ) .. Acaba bu adam deli lı:o~tu. yürekler parçalayıcı bir ıes ç.ıkar- lar. Biri, meşhur metör an se Ernest ro kaldıracağız. Sütii bozukluk için kir-

rni) 11 dı : Lubiçtir. Diğeri, Ernest Dryden de pikleri uzaltncağız. Sonra ... 
Bu ııuada Kilodu görünce Famezin - Viyo\ettal .. Orada! .. Orada ölüm orada hemen hemen ayni derecede ıneş- cErkekler sarı.şmları tercih ederler> 

elinden kurtuldu .. Onun üzerine doğru meydanında! .. Viyolettal.. burdur. Iki sene evvel Paristen gel- adındaki meşhur romanın muharrire
YÜrüdü.. Kıl od kudurmu~ bir hayvan gibi ba. tniştir. Ornda birçok büyük dikiş mü- si .Anitu Loosun salonu ... bu kadın dün-

Kilod kar~ısında tirtir titriyordu . ğırdı : csseselcrinin son ibdalarına iş birliği yada en çok para kazandıran birçok 
- Birbirimizi gömıiyeli çok oldu, - Viyoletta ölilm meydanında!.. yapmıştı. Şiındi Ma.rlen Dietrich, Klo- s :naryoların mu}\arriıidir. 

dedi.. Belgodet top gibi gürledi : ' det Kolbert ve diger birçok yıldrZlan Bir ziynretçi - Fakat direktörler or-
Farnez soluyarak: - Bak.. giydiren odur. taya attıkları seksappel biçimini halka 
- Kızım dedi.. Favatanın bana gön· Cellit baktı .. ' Soldaki oClun yığını Lubiç ve Drydcn gUcenBirmemek iÇin ha l kabul ~ttirebiliyorlar? 

d.:rdiği adam sen misinL Söyle.. üzerinde evvela ıasılan Forkutun cese~i dını bi1dinniycccğimiz bir yıldıtdan ~nita l',;oo~ - Bu güç görünür, fakat: 
Viyolettnyı barut iade etmek için lsallıı~yoTdu., Alev krzç.ağızı !Y~ ya· bahsediyorlar. • hakikatte dünyanln en 'kolay şeyidir. 

mi seni gönderdi) vao 'sarmağn başlo.mıııtı .. 'Diğe'r Forkut Drydcn _ Opun işi bitmiştir artık. Unutmay~nız l{i fıJ,imClen bahsediyoruz. 
Belgoder bunları ~itmemiııti bile ... sağ tarnftan ölüm meydanına r.etirili· Lubiç _ Scksappeli yok değil, fakat Fi}lvt bfr hnynt klrıntısıdır, yahut öyle 

5lCL1K·50tUKLUK·EKOftDr1 
DEnElTİR 

ıl(ELVİNATOR iki ,defa daha u işlediil • ~ 
halde a7nı randöman elde edılen 1•tıne &Oi'Uk hava dofapl 

18 Ay Veresiye !Satış 
E:lini KiJodun omuzuna dayıyaralı.: sö- yordu .. Bu, Viyolctta idi .. Kılod ,Bclgo~ 1927 seksappeli. olınnsı lazımdır. Hakikatin bu temsili 
ti.ine devam etti : derin gırtlağına yapıştı, kendisine doğ- Drydcn _ Nefis bir tarif. Scksappcl ya'ınız sekmıppel sahibi bayanların ha- A R T H U R V E T T E R 

- Kızlarımı bana göstermeği red- ru çekerek kulağına bağıra bağlrn şur.- de moda gibidir. 1927 de seksappeli re.ket ettikleri sahne değildir, ayni za. tZMlR _ Saman ishelesi (Büyük Kardiçalı Han) 

SAHiBiNiN SESi 
deylediğin tarihten beri, hemen bir da- ları aöy)iyordu : olan bir kadının 1937 de bundan eseri manda scksappclin znfcr kazandığı ve- AYDINDA : Mehmet Gürer _ öDEMlŞTE : H. Avni Güler 
lı:ika sayılabilecek kadar bir zaman - Sen d~ bald .. Yılan sen de bak!.. yoktur. Her yılın kendine mahsus seks- yn akamete u~adığı sahnedir de... 5 b · A 

M dl F k d . b ki Bak MUGLADA : Ahmet a rı caraoy ..... ~~. a ~ or·utun~eı~ oh a~~"~ J~nKra~~~~rl~D~~~~~---------------------~~~------'~ 
Cellat çok a§ağı perdeden alarak ce- İp kopuyor! .. işte ale, ler içinde .. Belgo• Lubiç - Sene olur, scksappel sarı ya Joan Harlovu takdim eden bir tek İzmir Sulh HukUk Mahkeme-! BELEDiYEDEN : 

Vcıp verdi : 1 deri.. Bdgoderl.. Şu yanan kızm ismi saçlı, şeytan tebcssümhi ve oynak ha· filim gördünüz mü ki bütün erkek sc- sinden : 1 - tki bin üç yüz yirmi dört r 
- Onlan maddeten, manen kurta- Madlen Forkut değildir!.. Onun adı flo· caklıdır. Ertesi ·sene bn.karsuuz ki hill- yirciler bu bayanların cazibesine esir ol- ölü Ha.san karı:iı Meryem ile oğ- bq kurut bedeli keJifli E refp 

tı.Yorum zannetmi" ve onun için böyle radır ve senin kaybolan kızındır. yalı, ncglije, sisli, şimali, esrarlı ve içi masınlar? Hayır, değil mi? Diğer ta- lu Yusuf kızı Safiye ve Sım ve mevkiinden Damlacık yokuJu "' 
hareket etmiştim .. ~ Size yemin ederim ki. Kilod sözünü bitirirken Belgoderi gizli olmuştur. Ona lazım olan eski raft.tin Gnrboyu gördünüz. On sene ev- Ganimetin şayian ve irsen mut.asar- zma kadar yapılacak fenni kan · 
0rılan evlatlığa kabul eden adam bü- odanın ortasına fırlattı ve vah~i bir bir yağmurluk ve düz topuklardır. Er- vel, onun scksappcli olduğu, hatta ynl- rıf oldukları lzmirde Çayırlıbahçe zasyon 24/8/937 salı günü saat o 
~i..ilc bir servet sahibi idi.. Başlanna ne ~ara atarak pe~cered~n kendini ııoka· tcsi sene ~.apkınlaşır. Alnını saklıyan nız onun seksappeli olduğu ~öylenirdi. değirmen sokağında kain 17 No.h altıda açık eksiltme i!e ihale edil 
ltclcceğini bilmiyordum li.. ga o.ttı: ~elgoder ıse bov.azl nan hayva~- köpekleri, tahrik edici kalça hareketle.· Bugün herkes onun büyük bir artis ol- üç odalı ve mutbah ve taraçayı !'l- cektir .• KC§if ve şartnamesini gö 

- Çocuklarımı kurtarmak hal. On-,lar gıbı k~rkunç se;ler çdrnrıyordu. Bır j rini, kalın sesleri sever. Bir ilk bahar duğ\ınu söyliiyor. Fakat scks::ıppcli mil banenin 10/9/937 cuma günü rnek üzere ba~ mühendisliğe i,Ştir 111rı b balarından koparak kurtarmak haya~ . !';ekimde Kı~odun .. pe~cer~~e~ daha geçsin, meş'um, nıüstahkir, dişi hakkında ittifak yoktur. Bunun sebebi saat on be~tc İzmir Sulh hukuk mah- için de yüz yetmif beş liralık mu 
ı..ı .. Ne ült. ocy .. Ey cc~l-üt.' ... H.;ç bab~- 1 kendm~ . yem b'.mktogo~'. go<d .... K~:ı. ıkaplan ve ayN zamanda tcrb;yec; ha- de şudur: On sene evvel, Garboya kemesi solonunda satışı ~aptlacak- val.kat. teminnt makb~u v~ya ı..n. 
1-rının ıstırııp çekecegını d~unmedın hançerını çekmış, ahalının arasına j linde, merhnınet.!.iz ve yanına varılmaz mahsus uzun buselerle aşk salınclerı oy- tır •• Bu arttırmada tahmın olunan lca temınat mektubu ılc soylener 
illi) .. Ben sana o zaman dememiı miy- mı~, odun yığını üzerine Viyolettaya bir kadın şckünde ortaya çıkar. nuyordu. Iki sene evvel Aıına Karenini 628 liranın yüzde yetmiı beti nis- gün ve saatte encümene gelinir .• 
elim ki mateme karŞı matem. ıstıraba dogru koşuyordu.. " . d Dryden - Neme !azını( moda daha oynadı. Bir erkek onu tcrketti. Onu betinde bedel verildiği takdirde ta- 2 - tki bin sekiz yüz yirmi lin 
~l\rşı ıstırnp çektirmek boynumun bor- Belgoder kol.l~~nı uzat.tı, gozlerın .~~ çok nklıma yatıyor benim. Moda işinde diğer bir kadın teshir etti. En köklü libine ihalesi yapılacak, aksi tak- otuz beı kurut bedeli keJifli E{rcf· 
Ctı olsun!.. ~~nl.ı yaşlar 511

zulerek hır kaplan gı ı nslii ihtilal olmaz. Pariste çok mevcut sckc;nppel bile bö~·le bir küsufo taham- dirde &atıf on bet gün daha uzatı- paşada 1hsaniye camii önündu. 
- Ne diyorsun) ınıltıler çıkarıyordu : · .. .. olan bir tahmin kudreti modanın han- mül edemez... 1arak ikinci a.rttmnaaı 25/9/937 başhyarak Katip oğlunda Tire ka· 
- Kızın Viyoletta diyorum.. - Flora 1.. Floracığım I.. öldun ~u) gi istikamette ink~f edeccn'ini tahmine V cumartesi günü snat onda yine mah- pısı mevkiinde nafıa §()sesinin bas-

~ Farnez bu an:hnenin dehşetinden şa}• Anan gibi ~i öldün) .. :>E Flo~~cıgı~. imkiin verir. Yeni bir ;rnoda yaratınak fılmin başınaa söylendiği gibi Ari- kememizde yapılacaktır.. ladığı yere kadar kesme ve adi taİ· 
ın bir h ide hkcledi : Ya Stell~cıgım .. Stellactgım .. Dun ~ - için şuuri veya gayri şuur! olarak bir- zona Kov-Boyu, N~poli balıkçısı ve Pa- Gayri menkul üzer~nde hak tale- it döşeme yapılması 24/8/937 ::alı 
- Viyoletta hal.. pm s~.1 ~~nıya"'.1adım ha .. All~ha hın: kaç asırlık ananeye day::ınınak lazımdır. risli İ§çi perdede birbirini takip ediyor- binde bulunanlar ellerindeli resmi gunu saat on altıda açık eksiltme 
Belgodcr Farne.zi kat'iyyen görmi· le~ce fUkur .. Hıç. ol~~ bır t~n7 Bu sebepledir ki gazetelerde yazdıkla- lar. Fakat bu defa gözleri önünde raks vesaik ile birlikte ve yirmi gün için- ile ihale edilecektir •• Keıif ve şart· 

l'ordu .. Onun derdi Kilod ile idi.. Ye elın~de kalıyor .. Şımdı. &ehyoru~ .t~ • rımızın hilafına olarak Holivudda yeni eden dlcm çapkın, hem südü bozuk. de dairemize müracaat etmeleri la- namesini görmek üzere bq müh~n· 
on" hitabında devam eyledi : lacıgıml.. l~te baban senı kurtarm ıçın mo<la yarnttığıınız asla vaki değildir. olan yeni yıldızın hayalidir. zımdır •• Ak,i halde haklarında tapu diıliğe, ittirak için de 222 liralık mu-

- Viyolettani kim kaçırdı biliyor koııuyor.. . IV VI ıicili malum olmadıkça paylaJma- vakkat teminat makbuzu veya ban-
~ıun). Biliyor musun'> Söyle bahlım) Belgoderın gözünün önünde Mont Büyük bir filim kumpanyasının di· Holivud üstünde Vcverli Hils yolla- dan hariç kalacaklardır •• Şartname ka teminat mektubu ile söylenen 

u hçıran benim .. Ben .. Anlıyor mu- Marter manastırına kapadığı ?tellanın rektör dairesi. Yeşil örtülü bir masa rından biri... Kocaman bir otomobil- 20/8/937 tarihinden itibaren herke- gün ve saatte encümene gelinir •. 
"1n > •• hayali dol atıyordu.. etrafında takriben on kişi... de iki kadın .•. Biri Marlen Dietrich, di- ıin görebilmesi için açıkta ve gayri 3 - Beher melreıi yüz elli lru-

kilod gözünün ucuyle pencereden Fırlayıp koşmak istediği sırada demir • . . ld d Ş nkul"' f d rtn ede tan b' bet .. }' bed }" 
dlfa b ,_ H gibi bir el omuzlarım yakaladı.. Kendi- Dirclctör - Bu kız Amerikanın muh· gcrı yeru yı ız ır. u sonuncusu meş- me un evaa ı a f8 am ya- ruf ın yuz ua c ı mu-
,.. rıyn a..tı.. cm ağlıyor hem gÜ· telli eyaletlerinden yüzlerce mektup hur yıldızın yanında bulunmak.tan bir zılıdır.. hammenle bat kitiplikteki §arlname 
ijl'or b' · "z) · • • ıini tevkif eden adama aordu : M ed ak 1 • • d U k kli 
d:'-t· ır vazıyctte go erını çıngeneye almL5tır. Hem de Ufacık bir rQl para- az .mahcuptur. üzay eye iıtir etmek İsti- veçhi e yımıı ört te i eten İpli · 
"" ı - Sen kimsin. ne istiyorsun> y 1__ kı · uh · · ·1· ku d b' 
8.. _ Ben Viyolettanın babuıyım.Şim· sı için ... Anlaşılıyor ki h~ gidiyor. . eni yıldız - Fakat Marlen, süyleyi- Y~""' !'11eti _ m • am~enenın ve yebnı§ mı n~ctre trun a m 

clgoder df'!vam etti : Onu bir gö7.de yıldu yapacağız. llan- ruz bana... Seksappel nedir? yuzde yedı buçugu nısbetınde pey metre uzunlugunda hortum alına-
- Ey bakalım cellat!.. Şimdi lüç bir di seni öldüreceğim.. cılık direktörü, lütfen not ediniz. Bir Marlcn Dictrich (Hülyaya dalar ve akçesi veya milli bir banka temi- caktır .. Açık elailtme ile ihalesi 21/ 

'::._ aöylemiyorsunl.. Şimdi bana Florayı - Viyolettanın babası haf.. Fakat aya kadar onun bir yıldız olınasını isti- biraz sükutron sonrn) - Seksappel mi? natı ibraz ebneleri lAzımdır •. Gayri 9/937 salı günü saat on altıdadır. 
l\ulak-, ~az-, Burun L-~:u:_ onun babası Kilod değil mi> yorum. Bilmiyoruın ... Sonra, biliyorsunuz ya, menkulün vergi veıair kanuni mü- lıtirak için de yüz on üç liralık r •• u-

lllV5 ..-uqUUlJl- - Viyolettanm babası benim .. Ma· k l .. ı __ b ak b 
yavrum, Holivudda kelimelerin manası el efiyeueri satıcıya, yüzde iki u- v ·kat teminat makbuzu veya -n-ları mütebauıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: 

No: 36 
Birinci Beyler 

Telefon 2310 
E,yj: Göztepc tramvay cadde

li · 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

dam ki onu öldüren sensin .. Sen de Al- Bir Sl'nnayedar - Sek.sap~li var f l l 
mı". ne olduğunu pek düşünmemek daha çuk delliliye ve erağ harç arı a ı- ka teminat mektubu ile &öyle· en !ahın lanetine uğra ve öl.. J ih l bed l' d f ı· · 

Ayni saniyede F arnezin hançeri yu· 
ka;ıya kalkınış, lakin uğramış olduğu he· 
yel·an onun kuvvetini kesmiş bulundu
ğundan Farnezin eli Belgoderin üze-

irine düşmedi .. Kl'lrdinal kollarını aça
rak iki defa olduğu yerde döndü. göz
leri karararak yere yuvarlandı, bayıl
dı .. Belgoder bu fırsattan istifade ede-
rek merdivenleri atlıya atlıya indi. Mont 
Martere doğru koıtu.. F amezin bay
:;anlıiı çok sürmedi .. Bir iki saniye son
ra gözlerini açh, odada yapa yalnızda. 

Grn meydanmdaki ...ler deiif-

iyidir. Vakit '-'oktur ... Hem de, ug~ur- cıya ait o up • a e e ı e aten ve gün ve saatte encümene ge ını •.• Direktör - Yoksn da olacak ... On1;1n .; 
ç:npkın olmnsını istiyoru~... suzluk getirir. pefİnen verilecektir.. 4 - Beher metre murabbaı on 

- lhaleyi müteakip mü~teri ihale liradan üç bin üç yüz yirmi alt· !i-Bir sahne ''azii - Hem çapkın, heın K • ı k d bedelini vemıed;ğj veya veremediği ra doksan kuruş bedeli muhamrr 'n~ Orada §imdi aevin9 sesleri yük· ıra 1 o a takdirde gayri menkul tekrar 15 le 34 sayılı adanın 332,69 metre 'U-

sclmiyor, kudurmu~ insanların kıyamet- gün müddetle müzayedeye konu- rnbbaındaki 81 sayılı arsası baş '.ii-
ler koparan haykırııılan işitiliyordu... • t • lup talibine ihaleşi yapılacak, arada tiplikteki J<U1name veÇhile 24/8/ 
Farnez &On bir defa daha'kızını göre- ıs enıyor tahakkuk edecek ihale farkı hiç bir 937 salı günü Hat on altıda açık nrl-
bilmek ümidiyle sürüne sürüne pcncc· hükme hacet kalmaksızın vecibe- tırma ile iha!e edilecektir.. 1 ti-
reye yaklaştı.. Gözlerine inanamıyordu. Karantina, Göztepe, Al.sancak sini ifa etmiyen müıteriden tahsil rak için iki yüz elli liralık r u-
Cördüiü manzara gözlerini evinden fır- veya Güzelyahda döteli veya dö- 1 olunacaktır .. Daha fazla maliimat al- vakkat teminat makbuzu veya b:ı.n· 
latml§, inanılmaz mucizeler kartaaında feDUİz iyi bir oda iateniyor.. jmak iatiycnler dairemizin 37 /1499 ka teminat mektubu ile söylenen 
tatkma dönmü,tü.. Pa.ta kuta No. 222 ye yw-

1
aayda doayaama müracaatlcri lüzu- a-ün ve aaatte encümene gelnir •• 
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,.,.., 
Türk Spor Kurumu lzmir bölgesi bafkanbiınclan: 
Kar91yakada yapbrılacak olan futbol aabaaı ihale edilecektir. 

O'alip olanların kqifname, fUbıame ve planları görmek izere 
f»ölse .,_.kanlıiına müracaatlan ilin olunur. 8, 10 (1485) 

DAIMON 
Masa ve vantilatorlarl 

En ıon icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu ııc•k· 
larıadan kartanr. Maıa vaatilatorlara llç pil ile çahıır kırk 
iki aaat de•am eder. Saatta ancak bir karaı sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI: Küçük bir pil ile çalıtır mll· 
temacliyen yedi Nat devam eder. Bilbasaa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taıınabilir. Gayet ııktır taniye 
ederiz. 

De oau Sulu ilan cıvarı No. 9 - 28 Hlianü Ôz Ôdemitli 

Istanbul Üniversitesi Artırma, Ek
siltme ve Pazarlık komisyonundan: 

1 -83877 lira 54 kurut ketif bedelli lstanbulda Gureba hasta
hanesi kulak, boğaz, burun, kiliniği bitirme ve hariciye operas
yon kısmı tamirat ameliyatı toptan kötürü olarak kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuttur. 

2 - Bu ite ait fartnameler ve evrak tonlardır: 
A) Eksiltme fartnameai 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa itleri teraiti umumiyeai, 
D) lntaata dair fenni tartname 
E) Ketif hülisa cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Projeler 
1atiyenler bu tartnameleri ve evrakı bet lira bedel ile üniver

site rektörlüğünden alabilir. 
3 - Eksiltme 26/8/937 per,embe günü saat 15 efe lstanbul 

Oniveraitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443,83 lira muvak

kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıt 1937 senesi
ne ait 100,000 yüz bin liralık intaat müteahhitlik vesikasını ve 
Ticaret Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - Tek lif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir aa· 
at evveline kadar Oniveraite rektörlüğüne makbuz mukabilinde 
verilmit olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmıt olması tartlar. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 13, 17, 21 4826 - 2699 (1487) 

iLAN 
il Daimi encümeninden: 

Eksiltmeye konulan it : Bergama -lvrindi yolunun 4 + 050 
- 4+350, 4+850 s+sso ara
sında 1300 metre tul kaldırım, 
o+sıo - 0 + 650 arasında 140 
metre tul kayalık kazısı, o+650 
- 2 +ooo kısmında 1350 metre-

Açın tutarı : 
lik kaldırım banket yapııı. 

(4000) lira 
Bu ite ait evrak ve tartlar ataiı-
da yazılıdır. A - Eksiltme projesi 

B - Sözbağı projeıi 

istekliler 

C - Bayındırlık itleri genel tart· 
namesi. 

E - Açın ve proje 
Bu evrakları bayındırlık direktör
lüğünde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacaiı yer, ta
rih, gün ve saati 19 ağustos 937 pertembe günü 

saat 11 de il daimi encümeninae. 
Eluiltmeye girebilmek için 
ken belgeler 

Muvakkat teminat 

• 

ıere-

: 937 takvim yılı müteahhitlik ve 
T icaret Odası belgeleri. 

: (300) lira. 
? 2674 (1488) 

lzmir Posta Telgraf ve Telefon 
müdürlüğünden: 

1 - Buca Posta ,ve Telgraf binasının tamiri 249 lira 25 kurut 
bedeli ketifli 27 /8/937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üze
re açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ketifnameyi görmek ve 18 lira 69 kurut teminat akçele
rini yatırmak üzere taliplerin ihale gününden evvel Posta Tel

elefon Müdürlü- .. ne mürac•atleri ilin olunur. 

Devlet Deırıiryolları: lzmir Seki
zinci işletme müdürlüğünden: 

- ltletme mıntakası için iktiza eden balast 2490 aayıh kanu
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf uıuluyle ek
siitmeye çıkarılmıttır. 

2 - Balast alınacalt ocaiın ve derenin yeri, cimi, miktarı, mu
hammen bedeli, muvakkat teminat miktarı, tesellüm müddeti 
&fağıdaki cetvelde gösterilmittir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle balast eksiltme tarlnameai ve 
Bayındırlık itleri genel tartnameai ve devlet demiryollan balast 
mukavelenamesi ahkamına uygun olarak yapılacaiından istek
liler bunları lzmirde Sekizinci ltletme Müdürlüğünde görüp öi
renebilirler, izahat istiyebilir ve bir suretini alabilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı geçtiğinden isteklilerin ev
velce bu gibi ve bu kadar it yapıp ba.tardıklarına dair yüksek Ba
yındırlık bakanlığından vesika alarak teklif mektuplarına bağ
lamaları gerektir. 

5 - Eksiltme 16 Ağustos 1937 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 16 da lzmirde Alaancak istasyonunda Sekizinci ltletme 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. istekliler 2490 sayılı ka
nuna ve yukarıda 3 üncü maddede yazılı tartlara uygun olarak 
hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi. 
zarfları mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver· 
mif bulunacaklardır. Her iki yer için ayrı ayrı teklif mektubu ve
ri:ecektir. 
Bulunduğu Ocak kilometre Miktarı m3 Muhammen Muvakkat Balastın 

hat bedeli teminat 
lira 

cnisi 

lzmir - Aydın Söke kemeri 
lira 

10000 23000 1725 ocaktan çı· 
kanlan kır· 

ma 
« c 208 Feslek deresi 13000 24700 1852.5 toplama« 
1937 senesi kinunuevvelin sonuna kadar 3/5 ve 1938 ıeneai 

l 5 niaan tarihine kadar mütebaki 2/5 i teslim edilecektir. 
21-31 4 8 1392 (2665) 

Aydın hattı boyunda Çamlık iıtasyonunda ve intaıı iki ıene 
müddetle ihale edilmit olan tünel civarındaki idaremize ait otel 
bina"ı (demirbat etya ve mefrutatiyle) zeytinlik, çamlık ve ara
ziıi 13/8/1937 cuma günü aaat 15 de lzmir Alıancak 8 inci İf· 
letme komisyonunda açık arttırma ile bir sene için kiraya veri
lecektir. Muhammen bir aenelik kira bedeli 500 liradır. 

isteklilerin 3750 kurut muvakkat teminat yatırmaları ve ara
nılan vesikalar ve ite gİrmeğe mini kanuni bir halleri olmadığı
na dilir beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat 
etıneleri lazımdır. 

Şartnameler Çamlık istasyonundan 
alınır. 

ve komisyondan parasız 
3 - 8 2667 (1442) 

~ 1 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye· 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczaneai TELEFON : 2067 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrika11: lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pemuıundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Dellrmen, Geyik ve Leylek markalannı havi bernevi 
Kabot beıi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
menıucatına fatktir. 

Telefon No. 2211 Vt'.: 3067 
Tel raf adresi: Bayrak lzmir 

Tire 

il 
eksiltme ilanı Açık 

Belediye reisliğinden: 
1 - Belediyemiz hastahanesi için 989,94 lira muhammen be

delli ve 165 kalem mualece ve ilitı tıbbiye açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - ı,bu ihtiyacabn cim ve müfredatiyle muhammen miktar
larını gösteren liste ile eksiltme tartname ve mukavelename pro
jeıi iıtiyenlere bedelsiz olarak verilebilir. 

3 - Açık eksiltme 20/8/937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek İltiyenlerin muhammen bedelin o/o 7,50 
nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 937 yılı Ticaret Odası 
ıicil kayıt veaikalaritle birlikte üçüncü maddede tayin olunan 
sün ve saatte. belediJ'emiz daimi encümenine müracaatleri lüzu-

Umum Pamuk 
Nazarı 

.. AcUSTOS PAZAR ım 
· · ya' · · s E a 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrikaaının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer dikit makinaları kumpanya11 kartıaında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMlR , _______ _. ............................. .,. 

lzmir P. T. T .. 1Müdürlüğünden: 
1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 1937 tarihinde mer'i

yete ginnitti. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı "e alınacak • 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu ka· 
nunun muvakkat maddeii mucibince 1 Ağustos 1937 de mevcut 
telıiz teaiıatı ve radyo sahipleri Ağustos 937 içinde ruhtatname 
almaia mecburdur. Bu ruhsatnameler P.T.T. merkezlerinden ala· 
nacak 15 kurutluk damga puluna tibi matbu beyJknnameler mu· 
kabilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kurutluk damga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücreOcrin icra Vekilleri Heyetin· 
ce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca netredilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgih
lardan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden atağı olan 
yerlerde ienede bet lira alınır. lkametgahlardan 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 k~· 
dar verilmiyen ücretler o/o 20 fazlasiyle tahsil ve tefrinievvel nı· 
hayetine l<adar vermiycnlere bir ihbarname ile on bet günlük 
bir müddet verilir Bu on bet gün içinde de borçlarını vermiyen· 
lerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni takibata teveı· 
ıül olunur. 

2 - T ebiz 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 esaıen ruhsat verilmetı 
caiz olmıyan kimselerden 'Verici veya hem verici ve hem alıcı tel
siz tesisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye'!-'_•
dar hapis cezasrhükmolunur. Ve tesiaat µpt ve müsadere cdılır. 

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

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda .o~ 
idare mınt--kalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda bırın• 
ci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında 5 seneden 10 seneye ka· 
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili itli yenler hakkın~r 
1 seneden 3 seneye kadar ağır hapis ve 3 üncü fıkrada yazılı !ı~ 1 

itleyenler hakkında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası venht• 
6-7-8-10-11-12-13-14-15-17 2706 (1462) 

~BISTOL 
BEYOBLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mü•ted_rİ 
TOrkiyenin en eıki oteldll 
BAY OMER LUTFIDIR 

• •••••••••••••• 
Kırk iki senelik tecrübeli id•· 

ceıile bütün Ete balkuıa k•11• 

diılni sevdlrmiıtir. 
Otellerinde misafir kalaol•'• 

L: endi evlerindeki rabab bU"' 
[urlar. t 11 

Birçok l:ıuıuıiyetluine ilA•• e 
fiatlu mathlı ucuzdur. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

kabul el· 
Her cins kömür perakende ıuretile rekabet 

mez fiatler dahilinde ıahlmaktad1r. 12 
Adreı : Kestane pazara Bardakçılar ıokak numara 

F. PERPINYAN 



Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şü. v A w. F. il. Van ner LıMITET 
apuru cntası Zee & f:o. Vapur acentası 

ROYALE NEERLANDAIS DElffSCHE LEVANTE LINIE BlRlNCl KORDON REES 
KUMPANYASI HAMBURG B.NASI TEL. 2443 

TRAJANUS vapuru 31 temmuz- «CHIOS~ vapuru 16 temmuzd., Lllerman Lines Ltd. 
dıı limanımıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rotterdam, Hamb.,rg ELl.ERMAN UNES LTD. 
Yeden sonra Rotterdam - Amater• ve Bremen limanlarına yük alacak- DRAGO vapuru 1 O ağustosta 
danı ve Hamburg limanları için yi.ik tır. Liverpool ve Svanıeadan gelip yük 
ala.caktır.. «KONY Aı> vapuru 7 ağustosto çıkaracaktır. 
lif.RCULES vpuru 7 ağustosta li- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- LESBIAN vapuru 20 ~stosta 
~mıza gelip yükünü tahliyeden manlanndan yük çıkaracaktır. Londra, Hull ve Anversten gelip 
'°lll'a Burgıu - Varna ve Kösten· AMERICAN EXPORT LINES .yük çıkaracak ve ayni zamanda Li-
ce limanları için yük alacaktır.. Thfl Export Steaınship corporation verpool ve G1asgov için yük alacak-

SVENSKA ORIENT UNIEN «EXTAVIA~ vapuru 7 ağustosa tır •• 

I 

j. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karııııoda : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cins 
miiteharrik 

el ve elektrikle 

YAZI ve HESAP BARDALAND motörü 1 O ağus- dogr" u bekleniyor. Newyork ve Bal- ALGERIAN vapuru 1 5 ağustosta t 
d H il · · ··k al makineleri mükemmel ve temi-0•ta limanımızda beklenmekte olup timor limanları için yük alacaktır. gelip Lon ra ve u ıçın yu a-

R.otterdarn - Harnburg ve hkandi- Pire Aktarması Seyri Seferler NOT : Vürut tarihleri, va- natlı olarak tamir edilir. 
llavya limanları için yük alacak- «EXCALIBUR» vapuru 30 tem- purların isimleri ve n~vlun üc- Devair için daimi abonman 
~··· muzda Pireden Boston ve Newyork retlerinin değ't"kliklerınden me• 
ERVICE MARffiME ROUMAIN için hareket edecektir. ıuliyet kabul edilmez. _ _____ kaydedili~. "' :•'"' = ™ ·•• 

Kumpanyası • «EXETER» vapuru 13 ağustosta 
ALBA JULIA vapuru 12 agus- Pireden Bostan ve Newyork için ha-

1?sta limanımıza gelip Malta - Mar- reket edecektir" · 
•ılYa limanları için yük alacaktır. SEYAHAT MODDETl 

.. · · .. · · .. · · · · · .. · Pire - Boston 16 gün 
ilandaki hareket tarihleriyle nav- Pire_ Newyork 18 gün 

hınlardaki değişiklerden aeenta me-
•uliyet kabul etmez.. «GEORGES MABRO• vepuru 

Daha iazla tafsilat için ikinci 23 temmuzda lakenderiye ve Port 5a 
l\ordonda FRA TElLl SPERCO id limanlarından mal çıkaracak ve 
\'apur acentalığına müracaat edilme- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
•i rica olunur.. lirnanlanna hareket edecektir. 

TELEFON : 4142/4221/2663 SERVICl MARITIM ROUMAlN 
Bucarest 

1117 
- il «DUROSTOR» vapuru 31 tem-

Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
muzda bekleniyor. Köstence, Sulina, 
Galatz ve Galatz aktarması Tuna li
manları için yük alacaktır. 
JOHSTON VARREN UNES Ltd. 

Livepool 
«JESSMORE» vapuru 1 ağustos

ta bekleniyor. Liverpol ve Anvers 
HORTAÇSU limanlanndan yük çıkaracak ve Bur-

Hutalarmı Birinci Beyler gaz. Varna, Köetence, Sulina Galatz 
ve lbrail lirnanlan için yük alacaklır. 

IOblı: 36 numarda kabul eder. DEN NORSKE MIDDELHA VS-
8.lıeb 9 - 12 LINGE OSLO 
Öflecletı eonra 3,30 - 6 c BAALBEK» motörü 24 tem-
ltandevü için telefon eaıniz. !muzda bekleniyor. lakenderi.ı-e, 

'm.EFON: 2946 Durıkerk ve Norvec limanları için 
----..iiiiiiiiiiiiiiiıilııiiıiiı•iııliii-iiıtyük alacaktır. 

Fe"Qnİ Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

• 
Şık gllneı, p!lj, spor ve tayyare gllzlükleri altın, nikel, bağa 

;erçeyelerle kriılal canılar, her yerden çok ucuzdur.M 

' 

Selçuk merkez nahiye muhtarlı-
... 
gından: 

Selçuk köyünde 4000 metre murabba! yol ve pazar yerinin_tat
lıı. dötenmesi münakasaya konulmuf, ve münakua müddeti de 
1'2./7 /1937 tarihinden 27 /7 /937 tarihine kadar 15 gün olarak ka
bı.ıı edilmifti. · · · · · · ... 

liaddi layıkını bulmadığından 1/8/937 den 16/8/937 ye ka· 
dar 15 &'ÜD müddetle münakasa uzatılmıttır. .. 

latiyenleria flll"lı görmek ve pey sürmek üzere Selçuk koy oda-
'ıı. müracaatları. 2672 (1451) 

iLAN 
lı:ınir tütün fabrikasından: 

b Fabrikamızda mevcut ve eski gaz tenekeleri, bekçi mufllm· 
'!arı, kağıt kırpınblan, eski zımpara tatları, kayıtlar, damaca

'.lıılllr, kola bidonları, hurda demir, pirinç curufu, çivi torbaları, 
~l)la çuvalları, tahta parçaları, gürgen ve çam bobin kazıkları, 
>,tıık ınakina yağlan. 1/9/937 çartamba günü saat 14 de açık 
~llrlıkla satılacaktır. isteklilerin fabrika müdürlüğüne müra· 
'tleri ilin olunur. 8. 15 (1482) 

~«s· ... . 
"PERLOOENf.. dit "macununu 

·\erclh edecekslnlı, 
~ıra ellızıl\ bllcDmle •eraltl llhhlyeSinı 
lıalz olan bu macun dlflerl çOrOmekıen 
\orur, dit etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'ierlnletlr, •• lnaıının gOrOnOt efeelnl 
'artırıP'. 

-·-... .,,,~ tıetia"ft.,ti ".i],.fcU.,f·J4i ............... ..., ~-
.,.. .. ""' ... o4.. 4lot.j•"'""' ,.tu{aı ~, 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı ıamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gOıı:ellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
htlar için Jımirde Gazi Bulvarında ?S numarada um~m acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemııye miiracaat edınlıı:. 

Posta Kut. 2114 Telefon E456 

Tahta kurusu, 
sinek, ııivriıinek, 

pire, örümcek, ka
rınca, güve ,yakar• 
cık, akreb ve yılan 
gibi akciğeri bu
lunmıyan hayvan
cıkları öldürmek 
için fennin son bul• 
duğu kat'i formül 
üzerine hazırlan

mış Amerikan 
Vhiz marka ilacın 
her bo ;da amba
lajlı 'Ve dökme ha· 
linde aılı en ucuz 
fiatlerle depomuz
da satılır. Toptan
cılara mühim iı· 
konto yapıhr. Sor
gulara hemen ce
vap verilir. 

Telefon 3882 

:·····································································: • • • • 
§ Taze Temiz Ucuz llaç E • • • . . . -• . . 
c 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• • • • • . . 
• . 
• • • . . 

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

r ........ Daima Radyolin ......... ~ 
. . 
s Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem ~ 
~ paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır § 
: ........................... , ....•...................•••••••.....••••................... 

Daima 

Doktor 

1Cems'in 
Nasır 
iLACI 

RADYOLiN . 
Müstesna bir formülle ve 

• zami itina ile yapıldığı ve re
':abet kabul etmez bir fiatle 
• tıldığı için yurdda. ıecnebt 

mamulitının hakimiyeüni or• 
' adan kaldırmıştır. Kazandı· 

:ı bu rağbet sebebiyle elde hiç 
ctok bulundurmadığından da 
nütemadiyen taze ihzar olu· 
ınrak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru
nak ve güzelleştirmekle kal
mazsınız, verdiğiniz para da 
'<endi cebinizde kalmış olur. 

RADYOLiN 

' 

DOKTOR JEMSiH, 
En eıki naaırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 

k ökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngilh: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir birnaaır illcıdır. 

Telefon 3882 

ZAFlYET 

KANSIZUK 

VEREM 

iSTiDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYl TESlRl 

:VARDIR 

• M.Depo S.Ferit Şifa eczanesı 

lzmir Ziraat mektebi direktörlü .. 
ğün den: 

1.- Okulumuza orta okula bltJrenl.-r <i en 16 - 19 ya~ arasında İ>J· 
renci alınacaktır. 

~--- Kayıt müddeti 20 Eylüle k~:ırdır. • .. .. 
Girme şartları okul direktörlüğünden ve Tarım Dırektorluklc-

• d ··- -" l"d"ır ~ 8 17. 2.'i 2401 (1401) \ rın en oııreuume ı • · • 
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Çankayşekin askerleri şimale doğru ilerliyor 

Yangçen şehrini geri almışlar 
Japonlar baskına uğradığından mukavemet etmemi 
Binlerce 
haberini 

Amerikalının 
Vaşington 

Çin 
A 

resmı 

tayyare kıt' alarına gönüllü yazıldıklar 
mahfelleri tekzibe lüzum görmemişlerdi 

Londra, 7 (Hususi) - Şimali 
~inde timale doğru ilerliyen gene
ral Çan - Kay - Şekin ordulan ile 
cenuba doğru ilerliyen Japon kuv
vetleri arasında kanlı müsademe-
ler oldu.Müthiı bir yağmur altında 
tecavüze geçen Çin kuvvetleri Y ang 
çen tehrini istirdat etmislerdir •• Ja
ponlar, bu tecavüzü kat'iyyen bek
lemediklerinden ini bir baskınla 
taıırmı§ bulunuyorlardı.. Müsade
meler tehir sokaklarına kadar f:ie
niılemiş ve Japon kuvvetleri, faz
la bir mul:avemet göstermeden ~h
ri tahliye etmİ§lerdir .• 

Tokyodan gelen nim resmi hr.
berler, Nankin kuvvetlerinin Hop~:
Çahar eyaletinde mütemadiyen i'c:
lemekte olduklannı bi!diri er. 

Japonlarla muhtelif noktahırcb 
temas vukubulmuıtur .• 

rına gönüllü yazıldığı hakkında ya
bancı memleketlerde deveran eden 
şayialara cevaben hükümet daire
si bu gönüllü kaydından hiç malu
matı olmadığını bildirmiştir .• 

iyi haber alan mahafil Amerika 
topraklarında gönüllü kaydının 
kanunen yasak olduğunu, fakat 
serbestçe Amerikadan Çine hare
ket eden Amerikalıların orada gö
nüllii kaydolunabileceklerini tt-ba
rüz ettirmektedir .. 

çebilir . . Fakat istediği gibi dost bula-~ saade edilmemesi için tedbirler alın
maz.. Japonya diğer devletlerin ması Skalin makamlarına bildiril
kendisine pek fena bir nazarla bak- miştir .• 
masını intaç edecek bir işe giri~miş
tir .. 

HOPEIDE VAZIYET 

Tokyo, 6 (A.A) - Domei ajan
sının Berlinden bildirdiğine göre 
Hopei ve Çahar siyasi meclisleri
nin yerine bu iki eyaletin bütün 
belediyelerinin iştirak edecekleri bir 

BiR INGILIZ GAZETESl
NIN MOT ALAASI.. 

-Londra - Çindeki harpten hah: 
seden Manchester Cuardian gaze
tesi Şimali Çinde harbin önüne ge- · 
çilmesi ümitlerinin artık boşa git
tiğini, hundan sonra beslenecek 
ümitlerin, başlamış olan harbin bir 

ediyor ve eğer Hirota Japonların 
dostluk arzuları hakkında Çinlilere 
teminat vermek istiyorsa yaj>acağı 
ilk işin Japon ordularını Çin toprak
larından geri çekmek olduğunu, 
eğer prens Konoe şark kültürünü 

memleket arasında geniş miky 
bir harp başlıyacak olursa asıl 
bebin bu yüzden doğduğuna 
iyyetle bakılması gerektiğini, ç · 
kü şimdiye kadar hiç bir mille 
bir diğerini dostluk ve teşriki rn 
için istilaya kalkı§madığmı, v" 
Çinin henüz pek vakitsiz olar 

Japon kudretine meydan oku 
mecburiyetinde kaldığını, fa 
bundaki kabahatin Çinde olmadı 
nı bildiriyor ve diyor ki : 

«Japonlar fazla geç kalına 
öğrenmelidirler ki Çin halkı Peki 
de yeni bir müstevliye kolay ko 
tahammül cdemiyeceklerdir.. J 
ponya Uzak şarktaki hakiın v 
yetini nazarı itibara almalı ve k 
§USU ile iyi geçinmenin kend'ı" 
temin edeceği refahı gözden 
çırmamahdır .. Hiç §Üphesiz Jap<> 

MONGOLiST APD.f\ yanın büyük bir prestiji ve mün 

Roma, 7 ( ö.R) _ Tokyodan ec- kaşa götürmez askeri kudreti v 
len haberle•e göre Sovyet R'J"ya dır .. Bununla beraber en harar 
Mongoliıtanda büyük bir faeliyel Japon militaristleri daha Çini islİ 
aöstennekte olup Nankin ve Tok- etmenin Japonya için doğru bir ~ 
c Pekinin tarihi kapıları Çin Ba§kumandanı Çan Kay Şek reket olmadığına kanidirler .• Yı 
yo arasında harbi önüne geçilmez MUALLİMLER GERl ÇE- meclis yakında içtimaa davet edile- an evvel nihayete ermesi ıeklinde inkişaf ettirmek istiyorsa bunu Çin 
b;r hal k w ereya do kt • Jlk . t" 1 d ı· .. 1 bil v• . p k. . d h' l . . h had k Japon ekonomistleri harbin Jap<> · e oymaga ve c n e n KILECEKLER MI ~ ce ır.. ıç ıma arın a mec ıs azası o a ecegını, e ın cıvarın a yapı- şe ır ermı om r ıman etme ten . . kad v b. "k la 
görütmeleri Ukim bıraktınnağa çalı- Japon kıt' alarmın cenubi Hopei ve lan kanlı çarpı§malara, 800 kişilik daha münasip yollarla temin ede- :a ıçın ne ar .a~r 1~ yu 

0 E"' 
fıyonnuf.. Berlin, 6 ( A.A) - Berlinin si- Çahara girmelerine itiraz ettiklerini bir Çin kıt' asının Japon bombcllar1 bileceğini, halbuki Japonyanın ha- gını.~er zaman ılru:ı ed.ıyorlar. ,. 

Moskova haberleri iae Japonya- yasi mahfelleri Çin hizmetinde bildiren bir karar sureti kabul ede- albnda toprağa göçmesine Japonya kiki emelinin 80 milyon nufmıa bugun Japonya, hıç hır manevı b 
nın kendi ıebebiyet verdiği bir bulunan Alman muallimlerinin ge- cekler, iki eyaleti harbin fecayiine ile Çin arasında vukua gelen bir malik olan şimali Çinin beş eyale- kanuni sebebe istinat etmeden, 
harbin meauliyetini başka tan.flara ri çekilmesini ciddiyetle derpi~ et- karşı müdafaa etmeğe ve civar eya- harp adından başka bir şey veril- tini kendi kontrolü altına almak ol- §CY kazanamıyacaği ve pek çok~ 
tahmile kalkıımasmı hayretle kar- mektedirler .. Şimdiki ihtilaf büyüdü- Jetlerle dostane münasebet tesis et- miyeceğini kaydettikten sonra va- duğunu ve bu işi Nankin hükü- kaybedebileceği bu har~ ... ded .. 
9ılamakt.adır.. ğü takdirde bu muallimlerin vazi- meğe karar vereceklerdir.. ziyetin hu şekli alıncaya kadar baş- meti kuvvetlenmeden evvel başar- edecek o1ur~ her hald~ butun u 

BiR TEKZiP felcrinde bırakılması Japonya ta- RUSLARLA BiR HADiSE langıçtan beri g1>rirdigv i safhaları izah mak arzusunda olduğunu, eğer iki yanın nefretmı celbetmıf olacaktır• 

a~~~=k:::~; r:~~~~r~:t~i~~~::ı~::: :.Ef g~i~~;;:;~~~;;;~; '"ICB~i'ş····mazıik········kO"ID'ifeS'iDde 
etmeleri hakkında talimat verdik- da bitaraflığını tamamiyle muha- Skalingin şimali şarki sahili arasın-
lerine dair çıkan haberler kat'iyyet- faza etmek arzusundadır .. Çin or- da bir petrol ihraç bürosu ferşine 
le tekzip edilmektedir.. dusunun hizmetinde bulunan Al- müsaade edilmesi için salahiyettar 

MOZAKERELER DEVAM man askeri muallimleri gerçi Çin- Sovyet makamlarına müracaat et Acı serzenişlerle dolu münakaşala 
dc hususi surette bulunmakta İlle- mişti .. 

EDiYOR MU ? ler de Almnn , atandaşları Alman Fakat imtiy~ şartnamesi muci- ld R •ık t l b• • J 
Şanghay, 7 (A.A) - Nanlcinde- devletine merbut bu1unmaktadırlar: jhince bu gibi inşaatın teknik şeraiti- 0 U. US ya f Q e ınae ısrar 

ki milli müdafaa komitesinin. kat'~ .. ~ondra, 6 (~.A).w-.- Çindekı Jni lazın_ı: geleı:ı Sovyet makamatı
karannın pek yakında venlmesı hadıselere tahsıs ettıgı başınakaleı, nın musaadesıni beklemeden Japon t • c:' k l •ı • t kl •ı • k b l l J. 
mümkün olmasına rağmen Çin ite sini Times gazetesi şu suretle telhis imtiyaz makamları bu hi.iromın f«-r- e tı. I' Q at ngı fZ e f f Q U 0 unaı 

\ Londra, 7 (Hususi) - Karışmazlık ~ - .. -'·."" _ ,...,.,...,,.., 
komitesinin dünk.U toplantısında birinci · ~ · · v 

olarak sözU, İngiliz murahhası Lord Ply
mouth İngiliz planından ehemmiyetle 
bahsederek bugünkü vaziyetin bir çık
mauı müncer olmaması için plhıın ka-

ı I bul edilmesini istemiştir. Sovyct mu
rahhası Maisky bu nutka derhal muka
belede bulunmuştur. Mumaileyh daha 
umumi meselelerden bahsetmiş, komi
tenin umumi toplantısını derhal yapma
sını istemiştir. Aynl zamanda faşist İs
panyada bulunan Portekiz - ltalyan ve 
Alman muhariplerinin bir tek nefere 
varıncaya kadar çekilmeleri talebinde 
1srar etmiştir. 

~ İtalyan murahhası B. Grandi Sovyet 
murahhasına şu cevabı vermiştir: Murahhaslar ka'1§'1ıazlık komitesinden çıkarken . . 

c - Biz burada İngiliz plAnını tetkik mUddet vardır. O güne kadar Sovyet talebini tehir etmeği kabul etınl§tit•tfll 
için toplanmış bulunuyoruz. Yoksa ye- Rusyanın kendi tezinde bir değişiklik Ayni suretle Maiskiye cevap ;:e 
ni bir Sovyet planının tetkiki mevzuu vaki olacağını, ve bunu bize de tebliğ Monterio, Almanya, Italya ve po 1'd1 
bahs değildir. Görülüyor ki, Sovyet edeceklerini kuvvetle ümit ederim.> zin prensip itibariyle Ingiliz plAnınJ JJb'
Rusya bir kaçamak vesilesi arayor. Ala- Londra, 7 (A.A) _ Tali ademi mü- halinde kabul ettiklerini, Sovye~er ettl
cağımız biricik yol, İngiliz plAru üzerin- dahale komitesinin içtimaında Lord liğinin ise bunu kabulden ınıuna 
de görüşmelerde bulunmaktan ibarettir. Plymouth geçen içtimadan beri ecnebi ğini beyan etmiştir. ~ 
İtalya evvelden söylediği gibi İspanya- murahhas heyetlerinin şefleriyle yaptı- Grandi bu sözleri tasvip etıni! v: f,Ö'/' 
daki muhariplerin çekilmesi meselesini iski sarih bir cevap alınamadıgın 
tetkike hazırdır. Fakat daha önce Fran- ğı görüşmeler neticesinde 14 temmuz . tir' 

planının tatbikini mümkün kılacak de- }edikten sonra şöyle demış . l~ 
koya muharip hakkının tanınması şart- recede noktai nazarların birbirine yak- - Bu hal, üç hük(ımetin te~ :ırıJ 
tır. Zaten Ingiliz planı da bundan bahs laşmadıklarını beyan etmiştir. Ispanyadan çekmemek istcdiklcriJlC 
ediyor. Valansiya hükO.meti, general ? 

Lord Plyınouth, Amiral Van Dulmun işarettir · _.l rck b11 
Frankoya muharip sıfatının tanınmasını Lord Plymouth müdahnle euehi" bit 

kontrolun sureti tatbiki hakkında bir .., ve orada bulunan beynelmilel alayların ·· k 1 ·· kerelere 
Planla bu plarun yeniden tesis ve isla- muna aşa arın muza . raf ıı>" 

çekilmesini istemediği için Moskovadan f ·d 1 d v kendisi ta dr 
bir müdahalede bulunmasını, komitenin hı hakkında teklifler hazırlıyarak ko- a:y ası 0 ma ıgını ve . . kabulil 

Çıngtao önıindc japoıı filosunwı topları mesaisini ve Ingiliz planını suya düşür- miteye bildirıneğe memur edilmesini dan serdedilen esas teklıf~ ıştir. 
t klif t . t• ha muvafık olacağını blldirfll tcltlill 

Japonya arasında Tokyodaki Çin !etmektedir : şine usulsüz bir tarzda başlamıştır •. mesini istemiş olabilir. e e mış ır. th bU 
1 1 l · d f "it A "k h k J l · · ak 1 Maıs· kı", Grandının· · so··zıerın' e ayn ayrı Sefir Fon Ribbentropa vekfilet eden Netıcede Lord Plymou un e çiıi vuıtasiy e müzakere erın e- ngı ere ve mcrı a ü ümet- 1 apon petro ımtıyazı m am a-

vam etmekte bulunduğu sanılmak- lerİ sulh lehinde Tokyo nezdinde rının Moskovadaki delegesi bilaha- cevap vermiş ve Sovyet Rusyanın ken- Dr. Voermen bundan sonra Ma~ki ta- kabul edilmi§tir. _ Tfıli adeJ111 J11Ü:: 
tadır. Her halde Çinin her türlü sulh- ciddi teşebbüslerde bulunmuşlarsa 

1 
re halk komiserler meclisi riyase- di tezini tekrarlamıştır. Bundan sonra rafından söylenilen nutka cevap vere- h ~~a~t7 ~~:;rinin tevakkUf deVbll-

çu hal suretleri şanslarını tam suret- da Tokyo kavgaya başkalarının tine tabi imtiyaz merkezi komite~ Lord Plymouth söz alarak Sovyet mu- rek bu nutkun münakaşa mevzuu ile a e omı esı ~ . . çunkU 
te istimal etmeden harbe karar ver- iştirak etmesini hoş görmiyeceğini sine bir maktupla müracaat etmiş rahhasının sözünü kesmiş ve şu beya· alakadar olmadığını iddia etmiştir. si asgari üç hafta sürecek~~ 1/atl pııl
miyeceği muhakkak addolunmakta- de ısrar etmiştir.. ve inşaatına başlanılan bu büronun natta bulunmuştur: Dr. Voermen Ingiliz - Fransız deniz ro şefi ve kontrol dire~tii 50nra Jcaııs'" 
dır.. Japon imparatorluğu eğer son yapılmasına muvafakat edilmesini c - Ben Grandinin söylediklerine ta- kontrolunun bir taraflı bir hareket ol- mun raporu ancak 

15 
giln 

BiNLERCE AMERiKALI aylar zarfındaki hareketleriyle der- talep etmiştir.. mamen işirak ediyorum. Sovyet tezi in- duğunu ve bu sebeple devam edemlye- lanmış olacaktır. p.Jyınou..,. 
piş etmekte olduğu cezai siyasetin Sovyet hükümetinin rnuvafa- gillz plAnını ve karışmazlık komitesini ceğini ilAve etmiştir. TAli komite o zaınan ~~ ~~ 

CöNOLLO.. mesuliyet tanımadığından başka kati olmadan bu büronun fer§i torpillemek isteyen bir tezdir. Zaten Bununla beraber Almanya murahhası un gıyabında alelusu~ ın~ 
Va§İngton, 1 (A.A) - Binlerce bir §CY ifade edeceğini zannediyor- hususunda Japon imtiyaz idaresi- §imdi komitenin umumi toplanbsmı Lemi Plymouth tarafından teklif edi- ru alacak fakat bu h ._ • 
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