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Fiati (5) kuruttur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Escrininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENt ASIR Matbaasında buılnuttır. 

n 
Sultandağı daraldı 

:···························································································································································· • • 
Kutuderesi ininde, çelik ordunun kıskaçı 
kalan eşhasın hayatlarını kurt:_armaları, 
ve istiyman etmek suretiyle mümkün 
Başka kurtuluş yolu yoktur. imhaları 

içinde hapis 
ancak iltica 
ola bilecektir. 
muhakkaktır • 

••••.•••..••••......•............••••.......•.•...........•........................•.................................................. ; ....•................ 

Üç asi sergerde daha teslim oldu 
Asiler şimdiki halde yüz elli kilometre murabbaı bir saha içinde 
ııkıştırılmıstır. Kafile halinde iltica devam etmektedir. Bunların sa-

' Yıları 1500 dür. Askerlerimiz arasında yeni zayiat kaydedilmemiştir. 

edi 

Büyük Şef ve &§vekilimiz lstanulda 

Başvekilimiz ismet lnönü 

Dün Ank3ra istasyonun
da hararetle teşyi edildi 

Sayın başvekile 
Milli müdafaa bakanı 

1da refakat etmektedirler 
Başvekil, birkaç gün e11vel iltisak 

peyda eden Çetinkaya yoluyle 
seyahatine devam ettiler 

Romanya - Çekoslovakya başvekil
leri noktai nazarlarında ahenk var 



Sahife 2 

Ucuzluk kararları 
Tatbikatta çıkarılacak 
engellere karşı hazır

lıklı olmalıyız 
-Battarafı 1 inci Sahifede

nun İntişar edecek ve tatbik mevki
ine girecektir. itiraf edelim ki bu. 
kanunun tatbikabnda yine bazı 
müşküller baş göstereceğinden en
dişe ediyoruz. Daha kanun Büyük 
Millet Meclisinde ruznameye alın
dığı gün derhal benzin fiatlerine 
zam yapıldığını hatırlıyoruz .Bu zam 
tatbik edilememİ§SC sebebini, dev
let teşkilabnın çok hassasiyet gös
termelerinde ve bir de ihtikara karşı 
meşhut cürümler kanu.nunun tat
bikine karar verilmiş bulunmasın
da aramalıdır. Benzin ve petrol 
fiatleri aşağı yukarı normal şartlar 
albnda bile çok defa temevvüçler 
arzediyor; şirketler diledikleri za
man indiriyor, diledikleri zaman da 
yükseltiyorlardı.. Şimdi işe devlet 
kontrolü karışınca, yine bin bir tür
lü yollara sapılmak istenileceğini 
muhakkak saymak icap eder. Bun
dan başka devletin benzin ve pet
rolü ucuzlatrnakta kasdı, yalnız şu 
veya bu şekildeki sarfiyatta fiati 
indirmek değildir. Bu ucuzluğun 
umumi hayat şartları üzerinde te
sirler yapmasını temindir .• Zira
atte, makina kullanılmasını kolay
laşbrmak, nakliyatta ucuzluğu el
de etmektir •. Bu itibarla Şefler u.cuz
luk kararı verince bütün devlet mü
esseselerinin, bu hareketten hükü
metin istihdaf eylediği gayeyi elde 
edebilmesini teminen çok hassas 
davranmaları ve gereken tedbirle
ri tam zamanında almaları lazımdır. 
Bütün devlet teşkilatının müteva
zin çalışmasıdır ki gayenin istihsa
lini kolaylaştırabilir.. Belediyeler 
şimdiden otobüs, otomobil, kam
yon nakliyat tarifelerini yeni ucuz
luğa göre hazırlamak tedbirlerini 
almalı ve hatta bu fırsattan istifa
de ederek elyevm muhtelif istika
metteki nakliyat tarifelerindeki 
müvazenesizliği giderme çarelerine 
baş vurmalıdırlar. Diğer alakadar 
makamlar şimdiden benzin ve petrol 
fiatleri üzerine çevrilmesi muhte
mel her türlü manevralara karşı 
çok hassas ve tedltirli bulunmağı 
gözönilnde tutulmalıdırlar. Unut
mıyalım ki bu maddelerin sabşlan 

sayılı ve kuvvetli kapital sahibi bu
lunan adamların ellerindedir. Sayılı 
adamlar aralarında kolayca anla
şabilirler ve mücadelenin şiddetini 
arttırabilirler. 

HAKKI OCAKOCLU ---
1 Temmuz 

Denizcilik bayramı 
Bir temmu.z günü kapotaj bay

ramıdır .. O gün bütün denizcilerimiz 
ve halk bu bayramı kutluluyacaldar
dır .• Şimdiden o gün İçin zengin bir 1 
bayram programı lıazırlanmağa baı
lanml§tır. -

Buca cinayeti 
Katil tevkif edildi 

Evvelki gün Bucada Giritli 
B. Hamidi öldüren fırıncı B. De
mir Ali hakkındaki tahkikata 
müddeiumumi muavinlerinden 
B. Sabri el koymu, tur. 

B. Sabrinin gösterdiği lüzum 
üzerine B. Hamidin cesedi mem
leket hastanesine kaldırılmıı ve 
oradan defnine ruh.sat verilmit
tir. 

Katil, dün zabıtadan adliye· 
ye verilmit ve birinci sorgu ha
kimliğinde isticvabını müteakip 
tevkifine karar verilmittir. Ka
til, cürmünü tamamen itiraf et
mittir. 

•• 
Olüm 

lzmirin tanınmış manifatura 
tüccarlarından Giritli B.Hüsnü 
Ataberk'in validelerinin vefat 
ettiği teessürle haber alınmış
tır. Cenazesi bugün öğle üzeri 
kaldırılacak ve namazı Hisar 
camiinde kılındıktan sonra 
makberine tevdi olunacaktır. 

Kederdide aileye taziyetler i-

Halkevinde 
Bugün saat 17 de dil tarih ede

biyat komitesinin saat 18 de il
yön kurulun toplantıları vardır. 1 

in önü 
iki anbarı yana~ 
vapur lstanbula 

götürülecek 
Bodrum limanına yakın bir 

yerde anbarlarından birinde 

çıkan bir yangın üzerine Bod
rum limanında baştan kara 

eden lnönü vapurunun yangını 
tamamen ıöndürülmüştür. 

Buradaki alakadarlara ge· 
len haberlerden öğrendiğimize 
göre ateş ıöndürülünce lnönü 
vapuruna buradan giden Dum
lup .nar vapuru rampa ederek 
eşy .,Jan almağa başlamıştır. 
lnt; o J, eşyaları tamamen tah· 
liye olunduktan sonra yüzdü

rülerek kurtarılacak ve vapur 
utanbula gidecektir. Orada 

makine Ye Hİr aksamında Blkı 
bir teftit yapıldıktan sonra 
seferlerine devamına müsaade 
edilecektir. Makinalarda hiçbir 
arıza olmamış İae de İki Rn• 
barın tamamen yandığı aöy· 
lenmektedir. 

iş kanunu 
Müfettişler tetkiklere 

devam ediyorlar 

iş dairesi müfettişleri üç gün• 
denberi muhtelif iş yerltrini 

teftiş ile meşgul olmaktadırlar. 
Müfettişler, bilhassa çalışma 

tarzlarını, mesai saati müdde
tini, gağlık şartlarını ve kanu-

nen çalıştırılması caiz olmayan 
işçilerin çalıştırılıp çalıştırılma
dıklarını tesbite çalışmakta ve 

İşçilerin doktora muayene et
tirilip ettirilmedilderini araş

tırmaktadır. 

Soyadı 
Nufus dairesine müra

caatler çok fazladır 
Kanuni müddeti içinde soy 

adı almıyanlardan idare heye
tinin tarhettiği cezayı ödemek 

suretiyle yeni verilen soyadla· 
rını tescil ettiren halktan gün

de iki üç yüz kişi nufus daire
sine m uracaatle tescillerini 
yaptırmaktadırlar. 

Kanuni müddet içinde soy
adlarını tescil ettirmek için 

müracaat etmiş olup ta ışın 
çokluğundan 0 vakıt tescil 

muameleleri yapılamayarak el
lerine birer numara verilmiş 
olanlar da ayrıca müracaat 
ederek muamelelerini ikmal 
ettirmektedirler. 

TELEFON : 3151 

YENIASlR 

Benzin ve 
lerinin 

petrol fiat
indirilmesi 

Kanun 

Tahkikatı 
Emniyet müdürü 
idare edecektir 

Atatürk 
Çekilen telgrafa cevaP 

verdiler 
ıu· 

lş kanununun tatbika basiannıası n 
nasebetiylc Atatürk anıdı •önünde ya· 

pılan mitingde işçi ve esna! ku~~ 
baı,kanı tarafından çekilen teıı:w 

Atatürk şu cevabı lütfotmişlerdir: 

!ş kanununun tatbika başlanın:ıs• ~:: 
n asebctiyle bana karşı gösterilen ) 11 

sek ve samimi hislerden mü tehııssl' 
oldum. Teşekkür eder ve bütün vaıııo· 
daslara refah ve başarılar dil .. rını. • 

• K. ATATOfll> 

imtihanlar henüz bild1rilmediği için 
vaziyette tereddüt hakimdir 

Vilayetin verdiği emir üze- DUn sona erdi 
rine, şimdiye kadar Buca na- Ankarada Gazi orta mualliı" 
biye müdürü tarafından idare mektebi ve terbiye enstitüsüne ~ 

Gaz ve benzin fiatlerinin ucuz- geçebileceğini ilive etmİ§tir. edilmekte olan bay Aziz ile nacak talebe için i'lltibanlara d\iıl 
latılr.~u ı hakkındaki kanunun on Bazı kumpanyalar, bu vaziyet bay fabrikatör Mehmet arasın- Dumlupınar ilk okulunda de•,ııı 
a!b hazirandan muteber olacağı ha- üzerine civar vilayet ve kavılarda- daki paylaşılamıyan çocuk hak· edilmittir. Dün pedagoji ve ııeıJdl 
b~r ~l§b. Fakat bu b~ber. hiç ki acentelerine tebligat yaparak kındaki tahkikatı bundan sonra terbiyesi gruplarına girmek isti~ 
b~_reımı makamdan .terıt ~~ mevcut stoklarını her ihtimale kartı Emniyet müdürü bay Salahettin !erin imtihanl= vardı. Daha -~11' 
dıgmden ancak tebrımızdeki ala- tespit ederek mahalli belediyelerin- K k k Türkçe, edebiya~, tarih, cOST .. ' 
kad kum 1 aldık! h lild or ut yapaca tır. J..,. ar panya ann arı u- ce veya noter · erince tenik et- ve riyazi ilimler ve tabii ilimler fW' 
suıi malfunata istinat eyliyordu. t• 1 • • b"ld" . 1 d" lenn· e gır" mek ıs" ti"yenlenn" ım" tiJıal" B .. ı lmakla berabe iki ırme erını ı ırmıt er ır. Köniksberg Panayırı 

.. oy ed?. .: • e"!~ 
1 

Bize diğer bir kumpanya da tun- lan yapılmıftı. 
~ ve =. gaz ~e nzm _l§ıy e !arı anlattı : Şehrimizden numuneler Dünkü imtihanlarla gerek "'." 
alakadar hır çok finnalar ticaret • istendi bıf' odasına müracaat ederek ellerin<! - Son zamanlarda gazın teneke1me muallim mektebi ve gerek ter 
-Şeker İ§İnde olduğu gibi- mevcu~ belediyece 330 kurut nark konmut- Berlin Türk ticaret odasından enstitüsüne girmek istiyenlerin ifll' 

.. ""klenıni§, eski fiatli mallann tu •• Bunun üzerinden sattınyorduk. tebrimiz Türkofisine gelen bir ya. tibanlan tamamen sona ermiftİI'· 
~ ve tevsikini iatemİ§lerdir. Bu böylece olmakla beraber Ke- zıda Berlindeki Türk ticaret oda· 

Od b h ......... tehi'"-• ıl malp&§aya gönderdiğimiz beher sının, ağustos ortasında açıla-
aya u _,..... uııcu. yap - kes · · ı...-.. akli ' · l K"" Adi iskan 

mamıt ve bir talimat gelmemi§ ol- gaz tene ı ıçm on ...... ~ n ye, cak olan bu yılkı beynelınıle <>-
duğu için timdilik bu müracaatlere yedi buçuk kurut.~ mahalli beledi- niksberg panayırına Türkiye adı- Muamelelere yenidelldİ 
müspet veya menfi bir cevap veri- yesine rüsum veriliyor. na ittirak edileceği 935 ve 936 başlanması emri gel 
lememektedir. Yalnız, oda alibdar- KemalP&§ll bayiimizden aldığı- yıllarına niabetle bir bayii daha Sıhb 1 . • M el fi' 
lar ___ _.... pt.a bu ·· b" ektupta beledi · b"" .. uı· •• l T"" k at ve çtımaı uaven . ,.. a vıı:nııgı ceva mutııcaat- mız ır m ora yeaı uyut mut o an ur pavyo- kiletinden l bir · le ad• ~ 
!erinin doğrudan doğruya viliyet gazın beher tenekesini ancak 315 nunun emsali arasında parlak ve kin 1 g~ ;;' d e= ~ 
malaımına yapılmaamı taniye ey- kurup satabilecekleri hakkında zen&in olmuına bilbaıı.sa çalı- l mb-ame .e1~ ur uru utcfabiJi' 
lemit ve odanın viliyetten verile-! kendilerine tebligat yapml§ ve ta- tıldığı bildirilmittir. ge en ır emır e ~ prtlar pıl' 
cek emir üzerine İcap eden harekete bü bunım üzerine aab§ durmufhlr. Bu meyanda tethir edilecek d~ bu_?I~~elc;"? tekrar ya 
________ __.__,.__. ..... ....., ..... __. ..... ______ __.__..__ .......... ....,iT·· k h il • .. 1 • . bileceği bıldirilnıİftir. 

T 
•• k f ur ma au erı numune erının i ef 
ur - ransız 1 Domuz avı zengin ve müteneVYİ olmasına ~u ~dr en .:ı~~fl 

bilbuıa ehemmiyet verildiği de ve ce sıı ararı a • f 0 bııl~ 
Ticaret anlaşması hak- Vekalet müddet talebini ·ı· ed"l • b ak d t muavenete muhtaç vazıyette 

ı ave ı mıt ve u m aa ı e- aktır 

kında Vekaletin tebliği kabul etti min için Bertin Türk ticaret oda- m • 
Türkofis Ankara merkezinden Vilayetin teklifi üzerine Zirut sının metherinde mevcut nümu· 

tebrimiz ticaret oduına Türki· vekaleti hazirandan itibaren üç ay nelerinden maada Türkofis iz. 
ye • Franaa ticaret anlatmasının daha domuz öldürme müddetinin mir tubeıinden de ayrıca nümu
~at~ldıiına dair bir. ~elgraf. gel- uzatılmasını kabul etmİ§tir. Yalnız neler istenmektedir. 
mıttir. Telgrafta denılıyor kı: vekalet bımun için gelecek yılın 

Türkiye ile Fransa arasında- .. ,da ""ld"" ··ı k d lann Bir cinayet 
iri · · d" la uç ayın o uru ece omuz 

yenı ticaret ve te ıye an tına· b aali le b ·· lık besab ka 
ları 1 Temmuz 1937 de .meriyete e lmamıy u uç ayk ın - On altı şahit dinlendi 
girmek üzere,_ 15 Haziranda im- l'J§tm asını §llrt otmuıtur. 12 k" • d h d" J k 
zalanmıthr.Eslri anla manın müd- Haziran ilk on bet gününde 'Vi- ışı a a ın enece 
deti bir temmuza ka~ar temdit liyetimizde öldürülen domu.z adedi Menemenin Ulucak köyünde 
edilmqtir. Yeni anlatmaların me- 347 dir. Bu suretle yekfuı 3952 yi Kara Aliyi öldürmekle maznun Sa
tinleri Postaya tevdi edilmek üze- bulmtqtur. Bu mikdar u.zatılan üç lib, Abdullab ve Halilin muhake-
redir. ay zarfında yedi bine ibliğ ediline melerine dün tehriıniz ağırcevı mah-

öNCE MUTABIK mükellefiyet borcu ödenmit olacak- keme1inde devam edilmi§tir. 
KALINMALI tır. Bu mikdar bulunmadığı takdir- Bu celsede phit olarak on alb 

Türkofis lıtokholm tubesin- de ödemniyen mikdar için ceza tat- kiti dinlenmittir. Bunlardan Sali-
d~n tebrimiz tubeıine gelen bik edilecektir. bin karısı Ane vak'ayı gördüğünü 
bır Yazıda da deniliyor ki lsveç· ve Halilin Kara Aliyi bıçakla öldür-
!~ yapılacak takas muamelele- ipek böceği düğünü ıöylemittir. 
rınde tüccarlarımızın bilahare Ali oğlu Sırn da maktul Kara 
mu··,kü·ı·ıa k im 1 Ziraat mUdUrlUğU raporu Ali . lind taban ld • h 1 . . a maruz a ama arı h yı, e e cası o ugu a • 
ıçın bu gibi muamelelere gırıf- . . :szı~~adı . . de sövüp sayarken gördüğünü, o 

Türk - Japon 
Ticaret muahedesinde 

yapılan tadilat 
Türk • Japon ticaret aıı)IŞ' 

masının imzalandığı haber abD' 
mışlır. 

Bu anla-oıa evvelki aııl•f' . .,, 
madan farklı olarak lehiıtı 1 

teati olunmuştur. 1 
bef 

Anlaşınanın yüzde be§ ser d' 
döviz ve yüzde 95 emtea P13 

d 1 . . . tt"" i s61' e erı esasına ıstınat e ıg 1 
lenmektedir. Evvelki anlaşııı, 

d ıerı yüzde yüz emtea mad e 
esasına istinat etmektedir. 

.,ı 
Vilayet daimi encU":':uı 

Vilayet daimi encümeıı• ıl 

öğleden evvel vali B. f• ( 
Güleçin başkanlığında toP1' 

mezden evvel lsveç itbalatçıla- • 1zmir •• vı~Y_~~ı .ile. havalı.a!"de , sırada Salih ve Ahdullahın orada 
riyle mutabık olmaları lazımgel- ıpek böcekçıliğının ihyası vılayet · bulunmadıklarını söyledi. Maznun 
diği bildirilmittir. ll!~lisi. hali • içtimada iken üyeden 1 vekili bu phidin maznu.nlardan 

b~ bır takrır vererek bazı temen· Salibin o gün kurban bayramı ol- mıştır. 
Türk - Macar nilerde b~lunmuıtu. muı münaaebetiyle kurban kesip ------ 1 

ne diyot: Tlca.-et anıa,maları O vakit bu takrir meclisin Zi- kesmediğini sordurdu.. Pravda 
uzatıldı raat _encümenine havale edilmİ§ ve Şahit Sırn : fr'ı Belgrad 17 (A.A) - t tktısat vekaletinden §ebrimiz ke7fiyet me:zkUr encümence t~tkik - Evet kurban kesmİ§tİ.. Hatta 

Türkofia müdürlüğüne gelen bir e~~e~e~·-··'u hususların da Zıraat ı bana bile kurban eti göndermi§ti .. 
Yazıda hüküm. .. tim" • 1 M h"" mudurlugunden sorulmasına karar Dedi ve funlan ilave etti : 

e ız e acar u- "lm. f • 
kümeti arasında yapılmakta olan ti- ven ış ı. -Kara Ali ile arkad&§lan tirret 
cari müzakerelerin teshili için müd- - Eski devirlerde vilayetimiz ka- adamlar olarak tanınmıtlardı. 
deti mayıs 1937 sonuna laıdar uzatıl- ~~ın. ~angilerinde böcekçilik ile ~aznun vekili, hadi~~ yerinde 
mi 1 ti. t ki . 1 ıştıgal edıliyordu 1 ketif yapılmasını ve alb mudafaa ıa· 

f o an care ve earıng an aş- B bid" · d d" l • · · ed" 
lanrun b• b • 1

937 
d b" 2 - ugün hangi kazalarımızda ının e m enmesmı ıst ı. 

ma ır azıran en ır böc" k "lik O ırad aktu1 K Al" · 
t 1937 tarih

. kad b" e çı yapılıyor a a m ara mm an-
emmuz ıne ar ır ay • · ba Safi • 

daha u.zatıldığı bildirilmitt. 3 - Sırf böcek tutmağa malıaua DCll y~ .. Yı:. • • • 
ır. dutluklar var mıdır.. • - Evladımı oldurenlerı gızleme· 

Planın tasdiki beklenlyor Varsa mikdan ve evsafı nedir. ~t ~1;:[~~=· ~:ı~a yalan yere ta-
Curnaovaaı civarında tesis edil- 4 - Eaki ve yeni devirlerde vili- v· altı hukuku ~·· h"d" .. 

• •-•-- __,,_ • tin" böc" k "!iğ". e amme f8 ı ı goa-mesı UU<AJTÜr etmi§ olan Hava is- ye . e çı ı hakkında a\Jıbate terdi .• 

b 1 .. d bil~ 
sız me usan mec ısıo e . dıl 

mele verilen itimat reY1~ ~· 
bahseden Pravda gazete51 

yor ki: .,; 
B~ ·· b" · bu··ııııı ı utun ır gün ve cJ'' 

gece devam eden heye ır 

bir müzakereden sonra f'l;oı 
çılar cephesi hükümeti bil J 
bir ekseriyet kazanara)( ~f 
ziyade sarsılmış olan "s.'1 

( 

tini tahkim ve Halkçıl~r. ~:r 
besinin inhilali teblikesıP 1 

taraf etmiştir. /, 
~yonu için istİ?'_lak edilen ~ra?· en yakı~ ilısai malfunaL Mahkeme bu ,ahitlerin celbine 
n'? . kıy~et takdırı ~~~mel~sı b~- , ~eyfıy_et Ziraa~ m~d~lüğünce ve hadise. yerinde keıif yal)ılma.<ına 
mıştir. Plaruıı tasdikini muteakıp /tetkik edilerek netıceıı bır raporla karar verildi. Muhakeme batka bir 
hangarın in§IUma başlanacaktır. vilayete bildirilecektir. güne bırakıldı • 

a ( IB O RS:s 
TAYYARE SiNEMASI Uz Um 

Bu 
JZMIRDE 

günkü matinalarından itibaren 
iLK DEFA 2 YENi FiLM BiRDEN 

ç. fia~ 4 
39 M.J.Taranto 10.50 9:zı ~ 
32 inhisarlar 7. 

6 
15 ÖmerL.Sabril3.25 1 ' 

1 

l 
q 1 - BiR y 1 L D 1 z s ö N E R K E N ( ~~~NAA ) 

~illiır sesli ( CONCHİT A SUPERVIA ) nın teğanni ettiği Garp aleminin en yüksek opera parçalarile bezenmiş 
bazın, çok müessir aş k hikayesi. .. 

2 - f'ETRESBURG GECELERİ Komedi ve operet filmlerinde temayüz eden: PAUL 

HORBIGER ve sevimli yıldız ELISA JLLIARO tarafından temsil edilmiş muzikalı, şarkılı büyük film. 
3- MIKI 
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SEANS SAATLERi 

3 - 6,15 - 9,20 de Pri:na Donna 4,45 - 8 de Petres · 
burg Geceleri. Cumartesi pazar : 13 de talebe seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

86 Yekun 

442802 eski yekiın 
442888 u.Yekôn 

Zahire 4 61 ı 

2412 Ç. Buğday 5.312 j~ ~ 
245 ., Arpa 3.25 A.l J 1 

65 ., Bakla 4.ıs;; ,ı ~ 
100 ton ,, 4.18 A> t 

6346 kilo yapak 49. A~ 
233 B. Pauıuk 43. 
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Bükreşte resmi tebliğ neşredildi .. 
Uç başvekil Tuna üze 

Vekile 
rinde bugün konuşuyor 

eyetİ fOplandı RomaTıya - Çekoslovakya başvekil 
B ----.-------..ıl;Jmmm;ı;sm leri noktai nazarlarında ahenk vaı 

u toplantı uzun su··rd ··, Büyük Erka" nıhar·bı·ye· -Baştaralı birinci sahi/ede- velenrınıesinin ısluhına muteallık ala 
letler cemiyetine sadakatlerini ve bu rak Çekoalovı:ıkya ve R manyanın l\Ii! 

r
1 

eisı· Mareşal Fevzı· Çakmak t~ hazır bulunmuştur ~:.:::~~~~c~ k~~~~::.ı~::~:\'~ii:~j ~~~lc~~;·n~:~~lni ::~:.e~~~:~c ~e~ı-
~ devletlerle münasebata esas teşkil et- olunmaktadır. 

ıta b 1 tiğini tesbit etmişlerdir. Milletlcı· Ce- Belgrad, 17 (A.A) -
lef n u ' 17 ( yeni Asır - T e- istanbul, 17 ( yeni Asır - T e- on gün kadar devam edecektir. Başvekil İstasyonda Kamutay rniyeti paktının ıslfıhı meselesinde ıki nazarı dikkatini en ziyade 
Rii onla ) - Vekiller heyeti hu- lefonla ) - Ordu generallerin- Ar.kara, 17 (A.A) - Başvekil ba,kanı Abdülhalik Renda, ve- başvekil Milletler Cemiyetini zayıfla- Hodzanın Bükreş seyahatine ve bugi.i 
~ n ~afvekil ismet lnönünün bas- den Kazım Orbay, Batvekil Is- ismet İnönü beraberinde Hari- killer, m~buıl8:r•. Ankar~ vaHıi tacak her teşebbüse memleketlerini11 Tuna üzerinde Kadovoda B. Tatare~;lc 
e.nlıgınd .. .. .. . . y k"l" T f"k R" t·· A ve beledıye reısı, mevkı ve mer- h f H dz.a B s le a toplanmıflır. Bu cel- met lnonunu Malatyada bekhye- cıye• e ı ı ev ı uş u ru, k ku d l . t d" mu alc et edeceğini ve ancak takvı~ esi B. o ve . toyadinoviç arasmd 
Ye Bü ··k E · V kT P f G ez man an arı, emnıye ı- yolunda ıslahatı kabul edebilecckledni vukua gelecek olan tcltı.kiye maluftı: İıi M Yu rkanı Harbiye Re- cektir. Başvekilin refakatindeki Dahihye e 1 1 ve ar 1 enel rektörü ve vekaletler ileri gelen-

tir•k are'a. l Fevzi Çakmak ta ;ş. Sıhhat Vekili B. Refik Saydam Sekreteri Sükrü Kaya olduğu leri tarafmdan karşılanmışlar- knydetmişlcrdir. Bu münasebetle Pravda gazctosi ba 
"' et b h 1 t b ld Küçük antantı alfı.kadm· eden si~ .ısi yazısında diyor ki: 

l•LA ) ınış ve uzun müddet mü- da Seyhan üzerinden Adanava halde bu sa .a. s .an u an şeh- dır. Batvekil, akşam hususi trenle 1 1 1. 'k· b k'l 
•~ .. re e d d l d k mese e ere ge mce ı ı aşvc ·ı ıniiza- Küçük itHaf delegeleri hüküm()t re '••······ r evam etmistir geçecektir. Başvekilin se}".ahati rimize önmuş er ır. tekrar seyahate cı mıştır. k 1 y sl b kil B S 

••••••• ••••••••••••~•••;•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ere ere ugo av·ya aşve · i · lo- islerinin bu tel8.kisindcn bir takım silr 

iş dairesinin tebliği Von Nöyratın Londra ziyareti yadinoviçin iştirakiyle devam imk5- prizler beklemeğe mahal yoktur. 
nını bulmak arzusunu izhar ctmişlı·r- B d·~ 1 ftan kil ilk" • ıı~ d. u gazete ıger ara ç ıt a 

On altı -yaşından aşağı , Londrada garp paktı 
olanlar gece çalışamaz 1 ve Tuna işi görüşülecek 

ır. .. .. fm kollek1if sulhun teııı:;iki maksadiyl 
Bukreş, 7 (A.A) - B . Hodzanın Buk- Mili tl C . t• ·ı · b' li~· · · · . d ed"l . e er emıye ı 1 c mesaı ır gı yaır 

reşı zıyarctının sonun a neşr ı mış 
olan resmi tebliğde ezcümle şöyle dt?- makta ve bugün Avrupa milletlerinin 
nilmektedir: mukarenetini tahakkuk ettirmek için 

On altıdan yukarı kızlar b~r sene için ispanyadaki gönüllülerin geri 

Romanya ve Çekoslovakya l'ic.ili pek büyük gayretler sarfcden büyiik 
arasındaki görüşmeler ınüuıkere edil- dost ve müttefiki Fransa ile mevcut l"a· 

miş olan bütün siyasi ve jJdısadi m~- bıtaları kuvvetlendirmeğc çalışmakta ol. 
scleler hakkında iki memleketin noktai duğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. 
nazarları arasında tam bir ahenk me:v-

gece}er İ de çalışacaklardır cekilmesi de mevzuubahs olacaktır cut olduğunu göstermiştir. 
Ank , B. Tat.arc~ko ile B. Hodza her ci.ın 

\'ekat ~ra, 17 (A.A) - iktisat C • Her gruptaki çocuklarla Londra, 17 (ö.R) - Almanya' zaruri göstermektedir. Bu mü- daha samimi bir şekil almakta ve ki.i-
d etı iş d . · · ı· w • k d 1 d k k' . . ' V N en • aıresı reıs ıgın· a ın ar an açar ışının ne ı hariciye nazırı on eurahtın zakereler neticesinde ltabanın çük itilfif çerçevesi içinde inkişnf et-

Pravda gazetesi diyor ki: 
B. Stoyadinoviç, B. Hodza ve B. Tata· 
rcsko noktai nazarları hemahenk oldu· 

ğu halde beynclmild vaziyeti tetkik 
edeceklerdir. Bundan maksat milld-

i Verılen resmi tebfigw dir: mahiyette işlerde çalıştıklarım Londra ziyareti çok dikkati celp gönüllüleri geri almak mesele- mekte bulunan Romanya - Çckoslovn~-
ş k H · lerine dahn büyük bir emniyet temin 

des· anununun 3 üncü mad- Ç _ Her grubun gece çalış· etmektedir. avas aıansının sinde daha uyıal davranacağı ya arasında siyasi mesai birliğinin m~- etmek ve sulh yolu ile Milletler arasm-
1 1 

lllUcibince · d ma saatleri başlan<YJÇ ve sonu 1 Londra muhabiri hu hususta şu tahmin ediliyor. sut netayicini ehemmiyetle kaydct-
an İşi d sanayı en sayı- ~ izahatı veriyor: lngiliz mahafili bu müzake- mişlerdir. · daki iyi münasebetleri tarsin eylernrk-
""'lışt er e ötedenberi geceleyin ile orta yerdek\ fasıla müddet- Al j ·ı· h · · L k · · h • B. Tat,"'"""ko tir. 
l'.. ı 1 man ve ngı ız arıcı ye na- relerin ondra omıtesı arıcin- B. Hoduı ile •u...... Çekoslo-
Yaşl rı makta bulunan 17 • 18 terini, zırları arasında bilhassa İspan- de bir teşehbüı olmıyacağı, hila- vakyanın Romanyayn ynpmnktı:ı oldu-
tukı:":n.daki kız ve erkek ço· D • Bu yolda çalışnıanın yadaki ecnebi gönüllülerin geri kis komitenin mesaisini kolay- ğu malzemeyi irsalutının süratle n~-

.... 
Tashih 

İşr-'ıle . ıle her yaştaki kadın teknik ekonomik ve sosyal se- çekilmesi ve kontrol emniyeti- }açtıracak bir hava yaratmağa vam etmekte olduğunu kaydetmekle 
l' r k · · ı · ·· · ı k d d" ı b Belgrad radyosu sipikerinin detı ın şimdilik bir sene müd- beplerini Temmuz . sonuna ka- nin ta vıye:n mcse esı gortişü e- matuf olacağını ay e ıyor ar. ahtiyardırlar. 

e esk· · ce~dir. Bu meseleJe ... e birinci de- Grp paktına gelince, lngiltere lki bı:ışvekil prensipleri mütekabil yanlışlıkla söylediği Yunan 
ÇaJışt 1 
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gibi gece işlerinde dar doğrudan doğruya İş dai- recede ehemmi't/ ... !: verilmekle şimdiye kadar teati edilen nota- te~iki mesailerinin ve ayni :zamanda başvekili Çaldaris sözüne rad-

llİn ır! ~alarma ellinci madde· resi reisliği, Adliye karşısında berabel' garp paktı ve Tuna hav- lardn beliren görüşleri hüli.aa diğer devletlerle olan münasebetleri- yoyu alan arkadaşımız da dal-
levfı'k ıkınci bendi hükmüne Sakarya ap2rtımanı adresine zaııının vaziyeti meseleleri de eden bir muhtıra hazırlamakta- nin esasını te.,kil etmekte olan Mill"tlcr l ki a Ik ,.. gın ı a uymuş vebu suretle Fıı:ıd n hsat vekaleti tara· bildirmeleri, (Kanundaki ceza ihmal edilecek değildir. Ancclc dır. Cemiyeti mukavclenamesine olan d~~-

an b b ı ak Yunan Başvekili Metaksas de-llu 'b•urnumi izin verilmiştir. müeyyideleriyle) tebliğ olunur. u eyne milel müz erelerin Bu notayı göndermezden ev- rin merbutiyetlerini beyan ve teyit <'t-
tllüd~1 11 iş yerleri sahip ve Bu umumi izin lktısat veka- muvaffakıyeti icin de İngiltere vel B. Eden bu huıuıta B. 'Nöy- mişlerdir. necek yerde Çaldaris denmiş· 
• Ur etin· k İspanvn meselesinin tasfiyesini ratla görüşecektir. Tebliğde Milletler Cemiyeti nu.ıl-a- tir. Tasbih .ederiz. 
•ıçiJ ın çocu veya kadın leli tarafından görülectk lüzum •••••••••••••••••••••••••• ••••••••r••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

::r;y1::ı~:~!r~ı:~:f!:~~ ~~~ii:~;~: l~bli~·~~:ı:.~~ı !Bilbaodangelen haberler çok karışık 
:~)!~~~~i ~~Et~:I~·~;;'. ~~;.~::;~~~· :~:~~;::·.~~;ş::; 1 Elli bin milis Bask paytahtiyle varoşlarını adım 
tı) aşlara göre 1 rinde gece çalıştırılmalan mut-

~ayılarını, grup ara ay- lak suretle yasaktır. adım müdafaa etmiye başlamışlardır 

l Bir kumandan asilere i.tica etti Bunlar son nefeslerini verm'eden şehri teslim etmiyecekler 
talya ve Almanva kon-ıs;ı~:!~:·iyi:.,~~ ~?.i~l.ı;-İ,;,~:~~.: ~ ~- ~ 
t 

J j h~zı.~lığın~ başlamışlardır. Bund~n 

rola k • d•ı buyuk hır hücum yapacakları ıs-te rar gır 1 er tidlaloediliyor. 
I'\. Madrid, 1 7 (A.A) -- l luesca cep-
tJ O J .._.. hesi : Şiddetli muharebeler olmuş-

Y C and yaralıları iyi vaziyettedir !ur. Milisler Loma .. De Los Martiers 
(: _ L ılc T orrası zaptetmıslerdir. Alezree 

~ ._etle-. • • - • - • • t 1 • • l ·ı··ıı ~~·ı_ • ~e ı 7 . aarruz etme;c suretıy e ı anın ce· 
ti)'ı•tta b' .<~.R) - Eski on ikisinde hasıl olan itilaf ü~e-!nubuna doğru ilerlemektedirler ... 
~d~tind~;ekılı B. Brukerin rine hükümetlerinin komite ıle ı T olezo mıntakası asileri şehre sı
'1l~,.~ta ent OJ>lanan Sosyalist ve mesai birliğinde bulunmaRa ve ğınmağa mecbur etmek suretiyle 
~~ t ~et'j ta ernaayonalları mü- lspanyol sularındaki kontrol ha- düşmanın bir taarruzunu defettik. 
:~l\~l~· ~Örıd::~Yaya ~arp mal: reketine İştirak etmeğe karnr ~er- Radazaj eyaletinde Balaguez mın-
~ f .. u

1
Ierin 

1 ı:ıeme 1 ve ecnebı miş olduklarım bildirmişlerdır. takasında milisler Cuenca köyünü 
"'•~ '- i Rerı alınması leh· · l · ) 't \' l'etierin· w ın- Berlin 17 (A.A) - Bugün zaptctmış er ve bir çok esir almııJ ar-
-. ~~cfitlerdi~. arttıamaga ka- İçindeki •31 ölü ile Vilhelmhavc-ıd·ır .. Bir hava mu~ar:b:si.~de .. as.i.le-
~.llia itcho; 17 (AA) H ne gelen Doyçland kruvazö:-ünün rın beş .tayyarelerı duşuı'ulmuşt~_r·· 
'~lba~~ı llluhabiri . bildiriyor~- kumandanı Cebelüttarıktaki ln-ı 1 ~~drı~.1~7 (A.A~ --

1
.Badsk nıılıs

~ danı ~n cenup cephesi k~- giliz hastanesinde yatım yarahla- kerıdnın ı kaonun ~ımda m e veffşakr
t' •tir .. aay0 ı· ukl ı ın a mu avemetın e muva a ı-
'tlct ·. au na ıstlere iltica et- rın iyi biı· halde bulund (lfl• y,ctli bir mukabil taarruz icra ettik-

td, auhay Al - b' h' b · · · · ht·k l' 1 Lo t. man ta ıye- nı ve ıc arısının te ı e ı oma- !eri teeyyüt etmektedir.. Asilerin Kasa Valesk,in bombn,.c1ımandan sonra aldığı hal 
t\'~•tt\dta, ıs ( dığını bildirmiştir. Baskların Bilbaonun şarkındaki bardımanlarına rağmen zaptl kabil durdurmağa çalışırken Va1ensiya millas mevzilerinin bir kısmını ele 
ı~~· il. E:d A.A) - Hariciye Alman sefirlerinin ademi mü- hatlarını yarmağa muvaffak olama- olmadığı anlaşılan Madridi zaptet- hükümeti Aragon cephesinde bir ta- geçirmiştir. Yine hava kuvvetleri 
~ a,e.Rıd en. avam kamara- dahale komitesi reisine bu ayın mışlardı~ . . Bask.~ayitahtı ile varoş- melerine ihtimal olmadığına kani arruza giri miş ve Hueska mmtaka- düşmana Jeadan takviye kıtaatı gel-

llttu.r: akı beyanatta bu- ....... , }arını ellı hın kışı müdafaa etmek- olduğumu size söyliyebilirim. Fa- sında mühim muvaffakıyetler ka- mesinc mani olmus ve müteakiben 
tt()ı ~~e Letonya tedir. Bunlar son nefeslerine kadar kat bu plan hakkında sizlere henüz zanmıştır. Huescanın bütün ;imal kısmını ate 
dı:!,_.1 "1eıu.ıt

1 c~rnarteai günü kon- mücadele etmeğe azmetmiş insan- sarih malumat v em Yalnız Barbastro, 17 (A.A) ··- Huesca altına almıştır. - -
ı.· tt Yetın· k b ) d ·· h · erem • d Ak d .. d.. ·· h.. d "'4~ .~t-a11 1 a ul eden dört ar ır · . cum urıyetçi1erin tayyarecilerin bu mm takasında dün de. şi? etli mu- . şa~ or uncu uc.um an s.on-
~, ~ \iıeri nda vukuhulan an- B k~J M k Hendaye, 17 (A.A) -- Bılbaodan planda mühim rolleri olduğunu be- harebeler devam etmıştır. Şafakla ra asılerın mukavemetı daha zıya-
d,~ ~Uk(i ne Almanya ve ital- aş ve 1 İ OS 0• gelen . son haberlerde Baskların yan edebilirim. beraber Cümhuriyetçi ordunun bir de zayıflamış bulunuyordu. 
\>~ 

1
C\le k lll':tlerinin d . .. F rankıst kuvvetleri Bilbaoda sokak Londra 16 (A A) ___ f _ kısmı Huescanm simalindeki tepe- Cümhuriyetçiler Tardienta mm-

~ & 
01llıt · a emı mu- g•tt• h b 1 · w · ha t • · spanya se :..,; takasında da taarruzda bulunmuş-

i ()~lr~İl\h Ctılndeki faaliyete vaya 1 l :~k ~:;e~;~~e :ı~~rı:~ıa b~fdir~lm:k~ fareti Valensiyada toplanacak olan ~~re hücum ederken wdiğer bir kol da 
Uı.. a ,, .su arındak' b h ~ - . M . . l sef le k f h l onde tanklar oldugu halde Hucs- tur .. 
I~ "C\~ "'etlıde 1 a r -Ba tarafı 1 inci Sahifede- tedır.. aamafıh F rankıst kuvvete- . ır r on eransının mu teme d J 'd l ] k" Salamanka, ) 7 (A.A)-- Bilbao 
.1 ll\.ı,. et-e""· n tam surette rin kumandan heyeti bu··vük 7,a)• i- hır sulh teklifi hazırlıyacağı hak- ca an acaya gı en mınta rnc a 1 müdafilerinin yükünü hafifletmek 
\(~ 't._.n .• , Rı k kimoviç ıle diğer hükümet azalan bulun- J CI . ·n ·ı . k .dd ı· 
'h~~ td \'iikaek a~a~laştırdık- mustur. ata uğramamak için bu kabil mu- kındaki haberi tekzip etmektedir.. . umı 3:5 ıncvzı erme arşı şı et 1 maksadiyle hükümetçiler cvvelisi 
""lttC\;rken b·· .~cdısı he.her- narehelcrin önüne geçmek istemek- Konferansa iştirak edecek olan sc- bır tazyıkte bulunuyordu. Bu ha- gün Huesca mıntakasında ve Al-

i, ~\q. •ttı. Uyuk bir zevk duy- 7Jyafet t>.snasında BB. Molotof ı:e te olduğu zannedilmektedir. Fran- firler nezdinde buluncluklan devlet- reket kuvvetli bir topçu ateşinin cuoierre dağlarında taarruza geçmiş-
t~ C\g1 Munters nutuklar teati etmiştir. l h h. · d 1 • t'ittı ~ 1 da .. kistlerin kumandan heyeti Bask erin arici ve iktısadi siyasetlerini ımayesın e yapı mıştır. lerdir. 

~'tl,.,1 kı bu i~~bh~~u~ ettirmek Ziyafeti müteakip B. Munters BB. eyaletini ihata ederek teslim olmağa takip edeceklerdir. Cümhuriyetçi topçu ve hava Taarruz Huesca etrafında c;ok 
ı~"lı.ıtı,rıı. lına 1 

ukumct bu ka- Stalin. Molotof ve hükümet fızalan ile icbar etmeği mecbur eylemektedir. Paris, 17 ( ö.R) --- Gelen haber- kuvvetleri Hncscayı tahripten ko- şiddetli olmuştur. Nasyonalistler 
~tdtl\ llti la lly;da lıaliharpta bir görü~mede bulunmuştur. Madrid, 17 (A.A) --- General Mi- lere göre asiler Bilbao körfezinin ruinuşlar ve nncak yakında bir llSi me'\'zilerini muhafaza etmişler ve 

-. lot\dt\ t\}lllı:t tan teminat bek- Moı;ıkova, 1 7 (A.A) - ikinci dere- aja matbuata şu beyanatta bulun- şimal sahilini işgal ederek Bilbao bataryası bulunan bir binayı tahrip mezkur gün hükümetsiler için müs-
~ .\ılll ta, 17 ardır, cede ordu kumandam Smirnov Kızılor- muştur : limanıyle biitün mülakatı kesmiş etmişlerdir. bet hiçbir netice vermeden geçmiştir. 

t~ l>~tı}'a jA.A) - 1talya du siyasi idare şefliğine tayin edilmi~tir. ~- Asilerin boş yere yüzlerce ma- bulunuyorlar. Yalnız körfezin ce- Altmıştan fazla cümhuriyetçi Alcuoirre dağlarından ilerliyen 
ır •~hİ~~~tetlerinin müş- Kumandan Smirnov bu suretle intihar sumun ölmesine ve enkaz yığınları- nup sahili hükümetçilerin elindedir. tayyare diisman mevzilerini bom- hükümet kuvvetleri de Saragose 

•eınde halvan ve eden Caımırnikin 'az.ifcsini almıştır. nın artmasına sebebiyet veren bom- Bibao miidafileri asilerin tazyikini bardıman ettikten sonra piyade Chi- önünde durdurulmuştur. 
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1 :: Arasıra ıı 
Bayan kelimesini 1 

bozuyoruz •• 

CUMA ıs HAZiRAN 1931 

···················································································································: • • 

~ DÜNYAYI GÜLDÜREN ARTiST i 
• • • • 
~-······~···································~····~····~·······~·······~ 

Nasıl adamdır? 
Yazan: Eczacı Kema.I Aktn• 

SLl ·.6 Y VKEMALj ....,. 
azan: • Dikkat edi,yormusunuz bil· 

Mlı.J..l KOMAN 
ömür dedikleri bu Ariyet elbiseyi bu 1 da .. cereyan eden hadiselere kısac:ı bir "B I 

1 
mem, ay" ke imesi umumi 

dumanlı dağların ıssızlığında eskittim . goz atalım: 
Al 1 · 15 Ma l d hıtaplarla mükemmel yer bul-Çok bunaldım mı göz yaşlarımı şu pı- aşe ure yısta öğ eye oğru ı 

narlarda yıkarım. Kavalımın ağlayışı- şu telgraf gelmişti: (***] du. "Bayan:ar, Baylar., güzel ...... ~ 

:;:u c':!'1~da!!;ı:iş~tis~~~~r~~ ~~ :~=~~~d;e:;~~~:."~-atan ~~n=~ta,.PB:!::·" ~=~ıa\ ;ı:~a::~ :.~:·ş~·r•••l ... o••••n•••••u•• ••n••••••••••k•••••a•:•t .. ,ı.:b•••••l:•••••b••••u•::y••••••a•'' k::l 
cıvıldamasındandır. Sözün kl&lSı, ken- ord..suna iltihaka hazırlanınız. "Şayan" tonunda "Bayan" olu-
di gön!Umün Mkan.ıyım. Size nasiha- Alaşehirde henüz Reddiilhak ~amlyc-

ti . 1 b' k 1 ktu. T 1 af yor. Arapça ve Aceınce nksan- J k h : 
tim şudur yiğitler; yurt her şeyden üs- namır e ır teşe u yo e gr 1 san at a"' rın ayatını :.: 
tündür. Anadolu kahramanlar otağıdır. müvc~ b~ telgrafı dttihat ve Terak-, !arına asin alışıklığı dolayısiyle 
Ben biraz hecelerim, bir okumuştan ki cerruyetıne• bırakmış. bizim batında bazı böyle hece , 

duymuştum. (Muhiddini Arabi) adın-! Telgrafı alan Manavlı oğlu Bay Akif bozuklukları olacak, fakat ar- h • • • l t f : 
da bu dünyadan göçmüş bir bilgin oır l bunu vatansever gençlere, heyecanlı . kamı:ı:dan gelenlere bunları ususıyetını an a ıyo 1 
kitap yazmış. Adının ilk barlı (K) bir gençlere tebliğ eylemişti. Lstasyona ko- •• ~ 

1-·'d nakletmiyelim, ondan korkarım. 
Atatil.rk bu yurdda belirecek .. (J) harflı ~""" u. Istasyon telgrafhanesinden lı~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:,, 
diğer bir kahramanla elele verecek bi- :mirde cereyan eden hadiseler hakkında Pıjaına entarınin eteklerinden Şlkagoda Çl!\an Eskir 1 - Grimaldi, benim diye cevap 
risi dışarıdan, diğeri içeriden başa gc-lmalümat talep olundu. Anlaşıldı ki Iz- çekipte yerine geçt:ği vakıt gazetesi Komik Şarlonun miş.. JıK 
çecekler, bu illerde kanlı savaşlar ola-, mir işgal altına alınmış ve birçok ma- bazı ağızlarda "Bicaıne~ şek- Hususi hayatını Chaplin, harici görün~üyle ~ 
cak. Kızıl bir ölümle yurdun ufukları sum kanları dökülmüş. Bu kara haber lile Acem çeşni ·i içıne gir- Hlka dl meşgul olmazdı. Ardı sıra bırkaç Jlıi' 
boyanacak.. Şehirler batacak, nice, nice şehri baştan başa sarstn.1§, benizleri sa-

1 
ye e yor traş olmadığı olurdu ve ekseriya ~ i-

mişti. Nıbayet PıJ' amalıg" ıoı kur- ·]<sl 
hengameler olacak. En nihayet Sultan- rartmış, umumi bir lıeye<'an gön~lleri zel akşamlar, ne de yıldızlı geceler onun selerinin kendisini sıktığından şı 
lar koğulacak, bu illerde Türk Hakan tutuşturmuştu. tardı. Keliıne enternasyonal üzerinde hiçbir tesir yapmıyordu. Bir ederdi '.! 
olacak. Camide birkaç yüz kişilik bir tophntı olduğu İçin başka dillerin yar- gün, cevleri kaplıyan ve çirk.inlıklerini Sözlü sinemayı sesi olmadığı .f 

Bilyülı: bilginler yalan söylemez. Bu yapıldı. Telgraf okundu. Telgrafın ifa- dımı çok oldu. Zarif kelimesi gizliyen• Londra sisi içinde ölmeyi sevmediği söylendi. Bu yanlıştı . .,.,.ıı. 
er meydanında siz de yer alınız. Yur-. de eylediği manalar üzerinde görüşme- bir müddet zarif gibi bir ismi Charlie Chaplin'ini heTkes cŞarlo> tercih edeceğini söyledi. Jfilds, Şarlonun güzel bir sesi 111 
dun üstünde köle dolaşmaktan ise flüm ler cereyan etti. Müdafaaya iştirak için diye bu kıyafetle tanıyor Beyaz perde üzerinde hayata intibak provalar esnasında şarkı söylerl<~eıı 

hi fail •eklinde konuşuluyordu. ,_ bin kat tatlıdır. ölümden korknuyan-

1 

'ç bir tereddüt gösteren olmadL Haydı Y Bir adam, diğer bir adamı tahlile edemiyen, hildiselerin kurbanı olan çok defalar bunun farkında ou~ ,/! 
dan herkes kaçar. İçerilerde toplanınız.. denilmiş olsa bütün şehir elde sopalarla N ıha yet gramer işe karıştı, kalkıştığı zaman, kabil olduğu kadar Chaplin, hususi byaytında, bilikis, ha- Sinema ve tiyatroyu alll.kadar .,.# 
Bir ulu tufan halinde taşın.ız, yurt bır-ı da olsa harekete geçmeğe hazırdı. Tel- "zarif" zar ıfliğini aldı. Şık, bir objektif kalmaya mecburdur. Chapline kim, iradeli ve ekseriya kibirliydi. meselelerin dışında az malümatı .. J,• 
tulacaktır. Yılların yükü sırtıma çöktü. grafta cistihHlsı vatan ordusuna ilt;baka hece olduğu için bir yanlışlığa dair hatıralarımda, büyük komiği ba- Heyecanlarında bir bukalemon gibi Bununla beraber, şöhreti yÜZi)ll pıl' 
Başları ak karlı dağlar gibi saçım ~{:ar- hazı.rlanınlZ> cümlesi şöyle tefsir edildi: ı' uğramadı. Fakat "lüks" biziın zan, sahte yaldızlı bir kulede bir nevi renk değiştirdiği için, ihtilll.lci olıııasını i kendismden daha çok şey bilenler ıf 
dı . Haydi o"-·11·-m, ölüm fırtın.ı"' ha- lzınirdeki kolordu ihtimal geri ""kil- "l k hamlet.bozuntusu gibi tasvir ediyorsam, istiyen solcu insanlar tarafından sık diği mevzular üzerindeki sözleriJll 

6~• ·- dil aksan larıyla ü Ü•" olmuş-
linde dUşına'\ı bu illerden koğunuz. ıniştir. Bu kolordu müdafa>ı tertibatı ayni zamanda ona karşı samimi bir sık tenkide uğrardı. Bir görüş uğruna zaketle dinlerlerdi. ,,ı!i, 
Haydi gününüz aydın yolunuz açık ol- alacaktır. Buna iltihak için hazırlık em- / tu. Ben Bayan'a acıyorum, sa- sempati ve anlayl§la da hareket ettiği- insan nasıl kendini yakar ki, bu görüş Bazı kimseler yanlış olarak lce efl' 
sun! ri verilmektedir. kın "Bayan., ka'masın. "şa- mi sanıyorum. daima hatalı olmak tehlikesine maruz- rini Chaplin'in dostlan teHlkki c? ~ 

..... ........ .. Bu diişün·e. ile heyetler\ seçildi.Köy-, yin, şadin, nalan, piyan" gibi Müthiş gençlik seneleri Charlie'nin dur. Chaplinde istihkar merhamete ga- eli. Bir akşam Chaplin meşhur bil'.,!? 
~ arkadaş yola düzülınüşlerdi.Tlar !ere gönderildi. Y'ırmi yaşından kırk hecelerin muzipliklerinden kor- üzerinde ebedi hisler bırakmıştı. Mey- !ipti. ne vaziini yemeğe davet etti. ~ ; 

vadiler, uçurumlar atlıyarak Kaııılru- yaşına kadar eli silah tutan bütün de- k bur olduktan sonra kibar tavırlar ta- Avukatlardan çekinir ve ciş• !erden yemek saatinde, misafirini kabul el~r 
yu yaylası iizerinden aşarak (Ovacık) !ikanlıların isimleri yazıldı. !kinci bir uyorum... kındı, fakat esi i felaketlerin hatırası nefret ederdi. Hiç bir memleketi sev- istemedi ve dışarı çıkmış olduğuJ1° ( 
köyüne geldiler. O geceyi burada geçır- emirle derhal harekete geçilmesi karar- Hazırlık bitti onu somurtkan yapmıştı. mez, fakat karakterinde hiçbir sun'ilik ledi. Sahne vazii, dehşetli 1az3rıık 
dikten sonra, (Alaşehir) ovasına aktı- laştırıldı. Bu büyülı: taklitçi ancak hiddetlen- te taşımazdı. ri döndü. 1. 
!ar. Aradan günler geçiyordu. Hiçbir ta- Göçmenlerin gelmesl diği zaman hakiki çehresini gösteriyor- - İyi veya kötü, mizacım, elimde Chaplin'in direktör muavini. ·ıti ~ 

Yaslı gönülleri yurt kaygısiyle sızlar- raftan hiçbir ses yoktu. D:ıha acısı beklanlyor du. Tıpkı bir çocuk gibi ekseriya kav- kalan son şeyimdir. Ge:n;ekten mizacı ronun izni olmadan Nevyork~. gı 
0

; 

ken her türlü yorgunluğa rağm<>n .br- umulduğu gibi lzmirdeki kol rdunun da Bu ay aonlannda Bulgaristan- gacı olmasına rağmen daima intikam değişkendi ve güzel bir kadın gibi, o ancak bir ay sonra geri döndu. f3el 
liyorlardı. Hiç bir şeyden haberi olma- · ~nb~ıldı. dan ilk partui gelmeğe haJhyacak hissinin üStünde kalıyordu. bunu hayatında büyük bir mesele ola- diş hakkında hiçbir şey söyleıf. ,# 
yan bu beş fedakar arkadaş an1 bir hü- Alaşehirin kıymetli halkında mut- olan göçmenlerin viliyetimize ay-ı lblis gibi mütehakkim, Voltaire gibi rak telakki ederdi. olan Charlie, ona şu sözleri söyle"' 
cuma maruz kaldılar. laka bir müdafaa yaratmak, hatta çe- nlanlan İçin Urlanın Kle:ıumen mi- muhakkir, ekseriya Md bir melankoli- Hiçbir ırkı, hiçbir dini istihkar et- iktifa etti: .;ı 

(Arif) namında birisi dört beş kl1i tecilik yapmak suretiyle milll şerefin u.firlıaneai tamamen hazırlan.-nı§br. , den muztarip olan o, bu hususiyetlerini mezdi. Bir gün bana zenciler hakkında - Haydi bakalım, şimdi uslo 
ile yolun bir tarafına pusu kurmu~lı>r- korunması i.ınkll.nlarmı hazırlamak fik- halktan saklardı. dedi ki: cNükteleri beni güldünniyor. iş başına! da / 
dı. ri hakim oldu. 1 sen başka imkll..'llıır aramağa koyuldu- Zeki adamlar onun üzerinde tesir yap- O kadar ıstırap çekmişler ki..• Chaplin kimseyi kendi ayarın ~ 

Birden bu pusunun içine düştül.-r. Alaşehirin kıymetli münevver kı.s- lar. Bu sıralarda Vll..sıf (Merhum ı::ıaarif mazlardL Bir uşağın oğlu olan H. G. Kendisinden başkaları için çok yüksek detmezdi. Mesela, sinemanın ':' 
Tepelerden üzerlerine silah atılmağa mı bir daha toplandılar. Alaşehirin Ma- vekili) bu fedakar anılan genç te Ma- Wells'se karşı yukarı muamele ederdi. unvan ve ücretleri mak.fil gJrmezdi. komiklerinden W. C. Fields'le bır 'I 
ba~landı. Büyük bir hayret içind<> ka- 1nisa Bağcılar bankasında 1500 !ırası nisaya gelmişti. '.Kara Osman oğulla- Bemard Show'a daha fazla saygısı Evvelce partöneri olarak haftada an- uzun .ve dostane. bir müsalıabeCJl 
lan Türk gençleri mukabeleye ba~ladı- 1 vardı. Bu para ile Manisadaki silalı rının evinde bir içtima yapılması t •kar- vardı. Dickens gibi, Chaplin de, Lon- eak 250 dolar alan Edna Purviance, on lundugu esnada hır kere olsun 11' 

!ar. Avcı Mustafa efenin kurşunlan ka- deposunu Alaşehire nakletmek üzere rür etti. dranın fakir mahallelerinden gelmişti. iki yıldanberi rol almamasına rağın.,n, hının sanatına telmih etmedi. . 
yalar arkasında gizli bulunan bu hain (tsmail Hakkı) (Yeni Asır başmuhar-I Fakat lngiliz mümessiline ve muta- Fakat, fifünlerinden hariçte, kendisi- bu parayı her hafta muntazaman al- Karde~i Sudney'e karşı müstebıl 
ve kahpe adamlan arıyordu. Yarım riri) ve Alaşehirli Hacı Musa oğlu (Ra· sarrıfa haber verildiğinden gen~lerı- ne karşı santimantallık ve meı-lıamet makta devam ediyor. ranırdı. Bir gün o, gazetecilere Jıl' 
saat süren bir müsademeden sonı·a bu 1 şid) i Manisaya göndermeğe lcarar ıer- miz için kaçmaktan başka çare kalma- eseri göstermezdi. Sağır ve dilsiz ressam Granville Red- luklarında çektikleri sıkıntıJarcfall 
sefiller korktular ve kaçtılar. Fedaile-1 diler. m.ıştı. Çünkü jandarma kumandanı Feh- Değişken, gürültücü, mütehakkim mond'ı Şaplen yanına alınıştı. Aktör edince, Chaplin hiddetten kıP.4~ rimiz de yollarına devam ederek A1?.şe- Bu iki fedai genç M.anisaya geldiler. miye gençlerin tevkifi için mut.:ısarrJ fakat ancak hiddete kapıldı~'! zaman Mack Swcin, bir sinema şirketiyle olan kesilerek ona cFontaineblen< ":':'·

1 bire indiler. Manisa jandarma kumandanı Fehıni emir vennişti. Fehmi gençlere ba·ıı. ha- fena kalpli idi Birçok büyük adr.mlar mukavelesinf bozdu diye bütün sin.ı- sisine mensup olduklarını SOY 
Ödemişli komiser Hamdi [ .. ) ıle g(). (Halen mütekaittir) gençlere müza-1 ber. vererek fuarlarını temin etti. Ala- gibi ekseriya ehemmiyetsiz şeylere kar- ına endüstriyelleri tarafından boyk.>- gerekliğini hatırlattı. rdi· 

rüştüler. Bundan llk.kurşun cephe•in- 1 heret vadinde bulundu. Memleke~ şehirde faaliyet .devam ~yord~. loli- şı alll.kasızd.ı. Cazibesi, tavırlarındaki taja tabi tutulunca, Chaplin haftada Chaplin hayvanları çok seve , 
de beraber bulundukları arkadaşlarının ileri gelenlerinden bir zata da dcrtlerını ralny Bekir Sami Alaşehire geldi İste- hoşhık, sevimliliği inkar edilemez. 250 dolar ücretle ona iş verdi ı:e cAl- köpeğin hayatı. filminde o~!;ıı 
Eşm~ye geçtiklerini öğrendiler. açtılar. Lakin bu zattan (Gelen. Yıınan I nilen askeri baş ~ ~~ geçmişti. Kendisini kırmış olanlara karşı asla tına hücum• filminde oynattı. köpek, ömrünün sonuna kadal' cJıl' 

••• askeridir. Fakat arkasında yedi dev- Vukua gelen hır ıçtımada tekrar fa- hücum etmezdi Başkalarına karşı iyı- - Bu filimden sonra sinema şirket- bekçisinin yanında yaşadı. <f. 
ödemiş gençleri vatani duygu}:ırın !etin bayrağı vardır. Benim ocağımı aliyete geçilmesine karar verildi Yüz- lik hareketlerini asla z.ilcrctmezdı. (eri peşinizden koşacaklardır, dedi. Ve stüdyoya geldiği zaman, köpel< 

heyecanı içinde çalışır ve müdafaa öm- söndürürler. Bu çıkmaz bir yoldur. Hat- başı Süleyman Sırrı, ihtiyat zabitlerin- Biraz kadın!aşnı.ış bir görünü.~ii var- sözü doğru çıktı. linin ardından gelir ve o bundııll 
kanlarını hazırlamağa uğra.~ırken ayni ta bu işi bana açtığınızı bıışkalanna da den Kasabalı Ali Riza ve bir arkadaşı 1 dı ve istihkarı hoşnutluk, erruıiyetsizli- Buna mukabil direktörü Monta Bel- hoşlanırdı. 
kaynaşma Alaşehirin vatans2verlcri söylemeyiniz.) cevabını alınca meyu- bu içtimada hazır bulundular. Ali Ri- ği cazip bir gülümsemenin altında giz- laya haftada 150 dolar ücret veren Clmı>- Annesine karşı pek müşfil< 
arasında da mevcuttu. Yurdun k::ırun- zanın ödemişte başlayan milli harekat Jeme•ini herkesten iyi bilirdi. !in, bu ücrete 50 dolar zam etm~ği re ı. makla beraber hürmet beslerdi· J~ 
ması behemehal Türk topraklarının [***] Bu telgrafı Ala§ehrre 1>e biitü" ile irtibatı temin etmek için Bozdağına Nezaketi, harici alemin kabalığına detti. Ve bunu eski filinılerinden besi- eskiden mükemmel bir aktris 01 

adım adım müdafaası hususunda Aruıdoluya çeken o zamanlar lzıllir teı:.. gönderilmesi muvafık görüldü. karşı ona daima bir kale, bir istihlclm nin yeniden teksiri için bir milyon do- söylerdi ve kendisine sakin ''" ti' 
tam bir fikir birliği hüküm sürüyordu. gro.f mufettişi bulunan irfall!ı, imanlı ta Silalı tedariki bütün fikirleri işgal vazifesi görmüştür. ' r aldığı sırada yaptı. feh bir hayat temin etmişti. 
Aranan bir baştı. Askeri bir harclu-tin !ebelerimden halen lzmrr, Kaıaba hattı ediyordu. Bunun üzerine Miralay Be- Metihlerl istihkar ederdi. Kendisine Chaplin şu hikayeyi anlatmaktan hoş- _ Bana her şeyini verdi, fa~'1 ; 
önüne düşecek bir baş noksanlığı endi- telgraf ba§müfetti§i Bilecikli Ali Ri.za- kir Sami lsmail Hakla Ocakoğluna, Ma- bir gün Fransız sanatkfırı Faure tara- !anırdı: kabilinde hiçbir şey istemedi. 
şelerin ba,lıcasını teşkil ediyordu. Ora- dır. Bu çok kıymetli 1>e fedakdr genç nisadan çekilen tabunın kumandanına fındaıı kendisi hakkında yazılmı~ ka- Meşhur lngliz - İtalyan palyaçosu Annesi ona ckrab diye bitaP. 

telgraf b"§'na geçeTek bütün merkez- hitaben bir emir verdi lki yüz elli si-, sideyi okudum. Chaplin, beni, Faure'yi Joseph Grimaldi, sinir hastalıkları mü- Charlie ve bir müzik hol artPb 
Cura: Köylülerin çaldıklan tanbur !ere lstanbuldan en mühim bir yerden lfilılı kMi cephanenin verilmesini tah- pek saf bulduğunu gösteren bir yüz tahassısı bir doktora muayene olmuş ve evlenmesinden az sonra 01& 

ıek!mde bir lilettir. emreder. Hallan ııçımz. Milli bir taminı riri bir emirle bildirdi. Alnşehirin ileri ifadesiyle okudu. Medihkar olsun ol- doktor: sından pek seyrek bahsederdi· 
Bu kitap Manisa Sultan cıımii kitap- var diyeTel: her yere lzminin kamı İ'f- gelenlerinden Galip, lsmail Haklaya la- 1 ınasm, hiçbir münekkit mütaL1asına -: S~r:erinizi ~o'."mak .için, gidip Chaplin, ikinci kansı olan J)t' ..,ı 

hanem.de Muhiddmi Arabiye nit bir galini habeT ueriyor t>e milleti sillih ba-ı zım olan adamlan çiftliğinden verdi 1 ehemmiyet vermezdi. Grımalruyı seyrediniz, deyınce, pal- yanında çall§lığım sıralarda yşll' . 
esenlir. pna davet ediyordu. - Bitmetli - Ne güneşin, gurubu, ne dag•Jarda gii- yaço· fo<ıl 

· ınıştL cAltına hücuı:M filmi - ".'."ti 
A•k v,. ,,.,,.,._. PA~--· T•frika No. 54 1 Hepsi tetik hareketlerle ormanlıktan diri •onra ... Sonra muhabir Ziya ... Az- viriyor ve yine ;;y-;;; ııe.ole poli~f~ri;;; olsun diye _ meçhul bir ~/ 

,,-------------------------------- ine doğru ilerliyorlar... ık~dan ~ki polis ... Polia müdiri ıoğuk bir emrediyor) Oğlum ... Profesörü ite ... yordu. Güzel ve cazip 'bir çal' ,fi 
Ziya anlabyor : yuzle lahdin başında müthiç bir seylanı Kelep ... çeleyini... 1 edd h .. oD 

• 
lngilizceden adapte edeu : VEDAT A. UZUNOOST 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Polis müdirinin mÜnakafayı uzatmak. yamazsınız ... 

istemiyen cevval bir hareketle büoum - Ani tedbirler herkesi yolunda dur-
pli.nını değift:irdiğini görüyoruz... Ve durur ..• 
timdi adımlarına tabii ronkunu vererek - Fakat acele etmeyiniz ... Size pli. 
odada dolqıyor. nı vereceğim gidip görebilirsiniz ... 

Bir in aükUt... - Sözünüzün sıhhatine naaıl inana-
Saniyeler geçiyor böyle... bilirim ... 
Sonra birdenbire dönerek muhabire - O halde ... Müsaade buyurunuz, •• 

Jalıadet parmağile itham eder bir vazi- Gazeteme haber vererek havadiai tele
yet alıyor ... Siması deği;miştir ... Şcyta- fonla bildireyim ... Beraber gideriz ... 
ni bir akeülamel gözlerine hakim : : Polis müdürü bir lAhza düşünüyor .•. 

- Siz bir yere gidemez siniz... Ve Bu fikri makul buluyor ..• 
k.anun namına keşfettiğiniz bu esrarengiz - Buyurunuz ... 
kimyabanenin yolunu bize gösterecek- Muhabir telefon başına ıreçiyor ... 
•İniz... Gazetesile bir gazeteci gibi mevzuun 

- Efendimi? özünü bildirirken onlan orada lımJuyor. 
- Evet böyle... *** 
Muhabir ayaia kalkıyor. Kollanru Şimdi ayni yollardayız ... Ve onnan-

omuzlarından yukan kaldınp indirerek: lıkta hiç bir hareket yok ... Polis müdiri.. 
- Bir gazeteciyi hüniyetindcn alıko- Bir kol ı>olis efradı va m11b•hir ZiTa ... 

! 
eri r etti. O zaman eniil' '" . ..J 

- Çok tuhaf ve çok kurnazca kurul- elektrilciye gürültüııü içinde meşgul pro-
1 

(Bir kelepçenin bileğe geçişinin ve ki- şında olan cesur Lita Grey b<lf" 
IDOf bir yer ... Ön tarafta bir in arkada fesöre baykmyor: , lidinin kapanışının sesini işidiyoruz ... mişti ,ı 

1 koca bir çiftlik .. • - Profesör·.. Ellerinizi lütfen kal- Herkeste bu ini vak' anın çok belli olan O, birçok namzetlerden ~ 
- Şurası mı.·· darınız. · · ' sergem1iği var... oynamış olma~ına rağmen, '1~~(1)' 
Polis müdiri ooruyor... Bu ani sadanın nereden ve niçin gel- ş· d' b L b elan kıy 1 mük' emme!• diye takdirler yaıl. 

w • ..... • tm ı ep ocra eı: ora çı or ar .• 
- Evet ... Şu fundalığın ıçerisi... dıgını anlayarnıyarak l"!lllan profesör p ı · "d' · · d p f .. .. d Tecrübe filmının' · gösterilınc"1 l• .. . ih . o lS mu s.rının e... ro esorun e 
Oraya dogru ilerliyorlar... iki polis gayrı tıyari ayağa hrlıyor... .. l . d da da cmükemmel, mükernıı>• 

1 
.ı. 

'- d d .,_._. 7:.- il 1 S'z N 1 fgoz erın e yaş daınlalan ... Orada sadece .>ı., memuru &.apı a uruyor ••. uusı '-"'a. c - ı ··· uı .. . . fikr l ,..,, 
en san bır yuz" f .. d .... ._.. · ini teyit etmiş omasına 

beraber ön cepheye gidiyorlar... - Hjç bir §CY tabii görülemez ... Si .. · V pro ~or c ~ozu&.~yor' • · ~ 

So Zi al d - .. · t lcif tın k b . . d . k 1 e yav-. yavat kendıne geliyor k• : : ta Grey, neticeyi sorunca, 1P'_J nra ya y ruz onuyor :: : ZJ ev c e m~c urıyetin eyım, ıy- M hah' . .. ~ J 
G. ı· · "d' b 1 etlı' "·tat - u ır Ziya bey ..• Lutfen şu sol vermemek için ihtiyatlı da. ..,· - ueımnıımu ır ey... m """' ··· 5,.., 

_ Hay bay... _ Fakat... taraftaki arşı çekiniz ... Ve çıkarken kapı - Fena değil, demişti. 

Ellerinde iki polis tabancuı... Poliı müdiri lahde doğru ilerleıniyo. Y1 örtünüz ... Ve bir profesörün katil olu- ediyorum. t ,ıJ' 
b ... ~,._ ı Ona haftada 75 dolar ücre Karanlık dehlize gürültü e-eden gi• Sadece gözleri profesörde ... Ziya ona tunu u, ~ puntular a gazelenize dol - 1 

d Daha sonraları bana şull' . .. .ı-
riyorlar ... Gayet yavaı konU§tuklannı 'doğru ilerliyerek oeylô.nı elektrikiye a!-ı urunuz .. • a511Y"" 1 

duyuyoruz... ı· tında gölgeli ışıldar altında kırata! lii!ıde - Maatt·e· essüf ..... Bu .. böyl.e Üsta.d. ım.. - Charlie Chaplin °~ e<Ji· 
iN 

k d B ni daha az seveceğini soYl . ...ıl - Elektrik yakmayın ... Deliğe ita- bakıyor... e a ar muteesıımm goneruz... ırza- d o-· 

1 
küçült bir memur olsay 1• fanızı uzahn ••• Evet görüyor musunuz.. - Hayret... Hayret... Çalınan ce- man sizinle enstitüde yaptağım mülakat iste . ~ 

- Evet... aec:lin... Bizzat Nüveyrenin cesedi ... hatırıma geliyor da ... Ağlıyacağım geli- mezm.ış. ııl>~t 
Ş. d' ak _,_. 'p f · B B -'-al Meksikoda evlendiler. f •J• - ım ı ne yapac aınız.. ÇüruU ro csôr... u ne esrarengizli..lt. ..• Fakat yor. u zıt Va&.1 ara.... ol" 

b d ıl ed 1. k •-- ~ ldırn • d k b ı lcnme Şarlo için bir umusıı .• • ura an aç ınan emr i u en ar....uıan agım uraca gi i ... Vak' alan bir- - inanıyor muounuz... Katil oluıu- jcJ• 

t 
Chaplinin yanında on s_c •A•'' kaça.bilir... birine bağlayamıyorum... ma... b r ..-

' 

lıştun. Sonra mütekabil 1 
- Fakat cürmü meıbut vardır... Profeoör öyle aakit duruyor ... Bir teY Ziya dudakları açık afal afal ona ha- » 

Kaçaa da para etmez ... Bununla beraber oöy(eıniyor ... Ne diyebilir ... Cürmüme~ kıyor: la ayrıldık. ,.,.,~' 
:s- ••••••••••••••••••••••••••• dtW 

maymuncuk bu iti görür... but onu bütün imalile mahkGm edebile-' - Ne dediniz~. Bayan Hart -·iı" 
H&fif bir demir tıkırdısı... Sonra ... celı: bir haldedir ... Ne diyebilir o halde.. -Benim katil olUJuma inanıyor muıu- lzmir hikim nandelU:ı~ 

Yine yavaı adımlarla biraz daha ooku- Polia müdirinin sesinde ağlatır hirhal nw: diyorum~... lira mall§la Kar§tyak~8 e1 
luyorlar ..• Ve kapı açıl.yor... Birden var : ı Ziya öyle aakit duruyor... tanbul Hukuk fakültesı trl 
açılan kapıdan içeri,ye eyydJ. polis mii- - Yürüyünüz ... (Baıını arkaya çe· _ Bitnu!di _ dan bayan Handan ta# 
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Sahife 3 -
acaba ? • 

- Baş taralı birinci sahi/ede -
Asiler şimdiki halde 140 - 150 kilomet
re murabbaı bir saha içinde sıkıştm!
nıtşlardır. Kafile halinde iltica devam 
etmektedir. Bunların sayıları bin be~ 
YÜZ tahmin ediliyor. 
Eleb~ı Seyyit Riza son asi kafüesi

nin başıdır. En kısa bir zaman irlnd ' 
Dersim • 

ıs yanı 

tice.si olarak Dersimin yegane silalı.,<lir 

aşireti sayılan Demnan aşiretine .lıt 

bütün köyler tarafımızdan işgal edil
ınişlir. 

Hükümet kanlı kavgalara mahal l>ı

rakmaınak için Dersin.~:leri mütemadi· 
yen irşatta da kusur etmemiş ve tay. 
yarelerin attığı beyannameler Yusufaıı 
aşireti reisi Kamer ağanın bütün aşireti 
halkı ile birlikte hükümete dehaletine 
sebep olmuştur. 

onun da başı ezilecektir. -

••• 
Şark harekatı başlarken cümhuıi-

Yet hükümeti cahilane telkinlere ka
Pılarıları ikaz için elinden geleni yap
nıtştır. Atılan beyannamelerde asi hal
ka hiikümetin şefkat ve ülüvvücenabı
ııa teslim olmadıkları takdirde bilô. 
ınerharnet imha edilecekleri ve istiy
ınan edeceklerin namuslu birer vatan
~ olarak kurtulacaklan ve teslim 
mevkilerinin merkezleri anlatılnuş\ır. 
Bir pıüddet sonra bir kısım halk si-

Nasıl ve hangi şartlar içinde patlak 
vermiş, nasıl boğulmıya yüz tutmuş 

KIZILDAC tŞGALIMIZ ALTIND,\ 
6 Haziranda Kutuderesi ile bu de

reyi çeviren 4000 metre irtifaındaki rlağ· 
!ar kıtaatımız tarafından sıkı bir suret
te muhasara eaUmiş ve 3000 metre ır

tifaındaki Kızıldağ işgal edilmiştir. G 

Haziranda asi aşiretlerin şunlardan il 
ret oldukları anlaşılmıştır: 

1-Kalan, 
Kızıldağı da jşgal eden kahraman Türk askerleri Cünıhuriyetin ne 

demek lahJariyle, çoluk çocuklariyle teslim 
0lınaya başlamışlardır. girmiştir. 

GiRiŞiLEN HAREKAT Lakin bütün bunların içinde ancak 
Tuncelinde giriştiğimiz harelcit ar- Yavu:ı 5e\ım elli bin kişilik bir kuvvtt 

hk. nihai safhasına girmiş addedilebilir. ile bütün Dersimi taratmağa ve bu 
On yıldanberi büyük bir sabır, dik- dağlık arazideki haşari halka tam bir 

kat 1 b k ı· d gem takmağa muvaffak olmuştur. "• şuur a tat i edilen p an şu i i : 
1 - Dersimli Türke yabancı unsur· Yavuz bu hareketi Azerbaycan ve 

1 1 lran hükümdarı lsmail Safeviye hü-
ar a ayni kandan olmadığını anlat· 

tnak. cum etmeğe giderken yapmııtır. Yap .. 

ı mağa mecbur olmuştur. Zira Dersim 
- Asırlardan beri çok koyu bir ce-

Türkleri de Azerbaycan Türkleri gibi 
~~let İçinde kalmış olan Dersimli köy- ayni akideyi taşımakta idiler. 
uye t Medeni bir devlet tebaası ol-

rnakla c Müstebit bir beye esir olmak 
•raoındaki farkı anlatmak.. 

3 - Mümkün mertebe çok mi.kdarda 
Dersimliyi Denim hudutları dışındaki 

d _Cengiz istilaaının Orta Asyaya oal
•gı dehşet yüzünden Anadoluya göç 

•tıikl . 
rn·· en zaman kendilerini kolaylıkla 

udafaa edebilecek bir yer aramışlar 
"• 
1 ° devre göre büyük isabet-
• b dul Urasını bulmuşlardır. Cengiz or· 

k arı Anadoluda ilerleyince önünden 

rnaç,an1ar hep buraya sığınmağa çalış· 
'!ar E "dl"abl C.-. ve · rmcnı ev etı m vo un .. 

et _bir le.ısım Ermeniler de buraya iltica 
rnı~lerdir. 

1'ü ~nadolu o zamandan beri bir. çok 
r s~rd -. rlarının askeri idaresi albna 

't z .. n : fok Dil l"efrlka No: s~ 

- Sonrasını orada duş" ünürüz. -s· 
rnuu ız dunın hele! Ben şu sokakta 
delis~ka bir ev bulur aç~ırırıın. Dağlar-

1<>i:lu d _ Yanın apara var mı? 
Ne olacak ulan? 

Ça;;;- Ev bulursam ev sahibine türkü 
racak d - .lim . 

Cağıını egı a! Para ile kandıra-

liazin 
kaı,0 • 1 ve mrrak11 gülüşmelerle Akya-

el sa~pu h ve Dağlardelisioğlu bellerine 
rııt1ı. ırer kese verdiler. Osman ay-

1<.ıtırc • 1 ş.,1 •• ıog u hala tek nefes, soğuk ta-
du Ustünde bacakları sarkmış yatıyor-

.... .... ...... 
Çok geç 

bir Çır • meden, Osman elinde yanmış 
" a ile sokaktan .. k.. u· <J.el>s· b· so un e ı. 

l ırden· 
- Ne old o. 
biye u sınan? ne yaptın? 

ıı.ıında SOrdular. Osmen elinde çırayı 
n Yukarı kaldı=ıo: 

- Hah! Burada mısınız! Hadin ba
kalım! kucaklıyalım efeyi! Ne yaptım 
yaptım şuracıkta bir koca karıyı kan
dırdım, oraya gideceğiz. 

Bir taraftan Katırcıoğlwuı omıızlar
larken bir ta.raftan da Dağlardelisioğlu 

olduğunu bu adamlara bihakkın anlatmıştır 2 -Abbasuşağı, 
3 - Kısmen Bahtiyaruşagı, 

4 - Haydaran, 
5-Demnan, 

usuliyle vergimizi vereceğiz .. 

Türk inkılabına, Türk cümhuriyetine 
karoı gösterilen bu küstahça cesaret Ve 
hareketi Oğuz hanın küçük oğulları 

olduklarını farzetsek bile af ve müsama-
haya imkan yoktu. Cenup hududumuz
daki vakayün akabinde T uncelinde fU 

hareketler yapılm11tır : 

koldan Malazkrit üzerine toplu iki taar .. 
ruz yapmış. bütün etatejik noktalan el
de etmişti. Bu sırada fterek bu ini ha
reketten ürkenler ve gerekse hükümc, i 
beylerine tercih etmek.le neler kazanacak 
larını. nasıl bir medeni hayata ulaşacak
larını anlamış olan halk fevç fevç ku· 
mandanlarımıza ilticaya başlamışlardır. 

Bu hi.dise1crin nisan ayında belirmiş 
ve başlamış olması ve bu sırada memle· 
ketin tam bir birlikle milli bir davaya 
sarılmıı olması Dersim hadisesinde ya· 
hancı parmağı olabileceğini de düşün· 
dürmüştür.. Bilhassa kuvvetlerimizin 
ulaştıkları her yerde yapılan tahkikat 

6 - Bazı ufak tefek kabıldcr 

BtR CASUS YAKALANDI 
6 Hazirandan bugüne kadar gcçmi.J 

zaman içinde ku~·(;tlerimiun isyaıun 

son takatini de ezip bitirdiği muhak· 

kaktır. Yapılan tahkikat Dersim h -

disesinin dışarıdan tahrik edildiği ka· 

naalini kuvvetlendirmektedir. L1d .ki 
deliller gösteriyor ki cenuptan hüviyeti 
meçhul dört komiteci gelmiş ve Pertek 

kazasında yedi mühür kazdırarak Tun• 
celinin içlerine gitmiş ve bir miicld..., t 

Dersimlilere ~öyle bir propagandanın . l . . ... kı • •--· .. sonra ısyan emare erı gozu negc UJ; ... 

yayıldığtnı da meydana çıkarmıştır : 
ÇiRKiN PROPAGANDALAR lamıştır. Gümüşmadeni havalisindo şüp-

cHükümetin elinde asker yoktur.Ol- heli ve genç bir adam yakalanın~ ve 
oa idi, bize karşı tatlılık.la hareket et- casus olduğu tahmin edilen bu udam 

El•-'-e getirilmiş" tir. mezdi .. Hem hükümet buraya asker sev- azu. 

ketmeğe kalkışıroa lngilizlerle Franoız- Velhasıl Dersimin nihai surette tec 
lar derhal harp ilan edecekler ve bizi miz!cnmesi ve Dersimli !'ıikır halkın ve 
k.urtaraeaklardll .. Araplar da bizimle 
beraberdir .. > 

Sonra halkı, Tunceli kumandanı ge
neral Abdullaha karşı kışkırtmak i~in 
de şöyle tahrikat yapıldığı anlaşılmış

tır. 

cEy Dersimliler nasıl oldu da sizler 
üç dört yüz senedenberi kimseye tes
lim olmadığınız halde askersiz, leşker
siz gelen Hüseyin Abdullah paşaya der
hal teslim oldunuz.> 

DERStM ÇEL1K ORDU 
TARAFINDAN SARILDI 

Lıikin Dersimin ağaları ve seyı~leri 

hükümelin elindeki kudretlerin dere
cesini pek çabuk anlamışlardır. Harekat 
öyle yıldırım gibi bir süratle inkişaf et
miştir ki mayısın onuncu günü Dersim 
her tarafla irtibatını kaybetmiş, bütiin 
yollar tutulmuş ve Tuncelinin asi mın

takası sıkı bir kordonla çevrilmiştir. 

Kuvvetlerimiz bununla iktifa etmem4-
ler ve derhal mıntakayı tarayarak ller

lemeğe başlamışlardır. Asilerin. en s~n 
sersemlikleri, bir iş becerebilecekleri
ni sanarak Mazkirt, Pertek ve Har<;ik 

köprülerini tahribe kalkışmaları ol

muştur. Lllkin çok hassas olan kuv
vetlerimiz bu teşebbüsü kolaylıkla 3ka

mete uğratmışlar ve en ulaşılmaz S:v
ri tepeleri dahi zaptederek asileri 9Us

kürtınüşlerdir. Bunun üzerine asiler 
ötedenberi _sığındıkları Tôjük dağları

na ve Kutuderesine doğru ricat etmiş
lerdir. 

BEŞ BtN S!LAHLI 
Yirmi mayısta asilerin 5000 siUlh-

tan ibaret oldukları tahmin ediliyordu. 
Bunun üzerine dağlar, ivicaçlı dereler 
ve mağaralar içine sığınan bu kuvvPte 

• 
karşı şiddetli harekata başlanmış, tdy-
yareler ve bu arada kadın tayyareci
mlz Sabiha Gökçenin yaptığı hücwa

ları bu mel'un mağaraları temizlemek
te büyük yardımlarda ve muvaffakı
yetlerde bulunmuşlardır. Bunun ne-

köylünün sefil ve menfaatperest der<· 
beyleri elinden kurtulmasiyle, clüş-

manlarımızın memlekette elT'ellerine 
alet edebilecekleri hiçbir nokta kalma

mış oluyor. Dersim hadisesi Sabiha 
Gökçenin şahsında, Türk kadının va· 

rınki hava müdafaasında ne Lüyük fo
dakfu-lıklar ve muvaffakıyetler • r,ös
terebileceğini isbat etmiş bulunuyor. ............................ 

Dahiliye 
Vekili Moskovaya 

••• 
gıdıyor 

İstanbul, 1 7 (Yeni Asır • Tele
fonla) - iç işleri bakanı ve Parti 
genel sekreteri 8. Şükrü Kaya, tem
muzun İptidalarına doğru Moskova· 
ya gidecektir. 

B. Muhlis Erkmen 
İstanbul, 17 (Yeni Asır • Tele

fonla) - istifa eden Ziraat Vekili 
B. Muhlis Erkmen, Parti umumt 
üyeliğine seçilmiştir. 

Resmi bayram 
Sofya, 17 (A.A l - Kabine 

veliahdın doğum gününü resmi 
bayram ilan eden bir kanun 
kabul etmiştir. 

Mısır tahvilleri 
&O bin frank kazananlar 

Kahire, 17 (A.A) - Yüzd1ı 
3 faizli ve ikramiyeli Mısır 

kredi fonsiye tahvillerinin dün· 
kü çekilişinde 1903 senesi 
tahvillerinden 633,391 numara 
50,000, 1911 senesi tahvillerin· 
den 290,437 numara 50,000 
Frank ikramiye kazanmıştır. --.. 

ği daire içine girdi, önüne kafayı aldı 
içindeki ağaç parçaları alev alev yafu1n 
çanağı bu kuru kafanın yanına çekip 
alelacayip bir takım hareketler yaptı. 

Bir şeyler mırldandı, mırıldandı ve ka· 
fanın çenesine, başına dokundurdu. 
Birdenbire yanındaki çanakta alevli 
ateşi kafanın başına döktü, kafa bir 
parladı. Odanın içinde garip bir ışık 

belirdi ve derhal söndü. Şimdi oda oca
i;ın içindeki kör kandille yine deminki 
gibi yarı karanlık vaziyete girdi. 

Acuze daireden çıkmıyarak, aj:,~r biı 
sesle sordu: 

- Sizin içinizde ileri gelen kimdir? 
Akyakalıoğlu, sessiz kalan arkadaş· 

!arı arasından cevap verdi: 
- Benim ihtiyar! 
- Sen bu yatan adamı evvela tüt-

sülü bir odaya sokmuşsıın, aklını ba· 
şından almışsın! 

-E! 
- Ondan sonra kokıılu bir şcrbe1 

içirmişlim! 

-E! 
- O kokulu şerbetin arasında sım 

bu adamı kör kütük sarhoş etmişsin! 
- Maksadım ne imiş? 
- Biliyor"!"! biliyorum! lakin siz 

buradan defolup giderseniz bu baygını 
ayıltırım. Yoksa ölmesini mi istiyorsu

- Bitmedi-
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Ne disem: 
Zamanın nüfuzlu bir adamı ken

di konağındaki eski hizmetçisinin 
ricasına bakarak, kocasına iyi bir 
iş verilmesi için, Valiye bir tezkere 

ÇOCU: lar 010 hOC8Slftl SeV • ~:F.~~ ~:":'Eıınde zarf valiye ç•-
va1i zarfı açıp içindeki talebi • t • f k t h b t okuyunca bir kerre de karşısında-mi ş 1 a a meş Ur es e• kini süzer ve bir müddet düşünür .• 
-- Öyle ya! Tanınmış bir adam, 

olur olmaz bir insan için bir valiye 

kaA r Tosellı· ı·ıe evlendı· tav0t:ı/~;:d~a da her iş tccklif 
edilemz.. Karşısındakine : : 

-- Peki oğlum r der; Seni defter-
darlık kalemi baş katipliğine versek! 

iki defa boşandıktan sonra şimdiBrük- .nb!~·ı'~:~ yazı işlerinden pek 
. -- Peki! Muhasebeye versek. 

sefalet içinde unutulmuş yaşıyor lım-e?'~:::~:·: Hesaba da pek ak· 
- Peki oğlum sen mektepte oku· 

selde 
liyordu.. ilk ihtilaflar çıkıyor. Unvansız pren-ı çirdik1eri seneler çok .gürültülüdür. madın mı hiç? 

Böylece iki hafta protestan şeh- ses avukatlarının kendisini bekledik- Roplarla dolu etiketlerle kaplı olan -- Hayır .• 
rinin sükuneti içinde geçti. Bu müd- leri Cenevreye dönmek üzere iken bavullar onun serseriyane hayatı- - Okuyup yazmak bilmiyorsun 
det zarfında Avusturya sabırsızla- Saksonyadan gelen bir telgraf ikin- nı takiben Floransadan Modene, öyle mi? 
nıyor, Vatikan dini hiç bir sebep ileri ci oğlu prens Frederik-Kristianın ani Montröden Zurihe, Venedikten Fi- -- Evet .. 
sürülerniyeceği iÇin izdivacın fes- ve vahim hastalığını haber veriyor. esola, Fransadan lngiltereye gelip - ··· r.rı?.H.·.:· . 

Prenses Luizle Andre Jironım ymıyanrı görüldükleri bu resim zama ;ı. oic h Se f li~ llas "' Y 1 "" 0 ~ ç hini reddediyor, Almanya oşnut- Aşk, tasavvurlar, her şey unu- geçiyorlar. Seyahatleri, daimi de- . - nı çıt ge Y~ • amr . anı.._ 
• • ~ii~ltii yapm!ştı suzluk gösteriyor ve Saksonya sa- tu]uyor.. ğişiklikleri, borçları, huysuzlukları ışlere bakacak, yeyıp ıçeceksın; ora .. 

Belçıka Prensesı Luızın garıp romanından sonra rayı ise artık veliaht prensesi Lui:z Prenses Luiz telgraf çekiyor, has- ve bin tuhaflık.lan nihayet Toselli- da yatıp kalkacaksın! Ayda da üç 
İşle kraliçe olacak iken bugün sadece kontes d'yset- ile hiç bir alakası olınıyan bir baba- ta çocuğunun yanına gitmesine izin ye kalp alakalarını ita1yada sürük- yüz ku~uş alacaksın.. . _ 

• .., • • nın maceralarına alakadar olmadı- verilmesini rica ediyor. Halkın tak- liyen arşidük Leopold - Ferdinand- - lyı amma! Ben şehirde alışın~ 
te adını taşıyan dıger bırgeçmış muaşaka kahramanı ğını bildirerek aldırış etmiyordu. bihine rağmen, zevci ve kayın ba- la teati ettiği kısa sözleri hatırlata- şım) Orada yapabilir miyim ki .• 

1903 senesi iptidalarında <<Avus- Mutat olarak Mısır Hidivinin iş- bası ısrar ediyorlar. Günahkar an- yor : - i!HH?f •. 
twya yollarında» başlıklı bir karika- gal ettiği yeşil nebatlarla süslü apart- ne küçük prensin başı ucuna ka- - Kız kardeşim azmİştır •. Artık :-- PeI?. oğlum! Seni arabacıla• 
tür intişar etmişti. Londrada bir pa- manın .taraçasında avukatlar, ter- bul edilmiyor. on dört yaşında değildir ve rahat degn~k~ısı yaptırs~I . . _ _ 
çavracının, toz toprak içine yuvar - kedilmış sarayın mümessilleri, gaze- 11 şubat 1903 tarihine talik edi- dunnaaı lazımdır ••• Belki sizinle ev- -- Iyı amma .. B~r çok kışıye. m~~ 
lanmış bir kral tacını sopasile kaldir- teciler birbirini takip ediyorlar.... len muhakeme ve bu hastalık en- lenincet.. ram anlatmak benım harcım mı kiı 
dığı görülüyordu. Andre Jiron seve seve suallere kat- geli Andre Jironu muvakkat bir ayp Fakat çok geç mi kalmişti? Her -- ~1).11~1 • • .. 

Altındaki izahatı da bu: «Bir da- lanıyor.. nlığa sevkediyor. Delikanlı Brükse- halde, bu hayattan bık.an artist, ni- -- Pekı oglum ! Sem hır ahbap tüc-
ha 1 » Prenses Luizin mahkum olduğu le geliyor. Prenses - Luiz ise lsviç- hayet talak talebinde bulundu ve cann mağazasına gece bekçisi gön• 

Filhakika yeni bir taç düşmüş, ye- dim dik dekor yeniden canlanıyor. reye dönerek vazıhaml için bir se- 1908 de doğan çocukları Bubinin dersem:· . _ 
ni bir prenses merasim altında ezil- Kendi keyfine göre hareket heve- natoryuma çekiliyor. kendisine bırakılmasını istedi. - lyı a~ma .. H~nı akşamları Ç<>"' 

miş köhne bir saraydan kaçmıştı. On sini esasından kazıyan amansız bir Ne hu nedamet delili, ne geç Mahkemeler tekrar prensesin luk, çocugumla evımde bulunursam 1 
iki senelik evlilik hayatından sonra etiket, dedikoducu maiyet bayanla- kalan hu akıllılık ihtiyar kral Jor- yanlış hareketleri üzerinde karara - ?! ~ ! ?f~. . • .. 
aşkın davetine kapılan bir prenses. n, gelininden nefret eden ve onu jun iradesini değiştiriyor. Hasta davet edildiler ve ikinci aşk ta, .• - ~eki oglum ~.Sen .gı! te bıraz dup 

Saksonya ve1iahtınin zevcesi sadece tahta varis yetiştirmeğe ehil çocuk annesinden uzak tedavi edi- prensesi kabahatli çıkaran mahke- şun~I~ 1 Sana gore hır ış bulur' ben 
prenses Luiz. sayan bir kayın baba, eğilmez bir liyor. O da, ihtiyan eğiltemiyeceği- me hükmüyle, boğuldu gitti. sem çagırtımn •. 

Dresden bu işi gizli tutmağa çalış- disiplin... ni görünce, günahkar münasebet- Bubi babasına verildi. Prenses - Allah ömürler versin f.. 
tı, fakat 1902 noelinden iki gün ev- İşte genç muallim talebelerinin lerine yeniden başlamak tehdidin- daima çılgın, daima coşkun, Avru- Doku~ ye~den temenna! Tornis• 
vel bu haber bütün gazetelere yayıl- annesine bu muhitte tesadüf edi- de bulunuyor. payı dolaftD.ağa devam ediyordu. tan, gerı gerı dışarı! · 
dı. yor.. Vaçvaçta geçirdikleri tatil Bir kaç gün sonra saray meclisi MAZi öLMOŞTOR .. *.*~ .. .. 

Bu karar yüzünden mateme düşen müddeti onların arasında yakınlık gizli olarak toplanarak talak hük- Seneler sür'atle, ele geçmez şe- . Ad~ın h~ı .hır ruya gormuş; ta-
sarayda kış şenlikleri ve yeni yıl tesis ediyor. Genç muallim güzel münü veriyor. Prens sabık zevce- kilde kaçtılar. hır ettirme~ ıçın hocaya k ... oşmuş .•.• 
kabul merasimi hemen tatil edil- bir delikanhdır, malumatlı ve hassas- sine senede otuz bin marklık bir na- Demir ve kan fırtina1ari içinde Ba~lamış ruyas~nı .?nlatı:?~~ : 
di •. Pariste, kralın gelini gazeteler- tır. Sıcak ve ihtizazlı güzel sesi, faka venneği kabul ediyor. Her şey- harpten evvelki clantelalar ve tüller - Bu ~ece hır .r~ya gordum: Ka· 
de bol bol yer buluyordu. Ailesiy- dar gözleri ve ipekli bıyıkları pren- den uzak, hasta, ailesi tarafından uçtu gitti. )abalık hır yerde ıdım •. Çar?ı m~ de-
le her alakayı kesmiş, kocasiyle beş sesin kalbini fethediyor .. Gündelik terkedilmiş olan prenses Luiz, ar- Artık ne yaşamak tadı, ne de sem, pazar mı desem? Seyır mı de-
çocuğunu terketmiş olan prenses Lu- hayatın yeknasaklığı da işi tamam- tık Toskanya grandüşes unvanını prens 8fk.ı var. sem~. ~yra_n mı desem}. • 
iz karnında taşıdığı altıncı bir ço· Lyor.. bile taşıyamıyacağından aşkı ile Brük.selde Kambr ormanı ya- Buyük hır yerde bulunuyordum '
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cukla 11 - 12 illlinun gecesi Salz- Boğulur gibi olduğu bir muhit- doğacak çoouktan birini tercih et- kınında mütevazi bir mahallede sar- han mı desem? Hamam mı desem? 
burg şatosundan kaçmıştı. Orada ten kurtulmak kararını vermiş olan mek mecburiyetindedir. maşık~la kaplı küçük bir ev •. Ufa- Köş~ mü desem? Konak mı dese~?, 
Toskaruya grandükü olan babası Altes tereddüt etmiyor .. Rivayete Brükseldeki inzivagahınin sü- cık bir bahçe .• Diğerlerine benziyen Bır. yerde otur~yor?um : : Mın· 
F erdinand - Salvatorun yanında bu- göre, bir düellonun neticesi olarak, kuneti içinde Amlre Jiron kat'i bir bir cephe.. der mı desem? Sedır mı des~m? Kol~ 
lunuyordu. Bu fuarı «Muvakkat kocasının hastalanması işi kolay~ Prens Lu.iz ve Enriko Toselli.. Evlen veda mektubu alıyor ve artık merak Avusturya arşidüşesi, Saksonya tuk mu desem? Kanape mı deseın? 
bir fikri teheyyüme» atfedilen resmi !aştırıyor. Prenses Salzburg şato- melerinden az sonTa cGel, ak!}am ol·:ı- uyandumıyan bir macerayı sükUt: veliaht prensesi, Montiguoso kon- Birisiyle konuşuyordum : ~nam 
haberler prensesin grandükün sa- sunda babasını ziyaret ederek fik- yor .. > şarkısını bestekann yazdığı sırada kaplıyor.. _ tesi, Bn. Enriko T oselli unvanlarını m~ desem? Bacım mı desem} NınePl 
rayından kendi mertebesinden aşa- rini almak üzere Dresdenden ayrı- Zevcesini hala sevmekte olan Güzel a~k romanı geçmiş, bit- taşımış olan ve şimdi sadece kontes mı desem? Dayım mı desem? •• 
ğı bir şahısla kaçtığını itiraf ettiler. lıyor.. prens Frederik - Ogwıt sulh olmak- miştir. Ysette olan kadın hayabnı bu meç- Hoca dayanamıyarak : 
Ve hemen rezalet patlak verdi. ihtiyar dük sabır tavsiye ediyor. tan bahsede dursun, Pariste neşre- YALNIZLIK hul inzivagahta bitirmeğe gelmiı- - Allah senin belanı verecek anı~ 

YEİS iÇiNDE BİR SARAY Zaman aşkı da, can sıkıntısını da dilen ve prensesle Andre Jironu ya~ Toskanya grandüşesi «Şerefsiz» tir.. ma .. Bugün mü desem? Yarınını, 
Resmi gazete firarın tahmin edi- yıpratır .• Fakat buna katlanmak is- nak yanağa gösteren münasebetsiz kız.iyle görüşmek üzere Lidava ge- Şulesiz hayat.. Yalni:z, vasıtas'iz desem? Öbür gün mü desem?, 

lememiş bir hadise olduğunu teyit temiyen prenses, kardeşinin yardı- bir resim işleri tamir edilıniyecek su- liyor ve rezaletin son akisleri sö- bir kadının ıstıraph hayatı.. Demiş 1 · .&:, 
ediyor.. m~yle, geceleyin şehirden araba ile rette bozuverdi. nünceye kadar bir müddet orada ka- Bugün gümüş saçlı ve düşükçe- *** . 

Prenses I:uiz - Antuvanet - Mari çıkıyor ve trenle Zurih~ geçer~k En büyük bir karişıklık hüküm lıyor. İşte burada dört mayıs 1903 neli bu ihtiyar kadım görenler bir Öyle haller v_e böyle ,hikayelerden 
1891 8enesınde evlendiği Sakson- Brükselden gelen Andre J ıron ıle sürüyordu. Prensesin hamileliği asla te küçük An - Monik - Pi dünyaya zamanki çılgın prensesi tanıyabilir- soma ben de bümem kı : 
ya veliahtıyla pek iyi geçinrniyordu. buluşuyor.. . gizli tutulmadığı için babalığın in- ! ge}iyor •. Bir ay aonra prenses kon- ler mi? Seneler geçmiştir .• Harp, az - Ne desem? . 
Gizli kapaklı kelimelerle sarayda Gazeteler şimdi bu seyahatin he- kan kabul edilemezdi. Fakat boşan- tes Montignoso unvanını alıyor ve kalsın kraliçe olacak olan kadını ARK 
karı koca ~avgalanndan, şiddetler- yecanlı sahneler~yle do~u~ur. :Ara- rnış ana babadan doğmuş bir çocuğu 1 şatodan ptoya, saraydan saraya bir parasız bırakmış, memleketini alt 
den, zevcın Dresden sarayı tiyat- baları Zurihte hır monı~use çarpı- tasdik etmek te nasıl mümkündü!. 1 serseri hayatına başlıyor. Kızını üst etmiş, yakın akrabalarını öldür4 Avusturya-Çekoslovakya 
rosuna mensup bir aktrisle müna- yor, prensesin b~raberınde aldığı Bavyera hanedanının en ihtiyar Saksonya sarayına iade etmeği red- müş, sükunet ve nisyan getirmiştir. T• 
.eebetlerinden bahsediliyordu. mücevherat Belçıkada Andre Ji- prensi sükunet ve nisyan tavsiye 1 detmekte, bütün hayatınca neticele- Acaba, gece basınca, bu kadın JCaret 

Prenses Luizin güzelliği, mera· ronun kardeşine emanet gönderiliyor ediyordu. AJman protestan kilise- irine katlanacağı partisiz güzel rüya- böyle aşklar telkin edebildiğine gö- Muahedesi mUzakeraterl 
sime alclırış etmemesi kendisini hal- ve Saksonya hüküınetinin murah· sinin umumi meclisi papaslara, ha- yı unutmağa çalışmaktadır. re her halde mesut olduğunu mu ta-
ka sevdirmişti. Serbest tavırları, hasları yanlış bir iz üzer.inde boş nedan hakkındaki dualara «Yolu~ Aşk vaitlerini tutmamıştır. hattür ediyor ve eski aşk teraneleri bafhyor 
etikete hiç ehemmiyet vermemesi bir takibe koyuluyorlar. nu şaşırmış koyundan» bahııedilme- Oç sene geçiyor.. kulaklannda çınhyor mu) Viyana 17 (A.A) - Avus• 
de onu ahaliye daha ziyade yaklaş- Bazılarının lüzumundan fazla mesini emrediyordu.. Ve birden bire, hali Luiz de Saks öhnüf aşklar, geçmişin şarkısi... turya ve Çekoslovakya murah~ 
tırmıştı. Nihayet kurtuluş jesti bü- uzun burunlu . b~ldukları genç GÜZEL BJR ROY ANIN SONU adıyla anılan kadının adı tekrar bü- Uçan güzel bir rüyanın sonu... hasları burada toplanarak iki 
tün muhabbetleri ona kazandırdı. Belçikalının şahsıyeh de maceranın Kısa bir ayrılıktan sonra aşıklar tün dudakların üstündedir. Yeni bir ...... .................................... memleket arasındaki tkaret 

o esnada bir bacağını kırarak romanını andıran safhalarını kabar- Mentona gitmeğe ve bu kaygısız rezalet çıkıyor. yeni bir düşkünlük.. Demokratlar 
Dresdende hareketsiz kalan zevç tıyor •. Onun çok mert~ biraz da de- şehirde aşklarım dedikodulardan Prenses kendisinde on üç yaş da- müzakerelerini hazırlamak üze• 
rezaletin gürültüsü altında gölge- lice olduğu söyleniyor .• «Vicdanı- uzak tutmağa karar verdiler.Cenup ıha genç olan bestekar Enriko T o- Memnunlyetelzltk ııe tetkikata başlayacaklardır. 
de kaldı.. Dedikodular alabildiğine nın kabul edemediği» mühim bir güneşi prensesi cezbediyordu.Men- zelli ile evlenecektir. göslerlyorlar Çekoslovak ticaret heyeti Vi~ 
yürüyordu. Nıhayet müstakbel kra~ miras reddetmiş ve bundan afallıyan tonda İngilizler oteline günün bi- izdivaç 25 eylul 1907 de Lond- Vaıington, 17 (A.A) - Ri· yanaya 21 Haziranda gelecek• 
liçeyi kaçıran güzel yabancının adı ailesi az kalsın onu deli diye visa- rinde Brükselli B. ve Bn. Anclre Je-,rada yapıhyor. Saksonya sarayı yaseticumhur daireai B. Ruz· tir. Ve müzakerelerin esasmı 
ortaya atıldı. yet altına alacak olınuştur. Çok par- rar geldiler ve ecnebi ziyaretçilerin güzel günahkann ve timdi kral olan yeltin 24 Haziran tarihinden L 

Bu, Andre Jiron adlı genç bir Bel- lak olan tahsilinden bahsediliyor .... arasına karıştılar. Burada kont sabık zevci annesinin yanında kalan Avusturyaya ihraç olunan e .. 
çikalı idi. Prensesin çocuklarının ho- Küçük bir serveti olduğundan, ma- Lonyay ile kansı fısıldanarak işa- l çocuğu istiyorlar. Yoksa otuz bin itibaren iiç gün Jefferaon ada· histan kömürleri teşkil ede• 
cası idi. Zarifane söz söyliyenler, gü- şukasının parasına tama ettiği şüp- ret ediliyordu. Zira kontes Belçika 1ı marklık nafakanın kesileceği bileli- ıında kalacağım bildirmektedir. cektir. 
lümsiyerek : «Ava giden avlanır!» hesi de yoktur. kralının kızı ve Mayerlin faciasının riliyor •• Annesi boyun eğiyor ve Reisicumhur, azasından bazı- MacaristanJa da bu ayın so· 
diyorlardı.. Berlin ve Viyanada ise Açık gözleri, nefis dişleri ve neş- kınbanı olan arşidük Rodolfun dul 

1 
1907 ilk teşrininde küçük kızı iade ları bu son günlerde devlet nunda müzakerelere başlana· 

bu işe bir hat çaresi bulmağa çalı- eli tabiati bütün Cenevre tarafın- zevcesi idi. ediyor.. reisinden uzak bulundurul- cakbr. Bu müzakereler oldukça 
şıyorlardı. dan hayranlıkla karşılanan Sakson- Etrafı kürklü geniş robu için- Artistle prenses arasinda büyük makta olmaları dolayısile mem· ·k· 

Fransada, geçmiş şaşaalarının ha- ya prensesinin güzelliği, delikan- de ileri aylardaki hamileliğini güç aşk doğmuştur. Mazi, Andre Jiron, nuniyetsizlikJerini izhar etmiş uzun\ sürecektir. Çünkü 
1 1 

yali içinde yaşıyan küçük sarayların lının ince siyah bıyığıyle serbest tav- gizliyen Bn. Jerar daima mavi duran her şey unutulmuştur. bulunan Demokrat fırkasının memleket arasındaki ticaret 
merasimperverliğinden yorulmuş, rını mükemmelen tamamlamaktadır. denizin kenarında, çiçekli bahçele· Kadın havaidir!.. Gazetecileri, münasebetlerinin yeni baştan 
Alteslerin bu çapkınlıklarına alış~ Son derece sevdiği mavi kurdela- rin ortasında güzel aşk romanını fatihinin kolunda kabul eden sabık muhtelif delegasyonlarını kabul tanzimi mevzuubahistir. 
kanlık gelmişti. Hariciye nezaretleri larm bolluğu içinde, uçlarında mü· yaşamağa geliyordu •. Fakat pren- prenses evlenir evlenmez şöyle di- edecektir. 
humma ile saltanat kanun ve ni- cevherler gibi parlak tırnaklan gö- ses Luizden başkası ohnıyan bu ka- yor: B. Ruıvelt bu suretle kendi 
zamlanm kanştırırken, aşıklar ha- ze çarpan küçük elleri bonbon kese dını daha ne kadar imtihanlar bekli- « -... Sevdiğim, kendisi için her fırkaıı ile daha ııkı aurette 
ôiselerin neticelerini beklemek üze· kağıtlarına dalıp çıkıyordu. Arnk yordu l. şeyi feda ettiğim o adam, Saksonya t-emaıta bulunacak ve kongre• 
re Cenevreye iltica ettiler. gizlemek imkanı olmıyan gebeliğin Menton pa)miyeleri alhnda, ya· sarayının bana para vemıiyeceğini 

Dresden rezaleti ikinci safhasına pek sinirli yaptığı prenses aşk ve şamak zevkini veren sevimli deko- anlayınca. beni terketti •• Altı aylık ye göndermiı olduğu kanunlar 
girdi .• : «Cenevre aşıkları .. » hürriyet susamışlığının kendisini runun rehaveti içinde, Andre Ji- hamile idim : Beni bütün sermayem ve biJhaua adli 19Jabat planı 

MAZI. HAY AL, lSTiKBAL attığı maceranın neticesini pek ronla her şeyden evvel anne olduğu- olarak beş kuru§la b.rakh !...» hakkında fırka erklnanm mü• 
Cenevre ... lnııiltere oteli.. .Eazla kmku,)"a bptlmaksW!l bek- nu unutm•yan bir ınetuka araamda lleetelarla l)feneeain birlikte aer taleiMımı 6jıreneeektir. 

Iran reisi 
B. Görlngle görUtlO 
Berlin 17 (A.A)- lran pa~

lamentoıu reisi Nuri Esfeodı• 
yari dün B.Göring ve B. Şabt 
tarafından kabul ediloıiıtir. 
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- Ey bunlar için ne !Azım? Şövalye bir koltuğa ablarak ayakla-

IZMIR BFl.EDIYEStNDEN t 

1 - Ha•• ıazı fabrikasında 
bu!unan muhtelif kuturda eski 
maden borular, elektrik mo· 
törleri, kristal şişe ve karpuz· 
!ar, tunç ve metal parçaları 

- Her şeyden evvel bitaraflığınız. nnı birbir üzerine koydu. Uzun kılın-
s· ""':"" Peki, bunu olmuş bitmiş sayınız. cı dizleri üstüne uzandı. Başın' kollu
dı~ laraiınızdan bir davet vaki olın:ı- ğun arkalığına dayadL Yarı kapalı kir
So ça Fransa İşlerine karışmıyacağım. pikleri arasından eski bir büfeye daya- ' 

llra? narak ayakta gayet tatlı sözlerle kal-
- 'rakdisinize kavuşmak. binde saklı h;,itün sırlarını dJkmeğe 

.. ~ikset sağ elini kaldırarak üç parma- çalışan Düke bakıyordu. 

başkatiplikteki şartnaıre veç

hi e 25 • 6 • 937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilec ktir. 

Hepsinin bedeli muhammeoi 
bin üç yüz yirmi altı liradır. 

iştirak için doksan dokuz bu
çuk lira 1 ık muvakkat teminat 
makbutu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encüırene geHnir. 

~ıy e kraıiçey; takdis etti. İhtiyar kra- Dangolem sözüne devam etti: 
çe ayağa kalkarak dedi ki: - Halıl kafamda uğultular yarat:uı 
~ ~ peder, Paı:iste gizlice kaldı- bir sözünüz benim taht h;tl<lruıda haris 
l"tn &ünlerde sarayım sizindir. Kızla- emeller beslemek için kalbimde bir he
buj ı.ı. 111 lll"asında en itaatlı ve en dindarı ı yecan uyandırmıştL Bir dakika için şu 
liitı lllıan benim gibi Acizin şu teklifini 1 taht, gözlerimi kamaştırır gibi olmuş-

en kabul buyuracak mısınız? ltu. Benim de bir prens oldu(:umu ha-
•f - E1ret, yaşım birkaç gün istirahat tırlamış fakat bir piç Dangolem oldu
c:;ıedeıı yola çıkmağa müsait değildir. ğumu unutmuştum. 
sar:,terdii,>iniz misafirseverliğl sizin de - Siz kralın oğlusunuz. Mösyö Dük 
l"\ıınYda kalınanız şartiyle kabul ediyo- dö Gizin bu kadarcık ta yok ya! ... 0-
~et' · ~e~ bir apartman benim ve mai-,nun armasında kuşlar, sizinkinde ise 
:: ıç.111 kMidir. leylfilclar var. -

ğ t~rın, bütün azamet ve şeytanlı- - Evet, ben kralın oğluyum ... Fakat 
ıai hır arada toplıyarak ihtiyarı selam- anam kraliçe değil... Bunları size an-
1( ı. lCraliçe dışarıya çıkınca Sikset latmağa lüzum yok sanırım •.. Ne de
ıı:ant bir masanın önüne oturdu. Uzun mek istediğimi anlıyorsunuz. Anam 
ıeı!Ya birşeyler yazdı, işi bitince Ka- hakkında tapmak derecesine varan bir 
Cil: u ~itırdı. O en çok inandığı biri- sevgi ve saygım var. Ona en kü~ük bir 

~inaldı. Ona şu emri verdi: zarar vermektense ölmeği tercih ede-
!> "":- Rajeton şimdi yola çıkacaksınız! rim. Anama bilmem ne.. Kraliçe den
J lrısten çıktıktan sonra şu emrimi oku- mektense sadece Mari Tuşe adı veril-
acak ile Yırtacaksınız!. mcsini daha iyi bulurum. 
._ Nere ye gideceğim aziz peder? Benim anam kadar şefkatli ve analı-?; Bu işte tahtımın en emin bir di- ğa layık hiçbir kadın bulunabileceğini 

t~.olan sizin zeka, meharet ve kudre- aklımdan geçirmem. Lakin Mari Tuşe 
§ey· 

1 kullanmanızı istiyorum. İş, her kral dokuzuncu Şarlın meşru kansı de
""r'. an!ıyacak, herşeyi dınliyecek, kili- ğildi. Ben kralın oğlu isem de hüküm
ltti 

1 
kurtaracak, Fransada krallık haki- darlı.!(a namzet bir prens değilim. Yük

~tini canlandıracak zatı bulup kan- sek kalplilik göstererek o tatlı sözleri 
ak ve bize getirmektir. söylediğiniz zaman bunları unutmuş 

- Bu zat kimdir? olsanız gerek. l:limdi, aklımı başıma al-
~ Bu, Hüknodur. İsmi Hanri dö Bur- dım. Beliren duygularımın ne kadar 
-. dur. Fransa kralı ölünceye kadar yersiz ve delice olduğunu idrak eyle-
«a1rar kral dim 
baka ı adını taşımaktadır. Haydi . 

lıın git!. - Size teklif etmiş ve hfili'ı da etmek-

Şö .. SAlZOMA te bulunmuş o~dU.ğum şu bü~ük müc~-
leın "~y~ do Pardayan ile Dük Dango- deleden bu duşuncelerle mı vazgeçti
il -~çük çingene kızını bulmak için niz? 
b; gun, üç gece Pariste aramadık delik - Bırakınız da sözümü bitireyim ... 
bo "akmadılar. Fakat bütün emekleri O zaman beninı nasıl bir adam olduğu
d ıa gittl Şövalyenin Diviniyer otelin- mu anlarsınız. Amcam olan kral üÇün
ıı: ,:ekrar ele geçirmiş nlduğu sadık kö- cü Hanri ile karşılaştığur= zaman vic-
1,;,;•b:ii>'.' ~a koku alamadı, ve yahut danımda yer tutan hissin intikam olduğu 
bir . USbütün ortadan yok edildiği için nu zannetmiştim. Bwrurua beraber son-
Ş ıp u':'.1 _ııös~remedi. radan bende intikam hissinin biricik 

:raıı:"l b~t~ umitlerini keserek Parda- bir düşünce olmadığını anladım... Par-
dedı ki: dayan itiraf cdeccğinı, babamın ölüm!i-

el;- ~ık herşey bitti. Onu bulmanın ne sebep cJanları bırakacağım d'rseın 
geçirmenin imkAru kalmadı. pek büytik bir alçaklık etmiş olurum. 

!~~eden?.. Pariste kadınların bu- Faka~ intikam benı:n i?in b_'.r ~azifedir. 
sı çok kolaydır. Buna inanınız Kalbımden coşan bır his degildir. 

; Pardayan .. Çok ümitsizim. Pardayan alaylı bir tebessümle sordu: 
lar •llıakıka delikanlı gözlerinden yaş- - Ya!... Dük dö Gizle karşılaştığı
tııiy akıtıyor. Derin teessürünü gizliye- nız zaman? ... 
~e Ordu." Şö11alye; bir kardeş şefknt - Ah! ... işte o zaman.·· insan kal
kik "e\l~ısiyfo Dükün 1 aı:eketlerini tet- biı·.de en hüyiik tahribatı yapan men
ll.ğ •dıyor. İçini çekerek onu tesclli)'e fur, kin duygularım ayaklanıyor.Evet 

l°a§ıyordu: Pardayan babam do1."UZuncu Şaı1ı bir 
ı~ ~!. .. Anneniz bana size nezaret çok mürailiklerle delirten hakikt katili, 
b~ '"illi verdiği zaman, sizin Pariste üçüncü Hanriyi öldürmek isteri.-n:. ~~
' harıs emeller peşinde koşacağınızı kat ona karşı bir kinim yoktur. Buyük 
~' ~tun. Bundan dolayı da Şayo yay- anam olan Katerin Dömidiçiyi de öl
ll.ııı. l\<la ı>ahipsiz bulunan Fransa tahtı- dürmek isterim. Çllnkü dok:wuncu 
b-~d111ıza zaptını teklif eylemiştim. Şarlı meşum düşünceleriyle ümitsizlik 

~k ~· bangolem titriyerek ağzından uçurumlarına sürükliyen odur. Fakat 
..._ ır kelime çıkardı: ondan da nefret etmem. Katillerin Ü-

..._ 'raht nu? çüncüsü de en az kabahatlısı olan Dük 
S~ :•den kral olmıyacak mısınız? ... dö Gizden nefret ediyorum. Ondan _nef
nı~ alın çocuğu değil misiniz? .. Başı- retimin sebebi de sevmekte olduguın 
lltı.z a lacın parıldaması için ne kusuru- zavallı çingene kı. : ına fırlattığı küstahça 

..._"ar?... bakışlardır. Ona bakarak bir fatih gibi 
t>ar;_,., liayır Pardayan... Hayır... Ben söz söyledii,'İni gördüğüm dakikadan iti~ 

..._ b bun~n için gelmedim. haren nefretim başladı. Şimdi her şeyı 

..._ li •ınek krallık dfuıünmiyorsunuz? öğrendiniz. Kalbimde yer tutan ne mev

..._ li ayır dostum ... Hayır... ki hissi ne de intikam his...idir. Yalnız ... 
arı.,.d akıkaten böyle tatlı bir hayalin Ve yalnız ... sevgi ve duygularımdır. ..._ ;;ı"". düşmediniz mi? Dük Dangolcm pcnçcreyi ardına ka-
'ilrı,,ed•lkı düştüm. Fakat çok uzun dar açarak ilave etti: " • . 

..._ 'i 
1
• • . - insanın burada bogulacagı .. geli-

llız 'llt'a nıçın I'arise geldiniz? ... Yal- yor ... Şövalye size blı]ey daha soyliye-
lllll'J •kaın almak için mi?... ceğim. Orleandan çıktığım zaman pek 

~"tı ,,:__soran Şövalye gencin üzerin- ciddi idim. Viyolettanın bütün bayatı
nııı · ......,.larını eksik etmiyor ve oda- mı işgal edemiyeceğini daha ciddi ve 
~tı.. •çerisinde mütemadiyen dolaşıyor- daha kuvvetli bir takım hissiyatın ben-

b.,, de yer alacağını sanınışhm. Aldanını-
&lırdu.g~'"ınin gözlerinde parlıyan ı~ığı şun Pardayan... Bende tek bir hissin 
~ ka •lıkanlı açık itirafatta bulun- hi'ıkim bulunduğunu şimdi görüyorum. 
~i:rle ~atuıda idi. Bunun için titrek O da aşkımdır. Gözümün önünde can-

..._ A •oze başladı: !anan tek bir bayili vardır. O da Viyo-
<liı·e ka~k söyliyeyim P:.rdayan, şiın- lettadır. Görüyorsunuz ki sizin tasav
lıııı oJ. ar henüz ruhumda yer tutma- vur ettiğiniz gibi bir adam değilim. Ya
~~"n <lll. bir azım ve kuvvetle hislerimi pacağınız en iyi hareket beni bırakıp 
""'li ay Rızleınek istiyordum. Dilerseniz gitmenizdir. 
ttııuz ·~~Yırıız. Ben ne sizin düşündü- Şarl şu son sözleri git, gide artan bir 
ııı.'i bi:ı 1 haris emeller için Parise gel- sada ile söylemişti. Nihayetinde gözle
ltı~"<>le .Prensim ve ne de intikam dü- rinden iki damla yaş akıttı. 
~hib; ~;ııe kendimi kaptırmış şiddet Pardayan şefkatle deliknnlıyı süz-

2 - Karşıyakada Celal bey 
sokaı'j"ı karşısındaki benz o sa· 
tış yerinin bir senelik kirası 

iki yüz altmış lira bedeli mu
hammenle başkatiplikteki şart· 

name veçbile 25 • 6 • 1937 
Cuma günü saat on altıda 

açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için on dokuz 
buçuk liralık muvakkat temi• 
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte ~ncümene gelınir. 

3 - Çocuk yuvasının 937 
yılı ihtiyacı için başkitiplikteki 
şartnameye ilişik listede oo 
sekiz kalemde yazılı İliç ve 
materyel 25 - 6 • 937 Cuma 
günü saat on altıda açık ek
~iltme ile ihale edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhamıneili 

altı yllz on yedi lira yetmiıt 1 

beş kuruştur. iştirak için kırk 

altı buçuk liralık muvakkat 
-teminat makbuz1.1 ile söylenen 
gün ve aaatte encümene 
gelinir. 

8-11-15-18 1803 (1091) 
Zabıta amir ve memurları 

için yetmiş ıekiz adet yazlık 

caket yaptırılacaktır. Bedeli 
muhammeni beheri altı lira• 
dan dört yüz altmış sekiz li· 
liradır. Şartname ve numunesi 
Baş kitipliktedir. 

Açık ekıiltme ile ihalesi 

29-6-937 Sah günü saat 16 da· 
dır. 

iştirak için otuz beş lira 10 
kuru§luk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte Encümene gelinir. 
11-15-18-22-1864 (1046) 

§ Beher tenekesi üç yüz elli 
kuruştan yedi bin dört yüz 
otuz yedi lira elli kuruş bedeli 
muhammenle iki bin yüz yirmi 
beş teneke dökme benzin baş 
kitiplikteki şartname veçhile 
25 - 6 • 937 cuma günü saat 
on altıda kapalı zarflı eksilt· 
me ile ihale edilecektir. işti· 
rak için b~ş yüz elli sekiz li· 
ralık muvakkat teminat mak· 
buzu vey.ı banka teminat mek· 
tubu ile birlikte 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teiı:lifler ihale günü 

olan 25 - 6 - 937 cunıa günü 
saat on beşe kadar encümen 
reisliğine verilir. 

9-12-15-18 (1026) 1832 
lzmir palas oteli önünde 

Atatürk ve Cumhuriyet cad
deleri arasındaki mevcut yo· 
lun sökülerek eıaslı ve kor
donları çekilmek suretile ta
miri işi 29-6-937 salı günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

işin bedeli keşfi yediyüz 
seksen liradır. Keşif ve şart
namesini görmek üzere baş 
mühendisliğe iştirak için de el
li sekiz buçuk liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy• 
!enen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

"' . Satılık tütüncü IELYİNATDR 
dükkanı 

Tilkilik Hatuoiye camia 
parkı karşısındaki 220 ouma• 
ralı tütüncü dükkanı azimet 
dolayısıle ace 1e olarak de" 
ren satılacağından tııliplerrn 

ayni diikkana müral·aati iliiu 
o unur. 

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 

BtfLUNHAYA.N EV KASASI 

OLHAYAN IANJCAYA BEN?.tl 

Mikrop hırsı.daA laha korkuludur~ 

Paranw k ... da ••kladıtını• sibl 
Jlpceklarinlzl do 

soluk hava dolaplannda Muhafaza edlnla. 

iki senedenberi dahil ı ye mü- ' 
tahsssıslısiını ifa etmekte oldu
ğum Alsaocaktaki Sent Antıı· 
van hastanesinden bazı sebep• 
lerle ayrıldım. Bundan böyle 
hasta•arımı Pazardan maada 
her gün sabahtan akşama ka· 
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numaralı muayenehanemde 

kabul edeceğim. Hastanede te· 
davilerine lüzum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok· 
tor Sadık Ahmet Sıhhat evin-

5 SENE liARAHTI 

lkl defa ... " .......... 
• aıtnı randOmanı v.,..• 

,.slaa sotuk hava dolaplar# 

18 Ay Veresıye ~au~ 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUl.ıLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
de"· Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğimi sayın halka ilin 
ederim. Telefon: 3315 ·--------Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler ıokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir.Hastalarını müs
takll olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110] 

lzmir aeliye 1 nci hukuk da· 
iresioden : Esas : 37.311 

Milli Eaılik idaresi tarafın· 
dan Kahramanlar mahallesinin 
eski Aydın demiryolu yeni Azi
ziye ıokağıoda 93 eski ve 11 
taj No.lu haneyi fuzuli olarak 
işgal ettiğinden dolayı Şerif ve 
Şadiye aleyhlerine ikame edi
len ecri misil davasının cere· 
yan eden muhakemesinde Şe· 
rife yapılan tebligatta ikamet
gahının belirsiz kalmasınılan 
ilinen tebligat icra edilmesine 
karar verilmiş olup bu bapta
ki mahkemesinde 12-7-937 
tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 raddelerine bı
rakılmış ve tebliğ olunacak 
evrakın bir nushasıda mah
keme divanhanesine talik kı
lındığından yevmi mezkiirda 
mahkemeye gelmedigi takdir· 
de hakkında gıyap kararı çı· 
karılacağı lüzumuna mütedair 
davetname tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet H. 
U. M. K. oun 141 ve 142 ci 
maddeleri mucibince ilin olu-
nur. 2002 (1850) 

63 sayılı adanın üç yüz kırk 
dört metro murabbaındaki 40 
sayılı arsanın satışı baş ki· 
tiplikteki şartname veçhile 2 • 
7 • 937 cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için elli bir lira 
altmış kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encllmene ge
linir. 
1098 (1968) 18 - 22. 25 - 29 

TASHİH 
Gazetemizin dünkü tarih ve 

9578 numaralı nüshasının 8 inci 
ıahifesinin bir ve ikinci sütun· 
larında neşredilen lzmir bele
diyesinin parke taşı döşenmesi 
işinin heyeti umumiyesinin ke
şif bedeli (yirmi iki bin ikiyüz 
lira) olarak yazılması lıizımge• 
lirken sehven (Yirmi iki bin 
yüz lira) olarak yazılmıştır. 
Keyfiyet tashih olunur. 

Şimdiye kadar binlerce hastaların şifa bulduğu Urganlı 
ılıcalan bugünden itibaren açıldı. 

Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 
müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün kon· 
foru ve sair tertibatı ikmil ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizzat tahlil 
ettirilen sularında yüzde bir buçuk rsdyonaktevite bulundu· 
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapor tasdik edil· 
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil
hassa çocuğu olmıyan kadınların ıtifa bulduğu bu ılıcalar 
en son terekki yat ve nezafetini göstermekle sayın müşteri
luine tekrar ilin eder. Gelen müşterilerin memnun olacak
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula· 
caklanoı bildiririm. Mü,teciri: Rüstem 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Sene Köy Mevkii sahibi mesahası cinsi 
127 Narlıdere Soğukkuyu keresteci lbrahim O. 46.869 Bağ 

Mehmet Sabit 
322 Balçova Milrsel 

deresi 
Mehmet kııı Adile ve 
lsmail oğullarından 

Ahmet ve Mehıı.et 

4.595 Tarla 

" " .. .. .. 
360 " Bakkal imam Kürt Hüseyin O. 

tepesi Mehmet 

4.595 
9.190 

.. 
Tarla 

Yukarıda isimleri yazılı borçlular borçlarını vadesinde ve teb
liğ edilen 30 günlük ihbarname müddetinde ödemediklerinden 
isimleri karşısında yazılı ve Bankamıza birinci derece ve sırada 
ipotekli gayri menkulleri 1697 No: kanuna tevfikan 45 gün müd
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

ilk ihalesi 2 Ağustos 937 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat onda Bankamızda yapılacaktır. Artırma şartnamesi Baııka· 
mızda alakadar serviste her gün müşter:lere ibraz edilebilir. 

ilk ihalede müşteri çıkmadığı veya sürülen pey borcu tama
men kapatmadığı takdirde satış on beş gün temdit edilecek ve 
yapılan ikinci artırmada en fazla artıran uhdesine ihalesi yapı
lacaktır. 

Kat'ı ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar olduğu 
gibi kat'i ihaleye kadar borçlu borcunu faiz ve masrafiyle bir
likte öderse satış muamelesi fesh ve iptal olunur ve müşteri pey 
akçesini istirdattan başka hak mütalebesinde bulunamaz. 
Başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri 

menkul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde Bankamıza 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

2003 (1952) 

Afyonkarahisar belediyesinden: 
1 - '( apılacılt inşaat Afyon Kara hisar Belediyesine ait 

19789 lira 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inıasıdır. 
2 - Bu inşaata ait şartname, plan, harita ve diğer evrakları 

bir lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden Alınacaktır. 
3 - Bu inşaat 5 - 6 - q37 tarihinden itibaren 29 • 6 • 937 

t91ihine kadar 24 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

4 - lhalei kat'iyesı 29 • 6 • 937 Salı günü saat 14 te Afyon 
Karahisu Encümeni Belediyesince icra kılınacaktır. 

5 - isteklilerin artırma, eksiltma ve ihale kanununun kapalı 
zarf hakkındaki hükümleriııe tamamen riayet ederek ihale 
saatinden bir saat önce urflarını vermiş bulunacaktır. 

6 Teminatı muvakkate "1500., liradır. 

h'aıtı r adaınırn. Pardayan ... Siz bir dükten sonra ... Zavallı çocuk dedi. O, 
IUn~!o~~ın.,. Sizin hakkımdaki dil- şimdi gençliğinde kendisinin sevginin 
~tUn1"<1. •z b~l.unduğum derecenin çok arkasından nasıl koşup ağladığını ha
~lı'a ""ı: Sızı. takdir eylemekliğimin tırhyordu. Dudaklarında tatlı bir te
lı 'lıd~ ; eplerınden biri de; benim bessüm uçtu. Çünkü insanların ilk aşkı 
~h~lıtı-ırn:landığım sefih hayatın pek 'bodidir. V c onun hatırası unutul:ımaz. 
rı- 'P olrn k Y~ıyan değerli bir ruha Şarl çekingen bir tavır alarak sordu: 
ıı""· .\rı1~ lığ_ınızdır. Bunu itiraf ede- - Sizi sıkıyorum, kendimden soğu-
ara•hn b ho~uluyorum, söyliyeceğim, tuyorum değil mi? ... 

•ııı iyi tanımalısınız. - Bitmedi -

(1055) (1884) (12-15-18-22) 
Beher metro murabbı iki 

yüz kuruştan altı yüz seksen 
ıekiz lira bedeli muhammenle 

Dünkli gazetemizin Belediye 
ilinlan başlıksız çıktığından 
baılığı Belediyedir. Tashih 
eyleriz. 

7 - Fazla malıimat almak isti yenler tahriren veya fifa hen 
her gün Afyon Karahisar Belediyesine müracaatla istedikleri 
malumatı alabilirler. N3335., 

15-16-18-20 1906 (1075) 

• 
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Gayri menkulün açık 

Arbrma ilaoı 
Bergama icra Memurluğun· 

dan: 
Reşadiye nahiyesinin çarşı içi 

mevkiinde 200 lira muhammen 
kıymetli fevkani 14, tahtani üç 
odayı, bir fırın, iki dükkan, iki 
ahır, bir samanlık, bir kahve
haneyi müştemil banan 40 se· 
himde 19 şayi hissesi 22 • 7 -
937 tarihine rasthyan Perşembe 
günü saat 11 • 12 de Bergama 
icra dairesinde ve Dikili kaza
sına tibi Bademli köyünün 
meşrutiyet mahallesinde kain 
600 lira muhammen değerli 
2 oda, bir yağ deposu ve de
ponun içinde 23 adet büyük 
yağ l<üpünü havi ev maa yağ
hane 23 • 7 • 937 tarihine te
sadüf eden Cuma günü saat 
12 - 13 de Dikili icra dairesi
nin altındaki Halkevi önünde 
Açık arbrma ile satılacaktır. 
1- işbu gayri menkullerin 

arttırma şartnameleri 10· 7 • 937 
tarihinden itibaren 1323ve1302 
numara ile Bergama icra dai· 
resinin muayyen numara!lında 

herkesin görebilmesi için açık
lar. ilanda yazıla olanlardan fazla 

malümat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 1323 ve 1302 

dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçın 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 

7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. \124) 

3 - ipotek sahibi alacak
hlarla diğer alakadarların ve 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari-

hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitl!!erife birlikte 

memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 

tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

N .... c: .... 
c 
C'!S --Sivri sinekler, şüpheli ve / 

tesirsiz mayilerıe alay ederler • 

,...... 
:s 
~ 

FLiT, bOtün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mü kem· 
melen ifa eder. insana zarar vermez, takat hasaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku· 
şaktı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve köşelere biraz' FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal tele./ olur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
G.No. Yeri No.su 

Taj 2 
71 

NeYi 

23 Aydın Hisar mahallesi ada 144 
99 ,. Ramazaopaşa mah. Mimar Sinan sokak 

ada 93 Parsel 9 
163 Aydın Köprülü mah. Çankaya sokak ada 428 parsel 12 
190 ,, Güzelbisar mah. Turan Park sok. ada 235 parsel 9 
191 ,, Veyslpaşa M.Hükümet caddesi ada 46 parsel 5 
197 ,, Ramazanpaşa mah. Hükiimet bulvar Yoğurt, yağ . 

43 
7 

5-8 
43,44 

Ev 
Dükkan 

Ev 
tt 

Dükkan 

tt 

.... c .... rn 
cu 
c... 
8 
o 
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Depozitosu T .L. 
130 
120 

140 
150 
120 
300 

pazarı. Ada 35 parsel 1 
200 Aydın köprülü mah. Inönü caddesi. Ada 426 parsel 11 43 Ev 240 

lıahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin bedelleri peşin veya faizli taksitle ödenmek üzere pa
zarlıkla satışları 3-7-937 Cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konulmuş
tur. 

istekli olanlann yevmi mezkiirda hizalarında gösterilen depozitoyu Milli Aydın liankasın yatıra
rak Aydın avukatımız Bay Süleyman Eraydm yazıhanesine müracaatları ilan olunur. 

e 
lzmir Ticaret Mahkemesin" 

den: 
Devlet Demiryollan ve Li

manları umum müdürlüğü ve
kili avukat Murat Çınar tara-

fandan müddeaaleyh Bayındırın 
Elifler köyünde mukim Karşı-

yakalı Mehmet Hamdi ve şe
riki Mehmet Hüseyin aleyhle-

rine ikame eylediği 1951 lira 
20 kuruş nlacak davasının icra 
kılınmakta olan tahkikatında 
dava arzuhali suretleri müdde-

aaleyhlere gönderilmiş iscde 
ikametgahları meçhul bulun-

duğu şerhile iade kılınmış ve 
şu suretle ikametgahlara meç-

hul bulunması hasebiyle hukuk 
usul mahkemeleri kanununun 

141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebliğine karar verilmiş 

olduğundan işbu ilanın tarihi 
neşrinden muteber olmak üze· 

re on gün içinde cevap ver
mek ve birer suretlerini hasma 
tebliğ ettirmeleri ve aksi tak
dirde kanunu mezkürun 398 -
inci maddesine tevfikan gıyap 
muamelesi ifa kılınacağı ve 
mezkur dava arzuhal suretleri 
ve davetiye varakaları mahke-

me divanhanesine talik kılın
dı~• tebliğ makamına kaim 

olmak üzeze ilan olunur. 
2001 (1961) 

18~29 1969 (1096) 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan Ju

v~ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

4 - Gösterilen günde art- eı 
hrmaya iştirak edenler artlar· edilir. Böyle bir bedel elde 

r n. -

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit o1arak temin edi
(en renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu ma:ümat almış ve bun· 
)arı tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar ofunurJar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menlrnl üç defa bağml· 

dıktan sonra en çak arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin 
y.üzde yetmiş beşini bulmaz ve· 

ya satış istiyenin alacağına 
rucbanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş 

alacaklarının mecmuundan faz

laya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma on beş g ün da
ha temdit ve on beşinci günü 

llyna saatte yapılacak arttırma· 
da, bedeli sataş istiyenin ala· 
cağına rüchanı olan diğer ala
cakhlnran o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şa;. 
tile, en çok arttırana ihale 

edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
sataş talebi düşer. 

6 - Gayri mekul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu

narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle alma
&a razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıka
rılıp en çok arttarana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hegap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacat kalmaksızm memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

Han hissesi ve ev ve depo 
Yukarıda gösterilen 22 - 7 -
937 - 23 - 7 - 937 tarihinde 
Bergama ve Dikilide işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şart

namesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 

1960 (1095) 

Eczanleerde ve ıtrıyat maR-azalarında arayınız. 

Müjde Müjde Müjde 

Müşterilerimize kolaylık K J b• , Od 
için gayet ehven fiatle o om ıya ve eon 
marka gramofon ve B• • kJ t L •• k } "' 
plaklar her marka . ısı e ve u s am-
baları saatler ve bunların. ~ teferruatlarile bera-

ber dıger mallarımızda 

H ı•t s f dd• tecim evinde a ı ey e ın uzu~ vadeli 
tnksıtle 

bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. -- . 
HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILINÇ 

iz mir 182 

~ 

.;./JMA 18 HAZiRAN 1937 

Bir Gripin almadan evvel 
---· 

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

GRıPıN alm&ktır, mideyi 
bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

~'; 5· ~el ,. -• . ~- . ' .... - . . 
." · al<ı~a .Sonra : ... · 

• t: • • -~t.ı.1ıııo..:...·~-~"' ~--· • ~~ ---

• Aldıktan beş dakika sonra 
-················ . ···································-

Ucuz - Tesirli - Zararsız · 

GRIPIN 

Haraçcı Kardeşler 

10 
Taksitle mobilye satı~ma başlamışlardır .. Fırsatı kaçırma· 

yanız. Modem Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 

Satış yeri: YERLİ MALLAR PAZARI 

' q .,.. 
~ 

== 

c . 
CI) ·= .,., - ... ..!C GJ --lf)o ... 

GJ 
c ı:: 
QJ cu ...... 

Optimus 
Markası 

eyi malın bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bani< ası l<ar

şısmda 55 - 3 
Hüsnü Idemen 

BERBERLERE! 
" Perma ., fabrikası '' Supersilans,, ismiJe çok şık, çok idil" 

reli ve gayet sessiz çalışan bir saç kurutma kaskı piyasaya çı• 
kardı; tafsilat Türkçe katalokta. Numune gösterilir. 

Acentası : HÜSNÜ İDEMEN 
ikinci Kordon Emlak Bankası karşısında 55 - 3 

STO 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY O ER LUTFIDlff 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id4
"' 

reıile bütün Eğe halkına kel\"' 
diıini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalaofı:ır, 
kendi evlerindeki rahatı bll" 

!urlar. 0 
Birçok hususiyetlerine ila~ete 

fiatlar mllthiş ucuıdur. 
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ratelli SJJerco N. V. AKLıNızoA oLsuN Kı Olivier Ve Şii. 
Vap A " '· F. lf. Van i)er LtMITET uru cntası c 
RoyALE NEERLANDAıs Zce & A). Vapur acentası 

DElITSCHE LEV ANTE LtNlE 
JUN KUMPANYASI HAMBURG BIRlNCİ KORDON REES 

belde •0 
Vapuru 10 hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek- BINASI TEL. 2443 

t\ R •• ~Yor. Yükünü tahliyeden 5011 lenilmektedir. Anvrs, H.otterdam, Ham- Lllerman Lines Ltd . 
.ı..~aa, V ama ve Kösten yük burg ve Bremen için yük knbul eder. 
~. ceye CHlOS vapuru hniran nihayetinde KJNAKOL Esykeinvı.e DRAGO vapuru 1 S haziranda 

S\'tNSKA ORIENT beklenilmektedir. Hamburg ve Bremen- Liverpol ve Svanseadan gelerek 
UNtEN d "'k · k · • 'h la _:.. ı_ KUMPANY AS en yu getırecc tar. ııtmahlara, ııtı asız ra, za- ıyük çıkaracaKtır. 

~ ~ AMERtCAN EX.PORT Ll~ES yıflara, kuvvetsizlere iıtiba, GRODNO vapuru 1 S haziranda 
Rtlip .L.~ Yapuna 1 haziran 937 de The Export Steamship eorporation kuvvet, neı'e verir. 
li...::..l -..ru Anven, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri aeferler h ( Londra ve Hullden gelerek yük 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın tenıel taşlarından birinin 
yerinden sökülnıesi dernektir fakat 

iç~'t'e Slcandinavyalimanları EX.ETER vapuru 16 hazirandaı:ir~- Hazım ap arı : çıkaracaktır. 
"~Yecektir. den hareketle. Boston ve Nevyor gı- inkıbaz hayahn dOşmesidir. GRODNO vapuru 30 haziranda Sizi bu akibetten 

1_ ~NE va-·-· 14 L __ ! ___ _ı_ bek decektir.. Liynet ve amel için nebati 1 k Lo d H il · · ··k 
~IUJor. Rott:d:.: U~..L. EX.CAMBION vapuru 2 temmuzda ilaçlarla yapılan bu hapları ge ere n ra ve u ıçın yu vikaye eder 
ıı._ 't'e Skan . '·~, ~~- Pireden hnreket edrelc Boston ve ~ev- siz de kulJanmız. alacaktır. 
)\ilr; ~ dinavya limanları IÇlll york için yolcu ve yük kabul eder. ~===--~· ==--~--' DEUTSH - l..EV ANTE - Linie 

~.... • EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- SOFtA vapuru 10 haziranda 
~vıs MARITIM RUMEN da Pireden hareket ederek Baston ve Husus"ı muallim 
Aı .... klJMı>ANYASININ Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. Hamburg, Bremen ve Anverıten 
~A JUUA vapuru 16 bazi- Seyahat müddeti : ilk ve orta okul öğrenci- gelerek yük çıkaracaktır. 

;:a: .. 937 tarih' d w beldeni Pire - Boaton 16 gün (erine özel bir öğretmen NOT : Vürut tarihleri, va-
-~ b • ıne ogru yor. Pire - Nevyork 16 gÜn t · d 1 

Ctı 'te ':1&railya ve Ccnova için yol- AMERICAN EXPORT LJNES istiyeolerin gaze emız i a- purJarın isimleri ve nav on üc .. 
11-aae kabul eder. The Export Steamship corporation of j re memurluğuna müraca.. retlerinin değitikliklerinden me-

1-r~ d .. ~cket tarihleriyle navlun- ~evyork . atları. ıuliyct kabul edilmez. 
>"tt L_, C&itildiltlerden aeenta mesuli- EXIRlA vapuru 24 hazıranda lıma-

-a>u) etrnez. nunızda beklenilmektedir. Nevyork için 

d ~ fazla tat..."f> • • (L'--' L yük kabul eder. 
~ ıwua.t ıçuı JUllQ ııı.or· Senice M.aritime Roumain Buca.reat 

ltııda ~~ ve Tahliye binası arka- DURUSTO~ va~~ru 27 h:ı:-.:randa 
ltl~ ~ SPERCO vapur acen- bcklenilmektedır. Kostence, Sulınn. Ka-
tııır rnuracaat edilmesi rica olu- las, için yük kabul eder. Kalastan ak-

. tamıa prtiyle umum Tuna limanlan için 

~ 1'ELEFON: 4142/4221/2663 yük kabul eder. 
·~ Jolımton V arren Lines - Liverpool 

l<ıaı.1c 
lı1t' Boğaz, Buru hasta .. 

lan birinci mnıf 
'1911 mlitahasaıu 
N Yenebane: Birinci Beyler 
~ ~6 Telefon 2310 c., •. e
de: oztepe tramvay cad· 

11 992 Telefon 3668 
1-26 (481) 

AVIEMORE vapuru 2 7 haziranda 
beklenilmektedir. Livrpool vo An
verstcn hamulo getirecektir. Burgu. Var
na. Köstence, Sulina Kalas Te lbrail için. 
yük kabul eder.. · 

Soc. Ro,ale HODITQiM ~ 

DUNA vapuru 1 O tem.mil%& doina 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad. Bu
dapqte. BratDlava. Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .. 

Den Nonb Midelhanlinje Oslo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklenilmektedir. Pire. Sicilya. Diycp, 
ve Narveçin umum limanlan için yük 
kabul eder. 

Çiftçi ve hayvan 
Sahiplerinin na
zarı dikkatına 
li~Yvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
lllıde cihazlarını ve nesçlerini boz.mayanız. 

ı 'ha~ fabrikalan, yüzde kırk beı mevadı gıdaiyeyi haiz 

1
. • ugu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
•nde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

tı:Yv•nlarını:ıa ( Öküz başı ) markalı Turan mamul~b 
1 ~Pe yedirerek onların şayanı hayret derecede semız
~?kP kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 

1 
darda çoğaldığını göreceksiniz. 

~eccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
llıulata lı.mir ve civan umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
~t J C H · - t d .. • • emsıye muracaa e ınız. 

5 Gazi bulvar No.2 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

=····· . .. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• • Sıhhat eczanesı 

Daşdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

••••••••• 
···········································•••&••············· 

Fenni Gözlük için 

HiLAL ECZANESi 

Şık güneş, p!aj, spor •e tayyare gözlükleri attan, nikel, bağa 
çerçe..-elerle kristal camlar, her yerden çok ucuzdur ••• 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorları 
~~ 
~~ ~~~~ 

=::§§:;_ . 
~,, 

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

CEP V ANTİLA TORLARI : Küçük bir pil ile çalıf•· ...ıu~ 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bay;o .. t m . e 

d b·ı· G .. ır avsıye 
çantalarında ve cepler e taşma ı ır. ayet .. 

ederiz. .. .. nü Öz Ödemişli 
Deposu Sulu No. 9 - 28 

1 . v·ı .... eti Drcerdarlığından: zm ır ı ay · · t h ·1· · · d. h ı JJını a sı ı ıçın mesu ıye ma a -
Sahibinin vergi borcunuiain 12 sayılı hane tahsili emval ka-

lesinde karakol sokağı~'k· tarihi ilandan itibaren 21 gün müd
nununa göre hacze~'rıl:nıştır. Bu kerre yeniden takdir edilen 
detJe müzayedeySlmak pey sürmek v~ satış şartlarını öğren
kıymet üzerinj Defterdarhk Tahsilat kalemine müracaatlan. 
mek iatiyen1 2000 (1965) 18-25 

Dişleriniz.i günde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça· 
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ba
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz· 
lemekle ve parlatmakla kal
maz, ağızdalıi bütün mi k
roplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Şif A ECZAN~Si 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstab:r:arlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi iht iyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Veholid su tasfiye cıhazlarJnın 
lzmir mümessiJidir. 

Fil Başı Çividi 

Türkiyede sahlan çamaşır çivitJerinin en eyisi ve en mükem• 

melidir. Sahipleri, serma7esi ve işç ileri halis Türktür. 

Bazı çivitlerde olduğu gibi içinde çamasırlan yıpratan mad· 

deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 

verir, ikramiyelidir her yerde sahhr. 

Ege için umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me-

raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

Baş ağrısuJdan çok 
ıztlfap cel<ıyordum . 

·sefa/in aldık. fan -
sonra ne rahatım ! 

i r~ 
Bir tecrübe 

bazan inaana 
bir 5ok haki
katler öğretir. 
Baş ve diş, 

ağrısı, grip 
yaz nezlesi, ro-

matizmadan 
kurtulruak is
terseniz? 

Derhal bir 
SEF ALİN alı-
DiZ. 

Eczane} er· 
den 1 Jik ve 

12 lik amba
lajlarmı arayı
nız . 

lzmir : Sa
tış yeri TÜRK 
ecza deposu 
ve LÜTFÜ 
KROM 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Yeni gelecek göçmenlerin Urla tahaffuzhanesin den mürettep 
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Fransız parlamentosunda 
Sağ cenah meb'usları vergilerin art
ması haberini protesto etmiştir 
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başvekil, 
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Paris, 16 {A.A) Parlamen· - Hükümet parayı kıymetten ri geldiğini kaydetmiş ve 
todaki müzakereler esnasında düşürdü. Fakat sermayelerin av- reımi vergilerin yeniden tanzi
maliye nazırı Viennot Auriol hü- detine müsaade etmediği ıçm mini derpi~ ettiğini ıöylemi,tir. 
kümetin 1924, 1926 ve 1935 ıe- takip ettiği siyasetin mali ve ik- Fakat buna mu.kabil Yevmiye
nelerinde umumi kredi aleyhin- tısadi menfaatlerini kaybetti. ler arttırılacak ve bu değitiklik
de ayni hücumlara maruz kalmış Demiştir. ler halk cepheıi.nin ıiyaıetine uy. 
olduğunu söylemiş 50 milyar .Söz alan B. Reynaud da yedi gun olacaktır. 
franktan fazla bir servetin ecne- mılyardan fazla olan milli mü- Ba,vekil demiıtir ki: 
bi memeleketlerine Ritmi~ ol- d~f a~ ~ıtikrazına rağmen •İmdi- - Birkaç aydanberi mütema-
duğunu hatırlatmıs umumi kre- kı h~kümetin maruz kaldığı mü- di bir tazyik albndayım. Eier 

· ' tevalı 1' b h 1 "kr · diyi müdafaa ve bundan sonra .. ~a 1 
• u ran arı z~ etmış bizi komünistlere rapteden bai?la-

kalkınmağa teşebbüs etmek la- ve hukü?t~tan. orta sınıf ıle ame- rı gevtetmiş olsaydım, gerek hii-
zımgeldiğini kaydetmiftir. 1~ ınıfı ıçın hı~ felaket olan kam· kümet ve gerekse kendim için ko-

N d · f k' bıyo muamelesıni ve enfla~yonu 
azBır em~ş ı~ dı: t. k derpiş edip etmediğini sormuştur. laylıklar bulurdum. 

- u cserı vucu a ge ırme B Blum h .. k.. f f Hatip tam salahiyet 
için itimadınızı istiyorum. :kıy~etini muhafar:: •;e ı::::b~ sinin bir emniyet meselesi olu-

Auriol.dan son~a kürsü!e ç!- yo müiakabesinden tevekki ede- eunu zikrettikten sonra baflan
kan eskı başvekıl Flandın eskı- ceğine ve rantların devlet esha- mıf olan eser devam edeb"lmek 
den Caill u. Doumergue ve Poin· miyle mecburi tahviline kalkıfmı- İçin kendisine imkanlar verilmesi
ca.reye d~ tam ıalahiyet verilme- yacağına dair bir tadil teklifi ka- ni istemiştir. 
mış oldugunu ve hu hususta tf\· bul etmiştir. Bu sözlerden sonra celse bir
leplerde bulunanlara karşı sos· Başvekil bundan sonra bir nu· kaç dakika tatil edilmiş ve mü
yalist partisinin mukavemet et- tuk söyliyerek projeyi muhik gös- teakib celsede komünisti r halk 
miş olduğunu hatırlatmıştır. termiş ve siyasi sebeplerden do- ceph~indeki ittihadın bozulma-

B. Flandin hükümetin vergile- layı bir hafta zarfında borsada mruıı için hükümete tam salahi
ri ve tütün ve kibrit fiatlerini vukua gelen hareketleri hatır- yet vermeğe razı olduklarını bil
arttırmak hususundaki pro1esın- latmıştır. Blum bütçe güçlükleri- dirmişlerdir. Bundan ıonra re
den dolayı endişe izhar etmiştir. nin harice giden 50 milyardan He- ye 2'eçilmiştir. •......•..•..•••••...........•.•....•.. , .............•......•••••.•••.......................................................•......•. 

Verilen karar Üzerine -
• • er ın ve 

----------------------------------------~--------------------------------Tekrar ademi müdahale ko itesine 
iştira ettikle.-in · bildirmişlerdir 

Akdenizdeki Italyan ve Alman filoları kumandaniarına 
bu yolda talimat verilmiştir 

Akdcnizdcki Alman harp gemilerinden biri 

Paris t 7 (ö R) _ İspanyol hü- de İtalyan ve Alman filoları ku- ret oldt..l.. .. . l a· B 
' · ld ı· h 1 ·k· ı"lU gostermış er ır. u kümetçilerinc mensup bir torpito mandanlarına bu yo a ta ımat ve- a 1 1 ntı. · . d h .. . · · ·· ıı bes'metın a a rnusaıt te-

Laroşele gelerek Bilbaodan çıkan- rilmıştır. . . .. ~~yu er e. :;.e haşladıkl 
lan yüz kadar mülteciyi getirmiştir. Bunun üzerine ademı mudahale ko- gostermekte ve a\... . ..d h j"~1 

Londra J 7 ( ö.R) - Alman ve mitesi cuma günü umumi içtima yasetinin yeni şartla\ ~uda. aki~ sıf-
, k T4 ı· k · d ~· ·· ·d· · d __ _!l, e ın şa Jtalyan hükümetleri ls?any~ i~leri- hal~nd~ . toplanaca tır. . a ~. .?mı- e ecegı umı mı u~~ un. ~oıdır. 

ne ademi müdahale sıyasetı ıçın tenın ıçtımaı da pazartesı gunu ta- Londra , 17 (O.R). - . 
müzakerelere daha müsait bir ha- yin edilmiştir. Kamarası~~a sorulan hır sualt!lm 
va icinde devam imkanını veren bir Cumartesi gunu dört devlet vaben lıarıcıye nazırı _B. Ed~ İsp~n . 1 

kara~r bildirmişlerdir. Bu iki devlet, arasında hasıl olan itilaf ltalya ve yaya h::ırp m~~z~~esı. se~kıne manı 
ispanya sahillerinin kontrolüne iş- Almanyanın komiteye ne şa:tlar- o!mak ~~~~e h.~!':~~etın hır çok te?
tirak eden dört devlet tarafından la avdet edeceklerini tasrih etmıyor- bırler duşundugunu ve eksperlerın 
ispanyadaki iki taraftan isten~n te- du .. Berlin ve Romanın İspanyadaki beynelmilel ma~iyett~ ~ P~~n ha
minatm verilmesini beklemeden iki tarafın notaya müsait cevap ver- zuladıklannı soylemışhr. Dıger ta
ademi müdahale komitesinde di- melerini bekliyecekleri tahmin edili- raftan hasıl olan yeni şartlar karıı
ğer ıdevletJerle iş birliğini tekrar ele yordu. Şimdiki kararlariyle ~u iki sında hükümct lsP!'n~~ ~t~fı~ k.a
aJdıklannı ve ispanya sahillerinin hükümet istedikleri cmmyct g~- r~ımıf olan cc:nebı . gonullule~D?- gc
kontrolüne de yeniden iştirak ede- rantisinin dört devlet arasında .ha- rı ahnma.u lehınde~ gaY_J"etlcrını tek
ceklerini bild!rrnişlerdir. Akdeniz- sıl olan anlaımadak.i prtlardan ıha· rar de almek azmındedu .. 

J>c.ns ::ergisi biiyiik bir alakayla de
vam ecliyor. Her hafta Amcrikadcır. ve 
dünyanın dört yerinckn turistler gel~ 

mcktedir. Fotografta sergiden iki J:öşe-

B. Muasolininin kızı ve Kont Ci:ıno
nun eşi zevciyle birlikte çal~4ktan 
hoşlnnmrıktadır. Haricl Biya.s~e kMşı 

fazlı.r1ır. 

PuıJLar dolup bo§alıyor. Her köşeclım 
gelen sesler neşeli ve caziptir. 

1talya hükü.met~, 
ranm4!tn4 ,.ağmen ·1 .. beş harbını ka-
etmif değildir. Hal.4 ta~nı ihmal 
devam ediyor. Habeşistan<i .. am.eliyesi 
jcındannalık ihdu edilmqtiT.- nevi 

CUMA 18 HAZiRAN 1~ 
zC 

sır 
Resimli hadiseleri 

.Macar hukümet naibi Amiral Horty, sporcu bir devlet rei$idir. Atıtt 1tıt· 
rakı fazladır. Senenin birkaç ayını avda geçirir. Macaristanın sporcu d0vıd 
rci.~ini §tltomnda, bir köylii kızın takdim ettiği kır çiçeğini alırken görii1Jat
aı:.rı ·~. 

Limcınlıır etrafında tetkiklerde bulunmuk üzere bir Türk heyeti Kore • ' 
1la.:11L gidE'Tck tetkiklerde bulunmU§, Kopenhagdaki reami ricalle de tcmfl4' 
lor yaptnt§tır. Fotografta Türk heyetini, Danimarka hariciye nazın F~ 
lıoltekc (orf.vlaki zat) ile bir arada görüyorsunuz. 

Her yerde olduğu gibi memleketimizde de aıcakla,. birdenbire ba~tır0'' 
anbulda svhunet derecesi 30, şe1ırimizde 32 dereceyi bulmuştur. PlM!tJr' 

akın det.•am etmektedir. Fotograf, Florida pl8jmda çekilmiştir. 

~ .~. 

Zahirı aükunete rağmen Fili8ti.n hadiseleri h8.l8. yatışmış sayıtmat, 11::: 
J.alkı Filistinin ikiye 411nlarak Yahudiler ıçm husuıi bir ııatan ittihazı1•~ .'f~. 
dede itiraz ediyorlar. lngiltere hükümeti de bu fikirden vazgeçmiş gıl•1' '1' 

Takviye eduen FilUtin garnizonları 11eni hdd.iseler çıkmanuuı için ~ot' 
dikkatli datmımyor. Fotograf, aokaklarda dola§an devriyeleri göatertlle1't 

•• 


