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Sekiz yUz efklya Surlyede 
baskın yaptı 0---4..SC>N"E:: ŞE::~İTİ 

Sev ~~Uddetrürkiye içiolHariç için 

1 
e11elık --- --- --- / A.-;;- · · · · · .. 1300 2soo 

1 - I Q'll//k • • · · · · 700 /300 1 

~!ELEFON : 2697 

ŞA M, 19 ( A.A) - Sekiz yüz şakiden 
müteşekkil bir çete Sıifipenin lstamuvonu 
basmıştır. Çetenill takibi içm kuvvetü biF 
jandarma müJıezesi gönderilmişti,. 

~ ..___ Fiati ( 5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir YENt ASIR Matbaamıda basılllllfbr. 
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Kahraman kıtaatımız, Dersim dağlarında şakileri temiz
leme 
elde 

ameliyesine devam ederek mühim muvaffakıyetler 
• • 

etmıştır. Son çapulcu grupları da teslim oluyor. 
Islahat programı Şarkta çok eyi karşılandı. Şarkta halkın refah seviyesi yükselecek ,, 

lktısat Vekilimiz tebşir ediyor 

Divrig'te bulunan demir 
on milyon ton tahmin 

madeni 
ediliyor 

-YAZISI 3 tJNCtJ SAHiFEDE-

SON DAKiKA: 

Başvekili Elô.ziz halkı 
sevgiyle karşıladı 

çelik fabrikalarımızın inşaatı ilerlerken Otomobille T unceline hareket etti. 

elde edilen netice kıymetlidir 
ANKARA,19 HAZJRAN 

Anadolu ajansı ôildirHJOT 
~ 
t 

Direktif verecektir 
ElAziz, 19 (Telgraf) - Başvekil, re- oUarı p.i§ircrek gıda ihtiyaçlarını te

fakatlc:rindeki zevatla birlikte bugOn min ediyorlar. Bugün teslim olan bir 
EHlzize vasıl olmuş, halkın coşkmı te- eşkıya kafilesi, reislerinin müsademe 
mhüratiylc karşılanmıştır. İsmet lnönü esnasında maktul dUştüğünü söyle
burada kısa bir müddet kaldıktan son- mişlerclir. Şakiler son dakikalarını ya· 
ra otomobille ve maiyetleri erkfuııyle şıyorlar. 

birlikte Tunceliye hareket etmişlerdir. Elebaşı sergerde Seyyit Rizanın of~ 
Orada, ısüıhat programının bir gün lu Şeyh Hasan babasına isyan ederek 

evvel muvaffakıyetle sona ermesi hu- kuvvetlerimize teslim olmnk istemiş, 
susunda kat'ı direktifler vereceklerdir • babası bu hareketine mani olmuştur. 

Sarp dağlarda açlıkla karşı karşıya Asiler arasında açlık ve ümitsizlik son 
kalan şakiler yiyecek bulamadıkları dereceyi bulmuştur. lçccek su bile bu· 
için ~arlan oyarak buldukları yabani lamıyorlar. 

1stanbu1, 19 (Telefonla) - Son gün- yaşındaki Türkiye, başlığı altında neş-. 
lerde Türkiye - İtalya münasebetlerin- rettiği mektupta diyor ki: 
deki sevindirici inkişaf İtalyan mat- - cOn dört yaşını sürmekte olan 
buatında çok güzel bir ~kilde tebarüz genç Türkiye cümhuriyetine artık bü
ettirilmekteclir. Milanoda hariciye ve- tün dünya emniyet ediyor. AtatürkUn 
kilimi.z D. Tevfik Rüştü Arasla ltalya memleketinde şayanı takdir eserler 
hariciye nazırı Kont Ciano arasında ya- meydana geliyor. Anndoluda, Türkiyeyi 
pılan mülfiltattan sonra, mevcut dost- iktısadcn yükseltmek üzere endüstri. 
Juğun derin tezcihürlerine şahit olun- hareketleri inkişaf ediyor. idare ettiği 

maktadır. milleti çok iyi tanıyan Atatürk, hnlkın 
Torinoda çıkan Popolo gazetesi, An- bütün temayüllerini çok iyi takdir ede-

kara muhabirinden aldığı bir mektubu rck yüksek bir id:ıre kabiliyeti gös--
neşretmektedir. Bu gazete, on dört termektedir.> 

• Milli küme maclarında 
' 

maçından 'bir enstantane 
- YAZISI tJÇONC() SAH1FEDE -
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Gaip çocuk hikayesi 

Hadisede 

Kız kollejinde 

1Dün verilen veda müsa
meresi güzel geçmiştir 

Gizli nufuslar ka yde 
nasıl 2eçirileceklerdir 

Denizde 
Göztepcdeki Amerikan Colligiate lyetiştirmiştir. Bu müessesenin~ 

School (Amerikan Kız Kolleji) nde ı tiştirdiği talebeler hayatta muvaf 
yıl sonu münasebetiyle bir müsa- olmuşlardır. r 
mere verilmiştir. Bir çok kimseler Müsamere programına göre te~ 

• bu müsamereye davetli idi. · sil edilen bir İngilizce piyesi kıt 
Bır ceset bulundu Saygıyle dinlenen istiklal mar- lebenin muvaffakıyetle başard~ 

.. edide B" . • şından sonra Amerikan kollejinin iki (Rhitmyk) dansı takip e tı.ı 
Dün sabah uat Y •• •• umcı emektar direktörü bayan Persone bir tir. Türkçe Yaman piyesinde_..,. 

h mu .. du··rıu··k K d d s hkh d d f'tcı~ USUSta Um Um izdor 00b!1 a b:ie onun ~ hitabe ile hazirunu selamlamış, bu- rolleri deruhte eden Mahide, IJıı 
• • •• • n e ır ~at umnuştur. .. na bayan Rezan isminde bir talebe ve Niket alkış toplamışlardır. 

hır tamım gonderdı dde!hal d~lik'?izdetahkikan ç~nlm:!_~lanme müd- veda nutkuyle mukabele etmiştir. piyes muvaffakıyetli idi. 1' 
eıumumı çe ta uag ıt- B 1 k" p· · ba d ]ar• 

Bu 

. . tır u yı on se ız mezun veren ıyesı zı ans numara , 

Ad İyeye Verile ~ızli nufuslann ne suretle kay- Vali ve Kaymakamlar tarafından y ılan tahkik tta b sed. Amerikan Kız kolleji, senelerden be- mektebin marşı takip etmiş ve 111 

• dedileceklerine dair nufus umum ehemmiyetle takibi) kaydının bazı K _a~h M . aM nah~ ce wlın ri lzmir muhitine lisan bilir talebeler samereye son verilmiştir. 
··d·· ....... d . ..!ı~ d.. b' 1 w 1 1 ak •~- ld... a&aoa uaevı e un og u 

k b• l mu ur llgUn en VUAfete un ır ta- yere- .e yan lf 0 ar an~t lgt s·· • Sa d •t ld .. -
ce ır mese e mim ge~iştir.~ .. . ve bu w yüzden mühim ~anlı§lıklar .;ıı:ıam: Bü: =~~eı::e:~ -== Ayrılık yıllarından sonra •• •• ı d • Askerı malı mükellefıyetlere, ev- yapıldıgı ve bunun da bır çok yol- d . d. 1! Y • Y § 

goru me 1 lenmede olduğu veçhile medeni ıuzluklara çığır açbğı yapılan teftiı- a ~~ k ·1 b" likt t Kı b l b . k ~ 
Bursalı fabrikatör B. Mehmet ile hallerde, devlet i~lerinde ve ~e~- lerd~n.~nla§ılml§br. A • makta ikena ü::;n ~:y:ı .. ::İr~ ay o an ır gene ı11 

Bu d bayt B Azız. ar .. "mda id- tteplere duhulde ehliye~ mahkumı- Sozu geçen umumı tehligatta K .1 dd . d tur t t 
ca a ar • ..... t t tih• .. 1üm1 .. b k . eçecı er ca eaın e o an oru-

ctiab olan çocuk hakkındaki tahkikat ye er ıne, o e umumı a - tahkikata sevkedilmeme:;i bildiri-! nunun yanına gelmia ve kendisi ile l bl k t'' 
aon ıafhaya gİrm.İ.ftir. Emniyet mü- ~~rın =tuna, yeniden doğumla len nufuı h~daki ilm~a~~ler~eıgörü§tükten sonra t~krar Kasabaya n· ası Q asına QVUŞ I' 
diri B. Salihaddin kısa bir zamanda ır ta haklann kazan~asma yalı"'UZ senesı ıçınde tescil ettirilniı- gitmek üzere evden çıkmııbr. Bün-
,-aptığı tabkikab sona erdirmit ve bu v: bat~!a"nın haklarmın ıskat ':e- yen ve aakeri v~ mali mükellefiyet yaminin gözlerinin çok az gömıeai . . . .. A • şsJıl' 
suretle i§e bir son verihniftir. ly ~ıline, ~~!.ve ~vlenme 1!e ıçağma gelmemt§ olup ta ebeveyni- ve vürürken ayaklarının titremesi -Baştarafı 1 ıncı Sahifede-- İşte Darulaceze kapısınd~.ı ~ 

Haber ald"' .. B. Meh _ tevaruse ve dıgen uzennde ve ~el~- nin kaydı 0 mıntaka nufus memur- ae~bi le deniz kenarından geçer- ler. Ana, baba ve üç çocuk .. tki kız ve bu vasiyeti yerine getirmıştır. f 1' 
.. ~kgored. • "tol yet, vellıaaıl YB§, karabet ve mihri- l w d b I an gayn" r,.•"t k !k dy • diia.:;;;Ü tahmin edil Lir oğlan .. Yurdun istilası sıralarındayız. Nazife Nazmiyeyi nnsıl bulmuştur? 

met, .çocugun yme en ısıne aı - yet v ed .. ball rd h bn b" ugun a u un ~ı me - en enıze -:r"'"'"6 - • • e , 
duğunu iddiada ısrar etmektedir. k e m enı e e ar~ . ır tumlar kasdedilmİJtir. Ebeveyni- mektedir. Bunların bulundukları Kınık ışgal altı- liin hayırlı bir tesadüfiyle .. Nazıni>' f 
F-'- t B Azi . ld w hakkındaki ço tartlanna esas olması ıtibarıyle . ka d d -~ im ., • • • • • ,, • na düşüyor .. Kaçıyorlar .. Dağlardan, ba- taııyonda yalnız kalınca yollarcl• ~..Jf 

.... a • zın o ngu hususi v "d " eh • t" nın y ı ora a mevıı.u1. o ıyan ve- .d ( • k B 1 k . . · ·. -""' 
kuvvetli deliller ka ıında da bırakıp d e 1 arı emmı~e ... m~y- a kaza haricinde bulunan . li nu- M ktep 1 a re erı yırlardan yayan geçer~ ~ a ı ~ıre mı- rişan bir halde sürünüyor .. Bir aY -" 
.n d.. ... rflkar rmi• bu- anda • b';Jlunan nufus kütuklerın- Yfu lar il b ka b" k dgızk ti e yorlar. Oradan da Swııgırlıga geçecekler. Bandırma reji müdürü B. Ahmet (-1.ır 
-vurıaya onmege ar ve :r de he· esın ka dı kad ıhh t ı e aş ır aza a ayı ı f .. f F k ki .. .. . 1 k. / 
(~aldadır Meselenin imdilik ad- . : .. y ar s a ve . w• • ilrn::L_L - • Arap har lı nu us tez- ·a at cocu ar yuruyemıyor ar artı . bu kızcağızı görerek haline acıyor "' 
• • • . • f • .. .. hakik n de muntazam bulunması, iken yer deglftırme wıaoerı ver- Hele en küçükleri olan oğlan kardeş- • k 1' 

lem
liyeye !"t· eti edilecek bD' ciheti goru-1 aksi :J lin serek balkın medeni İ§- mekaizin gizli nufwtan İmİf gibi kerelerin i kabul leri .. Taşımak mümkün olduğu kadar ta- 1~1tlı~ 0

1 
larşak '- ya~ınl. a allıy~r. ç~;, 

e!Dlf ır. id ıledndc ve gerekse devletin idari, alelide bir ilmühaberle müracaat edecekler <ııyorlar onu .. Sonunda ana baba bakı- ~ e;:y e a~~- vı ay~:ı:ın~· k.,, 
Bay Mebmedin Sunada yen ° en mali veaair muamelelerinde pek edenlerin kayıt v~ tescilinden önce yorlar ki küçük yüzünden hepsi düşman ~a zona gı ıyor. a ır ço ~ 

bazı tahkikatta buhmacağı ve kuv· büyük kanııklıklar mahzurlar ve tetkikat ve tahkikata gİrifilmesi ve Diplomaları doldurulacak ço- eline düoecekler. KOTkuyorlar, çocuğu yet ve kazalarda dolaşıyorlar. '? bd' 
vetli bir ih~~lle ~ ~dliyeye m~- sakatl.ılde doğuracaiı tabiidir. bunlann aslı ahaliden bu!unduklan cuklardan mektep i:!fueleri k yen! dağda Allaha emanet ederek diğer iki bir lcız oluyor. B. Ahmet Haınclı ı,eılı" 
~caa! edecegı zannec!Jiyor • Bu ha- j Bu ~le evvelce yapılmlf olan memleketten dahi sorulması lazun- 1 ~arflerle . yazı~lf .. n . ı ~~z .. ~~~ı kızla Susığırlığa varıyorlar. Talileri var- rada Bafrada memurdur.. KIZl ~ 
dısenın en ıon ~as~ın Burıada ;müteadd1~ tebligatla gizli nufusun dır .. Kanunun tahmil ettiği bir takım ıstemektedır. ~ul~ d~ektc:>r~ugun- mı§, çocuk dağda bir Çerke5 çete- Ahmet Yıldıza nişanlıyor ve evleıı 
mevkuf bulunan Huseyın tarafından tescili bır takım •-•tırmalara tibi ük. il f. tlerd kaçınmak - '- d~n mektep dırektorlukl~n ıle bat si tarafından bulunuyor. Tesadüf, yor .. 

dınla~•---::.. d tahmin edili --s- m e e ıye en mu.K- .. w tiki · ·· deril b. ta rl•' 
ay "~' a yor. tutulduğu ve bu esas üzerinde nu- sadiyle muhtarlardan istihsal olunan ~etmen . erme gon.. ec·· ır • bunlar da Susığulığa geliyorlar .. Dağda Yeni karı koca lzmire geliy~ uf 

.., • • '
1 

• • ' ' ' .. _ •• fus memurlan keyfiyeti takiple mü- ve hakikate uymıyan ilmühaberler ~ımde y~n~.har~erden on'ilin·~ki vahşi hayvanlara yem olduğu sanılan Nazmiye ailesinden nasıl ayn duşt ~~ 
Degırmendere koprusu kellef bulunduğu halde 8/7 /934 üzerine bili. tetkik ve tahl:iki kayıt 1 rıyet hükümetmce ver ,.w ış, e... çocuk ailesine kavuşuyor.. nü hatırlamaktadır. Ablasının. er v 
MUteahhlt Bay Yahya tarihli um~i t~bli_gattaki (Muh- yapmamalarının alakadarlara ehem-·h~~le!l? ~~~~~ ı!::'~~1j:!~ Fakat di~:r bir.~elaket ~il.eyi b~kli- kardeşi~in adlarını d~ ~ili~o~. fa~:tjr 

Granite ihale edllml,tlr ltar ve Beledıye ilmühaberleri üze- miyeÜe tebliğ edilerek umumi hak- d~gııt~lmlme ad w ih l · d'lik b yormuş .. Gunden gune genışlıyen ışgal cuk halıyle onların huvıyetını tesp•. ~ 
. ktum ka l . "im • bır emır o ıgı c ete ,ım ı u h .. d kal k · · t t b ı v ·çııı Menemen - Muradiye arasında rme me ~ yıt arın ıcrası ve bu lann zıyaına meydan verı emesı- .b. it l d verilmemesi sa ası 1.çı~ e mama ıçın san u a cek noktalar hatmnda kalmadıgı 1 ,.# 

inp edilecek betonarme (Değirmen yolda halka mü§külit gösterecek nin ve kütüğe geçirilecek kayıtların f~ld" .;ız~ t~ :ıra mey an geçmek _ıstı~orlar. Trenler dolu .... ~~~ Ahmet Hamdi bir türlü onları bul }I 
dere bu .. yük. köp..:;.ü ) nun·· ın" &A•b memurlann da İ•ten men'i ve bu İ•in 11hhatinin temini lizmıd·r 1 ın mıf ır. bulri\ak ımkanı yok .. Ana, baba, buyuk t N ıJ ki nl d Nazmiyeyl• ~.Jıl 

• Uı9 ~ ~ -:c • • .... .- ı ı ı" ı ı ı • • b l k.. ..k __ mı~ ır. as o ar a iP ... 
~~~~~~~ei~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~ u' . ~~~~~ru u~n ~o~ba~~~~~p~~~.6 
edilmiftir. Köprünün in,aah için Kız kaçırmaktan dog.., an c"nayet ç rapor lan trene zar zor binerken tren kalkıyor araştırmaları lio§a çıkmıştı. "..il 

••t ahhit tarafından L--1-'-•-- s· b. . ı d ve zavallı Nazmiye kalıyor .. Artık onu . . bl er 
mu e wu.u-wwara lr ırıne uygun O ma 1- bulmanın da imkaru yok .. Kim alıp la- Bir tesadüf Nazmıyeyı a asını 
bqlanmııbr. K t•l M f h Ad• • .., h k•I d"ld" . yanlarla karşılaşbrıyor . . ".. ... a ı usta a a ıseyı gından eyet teş ı e ı 1 tanbula getirecek} v b. ..-dl 

l il Zavallı annenin içine dert oluyor... Acı habrasını anlatbgı ır 91 ~ 
ava t genç KftJ'§ıyakada Menemen yolunda Avı vl .. 1 . d 1 0 _Ayol diyorlar senin ablan • · b'l d ıl ak g ıya ag ıya goz erı o uyor. ç sene , , 

1111 • •• sonra a o uyor. ur en azmıyeyı ça- .,.. Su arı~ında boğularak l ı t ? iki otomo ı arasın a • aım sure- d - 1•. öl"" k N · · dal Darülacezede çalı~ıyor. ...1 

öldU nası an a ıyor • ti~!e ölen ja~darma Ahmedın ölu- ğırmış ve ona demiştir ki: Ve i;ıte böylece iki kız kardeŞ_lc~ı 
Dün sa~. .~.~ıyakada Soğuk mu.~e sebehıyet ve~e~le maznun -Ben Nazmiyenin kahnndan gö~leri- ~v~şl.ardır. Erkek kardeşle~i şirndı NJ' 

,kuyuda fecı hır olum vak' ası ohnuı-J Ş h •tJ kt ( • J A • f • • t• ki • • şofor Mehmet\e lbrabımm muhake- mi kaybettim .. Onun kabriyle ölüyorum. lıgını yapmaktadır. Nazmıye ve . 
tur. Saralı Ali oğlu yirmi yaşında a 1 er ma U ) e rı f .. lllll SCVIŞ 1 f'rIDI lm~l~rine dün ağırcezada devam edil- Fal:at Allah büyüktür .. Bir gün olur da çok memnundurlar. Nazife diyor kı 1,.v 
Şakir,ıebzebahç~sini~~~ken~~.~ı hadisede cebir ofmadıgJ-tUJ söylediler mıstır. .. . . kardeşine kavuşursan ona niçin öldü- -Hayatımdançokmemnunurn·~idı' 
tutmuı ve ıu angının ustune yuzus- _ _ . ~aza ~~nda m he?dısle~, bır- ğümü söyle .. Ve gözlerinden öp benim le ablama kavuştuktan sonra ye 
tü .. d~.ıerek boğulmak suretiyle öl- Kemalpqa kazasının Halilbeyli l Vak'anın §ahitleri dinlendi .... bırıne zıt iki ra~~ vermı§le~dı. ~~ için... dünyaya gelmiş gibi oldum. .,;;/ 
muftür. köyünde Mustafayı öldüren Nuh 1 Maktul Mustafanın akrabasından raporlardan bınıı kababatm şofor =----------iiiiöiiiiiii_.~;;;;;..;o------.-----.------------;;;;;;;;_.. 

Tahkikata müddeiumumi muavi- oğlu Mustafanın muhakemesine :Zahide ıunlan söyledi: Mehmette diğeri de lbrahimde oldu- '1 ürk Filozofu Kuşadası 
ni bay Rüıtü.~l:.~~~~ur. dün ağ?:- cezada ba§lanmıtbr· 1 -Arife kaçınldıktan sonra kar-ığunu g~~t~rmekte idi. ~n def~ ~a- B l d" . . "k"yete 

, Suçlu Mustafa ıu izahatı ver- de§i evimize geldi.. Bizden Arifeyi fıa vekae umuru cerrıye mudur- lbnı•sı•na e e ıye reısı ŞI a 
San at okullarında mİ§tir: . • • sordu .• Yok dedik .• Elindeki çiftellüğünden.g~len rapord~ mazn~L:r- • 
Çah,anların kazanç - Vak'a günü ava gıbnı§tun ..• tüfengini üzerimize doğru tutarak dan lbrahı~ın kabahatsız oldugu bıl-

1 
k cevap verıyor I 

vergllerl Kız kardeılerim Arife ve Tevhide atef edecek oldu .• Ben «Ateı etmeldirilmekt<:<fır .• ~ahkem~ce ra~o~l~ ÇİD yarin a Şam YENi ASIR GAZETE~ 
Mıntaka san' at okulwıda müteda- evde yalnız kalmıtlardı. O. sırada dedim.» B?rakıp gitti. 1 ara!_mdal:~. m'!bay~netın h.~llı ıçın • SAYIN MODORtYETI eti'/ 

vil sermaye işlerinde l tınl ak halamın çocuğu Cafer geldı, kız Arife ile maktul Mustafa öteden tznıır. ~uhen~ıslermden murekkep ffi er asım Var 13/6/937 günlü gaz~~ 
bazı kimselere günd likça J§ . .: • ~ kardC§İm Arifenin Mustnfa tara- beri sevişiyorlardı.. ı dört kı~ıye tetkikat yaptırılmasına ka ikinci sahifesinde ıoför Şü ~( 
ve bu gibilerin kazan~ ver;~nkan':~ lfından kaçınldığını haber verdi. Arife val:'a günü ken ri rizasiyle ı' rar vcrilmi~tir. Bu mühendislerin - Ba~ taralı birinci sahifede - zasiyle inti~aı: ed~n mekt~pl~ 
nunun 20 inci maddesinde yazılı ser-1 _Derhnl .ata binerek köyd~ki e~- kaçmı;tı.. hazırkd klan rapor doku~ temmuz- de (tbnisina) nın hayatı hnkkındn bir !adas~n~a ehlı:sız. dd'şofor ~ 
best meslek erbabından addile vcrgi-ımıze geldun. Ve kız lmrde§ım Ari- Diğer şahit H!ltice de Arife ile da mahkemede okunacaktır. konferans verecek Bay Rahmi Bala- gına aır yapı ı ıanın .. ev.. 
ye tibi tutulmaları l.azımgeldiği bil- ı f enin kaçırıldığını anladım. Kaçiran Mustafanın seviştiklerini söyledi 1 k ,..& w •• l d!* :"ır•• '*_";" d ban da fclsefclerinl anlatacaktır. . olduŞun? . ve ~a! . gö~dü~~ 
dirilmi§tir. Mustafonın evine gittim. Orada bu- ve dedi ki : ı orauugunu soy e ı .. b_ustaı~ya :ı: Bütün münevverlerin büyük bir keyhf~retmB ttı bıldırmıf lart~~ 

l b• ka kad Arif . . . - Avluda dola•ma belki karde- adamın nnılması to""renın· de yer nlacak- fveçd ı ed ~.le e !?~.memur ıı. ~ • • • • '• _,, unan ır ç ma enın nere- - Arıfe Mustafa ya l{açmak ıs- . . :r • •• •• •• • - ıiUı V"' 

Hav. a postaları de olduğunu sordum. lzmire gö- tediğine dair haber göndermiş Mus- ı;ım Mustafa gelır se:.u oldurur dedı. Innna şüphe y~kt~.. . e::1c~en~~~~nd~~etı:yin edİ""J 
tu .. rdüklerini söylediler T-'--- ··t t f k km kızı b t klif" . l O sırada suçlu Mustafa komıunun Bu büyük Turk ıçın İstanbul üru- ld w t ·ız: .. ~"1 

• ICKl"lU" o e- a a or uş n u e mı ta- k" •tliğw• de . Ar.f . o ugunu sayın gaze en •» 
Hangarların keşifleri den beriden sordum ve Zaimin evin- bul etmemi§, sonra kızın anasından ıre.mı m n atq ettL 1 e 0 versitesi de ayrıca pazartcsı günü saat sütununa derciyle tekzip edi 

tasdik olundu de olduklannı öğrendbı. Derhal ve babasından istedi. Hep:ıi razi ol- vakit Ah 
1

_.. . 14 de bir toplantı hazırlamıştır. Me- • d . f 
oraya gittim. Kapı kapalı idi. Duvar du, yalnız kardeıi Mustafa razi ol- 7.. .. ·'l§~ onu. öldüreceğine rasim ve konferanslar radyo ile neşro- nca eK:ı;:~ı Belediye reif~İi ~cil 

Cumaovuı istasyonu civarında üzerine ~ık'!'1"~ içeri baktım. O madı. Ve hatti verirseniz hepsini tc- benı oldu~seydı, ded_ı. . • Iunacağından şehrimiz Halkevi de ayni M. BERBER~ 
kurulması tekarrür eden hava istas- ıırada evın ıçmde bulunan Muıta- mizlerim. Demis .. Vak'a gÜnÜ Ari-1 Daha bır çok §ahıtler dinlendı .. saatte radyosunu ayar edecek ve bu ~-•mmw.ııt•~:m•
yonu yerinde vücude getirilecek fa üzerime tabanca ile ate§ etti...: fe kolkola vaziyette ge!diler Zaimin 1 Maznun Mustafa kız kardqinin merasimi dinlemek isteyenler Halkc- 1 H ) k ~ d 
hangann plim Nafia vekaletince taa- Hemıiremin kaçınlmı§ olmasından evine girdiler. Orada kimse yoktu. zorla kaçırıldığını söyledi ve bu- vi salonunda yer alabileceklerdir. 3 e V 1 D e ~ 
dik edilerek iade edilmiştir. Hanga- ba§l:a üzerime silah ta atılması i1e Ben arkalannı takip ettim. Orada nun için bazı §ahitler gösterdi.Mu- ...- ~ 
.nn keıif projesine göre inşaatı 16 kendimi kaybettim. Ne yaptığımı Arife bana Mustafayı sevdiğini fa- hakeme bu §ahitlerin ce!bi için bq- lstnnbul, 19 (A.A) - Büyük Türk 21 Hazi:an pazartesi günU ı:Jı:. ı 
bin dört yüz üç liraya çıkarılacaktır. 1bilmiyorum.. kat kardeıi Mustafa.dan da çok ka bir güne bırakddı. filozofu ve tıp üstadı tbnisinanın do- spor komitesinin toplantısı va••'' 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 
Bu 

IZMIRllE 
günkü matinalarından itibaren 
iLK I>EF A 2 YENi FiLM BiRDEN 

1 - BiR y 1 L D 1 z s ö N E R K E N ( ~~~NAA ) 
Billur sesli ( CONCHİTA ::'.UPERVİA ) nın teğanni ettiği Garp aleminin en yüksek opera parçalarile bezenmiş 

hazin, çok müessir a 5k hikayesi. .• 

2 - PETRESBURG GECELERi Komedi ve operet filmlerinde temayüz eden: PAUL 

HÖRBlGER ve sevimli yılllız ELISA JLLIARO tarafından temsil edilmiş muzikah, şarkılı büyük film. 
3- ~#llKI 

······?········································································································· ........................................................... . 
SEANS SAA TLERI 

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

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

kuz yüzüncü yıldöntimü münasebe- ................................. . 
tiyle 21 Hazirnn saat 14 de üniversite-
de konferans salonunda yapılacak ihti
falde lstanbulda bulunan bilU.mum say
lavlar davetli bulundukları Türk tarih 
kurumundan bildirilmiştir. 

Yeni Adam 
181 inci sayısını okuyunuz. İçinde 

İsmail Hakkı, H. Avni, Adnan Cemil, 
Hasan Ali, Dr. 1zzeddinin yazıları var
dır. Bu sayıda İsmail Hakkının İnan

mak adlı bir piyesini tefrika ediyor. 
cDöneruer> başlıklı makale de çok şa
yanı dikkattir. Bu sayıda iç sosyete, dış 
sosyete, kültür, haftanın düşünceleri, 
hüla.salar sayfaları var. Epikürün bah
çesi ilavesinin 11 inci formasını da ila
ve olarak alınız. Karilerimize tavsiye 
ediyoruz. 

BORS" 
Uz Um 

ç. fiat ıS. 
481 Esnfa bank. 3. 75 ı.S· 
149 M.J.Taranto 12.50 1Z·,n 

97 J.Kohen 12. 16·~ 
41 Kazım Taner 16. l'-
16 Suphi Erkin 14. 

790 Yekun 
443008 Eski yekun 
443798 u. 

" Zahire 
50 ton Bakla 4.25 

10000 kilo P.çekir. 3.25 
1963,5 ,. yapak 52. 

18 B. Pamuk 46. 



~ ao HAZiRAN 1937 

Dersim 
son 

harekatının 
safhası 

latanbu] 19 (T . 
laırıct I .: .. clgraf) - Ba~vekıl 
?İnd nonu bugün de Elaziz yolu üze-

ğan bizznt hnrekat sabasına giderek 
direktifler vermiş, Elazize dönmüştür. 

C~kl 8:Yahatlerine devam etmişlerdir. 
l\lla . ]crı her Yerde halkın ihtiyaç ve ar-

rıy c k 
lırı Ya ındnn nlakndnr olan, hal- !eri temizleme ameliyesine ehemmiyetle 
1-dar ar~,ına karışarak hususiyetlerine devam ederek büyük muvaffakıyetler 

En son alınan haberlere göre kahra
m:ın kıt° atımız, Dersim dağlannda şaki-

&cvo'ı ~ufu;z eden Ba§Vekile büyük bir 
.. Roaterilrnckt d. elde etmişlerdir. Dağ zirvelerindeki da-
şat'- c ır.. w k 1 d 1 I 

11; h kk gını yer er e rast anan çapu cu grup-
Pro<h a ında hazırlanan ıslahat 
h ... arnı b .. ·· Ş k lan şiddetle darbclenerek teslim olmak-

ilhaaaa • . utun ar ~ vilayetlerinde, tan baııka çare bulamamaktadırlar.Ser

'"t'!HI ASIR 

Hariciye Vekili hareket etti 

Bağdat ve Tahranı ziyaretten sonra 
Kafkasya yoluyla Moskovaya gidecek 

Pct b• rnunevverler üzerinde müs-
"-tkın ır tc:air bırnkmıııtır. Yapıcı rejimin gerde Seyyit Riza, yaptığı hareketlerden. lktısat Vekili B. Celal Bayar 
'Uatırıd t~lır kaynaklnnnı arttırmak hu- i~lediği cinayetlerden pişman olmuştur. 
Ş.tlı: "~· J ?nesaisi tnkdir edilmektedir. Kendisini affettirebilmek için her çare- Ankara, 19 (A.A) - Şarkta büyük Dr Aras ve CeltU Bayar istasyonda eden Irak hariciye nazırı Naci Elasilin 

Bağdattan dönecektir 
\'iycı· ayetlerinde de halkın refah se- ye ha~ vurmaktadır .. Reislerden dehalet bir seyahat yapacak olan Hariciye Ve- büyük bir kalab~ tarafından uğur- bu ziyaretini iade eyliyecektir. 

' Yükaelecelttir edenlerin sayısı artmıştır. Şakiler çelik kili Dr. Tevfik Rüştü Aras dün akşam !anmışlardır. Dr. Aras Bağdattan Tahrana geçe-

HW:ZZ7.El'Zıl~~J!Z'LZ".a&DIG 

Atatürk 
Yalovayı 
şereflendirdi 
!stnnbul, 19 (Telefonla) - Bü

yük Şef Atatürk bugün Yalovayı 
şcreflendirınişlcrdir. 

fZLO"-L7...L:.irt<r"iM*fNMWitiP' 

H. Vekiline 1•1&hat . h .., eks · 1 k1 K-~ ~ tedbirlerine mukavemet eden bir ağın iç.ine düştüklerini .ni ayet an- saat 21/50 de ıoros prcsıy e şehri- 1ki vekil doğru Bağdada gidece er cek ve or:ıdan da Hazer denizi ve c.u-

İçin b mahdut aşiret reislerinin tenkili lıyabilmişlerdir. mizdcn hareket etmiştir. ve birkaç gün Irak hükümetinin misa- kasya yolu ile Moskovaya gidecektir. M • J 
liıd aılıyan harekat eistematik bir ~e- General Alpdoğan Baııvekile mü- tktısat Vekili Ceıal Bayar ve !rakın füi olacaklardır. Iktısat Vekili Celal Bayar ise öğ- eneme DCJOgv U c dev Ank 

anı ediyor. General Alpdo- laki olmak üzere Elazize gitmiştir. Ankara elçisi de ayni trenle hareket Dr. Tevfik Rüştü Aras bu suretle bir rendiğimize göre Bağdattan araya k ) d k 
A - cylcmislcrdir. kac ay evvel resmen Ankarayı ziyaret avdet eyJiyeccktir. ve a et e ece 
l"\Ca ba ne yapacaklar dersin iz? ....... ~ ................... Tkt~·;~·t"""\i"~kiii;i;· .. ·ı;bŞi;· .. ;;üy~;··· ..................... _.. kiliAn;:r~,1~~tn..A~~u ~!:e ;:; 

Vataniler Hatayda bir 
teşkilat kuruyorlar 

iG~~•nbuJ, 19 (Telefonla) - Süriyede vataniler arasında ikilık 

Divrig' te bulunan demir 
tahmin on milyon ton 

madeni 
ediliyor 

dat, Tahran ve Moskova seyahati do
layısiy le Ankaradan gaybubeti esna-

sında hariciye vekaleti vekilliğinin si· 
yasi müsteşar B. Numan Mcnemenci-

oğlu tarafından idare edilmesi reisi
cümhurun tasdikına iktiran etmiştir. 

Y•p en güne artmaktadır. Süriye bütçesine Sancakta propaganda Demir ve c, elik Labrı·kalarımızın inşaatı ilerlerken 
P•r llıak üzere tahsisat ayrılmışbr. Vataniler kendi aralarında da ,- ~ 
tt01~ ltoplıyarak Hatayda tahrikat ve propaganda işlerine tahsis elde edilen netice kıymetlidir Müdafaa nazırı 
~eu11 erdir. Bu adamlar Hatayda propaganda teşkilatı meyclana • • • ~· . d ı ti t 
~ek tasavvurundadırJa -Baıtarafı 1 mcı Sahifede-- dan matlup §Craiti haizdir. Cevherin izaha muhtaç bir şey degildir. Bu ke~- Roma a Z yare er yap ı 
]93 - · ka gösteriyor. Bu itibarla nıcınnuru-'.bugünden görülebilen kısmı 400 mctxelfin gerek ayni m~tak:da gerek !.ür~- Roma, 18 (A.A) -Irak milli mü· 

J sen • k k kl r m l? yetle istediğiniz rnalf1ma~ı v~iyorum. 1 uz.unluğunda, 200 metre genişliğ~de, ·yenin .diğ~r .rnüsaıt daglarmda muma:-~ dafaa nazırı. dün Ciampino tayyare esı re OrUnU zraCQ Q • Demirin hususi chenunıyetinden balı- 100 metre irtifnında mahrut halinde! taharrilerımıze hatcme vennek değil meydanını zıyaret etmiştir. 
S se lüzum yoktur sanırım. B~ nıaclenin ' bir dağ z.irvcsiclir. Cevher siyanit taş-. bil~ bunl~rı daha. ziya~; ~eşvik. ede- Hava işleri müsteşarı tarafından 
0\7yet t • ı • •• ve demir sanayiinin ehemmıyetini ıha- Jariyle laistalin kalker tabakasının te-I cek bır hadıse teşkıl ettigmı de izaha f b. ..~ 1 . f . 

l ayyarecı erı 00• kiki sannyileşme, milli korunma ve 
1m.ns hattında bulunuyor. Mahruti şe-llüzum görmem. ~r~ı~ şere me ır og e zıya etı ve-

• kurulma bakımından büyük ehcmmi- 1ki1deki bu ana kütleye müvazi cevher Divrig sahasında tetkikatımız de- rı mış ır. 
erın • •• d yetini büyük Başvekil tsnıet lnönünün 

1 kafaları ve yine bu kütleden a~ılmış v:un ediyor. :ukarıda b~~~erlın Çe~oslovakya • Almanya 
1 gorme en uçuyor Karabiiktc temel atış merasiminde iratl damar halinde demir. cevherlerı de b~r .kab_uk .halın~e.snth.ın.da gorülenlere Sıyasi görüşme-

"Q§hıgto bm·urduklnrı nutukta en beliğ şekilde. şimdiden görülmektedır. aıttı. Şundı derınlil<lerını arıy~ruz. Bu 
tq~·aresuu::• ~9 (A.A) - Bir .Sovyet uçmuştur. ifade edilmiş görüyoruz. . 1 Cevher Magnetit denilen 

0

miknati- aramalar da mii~be.t netice ~er~~ ~.1- J b ) ki 
l'al'a inınC!d §ımal kutbu yolu ile ka- Vaşington, 19 (A.A) - San Fran- Bu itibarla ve kumıa mesaisi içinde!si cinstendir. 1htiva ettiği demır cevhe-lnız bu madene ıstınadcn bile Turki_y~ ere aş Jyaca ar 
~te ~ k en San-Fransiskoya gitmek sisko istiluımetindc uçan Sovyet tay- olduğumuz kcI)<li fabriknmızn keneli ri nb;b :!ti yüzde 60 _ 65 dir. Bu cevher: dünyanın en zengin ve en kıymetlı p 

19 
(A.A) _ Al il Ç 

~os ovadan hareket ettiği öğre- yarecileri Francoi jöscph topraklarını topraklarımızdan kAii iptidai madde de meşhur madenlerden 1sveçin Kiruni-1 madenlerinden birine maliktir d<:IDek k rag, . manya .eh ke-
~- - • · 1 d" Al 1

--' d j · kabil 1 kt Bö" ı b" · t h oslovakya Bruno Veıgel meselesı a -• "'111 ~ geçmış er ır. as.IU! ra yosu o ara- bulmak zaruretiyle demir araştırma- vara ve Sovyet birliğinin Magnitogorak-1 o aca ır. y e ır vazıye a- . ~ .. .. . 1 cak 
~o istik k~, 19 (A.A) - San Fran- lık 82 deı;ece arz ve 54dercce tul dai- larımıı.a hususi bir ehemmiyet vermiş taki en bilyük metalurji tesisatında mes- linde demir ve çelik sanayii planımıza kında sıyası goruşmelere baş ıya -
l'~e.ti anıetinde uçan Sovyet tay- resi üzerinde bl!Junan tayyareden bir bulunuydruz. 1 net teskil eden Uralın Miktantisdag da büsbütün baş'ka bir ehemmiyet ve larçlır. Çekoslovakya, Almanyanm Prag 
C~l)te. Sovyetlerin Vaşington sefiri haber a~tır. Tayyareciler önlerini Şimdi bahsedeceğim Divrig'de dpnlr aduıdakt maden yatal.darmdan -çıka- vüsat vermek icap edeceği tabiidir. sef.iıiyle mutabık kıılarak Alınan mat· 
~ttdir:l'e aşağıdaki telgraf1 gönder- gö:nıcden uçtu~arını ve soğuk ve kı- madeni, bu mülahazalarla Hekimhan- 1 nlan cevherlerin cins ve ayarındadır. Maamafih şimdiden mevcut ve ebem- ~u.atmın h~cumlan. dumuru~. pr· 
Şlnıoü •• .raBıdan muztarip bulundu~arını beyan Çetirıkaya _ Divrig güzergahı üzerinde f Serveti jeologlanmwn verdikleri ilk miyeti meşhut maden kısmının iŞle- tiyle polomıklere nihayet vermegı ka· 
~ huı kutbuna uç ısaatllk bir mesa- etmekte ve fakat her şeyın yolunda bir seneyi ınUtecaviz ~dır tarama hesaplara. göre 10 nıilyon ton tahmin tilmeğe başlanılması bu tetkikatın so- bul etmiştir. Vukubulab.ilecek hadise-
~ :;;uY<>ruz. UÇUş norınru şekilde gittiğini ilave eyleınektcdirler. . suretiyle yapılmaltta olan sistematik! olunmaktadır. Vaziyetine gelince, ma- nunu bekliyecek değildir. M. T. A. ta- ler diplomasi tarıkıyle halledilecektir. 
,"""'11.e (G Yor. !ayyare bugün saat on San Fransiskoyn muvasalat ettikleri mesainin neticesidir. den sahası · yeni yapılmakta ol~ de- rafından tetkikatı bitirilmiş madenler E Abd il h 
l.ı,, ıııı.v ..... :"eh saaü>_ Snn Fransis- "'kdird~ 1933 .ene~ind.,,,bire tayy"':."°i Bütçe müzake=i izahabmdan da an- miryol<1na • iki kilometre mesa!edeifu. ile devlete ait madenlerlı> rasyonal iş- u a 
t San "' .asalat edecektır. Rossı ve Codosun uzcrınde olan dogru 1 1 1 v ·· r emleketimizde J T-ekkül bir havai hatla madenin dogv - letilınesi ve "'"" sanayinin tesis ve ida- • oQ. ~l'ansisk aşı ınış o acagı uze e m 1 -'S -o- • 

. ha~e .. o, 19 (A.A) - Alınan hat mesafe rekorunu kırmış olacaklar- demir ve tezahürü olan sadalar yok rudan doğruya vagorilara nakline de resi vazifesi verilmiş olan Etibank fa- J } " h t • l • • 
~lto hava g= ~oskovadan San - Fran- dır. Codos ile Rosfil 9103 ki~ometre uç- değildir. Fakat demirde işletme bakı- müsaittir. aliyete geçmek üzeredir. Demir mev- 5 3 3 JS ) ) Y 0 r 
~ hu sa erme çıkan Sovyet tay- muşl~·dır. Şimal k~tbu yolıyle .Mas- mından zaruri iki eleman şudur: Karabükte .demir ve çelik fabrikala- zuuna girmişken size Ş'l.Dl.u da söyliye- Kudüs, 19 (A.A)- Ammana dönen 
~"-ll 8aati) ~ saat 5/10 da (Green- kova ıle San Fransısko arasındaki me- Cevherin miktarı ve cinsi.. rımızın inşaatı ilerlemekte olduğu bir yiın ki tzmitte Fras civarmda mevcut Emir Abdullah htiltümete bir mesaj 

şıınal kutbunun ilzerinden safe 9600 kilometredir. İhraç ve sev bakımından vaziyeti.. sırada bu vaziyet ve ._raitle kesfedil- demir madeni yataklarının jeolojik tet- d bildirmi. 
r- • göndererek itima ını ş ve ay• 

ni zamanda memleket idaresinde ısla
hat yapılmasını isteyen .bir emir ver· 
miştir. 

Panarap 
~'b~?eşle berabere kaldı B. Ribbentrop hadiseyi Loridrada ko- Kongresi 
..,1. llıaçı.,. (Telef onla) - Milli kü- Birliği, Güneş lalnm• korş>Smda tam tO p 1a01y0 r 
~ ~·:g~::~~!;:n,,,~:,~~=!ean ~~: ~!·: ;.:'.'.~~·~~.~::~;~m ::,~;.: miteye bı.ldirdi. B.Hitler Berline döndü Kudüs, 19 (A.A) - Arap ga.cteleri tııı,, n 'l'ak · 11 b 
''"'tı.r. Stad sun stadyumunda ya- lcr yaratmıştır. Oyun üçer go e ve c- İngiliz tahkik komisyonunun raporunun 

\ıe Q 
0
ldukç cumartesi olmasına rağ- raberlikle neticelenmiştir. Berlin, 19 (A.A) - Resmidir: J e.dilmiş fakat gemiye isabet ( Haziran saat 15,37 de dör- neşri üzerine derhal Panarab kongre-

' Utte§lilc: kalabalıktı. Ankaralılar Son dakikalarda iki gol fırsatını ka- 15 Haziranda bazı yabancı vaki olmamıştır. düncü bir torpil ablmış ve sinin toplanmasını istemektedir. 
}l l'n çıktı}' en kuvvetli kadrolariyle çıran Ankaralılar, ele geçmesi müş- Q mesele artık dört devletin ted-

t..ı .~ttı..1,.._ ar. kül olan bu vaziyetle galibiyeti de ka- mabfel erde Alman kruvazörü zaman bu şayialar .bak-
~ "-• k d 1 d kik sahasına giren bir İf ol· P t!dU sonuna kadar heyecanla çırmıştır. Hakem oyunu iyi idare et- Leipzigin torpillendiği ve bat· lD a tahkikat yapıma an 

'-...ı11en._h•u•rnlıi!amçtı;nlİA~n:k:a:rn~G~en:çl:e:r~m:i§t~ir~ .• Cll•IE tığı hakkında şayialar dön- demarşe tevessül edilmesi muştur. 
wt • ' muvafık görüimemişti. · Londradaki büyük elçi Rib-

ÇEŞME PLAJLARINDA müştü. Bu şayiaların, kumandanın bentrop bu sabah diğer üç 
Filhakika Leipı:gin kuman· raporu ile olan mutabakatı devletin müm~ssillerine hadise 

dam 15 Haziranda saat 9,25, şimdi 18 Haziranda vukubulan hakkında tebligatta bulun-
9,26 ve 928 de Oranın şima- yeni bir hadise ile teyit et- muştur. 
linde gemiye 3 torpil atıldığını mektedir. Fübrer de Ren üzerindeki 
bildirmişti. Torpillerin ı:ı:uhriki Leipzig kruvazörüne bir de- Gadesbergden gece yarısı 

Bu kongreye, Irak, Suriye, Mavera
yışeria, FiliSün delegeleri iştirak eyli· 
yecektir. 

ltalya 
Piyasamıza ihra
catı artırmıştır 

Roma, 19 (Ö.R) - Neşredilen istatis· hususi aletler vasıtasiyle takip niz altı gemisi tarafından 18 tayyare ile Berline dönmüştür. 
•• • • • • • • ••• • • • .. • •• • • • • • • • • • • •• .. ••••••il il• .. •••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• •••• ••••• • • •• • • • • • • •"•••••il il••••• .. ••••"•••• tiklerden nnlaşıldığına göre İtalyanın 

lngiltere · teahhütlerini tutmumıs l Lu··bnan Türk piyasasına ihracatı artmaktadır. 
Bu da son imza edilen ticaret anlaş· 

Arapları, memleketle- Kabinesinde =::_-:·::::.ı;~~ğini karş~ 
d tebeddülat rin en içeri sürüyormuş Dahlllye nazırı kalpten 

öldU 
Kahire, 19 (A.A) -- Mısır kral giltcre lehinde olmadığını ve hiç bir 

niynbet konseyi reisi prens Muham- Arap milleti tarafından tasvip cdi
med Ali bütün Arap gazetelerinin lemiyeccğini de. tebarüz ettirmişt~r. 
bu··y··k h fi l tt•Y• b' mek- Prens, yahudılere yapılan vaıt-u ar er e neşre ıgı ır l . . • 

1 
· · ·ı 

. . . erın ısc tamamıy e yerıne getırı -
t~p ıle Fılistin Arapları lehınde va- miş bulunduğunu da aynca kaydey-
zıyet almıştır. !emektedir. 

Prens, İngilizlerin Araplara kar

şı olan vait ve teahhütlerini tut
madıklarmı ve Arapları kendi mem
leketlerinden . sistematik bir suret
te içeriye doğru sürdüklerini bil

FtUSTtN KOMtSERt 
lskenderiye, 19 (A.A) -- Londra

ya gitmekte olan Filistin fevkalade 
komiseri Vanchope 21 haziranda 
buraya gelecektir. 

dirmektedir. .................. ____ ~~~~;.~..;~~~~-..... -111#İ 1 ~rens bu tarzda bir siya.setin ln-g _ 
Komiserin Filistin meselesi hak

kındaki beyanatiyle siyasi mahfel-

Kudüs, 19 (A.A) - Liibnan dahili
ye nazırı B. Mişcl Znkur dün kalp sek
tesinden ölmüştür. 

Kabinede birkaç gündenberi bek-
lenen ve dahiliye nazırının ölmesiyle 
acele mahiyet alan tadilat halen Paris
te bulunan cümhur başkanının avdetin
den sonra yapılacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lerde mühim intiba hasıl eden prens 
Muhammed Ali ile mülakatta bu
lunması muhtemeldir. 

Vanchope 22 haziranda tayyare 
ile yoluna devam P.Clecektir . 

Dr.. Şaht 
Viyana, 19 (Ö.R) - Alman 

ekonomi bakana Dokfor Şabt . 
Avusturya devlet adamları ve 

milli Avusturya Bankası direk

törüle bir sıra muhavereleri 

bitirmiştir. Almaııya ve Avus

turya arasında tediyat mesele· 

sinin umumi vaziyeti gözden 

geçirilmiştir. iki taraf miiba· 

delelerini arbrmağa ve bu in· 

kişafı tediyat rejimine uydura· 

cak vasıtaları aramağa karar 

vermişlerdir. 
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MU..Ll ROMAN !::iA. 't ı : 7 Y az ... n: V. KEM AL 
Poslu Mestan efen.in eilihı ük &şareti 1 - Siltıhını yere koy; eller yuknn öy

•ennişti. Müaademe bütün şiddetiy~e ba,- lece gel, yakından seni tanıyayım. Se
ladı. Silah sesleri arasında efelerın ~ws- sin kısık geliyor. 
leri gükriyordu .. Ateş bir iki aant sürdü. 1 Mehmet yaklaştı. Nbbetçi şaşkın şaş
Vnziyeti anlıyan küçük kuvvetimiz ( 1 5 O) kın sordu: 
~ile baskını haber alan düşırumlıı çıu- - Bu ne hal be Mehmet!? 
plJillıının faidesizliğini görcrelt Akçak- -Sorma efem; 18 saattir mezardn 

s o VYET ALİMLERİ NASIL ÇALIŞIYORLAfl. 

.,.RdPla 
karşılaşah • ye ının • 

·C 
•• u s i mişt• h mağa döndü.. Akçnkmakta on kadlU' idim. Beni Poslu Mestan efeye götür. 1 

arkadaılımnın beraberce dönmediğ;ni ı - Haydi öyle ise elbiselerini siliıh-

gören efeler bu kahramnnlann şehit ve- hırını sırtına al ve yürü! K A mbası bı· ı·ıı· ha" rı·kasıdıt 
ya esir olduğuna hükmettiler. Poslu Mestan efe; Akçakmakta ar- ut !(' 

Birginin fedakar halkı bu on kişiyi kndaşlariyle ikinci bir baskın için ko- "°' 1 

evlerinde, c5.milerde saklayarak birer nuşuyorlardı. 1 l\foskova (Tas) - Sovyetler birliği- 1 SEFERtN HEDEFİ ~~ 
birer geceleri kaçırmağa muvaffak oldu- Birdenbire don, gömlek ile bir ada- nin hazırl;mış olduğu bu misli görül- Kutup mıntaknsı, havanın en çok 
lar. mın kendilerine doğru geldiğini görünce memiş kutup seferine, bu mıntaka uçuş- ğiştiği ve tesiratının en geniş ~ dıt-
Yalnız bir kişi mezarlıkta düşman ta- hnyretle dona kaldılar. l lı:ırında büyük mahnrct ve tecrübe sa- her tarafa yayıldığı bir mıntakB ~ 

raf mdan abloka edildiğini görünce boş Poslu bağırdı: hibi pilotlar, makinistler ve telsizciler Hava hakkında uzunca bir mUdd~t l ~ 
bir mezarın içine Jltılmıştı ve sırt ilstü - Bu da .kim b~:le sen~ kim soymuş iştirak etmektedir. Bunlar arasında Sov- her hangi bir tahminde bulunabıl~ld 
yatarak üzerine toprak attı. kızanım. Elınde silah, elbıscn omuzun- yetler birliği kahramanı ünvanıru haiz bu mıntakadaki hava değişiklikl~ 

Akçakmak kuvvetinin ricati Uzerine da soytarılığa mı çıktın yoksa! Yoksa Vodopianov ve l\'Iololmv, tanınmış ku- ve bunların doğuşlarının csrnrını 1S 
Yunanlılar Birgiyi tar.ıdılar. Akşam delirdin mi? Be adam bu Y.ıyafetle ne tup mınta.kası tayy:ırecilerinden Go- öğrcruneğe bağlıdır. ~ 
olunca mühim bir sırtta uzanan mezar- getirdin bu mezar kaçkınını bre kızan.. lovin, Babuşkin, Baseyn, Alckscyef, Sovyetlerin hazırladığı muazzntll bl' 
lığa altı kişiden mürekkep bir ileri ka- Eiesinin gökrcdiğini ~ören Mehmet Kruze, Mazurok, tvanov ve Krenel iJe tup seferinin bUyük hedeflcrindeıı 
rakol kurdular. cc~p verdi: ı cÇeluskin>in telsizcileri vardır, He- risi, işte budur. sıJ) 

Gece yarısından sonnı mezarda bu- - Dur biraz efem, öfkelenme ha- yete, bütün dünyaca tanınmış kutup Filhakika tayyare ile Rodolf ada rl 
nalan knhraman başını çıkarar~ hava şımdruı geçeni anlatayım. Açlıktan ba-

1 
k!\şiflerinden ve akademi Azasından oradan koca şimal Ok.yanosunun ,1~ 

elmnğa ve etrafı tarassut etmege baş- yılıyorum. Verin bana bir tutam ek- Şmit riyaset etmekte ve şimal deniz.i talarına giderek bu mıntnkada Y1"~ 
lııdı. Yilz adım ötede oturan düşnuı.n mc.k! yolu idaresinin hnvncıllk şubesi şefi yen buzlar üzerinde kışlayacak ,-
kuvvetini görünce tekrar mezara çc- Hem yiyor, hem anlatırordu. Şevelev, Şınitc yardım eylemektedir. dört kişilik ilim heyeti, kutup ~~ 
kilerek düşünmeğe başladL Efelerin kahkahaları Bozclağın çam- Bu sefer için beş tayyare hazırlan- kasındaki meteoroloji vaz.iyetlerinl ti' 

Sabahı beklese yine ayni mezar n:a- farla örtüli.1 tepelerinde gecenin derin mıştır. Bunlardan biri cR-5> remizli iki tün bir sene müddetle dalınt ~ 
bı akşama kadar devnm edecek, ducr sükWıetini yırtıyordu. motörlü tayyare, rehber vazifesi göre- tesbit edecektir. Bu cesur iliın ~ rJJ 
man ikinci gece de bu mangasını çek- ••• cck ve bu tnyyare Golovin tarafından lnnnın oluracak.lan küçük ku~ 
mediği takdirde ayni intizar, açlık ve Bu hadiseden üç gün sonra yine bir kullanılacal.tır. Tayyarelerin diğer hususi surette yapılmış bütün le ~~ 
e;usı.ızlu1d:an ölüme mUncer olacaktı. baskın yapılınnğa karnr verilmişti. Sa- dördil, baştan aşağı metalik, dört mo- ile tam bir hidro-meteoroloji istasr 

Her ne olursa o~ bu mangayı .kor- hah, g~ solgun ışıklan altında Boz törlü cAnt-6> sistemi tayyar:1erdir. Mil- mevcuttur. ~ 
kutmağa ve kaçırmnga karar verdL . dağlarının ak başlan, yeşil yamaçlan hendis Topulovun }u;.Zırfadıgı bu tay- Sefer heyeti nyrıcn büyük pi" f1 

Gece yansı, yer altından gelen hır yavaş, yavaş beliri or. yarcleri, Vodopinnov, Molokov, Alek- ehemmiyeti ile tebarüz eden b::ı.Ş~ıı 
fnllti, ~c;an bir böğürme, bir hı- Sakin vadilerind~ yüksek çam or- seev ve Mazurok idare etmektedir. Bu aliyetlerdc d;? bulunacaktır. ıcJ 
r~tı, sonra derin b~ sükut, .birk~ç ~- manlarıuın loş gölg~lcri altında yalnız 1 tayyarelerde cAM-34-R> markalı 900 Şimal kutup okyanosunun Jllcl" ı!I 
kıb sonra mezar içınde kemıklenn hır- .. elli kahram Silahl lı beygirlik motörlcr vardır. havzasında denizin vaziyeti Jın}<lct~Ô' 
birine çarpışmasından hasıl olan so- yuz . _ Aarun an par .. yor. Orijinal bir mekanizma ile bu mo- insanların elinde hir. bir knt'i ırııı d'ı 
,. ... k ve urpe·· rtici bir ses Bir r:ıkmnk Yurda aıt ruzgar yanık, yanık soyle- t•• ı d"" d"" b" d '----t derecesi mat yoktur. Elde bulunan şey, btıtn_ır:. 
6"' •• r- ,__,,__ anlık .. .. or er or u ır en, wu-uıc lrllv 
parlayışı; yine ncı bir sessizlik; bütün nen :ıw.ıu. .. m ve ayrtlık turkUlerl- ne olursa olsun hareket haline gel- derinliğin 4 ilCl 5 bin metreyi bu ı r 
bu seslere karşı kulak kabartan nltı nin nağme!~ va~lı:111 ~erinliklerinde m~ktedir. Yapıl:ın tecrübelerde, tay- Sovyet ilim he-ıJetine men..--up telsi'?ciler Rodolf adasında ta olduğu hakkındaki bazı fnrnıife ıtıl' 
kişi birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. çınlıyor. Guneş gonudlle~n yurd acı- yarclerin motörleri 24 saat nakıs 30 !at yapmnk icap etmiştir. ı olacal~tır. Kulübenin siyaha boyanmış dir. Btmun ne derece doğru 0~!~tt 
Ne oluyor acaba? Yililcri sararmış yü- siyle dolu inleyişini in emek için dağ- derece sobrukta bırakılmış ve mtite- Tayyareler, ilk defa Arkangel yerine olan dış ktsmı, buzlar üzerinde kulü- nu, sefer heyetinin tahkikatı go 
rcklerl ağızlarından çıkacak gibi.. El- lar arasından altın renkli başını kaldı- akıben 18 dakikada harekete geçiril- Kolmogariye inmişler ve hava şeraiti- benin ta uzaklardan görülebilmesini cektir. tıı9 
!erini siliUılarıruı tmışlar, fakat titre- nyor. Işıklarını kurtuluş yolunda çar- miştir. nin fenalığı sebebiyle burada altı gün mümkün kılacağı gibi, içerisini de nis- Bundan 44 sene evvel, şimal ı.-ıı ff 
mekten bir türlil siUihlnrını kullana- p~'rall kahramıınlarm Ustüne serpiyor- Ayrıca her tayyarede husus! bir kalmışlardır. 28 mnrtta buradan hare- beten daha çok sıcak tutac.aktır. noktasına vnnnak emeliyle c:Farr"P~ 
mıyorlar. Niha;ı{et mezardnn başı gözU du. «Kutup havacılık lambası> mevcut- ket eden heyet, on beş gün de Mari- Filhakika, bu keyfiyet çok mühim- misi üzerinde seyahat yapan N;# 
toprak içinde çıplnk bir insan başı kı- O gün Kaymakçı, Keles milli kuvvet- tur. Bu lfunba, büyük bir sıcaklık neş- an - .Marda beklemiş ve Matoşkfn - dir, zira burada buzlar üzerinde kış- çok enteresan bir hadise keşfe rıff 
mıldıyor. Elbisesini çıkarmış olan bi- }erinin :reislerile de görüşülerek müş- retmekte ve birkaç gün mütemadiyen Şara fınCak 12 nisanda vasıl olmuştur. layacak olan iirt kişi gayet nz miktar- N:ınscn, burada, 200 ilfi 700 metre~ 
zim kahraman kefene bürünmüş bir terek bir hücmn ynpılınağa karar ve-

1
1 nakıs 70 derece soğukta kalmış olan 12 puvanlık bir kar fırtınası, heyeti bu- da yakacak ın .. d·lc götürmektedir. Bun- tında, şimal btrı okyanosunun 5~ı}c il' 

halde götlerini açmış onlara bakıyor. rildi. "°l'\Otörlerin suyunu birkaç dakika için- rada da alıkoymuş ve 18 nisanda ha- lar, yemek pi~innck için günde ancak dan faLl:ı tuzluluk ve fazla sıc~k ~ 
Eli.er. uzanıyor, kollar kıvnlı.~or.. Bu Kaymal:çı (K~leş cl:) iki yü~ ~adar I de lSltmakt:ıdır. Radiyatörlerde~i su ye- reket ederek nyni gün, nltı saat uçuş- bir .buçuk litre petrol kullanabilecek- tefr~ ~dil~n Atlantik mahiyetini . 
müthiş mnnzara karşısında otlen ko- kuvvetlcrıyle Gbccn d:ıgı tcpelenru cep- rine donmıyan hususi bir mayı kon- tan sonra, Rodolf adasına varmıştır. lerdir. kuvvetlı bır ~ cereyanı bulın.~po' 
pan altı kahraman! .. Panayamo! Diye he olarak tutmuştu. muştur. Her türlü ihtimale karşı, tay- Rodolf adası, 220 kilometre murab- Kulübenin iskeleti, düralüminiumdan- Sefer heyeti, bu ~ercyanın şı ne ıııs~ 
kısık kısık inlemcğe bnşlıyorlar. Me- Bir gece yarısı Birgiye her taraftan yarelere hususi yapıda birer su haz- baı büyüklüğündedir ve 82 inci şimal dır ve gayet hafiftir. Bunun etrııfına Okyanusunun merkezı havzasına .;c ıf' 
zardan çıkan heyuUl gözlerinde büyil- hücum eden kuvvetlerimiz sabaha kn- nesi konmuştur. Bu lamba sayesinde bu arz dairesi üzerinde bulunmaktadır. kauçuklu bir bez gerilecek ve bunun darda nüfuz eylemekte olduğunud r de' 
yor. Bir dev. bir gul yabani oldu. Bir dar düşmanı dehşet içinde bırnkmı,- 1 hnmelerd~ kar eritilerek su yapılnbil- Bu adnda, şimal kutbundan ancak 900 üzerine de, gene kauçuktan mamul ni zamandan~ suretle ve ne ı:n :ı.1 ıel 
ayağına bağladığı elbiseler, silahının ucu Iar ve zayiat vcrdirmişlerdir. Birgi so- mckted:r. Bu hazneler termos vatlfesi kilometre mesafede, dünyanın en şi- ve içi hava dolu şilteler konacaktır. ri~liklere ?agılmakta bulunduğU 
na takılı elbisE-Jcr onu bUsbütün uzun kaklarında kanlı bir müsademe öğleye l de görmektedir. maide !rain kutup ilim ve tetkik istas- Ayrıca, tüy dolu ve ipekten yapılmış pıt e.~ecektır. luı1' ~ 
gösteriyordu. Yerde sürünerek ileri kndar de\IWil etm· düşman arkadan Bütün tayyarclerde telsiz işaretle- yonu bulunmaktadır. Geçen sene, bu- frj kat bez örtil olncak ve ha~a dolu ?u~yanın ~er noktasında, ~: i Jı~ 
karakoldaki Yunan askerleri geri ge- .. . . ış, . 1 ak b riyle ve hiç bir yer görmeden pilotaj rada büyük bir ilim sitesi tesis olun- şiltelerİ!l üzerinde de ren geyiği derileri dugu uzere, hır olmıyan arz cazı es ~tı1 

k k d ~uhını ~. dat kuvvetle:ıda arb. .. u , yapabilınek ı'çı"n en mu··k,.,.mmel ına- m"r+ur. Yirmi iki" ı,: .. ı·den mur·· ekk·ep B nlar kında da fili tetkiklerde bulunulıı'~ .1 ri kaçmağa başladılar. Fnk:ıt or u an ırnha edıcı ateş çembcnn en ın muş-!' "" ~· ~ istif edilecektir. u m ıepsinin tls- K 
1 

k 
1 

·ı· d lort• ~· 
ağızları yarını knnş açılmış, gözleri ye- .. ı ·· . kineler mevcut oldu~ gibi astronomik olan heyet, bumda mükemmel surette tüne de hava şeraitine miltchammil hu- ı; ıyaca 0 an ı ım a nm ~ 

külatla kurtulabilmiştir Her turu sı- · · · k · k.k d aP"" rindPıı fırlamış b ğırıyorlardı. Pana- • · k f 1 usullerle yer tayini aletleri de vardu. yapılmış iki evde oturacak ve bura~ıı susi kimyevi bir mahllı.le batırılmış bir nı§ mı natısıyet tet 1 atı a Y 
lnhlarla mücehhez düşmanın bu ço a- · ı k ·h t"01 

J yamo!.. Panayaıno!.. "k . d milli kuvvetle- Vodopiianov tarafından idare edilecek Buz Okyanosu üzerindeki seyyar ban- kalın bez kılıfı geçirilecektir. Yerde ve ~ıma no tasının vazı ve klııt" 
Yüz adını kadar sürünerek geri çc- ı kuvvetlerı karşısın ~ .. . rehber tayyarede bir de otomatik pilo- kizlerde başlıyncak olan dört kişilik de on beş santimetre kalınlığında ıçı mıknatısiyet haritasını çıkarııc" ıJ1 

kilen manga kendilerini me.znrlığın ar- rimiz yine yerlerine donmuş.ler~. 1 taj makinesi mevcuttur. Tayyareler, ilim heyeti ile daimi irtibat halinde hava ile dolu şilteler bulunacaktır. Pen- Bu harita, :imal buz Okyanusu sıt•Je I 
kasındaki yola atabildiler. Arkalarına Birgi sokakları, mahallelerı . d~ 1 içlerindeki mükemmel telsiz tesisatı bulun:ıcaktır. çerelerde cam yerine, bilhassa bunun larında uçuşlar yapacak tayyarelebııl / 
bakar.ık mütemadiyen kaçıyorlar. cesetleriyle dolmuştu. Bu tarih! şehır- sayesinde gerek aralnrında ve gerek BUZ UZERlNDEK.t KULÜBE için yapılmış kırılmaz ve şeffaf bir 1 fer icra edecek gemilere kıyas ka. 

Bizim kahraman hemen yerinden fır- de derin bir sükll~ ~ç~.~e yalnız papas-1 kara ile daimt irtibat halinde bulun- Kutup mıntakasında kışlayarak ilıni madde konulacaktl!". Bu madde, Sov- 1 mez yardımlarda bulun.acak~ır. ~;İ ı' 
lndı. Sürntle Bozdnğı yolunu tuttu. tlk ların kalın seslerı ışıtilıyor. Bu hur maktadır. Tayyareler, bütün sefer müd- tetkiklerde bulunacak olan Sovyet he- yet tekniğinin bir yeniliğidir. Bu ku- mıntakalarda mıknatıs ıbresı, hıık / 
karakolumuza kndar ayni kıyafetle yU- kokuları bururun:ı gıcıklıyord~. • 1 detince, Moskova ile irtibat te~is ede- yetinden dört kişi, bu tetkikatını Ark- lübe hafif ve portatif tir. Buzların kırıl- dairelerinden pek fazla inhirııf11.1.t 
riidü. Bir ses: Yuna~ıla:ın ~un .. kuvvetl~rımizden bileceklerdir. tik ?ky~nosu ortasında yürüyen buz- mac;ı ihtimalinde, dört kişi, kulübeyi, termektedir. . . .;eti 

_ Kim o? Parola! yılmadıgı luç bır gun, hiç hır gece Şimalde ve bilhassa Arktikte, hava lar uzermde yapacaktır. Bu dört kişi, bozmadan başkn yere çekebilecekler- Bu sefer heyeti, bu Okyanustak~ c#~ 
Biz.im mezar kaçkını cevap verdi: yoktu. Bütün kuvvetlerine rağmen Bir- şeraiti mütehavvildir. Bu sebepten, burada, tavanı kubbe şeklinde küçük dir. Bütün sıkleti 160 kilodur. Kulü- lardaki hayvanat ve nebatat uz O~ 
- Benim nrkad.aş! Bozdağlı Meh- gide gece gündijz tetikte, kuvvetleri- uçuşun ilk merhalesinde, tesbit edilt:n bir hangara benziyen bir kulübede bir benin bir köşesi, mutabıktır ve orada de geni, tetkiklere girişecek ,,e ~ 

met Birgide kalmıştım. Sakın ateş et- mizin hücumu dolayısiyle titı-eşip du- Moskova - Arkangel Narian - M:ır - Am- sene müddetle yaşayacaktır. Bu kulü- bir petrol ocağı vardır. Heyet yanına nusun muhtelif tnbakalarınd ıı ~ııd 
me.. ruyorlardı. 1 clermn - Arzu burnu - Tiksi köfczi - benin uzunluğu 3,70 metre, genişliği her biri 48 litre petrol alan 60 tane neler alacağı ı:ibi kutup hıı..Z"5 fiti~ 
c Nöbetçi: - Bitmedi - ___ Rodotf adası yolu~·rinde bazı ta~,70 ~re ve yüksekliği ~-m_e~ka~~~aınul cuval almaktad~ 1 mikroorgani7.mler üzcrind~ 

A!'lk VP "",.,. .... ,. p,.. ...... ~. Tpfr;ka No. 9 1 Mahkum susuyor ... Sonra sadece avu- raya meçl.ul bir takım eller tarafından elleri tarafınd n getirilmiştir!> sözü di- duyduğumuz ormanda uğulduyarı ıJj/ 
r-------------------------------ıbh~a~kalbyM: l k~~mu~m ..• F~at~~~ddec~ma~ruy~~m... ıd~bqbb~~y~k ... lnink~~~ 

mı!lr.al - Müddeiumuminin iddiası ve talebi! hiç bir delil elimizde yok ... Bunu yüksek/ Dalgın dlllgın gazetesine doğru eider- yon una o kadar giril mi~. ki .. · l~~e' ı' 
ııumtılS tamamen bunu istinat eden ceza kanu- : ııdo.let de talcdir ~der ... Ve yüksek ada- fken bu celse hakkında yazacağı yazının · gece ürperiyor ..• Ayni zamanda 111 

nuna uymuyor. Evet bir cinayet vardır. lletinizd.en müelckilimin masumiyetini ta-lhatlan kayboluyor, onun yerine m\iscb.. yaimur da ba§tmw ıslatıyor... ıJıJi' 
kilimin l~boratuvannd~ ~ulunuyor. Fa- le~ e.dıyorum. ·• Berantini istiyoruz .•• bibi ol~u~ bir hadiseı:i~ acı ~Ü boy-1. • Ş~di laboratuvarda:X'"" el, 
kat bu Jaboratuvara nıçm bazı meçhul Çunki kanun adalet budur... nunu bukuyor .•. Or,un ıçın genış bulvar- ıçındelci cceet artık erimege ba. ~I 
kat bu laboratuvara niçin bazı meçhul Avukat oturuyor... dan vaz geçiyor. Kordona doğru yürü-f lman hılltatinin korkunç ınanr.Dnı~/ 

• ellr etarafından getirildiği söylcndiii Salonda bir boğuk sükunet . . . Ve he- yor şimdi. .. Hafif ve ağır adımlarla... ıımızda ... Lime lime olmu§ et pi' 
halde inanılmıyor da hayır o bizzat öl- yeti hakimedc fıskos .. , Etrafından gelip geçenler arasında lan mor, mosmor. . . Jl 

ı .
1
. d d VEDAT A UZUNDOST 1 dürdü deniyor. Bir kerre kimyahancnin Cczıı reisi ağır a{;ır ayağa kalkıyor ... kendisinden ba§ka müteessir yokmuş gi-1 Hafif bir elektrik l§ığı aluııdıı. ı,Pp 

ngı ızce en a apte eden : n. · 1 k tı· b. n· d " t k sesle k b. d " d 1 l N b"" -k b L d uh f k k ki · ~ 
.. •• • • • • •• • • • 11•••••••10 •• •• ••••• • ••••• • •••• • ~ •. 0 •. • • •••• • •• •• •• ••• •••• •• • •••• .. ••. ••••• esrarengız o U§U ıyme ı ır ım a ıımı ve o onuşuyor : ı ımagı a ga ı... e uyu ıstırap u.. o .. a ar t a ve · or unc; • · · ~ I 

Evet büyük hRklınlcrim_ Bu ndam dan bu dÜ§ÜnceJeri sökcce1c hiç bir imali olan üstat profesörün a_-.aiz çal~ı·ası - Gerek müddeiumuminin ve gerek- Fakat madem, ki bütün tahkikat ve tet-
1 

b~ını dayamıı bir adam görÜ);ıı e 
uç kişiyi öldürmemiş gıöi. düşünelim.. müs~it~ yoktur:·· .. ~c .. madcm, ki kuv- için ki~~~ye bi·l·diril~cmiş~r: ~üe~kilim ~ avu~atın ~~d hükümleri bir dahwa tet- ~'.~at b~ ne~ic~ye, profesörü~ ~!dürdü· '. i~i elini kenarla~na yapı~tırınış. elifi b~( 
ölü kadının morgdan cesedıni niçin ça- vetlı şahıtlerle hız olunun onun csrarerı- profcsorun; muddeıumumının ıddıasına kık edilmek uzere muhakeme 3 agustoıı gune mudellıldır ..• O halde nıçın ıstırap bıze yabancı degıl. BiJhusa sol ııt'/ 
lıyor .. Sonra niçin bir ilim müessesesi- giz laboraturavannda olduğunu biliyo- göre meçhul bir mazisi yoktur .. O bilakis

1
cuma günü saat iki buçuğa talik edil- duyuyor... {iindcn ıahadet ve orta parınağl' 

ne hizmet olsun diye ve ne mana ifade ruz... temiz ve pak tir ••• Eğer Kuleli mektebin-, mi~tir. Nihayet sahil gazinolarından birisine ince yara izini görüyoruz .• • ı,P1 
ederek k.lınyahanesini esrarengiilcş- Artık hangi şüphe .. Hayır bunu yapan den çıkarılmasını bu iddiayı kendilerine Bir dalga halinde gelip geçen bu ha- dalryor... Çakıl taşlarının hafif hışırdıı- O zaman Hasanı tanıyoruz··· ·4 ) 

tiriyor .. Zaten ilmi keşifler diye meç· o değildir neticesine varır ... Asla böyle serin göstermişse,bir çok büyi:k dahilerin dise, salonda bir boi:ruk gürültü halinde ması altında bir masaya oturuyor... bir halde, mefhumiyetini kaybetfll" .J 

hul bir takım biyolojik keşif saçmalık- dü~nmek gülünç olur... hayatlannda buna benzer ne zıd ve ser- dı.şanya doğru hücumu gösteriyor ... De- Elindeki uzun kağıtları bimana kam- bakıyor lahdin içindeki ölüye· .. bİf f 
lan diye uğraşan bu adam bir sergü- Cinayet onun enfca bir taknn kapris- seri hayat ve kıvrımlan görülmü,tür ..• dikodulu bir bağnşma halinde... lamnğa ba§lıyor... 1 Aman a1lahım ne korkunç " 
r;e,tçiden başka bir şey değildir. . . leri neticesinde, hevesler ve hülyalar üze- Bu cihetten yanılıyorlar .•. Ve bütün şa- MUHABiR ZtYA Fakat hala oüpheli bir hal bir hissikab- sami muhavere başlıyor... . 110,.- ~ 

Kendisinin tetkik edilen mazl!ı de rinde hi-:; bir titreme vicdanında olmadan hidlerin iladC$i çiirüktür ... Cürmün onun Muhabir Ziya tuhaf bir tesir altında le] vuku var içerisinde... f - ölü... Sen Nüveyreıun tıl-il" 
meçhuldür. Harp zamanında A vrupaya işlendiği tahkikatın neticcs•n<le anlrı§ıl· tarafından yapıldığını kimse iddia ede- muhakeme aalonundnn çıkarken hail LABORATUVARDA parçalanmıı et güm el eri benim V ti 
knçmış ... Orndıı okumuş ve biyolose bir makla idamını tnlep ediyorum... miyor... Yalnız bir cesedin ba§lllda ci- müddeiumuminin hitabı ve iddiası kulak-, Gece yürüyoruz... Ağaçlıklı bir yol· 

1 
ha... rı• "I 

üstat olmuş ... En son üzcrind'! yürüdüğü Meşum bir dalca büyük salonu kap- nayetten iki üç gün sonra görüldüğü lannda çınlıyor. Ve profesörün sarı ıol- dan ... Ve biraz sonra bir çitin üzerinden 1 Birdenbire İrgiliyor ... Ve baf\,rı~ 
bir tezde hangi müsbet ilimler aliminin hyor... tcsbit ediliyor ..• O halde cinayetin bu gun yüzünde ithamların bıraktığı acı te- atladık ... Karşımızda inin kap111 ııözü- çekerek göz bebekleri ha.dek~ 0ti 
kaMti vardır... Hpsinin bir takım aer- Ve idamı talep edilen profesör hala ne faili değil, delili §Üpheye ııevkeden bir vekkül tüylerini Ürpertirccsine ruhunu küyor... O kadar karanlık ki iman hiç 

1 fırlamış ve yara izli eli yüı:iitıLl 1 
güzeftci hialer altında yapıldığı ve belk.i olduğunun farkında değil .. ."Baıı önünde neticecidir... Münkasden bir öldürme

1
sanyor... bir §CY farketmiyor... ;öyle duruyor... J(şl1'ıf 

de ilmi dediği bir ~eşfin ~hibi ka~~!si~.e duruyor. Reis oturmakta olan müddei- hareketi yoktur. Müddeiumumi yanılı·ı · c -.-. ~en maeumum... Bu cina~etle ' Yürüyoruz yine .•. Yolu arkamı~da hı-. f - Kalkıyorsun ... ölü .. • 
aadık ruhunun bu cuı yetı ışlemedıgı go- umumiden ıonra maznuna dönüyor: yor... bıc; hır alakam yok ... Kadının cesedı be- rakbk ..• Ve korJ.:.madan meşum lnbora· sun ... 
rülii7oT ... Görüyorsunuz ..• Onon orta- - Bir ıcy öyliyecek misiniz... Miaelckilim muumdur ... Bu c.eaed ~ nim tarafımdan de~il bir takım meçhul tuvann kapuıına ilerledik ... Vahıi ıeniz l _ Bitmedi -



laayonel araştırmalan yapacaktır. 'başka, hidrolog ve hidrobiolog Şirşov, , 
Astronomi bakımından da koordi· mıknatısiyet ve heyet mütehassısı Fcdo· 

nat1ar tam ve d .. ha sık olarak tespit edi· rov ve tanınmış telsiz mütehassısı Kren· 
lecektir. kel vardır. 
S Heyetin bütün ilmi ve fenni levazımı, Biz, aramızda, vazifeleri o suretle 
b ovyet1er Birliği arktik Enstitüsünün lii· taksim etmiş bulunuyoruz ki lüzumu 

oratuvarlannda ve imalathanelerinde takdirinde içimizden birimiz, diğerinin 
tecrübe edilerek hususi surette ve bü- işimi görebilecektir. Lüzumu takdirinde 
YÜlc .. 

ıtınalarla yapılmıştır. Bu levazım benim·yerimi Krenkel alacaktır.Krenkele 
Ve aletlerin en miihim bariz vasfı hafif· bir şey olduğu takdirde onun yerini F e· 
liltlcri k l k ·1· d 

0

1 d k 1 b h l' d F d I ve ış ıyaca ı ım a am anmn orov tutaca tır. ca ı a ın e e O· 

ça ~'tacaldan mıntaka hava şeraitine ve rovun heyet ve matematik tetkikatını 
ıog··'-' .. d 

WJUUgtına uygun bulunmasıdır. Bu ben yapacağım. Şirşovun yerini ise, i· 
IUretJc aletlerin bozulması ihtimallerinin ğer Üç kişiden hangisinin işi o esnada ha· 
~anı surette önüne geçilmiı olunmakta· fif ise o tutacaktır. Meteoroloji tetkikatı, 

ır.. dördümüzün de vazifesindendir. Başka· 
~ Kutup mıntakasında donmuı deniz ca, dördümüz de yemek pişirmesini öğ-

Fransada siyasi buhran başgösterdi 
Hükümetin teklif ettiği mali ıslihat kanunu 

hUZerinde kışlıyacak grubu havi müte· renmiı bulunuyoruz. 
arrik buz • 1 h • · K 1 · d b l 1 tik parçasının zcıman a angı ıs· ı, ama yerın e, uz arın çat aması 

b arnete doğru gideceği kafi surette ihtimalinde derhal tertibat alabilmek 

meclisinde mühim tadillere uğradı 
A ayan 

dli değildir. için. yirmi dört saatlik nöbet usulü tat· Parlamento 
Ş ~ltnderni azasından meşhur arktikçi bik edeceğiz. Nöbetçi olan zat, her 
A. rnıt, ağlebi ihtimal, bu buz kitlesinin saat başında meteorolojik vwyeti t~- tek 1 i fi n i 
d.nıerikaya doğru yollanacağı fikrinde· pit eyliyecektir. Vakıa bu çok güç bir 
h~r .. Sefere İştirak edecek olan tanınmıı iş olacaktır. Fakat, gerek emniyet bakı- Roma, 19 (Ô.R) - Paristen 

llükümet tadil ve kabine karşı karşıyadır. 
kabul etmiyor. istifa şayiaları dolaşıyor 

ıdro • biol Ş' · ·· · d b 1 b·ıd· ·ı· Fevk )"d ı· og ırşov ıse. uzerm e u u· mından, gerek de şimal buz Okyanusu- ı ıra ıyor: a a e ma ı 
nacak buzun, '''•mal buz Okyanusunun l"h• ti k " merkez• le ~ • • nun merkezi kısımlarındaki tetkikatın sa a ıye er anunu ayan mec-

1 ı ısmında mevcudıyetı kuv- mükemmel olması bakımından elzemdir. lisi ile kabine arasında vahim 
Vct e tahmin edilen dairevi hareket f d 
lllıntakası d'. W• • h . k Yeyeceklerimizi ve eşyalarımızı, her bir ibtili mevzuu ur. Meb'u-
dir. na uşccegını ta mın etme te· türlü ihtimale karşı, aralannda 200 ila san meclisi tarafından kabul 

ık Bu ikiden hangi fikir doğru çıkarsa 300 metre mesafe bulunan ayn ayn yer· edildikten sonra maliye nazırı 
f ~?· bunun ilmi tetkikat üzerinde faz. lere taksim edeceğiz. Bu suretle emni· B. Auriol tarafından ayana 
1,'1 ır tesiri olmıyncak, ynlnız ayrıca yet tertibatı elden geldiği kadar tam tevdi edilen kanunu bu mecJis 
aşka bir meçhule de cevap verecektir. olarak alınmış olacaktır. • b 1 t U 

B iyı aş amam1ş 1r. mumi mü-
cn ~z ?kyanusu ortasında, dünyanın I Kışlama istasyonunda doktorluk va· 
aa tırnnlınde, şimdiye kadar hiç bir in· jzifcsini Şirşov görecektir. Kendisi bunun zakere bugün saat 16 da bnş· 
n· nın kışlamadığa yerlerde kııılıyan dört için hususi Lir kur& takip edip bitirmiştir. lamış ve başvekil B. Blum hü-
un adamı ·ı ık ··k 1 1 · 1 k t" b e 1 •• • d k r h 1 e s ı ve mu emme te sız , ilaçlarımız yalnız tozlardan mürekkeptir. üme 1D U m se e uzenn e i y: ı~sı tesiı olunacak ve bunların ha-ıZira, ı1ıayi ilaçlann bu derece atağı ao- görüşlerini izob etmiştir. Hü-
t ııle çal 1 h . r . 

Ccl • lfmn arının e emmıyet ı neti· ğukta donması pek muhtemeldir. Bu kümetin emniyet meselesini 
.. 1ennden daimi surette haberdar bulu· t ·ı· 1 · • t d h 11 d·t ektir. 
·•U ncalttı Esa · · o:z 1 aç ar, ı.spır 0 a a e 1 cc · ileri silrmesi şimdilik bahis 
\'e h r.. ı rabıta, tayyarelen ıle Kışlama yeri, muazzam gimal Okya· d ·ıd· 
.... er türlü tesisatı ile, Sovyetler Birli- . . mevzuu e2'ı ır • 

masa bile - Bütün memleket

lerin demokrasileri B. Blumun 
muvaffak olması için temenni

lerde bulunmaktadır. 
Nevyork 19 (Ô.R} - Nev

york mali gazetelerin!n bildir

diklerine göre Amerika hükü
meti Amerikaya kaçan Fran• 

sız sermayelerinin Fransaya av· 
deti hususunda Fransaya yar· 
dım etmek niyetindedir. Mn· 
Jiye nezareti memurları Ameri· 

lrnya gönderilen ecnebi esham 
ve tabviUHmdan mühim vergi 

alınmasını teklife hazırdırlar. 
Böyle bir karar seımayelerin 

~nuı en tiınalde kain kara parçasını le§· nuaunun tam ortaaında ıeyır lıalındo b~· Ayan maliye komisyonu meb• 
.. eden Rodol adasında mevcut imdat lunacak amma, ıuyu, ancak karlan ent· usan tarafından kabul edilen 
~ ile yapılacak ve buradaki telsiz 1 mek suretiyle tedarik edeceğiz. Bir ••ta, ı kanun metninde bir çok tadi-m·· Yonu heyet faaliyetinin sürdüğü teneke su tedarik edebilmek için yedi l 
rn~~~etÇe, bir dakika faaılaaız. müte- teneke dolusu kar eritmek suretiyle hasıl lat yapmıştır. Ayan meclisinin 
sınd 1 surette fimal Okyanusunun orta· olacaktır. bu tadilatı aynen kabul ede
b· a hareket halindeki buzlar üzerinde içimizde Krenkcl ile ben sigara kul· ceği tahmin ediliyor. Hükümet 

toplantı halinde Fransız parlamentosu 

tesirlerinden korumak için hii

kümetin bu salibiyetlere kat'i 

olarak ihtiyacı olduğunu izah 

etmiştir. 

Londra, 19 (Ö.R) - B. Blu

mun mali projeyi kabul ettir· 
mek hususunda karşılaştığı 
güçlükler "Daily Herald" ga· 
zetesinde şu tefsire yol aç· 
mışhr: 

Fransaya yardım edecek ve 
ayni zamanda himillerin hüvi

yetini meydana çıkararak Fran
sız hükümetine - eğer isterse • 

buraları ayrıca vergiye tabi tut
mak imkanını verecektir. 

Paris, 19 (A.A} - Mühim 

bir siyasi zat matbuata beya· 
natta bulunarak eğer frangın ır sen k 

rec lı:I c. alacak ve kışlıyacaklann ve• tanıyoruz. Binaenaleyh, yanımıza siga· bunlan kabu!e mütemayil de· 
tir. e erı telsiz işaretlerini dinliyecck· ra da almak mecburiyeti hasıt olmuş• ğildir. Başvekil B. Blum ka

tur. Muvaffakıyetli ve büyük günlerin binenin mukadderatının pazar· 
Kutu NASIL YAŞJYACAKLAR> akşamında birer tane puro bile iç.ebile· fesinden önce taayyün etmesini 

... aa. p ~fer heyeti azasından biri, ccğiz. 
rnuhabırine gunlan söylemiştir . istemektedir. Kanun bu miid-

Y "-: 48 kalemden mürekkep olan ~e- Berabekrimizde sadık bilrf doıtddaha det zarfında kabul edilmezse 
eceginıiz fazl k I . k bulunaca tır. Bu Rodo a asın· 

lcrdir, s:~ ada on ver.~n yeye~e - dan alacağımız. orada hususi surette istifa etmeği tercih edeceğini 
il"-• nar o erecc mutenevvı ve b'ld• · t• 
.;"ı zamanda 0 derece 1 trd· ki !terbiye edilmekte olan küçük bir ıimal ı ırmış ır. 
...:orb .. b ezze 1 ır ek d B k P · 19 (Ô R) K b• rn Ut astal1ğı mevzuubahis dahi ola- meml etleri köpeği ir. u köpe , uzun arıs . - a ıne• 

az.. 'kutup gecelerinde, havlamasiyle, ayıların oin devrilip devrilmiyeceği ge• 
... Sabahlan. kahvaltı olarak i ece- yaklaşmakta olduğundan bizi haberdar Jecek haf ta başında, yani bu 
iı~ " 1 çay ç d k b. d h b .. ·1 b" p n. b il' 1 kt e om et peynı'r d 1 1c··f le ece ve ıze a a una muması ır aıartesi günu e ı o aca ır. le ' • omuz ıa amı, o • 
t'ı Ve buna rnümasil 1 ... çok iyiliklerde ve hizmetlerde buluna· Mebusan meclisinin kabul et-
~rnelc olara'- t şey e~lyeyelcegız. .. caktır. d l ı~b· t 
"ard ~ a tereyag ı ga etamız 

1 
tiği fevkala e ıra i sa a ıye • 

ti.i .~: Bu galetayı, beraberimizde gÖ· Bu kı§lama esnasında bittnbi nereye ler kanununun derhal münakaşa· 
hardu .. gümüz toz halindeki maddeden ya- doğru gideceğimizi bilmiyoruz. Buzla-
... ca 1 sına başlanmasmı Maliye nazırı ttı, ,_ gız. Öğle ve akşamlan da sıcak ye· rın seyrine tılbi olacak ve bu esnada r . d 
ti.i CI( Yeyeccğiz. Yanımıza aldığımız bü- şimdiye kadar yapılmamış tetkiklerde saat 15 de ayan mec ısın en 

n .. Yeyecekler, buz dolaplMında sıfırdan bulunacağız. Tetkiklerimizin ilim ba- istemiş ve saat 16 da müza-
~Dagı nltm11 d ~ k b k 1 k kımından çok mühim olacağı kanaatin- kere başlamışhr. Başvekil 
rıu.... • erece sogu ·ta ıra ı ara 1 I' dil k f kül~ o 
--"aı tecrüb 1 d .. 1 . . B deyiz. Bu, herkesçe tes ım e me tedir. f ransız ranganı spe öSY n 

~lılmaı c er en geçm mıştir. o· 
1( a.ruıın fennen ihtimali yoktur. ~ ım••••••••••••••••••••1•••••-, .. ış için . . . . . .. 

turli Yırrnı ıkı lıtre de konyak go· 

Halbuki ayan meclisi maliye 

komisyonıı tarafından kabul 

edilen yeni metin hükümetin 

salahiyetini bir çok noktalarda 

o kadar tahdit etmektedir ki 
onu büsbütün otoritesiz bırak
maktadır. Bu şartlar içinde B. 
Blum bu metni kabul cdemi

yeceğini bildirmiştir. 

Bununla beraber, öyle tah
min ediliyor ki Ayan meclisi 
komisyon tarafından tadil 

ediJen metni kabul edecektir. 

Bu akşam bu netice hasıl olun

ca B.Blum şimdilik itimat me

selesini ileri sürmiyecek ve 

ayanın yeni projesiyle mebu· 

san meclisine dönerek eski 

metnin iadesini istiyecektir. 

Meclisin buna karar vereceği 
tahmin ediliyor. Bunun üzerine 

B.Blum mebusao meclisinin ıs-.Yoruz. Bu k .. ··d-w.. .. 
l'tı.arı, Çay il . nu ... ~o uşu. ugumuz za· rar ettiği metin ile tekrar ayan 
tcl'tı.idik i e .ıçecegız. lspırtoyu, ancak .................. meclisine müracaat ederek bu 

Birinci sınıf saattır 
§lennde kullanacağız. 

l<ışı . . KIŞ ELBiSELERi T C defa itimat mt!s~lesini ileri sü-
ttı.1§ clbn· ıçın en iyi kürklerden yapıl· • • recek, yani bu nokta üzerinde 

. ıscleri . 1 k 1 b. 1 . D ) D • ttı,~ v rnız o aca tır. ç el ıse en• ev et emır kabinenin mevcudiyetini ortaya 
lcrde c Çoraplanmız da yine hususi kürk- atacaktır. 
...... n Yapılrnıct E . . . • w• y ıı ···ı~ ' 1 y ır. . n ıçımıze gıyecegı· o arı 
clerıd·cy er ise, hususi ve en iyi bezler· Şimdi meb'usan meclisinde de 
ile .. ır. Kııs için yürümekte ve kayak ld • • kul radıkalleri hükümettel'i ayır-

.. cz k aresının -l'tı.iike rne le kullanılacak hususi çok mak için manevralar yapılmak-
.Y. tnmeı n kk b l . . . ı landıg" ı saat •rıe hususi Ya la ı nr. ve ynz ıçın wıse ı ta ve yeni metinler haznlan-

A.rJttiw· Yapı mış çızmeler alacagız. .................. maktadır. B. Blum istedigw i 
leharrilc g~n donrnuş denizlerdeki mü· 

- B. Blum şimdiye kadar 
mücadeleyi kendisinden bek· 
lenilen cesaretle idare etmiş
tir. Mesele, parlamentonun oto
ritesini teyit etmek ve hususi 
menfaatlere karşı umumi men· 
f aatleri korumak için hüküm ete 
salahiyet vermekten ibarettir. 

Baıı mali mahfeller hiiküme-
tin bu ıiyas~tine muarızdırlar. 
Ve ellerindeki ekonomik nü· 

fuıu kuJlanarak daima bükü-

met üzerinde müessir oJmağa 

çalışıyorlarlar. H. Blum buna 

mani olmak istiyor. Bu sebeple 

• başka diğer hiçbir sebep ol-

müdafaası için parlamentodan 
lazımgelen sallbiyetleri almaz-
sa kabinenin daha uzun müd
det İktidar mevkiinde kalmak 

mesuliyetini derubde edemiye
ceğini söylemiştir. 

Milli cenaze töreni 
Paris 19 ( Ô.R } - Vefat 

eden eski Cumhyr reisi B. 
Gaston Doumegue milli ce· 
naze merasimi yapılmasına hü· 

kümet karar vermiştir. Bu.Do· 
umergue bunu l<abul etmiştir. 

Cenaze merasımı Sah veya 

Çarşamba günü yapılacaktır. , ..... -. .. , .............................. , 
Otomobil Karoseri 
imalathanesi açıldı 

Avrupanm 1937 .. 1938 yıh 
bilinde konfor tabi otobüs, 

karoseriler yapılmaktadır. 

ıçıo hazırlanmış modeller da· 

tenezzüh ve kamyonlar için 

MUTEHASSIS 
Budapeşte Teknoloğ mektebinden mezun ATILLA 

ARAL olup atölye tamamile en modern makinalarla tecbiz 

ediimiştir. 

işte metanet ve zarafet olmakla beraber, fiatler gayet 

ehvendir. işler gününde teslim edilir. Bir defa tecrübe kafidir. 
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11 
salahiyetleri alamazsa kabine-

er"ız, .,:_H!e~y~c;t~ş~e~fi~ol~ıı~ra:k~b~e~n~d~e:n;.,,.~~~!!!!!~~~;;r~~~==~~~~:!:I; iiii.,~:iii:sn•ı•'nİDİdmum·ş~m~e~s~im:ı;m~umhiMte~maieslmdmirm.llılKjBIİııuiiii:ll:I:: 
- Kctırcıoğlunun adı dn Mehmet! 1 güzeldi ki, Bosnada bulunduğu için ycyi sunarken, gizli perdeler, giı.li de- zenin yüzü tntlı tebessümlerle çizgilcn· 

TELEFON : 3345 

• 

't 
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hil' 
i ()daya . . . 
ç[rdi, soktu, sonra, ilaçlı şaraplar kasıyım.. Durun size hır kahve pışı-
tıu !larbo.. t · 1 t•·ı·· d 1 §~eği s ~ e tı, tam kıvamında sızıp reyim, çıkarın çubuklarınızı u un o -
Yarını saa ll"ada siz yet~mişsiniz, eğer durun, bir iki nefes te ben alırım. Alın 
~ltiltn d ~daha, hayır bir veya beş şu tütün torbasını! 
gıhi sızac~ geçgeydi, burada sızdığı Acuze belinden, çuvaldan yapılmış 
'h ına. .. :. ~-tldırılıp Kösem Sultanın küçük bir torba çıkardı ortaya attı: 
ekı· Coturuıc kt· k ··t·· ·· d b· lYecek cc ı. Orada onu ya - İçin! zararı yo , tu unun umanı 

b ır Utiçl<l ~ ;ahut beklemeden başka da ona faydadır. Uyanıncaya kadar si
alı~ buı l lllltlırıp bu knhramanla sn- ze bilmediklerinizi anlatırım. 
~eler· a.cnktı!? Acuze kalkıp, ocağın içindeki birkaç 

~dı. 't.,f~ heps~ şaşkın şaşkın dinliyor· çalı çırpıya ateş verdi, kocaman bir 
1 a.~li lttk içınde kaldılar. Koca ka- cezve sürüp, l ahveyi pişirinceye kadar 

....... ateşli SÖ •• 
~·· .. Siı bu l{·· zune devam etti: ses çıkarmadı, fakat arasıra kafasını 
l~lu, iki a· 0.sem Sultan dedikleri iki sallayıp içini çekti. Dört efe birbirlerine 

1. Yırı 'l'un ınlı kaltağı t.nnır mısınız? ve Katırcıoğluna bakışarak sustular. 
tllrn ikiye b~azsınız! Bakın benim be- Kahve cezvesini alıp kahveleri kallavi 
Ur Ukuıd .. 

· u, Yaşım tam yüz on- fincanlara doldurarak dağıttıktan ve 
....... ..\Uab Allah çubuklar yakılıp, kendisi de bir iki ne-

tli :- Saçlar !.. fes çektikten sonra Akyakalıoğluna 
<>ld • ınıın he • - d 

l~ urınedi. l3 ı>sı agarclı. Allah be- sor u: 
' 1'enı iç .. en onun ııe olduğunu bi- - Senin· adın ne? 

Y~tinü bilen bir canı çı- - Mehmet! ,f 

- Evet ikimizin de adı birdir. ! Bosna Beylerbeyi bunn tutulmuş.Genç likler arkasından, hırslı ihtil.tıçlnrla oğ- m~ ve çubuktan sık sık üç nefes çek-
- Her ne ise! sağ olun, sağ olsun Yaşında ele geçirmiş, bir müddet tc ya- lunun çıplak cariyelerle kirli ve nyıp tikten $Onra: 

kurtuldu. S::ırayın kepazeliğinden kur- nında tutmuş. O zaman Sultan Ahmet hallerini seyrediyordu. Ben saraydan! - Görüyor musunuz! Vezir uyana
tuldu. Kösem sultanın lanetli halinden hüküm sürüyordu. Bosna beyi Sultan olduğumdan bunları güzel bilirim. cak, alametler belirdi. 
kurtuldu. J Ahrnede yaranayım diye bu Anast:ısya- Bir gün bunun üzerinde bir söz söyle-' Demişti. . Hikay~inc deva~ etti: 

- Kurtardık. . yı ona hediye olarak saraya gönderdi. dim, sarayın içinde boşboğaz mı bulun- - Ne dıycccktim! Şu Kosem sulta· 
- Evet! Ha ne diyecektim! Kösem ı Ben o zaman sarayda harem dairesi·' maz, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa nın ne mal olduğunu ben bilirim. Onun 

sultanı söyliyecektim. nin aşçısı idim. Sultan Ahmet bundan geçerek bu dinsiı. namussuza ulaşmış, birçok meddahçıları vardır. Onu her iş-
Kahvcden bir yudum aldı. Çubuktan, hoşlanmış, dinini değiştir, Müslüman ol h('men beni saraydan koğdu. Biraz şu- te kabahatsız çıkaran ağalar, ulemalar, 

bir nefes çekti, ağır ağır: j dem~, o da giıya mUslilman olmuş, bir rada burada aşçılık yaptım ama, ihti· reisülkitaplar, batta vak'a yaz diye cm· 
- Kösem sultan ne müslümandır, de baktık, Nasyanın adı cMahipeyker> yarlık çökünce onu da beceremedim. redilen tarihçiler vardır. 

ne de Türk! J oldu çıktL Bir zaman sonra bir crlrek Topladığım birkaç kuruşla bu kulübe- j Lakin benim yiğit oğullarım! bu kn-
Kösem sultan dedikleri bir Rum pa-j evltıt doğurunca Valide sultan oldu. 

1 
yi nldım. Ondan son~ .d.~ a~ çile peh: dın düpedüz bir gizli orospudur. Saray 

pasının kızıdır. Kilisaya duaya gelen Sultan Muratla, deliliğe tüy diken zır livanı çıktı. Şu geldı lifurdum, bu geldi oruspusudur. Şimdi, daha mükemmel 
zavnllı bir kadını aldatarak peydahlndı-J deli tbrahim bunun oğludur. Valide iH\ç verdim, ekmeğimi çıkardım. Rütu- bir fırsat buldu, neden bulmasın, Tur
ğı ~ir. kızdır. Onun eri cskide~.~astas-İ sultanlığı sırasında bu kızgın karı su1- : be~.' ~?k~ içind: bu yaşa kadar geldim., han sultan ~e .. kadar 0kızı.p, küplere ~in
ya ımış, Papas ölüp te kızını kuçük yaş- tan Ahmede birçok çocuk doğuruverdi . . öl umumu beklıyorum. sc, daha dunun validesı.. Halbuki o, 
ta yetim bırakınca: 1 Oğlu Murat zamanında Kösem sultan 'ı Ha! ne diyecektim. Şu çubuğunu ver kaç pndişah deği~tirdi, yerini, adını yer

-: Anasının yanında değil mi imiş? 1 adını taktılar. o öldü, deli İbrahim tah- de bir nef~~ alayım.. . ı lc.ştirdi. Ortada dokuz ynşı~~a? bir de 
Dıye soran deli Osmana: . . .. ta geçince onun zamanında Murat 7.a-f Merak, ofke ve heyecanla kocaknn-

1 
sul~ruı var, çocuk ne y~~~bllir.. Onun 

- Hayır oğlum. Annsı kcndını ol- manında yaptı!;,ndan daha fazla salta- yı dinliyen efelerin hepsi birden çelone- yerme hem saltanat sUruyor, hem de 
dürmüş, günahını itiraf ederek öldür-1 natını gösterdi. Muradın sultanlığı se- I sini unuttukları çubuklarını uzatmışlar- 1 

nerede güzel, nerede gürbüz erkek bu· 
düğü için kızı papasın yanın~ bırakmış- n~leri onun i~a, teşvik, ~.lira, hırs ve 

1 clı. Kocakarı gülerek: j lursn ne yapı~ yapıp koll~Z:. arasına ~ı-
lar, Papas ta ölünce kız yetim kalmış.1 bilmem nelenyle aleme dunya dar ol- - Son vaktimde el uzatan çok ola- yor. Katırcıoglunu da gozunc kestır-

- E?.. muştu. cak! Sen ver çubuğunu! miş anlaşılan!. 
- Hail da güzel diyorlar ama, o za- İbrahim zamanında ise ... Ah! Dünkü Diye en ihtiyar gördüğü Akyakalıoğ- Hayretle kocakarının ağzına bakan 

man tabii daha güzelmiş, birkaç kişi çocuklar ah!. Bu bir türlü kara toprak- !unun elinden çubuğunu alırken min- cfelcraen Akyakalıoğlu mırıldandı: 
buna sahip çıkmış, güzelliği her tarafal 1.ar örtmez gözlerim nelere şahit oldu, dere uzanan Katırcıoğlu: - Biz kurtardık! 
yayılan bu kaltak on beş yaşına girince, bu kulaklaı· neler duydu. Kösem sul- - Puuuufffff! - A:.z. daha kalsaydı kurtaramazdı 
ben bilirim; adına Nasya demeğe bat- tan dedikleri bu harciilem kadın oğlu- Diye uzun bir soluk salıp yerinden I ruz! 
!adılar. NMYa o kadar güzel, o kadar na, nesil yetiştirmek için bulduju cari- laınıldandı. Döndü, satma yattL Acu- _ BitmeJi _ 
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yaşında: Yıldız ve h8.ri a 
Fransızca ''Seni seviyorum,, dimesini 
öğrenen Şirley Şimdi Çince öğreniyor 

iş aleminde bir adı var onun.Se
lülord kurdelalar halinde, teneke ku- 1 
tular içinde Pekinden Honoluluya, 
yahut Sidneyden Kapa kadar dün
yanın dört tarafına gönderilir. Ço
cuk elbiselerine moda veren, Lan· 
drada moda olan şarkıları ilk olarak 
söyliyen odur. Bir oyuncak fabri· 
kasının refahı onun sayesindedir ve 
Amerikada iki seneden beri en çok 
satılan bir kitap ta onun hakkında
dır. Kim midir ? Şirley T emple 
tabii! 

• ı 

• 
GRET ADAN !Ki MiSIL 
FAZLA MEKTUP 

Şirley şimdi muvaffakıyetinin dör
düncü senesindedir. 1933 senesin
de idi ki 1 49 küçük kız arasında 
«Ayağa kalk» filmi için yapılan bir 
müsabakada seçilmişti. O vakitten 
beri bütün şöhret rekorlarını kırmıs
tır. Mukavelesini imza etmiş olan 
<ı:F aks yirminci asır» Şirketi beyaz 
perdede onun dansını ve gülüşünü 
seyredenleri 240 milyon kişi tahmin 
ediyor. Eğer bu rakkama hayret 
ederseniz şunu da öğreniniz ki kü
çük artiste her gün dünyanın her ta
rafından gelen mektupların sayısı 
Greta Garboya gelenlerin iki misli
dir .. 

~:;:,::~-----.,....,,,. ................. 

.. 

.... Fakat bir sinema yıldızı İçin telelon etmesini bilmek Çinceyi 
yanlıfsız yazmaktan daha mühimdir. 

lıştırıldığı, çok fazla para aldığı söy- sıhhat parlaklığı görülür. Tabii ola
lendi.. Kızcağız iyi kurulmuş bir rak bukleli olan saçlarını daima an
bebeğe benzetildi. Bazılarının iddi- nesi tanzim eder. 
alarma göre gece gündüz bir alayın ŞIRLEYIN GONO 
muhafaza ettiği bir sarayda ikamet Filim çevirdiği vakit Şirley saat 
ediyor .. Guya ailesi, gökten düşen yedide kalkar. Kahvaltıdan sonra 

. bir servetten şaşırarak bütün parayı oyun oynar .. Tavuk ve tavşanlarına 
israf ediyormuş .. Diğerlerine göre yem verir. Sonra dans dersi vardır. 
ise bir santim bile harcamıyorlarmış. Bunu da diğer vazifeleri takip eder. 
Bütün bunlar esassızdır.. Günde yalnız üç saat ders alır .. Fa

• 

Şirley için sadece sevimli bir kat kendi yaşındaki Amerikan kız
kız olduğunu ve onun gibi daha !arından biraz daha ileridedir. Res
binlercesinin mevcut olduğunu id- me çok istidadı vardır .. Ve kendisine 
dia etmek Marlenin de diğer emsali kitap okunmasına bayılır. 
arasında sevimli bir kadından iba- Nihayet her gün Fransızca ho
ret olduğunu söylemekten farksız- cası olan matmazeli kabul eder. Sir
dır .. Sekiz yaşında bir kızın Şirley ley Fransızcaya pek hevesli değil
gibi istidatlı ve şahsiyet sahibi ol- se de ebeveyni bu lisanı öğrenmesini 
ması görülmüş şey değildir. Karak- istiyorlar. Şirley, lngilizcede mevcut 
terinde bilhassa göze çarpan iki hu- olmıyan sen hitabını kullanmak 
susiyet vardır. Hiç bozulmıyan bir için bundan istifade ediyor .. 
müvazene ve asla kaçmıyan bir neşe. Geçenlerde Şirley ile görüştük. 

Sirley otomobilinde ŞIRLEYIN YUVASI Dostu ve hamisi olan Lilyan Harvey 
KOÇOK BiR MESLEK : Şirleyin evi Brentoudda, Joan onun istikbalini düşünüyordu .. Bu 
YILDIZ ANA BABALICI Gravfordun villasına yakındır. Et- sırada Şirley gözleri sevinçle parlı-

Şirley şan ve şöhret kazandığı va- rafında güzel bir park, bunun için· yarak geldi ve gizli tuttuğu bir kağıdı 
kit babası banka memuru idi. Annesi de nefis bir havuz ve Şirley ile kar- annesine uzattı. Üzerinde : «Maman, 
ev işini kendisi görürdü. Büyük deşleri için nümunelik Midilli ahır· jet'aime». 
kardeşleri Jak ve George da gittik- lan vardır .. Bu Midillilerden Spun· - Anne, seni seviyorum-· kelime-
leri mektepte hiç göze çarpmıyor- ky isminde olanı bir Sen Bernar kö- !eri yazılmıştı. 
!ardı.. peğinden daha büyük değildir. Şir- Fakat zavallı Şirley rahata kavuş-

B. Petrof Huget Duflos 
Yeniden perdeye geçiyor 

Amerikalıların sevdik
leri bıkmadıkları artist 

·' 
O kadar ıtık saçan bir sarışın· 

lığı var, çehresinden öyle bir genç. 
lik fışkırır ki Huget Duflos oğ
lundan ve sevimli gelininden 
bahsettiği zaman inanmak güç
tür. 

Bununla beraber uzun zaman 
Fransız sinemasının Mary Pik
fordu, perdenin ideal gene; kızı 
sayılan bu artist «Kolibri anne» 

~ filminde tekrar perdede goru· 
necektir. Hanri Batayın eserin· 
den çekilen filimde Kolibri an· 
ne rolü Huget Duflos tarafından 
ovnanacaktır. Diyor ki: 

- Bu tahısta en c;ok sevdiğim 
ilk kısımdaki neşesi, hareketi, 
canlılığıdır. iki büyük oğluyle ar
kadaş gibi yaşayan, onların c;a
lıtmalarını şevkle takip eden 

Ginge-r Rogers ve Fred Astaire •Müteşebbis B. Petrof> filminde yeniden btı· bir anneyi temsil etmek beni c;ok 
lU§muşlardır. Fakat yine ayrılacaklar mı? Meşhu,. çiftin bir daha sinemada sevindirir. Zira hayatta kendi-

göziiknıiyeceği söyleniyOY. min de oğlum Piyere karşı oyna· 

Aater - Rogers sistemini Kar- kalbiyle beraber seyircileri' de dığım rol budur. 
yoka filmindeki muvaffakıyet· teshir ediyor. Mahir dansör diğer Dram kısmı ıçın kendimde 
ten sonra tan ve töhrete boğan fırsatlarla da maharetlerini gös- daha az istidat hissediyorum. 
altıncı filim budur. Altıncı ve • N Fakat bu kısım filimde piyese 

terıyor. evyorktan hareket eden nisbetle daha hafif olacaktır. 
sonuncu, zira Ginger danstan c;e- vapurda makineler dairesinde, Mükemmel roplarım olacak. 
kiliyor. Fred Onun ycrı'ne artık • t l k pıs on arın muntazam veya e- Mukavelede bunu tasrih ettirdim. 
Haryet Hoktor ile oynayacak· sik gürültüsünü bir orkestra Çünkü filim kahramanının tık· 
tır. Zaten bu filmin son haletinde okompanymam yerine koyarak lığını tam mi.nasiyle yaşatmak 
de bu ince ve narin sarışın kız yaptığı nefistir. Diğer bir sahne- niyetindeyim. lren de Risberg 
görünmektedir. de tekerlekli patenlerle danaedi- eserin sonunda genç aşıkının ho-

Petrof sözde R~s olan bir Rus yor. şuna gitmek ic;in iflasa kadar git-
balet artistidir. Kumpanya di- Fred Astaire her zamandan zi- memiş midir? Unutmamak la
rektörü Everet Horton bir mü- yade Amerikalıların sevdiği ve zımdır ki Kolibri anne c;ok haşin 

k h bıkınadıgwı rt" ti' y 1 . bir zevcin yanında gençliğin ta-zi ol yıldızının atkı uğruna kla- a ıs r. a nız sevım- d l . 
sik tarzı bırakıp ayak dansına li partöneri &arıtın Ginger Ro- mı a amıyan hır gene; kadındır 

.. , ki kırkına doğru kaybettiği za· 
kalkıttıiını dehtetle görüyor. gersden ayrılmasına muteesaıf manı, hassasiyetle dolu bir aşk 

Petrof adı verilen Peter Peters olacaklar çoktur. Hoş, Fredle İçinde telafi ediyor. Filimde Sari 
(Fred} sevdiği Bn. Rogersin nez- danseden bütün kadınlar da ae- Vanel kocam olacaktır. Buna 
dine rüzıı:ar gibi giriyor ve onun vimli oluyorlar ya.. da seviniyorum. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sinemada durgunluk 
Terakki yalnız görüş istikametinde 
olabilir ... Renkli bir filim yapacağım .. 

Fransız metör an senlerinden muftur. Halk ta bunlarla iktifa 
Rene Clair sinemanın bugünkü ediyor. Belki televizyon sinemayı' 
vaziyeti hakkında fU mütalaaları terakki ettirir, zira orada da göz 
yiiriitüyor: diğerlerine tekaddüm eder. Ben, 

Büyijk bir tevakkuf devresin- aözlüdenberi, yedi senede altı 
deyiz. Sinema artık ilerlemiyor. filim yaptım. Zira zevkime uy-

1918 ~~n 19~ e k!'~~ s~~~? f~- gun daha fazla senaryo bulama· 
dan~ fı!ım ~torler~ ıc;ın ~u~ hır dım. Bulsam yapardım. Simdi 
tetvikti .• Seaın yerme. go~e ~ı!ap renkli filim yapmak istiyorum. 
etmek lazımdı. Sesaız hır fılım, Son filmim olmasa bile bundan 
dört bet ae~e. so~a .. g?.rd~iünüz- sonra münhasıran ain~ma ıc;ın 
de, çok e.kımış gorunurdu. Bu- c;alıtmıyacağım. Belki romanlar 
ırWı ise Broadvay Melodinin bi- yazarım .. 
rioci kordeli.aı, ikinci defa yeni- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
den c;evrilenden pek geri değil- Kiralık Ev 
dir. Onun için bir filimde iyi mu
kabeleler oluna yenilik var sanı· 

Bugün B. T emple bankadan isti- leyin iki büyük köpeği de bunlarla muş değildir .. Şimdi ona Çinceyi 
fa etmiş olup münhasıran kızının beraber yatarla r .. Şirleyin günleri öğretmek istiyorlar. Şimdiden birçok 
menfaatlerini idare ile meşgul ol- sıkı bir programa göre geçer. Fakat kelimeler biliyormuş. Çocuk lngi
maktadır" Bn. Temple Şirley firma- öyle iyi hesap edilmiştir ki, kızcağız lizce ve Fransızca kelimeelrle Cin
aının ruhu ve iradesidir. Jak ve Ge- da esaret altında tutulduğu gibi bir celeri birbirine karıştırarak ~haf 
orge da büyük bir yıldızın kardeş- his yoktur. Annesinin diğer bir bir kok tel yapıyor ve yalnız kendisi
lerine yakışır bir itibar görüyorlar .. meziyeti de kızın kendibaşına ınah- nin anladığı bir dille kaprislerini ifa
Şirley ve ailesi Hollyvoodda kaide sus olan safiyet ve tabiiliğini muha- d~e~ .zevk duyuyor.. Çinlileri ve 
olan dedikodulardan kurtulmamış- faza etmişitr. Nihayet Şirleyin sıh- «Çınlılikleri» severmiş. Acaba ba
lardır .. Şirleyin şimartıldığı, terbiye- hati mükemmeldir. Kilosu ya.şına d~m ~özlü yaman kız ileride Çin ta-
einin bozuldu~u, haddinden fazlaca· göre biraz azdır. Fakat gözlerınde bııyetıne mi geçmeği düşünüyor? RENE CLA1R 
··························································································s······················································································· 

lıyor. 
Renk ve kabartmadan büyijk 

ıslahat doiabilir. Zira yine göz 
hakim mevkie geçecektir. Da
ima sessiz filme bağlı görünmek 
istemiyorum. Fakat sinema her 
teYden evvel göze hitap eden bir 
sanattır ve bu istikamette inkişaf 

Gayet havadar güzel man· 
zaralı Göztepe vapur iskelesi
ne dört dakika mesafede kul-

,:

1 arık ve başlık modası 
ve çok bol tuvaletler 

, 
' 

-

1 , 

1 
:: 
• 

l 

Bu genç 11ıldız bu baııla ne ltiu.bali/ Danyel Da"l/ÖflÜ kocaaı ile bfr a1'ada 
görüyOYsıınu.z. 

Modadan sinemaya ve sinemadan 
. madaya geçen yeni kıyafetler 

Sınema modayı ve moda sinemayı 
çok yakından takip eder. Yeni moda· 
da gittikçe bollaşıyor. Birkaç mevsim
denberi bu temayül kuvvetlenmekte
dir. Vindsor düşesinin sevd'ği endama 
yatgın roplar yerine Siınona Simonun 
üzerindeki rop gibi son derece geniş 
tuvaletler moda oluyor. Blitün genç 
kızlar ona benzemek istiyecekler. Si
yoah güneş emprimeli beyaz muslin 
robu içinde ne kador sevimlidir. Siyah 
blüzün korsajı geniş mikyasta dekol
tedir. 

Suvareler, balolar için Anna Lee ta
rafından sevilen tuvalet tipi çok şıktır. 
Taınamiyle güneş - plisesinden yapıl
ıruş olan rop pek boldur. Simone Si

Akşam için L<>retta Y ou.ng bej krepten 
mon gibi genç hnlli olmıyanlar, çocuk- bıı güzel sarığı başına geçirwıeği •eviyor 
tan ziyade hakiki kadın olanlar bu tu-
valeti beğeneceklerdir. defa bükülmüş krepten bir sarık baş-

Bütün akşam ropları {;..erine uzun lığı ile görülüyor. Ortasında pırJ.anta 

şeffaf tül manto yeni bir zarafet ilAve bir an vardır. Diğer tarafta Anna Lee 
edecektir. Tül, dantel veya muslinden ise altın yaldızlı madenden yapılmış 

bu •ant.olar çok cazibelidir. Ve hiç şüp- bir sarık başlıkla görülüyor. Daha sa
hesiz bunlan da sinemada göreceğiz. de olarak madenileştirilmiş bir muslin 
Başlık olarak sarık en çok sevilen ef81'P ta kullanılabilir. Sarığın çok taraf

ınotiflerdan biridir. Loretta Y OUDC Uf tarlan ,_dır. 

edebilir. 
Orta filim yapmak kolay ol-

lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Gö:r:tepede Abdül'e· 

zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S.6 H(398) 2. 

ary Pikford - Buddy Rogers 
26 Haziranda evleniyorlar 

;Mary Pildord ile,.---,..,..--~:""""-~--..,......,.,... ______ ...,,,_ 
'.& 

Budd,y Rogersin 
izdivaç tarihi 26 
haEiran &larak tes
bôt. ~· Me
l'a.im. tamamiy le 
hU811.Si mah.iyettc 
olarıık Los Angc
losda cereyan ede
cektir. 1k.i yeni ev
li bunu müteakip 
Honoluluya hare
ı.et edeceklerdir. 
Buddy 32 yaşın

dadır, Mari ise 43. 
Her biri kendi sa
hasında mesleğine 

devam kararında
dır, zira Mary iş 

ie lzdivaeı birbiri
ne kanştınnanmLz~-:.,;;;,...;::lliıı~liılL. 
daima tehlikeli olduğunu söylemiştir. 

Mary Pikford üı;üncü defa olarak evleniyor. tkinci boşanması 1935 senesin
de ldL 
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- Bilınıyoruz: Bir daha Esperans - Saizoma buraya gelecek misin? 

:t~line ayak atmadık. Fakat siz bizim Yoksa, vallahi, billfıhi. ·· 
~ıı teklifimize henüz cevap vermedi- Şövalye sararak titredi. Sarhoşluk- ] 

iti>;, tan sesi kısılmış olan bu adamın d~ük I 
B - lia evet bir efendi arıyorsunuz. kadınlardan bir fahişeye bu adla ba-1 

unun da benim olmaklığmu istiyorsu-/ ğırması onun kafasında eski hatıraları nuz d ·u 
tlııı eg mi?. Buna yarın cevap veri- canlandırdı. Bunun için sordu: 
d· :_B~ ~kşam da burada kalınız Sonra - Adın Saizoma mı? 
ıo"'iuııuruz. Lakın şunu söyleyiniz.Sai· - Evet. Luizdir perensim. 

tnaya deli diyordunuz değil mi? Şövalye kendi kendine Luiz diye mı-
lı ~Değilse bile öyle görünüyor. Pek rıldanarak önüne konan şarap kadehini 
h.L~'.er hemen, hemen fala da pek az bir yudumda devirdi. Bir saniye gözle-! 
~ rinl kapadı. Sonra şiddetli, şiddetli ba
IO. - Onun küçük şantöz hakkında ına- şını salladı. Ilerideki gözleri kanlı, iri 

llıatı olduğunu zanneder misiniz?... kemikli sarhoş "herif bağırdı: 
bu- Saizomanın kafasındakileri kim - Hele bak ... Şimdi yanına gelece-
b •bilir. O hır' s k" "d" Y" .. bil gım· • ha' iz.i . • ır upu ur. uzu e .... 
illa ili •çın bir sırdır. Zira yüzünden - Peki Rojo!.. Fakat bırak ta hem 
let~koyi hiç bir vakıt çıkarmazdı. Vlyo- benim ve hem de senin bu nkşamki ek- 1 

ilev ~. lanı.sa bile onun hakkında bir meğimizi çıkarayım. 
0 ~ veya düşmanlığı, nefreti olsa Pardayan cebinden bir altın çıkararak 
\r~u Söylemek hemen imkansız gibidir. kıza uzattı. Ve gidip dostu Roje ile bir· 
b· Yolettadan size malfunat verebilecek lik:te içmesini tavsiye etti. 
\r~ varsa o da Simon'dur. Bu kadın Saizoma hayret içinde altını aldı. Ba
ta~let~ya kızun diye hitap ederdi. şını eğdi. Şu büyük 1:'.ıl~li adama ~e 

1' t hıçare kadın şimdi ölm~tür. suretle teşekkür edecegını şaşırdı. Mu-

Şimdiye kadar binlerce basta'arın şifa bulduğu Urganlı 
ılıcaları bugünden itibaren açt'dı. 

Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından iş!etilmekte ve 
müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün l<on
foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmiş, Hri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbu'dan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bözzııt tahlil 
ettirilen su!arında y~zde bir buçuk radyonaktevıte bulundu
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve ş fası ba rapor tasdik edil· 
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide, 
böbrek, cild, çıban, ınayasıl, kum, romatizma gibi ve bil
hassa çocuğu olmıyan kadınların şifa bulduji'u bu ı 1 ıcalar 
en soo terekkivat ve nenfetini göstermekle sayın müşteri· 
!erine tekrar ilan eder. Ge'en müşleriler.n memnnn olacak· 
!arını ve trenle gelenlerin Posta arahalarını istasyonda bula· 
caklarını bildiririm. Müsteciri: Rüstem 

Doktor 

IELYİNATDR 
"llULUNHA.YA.N' EV-JCASASI. 

OLHAYAN IA.JfXA.YA. BEM?.E1 

Mikrop hırsı,daA taha kort.uludur~ 

Paranızı kasada sakladıtınıa sı~ 
Jlr..,.klerinl•I "-1 • 

ııotuk hava dolaplarında ıııuhafua edlnla. 

~ldefa .......... khı\ 
•~nı rand6man1 varea 

ı5 SEHE liARAllTI 'PPn• aoıuı. hava dolapl_,. 

18 Ay Veresıye ~auş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUl,,LADA : Ahmet Sabri Acarsoy ........ 
Müjde Müjde Müjde 

llıı§t Rrdayan sesi kesmiş d~ceye dal- nasip bir söz bulamadığından yalnız şu
l'tto L Şu e&rarengiz çingene pek fazla nu söy !etli: 
Şu;~. ınucip olmuştu. Acaba kimdi? - Bu sokakta meyhanenin karşısın-
llirdoes~ Belgoderin alçaklık arkadaşı. daki c~de o~uruyorum:. . . . 
d nbıre bu kadının Esperans otelin- Yanı Luız tesekkur ıçın kelime 
k:db':'1\U\ahilrnesi aklına geldi Şarlın bulamadığından kendisini takdim edi-

Cems'in 
<rı g"-'•-lıizı· 0•wıde canlandı. Viyolettanın yordu. 

b 
1 

bulmak ve nihayet bu iki aşk kur- Bir fahişe için en kolay bir şekilde 
lç:•nı birbir~e kavuşturmak Şövalye j şükran ~rcunu ödeme~ bundan baş.ka 
laıı 14oreven ele geçirmekten daha ne olabilir. Kadın ayaga kalldı. Roıo
lıaı ~Zevkli, ve sevindirici bir işti. Der- nun yaruna gitti, kadının elindeki altını 
du. 'r-.sp.,rans oteline doğru yola koyul- görünce Pardayana fena, fena baktı. 
la atııaın otelci lokantasını kapamak- Şövalye meyhanenin sahibini işaret
l'akın"Şgul iken içeriye girdi Lambayı le yanına çağırdı. Meyhaneci böyle ki
Sitı ";,"k zamanı gelmişti. Fakat Pari- bar ve yağlı müşterilerin davetine gös
tıp1t azı .~•yı köşe meyhaneleri için terilmesi zarurt olan çabuklukla koştu. 
atı 1 b_~günkü gibi tayin olunan sa- Pardayan kendisinden Saizoma hakkın
~ dükkanı kapamak yerine geti- da izahat almak istedi. Fakat birçok 
doği)Y~n ~ir emirden başka bir şey sesler i•itilmeye başladL Sarhoşlar ba-
8o1!Jo dı. Bilakis dükkanı kapadıktan ğırıyordu. 
ils•i a .hu kabil meyl>ane sahipleri - Cingene karısını isteriz. 
l.;ı, 1 karlı işlere başlarlar. Gtıeelik - Ey şeytan meyhaneci, bize kırmı· 
aıı. hUsu.•l mü§!eriler tam bu sa- z• şeytanı getir. 
p umuını salona girerler. - Fal isteriz... Fal ...... 

ı,.d •rdayan bu salona girerken yirmi Meyhaneci bu gürültüleri yat.ıştır
laJ~~ kaduı erkek s.ırhoş oturmuş ka- mak i~in cevap verdi: . . . 
he]•.· Çekıyor eğleniyorlardı. Şövalye - Peki ku7.Ularım... Peki... Şımdi 
ı·e "'. 0 '."lciden bir şeyler öğrenirim di- gider kırmızı maskel;yi getiririm. Ra
d !:ittı. Masanın birine oturdu. Son halınıza bakın. Kafaları çekin .. · Fakat •••ee ı · dir l ı. . serı ve bir tak . . kil 1 unutmayın ki pıra arı peşın ıa ""lala un pıs ıç ere . J• 
•i~;. s:ı:~ duınanJıyan ekserisi yanke- - Btfm" ' -

reır hırsızı, ve oruspulardan iba- DIŞ TABİBi 
l'ıı~ ~u kadı".1ardan biri Şövalyenin 1 
duğunu aş~ hır masanın önüne otur- ~ Halı·m Bayer dayanın !!~<ünce yerinden fırladı. Par-'y arşısına geçti. Dirseklerini 
~~ ha,~ dayıyarak kahkaha ile gülme- 1 

l> adı. 

~, "'°dayan §u kah!·-L• ı,.__ • Avrupaya tetkik seyaha· 
"""5· """"ara ~,ı a.p.r • t t T 

ti:ııdiy• ıı duruyordu. Nihayet fahişe 1 tine çıkmıştır. Agus os an ı ı• 

Nasır 
iLACI 

DOKTOR JEMSiM 
En eski nasırlan bile pek kıaa bir zamanda tamamen ve 

~.üşterilerimize kolayı~k Kolombiya ve Odeon 
•çın gayet ehven fıatıe 

m~rka gramofon ve Bi iklet ve Lüks Jam-
plaklar ber marka 

b 1 ti ve bunların teferruatlarile bera• 
a arı saa er ber diğer mallarımızda 

Halit Seyfeddin ~:~~ıe :{t.:~ 
bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILI~Ç 
lzmir Balcılarda No. 182 

• ·~· -- -:. - .• 

Gençle e müjde 

kökünden çıkarır. Eyi ve elverişli Motosiklet istiyen "TRIUMPH" markasını ter· 
Umumi deposu: lugiliı Kan:ıuk eczanesi her ecıanede bulunur. cih eder. 

Sağlam, lüks, kamilen Krome bir Bis'klet ararsanız "ELFA. 
~ı- · kadar a'·~ıg"• binlerce defa 1 bar<!n hastalarını kabule baş· '"lir etw. ~· 1 ..... c~f' •_uıu tavırlarla seslendi: 
llı;ıı.ı.Yac111ı: asilzade!... Bwıa birşey ıs-

hyacaktır. 

Birinci Beyler 
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 

Numan :ıa· 

Ciddi ve müessir birnasır ilacıdır. ma~kası alınız. 1---------------------------------lıu tn ısınız'> 
i •ırada ·ı · • ltoyııı.u, ı eride kafaları çekme- 1-15 
~.., adaınıardan biri bağırdı: 
, ........ .._ ______________ mı _____ , 

BRONZ 

.... 

Elyafı ve yapılması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların lavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dişler te 

mln eden, bUtUn dUnyonın 
TANIDIGI 

DiŞ l•'IRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

lıJh. ·ı A • 

ı .. ·•ıJr vı ayetı ll "" .. Baytar 
• 

direktör-
vg_unden: 

3 ıl;ıYett 
S/65 lq e bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçları o1ıın 

:un ıııu~do arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot on bef 

9 ~il 8}6S e~Je eksiltme usulile satın alınacaktır. ~u miktarlar· 
10o kil kılo arpa 18500 kilo yulaf Torbalının Tepeköyüne 

Yıılaf l'ı 0 
arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 kilo 

~~ 17/o~"~.n Mahınutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 kilo yulaf 

6ci 6000 k' ılo kuru ot Bergamaya 2700 kilo arpa 360 kilo yu-
OQ kilo ~lo kuru ot Dikiliye 2700 kilo arpa 360 kilo yulaf 

Ilı Bl•ııı,tı Uru ot Meneınendeki depolara teslim edilecektir. 
li Uı 937 n lllubaınmen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihi 5 tem· 
~'lık te:aıartesi günü saat 12 ye kadardır. isteklilerin 210 
Ilı 1 "bcuıııın~t makbuzu ile ihale günil saat 10 da Viliyet da· 
l' :ıaltı,t a~nıne şartnaıneyi görmek ve bu hususta daha fazla 

'lıaJı , lllalc iatiyenlerin Vilayet Baytar direktörlliğilne ve 
Y2ır deposu Baytarlığına müracaatları :lan olunur. 

20 - 25 - 30 - 5 (2011\ 1808 

·------·ı Diş Hekimi Emlak ve Eytam Bankasından: 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmi,tir.Hastalaıımı müs· 
!akil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110) 

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 
iki aeuedenberi dahiliye ıııü· 

tahassıshıfını ifa etmekte oldu· 

ğum Alsancaktaki Sent Aııtu

van hastanesinden baıı sebep· 
!erle ayrıldım. Bundan böyle 

hastalarıını Pazardan maada 

her gün sabahtan akşama ka

dar ikinci Beyler sokağındaki 

81 numaralı muayenebaneoıde 

kabul edeceğiın. Hastanede te· 

davilerine lüzum görülenleri de 

AlaancaL.ta Güzelyerde "Dok· 

tor Sadık Ahmet Sıhhat evin· 

de" Hastane llcretiyle tedavi 
edeceğimi sayın halka ilin 

ederim. Telefon: 3315 

No. Yeri No.su Nevi 
Eski Yeni 

PEŞ 1 N 
586 Hurşidiye Mab. Sadullah Ef. S. 

1117 Karşıyaka Donanmacı Mah. Nuh B. S. 
31 Taj15 Ev 

1129 N I 
" " " azı 

1130 Karşıyaka Alaybey mahallesi Naldöken 

33 37 
24-26 32-34 

tramvay caddesi 
1134 Birinci Karantina tramay caddesi 

137 141-14 
396-7 Taj 447 

TAKSiTLE 
214 Turan Menemen sokak 17 
330 Bayraklı Kanarya sokak 4 

218 
4 

25-1 
108-1 

426 Karşıyaka Alaybey Mirat S. ada 17 parsel 6 44·1 
427 " ,. naldöken taramvay caddesi 106 

ada 13 parsel 5 
428 Karşıyaka Hayal çıkmazı ada 5 parsel 5 
429 Karşıyaka Alaybey Naldöken traınvay 

caddesi ada 13 parsel 9 
430 Karşıyaka Alaybey Naldöken 

ada 14 Parsel 19 
431 Karşıy~ka Alaybey Yalı caddesi 

ada 13 parsel 19 
434 Karşıyaka Alaybey Şadiye Sokak 

ada 26 parsel 7 
441 Karşıyaka Alaybey Piliç sokak 

ada 20 parsel 1 
442 Karşıyaka Alaybey Cihan sokak 

ada 20 parsel 14 

H 

443 Karşıyaka Celil bey naldöken tramvay 
caddesi ada 13 parsel 11 

447 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak 
ada 16 parsel 22 

8 
114-1 

16 

113,115 109 

221 215 

14-12 14-16 

10-12-16 18 

5 7 

120 116 

5-2 9 

H 

" 
" 

" 

" 
" Arsa 

.. 

.. 
" 

.. 
" 

" 

" 
.. 

" 

" 

M.2 

174.50 

197.-
115.-
324.25 

352.50 

987.25 

270.50 

696.-

1,514.50 

569.-

518.-

Depozitosu 
T. L 

90 
160 
40 
50 

650 

360 
20 
13,96 

23,64 
9,20 

38,10 

35,25 

148,09 

32,46 

55,68 

121,16 

113,80 

36,26 

1128 Ahmet ağa M. Kaymakam Nihatbey c. 34-27 80 Dükkin 200,-
Mevkii ve numaralan yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere pa· 

zarlıkla aatışları 29-6-937 Salı günü saat ONDA ihalesi yapılmak kaydiyle artırmaya konulmuş
tur. 

istekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçesini Vezneınize yatırarak artırmaya git-meleri ye 
}'anlarında birer_fo!o_ıraf ıetirmeleri ilin olunur. 13-20 1901 (1067) 



Sabite b === ===· 
IZM1R BELEDtYF.SINDEN ı 

1 - Beher kilosu üç buçuk 
kuruştan dört bin iki yüz yet
miş lira bedeli muhammenle 
başkatiplikteki şartname veç
bile yüz yirmi iki bin kilo arpa 
2 • 7 - 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak içrn üç yüz 
yirmi lira yirmi beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile ıöyleoen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher kilosu üç ku
ruştan üç bin iki yüz kırk lira 
bedeli muhammenle başkatip
likteki şartname veçhile yüz 
sekiz bin kilo kalın buğday 
kepeği 2 - 7 - 937 Cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 

için iki yüz kırk üç lirahk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gE-linir. 

3 -Karşıyaka tramvay hay
vanları için beher kilosu üç 
buçuk kuruştan bio dört yüz 
lir11. bedeli muhammen!~ kırk 

bin kilo arpa baş katiplikteki 
şartname veçbile 2 • 7 • 937 
Cuma günü ıaat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. iştirak için yüz beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Karşıyaka tramvay hay
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan bin elli lira bedeli 
mubammenle otuz beş bin kilo 
kalın buğday kepeği baş ka
tiplikteki şartname veÇbile 2 -
7 - 937 Cuma günü saat o; 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
ıaatte encümene gelinir. 

5 - Karşıyaka temizlik hay
ıanları için beher kilosu üç 
buçuk kuruştan beş yüz yir
mi beş lira bedeli muhammenle 
on beş bin kilo arpa baş ki· 
tiplikteki şartname veçhilc 
2 - 7 - 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ihale 
edilecektir. iştirak için otuz 
dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene 
gelinir. 

. 6 - Karşıyak11 temizlik hay
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan dört yüz elli lira be· 
deli muhammenle on beş bin 
kilo kalın buğday kepeği baş 

katiplikteki şartname veçbile 
2 - 7 - 937 Cuma günü . saat 
on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te-
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
lınir. 

17~20~23~26 (1951) 1085 

1-Cinsi miktarı muhammen 
bedeli 

Dalak 730 adet 1 kuruş 
Koyun eti2190 kilo 35 ,, 
Yukarıda miktariy!e mu-

hammen bedeli yazılı çocuk 
yuvasının 937 yıla ihtiyacı olan 
dalak ve koyun etinin başka· 

tiplikteki şartnan.e veçbile açık 
eksiltme ile ihalesi 25·6-937 
Cuma gününe temdit edilmiş

tir. iştirak için elli sekiz lira· 
lık muvakkat teminat ınakbuzu 
ile söylenen gün ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

2-Cinsi miktarı muhamen 
kilo bedeli 

1 ci nevi ekmek 5475 10,5 kuruş 
2 cı ,, .. 4380 8,5 ,. 

Yukarıda miktarile bedeli 

o 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri 

448 Karşıyaka Alaybey Fenerci sokak. 
ada 14 parsel 2 

449 Karşıyaka Alaybey Han sokak. 
ada 14 parsel 6 

451 Karşıyaka Alaybey Çakıcı sokak. 
ada 9 parsel 4 

453 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak 
ada 16 parsel 15 

455 Karşıyaka Alabey Han sokak 
ada 15 parsel 5 

456 Karşıyaka Alaybey Cihan sokak. 
ada 16 parsel 20 

459 Karşıyaka Alaybey Süreyya sokak. 
ada 26 parsel 9 

No.su 
Eski Yeni 
8-10 2 

18-20 14 

18 18·1 

9-3 23-1 

2 2·1 

l 3 

15 15 

-
YENt:ASIR 

7 =-= 3 

Nev'i 

Arsa 

" 
tt 

" 
.. 
tt 

460 Karşıyaka AJaybey Yalı cadde9İ 205,207,209 211·209 ., 
ada 13 parsel 23 

469 Karşıyaka Alaybey Mehtap sokak 
ada 35 panel 12 

472 Karşıyaka Alaybey s~vda sokak 
ada 15 parsel 38 

489 Karşıvaka Alaybey Hamamcı sokak 
ada 44 parsel 16 

18 

8 

2,4,6,8 

490 Karşıyaka Alaybey Alayemini çıkmazı 7 
ada 44 parsel 28 

491 Karşıyaka Alaybey Naldöken Tramvay 21-13 
caddesi ada 44 parsel 33 

493 Karc:ıvaka Alaybey Sütçü sokak. 
ada 44 P3rsel 8 

494 Karşıv.ıka Alaybey Sezai sokak. 
ada 44 parsel .6 

2-4-6 

12,14 

509 Karşıyaka Donanmacı mah. Aydoğdu 20 
sokak ada 86 parsel 7 

512 Karşıyaka Osmanzade M.Tank sokak 17 
ada 102 parsel 1 

513 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sokak 11 
ada 97 par.,el 21 

514 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sok. 15 
ada 97 parsel 21 

515 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sokak. 7 
ada 97 p<srııel 23 

516 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey sokak. 8,14 
ada 96 parsel 17 

519 Karşıyaka Osmanzade Tank sokak. 28 
ada 103 parsel 14 

520 Karşıyaka Osmanzade Tarık sokak. 24 
ada 101 parsel 6 

521 Karşıyaka Osmanzade yalı Cümhuriyet 188 
cad. ada 96 parsel 6 

522 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sok. 49 
ada 110 parsel 16 

523 Karşıyaka Osmaozade Reşadiye sokak. 29-2 
ada 100 parsel 23 

524 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak. 14 
ada 97 parsel 14 

525 Karşıyaka Osmannde Tahirbey sok. l 
ada 106 parsel 1 

526 Karşıyaka donanmacı mah. Aydan ,, 
ada 105 parsel 8 

7 

531 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Aydın ,, 11 
ada 100 parsel 16 

532 Karşıyaka Osmanzade 2 nci ,. ,, s 
ada 101 parsel 21 

546 Karşıyaka Osmanzade Yaşaroğlu " 17 
ada 117 porsel 14 

552 Karşıyaka Osmanzade Rabmibey ,, 
ada 108 p<\rsel 1 

2 

554 Karşıyaka Osmanzade şümendüfer 11 97 
ada113 parsel31 

555 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey sokak. 3-5 
ada 99 parsel 15 

556 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey ,, 8 
ada 100 parsel 9 . 

23 " 
4 .. 

" 
1 

" 
17 

" 
25 

" 
12 

" 
30 

" 
15 

9 

13 
" 

5 
" 

8/2,10 tt 

24 
" 

22 

168·1 

41 " 
25-2 " 
12 

" 
28 

" 
9 " 

24-1 " 
30 " 
17 " 
6 " 

" 
1-3 

" 
14 ,, 

M2. 
1347.50 

322.50 

154.25 

196.-

392.-

589.50 

713.50 

1099.-

309.-

8 

441.-

41 

1113 

176 

910 

602 

740 

257 

146 

229.50 

1295 

1144 

243 

795.50 

533 

553.50 

859 

1693 

540 

80 

250 

264 

208 

204 

1185 

358 

Depozitosu 
T.L. 
94.33 

23.76 

15.43 

11.76 

23.52 

47.16 

71.35 

220. 

21.63 

80 

35.28 

2.46 

166.95 

14.08 

72.80 

72.24 

59.20 

30.90 

16.15 

22.95 

120.50 

114.40 

24.30 

318.50 

42.64 

35.35 

128.83 

101.58 

32.40 

6.20 

15 

31.68 

41.60 

30.60 

94.80 

21.48 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarhkla satışları ~2.7.937 Pazartesi günü saat ONDA yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. 

istekli o!an!arın hızalarmda _Yazılı ~~pozito akçesini veznemize yatırarak ~rtırmaya girmeleri ve 
yanlarında bırer fotograf gehrmelerı dan olunur. 

20---10 1983 (2009) 
m~a~~~cukyuva-~~~~~~~~~~=~1=~L~~A~~~N~~~~~~~==~~ sının 937 yılı ihtiyacı olan ek· 
meğin açık eksiltme ihalesi baş 
katiplikteki şartnane veçhile 
25-6-937 Cuma gününe tem
dit edilmiştir. iştirak için yet-
miş bir lirahk muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen giin
de ve saat on alhda encümene 
gelinir. 

3 - Çocuk yuvasının 937 
yılı ihtiyacı olan yedi bin yüz 
kırk yedi kilo inek südünün 
baş katiplikteki şartname veç
hile açık eksiltme ile ihalesi 
25-6-937 Cuma gününe temdit 
edilmiştir. Muhammen bed~Ji 

beher kilosu sekiz kuruştan 

beş yüz yetmiş bir lira yetmiş 
altı kuruştur. iştirak için kırk 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen günde 
ve saat on altıda encümene 
gelinir. 1996 (2014) 

~demiş C. , Müddeiumumiliğinden: 
Ödemiş kazası ceza evinde mevcut mevkuf ve mahkümlara 

beheri 960 gramdan 937 mali yılı içinde verilecek ekmek lzmir, 
Bayındır, Tire ve Ödemiş C. müddeiumumiliklerinde mevcut 
şartnamed~ yazılı şerait dairesinde ve 2490 sayılı kanunun 40 
mcı maddesi delaletile 46 ıncı maddesinin R fıkrası ve 47, 48 
ve 49 uncu maddelerine tevfikan bir ay zarfında pazarlıkla ek· 
siltıneye konulmuştur. Münakasaya iştirak etmek arzu edenlerin 
12 tem~uz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16,30 a 
kadar Ödemiş C. müddeiumumiliğinde mütesekkil komisyona 
baş vurmalara ve şartnameleri de lzmir, Bayındır, Tire ve Öde· 
miş C. müddeiumumiliklerinden almaları lüzumu ilan olunur. 

20 - 22 - 24 - 30 (2013) 1994 

iskan Müdürlüğünden: 
Bu sene gelecek göçmenlerin hayvanatı için pazarlıkla müba

yaalarına lüzum görülen 40 bin kilo kuru otun şartnamesine 

göre 30 bin kilosu Urla tahaffuzhanesine ve 10 bin kilosu da 
lzmirde gösterilecek depoya teslim edilmek suretile 24 - 6 - 937 
tarihinde saat 11 de lali bine ihale edileceğinden fiat vermek 
üzere 275 liralık teminat ile iıkan Müdürüyetinde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilin ol•nur. 1999 (2015) 

a .& 
PAZAR zo HAZ1RAN 1~ 

Her n;vi b•~e ha• 
taratını ve nebatat ıür

felcrini öldüren tozdur • 
Pompalı k•plar derununda 

aatılır. Ve d•ima ltullanılmata 
baıırdır. Aynca satın alınacak ak· 

aamı yoktur. Ha~arat içiıı öldürücü, 
sebze ve nebatlar için :rarartıadır. Z.ebirlı 

detildir. Pratik ve müeair-dir • 
U•ıı•l ..,... : J. ıtmpl•, lıtaotı~ı. Galata, V07woda Hu ' 

Bir Gripin a lmadan evvel 

lstırabm ve ağrımn en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 
bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

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

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

a-= 
e11 as 

- >. >bO ·-... N .., 
N 

c fO 
u >. 

u ·a: ..c 
u - ·.. -411 u 
ıc .. 
u ... 

"'4 :g 

Optimus 
Markası 

eyi malın bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı arayımz 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası kar

şısında 55 - 3 
Hüsnü ldemen ,,..____ __J 

---~-------------------------------~ BERBERLERE! 
" Perma ,, fabrikası •• Supersilans ,, ismile çok şık, çok id•' 

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

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

· BEYOOLUNDA 1 

Bristol Oteb 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
O f EL 1 
••••••••••••••• • 

Bu her iki otelin müsteci.r• 
TUrkiyenin en eski oteJcisı 

BAY OMER LUTFIDI~ 
••••••••••••••• • 

Kark iki senelik tecrübeli ıJa" 
resife bütün Eğe halkına )<eP" 

disini sevdirmiştir. 
O . . . k 1 nl•'• tellennde mısafır a a 

kendi evlerindeki rahatı btı" 
lorlar. tefi 

Birçok hususiyetlerine ili~e 
fiatlar milthiı ucuzdur. 
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Fratelli Sperco - N. V. Olivier Ve Şü. v ~'. li"'. 11. \' a il i )er LıMİTET apuru Acntası z < 
RovAL ~ Jee & "0 • Vapur acentası E NEERLANDAIS DEUTSCHE LEV ANTE UNlE 

JUN KUMPANYASI HAMBURC BlRlNCİ KORDON REES 
~ki .o Vapuru 10 hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek- BiNASI TEL. 2443 

B enıyoıt. Yükünü tahliyeden son lenilmektcdir. Anvrs. Rottcrdam, Ham- Lllerman Lines Ltd. 
:__~as, Vanıa ve Köstenceye yük burg ve Bremcn için yük kabul eder. 
~. CHIOS vapuru haziran nihayetinde Yazı makineleri için toz tut· DRACO vapuru 15 haziranda 

SVENSKA. ORlENT UNtEN bclc.le~lmck~edir. ı:'amburg ve Bremen- mıyan, ve makineleri daima te· Liverpol ve Svanseadan gelerek 
KUMPANYASININ den yuk getırecektir. miz tutan en elverişli yağ yük çıkaracaktır. 

SAfMA . AMERICAN EXPORT LINES "UNİC" markalı makı"oe ya· CRODNO 15 h .... iranda teli ... vapuru 1 hazıran 937 de The Export Steamahip corporation vapuru ._ 
J.ı_ P. dognı Anvera, Rotterdam, Pireden aktarmalı ecri seferler ğıdır. Londra ve Hullden gelerek yük 
~urg \'e Skandinavya limanları EXETER vapuru 18 hııziranda Pire- Yegane deposu Gazi Bul va- çıkaracakbr. 

Yiildiyecektir. den hareketle, Bost~n ve Nevyorka gi- rında Küçük Kardiçala handa 7 CRODNO vapuru 30 haziranda 
A.AsNE vapuru 14 hazirand bek decektir.. numarada yazı ve hesap ma- gelerek Londra ve Hull için yük 

leniYor. R tt a EXCAMBION vapuru 2 temmuzda kineleri tamirhanesi sahibi 
tıia \'e ~ ~dam, H~urg, G:<'~- Pireden hareket edrek Boston ve Nev- KALOMEZ 1 de bulunur alacaktır. 
~ülc ala ndinavya limanlan açın york için yolcu ve yük kabul eder. • 9 DEUTSH - LEV ANTE - Linie 

SE: caktır. EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- H " mu ıı· SOFIA vapuru 10 haziranda 
RVts MARtTtM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve USUSI a im Hamburg, Bremen ve Anventen 

.\Le KUMPANYASININ Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. 
1 

ilk ve orta okul öğrenci- gelerek yük çtkaracaktır . 
.... _ a-.. A JlJUA vapuna 16 hazi- Seyahat müddeti : lerine özel bir ögv retnıen NOT : Vürut tarihleri, va-..... "'i>7 tarih Pire - Boston 16 gün 
>.!alta Mar . İne doğru bekleniyor. Pire - Nevyork 18 gün ~stiyenlerin gazetemiz ida- purların isimleri ve navlun üc· 
tlı ' silya ve Cenova için yol- AMERlCAN ~PORT LtNES re memurluğuna müraca. retlerinin deg· itikliklerinden me-•e Yiik kabul ed 

hl.ıd . u. The Export Steamahip corporation of atları. •uJiyet kabul edilmez. 
~~-~~r~~~r~e~~M~~- ~vymk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
>'et le dcğ~iklik.lerden acenta meauli- EXIRlA vapuru 24 haziranda lima-

ahu] etmez. nımızda bCklenilmektedir. Nevyork iÇin Yüksek mühendis mektebi art
. Dııha fazla taf ilA • • l'-" • le. yük kabul eder. 
dond ı at açın ıuncı or- C! _ ___! M • • R • Bucarest t 

Zl r ah il ~.ıce aritime oamam 1 r m a ve 
••ııd 1:-n • rn ve Tahliye binası arka- DURUSTOR vapuru 2 7 haziranda eksiltme komisyonundan: 

il· IV\l'E!.u 
~~ SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Köatence, ~ulina, Ka-
llılr lllÜraCAt edilmeli rica olu- las. için yük kabul eder. Kalastan ak-

• tarma şartiyle umum Tuna limanları İçin 
l'E:l..EFON : 4142/4221 /2663 yük kabul eder. 

Kulak B -• o gaz, Burun hasta· 
Johnıton Varren Lines - Liverpool 
A VIEMORE vapuru 2 7 haziranda 

beklenilmektedir. l..ivrpool ve An
veraten hamule getirecektir. Burgu.Var• 
na. Köstence, Sulina Kalu ve lbrail için 

D hkJ.n miUabauı• 
0 ktor Oper_ator 

Sami Kulatçı 
" 

yük kabul eder .. 
Soc. Ro,.le Hoaıroise Danube 

Maritime 
DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 

beklenilmektedir. Belgrad, Novizad, Bu
dapqte, Bratislava. Linz ve Viyana için 

N aayeoehane : Birinci Beyler 
0
; ~6 Telefon 2310 
1:.•ı· Gz d •. uztepe tramvay ead• 
esı 992 Telefon 3668 

yük kabul eder .. 
Den Nonke Midellaanlinje Oslo 
BOSPHORUS vapunı 22 haziranda 

bekleniJ:nektedir. Pire, Sicilya. Diyep, 
ve Narveçin umum limanları için yük 
kabul eder. 

~---l·--2~6~(~4:8~1 )~~ Fantnein gynpı 

:······································································ • • • • • • 
5 Taze Temiz Ucuz ilaç 
• • • 

= Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Fn Başı Çividi 

lütk' 
lııtlidi 'Yede satılan çamaşır çivitlerinin en eyısı ve en mükem· 

8,t;· ~~hipleri, serma esi ve işç leri halis Türktür. 
deler k çı~ıtlerde olduğu gibi içinde çamasarları yıpratan mad
•ttir 'kahyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 

' ı ra . 
~ge .. nııyelidir her yerCle satılar. 

t'kla b~Çın urnunıi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me-
Yanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

~fYonkarahisar belediyesinden~ 
1978gı· Yapılaca" inşaat Afyon Kar:ıbisar Belediyesine ait 

') ıra 68 k . . d b· < -. B . uruş bedeli keşifı; hayvan pazar yen ınşası ır. 

it lira bu ınşaata ait şartname, plan, harita ve diğer evrakları 
3 -. B ed~I nıukabilinde Afyon belediyesinden Alınacaktır. 

~kti~İı:ıe k: ınşaat 5 - 6 - 937 tarihinden itibaren ~9 • 6 -. 937 
81lııneye dar 24 gün müddetle ve kapalı zarf usulıle yeoıden 

1( 4 -. lb konrnuştur. 
't'bis~r ~ei ~at'iyesı 29 - 6 • 937 Sah günü saat 14 te Afyon 

t S ...... lst kn~u~eni Belediyesince icra kılınacaktır. 
8 ltF btkk e lılerın artırma, eksiltma ve ihale kanununun kapalı 

· ll~titıden 1b~aki hükümlerir.e tamamen riayet ederek ihale 
/ -. 1' e 

1 ~ saat önce urflarıoı vermiş bulunacaktır. 
1.. -. F rn

1
•nata muvakkate "1500,, liradır. 

Q~t aza ı· • 'f b tıı )!iin A ma.umat almak istiyenler tahriren veya şı a en "'l.l fyo K J • d'kl . lnatı n arahisar Belediyesine müracaata ıste ı erı 
alabiJir!er. ''3335 

" 
ı 15-16-18-20 1906 (1075) 
ıın. ---=-= -

Veni •r iskan müdürlÜğünden: 
l'tt:e . gelecek .. d .. tl 
~· tıne k goçmenlerin Urla tahaffuzbanesin en mure ep 
t~'J.~t Paıa ald•~t eşyalarUe birlikte nakilleri için 21-6-937 tari· 

" t t ı.da .. k ı b' ı· ~,ct tıninat .1 r_ııu~a asa yapılacağından talip olan ~rın ın ~-
atı,.,, 1 e ıskan nıüdürlüğünde müteşekkil komısyona mu· 

1099 '1967) 18-20 

1 - Yüksek mühendis mektebi binasımn bulunduğu arsa 
dahilinde yaptırılacak (238.260) lira (77) l<uruşluk keıif bedelli 
pansiyon biuaaı inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile ~ksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak tcnlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi ve buna m~rbut hususi ve fenni şartlar, 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi tahlili fiat cetveli. 
b) Mukavele projesi. ' 
c) Bay1Dd1rlık itleri genel ıartnamesi. 
d) Plan ve projeler. 

lıtekli!er bu. ıartnameleri Ye evrakı (12) lira bedel mukabilinde 
mektep ıdaresınden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28-6-1937 tarihine m6sadif Pazartesi g6nll saat 
15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (13164) lira temi
nat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

· a_) Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhilliği ehliyet 
vesıkaııu. 

b) (50000) liralık it yaptığına dair Nafia Veklletince tasdikli 
vesika. 

c) 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye girece~lerin bizzat diplomalı mühendis veya 

ıoimar olma11 veya bunlardan birinin fenni meı'uliyeti albnda 
işin yapılaca~ını ve inşaat müddetince işin başında buluadurula .. 
cağını teahhüt etmesi Jizımdır. · 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü madde de yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Yüksek mühendis mektebi binası 
içindeki arthrma ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yaı:ıh saate kadar gelmiş olması ve dış 
urfrn mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (3205) 

9-15-20-26 1790 (1031) 
"' 

Çiftçi ve hayvan 
sa iplerinin na
zarı dik atına 
Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve oesçlerini bozmayınız. 

TtAran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkaulmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeLeri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmıza (Öküz b:ışı) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve__inekler_in.izin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını goreceksınız. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulah bmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Baş müdürlüğümüz yanındaki depoda mevcut 30 balyada 

1280 kilo tütün pazarlıkla satılacakhr. 
Tamamının muhammen bedeli 122.95 teminatı 18.44 liradır. 
isteklilerin pazarlık gününden evvel tütünleri göndermeleri ve 

29 • 6 - 937 günü saat 15 de Baı müdürlüğümüzdeki komisyo·-
na gelmeleri. 20 - 24 (2010) 1971 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birirıin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Diılerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macunile farça -
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz
lemekle ve pnrlatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mik
roplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Şif A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeıitleri 

Tıbbi müstaburlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Dut lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 

lzmir mümessilidir. 

- Cicim sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 
- Belli Hilal Eczanesine uğramışsın .... 

Kolonyan "Gönül,.mü, .Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al· 
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
dinmiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

DAIMON 
Masa ve v antilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıc;:ak
larJadan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTİLA TORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 
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Tuna üzerinde yapılan uzun mülikattan sonra 

Küçük itilAf çemberi tersin edildi 
Küçük Antantı zaif düşürmek istiyenler, onun gös
terdiği bütünlük önünde muvaffak olamıyacaklardıt 

Mülakattan sonra tebliğ neşredildi ., ispanya sivil harbının son_ safhası 
•• 

Uc hühümet reisi araarında cari gö-!Bilbao cephesinde Bash milislerinifl 
rdş tıp.kılığını tespit ve teyit ettilerlelinde bulunan son mevki de düşmill 

Bükreş, 19 (A.A) -- Rador 
ajansı bildiriyor : 

Tuna üzerinde T ataresko, Hod
za, Stoyadinoviç. Antenesko mü
lakatı dün saat 9,30 dan 18,30 a ka
dar devam etmiştir. 

Mülakattan sonra bay T ataresko 
beyanatta bulunarak : 

-- Bu mülakatın küçük anlaşma 
tarihinde mühim bir hadise teşkil 
ettiğini, Küçilk Antantm üç hükü
met reisinin üç mi1leti daimi olarak 
birleştiren büyük menfaatler hak
kında müzakere etmek için ilk de
fa olarak toplandıklarını kaydettik
ten sonra müzakere netic-:sine hü
lasa için şunu söyliyebilirim : 

Küçük anlaşma bugün dünyada 
hiç bir kuvvetin ne zaifletmeğe ve 
ne de sarsmağa muktedir olamıya
cağı kuvvetli ve birliktir, bir orga
nizm teşkil etmektedir, demiştir. 

B. Tataresko, Küçük Antanh tah
rikiumiz bir ~kilde göstenneğe ça
lışan şayialan tekzip etmiş ve de
mi~tir ki : 

- Küçük Antant devletlerinin 
müşterek muharebe cephesini ter
kettikleri için birbiri ardınca yenil
miş olan curiacelere asla benzemi-

. . 

"""""_,_~.~ .•. !~,·:·s~;-:::- ~~~t 
Jspanyol milislerifte erzak gönderiliyor et' 

l9 '(ö.Rı) - ispanyada huriyetçilcr muvaffakıyetli bir hü- yan vapuru hacli11CSİ müzak~ 
Bilbao cephesinde Nasyonalistler cum yaparak milli mevkiler ~gal et- edilecektir. cMuncher Zeitun8"'.ı;. 
&ek milislerinin elinde kalını! bi- mişlerdir .• Cenup cephesinde hafif hadisenin de bir tahrik olduğun~.6 
ridk tepe olan San Bernabe dağını bir dü§man hücumu püskürtülmuı- «Kızıl korsanların» büsbütün §&?'-. 

hücumla zaptetmiflerdir. Nasyo-- tür.. rak her itidali elden bıraktık}~ 
Kuçiik Antant devlet reisleri nalist kuvvetlerden ön~ motörlü Paris, 19 (Ö.R) - Havas ajansi- fakat ispanya sahillerini kontt . 

te barışın muhafazası ve hudu~lan: J A Üç .. ~~kümet r ... eiıi ara!annd~ ca-. vasıtalar hücum~ ~eç~iş~~rdi. Pek n~n .as~~~r nez~nde~i muhabirinin memu~ dört devlet arasındaki bu! 
nın ittifak ve dostlukları çerçıvesı rı goruş tıpkılıgını tespıt etmışler 1 az mukavemet gorulmuştur. Buna bıldırdıgıne gore Bılbao hemen bi vak alara artık nihayet verece»' 
içinde müdafaası olduğunu teyit et- ve teşriki mesailerine devam etmek lmukabil Fastabar varoşlarında ve her taraftan sarsılmıştır. Yalnız ni yazmaktadır. 8' 
mişlerdir. suretiyle barışın tesisine ehemmi- I?os Komi~os ~ev~inde Nasyona- Santande~ i~e m~n.akale ~olu. açık- Londra, 19 (A.A) _ Adeıni fil 

Keza Ü memleketin devlet adam- yetli bir surette hizmet eden üç dev .. lıstler çok §tddetli hı~. mukavemetle tır .• Ve ııvıl ahalinın tahlıyesı bu dahale komitesi kısa bir mün~ 
T ç h . let arasınd- 1-·1 t•• ··d·· ta oldu- karcıılııftllışlardır. Dort Bask zırh- yolla yapılmaktadır. . . . . k •r•' lan una avzası devletlerı arasın- ax ,_anu un m " . . . . dan sonra harbı ınsanıleştırme ,., 

.. .. .. . ğunu kaydedebilmekle bahtiyar ol- h otomobılı son noktaya kadar da- Lizbon, 18 (A.A) - Royter aJan- . ıdiı" 
da alakadar butun devletlerın teş- 1 d yanmı•l-.. dır. Neticede topçu kuv- sının muhabiri bildiriyor : ispanyada çarpışan taraflar ne ~ 

mu§ ar ır. 1 ~ d b. bb.. b 1 ... k.&J"'" M k · · - f d vetleri bunları gerilemeğe mecbur Asi ispanyadan tahliye edilen e ır teşe uste u unınaga 
ev ut, ıçtımalarırun ay asına • l d" Ba k k l . vermiştir 

kani bulunan üç hükümet şefi sıra !etmış er ır.l 9 uvvet erı tara- general O'Duffy,nin kumandasında M·· ak. d So yet JJ>tf 
il hnda top ann fıkdam .. ze çarp- 633 lrlandal b.t f d.. k un aşa esnasın a v Jı e üç memlekette içtimalar yapma- go . ı za ı ve ne er una - .. . . ~etv 
ğa karar vermişlerdir. Oç hük.ümet !maktadır •. Son hareketlerle Bılbao- şam trenle Cacerese gelmişlerdir .... rahhası bu. tqebbuse ~ıraz: ıJI' 

f . k f k .. ük la , nun cenup tarafından da muhasara- Gönüllüler yorgun görünmektedir- bu hareketı pek akademık buid 
fC '1b?r ... ?~ ekansı .u~ ~n ş~-,. ikmal edilmi§tir. ler üstleri başlan pek yıpranmış- nu söylemiştir. 

1 
.. f' 

nt.ı~ ır ~gdını, u.vvedetınılmve. t~yatıye- Roma, 19 (ö.R) - Faşist mi- tır. Gazetecilerle konuşmaları me- Murahhas, neticede mesle.1'o<> .. ,., 
ını yenı en teyıt ege 1ş ır. 1 ı· 1 · erkaruh b' · · 1 · ·~i Y .. .. . . ıt erı ar ıye re181 genera nedilmiş olmasına rağmen bunlardan rının ısrariyle teklif edilen meu• 

Belgrad, 19 (A.A) - Kuçuk ıti- 1 Ruso Kara gömlekli kıt'alara gön- . . h . . b 1 t · f wı 
laf hükümet .reislerinin mülakab ı derdiği bir tamimde Guadalajar~ ad- bir kaçı. Royterde mu abınne mem- • uAJ::! ~~ ltal an :mtııahhs":. 
hakkında tefsırlerde bulunan Soup- h kı.tabın k t•al rd k leketlerıne av t etmekten rnem- Y • ~. ~ 

1 ı a a o unması- kl ·· 1em· 1 k k · · · · ıftiP"' · b ··ı"L · · t · · G al b nun oldu arını soy ış erdir. te rar omıtenın mesaısıne rava gazetesı, u mu aKat netıce-jnı etnre mıştır. ener u mu- (AA) . .. ... ı. .... l 1 <l 
· d k.. ··k · ·1 .. L dah · dek ı. __ ı. _..ı 1 ad ··1e F . 1 Londra, 18 . - Sıyası mah- etmege UGi' amış ar ır. .lf 

sın e uçu ıtı aun a zıya uv- nıueoc:ue apany e o n aşıst e- -Giorfl"' 
1 d. ·ıd·"'· · St d. · 1 • medeniyeti k ak o·· · feller general Frankonun Henda- Roma, 19 (A.A) -

1et eH;,:j ıgını T v~ koya ı1?~7.kç • rın ını yükseltm ok~ ve lar uçefın yedeki İngiliz büyük elçisine bir no-- D'ltalia gazetesi yazıyor : ~ 
baı eld ~ ve al b.les oknuh~diıs ler- , daıan ettiklerini kae d ıçtmın kcanted• ını e- ta vererek muharip hak ve imtiya- İtalya ile Almanya ispa11Y':ı. 

e vu~ua ge e ı ece a se 

1 
Y e e ır. . . .., .. kah 1 ek · ~,.ıır 

ka d k .... k .. 1 ... fı gib' Roma, 19 (Ö.R) _ Salamanka- zını ıstedıgını u etm tedır. Franko saflarında çarpışan e; iı"' 
rşısın a uçu ıtı a n ne ı b"ld" .1 t .1. ahf il · t .1 • 1··1 · · · .., .., h-~•roıt Kü,..ik Antant hariciye nazırlan b. h k t 'ttih ed .... dan ı ın dig"'ine göre Nasyonalist ngı ız m e erı, ngı terenın u erını gerı çagırmaga c:w-- -" 

:s - l . be be 1 . .., . ır tarzı are e ı az ecegı I . . - . k . . .rAti er 
yeceklerini (Kolleklerim) adına bil- riki mesaisiy e ış ra r ıgı temi- hakk d l"' l kar lan lerin bırınci Navar livası Yacoe bu husustakı no taı nazarını de- Bununla beraber İtalyan sı~ 
d k k f 1. ın a azım ge en ar ver- tak · ... • . ed .... • · b"ldi · I b · 

mıı o arını yazın ır. · . irme suretiyle bu masalJan ebedi nine matuf müştere aa ıyetlere de- · ldukl aktad mm asına vasıl olmuştur Bu gıştirm ıgını ı rıyor ar. ne i memurlarının da aynı~ 
•urette ortadan kaldırmak isterim. vam hususunda mutabık kalmışlar- Bel d 19 (AA) _ 0 .. h ._ mıntak.a kızıllar tarafından tahliye ZannediJdiğine göre General Fran- da geri çağmlması ve mali • ;,1 

Bükreş, 19 (A.A) -- Dün akşam d . gra 'ti. d y. l un n':.~- edilmiş ise de Nasyonalistler ihti- konun bu tebligatı Fransa ile nok- ların durdurulması lazımgeldii1 
v d k. bı· d·ı . . ır.. cıye nezare n e ugos avya ~ l h k ed _1_ .. • 

aşagı a ı te ığ neşre ı mıştır : hükümet kil' h . . B S ac1· yatı are et ere& henuz burasını tai nazar teatisıne mevzu teşkil ede- tasında ısrar eylemektedir. ,,,,ı 
Tuna üzerinde kral Karol il va- Oç reisi prensipleri ve . 1 

•
1
ve trı~lıye n~ınBel. t~y ~- işgal etmemişlerdir. Fakat mitral- cek ve lngiltere Parisle istişare~ et- ................................... . 

purunda Yugoslavya Başvekili ve kendi karşılıklı teşriki mesailerine ~o~ıç 1 e ngı terenın gra se - 1yöz ateşiyle mıntakaya girilecek meden hiç bir karar venniyecektir. Milletler 
hariciye nazırı B. Stoyadinoviç, Çe- ve diğer devletlerle olan teşriki me- rı sır Campel ~asında 27. şu!>at936 ı noktalara hakim bulunuyorlar.Son Madrid, 18 (A.A) _ Milli mü-
koslovakya Başvekili B. Hodza, Ro- sailerine esas teşkil eden milletler da.. ;ondra~a !~za edil~ış o~ l ileri _hareketleri ne~cesinde, Nas-- dafaa nezareti .tebliğ ediyor : 
manya Başvekili B. T ataresko Ro- . ti paktına bağlı] kl mulkı ve tıcarı ışlerde takıp edile--, yonalıst kuvvetler Bılbaoya cenup- Bask cephesınde düşmanın Asu-
manya hariciye nazırı B. Viktor An- cemıye 1 annı ve k h lC kA 11 hakk dak." 0 ti 'ta .. ç kilom t · ld b' kil ... b. · k 

icabı halinde paktı takviye edecek l~f u uilı usu er27 ın ~ ıde- ntr u g te re!ki~ık~la en ır o~ a!la ~ap.~ıgıArırhtaarrd uz geSarı püs Dür-
tenesko arasında vukubulan müla- . 

1 
h" . . ... a name e geçen son teşnn me eve arp en ı ı ometre mesa- tu muştur. c an o ve nto- o-

kat müttefik üç memleketin devlet mahıyette 0
• mıyan . ~ç hı~ tadılat Londrada imza edilen ticaret anlat- fede bulunuyorlar. Bilbao şehri mingo civarında yapılan taarruzlar

adamlarına birbirini müteakip gö- kabul etmıyeceklerını teyıt eder- masının musaddak nüshaları teati içinde hayat şartları ümitsizlik ve- da geri püskürtülmüşlerdir. 
rüşmelerde bulunmak imkanını ver- ler.. edilmiştir. recek vaziyet.tedir. Şehir etrafında Cümhuriyet kıt'alan kendilerine 
rniş ve bu görüşmeler esnasında _ Baskların elınde kalmış olan aon gösterilen ric'at hattını işgal etmiş-
Küçük Antant memleketlerini ala- üç tepe zaptedilmiştir. San Bamobe lerdir. 
kadar eden politik ve ekonomik Sabık JngiJİz Başvekili dağı saat on alhda süngü hücumuy- Bilbao, 19 (A.A) -Havas ajan-
meseleler gözden geçirilmiştir. la alınmıştır. Burada on beş batarya sı muhabirinden : 

Üç memleketin devlet adamları B B Id • k d ele geçirilmiştir. Şehir halkından üç Franko kıt'alarının elinde bulu-
tetkiklcrine mevzu teşkil eden me- a VID ya ın a mem- bin kişi ~00 b~ş hayvanla hatlarımı- n?n Blgona sırtlarından ö~müş bir §e-
seleler hakkında aralarında tam an- • ; za geçmışlerdır. hır manzarası af.zeden Bılbao tama-
laşma mevcut olduğu ve iiç dev- ı k • • • • d k Madrid, 19 ( ö.R) - Merkez cep· men görülmektedir. Sokaklardan 
Jeti birleştiren rabıtaların üç mille- e et ffiJZI z ya ret e ece ihesinde bizim için tesirsiz top ve sür'atle geçen kamyon motörleri-
tin derin bir surette mülhem olduk- } l 1 tüfenk ateşi. Şimal Biskaya cephe- nin sesleri sırtlara kadar gelmekte· 
lan tesanüt fikrine tamamen uy- - • - : - , • sinde asilerin beşinci fırka cephesin- dir. Bilbao evlerinin damlarına ve 
gun olarak kültürel münasebetle- Istanbul, 19 \Telefonla) - Sabık lngiliz başvekili ve müm- de tazyikleri devam etmektedir ..• balkonlarına konan mitralyözler 
rinin telif ve tanzimi suretiyle ve d 1 d b k Topçu ve tayyare muharebesi al- Santo - Domingodaki F ranko mev-
bütün sahalarda kuvvetli bir teşriki taz ev et a amı ay Baldvin pek yakında seyahata çıkaca tır. t tında bir hücum yapmışlardır. Cüm- zilerine ates etmektedirler. 
mesai ile takviye ve tahkimi arzu- lstanbula da geleceği öğrenilmiştir. huriyet kuvvetleri sağlam bir mu- Berlin, 19 (ö.R) - Ademi rnü-
sunda bulunduklarını müsahede ve lngiliz devlet adamının seyahati alakadar ınahafilde çok iyi kavemet gösterecek hücumları par- dahale komitesinin Londrada ya-
tespit eylemişlerdir. ~ karşılanmaktadır. lak şekilde defetmişler ve hasım, pacağı içtimada, Cezair açıklarında 

Ayni zamanda üç memleketin el humbaralarile hareket ettiği mev- iki İspanyol tayyaresinin hücumu-
devlet adamları memleketlerinin Milletler cemiyeti genel Sekreteri bay Avenol da yakında kilere dönmeğe mecbur kılmışlardır. na uğrıyarak otuz kadar bomba ye-
•iyasi icraatları değişmez bir suret- memleketimizi ziyaret arzusundadır. :r al nehrinin cenubunda Cüm- yen ve hasarata uğrıyan «Dia» ltal-

cemiyetinde 
- afil' 

Cenevre 19 (A.A) - tıo' 
!etler cemiyetinin maliye ,tı' 
misyonu logiliz azası otto 
meyer istifa etmiştir. ı.ıt 

Muamileyh istifasına $C " 

olarak bava azagı bakk
10

ti' 
tahdit edilen üç sene ın.üd•1~~ 
faydalı işler görmek içıaı ef 

ld v k f' . . 11Ö9t az o ugu ey ıyetıoı b 

mektedir. i 1-f• 
Bu komisyonda cenub . •'' 

rikayı temsil eden ve aY
01 1ıo' 

manda iptidai maddeler dr' 
ıoo 

misyonunda da buluna? tıeoff 
bangerlerinden B. Sır . tit• 
Strakoech de istifa etoııf a.f-

bi r 
istifasına sebep cenu 1,,11 

rika birliğinin bu koınisY0~,di' 
· te..,. alakası bulunmasını ı• 

ğidir. 


