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• Hitler nazırları topladı 
BERLIN, 23 (A.A) - Nazu/ar medisi 

saat II - 30 da 8. Hıtleıüı uısliği altmda 
toplanmıştu: içtimada bütün naz11lar, ordu 
kumandanı general Baton Fon f'rıtsdı, bahriye 
şe/i Amiral Raedtr ı•e po/ıs müdürü B. 
Himmlet lzazır bulun11111şlardı~ 
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Yalovada b ryük 
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arka· 

Şefe mülak· 

Dost lrak'ın hükümet merkezinde Yeni Fransız kabinesi 

Eski Maliye nazırı da 
yeni kabineye dahildir 

Kabine azalarının meslekleri 
Nazırların on beşi avukat, sekizi sabık memur, biri 
doktor, beşi gazeteci, iki endüstriyel, biri de çiftçi 

BORtS IJI. 
Ankara, 22 (A.A) - lsvcç Kralı Majeste Gi.istavın yıldönümü münasebe

tiyle Rcfaicümhurumuz tnrafındnn çekilen tebrik telgrafı ile gel n cevap su
reti nşağıdadır: 

Majeste Güstav 
lstokholm Krnlı 



Sahife z 

Garden parti 
Verem Mücadele cemi
"eti ha21rl,klara başladı 

YENtASlR PERŞEMBE 24 HAZtRAN l 

BAZA 
• • • • Verem Mücadele Cemiyeti tara- • • On sekiz sabıkalı 

Eından her sene verilmekte olan : : Hemen her zaman bilhassa ls 
garden~ için genİ§ milcyuta ha- • • gazetelerinde 0~~-uruz. Azılı ve on ~ 
zırhklara baılanıJll!tır •• Menimin sabıkalı! .. Meşhur yankesici AraP 

' en gtizel eğlencelerinden birini teı- dullah ve saire!.. Şöyle asmışlar; 

lcil eden bu gardenparti iç.in aynca K .. .. h kk d Asarıat·ıka kesmişler! Hayret!.. bilet aatılmıyucaktır. Hayır cemiyet- a Cesaret ve bahadırlığıyle yer '/" 
lerine yardım ellerini uzatan ha· ur uzum a ın de nam vermi§ Türkün öz yurrl 
miyetti 1ıeı1nmıza üc:retaiz davetiye- Faaliyeti vilayetimizde nıellıusus cümhuriyet devrinde: 13 

ler gönderilecek, cemiyet, gördüğü gelen mu·· hı·m bı·r rapor çok genişlemiştir milletlere mensup tufcylt \•e ~ 
yardunlann küçük bir ıükran bor- lzmir • A~tika müzeleriyle külhan~~yleri!.. ~n. sekiz, Y~ d; 
cunu, kendisini sevenlere iyi bir ge- f eaki lzmir hafriyabnda bu sene de defa Turk fertlermın, ailelcriIUJ <. 

c;e geçirtmek suretiyle öclemeğe ça- tarı· esı· Çekoslovakya ı·ktısad"'ı buhrandan her yıl olduğu gibi bummali faali- mak, dövmek, biçaklamak surelJ, 
lışacaktır. 1 yete baılanıhnııtır. Bu itlerin başa- c~nrını yakıyor,. g~~ Yru:1~rı c 

Gardenpartinin üç temmuz cu- v k .,. J • J " k ) • b • d • B d nlma.sı için Kültür Bakanlıffı nmızc; hususi harımımıze gırıp 
martesi günü akpmı verilmesi lm- e a et tenzı atı urtu muş gı 1 ır. ura a ıve viliyetçe mühim tahsisat veril- ve talan ediyorlar da hfila aramızda 
--'-At im tır · t• ziyorlar! Ve: 
nl.CllA! ın ı§ • d•k 1 d• . •• •• ı • • • . • t• mı§ ır.. kS' •••••••• ... • 

1 
fas ) eye I UZUmlerJm1Z10 V3ZJye l 1 GeçenseneikidefadaPriyen ve Geccninbirvaktielindekanlı 

Kurut u 1 a n yer er ı . s . k • . . if 1 Milet harabelerinden bizzat müzeler siyle odanın ortasında bir cani; btıdo 
• .zmll'. u fır e~ yenı ~ ~ e- Prag ticaret fonsiyemizden teh- lü üzümlere ıabcılar (Ham yen- müdürü bay Salilıettin Kantar ta- karşısında korku ve heJccanlnr i 

Yalnız gelecek göçmen- ~espıt eden!'-!'~omısyobeııı:ıdıye rimiz ticaret odasına gelen bir mei~ müsait değildir.) diye eti-'rafından nakledilen binlerce parça yekdiğerine sarılmış tir tir titre 
)ere verilecektir ~ m~~e ~~ı ~nkur § KUruı 1 raporda Türkiyeden ve diğer ket yapıttırma~a mecburdurlar. 1uar Antikite müzesinde teşhir edi- genç kızlannuz, küçük yavrul 

l 0~li: ıu lucrettnm 0 1?' bu~ ten-ı memleketlerden Çekoslovakya· Buna dair olan ahkam Avus- lecek ve diğerleri mimari mÜzf;ye ve ihtiyarlarımız ııı bu feci IJUl ~ 
T?rba~~ kurutulmakta 0 an Nah e ~ar. '!ert1llf .v~ u aranı, ya yapılan üzüm ihracatı hakkın- turya imparatorluiu devrinden depo edilecektir •• Ayni zrunanda mü- ile hançerli canavarın vahşt d 

Cel~t. gol~den meydana ~n 1 . ., . vVekka~e1tinm tD:~ikinle arze!lde- da aşağıdaki mallı.mat verilmiş- kalmıthr. Bu yüzden son zaman· 'zede eserlerin devir ve mahalli vü- arasında naçar kalmış zavallı b~V 
ara~mm bır laı~n Tor~a~ .. ~a - mı~b.. ~ Aa etten. dun ge en ~~ır. el tir: da 200 perakendecinin sattıkla- trutlan itibariyle telmik tunifat ya- hal ve helecanını bir nebzecik dl.1) 
yesınce malul askeriere verildıg~ ha: ı bazı tadı!ô-tla tarıfelerde tenzı at ıc- Cekoslovakyanın kuru üzüm n üzümler belediyece yapılan ı pılacaktır. Ilın!.. . . ~ 
ber ahnm:şbr. Sıhhat ve lçtim~ı rası tuvıp olun~lJ!~·· .. · ıiıtihlaki senevi 3 - 4 milyon kilo teftiş neticesinde müsadere ec?il-ı lzmir müzesi dolmut ve çok Ve yine düşünelim ki: YimU ss 
Muavenet vekaletinden gelen bır • Şu kadar var ki vekalet su ucretı- arasındadır Halkın istihlak etti- mistir. zengin eserleri ihtiva eylemektedir. demek yirmi can yakmış ve yanaı' J.il 

emirde ~u. sene ~ulgaris~an ge- ?m. ~ ~ ~ıtan on .~ö~_kuru,a 
1 
ii üzümler. memleket dahilinde Müsadere edilen malların yüz- Eski lzmir hafriyah bu yıl ayn bir canların da (Ana, baba, kardeş, efb" 

lecek mühim mikd~~ g~.e?l~ mdu:ı1!'1e ını muv~fık gormu§! ~u 'yetişmediği ic;in istihlak mikta· 1 de doksana Yunan menşelidir. 1 önem alacaktır. Kubbeler ile büvük karı) gibi en yakınlarındnn en ~ 
rin bu imzada yerleıtırıleceKlerı !ç~n t~~ılatm. ABeledıy~ çe~melerı ıle rı daima ithalat derecesinde kal-, Türkiye ve Amerika kuru üzüm- Tonozun a1h botaltılacaktır. Adliye şerden yliz canı dn ta derinden>' 'I 
eölden meydana ~. ~azının dı~er tenzılatb tarif~!e~le s~ _alan mPlctadır. leri ekseriyetle naturel veya mu- 1 Bakanlığının izniyle müzede ve nuş ve ağlatmış olmalarına rağıtleD ('! 
ı~enl~rden ~~ ~?>'!' ~seye mu~~aata ~a te,milini, on ~ k~- 1 Kuru üzüm evlerde yapılan tat- ,·ayyen hadden az nisbette kükürt-1 hafriyatta mahkfunlann çalıştırıl- ndam1ar hal~ aramızda dolaşı~orlnt' ,r 
tevzı edılmemesı bildirilıniJtir. ru! 1 on dort kuru!. ara~md_e.la ha- lılarda, bir nevi pandispanya ve : lenmiş bulunmaktadır. / malanna müsaade edildiğini y z- yahut kendılerincc otel, gazın.o, tıl' 

· ' ' • ' '' • ıılit . f .ırkından on uç hm lırasmın pasta imalinde köylerde incir ve ithalatçı memleketler arasın· ml§tık. llk defa olarak Halkevi mü- mekhanc saydıklan hapishaneye 11 tif 
Tramvay gayrı ;ııelhuz ~asraf_lara, serm~ye erik kurusu ile karııhrılarak ya- da gerek miktar ve .ı:erekse kıy-1 ze kurumunun verdiği yardımta rak böyte rahat ~c mutıak bir ıs f 

Dört ya,ında bir çocuğa ::::of''1manı ıle faız ve tesısa~ ~~!~~bir nf>vi yortu kilise ekme- met. itib~.iy.~e bir_i~ci mevkii Yu·ımahkUmlar çab~~~a bqlan- hatlc ve neşe içinde hllli i~iırıitde 
çarptı · ınanlanna kar§~ h!~~~ Rl ıcm kulb.nılır. nanı&tan uzumlerı ı~stal etmekte, mıştır. Mahpuslar çok ıyı çalışmak· şıyorlar!.. Ne hazin manzara... a'JI 

Dün aabalı Karantinada bir tram· ıını .:: k~':11" ve _y-:_nı tazi!-:nm Kükürt. n~~beti kan!'!ni h~ddi iki?ci dereced~ Türkiye üzüm-ıtadırlar •• Bu küçük kazıda Agora: <:azetel.~~iz ise ~unlardnn ~ 
vay kazası olmuı ve tramvay Cftd- temm . ~ ~D'mcı gununden ıtiba- a1Jmıyan üzumler tabu halıyle lerı gelmektedır. nın ıark tarafında, garp ucundaki lnrıyle, curum adetlerıyle hat~ 
tiesinde oynamakta olan dört yatb- ren tat_f>ikin_ı muvafık bulmuştur: veya fındık, ceviz, kuru incirle Türkiye menıeli kuru üzüm- 0 emsalsiz inıaat sistemindeki kub- lcrini koyup bahsederek kol ~ 
nnda Mecit kızı Yıldıza 14 sayıla ve Es~ tarife~erde se"'!aye amort!'- karııtırılarak yeııir. Cekirdek,iz ler mevsim bidayetinde biraz sÖ-Jbeierden daha önemlileri bulunmut- kabarttıklarının, lehlerinde pro~ 
vatman Şahinin idaresindeki tram- manı ile faız _ve tesısat amo~ kuru üzüm lüks viye.c?k madde- nük !enldi. ve kurucadır. ..Avni tur .. Fakat içerisi henüz dolu oldu- d~ yap.~ıkl~rının farkında ~ile d eld 
vay arabası çarJXll1f ve yavrocuk ya- ~~nlan nazan d!kkate ~lınmadıgına !er arasındadır. Bu ıtibarla sar- mevsımdekı Yun~ .mah~~lu doı. I ğundan tamamivle içeriye girile- dır .. Ç~u bunların ~p~nned şı;f
ralanmıftır. Vatman yakalanmıştır. go~e bu ~efaki on ~ort kuru§luk fiyat ~iktarı malın kıJ'?let ve R"Un ve t~e ~enklıdır. Turk mal-ı'memektedir. Bu kubbeler Namaz- h~rıçtek1 muhabbetten daı.ma oı:ı 

,.. ..... tarife ~akikatte on iki buçuk kurut nefasetıne, leh ve aleyhıne yam- larının tıplerınde vahdet yolctur. gih caddesinin tam alhna tesadüf dır (Gazetelerde okudunuz yn, ~ 
Y demektir. lacak propagandalara göre de- lzmir ihracatçılarının ayni nu- etmektedir kiz sabıkalı azılı Mehmet neler ya ı;ı 

a D gı Bund~ ~~ tenzilat~ tar~ele- iisfr. marayı taşıy~. ti'?i . bir ~~.~ası· lzmir d;§mda, Efezde, Belevi resmi de vardı. Hani, işte ~ b~~~ e 
iki ateş söndUrUldU r~ de ye~ı tenzılahn .teımıl ~dılme- Halkın İştira kuvveti az~ldık- na benzemedun Jnbı aynı tucca- mozolesinin ve Selçuk müzesinin ni gazeteler bile tanır.) dıyc ?vilJl 9 

Dün gece saat 20 45 de Darağa ta B. sı Beledıye ÇC§melerı dola!.myle ge- ça onu tanzim eden maddelere ran muhtelif zamanlarda yolla- ve bekci evinin tamirleri yakında kUçük ya.şhları ve cürüm1U1erı d; 
Hüsnilniln zeytiny~ğı fabrikasın! ha- rek ~.ve g~r~kse ~uessesatm veya fiatle daha ucuz olan a aij'ı dığı tipler arasında bil~ ayniyet yanıla~. tn büyük vukuat yapmağn. heves~ 
casında kıvılcımlar ateş alarak yangı- aynca ıstifadeaını temın eylemek- tiplerin rağbet gördüğü tesbit yoktur. Bazı tüccarın ılk malları Ber~ama müzesi de bu sene ik- rirler!. Halbuki: . Gazetelerın \:C ı 
na sebebiyet vermiştir. At~, fabrika ted":·: _ . edilmiAtir. ucuz.!!atle ivi ti~ bal!nde stön- mel olunacal:tır. hanelerinde bu alçaklar için sad~t 
yanındaki B. Cemalin kutu Cabriknsı Bulun . bunlar .nazan dıkkate ~1!- 1935 senesinde fiatlerin mü- der~ıgı b~lde mutea~ıp ~~lları lş!erin bu sıralarda çok artması semtte Ar:-p ırkına mensup ~eh~ 
çatısının iki yerine sirayet etmiş ve nır farı~e komısyo ~.un tenzı~t sait S?itmesi sebebiyle Cekoslo-o aŞAgı kalıteden tahmıl ettıgı çok sebebiyle gerek lzmir gerek Berga- mindc bir soysuz şu vukuatı ışlc if dJ 
derhal +; .. .,, •tfai +.-ı •· d"' - hakkındaki meanetlermın muhik vakyava 4 milvon kllo üzüm it- defa vakidir. ·· l · bu yı1' ·c1en bek polısç" c yakalanmıştır, demek kfı 1 

ye~n ı ye a-..: son urmuş- _ Nafı '-~I . d sdik . A ma muze erme yeru -
tür. oldugu veau1 etınce e ta hal edilmiş fakat 1936 da fiatler Bu hal ıthalatcaların Türk mal- çiler ilive edilmiıtir. ğil midi:? . . t:f 

••• edilmiş bulunmaktadır. vükseldiği için ancak 3,150,000 larına olan itimadını kırmakta - -~ ......... Gönül istiyor ki: HükümetımiZ tc ı,I 
Yine dün gece saat 22 de Kançeşmc kilo ithalat vapılmı•br. ve onları rakip memleketlerin Baytarlara fından bu gibi utanmak, usınnınai:J. 

mevkiindekl tngiliz mezarlığında otlar in aa_ta. l%ln ver.ildi Halkın istira kabiliyeti h•urlin mahsulünü tercihe sevketınekte- V terner denllace~tlr mez, seciyesiz alçaklar ya hudut -; 
tutuşmuş ve derhal söndilrülmüştür. Uncu Fıliheli bay ~~ tarafı~- R"eçen buhran vıllanna nisbetle dir. Ayni şey sıklet meselesine Ziraat vekaleti teıkilat kanunu edilmeli veyahut ta bir d.nha çı~ıl 

dan Karakapı caddeamde mşa ettı- daha aeı.i?laın ve ümit verici bir de t~ildir ... Uc'!z teklif yapm8:k 1 viliye~e teb.Ji~ edilmi§tir. ~n~~n şartiyle gün görme: bir :lndn~n if 
Be lbirllğl almış mı? rilmekte olan bir binanın temelleri durumdadır. r.uretıyle muşterı celbeden bır bavtarı teşkilat kısmına bır çok ıli- tılmaları için hususı ve şıdcletlı b 

1
,,,-

Çonddaıpıda Revnak sokağında kazılırken Roma devrine ait bazı Çekoslovakya buhran seneleri- kısım tüccar aandık muhteviya-1 veler yapılmıf ve baytar kelimesi ye- nun maddesi tanzim olunmalıdır Jc Jf 
oturan Besim oğlu Besim yedi sene- duvarlar meydana çıkını§ ve keyfi- ni a~latmı,, kanyantör devresi- tını bir i~i kilo. noksan g~~der- ı rine vetemer kelimesi kabul edil- tık yirminci sabıkasına birkaç ttıflı#• 
den beri bir arada yaşadığı metre i yelten derhal müze müdürlüğü ha- ~e R"ırmiş .. bulunmaktadır. Es· ı mek suretıyle ı>ıy~sanın . ı~ıma: mİ§tir. B~ndan ~nra baytarlara ve- ha ilih·e edilmenin imkaru knlrıı0f{ 
Şaban lazı Naciyenin bir albn bqi berdar edilmi§tir. Yapılan tetkikatb lalıa sanavnndcn sarfı nazar ka- ı dını kaybetmektedır. Bu şıkayelı,temer denılecektir. J!2 
birliğini çalarak kaçtığı ıikiyet edil- bunlann tarihi kıymeti baiz olını- ~ıt, kereste ham mensuce.t, ma· yapan ithalatçılar, Türkiye müı- ı 
diğğinden yakalanmışbr. yan bazı ev duvarlan olduğu anla§tl- den, teker ~e inşaat sanayii bile tahsilleri daha itina ile mahsul ! u·-- .. . k "1 

iki erkek iki kadın IDl§ ve İnşaata devam için müsaade tam randımanla çalıfamamakta- yetiştird•~leri ve ihracat malları zum ve amu ıa e•, 
K __ _J s·· li 1-:...-d Ka verilm••tir. dırlar. standardıze edilerek sıkı bir kon-

emerue urme '°-Kuı a - "" 1 it 1 d "' akd0 d Y 
d. ..1 S-L~t M lafa A -·• • ··- I dildi Son zamanlarda neıredilen bü- tro a ına a ın ı~ı t ır c u- •• k 1 v b ır og u UDi, us yı ve umumı H dZlrhhl "lr lkma e .. A • il 'l d h ff k a a 
ksd lardan Hasan kızı F th" ·ı yuk banlcaların blançoları aktıf nan. m~ an ı e a a muva ~ ı- yu se m ege ş 
Nev1:at kızı lsmet birbirle~ ıy~ö~~ • ishan ~i; • yakında Bul~a- ve k.azanç niıbetlerini daha ev- yetlı hı! t~da A refakat edebıle- • 

•• 1 _, __ , ___ lard rıstandan vıliyetimıze gelecek goç- velkı senelere nazaran yükae!' cek1erdır, mutalaasındadırlar. ----------------- ' 
mu er ve YwuwuımIJ ll' · ı · · · lA T .. k. r ah ld 9 d h ) J yO' Esrar tUc . menlerin sevk ve ıaşe erı _ıçın azım göstermektedir. issizlik n•sbeti ur ıye mense ı m ıu en . Pı·yasa a araretli m name e o u 

carı . ge!ert bütün hazırhk!~. il~al et- umumi nüfusa nazaran yüzde 10 ve 7 ?~~ralı Yunan . malla- ı 
1:epe~1de Kuruçay mahallesmde ımİ§tir. Göçmen sevki ıçın lazım ge- ilci bucuk niabetindedir. Eçya· rında~ bır, ıkı, .altı ve yedı nu?1a· ı . . . . A ruf Ş 

Besır oglu sabıkalılardan Arap lb- 11 t b.. e kamyonlar şimdide 1 nın toptan fiati 1935 senesine na· ralı tıpler en zıvade aranan cms- j Son haftanın pıyasa vazıyetı 1 Fıatler halen kırk alb ku . .1i 
-'. . .. . d •---k ı en o o us v nj . . lı d. T·· {T . ) .. .. ku h '-'---d •~ '- d lar b. h f" . ku •-as111" ranımın uzerm e KU' gram esrar t t im ştur Göçmen hayvanları zaran yüzde on hır msbetinde er ır. uccar arı ı; uzum • , eKKın a aULKa ar ca ır rapor a- bu ıatm 47 - 48 ruşa ÇIKI'' 

bulunmuş ve kendisi yakalanmıştır. · ~ u bu ·· · lerde kırk bin kilo t j yü'~eclmistir: rumu ve Kırkavaclı Kazım Tan er: zırlanmıtt•r. Buna göre son hafta lenmektedir. " 
ıçm ugwı 0 

f' l · 1 · d I· · d b'lh iki .. d .. .. HURDA &NcJr 1. Acele işleri mi vardı? alınacaktır. lktısndi dinlenme ve refah baş- ı!ma arının tıp erm ~n memnu- ı~ın e. ve ~- ~~sa§U gun euzum ~~ 
Esiri mahkeme "n ünde Şerif oğ- Misafirhanede yemek pişirmek lan~ıcı henüz kapitalist tabaka- nıyetle bahs.!.~1!!~dırler. fıatl.~ınde u~tüs.te. onar para te- Hurda incir piyasada pek~ 

lu Mehmet ile Ali o<Ylu Talip arasın- için bir aşçı tutulmU§tur. (da hissedilmekte ise de gün geç- Hay o • reffü kaydedılmıe k ımıfhr .• Onlan da inhisarlar , f 
da el ıkamak mes~lesinden kav . - I tikce halk tahahasına hül1'1 et- Van serg\Sl Bıma aebep . sto la~ azal- almakta olduğundan kalmaııt•~ 
çıkmı Yve Mehmet Talibi ruıfa UçUncU noterlikte I ~~kte ve yat;:~mak .sta~~ard!m Z iraat Vekaleti 2SOO ması, .hem de ~~m ~ekoltenın geçen dir.. r) 
d.. !t .. ' yum Bay Tahsinin sıhhi ahvali dolayı- yukseltmektedır. Net ce ıtıbarıy- ) ' •• k f .. . 1 senekınden ~ bm çuval kndar ZEYTlNYı\ ~ 

overek yaraladıgından yablanmıı- .1 .1 ed"I .. .. .. t ı·~· Jle önümHzdeki mahsul senelerin- ra mu a atı gonderdı ı noksan olacagmın anlaJılması ve • .. . . . ti.ıt~·f9 
br sı e ı ga ı en ucuncu no er ıgın ev- 8 . IAld lar k .. IAI k ' d"" · ___ , ""k k b l Zeytmyagı fıatlen vazıye 

·•• ralanm Adliye e-;,cümeni taraf d : de lüks clnhi olsa (;:uru meyvanın ır ey u e açı a uç ey u e a- unJ a pıyaaaıarının yu se u un- haf kted. lhra t 0 .• ). 
ll'U:••••-~=-Bi•m.:ı.ı~ t •t• •·· d d d'lm~nt. an :daha yüksek olacağı beklenebilir ldar devam edecek olan lzmir Ehli ma'""ıdır... aza etme ır.. ca fiil~ 

H 1 eıpı me aun e evam e ı ısır. · ı ha · · d d I PAMUK .. t kların •---ı .,. 1 k J d · Kükürt m:ktarı: Tabii halivle yvan aergısın .e ~rece kaza.na~k • .. g~ ... ve •o . azaıuıaa •tti 1'g a evın e B. Tevfik Doğ~nonı6 venme~e mahsus kuru ü:ıümle- ' havva~~ann a~hıplenne tevzı echl- 1 Pamu~ pı~asaıı da çok saglam- duıurmemektedır •• Bet aaı iti'~ 
iiıs::ıliii;:ı;;~Hlll!lllaa:;~kiileiiiEVliilll•li'lnilll•111ıDlllilllml• t b 1 . ..d .. 1 ....... . k. rin kükürt miktarı bir kiloda 350 mek uzcre Zıraat vel:aletindcn vi- dır .• lzmırdehı fabrikalann müte- 45 - 46 kuruftur •• Yeni rek0Jifl 

• stan u. ~rnnıyet mu ur u1'lu 1 ın- milip-ramı Sl'ecmemelidir. Bun- l&yete iki bin bq yüz liralık hava- madi surette pamuk almakta olma- milyon kilo tahmin edilrnekt i ~ 
cı fUbe sı~ıl merl~ez ~fmur ıınndan dan fazlasının nisbeti kiloda bin le Relm~tir. lan ve ltalyaya ihracat yapılmakta Geçen gene zeytinyağı rekottef 
Bay. T~vfik ~~anog u mezunen 250 mili~ramdır. j Ehli hayvan sergisi bu sene Bu- bulunması pamuk fiatlerini çok sağ- milyon kilo idi. , ,,l 

Halkevi kurslar komitesi bu se- şehrunıze gelmı§hr. 350 miligramdan fazla kükürt- cadaki Yeni yerinde kurulacaktır. lamlqtınnl§tır. • ................................. . 
ne ikmale kalmıı gençlerimizi ta- Arzuyu ff1 
til aylannda imtihanlara hazırla- Kaçırmak lstiyerııer 
~~~~~ EM 1 karar vermiştir. I TELEFON: 3151 s ı A s muhakemele~. ~ 

1 - Kurslar bir temmuzda baş- Değirmendere nahiyesıııif1 "1' 
lıyacak ve 31 ağustosta bitecektir. köyünde ~zu isminde bir lo~ıııt 

Dersler Halkevinde yapılacaktır... Bu günkü matinalarından itibaren çınnağa te~ebbüs etmekle rıı,~ 
2-Bu kurslar yalnız orta okul k ıt'le .:< 

talebelerine mahsustur. JZı JRDJi: LK Jl ~ A 2 ENİ FiLM Bil10EN Salih ve Osmanın muha e ·ııoifv' 
3 - Kuralar isteklilerin sayısına dün ağır cezada devanı edı e i 

göre sınıflara ayrılacaktır. 1 1 - B i Y J L D J Z S Ö N E R K E N ( ~~~N~ ) Maznun Salih, geçen muhakeıı' /J' 
4 - öğretmenler lise ve o B'J'" 1· ( CONC iT SUPERVİA ) seıinde kızın dayısı osrnaıı.JJ1'o~"' ı ur ses ı H A nın teğanni ettiği Garp aleminin en yüksek opera parçalarile bezenmiş 

okullann muallimleri arasından fie · h · k ·· · k 1 "k zuyu kendı"sın· e vermeg"'e ra~ .ır a zın, ço muess r a ıı 11 aycsi... ,. 
çilmittir. I o aıııJ 2 ETR Es G GECE • ğunu söylemişti. Şahit sın 

5 - Kayıt muamelesi başlamı§- - I Komedi ve operet filmlerinde temayüz eden: PAUL 
tır. l tirak edecekler her gün saat Ô ruldu .. 
dokuzdan on ikiye kadar Dumlu- H RBIGER ve sevimli yıldız ELISA jLLIARO tarafaodan temsil edilmiş muzikala, şarkılı büyük film. Osman : . lc011ııt' 
Pınar Okulunda 1..A. ogre··"' tmen Gaf- 3 - f.'= K 1 - Salihle bir böyle bır şeY 
far Güneriye mü~tleri. 1 •••••••••••••••••••••••••··~·~·~~~···;~~·~~E~i·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••;;;;~~;·••••••••••••••••••••• , madık, dedi.. "J'fl 

6 - Öğretmenlerin adları ile 3 - 6,15 - 9,20 de Pri:nn Donna 4,45 - 8 de Petres · DUHULiYE : 20 Nufua dairesinden ~-11d ti 
derslerin gün ve saatlerini gösteren burJ.?' Geceleri. Cumartesi pazar: 13 de talebe seansı. TALEBE: 10 KURUŞTUR sorulması için muhakenıe ~ 
program aynca bildirilecektir. güne bırakıldı •• 

Güzel bir kararı 



J 
YENi ASIR 

Yeni Fransız kabinesi 

Eski Maliye nazıı·ı da 
Yeni kabineye dahildir 

L' Sergerde!er yemı"nlerı"nı" bozdulaı· 

Sahife J • 

f\! 1'.abine azalarının mes ekleri ------------------
d ~ırların on htşi nvukat, sekizi sabık memur, biri Hozat ... Dersim .. (ızıldag"" mıntaka- Umumi müfettis-

0 tor, beşi gazeteci, iki endüstr:yel, b:ri de ç:fi:çi lik bürolar: ' 
~o~'!;:~~i~Hu•ukisil)b- Sosyalist=Ili;;;:; Fauredir. sınoaki asi :ruvve·'- ei:I' teslı~ oldu b l 1 lŞe 

Erzurum da 

'"'1eti iiz . nşve ay Blumun müda- Nazdar. meslc!deri itibariyle on beş ~'a. l .1 Q S Q Ql 
te;·J «ıne 1 1 69 reye karşı 39 72 avukat, sekiz sabık memur, bir doktor, , 
"":ı.ey~·~ kabineye iştirake karar ver- iki endüstriyel, bir çiftçi, beş gazeteci, -Ba!)tarafı 1 bci Sahifede- mi~, cümhuriyct kuvvetleri buralarda kadar cüretkarane hareket etmiştir. Erzurum, 23 (A.A) -- Umum\ 
lııi,,u,.. IU kabıne saat 22,30 da neşredil- üç hususi mÜe•sese memun:dur.. İstanbul, 23 (i\Iuhabirimizden - Tc- yaşayan halkın huzurunu temin etmiş- lleri sürdüğü şartlar belli değildir. Cüm- müfettişlik büroları faaliyete baş-

l(•binc . Neryork, 23 ( ö.R} - Chautemps J lefonla) - Bugün Tuncelinden gelen tir. Tedip edilen yerlerde halle, kuvvetle- buriyet müfrezeleri, şartla iş görmenin lam ıştır. Dün umumi müfettiş Bay 
l!,_ nın liatcai ıudur kabineı inde maliye nazırlır•ını kabul J haberler şöyle hülüsa edilebilir: zamanı çoktan geçtig"ini kendisine fiilen Tahsin Uzer vilayet, kolordu ve -.. cltJ C D rimizin asil5.ne hareketlerini görerek 
0-·Iet 

1 
bautemps. eden F rnnsa sefiri B. Bonnct bugün - D2rsimde ıslahat pro:ıramı dikkat anlatacaktır. müstahkem mevki komutanlıkları-

... I h · ı · t ı· b" 1 'd ~imdiye kadar ne kadar aldatılmış ol- p ~alist nll2ır an : Sarraut (Radikal Kueen Mary vapuruyle Nevyorktan ha- ve e emmıyet e, sıs om ı ır şc a e tat- Kutudcrcsindcki sergerde arasındaki nı, arti ve belediyeyi ziyaret et• 
(5,;'Yo.!Jt):iollct (Sosyalist) Paul Faure reket edecek ve pazartesi sabahı Pariste bik edilmektedir. Hozat • Dorsinı istika. duklannı anlamışlardır. yemin bozulmuştur. Teslim olanlar Ela- miştir •. 
ll~Veki) . . bulunacaktır. BB. Chautemps ve Bonnet metinden Kızıldnğ mıntakasına kadar Elebaşı Seyyit Riza, mü.frezeleriıni· zize sevkolunmaktadır. Bunlar arasın- Vilayetin yaptırmakta olduğu 

l~liııt) muavını: Leon Blum (Sos- telefonla bir çok defalar görüşmüşler- geniş bir sahadaki asiler tamamen tes- ze bir mektupla başvurarak teslim o]. da, kuvvetlerimiz tarafından yakalanan apartman, hastane ve onun yanında 
li 'b' dir .. Va,in'.(tondan hareketinden önce !im olmuşlardır. Bu mıntaka temizlen- mak istemiş, bazı şartlar ileri sürerek bir de reis vardır. örnek evleriyle umumi müfettiş-

~~~~•;l~ Ha~:~~:: n~~~:~i;el~~s:d!;'. ~~ı BB~n~:~!i ~:~·::r:;ı::a~a~!~~~ e~~~ ................... ""' P:i"~' ~· ;.Y·~·~·~~" "<l·ii~k~t"'~·;~·~ ·;·~··· ç·~ki'i~j'f '""''.'"""' "'", ~~l~n~~ i;r::ı~~ı ü:::i~d= ye;;rUe: 

~riy%: Vincent Auriol (Sosyalist} lerek kendileriyle ekonomik meseleler ' izahatı tetkik etmiştir. 
""1.ı:ıt'2ırı : Canmpinchi (Radikal hakkında görüşmü,tür. Dün ayni mev-ıF •bb v ı • k 'h• Akşam belediyede verilen yüz 
(S.~-ı· 'Dahiliye nazırı: Mu Dormay zu hakkında Bel~ika Başvekili B. Van on ı entrop a ansıyaya arşı ıç kişilik ~yafette şarbaya cevap ve 
~ı (Jl:.:)k Maliye nazırı : Georııe Bon- Zeel::nd il,. de mülakatta bulunmuştu. ren T ahsın Uzer, sık sık alkışlarla 
,.ne !( 

1 
al •oayalist), Hava nazın : BAŞVEKiLiN BEYANA Ti b h k • kesilen ve heyecanla dinlenen nut-

~ ~ ~ J~n ~~~~=~z:ılist~~s~::;'. iş !'~~~"~!rı~~A);_~iniB~a~:a~~~!~ ir are ete girişmiyeceğini bildirdi ~~~~ailler!ü:ükola~nt~k~~at~::!~ 
(f liıı), l"i~rı : Cucuille (Radikal oosya- dikten sonra aşağıdaki beyanatta bulun- · cühlerinden bahsetmiş ve Erzurum• 
f ~İİ>teını°:ı'.:t nazın : Fevrier (Sosyalist} muştur : Londra, 23 (A.A) ··- iyi mallı- Londra, 23 (A.A) :__ Bcrlin ve sabah hariciye nezaretinde B. Fon lularla beraber yaşadığı eski kara 
ıif •k.ot naıın : Moutet (Sosyalist} - Dundan böyle milli ekonomi ko- mat almakta· olan bir menbadan öil;- Romanın talimatı üzerin'! Alman Ribbentropu kabul etmiştir. günlere mukabil bugünkü beyıu 

l'. leı ı"''"" : Riviere (Sosyalist} P. mitesine finans nazırı riyaset edecektir. renildiğine göre Frunea ve lngilte- ve ltalyan sefirleri memleketlerinin iyi malumat almakta olan ma- günleri nasıl e~siı: bir heyecanla 
~ıhh•t e on nazırı : Lebao (Sosyalist}, Bir hariciye> müsteşarlığı illdas ettim. re hü!:ümetleri geçen gece Berlin- kat'ı surette bahri kontrol sistemin· hafi! Almanyanın Valensiya hükü- yaşadığını ve yarının mamur Er· 
"'!) nazırı : Rucard (Radikal sosya- Ve b~.zı midc,ulıklarda da tadilat yap- deki sefirlerine Almanyanın Valen- den çekileceklerini bildirmi~lerdir. metine karşı hiç bir harekete giriş- zurumun varlıklı günlerini vecİ2 

"1-- hm. Buna kıymetli teşriki mesaisini bah- siya hükümetine kargı beynelmilel Maamafih Almanya ile ltalya miyeceğini beyan etmektedir. sözlerle ve bir ço!;c tarihi hatıralarla 
D~tletarlar : şedcn bay Blu:nla başvekalet muavin- ihtarlar.:ı scbeb!yct verecek ve Av- Londra komitesi mc•aisine istirake Berli11, 23 (A.A) - B. Fon Rib- anlattı. Daima ve her yerde yüksek 

" 
1 
iye A h d lh 11·1 k b"I ı 1 d 1 - k ti" 1 T k d 'Ye Ilı " an • Finans Serol. Bah- liğinden kendiliğinden vaz geçen bay rup:ı su unu tc 1 ıı<:eye oya lece.~ 'devam edecekler ve <en i erini ade- bentrop bu sabah hariciye nezaretine ve ·uvve ı O an Ür or usunu 

t.ıb;Yea~ncbo, Hava Andrand, Beden Daladiere Lillıassa teşekkür etmek iste- her türlü hore!:etinin vehametine mi mi.!clahale itilafnamesine bağlı bir nota vererek Almanyanın bahri tevkirle ve ilbayı takdirle andı.. 
,.ı luJj 

1

' spor Lagrange, Teknik ıedri- rim... Berlin hükümetinin noz.:ırı dikk:ı- adt!eyliyeceklerdir. kontrol sisteminden kat'i surette Halkevi öa,kanının kara günler· 
".1°nv•~~İıZiraaı Liantezy, Müstemleke Kabine mill•ti'.1 arzusun:ı sadık ka- tini celbe memur etmi:lerdir. Londra, 23 (A.A) - B. Eden bu çekilmi, olduğunu bildirmiştir." de Erzurum ve Erzurumlular için 
lic:artr 1' e, Nafıa Ramadier, Deniz lacak ve barış ·ve mesai d~hilinde halk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111111 •••••::••••;:•••••••••••••••••••••111••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gösterdiği yüksele alakadan bahse-

K.b1· aSSo, Ticaret Hymans iş Serre. ceph•• 'ı if..Jatayın k u yA.lU lu ş gu n u . At t .. k den çok samimi sözleri alkışlarla kar-' lnc • 1 
...... programını takip edecektir... t--ı a ur 1 

Y•n ol Yırrni dokuz mebus ve beş Müstacel vazife hiç şüphe•İz mali kal- şı a~~ı •. Ziyafet çok samimi bir ha. 

>ıJ arı 1 şüphe k=ıbul etmiyen Bonne'yj çağır-
~~:~~~u:k.:I~~~ı~~!y:tf~ı~::~:::~: ~;,=a~~;:~k~~:bi::deı:::~~:~~:1::: v atannler hadise çıkar- ~eS, ekkU .. T edı·yor vya ıçınudeggeçovaksteıkaadarvsürydü.a 
"'<ktı.d P•uti ere göre şöyl<ce ay-

~ ~ı.~~b~~~-r: PSoarti İnı~eın ydedi nazır ve ma~:~~::dd:~;~::;n~~m~ana tevdi etti- mak i"in tertibat mı aldı? r!Bsu~y:u.;k:~Tü;'~r3k(fAı·ıo.Azo}fu-veTurtı··pkbtailgrihını: ·kıub-- Alakady.la takip 
"' " -yu. '""' k ği i'~ır vazifeyi iki meclisin itimatlı teş- ~ l:_ ~ ... • ., ... ıst er ense ·iz nazır 
fi "'! L tııu.ıqar Cu·· h . ı. riki mesaisiyle muvaffakıyetli bir su- F ni Sinanm DOO üncü yıl dönümü dola- e ıyor ~· t>İt]""· • m urıye çı sosya- b' O • h • • 
?I "~.:gındcn iki ve müstakil sollardan rette ifa et!eceğiıni umuyorum.. ranSJ,G me USU 0rJ 0t a rJCJye yısiyle üniversite konferans salonunda Belgrad, 23 (A.A} - YugoslavYa sJ. 

t 

ılQ l\•bi B. Chautemps beyanatının sonunda d • h yapılmış olan tören münasebetiyle yas! mahfilleri Fr:ınsadaki kabine buh. 
) '.dü ~:~eka gir_e~ be§ ayan izasırun hükümetf.ı ı.alı sünü mecfüe çıkacağı- DaZJfJU an JZa at istiyecektir ilimlerin yüce bil.misi ve Türk Rone- ranmı büyük bir alaka ile takip ederelt 
'1~ı birJ·-

1
• J, hırı Cümhuriyetçi sos- nı. çünkü finans bakanının Amerikadan I t b I 23 (-ı· I f} Ha•- I l T sans ve inkılabının yaratıcısı Atatürke bu hususta tcfoirlerde bulunmaktadır-hh . ıgınd d. p I s an u , c gra - ~Y ı a- olduklarını, ürk halkiyle birlikte kur- ifakl 

•ı~•t t en ır.. arlamento harici 
1
Franso.ya müteveccihen yola çıktı[i:ıru b·· .. ,_ k t 1 b .... H itt" a verilen karar üzerine çekilmiş hır. 

~ e de 1 ... · rın uyu~ ur u u~ ayramı gunu a· tuluş bayramını kutlulıyacaklarmı bildir· 
Y•liat v et nazın olarak kalan ive hazır bnlunmasının elzem oldugunu it h . d h I k tl l mı"·lerdı·r. V l olan tazim telgrafına Ulu Şef şu iltifat· Bu mahfiller Blumun 15·~"a etmeg··. Parti · ayın er ycrın e eyecan a u u ana- ... atani ere karşı ne&et art· ;u.ı 

Jli.Jb_a .. uomumi scEhctenri dB. U:i~sirmtiıtirr. ı· bo··Jge- ::.~};!~_;.::7~!1ıc:ı~o~~:r.~~~:iııı::~: :~~::;~i!: .a~~kRL=n;.:a::~u. ~:~ ntF~:;ill~r~u1:;~:~~:: 5!~~-: k:;:n;~:iıı;::ıe:~=;:~! 
Hataydan gelen haberlere göre Va- riot Sancnk meselesi hakkındaki Türk- Dolmabahçe sarayı düzeltmcğe muvaffak olduğunu kay· 

tanilcr aşiretlere silah dağıtmışlar ve Fransız anlaşması üzerine Suriye ve İstanbul detmektedirler. 

de Çevrı•ıı•yor fedai teşkilatı kurmuşlardır. Ancak Lübnandaki vaziyet hakkında hariciye Türk ıllimi tbni Sinanın doğumunun Pariş, 23 (A.A) - Siyasi mahfilleı 
· d 900 üncü yıl dönümü münasebetiyle ya- Chautemps'in şahsiyetiyle yeni kabine mutedil düşünen Arap halkı, Vatanı· nazırın an istizahta bulunacağını mec· ' · 

lerin bu çirkin hareketlerinden bizar !is reisine bildirmiştir. pılan törende bana karşı gösterilmiş yi tc:ılül eden zevatın hükümetin ayan 

• 
sı 

olan temiz ve yüksek hislerden mütl'- ve mebu5'ln ınl'clislerinde büyük bir l!i!ba 
ı\ja 1131 rı, 23 (A.A) - Havas 
diri. ııın hususi muhabiri bil

ıOt· 

heyeti tarafından esirgenme
sine ehemmiyet verilen bu böl
genin fabrika ve madenlerin
den henüz mevcut olabilecek 

~·----

Leipzig hadisesi devam ediyor · hassis oldum. Teşekkür eder ve Türk ek,eriye1 ka,anmru.ını temin edeceğin
ilim müntesiplerine daimi haşarılar di- den şiinhn etmemektedirler. 

l!ilb~on 
cndu.1 • un batı şimalindeki 
d • tı b .. ı . 
C~aııı 0 gesınin çevrilmesi mukavemet yuvalarını tecrit 

do- ediyo H k 

Italya Almanyanın hare-

, lllısu b r, · are en cenup etmek. 
~11lde 11 atı şinıali kavsi üze- 2 - Bilbao • Santander yo-

:0kt881 Y~pılınaktadır. Hareket lıına irişerek bu unsurları çe-
i(etini mantıki buluyor 

a • Ar . ~hacano!acudra Ure- kilmektcn men için yolu kes· Londra, 23 (A.A) --- Hariciye 
8cda i~ı'?k•eba hatıındı.> Salma- mek. nezkarelti Hendayedeki lngiliz bü-
~bCtyttlA 1 aınetindir. Milliyet- Bununla beraber bunların yü e çisine Franko makamatı tara-
e ~r d ~ fından verilen cevapta bu maka-

aya 'Y un akşam Arcimi- çekilmek niyetinde olmadığı matın dört devletin harp gemileri-
llıı ta~~ınışlardır: zannedilmakte ve Portugaletta ne gerek açık denizde ve gere!< diğer 
l ....._ FıYeden maksat şudur: da mahsur kalan bükümetçi'e· yerlerde tam bir emniyet temin ede-

~, llıilJi\·e~vkalade zengin o~an rin pek yakında teslim o!ma- ceklerini ve İspanyol limanbrında 
Petverlerin kumanda !arı 'bek en!T'e!<tedir. emniyet mıntakaları . gösterme[;e 

:::--..:.:.:.:..:.:::.:.:::.::.::.::...:~:.:.:...:::.::.:::.:.::::..::.:;=.:.:.:.:..---- amade bulunduklarını bildirdik-G J . - f !eri zikredilmektedir. .... a atasaray • ener maçı Valensiyadan henüz bir c~vap 
alınmamıştır. a(\1 h k 1 • ..., • u k Berlin, 23 (A.A) -·- lngiltere ile 

t ~ n a em ıgı ço • F ransanın 11/16 tari~1 1i anlaşmanın 
tatbit.i icabından olarak Valensiya 

aıı 11 Fehnıı·ye tekl;f edı.ldı· önünde kollekitf nümayişe iştiraki .I!. reddetmeleri Berlin yüksek mah-
fellcrini memnun etmemistir. Si-

lııq,,~ hafta 1 yasi mahfeller Almanyan;n on bir 
"- ı tık stanbuld M'JJ• K·· ık· "d d k ' h · 1 ·· ·· d h ket "'1t· "'n .. a, ı ı ume ım ı ure e ece r azıran an aoma·ı onun e are. 
~, ll'l~ C·al'lagı Yukarı finali de- Beşiktaş - Güne'j maçınİn idaresi- serbestisini te!tr;r il:tisap edeceği-
}' :ı_ ~ o:ıtas · L k ai)ılq ~"'ta;. • G -~ray - F enerbahçe ni kim kabul edecek) nı ve eipzig kruvazörüne ·ar~ı 
~ 1 1Jı ~tır .. Bu Uneş kar~ıla:;malan öğrendi!;imize göre, Galatasa- yapılan taarruza mukabele için fa-
~ı.ı,ıl ~tııe sa- ~<>çlar neticesinde raylılar, Fener - Galatasar.:ıy maçı- ideli görece[;i tedbirleri ittihaz ede-

"' trıı . ""PIYon ' . .. .. 'L ı· 1 ,, <ııırıı ' 0 1ucakt asının netıcesı nın idaresini lzmirli hakemlere ver- cegmı 1" 3as cc ıyor ~r. 
""ta,, <ltın · . ır. - . l b 1 · 1 d" O ı k ı·· Bununla beraber Valensiyanın 'h ' • ~ ıçınde b"Ih megı rn u etmış er ır. ço.< ·u u~ 
~ı ~trıtrıı en~, kan 1 ı assa Galata- bü idare heyetinden tanınmış kalecı bombardımanındon, Cümhuriyet~i 
• '<ttıi: Yet · 1 a"masına biivük . . . . İspanyol vapurlarının ve yahut Ak
~deıq tı _İi~ete Vprilnıektedir. M;ıİum b~yl_fFehd~ın.ın_ buE may ıdFre etme;ı deni z bpanyol sahillerinde filen 
r11 nla ~\İt tını, ener takımı, bu yıl te.<: ı e 1 mıştır~ vve ce e~er sa - ablo!·a tesis ed~n devriye gemileri
'cc . ~tııb ene Vaziyettedir R - lannda oynadıgı halde F ehmıye Ga· nin zaptından bahsetmek mevsim
~ 18~"1<.Jide~ ~u n_ı~çın verece~i n~- latasaraylıların gösterdikleri itimat sizd;r. 
l r~ ıı~ı.ıl tıık"-"tırılcmiyor. ~ayanı dikkattir. Bu gece Almanyanın maksadı 
d~~Yeaıl~ Ya ıınbrı, İzmir ve An- B.:ıy Fehmi bu maçların idaresini hakkında bir tebliğe intizar edil-
'~ lq~ıtrıllıaı_e!tı:b;ı m_açlar için kabul ederse cuma sabahı lstanbula mektedir. 

lıtıd<I ~ı içinshçtııderı halde ken- hareket edecektir. Londra, 23 (A.A) - Dört devlet 
~~ lit~ da\ akcm seçme hu- Son maçları idare eden bay Mus- müzakeresinin akim kalması hak· 
~Y • ;:anıyorb.r. tafa da lstonbulda iyi bir tesir bırak- kında Royter ajansı aşağıdaki mallı· 

ener bahçe maçını mıştır. • matı tebliğ etmektedir :. 

İngiltere ve Fransa her ha~gi 
bir nümayişe i$tirakten önce Le
i~~ig l:.ruvazörü~e karşı vaki teca
vuz hakkında tahkikat yapılmasını 
?rzu .e~iyorlar .. Almanya ve ltalya 
ıse h"dısenin hiç bir şüpheye ma
?a~ bırakmadığı kanaatiyle kontrole 
ıştırak eden devletler arasındaki te
sanüdün derhal ispatını arzu et
mektedirler. Bir anlasmaya vü
~ul imkansızlığı yeni ·bir vaziyet 
ihdas etmektedir .. Bu vaziyetin tam 
mahiyeti hareket serbestisini iktisap 
etmek veya etmemek hususunda Al
manyanın takınacağı hattı harekete 
bağlı bulunmaktadır .. Bununla be
raber bu vaziyetin dört devlet an· 
la~maeının feshini intaç etmiyeceği 
ümit ediliyor. 
~oma, 23 (A.A) -- Almanyanın 

LElPZıG kruvazörü meselesi 
hakkındaki hattı hareketi burada 
mutlak surette b'vip edilmekte ve 
pek mantıki görülmektedir. 

Londra, 23 (A.J\) - Büyük elçile
rin Il. Ed~nle l~onfcı'3nsları saat 18 de 
nihayet bulmuştur. Alınan ınalılmata gö
re tek nokta müstcsn3. olmak üzere bir 
anla~maya varılmıştır. Bu nokta Va
Iensiya önünde ne Fransanın ne de 
İn~iltorcnin kabul edemedikleri deniz 
nüınnyi~lerdir. 

Bu:;iin başka bir toplantı vukubul
mıyacaktır. 

• Berlin. 23 (A.A.) - lyi malı'lmat 
alan mahfiller bu:;ünkii kabinenin İs

panya hadiseleri ile alakalı olarak içti· 
ınaa çağınldığı hakkındaki şayiaların 

hakikate uygun olmadığını ve yarınki 
celsenin clahili .siyaset meselelerini tel-

ıeriın. ha" dı"se yok K.ATATVRK 

Cat kazası Paris, 23 (A.A) - •Fransada para
nın istikrarı hakkındaki üç taraflı iti-

Erzurum, 23 (A.A) - Cat kazası lafı değiştirebilecek ve altın nakliya
merkezi Ankaleye nakledilmiştir. Ve tına tesir edebilecek mahiyette hiçbiı 
kaza bu adı almıştır. hadise zuhur etmemi.ljtir.> -::,====== -

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir telakki 
•••••••••••••••••• 

Cümhuriyet gazetesinin tarihi vekayie roman lezzeti vererek 
okutmakta mahir yazıcılarından M. Turhan Tan; Hurrem su!· 
tandan inhil'\l eden sütunları {Tarihten yapraklar) başlığıyle 
yeniden iş:ıal etti. 

Son bir yazısında Osmanlı İmparatorluğu sadrazamlarından 
Nasuh paşanın nasıl boğdurulduğunu anlatıyor. 

M. Turhan Tan namı müsteariyle her gün köşe pençeresindeıı 
karilerine tarih ve edebiyat dersi veren Medinei Osküdarın 
eski mutasarrıfı bu yazısında Nasuh paşanın birçok meziyetle· 
rini saydıktan sonra: 

- Bu meziyetlerinin yanında bugün için de kıymetli sayıla
cak bazı hususiyetlere malikti. Mesela çok zengindi. Servetinin 
miktarı milyonlarla ifade olunurdu. Son derece zeki idi. Şeyta· 
nlf' külah giydirmekte güçlük çekmezdi. 

Diyoı·. 
Bir başvekil için dahili siyasette kuvvetli zeka, harici siyaset· 

te de şeytana külah giydirmenin lüzum ve kıymetini anlarım. 
Fakat miras yolundan gelmemiş milyonluk servet; kötü şüphe 
ve lmnaat tevlidinden ba~kn neye yarar ki kıymetli bir husud· 
vet olsun? 
• Mev::i ve memuriyet nüfuzunun idhası servet uğrunda alabil
diiiinc lml!aml<lı?iı devirlerd-, kanunsuz ve haks?z hareketlerin 
mah~ulü olan milyonlar nasıl olur da buı;:Jn için dahi makbul 
bi~ kabiliyet sayıl:ıbilir? 

l'ılurat Çınar 
NOT: (Ç.p1ıık bacak) başlı1'lı fı1'ramclaki ta1ıayyüL kelimeleri lıep (tem

sil) o!rıra!.: rıl.:;nış. C,enabıhak nıiirettibin selıvindenJ musahhihin gafletin· 
dw cüın!e yazıcıları ?.ıuhafa..--a buyursun. Fa:!a da sCylemeğe gelme:. Zirn 
in•ikamlcrı 7>ek feci olur. Af. Ç. 

kik için çok evvel kararlaşml§ oldı..,,
nu bildiriyorlar. 

Berlin, 23 (AA) - Havas ajansı mu
habirinden: 

İyi malıimat almakla olan mahafJ Al
manya hükümetini.a Valensiya hüküme-

tine karşı gir~cceği icraatın Valensi· 
yanın bombardıman edilmesine kadat 
ileri gideceğini zannetmemektedir. Ma
amafih km! korsanlara k~ı ciddi biz 
iht:r t~kil edecek bahri nümayiş icra• 
sına intizar olunmaktadır. 

• 



Sabite. --

MlWROMAN SAYI: 10 Yazan : V. KEMAL 

Ali Riza Bozdazının hn.ltlkl bir kah-' dnn, tı.rlanmadan fetvalarla Allah namı
ramanı idi, Geccleri beş altı arkadaşiyle \~a ~v~ h.""U~\.°ellcrini milli kuvveUer 
Yun::ınlılara taarruz ediyor. Hücum c- u~erın:? oınderıyordu. 
den kuvvetin büyük bir kuvvet olduğu 1 Yine bu sırad:ı An!~arad:ın verilen 
kanaat.ini vererek sabaha katbr Yu- emirle D_nlir:i efo vo Po.Ju I.i.:st!n 

nanlılara boşu bo~~ mruru;uı, ~op~u 1 ~~vur kuvvetlerini ~~:~ memur 
ateşi yaptırıyor. Gulunç vak alar ıhdas I edildiler. Bu kahram:ın .L urkun bu yol
ediyordu. Bahusus cephelerin teessüs da da büyilk yararıık!nrı görüldü.M~
devrelerind~ (Süleyman Sırrı) (A) ve 

1 
un Anzavur ç~tel:ri Tür::: l::ılırnmc.n

(Ali Riza) (D) bütün kuvetlerini, ze1;:a- 1 ları tarafmd.:ın t:p::?loı:.i. Po~u I:cs~ 
tarını snrfetmişler, chenuniyetli roller \I ~le Aydın c_p!1::-;n:? <!V~:t c ..... · :ı._ • y:ne 
ifa eylemişlerdir. ışgru h.-uvvctlerıylc ~arpışmaya t._ vam 
Düşm:m, kuvvetlerimizin peşini bı- 1 etti. Günler, ayl:ır, t;:!;j_;;or .Po.::u."lun 

rnkmadı. Boz.daZı köyüne efelerin ka- ünü her t:lr:llı t':.ıtuyor. Eu l:c:; y:;,ld.:n 
rargfıhına da girdiler. ağzından türküler söyleniyor. Onlarcbn 

Poslu Mestan Yöndalan cephesine birisini bir efenin ~;:;zından i;iltiğim r;ibi 
çekilmeğe mecbur oldu. yazıyorum.. 

Bu sırada yüzbaşı Arif (50) kadar ı:.ara ~adır is mi tutar 
askeriyle Poslu Mestan efeye Yöndalan Beylik 1rfort~n ps mı t::•-7 
cephesinde imdadına yetişti. (12) bin 
kişilik kuvetiyle Bozdağı köyünde tu- Yanarsa ah antım y:ı::ı::.r 
tunınağa çalışan düşmruı geceleri bn.s- tlin kızı vas mı tutar 
kın korkusundan sabahlara ka&r g;Jz
lerlni kırpamıyordu. 

Ayni gece köyün yamacında (Yediler 
tepesinde) mitralyöilerle mücehhez 
(300) kadar dlişmnn kuvvetine Yönd
alandan gelen eff'ler gece yarısmdnn 
ısonra bir baskın yaptılar. Zaten dehşet 
lcinde bulunan Yunanlılar mitralyözle
rlni bile kullnnamadan %abitleriyle be
raber birçok telefat bırakarak gerilere 

kaçtılar. 
Sabah olunca Akçakmakta bulunan 

Kara çac:r yı:Ucnir r.ıi 
Körpe çocuk dillenir mi 
Çanal:l:alde (halcd~) olan 
Memlekette söylenir mi 

ICa.rcırgc!htı:m indfrcli!cr 
Kanlı göm.lele gcydirdilcr 
.Malilm olsun tmac:ğım 
Brr oğlunu ö!dilrdülcr 
Çöl ovada hoplatırım 
Kır atımı oynatınm 

Yedi milyon Yunan gelse 
Kır atıma çiğnctirim 

• düşman lruvetleri yine büyük kuvvet
lerle Yöndalan cephesine top ve mitral
yöz n~erlyle taarruza başladılar.Ak-
pma kadar devam eden bir çarpışma- Kır atımm boynu ince 
dan sonra pek az olan kuvvetimiz Sa- DuramttJom görm<'yincc 
lilıli cephesine çekildi. Dlişman bu cen- Poslu vıırim gelmeyince 
net obnnın, Yöndalanm ancak yeşil ço.- TeUi tı!;1...-ıtr !;ÖZemiyom 

yırlannı da ~pteyliyerck baykuş gibi 
kimsesiz ve matemli ufuklanmızda öt
meğe başladılar. 

Poslu son bir baskın gece~inde vuru
larak şehit olmuştur. [*] 

Bu yiğit ve fedakar Türk ge.ncinin 
Denizlideki mezar taşm<la şu kitabe ya
zılıdır: 

Bir senedir ödemiş, "OzümlU, K.ay
mak<'ı, Akçakmak cephelerinde çarpı
§an bir nvuç Türk kahramanı kendile
rinin bin misli her türlü silahlarla mil- ABllınca kılıncımı dü§?nana gerdan 

eıJ!edim cehhez düşman kuvetleri önünde kanln
ı ını dökerek nnmuslarını korumağa Vatana van bakın\ adayi perhan 

C1Jledim 
Seli scyfcyleycrek li!emi volkan C1Jledim 
Ye§il vatan t•ğrona canımı 1..-ıırban 

muvaffbk oldular. 
Artık bu illerde Türk sesi :işitilmi~·or. 

Türk bnyrafu dalgalanmıyordu. Kış gel
miş, Bozdağlan, vadileri, yaylaları be
yaz örtüsüne, kefenine büri.inmfü;tü. 
lhtiyar kadın, çocuklar boyunl::ıı ı bü
kük Yunan esaret hayatının ıstır plnrı 

eyledim 
Giderim dii:.cmıan:n üstüne biperva 
Çü.nkü görmedi dii;man bcmirn gibi 

ta:lı bela 
J..:ıı.rbcm 

YENIXS!It 
===~·' 

Ti7T 

üçük adamlar &lemi 
ve aşkları 

Franklık servet nas•l iki s~ nede 3,750,()00 e:ıltın 
eide ed· di. I(ısa boyluların maceraları çoktur 

7E 

..,._..,_.= ' Dünyanın en küçük kad.nı kraliçe ~G 
i COCELER DE BiZiM • 

BlDiRLER... ~ 
D:itün me-ıhur cüceleri sa):. ·le' 

imkô.n:ızdır .. Bunların en küçuk,) 
rinden biri Vilyam Vayt 1913 !e t' 
yal3mda öldü .• Yaşı kadar santı~ 
re uzunluğunda idi.. lngilte }s!I 
Soutand ıiehrinde tüccardı. BoY "rı' 
normal olnn iki hem<>iresini ~ 

~ 
dirirdi ve ş~lırinde çok .§Öhreti JeJI 

Bütün Paris, boyu bir metreu ı:t 
1 l . ı· k"" ••k '·tll' <:Ol{ az o an s~vım ı uçu a .. ~ 

D:!lfini.. Şarkıcı olarak sahnedı:_ır 
~ sinemnda çok muvaffakıyet kııvr 
·1 mı~tır •• Zaten cüceler uyandırdıltlol1 

.. J hayranlık hissiyle iftihar ederlet~ 
Kendilerini müstesna insanlar ~il' 
yarlar ~ e hntta boylarını dnhn 
çük bile gösterrneğe çalı~ırlnr._ ·fJ 

~ Bunlann samimiyetine girUı f 

~ 
çolt ho, bir manzara görülür:.~# 

d 
_,_k z"ıyen bı"r rocu'.c.tu •. Fakat birden bi- leri zaruri olarak bebek evleri ,·:L 

Geçenlerc?e Amster am man ·e- "" b"d" Oyu cal 1 dı ınolJI' 
ik b. ~ ı re büyümekten kesilerek 63 santi.. ı ır. . n t. an an ran ~ 

mesi son derece naz ır c ava i e k 
1 

d" : yelcri arasında dolaşmaları ins' c' 
kar;lılaı:tı .• Kendini sirklerd~ cöste- metre boyunda a ıver ı.. ~ bir dürbinin ters tarafiyle b:ıkl1 
ren cüce Pieter Moer gribe tutul- Çoçuk beş yaşına girince, Bor- h. . . 

V b 
· · b" d , num onu aördü ve para mu1,abilin- ı ıssıni verır. . ııı mu!}tu.. e unun ıçın ır o.~tora '-' l Boyları istisna edilirse c\iCCI" 

mu··ra"""at ettı". Doktorun il:..çları o de ebeveyninin elinden a arak gene- d" larcl f k d la ~ ...... d d ığer insan an ar sız ır r. 1 
kadar müessir oldu ki Pieter gripten ral <<Parmak Tom» c mı ver i. i larm bütün meziyet ve kusurlııfldı 
kurtulmakla kalmadı .• Büyümeğe 1 ~r~t~ TF·T- P;s ~P~:mak T ~~) haizdirler. Çok mesut olanları it 

de başladı •. Öyle ki. bir sene geçince 1 ed"lc.l" ~ - 1 ıp; 1 e ·rj çe~e ~ .. ım ~ vardır. Nadiren çocuklan olur ·td' 
adeta normal bir boya ekcr?1işti.. Kü-ıb 1 ı.. MO?dşaill~ .~oşu k1/~r.11~ ha . or f yaya üçüncü Na~lyona takdım bunlardan bazı lan normal seI<ı 
cük boyunu kaybetm ıe ayni za.. eyaz ıı ının çe ıgı a sıy e . •. .. 
• d k t d ka b geçerek alkı~Ianmıştı ve mevsimin' edılmış olan bu cuce kadın 65 ya-
man a ·azanç vası asını a y e- ı> • 1 d "d k d" · h" 

en gözde şihsiyeti oldu •. Tiyatro di- şın a ~enı en. e~ mı teş ır~ rı:e~-
rektörleri altLı pahasına ele geçir- ı bur ka.dı .• Asıl hır Macar aılesının 
mcğe çalı~ıyorlardı. Nihayet Vodvil I hafidi ve kendisinde~ .üç ya, d?h~ 
tiyatrosuna nasip oldu ve Petit Pu- -:,enç ola~ kont Mozr~ ıle evlenm!ı:ı~ı. 
o.: rna::mlını sahneye ne:detti. koca::ı Ga bm kendı boyunda ıdı .• 

Yaz sonuna doğru Pnrmak Tom GO !:antimctrc .•. I(ont MoGri Avru
Senkluda kral ve l:raliçeye veda etti- p:l Ş:!hirlerinde c!olaştırıb.n Lilliput 
ği zaman Avrupada ikameti kendi-! sitesinin birinci bdediyc refoi o]
sine .i!d senede 3.750.000 franl: kn- du •. Sabık bayan Parmak Tom dog
zandırmıstı .. Hem de altın franklar- duğu şehirde öldüğü vakit seksen 
clı bunla;!. ya~ında idi .• Bu da ıspat eder ki zan

Amerikaya dönünce Parma!~ T om nedildiğine muhalif clarak, ciiceler 
turnelerine devam etti .. Bomum de di:er insanlar l:acbr ya!:ırbr. 
onun yanına daha i.-i cüce vermi/- BiR ~AÇ MEŞEUR COCJ!! 
ti .. Mıss Mcray Lıvini:ı Yaren ve B::ızıbrı d::ıha ço1

:. tn yaş!lrlar .. 
Komodor Nut... Lui - Filipin annesi Orlenns dü .. ~si-

altında inliyorlardı. 
Türk evlerindeki şen çocuk sesleri 

sinmişti. Ninelerin, anaların matemli 

Millet, vatan uğruna canımı 

Lavinianın güzel gözleri . ıç.ın nin cücesi Rişburg hdtun 1858 de 
Pa~ak Tom ve Komodo~ hır ır- doksan ya~ında öldü .• Leh asilzade
lerınden o kadar nefret edıyorlardı !erinden Borvilavski hatıratını yaz-

cyleıiim Lill""'uttcı n~k. il931 Bernisinde iki ki bir gece Bomum biraz geç kalmış dıktan sonra 98 y<.ışına kadar yaş:ı- B"" ··7 b" 1 .. .. k . 1\1 hıır pel ı 
-ı- -ıı ., olsaydı iki ciice kılınçlı:ırla düelloya d '-! .,. .. 1 · d B ·ı 1 • • uyu' ır cuçtı • cuce: C§ ,.e " b b ,_ 1 . . •V• d ı .• ~on s-..n- erın e orvı avv:tının b'" .. l be l d 8 113 

hıçkınklan duyuluyordu. [•] Bazı efelerin rivayetine göre De-
Poslu l'.iesta.n efe bu acı hadiselerden mirci efe Poslu .r.Icstan efen.in. büyillc 

sonra Aydın cephesinde Demirci ~eh- ı b!r ~ökret kazanmasını çekem.iycrck ar
met efe ile çalışmağa başladı. Bu csna-1 kasından vurdurmu..5tur. 
eh l"adisah Mehmet Vahidettini, utanma- - Bitmedi -
~ ::::~::.::::=::;..~==..:....~~~~--~!-."!!'~~~~:.;.:.:;~~~~---:~ 

Dost lrak'ın hükümec merkezinde 

Hariciye, lktısat vekille
rimizi Elhuzur asrında 

kral kabul ett · 

cuce e en. ev cnnm cşıgm e tutuoarak birbirini tepeliyeceklerdi .. b b"" .... tü N l k" 1619 U)uyere~ şatı ya§ın a I''' 
cl7.n 

1
Pieter Moerin yeisini bir düşü- 1 O ı:ıubat 1863 te Parmak T om 0 :.u uyu~~ş 

0
, •• as~. : . se- babalarından daha büyük ~hır el r 

nun... k d"-: d "k" k .... k l nesınde Bul.ın nam duşen tarafın- Bazan cüceler normal kıırıs 
Bunun içb, ilaçlan ümitten fazla ;ı:. ı~ın en ıl-ı ~~~ puçr k 0b~n ;~~- dan Fransa kraliçesi ve İngiliz kralı le evlenirler. Mesela geç-n ~ 

muvaffak olan doktoru dava etti ... gı ısıy e , eve~ ı.. ar ak"b ır ~\~- birinci Şarlın zevcesi Hamiyete, bir 
1 
Los Angeleste kadın cüce ~i~ 

Ve kendisini işsiz bırakan mucizeli "h•açtı •. b leV)dor ucn .. enh 1
• ~ La. ı börek içine sarılmış olarak takdim 

1
Beal 42 parmaHık boyunu ~ 

azır u un u.. um urreısı ın- cd'l h J ff · H d · · " O" tedavisinden dolayı tazminat istedi. k l b"l r b" h d" .. d d" 1 en meş ur e erı u son ıçın 1 Vilsonun altı ayak uzunluğtlfl 
Hakikat şudur ki cücelere kendi- r. 0 n . 1 e ge ınpe ır 1 eTıye gMo~ ~r dı. de öyle olmuştu .. 30 yaşında iken 1 boyu ile birleştirdi Hatta Bud~ 

l d al ı d 
.c.rtesı sene armaK om ımı a ı bo 47 timet 'd· f k t ··ı ·· k ııı;: .• erini ejenere sayın ~ şöy e ursun, ·ı b" kı v bab "d" F yu san re 1 ı, a a o mcz- tede cücelerin beynelmilel ·o ~ 

F l k F ı f E ~ d d .•. verı en ır zcagızm 'ası ı ı ... a- d l 73 d b b" ·h"ıtl 
e emen · i ozo u rasının e ıgı k t lt hafta} k "k k b" b •· en evve , ya~ın a, oyu ır met- sinde müzakere edilen en mil ı 1 r 
"b ıı~t..ı d k JL l ed 1· a a ı ı ı en çocu ır e~ ın 16 . t . b 1 ··ctJ r,ı i « wı ar an ra ınrın ~ er ı nt- h asına t t l k .. 1d.. re santıme reyı u muştu. mesele de bu icii .• Cücelerin cu. (fır 

larını neşelendirmek vazifesini» al- umt ,':1
64 

ku u arpa. 
0 

ul·d··v• l. Lehistan kralı Stavislasın cücesi iden baskalariyle evlenmesiflı ı;.; 
d ı l 

v te te rar arıse ge ıgı va nt . ~ . . • · · -"'"' · ıklarına canidir er. P ~k 1. b d Nıkola l·erı ıse 22 yaı;ında ölmüştür. neden kanunlar yapılması ıst':"0tl 
B . . .. Iil d . . t• arın... om oyunun en uzun e- o·· l l•v• k" k d k. 'T" l. .. 1. h" l ·rsı unun ıçın cuce c, aıma ıs ıs- ces·n· bul l 71 t" t ..ınyaya ge aıgı va ıt o a ar iı- a tı cuce nes ı - ıç o mazsa ı (1 

marı kolay bir maişet vasıtası olmuş- ~~. K_.1 muş u.. s;n ıze k~ çi.iktü ki vaftiz resmine bir çanak kısmı- sönüp tükenmesin •. Birtıı) 
tur' Z·ıra ı"nsanlar tabı"atın 11ışmıruı 1 ı.. ımse onu tanıyama ı.. ev ·ı · · d ··t·· ··ı ·· b "k l ak h ·ı · "ts 1 d" d l 1 -.Jer - · · eyah,.,t ed ·ı b" ıçın e go uru muş ve cşı o ar a ı erı gı e er ı, e ege er J ... ı.: 

p d ~ d ki k" l l - ıçın s ... en mı yoner ır cen- I .. d k" b" .. b"t ~-.. ~ ugra ıgını san ı · an ·ımse ere cg- .
1 

e<l" K • d . l .• k ta ici pamuk do durulmuş bir tahta zun e ·ı on ın cuceye ayrı ı 'ıtd" 
lenerek gülmeğe daima büyük bir tbı m

1 
ı .. k 0.nagıd~~. a zıyarfet1 ~rını 1 a; posta yatırılmıştı t verilmesini Milletler cemiyetl 

....- ö· kr 
1 

hazret! . TU k ihtiyaç duymuşlardır.. Bunun için u etm~. ıst~ 1~1 ma.""U omse ere KRALLARIN CÜCELERi istiyecelderdi belki 1 ,,l 
- Ba.J taralı birinci sahifede - gl:~en sonra a ında kaebrı l dr dünyanın neresinde beynelmilel bir kartını gondenrdı.. F d k 11 d"" .. .. • .......... ~· · ••••••••• •••••••••••• ' ,, 

h tini Elhuzur saray u c c- B esnadad l . ha d k d · ransa a ra ar on orduncu rJ• 
den inerken Irnk hMiciye nazın tam- eye alık nk tezahür olsa her taraftan cüceler d.

1 
: ~r 'ı1 bş~n an ço e- Luiyc kadar soytanlannı cüceler- t'ransada DÜDJ8} ' 

lından ka."'"'§ıbnmıştır. Hariciye nazırı cek ve heyeti ~ya ' oyaTc .. tır. oraya üşüsü~ler ve kendilerini gös- ı.coauyu mucıp o an ır macera geç- . . 

uht 
·sat· . h tl cll · · Hariciye vezirı bu 21<,_c;am urk heye- 1• ti . . k k tı· .• lnmliz kahvesı"nde ,.,kcam -..•eme- den seçerlerdı .• Bu u ... sul .. Roma ım- J l 

m ercm mı ırın arnre e erını . . . . gam em •. tererek Yl dız ücre ermı azanma b' ... ır J yapı aca { sıkmış ve iki nazır balkın coşkun ve 
1 
tının şerc.fıne hır ak~ . Y cgı vere- yolunu bulurlar. ğini yeyordu .. Masası Rusya gran- p::ı~a:orlannd~n, hatta .! u~~ hakanı ' < ~~ 

__ :_2 ıez-t..·· 
1 

· da ku k ecktir Bunu parlak hır suvare takip B P • • • d .11 d'"kl · d S · .. d .. Atılladan karmıştır. Cunku onun Paris 23 (A.A) - Milli 4 
saıuulll üllur en ar.ısın ca - • u s~ne de arıs sergısın e ı ~ u ~ crın en erıın meş ıur aıısoz l b T. k l .. O!" 
1 l d 

ede~-tir 1 k 1 l Lill ı_ 11 K P 1 ·ı b" lik d • topa ve urunsuz er on adı cu- tor.'anma komitesi yarın b . aczmış ar ır. Türl h •. .. .. terilen srunim' o ara yer eşen er · iput Kr.:ı ığı- ora car ı e ır te otur ugu ma- . . . • . . r ~tıf 
Bir askeri muzika Türk ve Irak mil- nh"" ' ;~ctı_ ~ Irak :ıaı; nın delegeler idir. Bunlar bir kaç ay sanın yanında idi .. Aktris imparator- c~sı her yerde kendısını takı~ eder· bir nümayiş ter tip edec~..,tOP 

ll mnrşlarıru çalınış ve askeri bir müf- z ğ=t d ~ t~c b. e kere dnhar:~ .. 1 ikamet edecekleri küçük adamlar luk prensine hürmet göstermiyerek dı .. Avrupa saraylarınd,& cucelere Bu nümayişin hedefi b~1; 
reze de resmi sclfunı üa eylemiştir. sa . . . ostBu . ır et Türk ~ak~ şehrini inşa etmişlerdir. istediği bir mi.icehverin reddinden «Deli» derlerdi .• lngiltere kralı Jan cumhuriyetçilerin milletiıı e " 

Bundan sonra sivil ve askeri yüksek ettırmıştır. u zı.yar - mu- llk ] 1 d Zi d ' h"dd tin" • l cd" d P t h be · d F .... 
b tl 

. d . bir devre tı açı an pavyon on arın ır.. - o.ayı ı e ı ız ıar ıyor u.... ova ya mu are sın en sonra ran riyetinin istemekte otduı.".,,·~ 
memurlar Tiiik heyetine takdim edil- nase e erm e ycnı açmış r. k"" ··kı··kl . w .. l B" d b' e G d .. k.. d k , d t "it d"" d••V .• mis;:ı- Bu dostluk ebediyen kalacaktır. ra ·uçu u erıne ragmen cuce er ır enk Tır ran u u ora a e erer~ sa an ngı ereye on ugu zaman halkçılar c ephesi va bdell ~ 
miş ı.-c mUteakıben muhterem Bu .. bu""tun·· T-'· g:ızetclen· T-k acele etmesini ve işlerini tayin edi- Parm~. om"!ln. m. asas.ına. l.•erleşt .. i. delisi Jan Miton beraberinde idi. Be- bıJŞ 
f rl h Jkın ha tli all~·r' gun .ır<lh u-.ı - la b ı k b d Şarl matlup o!an programdan . .Jı 
1 er a rare ~an arasın- mili tinin" T"" ki ·e ka,..,, besled·-· len tarihte bitirmesini bilirlerl yemegı onun ır ı te ılır ı ve gu- şinci delisine Senliz kilisesinde (11" 
da ul te b" kafile halind e ur ye~ ~ır- ~1 sa- ··ı - ·ı k ak .. l ı· b k b" ek5e ... ve m 1 rem ır - e . • • 

1 
T .. k"ye ile .... Harita üzerinde Lilliput krallı- ru tu ı e çı ar cuce gP.nera 1 e ın- bir türbe ya!"\tınnıcıtır •• Altıncı Şar- p rogram, aş a ır bv 

kendilennc kraliyet ~rayında tahsis mır u uvrpJ arı ve ur 1 m_vcut d ·· .. kl d' b" ·d h "b" k r- ~ b k b' h_k.. t 1'',d . . do- . . . sarulır.i bağlıırı tebarüz ettirmekte ,,.c ğmı aramayınız.. Bu krallık ancak en suru e ı ve ır eJ .er. a .gı. ı u- im delilerinden Jehan de Troyes Sen ve aş a - :r u ume jJ7 
edılen. dairelere. ~ gıtmişlerdır. Büyük Şef Atatürkün sayesinde yeni Sviftin muhayyelesinde mevcut pa arnbasına alarak ç.eı.;.ıldı gıttıl Jermende medfundur.. On ikinci edemiyeceğini beyan 'le 
Şehir harıkulade hır surette donan- Türkiyede başarılan kalkm.ma hakkın- olmuştur .• llk olarak bunu hakikat PARMAK TOMUN DUL Lui ile birinci Fransuvanın delisi etmektedir. 

~ış, ru:k -~ Irak b:ıyraklan bü~.ün da uzun makaleler ru:şreylemektedirler. sahasına çıkarmağı düşünen bir im- ZEVCESi KONTES OLUYOR olan Niko!a FViryal meşhur ve T ri- --- 11ı 
cevıı ~ bırml~ ustunde da~gal~nınn~a~ır. T.~rk Irak - Türkiye dostluğunu takviye presariodur .• Bu zat, kırk sene ev- Parmak T om l 885 te öldü. 1 o bulet adiyle Viktor 1-lügonun bir B. Hu 11' il n 

hc~·cti fzac;ı ken~Ier~e ta,ı~ ~eli en edl'n iltl d vlet ricalini methüsena eden vel, bütün ele geçirdiği cüceleri top- so n k.1nJn I ~83 te Milvoke şehrinde piyesine girınistir. 
dcırelerdn kısa hır muddct ıstirah:ıt eazC"tcler Türkiye ve Türk Irak te- lamıs ve bütün dünyada devir seya· Mevhall otelı yangınında telef olan N'h t .7 l . h 
ettikten sonra hnriciye nezaretine gı•_ - h ti • · tı tı F k d ·· d fozl k b d 

1 
aye cuce erın en mes uru mnsları hakkında iotograflar ıı~et- a e1rı8yap rındış r.. a at d onf an y~zl.~knl k a lur anın 0nras1ın kan Şiko bir Gaskon asilzadesi idi. Ve 

mi<;:lcr burada da büyük meras;mle kar- mı:-~tedirlcr. evve omum zı, yarım asır an az- guç u e urtu mu~tu.. te e ·a- .. • .. 
şılanmışlardır. • ..... 0 ••1•••••• .. •••••11••n•11••....... la şöhretini muhafaza eden, meşhur nsiyle inmişti .• Karı kocaııın l:üçük- ~.0~ ~erece nu~~edan oldugu ıçın 

Heyet mUtcakıbcn başvekili maka- JJoks şa mJlİyonJarı generalTomPusueskiveyenidün- lüğü onları kurtarC:ı .• Onları yan 1:~1!~~c:':1 •.. H:ı.nrının naraymd~ t~k 
mında z"yıırt't etmiştir. yada dolastırmıştır. boğulmuş bir vaziyette bulan bir po- soz,ııluguy~~ tanı?mıştı •. Kralıçelerın 

Halk Türk heyetinin geçtiği yollarda Şikago, 23 f A.A) - Dünya PARMAK TOMUN ROMANI lis her birini bir kolu altına alarak de kadın cucelerı vardı. 
Iı-ak - Türk dostluğu lehinde te7.ahürat a=rır sı det bol'5 ş ampiyonluğu T om Pus ilk defa olarak 1844 te alevlerin arasından çıkardı.. Deli Petronun cüceler için son 
yapmışlardır. Türk heyeti bundan çok J eefouis dünya boks şampi- Fransaya geldi. Yedi yaşında idi.. Lavinia üzerine ancak bir pen- derece merakı vardı .. Bir gün gözde 
mütehassis olmuştur. yonu Jamcs Braddoch sekiıinci Fakat çok kurnaz olan manageri on yuvar geçirmeğe vakit bulmuştu ... cücesi Efim Vnlkof ile Prenses 

Irak başvekili hariciye nazırı ile bir- ra vundda nakavt etmek sure• beş yaşında olduğunu iddia ediyor- Fakat insiyaki bir hareketle elmas- Prcskovyanın cüce kızı Feodorov
likte Türk heyetinin ziyaretini &~eden tiyle yenmiştir. du .• Parmak T omun hakiki adı Şarl larını timsah derisinden bir torbaya nayı büyük bir rnetasimle evlen
e\ vel iade eylemiştir. Mek siko, 23 (Ö.R) - Zenci Stratton idi •. 11 son kanun 1837 de koymuş ve boynuna geçirmişti. dirdi .• Yetmi§ iki cüce nişanlıların 

Muhterem Türk heyeti öğle yeme- boksör Joe Luis dünya bokı doğmuştu .• Koncktikut ayalcti me- Kocası öldük.ten sonra Levinia şeref alayını teşkil ettiler.. Nikah 
tuıI husust bir ..nt&e Türkiye elçili- ..-piJODU Braddock'u nakawt muılanndan birinin oğlu idi.. Haya- muvaEfakıyetaiz borsa oyunlan yap- merasimi aarayda oldu ve zifaf ta-.. . . .. ...... . \/.,; 

Vaşington 23 (A.A) -: 0~e· 
Hull'un A lmeria hadisesı bO'' 
rine yapmış o!duğu teşeb i 
mümasil bir teşebbüsün ı..e ,,1' 
hadisesi clo!avısiyle .Alll':p• 
sefiri nezıi:n<le yap••1P Y ,,., 

w • d 50f . .d' 
mıyacagı suretın e Sır' 

bir suale cevap vereo B· cli,ef 
mer Vclles Le:pıig bi ı/ 
hakkında b içb:r rapor :a'·" 
ınış olduğunu ve bu ıf~ 
hakkında mütalea derdi 
edecek vaziyette bu~u.,...-



YENIASIR 

Almanya, ltalya kontroldan çekildi 
Ademi müdahale komitesinden bu defa ayrılmağa 
sebep de deniz nümayişinin kabul edilmemesidir 

~ 

Sabile a 
-=rrı 

ispanyada ölen ltalyanlar\n Habeş harbında ölen ltalyanların Scydiköy okulıınclan mezun olan öğrenciler 
adlarını taşıyan mermer ıevhaya ilavesini emretmiştir Seydiköyünde yeni mek-

~~· 23 (Ö.R) - Londrada İspanya bir nota göndererek İspanya sahillerini hükümeti, beynelmilel müşterek bir rinin neticesini cuma günU Pariste top-
1 

Düçe, 

~le et'iniıı. kontrolüne iştirak eden dört 1 kontrol eden harp gemileri için muh- vazifenin ifası için elzem şart olan te- lanacak olan icra komitesine arzedecc- t b . t ı . at 1 
~ tnilmessillerl arasında Leipzig telif nasyonalist limanlarında emni- sanüdil müşahede edemediği cihetle, ğini bildirmiştir. Bununla beraber Bel- ep ınası eme l l ıyor 
ta,..,__ -:-rUııUn İspanyol tahtelbahirleri 1 yet mıntaknları tesisi projesini kabul kontrol sisteminden katı olarak çekildi- çika sosyalist nazırının kongrede mUş
~ torpillenmesi teşebbüsü• ettiğini bildirmiştir. Fakat Valensiya ğini bildirmekle müteessirdir.> kül mevkide kaldığı şimdiden anlaşıl-
... lib cereyan eden müzakerelerde hükümeti henüz ayni notaya cevap Roma hUkümeü de şu tebliğle Ber- mıştır. 
t&a 1 hidıseler karşısında dört devle- vermemiştir. linin bu kararına iştirak etmiştir: Belçika sosyalist partisi İspanyada ade-
.._ı:.~rek hareket edeceklerini ka- Roma, 23 (Ö.R) - Duçe, İspanyada cFaşist hükilmeti dört devlet mü- mi mUdahale prensibinin sıkı sıkıya 
ıe..;"rtnlf olan son anlaşma hilMına ölen İtalyan gönüllülerinin adlarının, messilleri arasında son yapılan muha-ı tatbikini istemekte ve bu noktada üçün
tı.ı UdUn teessüs etmediğini gören faşist ihtilfili ve Habeş harbında ölen- vereler ncti~.inde yeni Mdiselerin önU- cU komUnist enternasyonaliyle ayni 
"'U Yan Ve Alman htildimetleri ademi lerin adlarını taşıyan mermer levhalarn ne geçmek ıçın elzem olan tesanüdün fikirde bulunmakta ise de sosyalist ve 
~~ ~omitesinden kat'i olar::ık çe- i.IAvesini emretmiştir. fıkdanını müşahede ettiğinden Londra 1 komünist entcmasyollarının birleşmesi-
~ er~ bildirmek üzere Londra mü- Salamanka, 23 (ö.R) - Harbın ba- sefiri B. Grandiye Italyanm kontrol sis- 1 ne muarızdır. Yani harici siyasette Bel-

lto erıne t..ılirnat göndermi§lerdir. şındanberi düşürülen tayyareler Fran- teminden kat'i olarak çekildiğini bil-ı çika sosyalistleri komiinistforle muto-
"'~' 23 (Ö.R) - Londra ademi sız, tneiliz, Rus ve Amerikan markalı 1 

dirmesi için talimat venniştir.> bık olmakla beraber dahili siyaset ba
"'-ıı le komitesinden İtalya ve Al- olm • üzere 218 adettir. 1 Roma ve Berlinin bu kararlarından kıınındnn iki partinin birleşmesine, İs
~~anuı kat'I olarak çekilmeleri şu J ıdra, 23 (ö.R) - Almanya Leipzig husule gelen heyecan derindir. Lon- kandinavya sosyalistleriyle birlikte, mu
~ VUkua gelmiştir: Tali komite knı ı ~örüne torpil atma teşebbüsüne 1 

drada sabah nazırlar meclisi hemen iç- halefct etmektedirler . 
..._.. erelerinde İtalya, Leipzig Al- kaı ı dört devletin derhal Valensiyaya ' tima etmiş. v~ B. ~en Fransa sefirine Madrid, 23 (ö.R) - Merkez ccphe
buau huv~rUne karşı taarruz teşeb- ~ ı müşterek nümayiş yapmalarını kabul e~~tir. :~t~ ~· Del~s ta sinde dUn siikıinet hüküm slinnüştür. 
~ tlzerıne, İngiltere, Fransa, Al- istemiş, Fransa ve İngiltere bunu ka- !ngiliz sefirıyle gorilşmüştilr. İkı hükü- Asile.r yalnız Guadalajarad::m hir hU
rtı·· Ya ve İtalyanın Valensiya önünde bul edememişlerdir. Ademi müdaha- met Soğukkanlılıklarını muhafazaya ça- cumda bulunmuşlarsa da bu da süratle 
ı.:rek bir deniz nümayişi yapma- le komitesinin dün akşamki içtimaı- lışmaktadırlar. tesirsiz bırakılmıştır. Aragon milll yo
~isteyen Almanyanın teklifine mü- nm neticesi bundan ibarettir. B. ~en a~a?1 kam~~as1?'da bu ak- lunun tahribinde general Franko kıt'-
iae t etmiştir. İngiltere ve Fransa Fransa ise Valensiya ve Salamanka- şaın bılhassa ~kı nokta uze~de ısrar e-t aları hükümet mevzilerinden birini 
~ teklife kat't bir muhalefet gös- ya şiddetli bir ihtar yapılmasını teklif miştir. Evvela şu noktaya ışaret etmiş-· muhasara etmek istemislerse de top 
&ille lerdir. Bu hükumetlerin milmcs- et~ti.. Bunda, kontrole memur harp tir ~i Bar~n Yon Neurath lngilterenin ve mitralyöz ateşi altında bu teşebbüs-! 

rt böyle b · ·· · · ı· ı 1 · gcmilenne karşı her taarruzun der- Berlin sefırine Almanyanın bu sabah- ten menedilmi-:lerdir Hükümet kuv 
)eceL, ır nunıayışe ış ıra ~ e mı- • . . . . y. . . 7 • -

Halkımız inşaatın önümüzdeki ders 
senesine ikmalini temin edecektir 

f . 

)~ 'le~ bildirdikten başka Alman- hal tarziye verilmediği takdirde, askeri 1 ~ı je~ yıle ıktifa edecegı~ı tem~n. etmiş- vetleri karşılıklı ol:U-Sk . sip~rlerinden 
Ce ın böyle bir jestini tasvip etmiye- hedeflere karşı harekatı intaç edeceği tir. Dıger taraftan İngılız ~a:ıcıye na- çıkmışlar ve muhacımlerı takip ederek Seydiköy okulunda 4. ~en 5 e g~c-ı~. öğrcncı:er 
L_ kıerini de ·11\ t . 1 1 '"d' bildirilecekti. Bu teklü bir anlaşma zırı şu noktayı da kaydetmıştır ki Ber- hareket noktalarında avdete mecbur SEYDIKöY, 23 ( HUSUSi >-ı ıçın her turlu maddı yardımdan ~ 
•qal.1 ıwve c mıs er ve ıa ıse kinm" kt" 
11• "ltıtıda bir tahkikat ~ 1 t k imk!nmı verebilirdi, fakat Almanya lin ve Romanın kararları İspanya sa- kılmıc:lardır. Nufusu 4000 ne yakın olan ka-; ıyece ır •• 
oq eı~ yapı masını e - hill . . k trol" . t• k _L_ ~ Yeni •---•- -•--• 1...-~-
ltutawııişlerdir. Halbuki böyle bir tah- müşterek deniz nümayişinden başka ennın on une lŞ ıra etmemeğe BerUn, 23 (A.A) - Alman istihbarat saonmızda okul çağında alb yüze ya- .. yapıUK&K .. VllW -~~-
~·- t Yapılması Leipzig kruvazörünün hiçbir şekli kabul etmemiştir. "?ünhası~ır. :~ksa a~e:ni müdahale 

1 

b
0

ilrosu,. l8 .Haziranda vuk~bulan Leip- km çocuk vardır .. Geçen yıllarda dar ona~~- ~~ ~ ajretmen Veli F.r-
~dan.ı tarafından verilen rapor- Londra, 23 (ö.R) - AV'Bm kama- . sıyasetlenne ıştıraklerım bozmamak- zıg h.adısesı hakkında yem tafsil.At ver- ve harap okul kurağında okuyan ~ ~num~eki elen ydı batında 
Aı..... §Upbe etmek demek olacağı cihetle rasmda B. Attlee'nin bir sualine ceva- tadır. Bu sebeple bu iki devletin açık mektedir. yavrularımız bu yıl tam teıkili.th hiç bır çoc~ okulam ~
ırı:ı:anYa ve İtalya bunu kabul etme- ben B. &len hilkilmetin İspanyadan bir müdahale ile vaziyeti bozacak bir Saat 15,37 de deniuıltı dinleme Alet- yeni bir okul kurağına kaVUf&cak- sını candan dı~ ve timdiden 
~l'dir. gönUlliilerin geri alınmasını kolayla~- tedbir alacakları ümidini izhar e~ leri kruvazörün üzerine atılan bir tor- lanhr ~uk babalan ile temu etmek-

4\0 • ild ııa..ı.ıı. • tedır lili illa, 23 (Ö.R) _ Berlinden bildi- tınnak için ademi müdahale komitesi- tır. P en pa ..ugını kaydetmişler ve ta- tbalesine karar verilen yeni okul • • • • • • 
t.ıs l'or: D. N. B. ajansı Lcipzig kruva- ne hizmet teklifinde bulunduğunu bil- Fransız mahafili de bu Umide ~ştirak rassut mevkilerinden denizde hava ka- kurağmm yakında temel atma tö- Se ~~aki birinci remn : Bu P 
•'-rilııe kar..1 taarruz ..... bb.. .. dlrmi .. ve Lord Plymoth tarafından ade- etmekle beraber Fransa ve lngıltere- barcıklan hAsıl olduğu görülmiic:tilr • • ilba klard Y Y okulundan mezun olu .._ hı . ·:r --~e usu sırasın- °"$ ~ • renını tayın yunız yapaca -- ır. .... ilerd" 
d ...... -~hır İspanyol tahtelbahirinin açık mi müdahale komitesinde şimdiki va- nin İtalya ve Almanyaya karşı zaaf Ateşçilerden birkaç tanesi knıvazö- 1 Se lerd be • kula ogrelki?c • 1!'· 
~e bul 1 h" . l . . . . 1 Al .. h d d • b" . ne en n o auıamıt ncı resun • Dörtten L-- g-
~ unmadığı hakkında ecnebl ziyet dolayısiyle izhar ~dilen memnu- ıssı vermeme erıru ıstıyor ar. man- run zır ın a ma nru ır cısmin gemi- lan b lkım .. •. .. l L-- • .... ~ ~ 
aı,~tl~lerde intişar eden haberleri şu niyetsizliği hatırlatmıştır. 1 ya, onların fikrince, Leipzig badisesini 1 nin kaburgasına sürttüğü hissini veren do ki adayın al kadız okulun. o~~:uuz: yliktavru ~t UG!ktöğretmenleedir nyle bir-
-~ e tekz· . .. b t• k · · · t t · d . e en yı ma ar yetı,tırumesı e gos enne ıs . ıp cbnektedir: Paris, 23 (Ö.R) - Ad<"mı mudahale 

1 
u ne ıceye \arma ıçın ıca e mış ve 1 ma cnt hır d:ırbe işitmişlerdir. Gemi- :r • 

~ llazu.anda öğleyin Malaganın şar- komitesinde Leipzig hadisesi karşısın- bütün bu ~ler. evvelden hazırlanmı~tır. nin .su kısmının altında takriben 15 } A 1 f\ 
~'1e .kalahoda nasyonalist mevkii da ınilşterek bir hareket için anla~mal Almnn rıcalınden lspany~da mUda- santımetre kutrunda bir oyuk müşa- spanya man - L vusturya 
~tısıya hUkümetine tAbi iki tahtel- hasıl olmaması üzerine Almanyanın ı haletaraftarıolanB.Göbelsvearkadaş-lhede edilmiştir. Bu suretle Leipzigin Berlln elçlsl hldlseyl konıiyonu İP{İmaı 
\it. tarafından bombardıman edilmiş- yalnız başına girişeceği tcşebbils cndi- J ları gönilllülerin geri alınması işine de 1 bir tahtelbahirin üst kısmına çarptığı tekzfp ediyor ~ 

lei . şe ile bekleniyordu. Fevkal.Ade içtimaa ' böylece engel olmak istemişlerdir. Fran- veya bir torpilin patlamadan knıvazö- Başka bir güne tehir 
~:g kruvazörUne karşı Oran açık- davet edilen Alman kabinesinin verdiğil1 sız mahafili vaziyetin vahim bir şe~e,rün uzunluğunca kayıp gittiği tcsbit Cenevre, 23 (A.A) - lspan- edı"ldı" 
~eıı 'Yani bombardıman edilen mev- karar bu sabah Alman sefiri tara~ın~:uı 1 ~emesi için Fransa ve lngiltere~ 

1 
edilmiştir. yanın Berlin orta elçisi ve 

~ "-aYarırrı günlük mesafede yapı- şu tebliğle ademi müdahalP. komıtesme azun ve karar göstermeleri JAzımgcldigı Berlin, 23 (A.A) - Havas ajansı Cenevredeki beynelmilel iş Viyana, 23 (Ô.R) - Alman-
~ l"ruz da 15 ve 18 haziranda ol- bildirilmiştir: l anaatindedirler. bildiriyor: konferansında hükümetçi Is- ya hariciye naım baron Voq 
~· Alman hükUmeti 15 ve 18 haziranda Bilhassa Almanya ve İtalyanın kon- İyi malumat almakta olan mahafil panyanın baş dele~esi Fabri Neurath'm Londra ziyaretini 

' b;• .~. (Ö.R) - Sl Jean de Luz- Leipzig kruvazörüne karşı yap~lan ta- trol.dan çekilmeleri Fra."158 ve İngilt: ~~manya hükümetinin Valensiya hü- Ribas matbuata hükümeti na- talika uğratan beynelmilel 
~e !dll'ılıyor: Barselondan Santan- arruz üzerine İspanya sahillerinın kon- renın de nasyonalist sahilleri kontrolu-ı kumetine karşı g;rişeceği icraatın Ve- mma aşağıdaki beyanatta bu· vaziyet temmuz 1936 Avuıtur• 
~rrlnıek üzere hareket eden üç troltine iştirak eden devletleri der~~ 1 n~ t~~ket"_l:elcrine asH\ vesile .olamaz. lensiyanın bombardı•nan edilmesine I lunmuştur: ya _ Alman anlaşmasmın btt• 
~l.t ı ... ı~ bir ~ayyare SRragosn inmİ:?tir. haberdat" etmiş ve hnhri ku':"'e~ler~.nı 1 Şımdılık butün kontro.~ v~esı Fran-, kac~ar ileri gideceğini zannetmemek- - uğrunda bu kadar fedakar- k 
lı. ~; Ya hır motör !\rızası, yahut yo- İspanya açıklarında hedef vazıf~sı gor- 1 ~ ve İspanyanın uzeruıde kalmış- tedı~. Maamafih cKızıl korsanlara> kar- lık yaptığımız şerefımize çok bi İne ait meseleleri ~örütme" 
~! l'rna neticesinde olmuştur. Tay- mcğe maruz kalmı:ığa mütcmayıl oldu- 1 tır. Fakat avaın kamarns ;ıda B. Hen- şı cıddi bir ihtar te'ikil edecek bahri ehemmiyet veririz. işte şere· üzere bu hafta yapılması ka• 
~hıu bir Rus generali ile bir İngiliz! ğunu bildirmişti. Almanya bahri kuv- ~ dersonun teklif ettiği gibi Almanya ve 1 nilmnyiş icrasına intizar olunmaktadır. fimizle temin ediyoruz ki Le- rarlaştırılmış O an Alman • 
l>itt ,,~e dört Fransız erkanı harp za- 1 vetleri için lcrt ... di/}i teminatı asgari han- ı Italya .y~rine diğer bazı devle~erin ~~n- Almanya ile İtnlyanın ademı müda- ipıig hadisesi sırasında bütün Avusturya komisyonunun içti· 
\i ~ dı. Bunlar Biskaya cephesinde- de indirerek bir ihtar makamınd~ ol~ , t~le .~ştirnke davet edilmelen ınum- 1 h~le komit<"sinden çekilmelerinin ınüm- lspanyol denizaltı gemileri tav- maını da bnşka bir tarihe at• 
' kuYvetlerinl tensik için gidiyor- mak üzere mlisterek bir bahri nüma-1 kundur. kun olduğu uınnedilmektedir. Böyle fa ariyle birhkte üslerinde bu- mak zaruretini ihdas etIDİştir. 

' yiş yapılmasını istemiştir. Fransa ve 1~- . Cenevre, 23 (Ö.R) - 1k~ci sosya- ı b~r karar çok vahim addediliyor. Çün-j lunuyordu. Buna binaen her Komisyon mesaisinin taliki iç·n 
~"ilt,. ' ~3 (Ö.R) - General Franko giltere bu asgari teminatı kabule mu- lıst enternasyonali reisi Belçıka nazır- 1 kil çok mühim beynelmilel akisler hfı- ı türlü tahkikatı kabule ama- bundan başka hiçbir sebep 

l'(>l\in llendayedeki mümessiline terruıvit ~örünmediklerinden Alman lanndan B. Bruker konı:tre müzakerele- ~·l Ptmakt,.n hali kalmıyacaktır. deyiz. mevcut değıldir. 
~- --- --

1 a~ ~eydanının geni~ bk sahasında ci-

1 
uz:ıktak~i bile buluyor ve- hatta kol- göı iştü. O gün ona mükellef kürkler kocalarınızın hesabını Istanbulda ~ 

1 
rıtçiler ortaya çıktılar. tugunun altından arkasına fırlattığı ve ıhsanlar hediye edildi. Eline de ko- verin! diye sürükliyormuş. 

A Sadrlıznınla Katırcıoğlu ve Şeyhülis-1 değnekler hedefini asla şaşırmıyordu. ca um bir ferman verildi. Sadrdz.am - Ah ... İt oğlu it! 
lam ve kubbealtı vezirleri bunları hu-

1 
Kendisine atılan dei,TOeklerden de ayni Murat ağa da ayrıca bir kürk verip l:ü- Katırcıoğlu bu haberi aldıktan sonra 

susi bir yerden seyrederlerken Katırcı- meharetle korunuyor. Atın üstüne yJ- tün kubbealtı vezirleri, Sadrazam Mu- yerinde duramadı. Şu karan verdi: 
oğlu: . tıyor, yana eğiliyor, başını sağa, sola rat ağa ve Şeyhülislam 'Oskildara ka- - Bana vezirlik, beylik beyhudeı 

~ . - Paşa! dedi. Sizin ndamlannız c:- vererek hiçbir değneğin isabetine mey- dar geçirdiler. Yanına sadrhamın ağa- ben bu adamı nerede ise mutlaka bula-
~an : Tok Dil rıd oyununu becercıniyorlıır. Buna cı- dan vermiyordu. larından iki üç ağayı, Beyşehri sanca- cağım. 

--~ rit oyunu denmez, baksan a! attıkları Atının karnının altından geçmesi ğına Bey olduğunu tefhim etmek için Ayaklandı, hiç itiraz dinlemiyen Ka-
' \'alid değneklerden hiç birisi boşa gitmiyor, kendisini yere fırlatıp, tekrar binmesi kattılar. tırcıoğlu gece yarısınadn sonra bütün 
' !<ar e suJtanını ı nim kaybolduğumdan şüphelenen iki- de~eğin önünden kaçmnsını bildik- ve birçok çevik ve çalfik at oyunları •... . ......•...... 

tıı:' l'i....ı ltıın eteği öpülür mü hiç! si ne duvar tanımış, ne silah, ne adam. leri yok. saatlerce seyircilere n.. .. rmak ısırttı. Kn ı .,., k d h li arkadaşlariyle yola çıktı. tlerledi, her 
~ --~en .. ··1tn I"-··· tırcıoğ u us ü arı geçmiş, ay. köye, her kasabaya ""-adı, sordu, ........ 

• ~:ı. .. opu esin! Ben nasıl öp-' Ben onlara kılınç, ip mi uzattırırım, Sadrazam Murat agya gülerek dedi ki: Sarayın pençercierma~ dördu"ncu·· il ı mleH ı ·ı aklaş · "'6• _,... ...._ l..~ OPersinı. ere-~- zmı e Y ınca onun gerı ruşturdu. Bu civarda bilen yoktu. Ha-
'~ltne eğil alimallah kıllarına dokunacakların ana- - Paşamız! eğer siz eyuce biliyorsa- Mehmet, Kösem sultan, Turhan sultan dönmesini merakla bekliyen bir naMye 

Vaıid eceğim ülen! !arından emdikleri südU burunların- nız sizi seyreyliyelim. ve saray halkının hemen hepsi bu oyu- halkı sevinç ve şadımani ile karşılayıp berin buralara yetişmemesi ve ağaların 
~ ...... n~ e Sultana! dan getiririm. Bana Vezirlik değil, ar- Katırcıoğlu bu teklifi bekliyormuş nu merakla seyretmişlerdi. o gece nahiyeye Katırcıoğlunu ve efe- kendisini teskine çalışmaları sözüne 
" ~haksan a sen! benim boy- kadaşlarım 13zım. Zaten onlar istemese gibi birdenbire: ............ lerini misafir etmişlerdi Katırcıoğlu Kntırcıoğlu dedi ki: 
~· () ne~ başkasının önünde eğil- idi, ben bunu da kabul etmiyecektim. - Hayhny! hemen beniın atımı getir- O gün Şeyhülislam Katırcıoğlunu kn- 0 geceki misafirliğinde eğlenip, zevk - Ateş olmıyan yerde duman çık-
~11 İSp\ip ~ uyorın~ ta ben onun ete- .......................................... tiniz. cevabını verdi. nağına davet etti. Bu ziyafet çok mü· içinde tebrikleri kabul ederken, acı bir maz. Muhakkak birşey vardır. Ama, 
~"'<, b~likPınaca~ım! Verdikleri Ve- O gece Sadr~zamın konağında mü- kelle{ bir ziyafet oldu. Gece yanlarına haber gizlice kulağına yetişti: haddi hesabını geciktirmeyiz. Şimdi 
~~ Itelldi k ~alık bana vız g lir!.~ kellef bir ziyafet verildi. Ama, Katır- Cirit oyununu vc:r.irler ve ağalarla kadar S"yhi.ilislam koı,nğının bahçesin- _ Saray, masraflarını karşılamak i- doğru kendi köyüme.. Oradan Fatma-
ıt_~Yıtn endıme daha mükemr . ... J cıoğlu: beraber seyre çıkan bir kalabalık i~ine d: saz, söz, sohbet afakı çınlattı. Türlü çin zalim bir adamı Anadoluya salmış, mı alıp Beyşchrine geçeceğiz! 

~ltcıoğI anlıyor musun! - Ben dinleneceğim, varın bizim kı- Katırcıoğlunun c"rit oynıyacağı derhal cglenceler tertip edildi. Ve Katırcıoğlu yapmadığı kepazelik ve zulüm kalına- Afyonkarahisar semtine yol aldılar. 
~ trı\lka~un bu mert ve kahra- zanlarla hoş beş edin! yayılmıştı. Herkeste bir merak ve se- bir hafta kadar bir gün şu konakta, bir ınış. • ............. . 
~ te,,li .., lesiyle, ona beslenen tu- Diye erkenden yattı uyudu. Rahat vinç belirdi. gün öteki konakta, gündüzleri mesire- Katırcıoğlu sordu: Üç gün içinde Katırcıoğlunun kan-
'S-~orkunun ne olduğunu an- bir uyku ile sabahı buldu. Biraz sonra yine kendi efelik kıya- lerde, Istanbulun meşhur bağ, bahçe - Bu adam kim imiş, nerede imiş? sının köyüne giren bu kafile bir güa 

n... rn Murat ağa, yılışık bir ......... fctine giren Katırcıoğlu eline cirit del!- alemlerinde eğlendi, gezdi. Has d' 1 b" d b de burada misafir kaldı . ....._ ~ ...... e ettı· ~ - an ıyor ar ama, ır e aş-
'lt! 1~ . Ertesi gilnU Sadrhamm at kullanır neğinl alıp, Istanbulun cen mahir cirit • . .• . .. . . . . . . .. ka adı var, nerede olduğu da bilinmi- Katırcıoğlu Fatmasına başından ge. 

lleaı ınahkfun olan arka- adamlariyle, Yeniçeriler ve Sip,ahiler- oyuncusu> dedikleri atlılara meydan- Katırcıoğlu artık gitmek arzusunu yor. çen bütün maceraları anlatıp Bey~rJ s;: ~ etmeden affettiler. den mürekkep yirmi otuz kişi Katırcı- da meydan okudu. gösterince, bir Cuma gUnU tekrar sa- - Ne yapıyormuş? Beyi olduğunu da açtı. Fatma sordu: 
~e ldL Onların boy- ollunun preftne clrid oyunu oynadı- Katırcıoilu o kadar meharetle dej- raya davet edildi Dördüncü Mehmet - Duyulanlar çok fena! Kadınlann _ Şimdi ne olacak? 

1ü bir '-' Jlr. S.,. erialD war olduiu ~ Jndlanqrordu kl attalı ..._k ea ve Kötem au1tmııa resmt bir 



Amerika' işçilerinin 
nüfuzlu simasıdır 

en 

yalnız bir grev organizatörü o, 
değil, • • • ve ışçıyı ayni zamanda işi 

nizam altına sokan tanınmış 
bir simadır 

Amerikada yeniden bazı h.\ 
• 

grevler olması muhtemel ~,~ ~~~~~ 
Amerikada cumhur rei~inden son- iKi MO~IM M UVAFFAKIYE! Amerika işçı m eşarı Bay Sharn 

ra en büyük şöhrete sahıb bulunan Bay Lewıs, son zam an larda bır ı k . V k 
b h ed ·ı k ff k 1 ·· • · yüksek m ah cmenın agner anu-ve kendisinden en ziyade a s ı en ço muva a ıyet er gostermıştı... d k . .

1 
b" l"kl . 

§ahsiyet John Lewistir. Milyonlarca işç i, onun birlik ler ine nu nu redde ere ışç ı ere . ~r 1 en 
Hatta' B. Ruzvelt in gündelik ga- g irmektedir .. Amerikanın end üstri tanıtmak ~a~kınıl"kekmesıdır. 

ı:etelerde ondan daha fazla y er tutup ist ikbali C. 1. O. ile A. F . L te~ek- Bay Lewıs ıTe çel 1 orpodrasyon.ı 
k""ll · b - ı b J B "k" şefi Myron ay or ara!ın a yapı-tutmadığı şüphelidir. u erme ag ı u unuyor.. u ı ı .. .. . _ 

Bir bakımdan Lewis,daha büyük teşekkülün anlaşması da m ümkün- lan anlaşma buyuk bır başarı ol
bir ehemmiyet sahibidir. Çünkü dür •. Bu takdirde A. F. L. demiryol- muştur .. Fakat Nevyorkta .ve başka 
Ruzvclt'in reislikte kalacağı müd- lan ve matbaacılık gibi işçi teşkilatı muhitlerde b~ anlaşm~yı ımzalıyan 
det mahdut olduğu halde Lewis, mükemmel olan endüstrilerde, iş patron, kendı sınıhn~ ı~anet etmek 
amele haereketlerinin hıı§ında uzun politikasına yine dikte etmeğe de- suçu ile itham edılmıştır. 

. \'00 P~'l ı\Q': 
b ~\ıvi l\ıj:.nas, 

ofıuhich 
n~~'b'W.6 _ 

.. ..,.......,;; . ~ 

'tAXE.S YAKE 
~s~Jauııt~ 
&eninQ fıouırı. 

}erine 

Jspanyadaki harp sahnelerinden 
DEYL! HERALTTAN: bayatları kadar değer verdikleri birçok nuyorlardı. Bunu böyle düşünmek!', 
Dünya gençliğ i harpten harbe giri- şeylerimizi bırakıp buraya geldik. Bu- vam da edeceklerdi. Bir tarafın d~ 

yor. tki sene içinde iki harp. Daha yeni günkü günde bir insan, yalnız faşizm bir tarafın yanlış olduğuna inand~~ 
yeni harpler de çıkıp çıkınıyacağını için böyle fodakArlığa katlanabilir.> ideal vardı. Fakat artık bunları m."

1
;, 

kimse bilemez. ölüler, Etiopia ve Kasti! Fakat bir tesadüf daha hatırlıyorum: ıa etmek zamanı gelmişti. Habeş•• 
topraklarının altında gömülü yatıyor, Madridin. cenup varuşlarından birinde olduğu gibi, kuvvetli olan taraf ~":.' 
ve fakat insanlar harbetmek istedikte- Karabançelde yemek yiyordum. Bu:ra- caktı. Yanlışlık, doğruluk onu duş . 
rinden harp safhaları seyrelınemiştir. da bundan dört ay evvel bir hücum ta- yecekler. iki tarafın da kaybedeni•" 
Bunlar muharebeden nefret edebilirler. burunun subaylarının karargllhı vardı. !enleri olmuştur. .. (il, 
Fakat harbetmek te istiyorlar. Çünkü Burada ayni neşe ve ayni heyecan Habeı muharebesinin ilk gunl• d 
memleketlerine ve ideallerine olan bağ- vardı. Burada da subaylar ihtilaI şarkı- kıtaların ileri hareketlerinde bulun ,ı; 
!ılıkları muharebeye karşı duydukları !arı söyliyor, yeni Ispanyanın şerefine Gabat vadisinde bulundum. ~s'..;: 
nefretten baskındır. içiyor ve onun gelecek yıllarda dünya duraklamıştı ve lıalyanlar ölülerı go 

Komünist e<as itibariyle sulhçudur: tarihinde oynıyacağı mühim rolden ba- yorla~dı. . . .. ,o 
Fakat kendi haklarını müdafaa ctmesı his ile övünüyorlardı. Trııuek muharebesıne hır gun 
ve inandığı pr~nsipler uğrunda harbet- Aralarından birisi bana dedi ki: altı hafta önce lıalyanların önce z•P~~ 
mesl Jazımgeldiği kendisine öğretilmiş- - Hattın öte tarafındaki faşistlere sonra terkettikleri bir ıssız köye gı 

tir. acıyoruz. Onlarda, bizde olduğu gibi Kasabanın bir kenarında b~r~kılrn:, 
.. Katolik te hıristiyruı prensiplerine uğrunda ha.-bedecek büyük idealler araba duruyordu. Bunların ıçınde . ~ 

göre yetiştirilmiştir. Fakat birçok •Mu- yoktur. Onları başlarında bulunan efen- gibi üst üste yığılmış ltalyan ölülef:r 
kaddcs harpleu yapılmış olduğunu bi- dileri, çarpışmağa zorlıyor. Onlar, si- lunuyordu. Bir taraftan da ltalyan .1 

Vstte: 11eşlıı.r Bay Lewis Jiyoruz. ispanyada başkumandan gene- Ifıh!arım sırtlanıp isteksiz isteksiz harbe rı, düşmandan sağ kalanları öldu 
Sağdıı: Leıvis'in hükümet aleyhine yaptığ • propagaı.- ral Franisko Fran.ko için harbeden as- giriyorlar. için devamlı surette ateş ediy~r~~f.I'. 
dalcıTrlal" birı. Levhanın üzerinde şıı ciimle yaıılıdır : kerlcr, kendi din ve imanları uğrunda Bir insanda, bizde olduğu gibi, bir Zafer istikametini değiştirmıı11 • 
10 dÔlara ald.ğınız pijamanın 2 doları veTgiye gider. 1.i;iif;;,;.i:-:;:.;;,;..:,;;....::.:ı:;,;;,;;.~. ~i!il= çarpıştıkları kanaatindedirler. dava olmasıdır. Yoksa daha başlama- ölülerin verdiği ıstırab gene ayni k• 
müddet kalacak ve Amerikanın önü- lider sezmişlerdir . . ınanamazsı~ız . . . . . Faşistlere ise harbın yalnız lüzumlu dan harbın yarısı kaybedilmiş olur. tı. 
müzdeki yıllardaki mukadderatı üze- Amerikada salgın halinde vukua Bay Lewıs son aylar ıçınde ıki 1 değil , bir insanın vatanı ve şahsi karak- Karabançeldekiler de, Setitdekiler -tl.e Bir taraftakiler faşizm uğrund•• 
rinde büyük tesirler gösterecek, e- gelen grevleri okurken hatırlamak- büyük muvaffakıyet kazanmıştır .. terinin yükselınesi için zaruri olduğu samimi adamlardı. Dediklerine bütün taraftakile komünizm, yahut an•rı 
hcmmiyetli roller oynayacaktır.. lığımız !azım gelen nokta, bunlardan Birine.isi, A~eri~a . ~elik. ~orporas- 'ı söylenmiştir. Onun çin bunlar, harbe- kalpleriyle inanıYorlardı. Her iki kısım uğrunda öldürüyorlar. , 

Bir çoğumuz, B. Lewis'i bir grev pek azının daha az çalış~rak daha y~nu ıle end'.'strı bırlıklerın_ı tar_ııyan dip ya ölüyor, ya öldürüyorlar. Onlar da hem doğru, hem yanlış düşünüyor- Bu günlerde insanlara harbeırnek 
organizatörü olarak tanırız. Halbuki çok ücret almak maksadıyle ya~ıl- bır anlaşma ımz~laması,. ote~ı de için yapacak iş ikisinden ibarettir. !ardı. Kendi haklarındaki düşünceleri sunu veren amiller bunlardır. ıJ 
o,bundan çok fazla bir şahsiyettir. makta olduğudur •. B~n~ard~n. çogu, Son haftalar ıçınde hır çok ınsan- İhtimal ki bunlar vehimden, hayalden doğru düşmanlıırı hakkındaki düşün- Başka amiller de vardır. Ama ar• 
l§Ci ile sermaye arasındaki mücadele patronları endüstrı bırl~k.I~rını, ke~- lardan, işçilerle iş birliği yapan pat- ibarettir. İhtimal ki bütün yığınlar yan- dükle;i ise yanlıştı. Her ikisi de tah- da mahvolan habeıler,kendi h•k1 
içinde doğup büyüyen bu adam, çok disiyle müzakereye !!ırışılecek hır ronlar aleyhinde gayet acı sözler işit- !ış yola doğru sevkolunmaktadır. lhti- rik eden gayret ve cesaret birbirinin müdafaa etmek için çarpışmışlardı· 
~çmeden madenciler birliğinde sa- varlık olarak tanımaga zorlamak tim.. . . .. mal ki bunlar idealleri, prensipleri uğ- ayni idi. Yalnız davalar ayrı idi. Vazife !ar için harp,istila demekti. Onl•' ~ 
yılı bir şahsiyet, biraz sonra da reis maksadiyle yapılmaktadır. ihtimal ki eskıden bcrı teessus runda harbetliklerini sandıkları halde ve hedef başka başka olınakla beraber tik manasiyle istiklalin ne dernek ~ 
olmuştur. vam edecektir •. Fakat C .. ı. O. yığın etmiş olan i~i?'atlar dol:ıyısiyle bir hakikatte birkaç muhteris diktatöı ıin, sürükleyici kuvvet ayni idi Bu kuvvet, ğunu anlamıyacak ve beyaz adarn1: 

Bay Lewis, memnuniyetsizliğini istihsali (mass • ~r~uc!ıon} _yapan çokları Lewısın aleyhı~de. ~ulun- 1 birkaç kapitalistin ve yahut plfuılı bir onlara atılmayı, çarpışmayı ve ölıneyi diği manada vatanperverliği btlrnı. / 
fakat fazla yavaş bir adam olan B. endüstrilerde ?akım bı~ vaz.ıyette- maktadırlar •. Her halde ışçılerın bu kaç ihtilalcinin yüzünden kanlarını emrediyordu. Bugün, bütün dünya kadar geri idiler. Bunlar toprak!•''··. 
Grin'in liderliği altındaki Amerikan dir ve Bay Lewıs, Amerı.kan ış sa- işten yan~ ~imasına mukabi~ P~~- dökmektedirler. gençliği bundan bahsediyor! Modem !eri ve evleri için çarpıştılar. ÇüPk; 
amele hareketinin ağır aksak yürü- hasının mukadderatını elınde tutan Tonlarla bırlıkler arasında ~etın m~- Bunların arasında ne fark _var? Her düşüncenin, modern medeniyetin gev- bancılardan nefret ediyorlardı. ll•; 
yüşü karşısında sabırsızlık gösterme- adamdır.. . . cadeleler olacak ve Amerikada bır kes bu suale kendisi cevap vermelidir. şettiği kuvvetler uğrunda bugün harb- insanlar bu gibi sebeblerle döyiıl 
ğe başlamıştır. Bu adamın vazı~e~ı pek geniş çok grevler birbirini takip edecektir. ispanyada, Habeşistanda ölen adam- edilmektedir. !erdir ve daha da dövüşeceklerdit· 

TANINMAK iÇiN MÜCADELE ve büyüktür.. Ke~dı~·ı' .. lngi~ter~nin Amerikada en~üst~i r~formcıla- !arı görelim. Bunlar ister Habeş, ister Kastil yamaçlarında katılaşan insan- Yüz binlerce lspanyolun boğ•~/ 
Bay Lewis, memnuniyetsizliğni uzun yılların tekamulu netıcesınde rı_~un tahakkuk ettırmege u~raştıkları İtalyan, ister kralist, ister anarşist olsun, !ar, kendilerine mantiki görünen neti- ıında da bundan daha kuvveth.;-

C. 1. O. rıımuziyle anılan endüstri kurabildiği bir orga~izasyonu kısa bır mes~le ~e bay Ruz~cltın m_uvaf- benim duyduğum duygu, benim mev- ceye ulaştılar: yoktur. Madrid kapulannda d0 
1 teşkilatı komitesini kurmakla gös- bir zamanda kura~~lmek .için uğ- fakı!etsız bır surette d~.t s~n:d~r!5a- kiimde bulunacak her hangi bir insanın _ öl, yahud öldürt lspanyollar da 

0 
ıehirde bulun•~ . ., 

termiş ve bununla da endüstri bir- raşmaktadır •. Kendı ıdaresı altında lıştıgı çocukların endustrı ışçılıgın- duyacağı duygular olınuştur. Şapkamı Onlar dünyada onlar için bunun iki. rini ve ailelerini korumak için Jo 
liklerinin tanınması maksadını güt- bulunan taraftarlar on yedi muhtelif den çıkarılması meselesidir. çıkardım ve bunların karşısında hilr- ıinden baıka bir ihtimal ve akibet olma- mektedirler. , 
müstür. millete mensup ve kırk yedi muh- Bütün bu çalışmalar sonunda ço- metten olduğu kadar merhametten ge- dığına kani bulunuyorlardı. Orada bu- Yurdu korumak, harbetmek İV'~ 

Biz, lngilterede milli hayatta bü- telif devlete . ~a~i h_ulunmaktadn .... cuk çalışması kaldırılmamışsa da len bir hisle eğildim. lunmalarının sebebi 
0 

idi. Çarpıımak is- aebebtir. Büyük harbta biz, birÇ0~ 
yük ehemmiyeti haiz bir takım Sonra kendisının bır çok patronlar- çalışacak çocukların çalışma aaa!• Bir insandan ölümden daha fazla bir tiyorlardı; çünkü bunun ahi kendileri aanları savaı boyuna sürdük ki b 
endüstri birlikleri görmeğe alı,mı- dan gördüğü düşmanlık 0 kadar le_ri ve çalışma .şa~tları hakkında bır şey istenmez. Dünyanın yeni ölçtileri için tahammül edilir bir vaziyet değildi. hiç te harbetmek istemiyorlard•· ./. 
ıızdır .• Fakat Amerikada bir çok iş- kuvvetlidir ki gözünüzle görmedikçe nızamname proıesı hazırlanmıştır.. de bu ölçülerde sembolize edilmiş bu- Bu yol kendilerini ve dünyayı nereye gibi bugün ispanyada da hiç h•'"', 

çiler, hala, kendilerini patronlarla ya- ç k } k d b h d • Iunuyordu. Şu Tuskani tepelerinden çıkaracaktı> Bu, ayn bir mesele idi. istemedikleri halde zorla harb 1'0• 

pılacak resmi müzakerelerde temsil e OS OVa ya a ir a JSe Tembien topraklarında ölmek için gel- Yaptıklannın doğruluğuna kani bulu- sürülmüt bir çok askerler vardı~ 1 
edecek bir takım birliklerden mah- miştir. Berikisi güneşli Andaluzyadan . / 

rumdurlar ve bunu kurabilmek için Al b 1 •ı •• Madrit kapılBiında mahvolınak için -
savaşmaktadırlar. C. 1. O. nun bu- man a onu pı otu ru gelmiştir. Onları savaşmağa ve ölınek 
gün yapmakta olduğu edebiyat, ya- • arzusuna sürükliyen )Jir şey vardı. Bu Hamidiye mektep gemisi nm asır önce lngilterede yapılmış d 1 ne idi? 

olanlara benzer. ı erle tehdı•t mı• e ı• mı•ş 1935 senesi ikinci Teşrininde cephe-
1930 - 1933 senelerinde Ameri- ve v den dönmüş Setit şebrinin kenarında 

kayı kasıp kavuran büyük buhran kurulmuş bir siyah gömlekliler kam-
Bay Lewise muvaffakıyet fırsatları Bertin, 23 (A.A) - Alman istihbarat bürosu Prağdan almış pına gelmiştim. 
bağışlamıştır. Bu sıralarda milyon- .,Jduğu bir telgrafı neşretmektedir. Bu telgrafta Gordon Bennet Burada subaylar, yemeğe oturmak 
larca isçi, işlerinin yolunda yürütüle- üzere idiler. Onlarla beraber oturrru;ğa 

· kupası müsabakasına iştirak etmiş olan iki Almıın balonunun ceğinden ümitlerini keserek Lewi- mecbur olmuştum. Hepsi heyecanlı ve 
•İn şahsında kendisine güvenilir bir Çekoslovek balonları tarafından yere inmeğc icbar edilmiş şendiler. Hepsi faşist şarkıları söyliyor. 

UZZT/7.VJ;z7././7ZLllT...V:. "' oldukları beyan olunmaktadır. Duçenin şerefine içiyor, ve memleket-

Göz hekimi Alman balonlarından birisi bir tayyare tarafından takip edil· !erinin kudret ve kuvveti ile övünüyor-
miş ve tayyarenin pilotu Alman pilotunu elindeki rüvelverle !ardı. 

M 
't~ t o 1 tehdit etmek suretiyle yere inmeğe icbar eylemiştir. - Dünyanın başka hnngi tarafında 
1 a re k insanlar vardır ki, bizim gibi 440 mil-

ÇekosJ.,vak pilotunun A iman balonlarının seferine mani olma lik bir mesafeden gelip te bu kadar sı-
için emir almış olduğu söylenmektedir. Alman istihbarat bürosu kıntı çekerek hayat ve sıhhatlerini bir 

diyor ki: dava uğrıında btiyük bir gurur ile ve15 ağustosa kadar seyahatte bulu-
Bu feci hadise hakkında salahiyettar makamların nporunu rirlcr?. Biz ~ılarımızı, çocuklarımızı, 

Hanyada halkın büyii~ 
tezahüratiyle karşıla:nJ 

•9il 
Atina, 23 (A.A) - Gazeteler Hamidiye mektep geııı' · 

h .. ıer 
Hanyayı 1iyaretinin bir çok Türk - Yunan dostluk teza ur 1 
vesile olduğunu bildiren telgraflar neşrediyorlar. Hanya b~~~ 
aşağı Türk ve Yunan bayraklariyle süslenmiştir. I-Jaııı•,r 
zabitleri şerefine verilen öji-le ve akşam ziyafetlerinde ba~.~ 
nutuklar söylenmiştir. Ha:nidiye Kumandanı da Hanya yıı 
memurları şerefine gemide bir resmi kabul vermiştir. 
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> Mey han 
,,1 lkjonun enin içinde bir gürültü oldu. sındaki mnsada durnn kadehleri de bir-

Saata çok ehemmıyet veren AEVUE saatı alır • 

eırREVUE 
saatı alan ne aldı~ını bıllr, 

çOnki 80 seneli t:ecrübe gibi bir 

garantiye maliktir. 

Modellor en son ve zarıt şekildedir. 
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lzmır tnhisa ar 
--:"!'!!! 

aş ·· dürlüğiinden: 

dı. çünkunrka~arı da ayaklanmışlar- likte yere dü.~ürmü.5tü. Rojo düştü~:.i 
l311tıun ~OJo bu mahallenin efesi idi yerden kallmrken elleri hırsızlur . .. E:ı 
~ göz ~~ kimse duramaz. Ona asilzadeyi öldürün ... > emrini vermiş., 
bir SUratı soyUyenıezdi. Hayvan gibi Hırsızlar d:ı cöldürün... öldürün ... > I 

huYü Y Vardı. Çingenenin kendisine diye bağır~qnışlardı. Hançerler kının- Baş müdürlüğümü-ı yanın<la'd ,ıc>poda mevcut 3;) balyada 
tar Çık:,~ düşündü. Knrıya tek- dan çekildi. Fahişeler alışkın bulunduk- 1280 ki'o tütün pazarlıkla satı':ıcı ·er. 

- ıkrar et, • .. ·-· . .. ları bu mnne'\Talara te15ş etmeden seyr- Tamammın muhammen bedeli 122.95 teminatı 18.44 ihadır. nu Slrada ~~ soylcdigıru soyle .. edebilmek için salonun bir k' 0 "'"S0 nde 
bağıra ka fahişeler korkarak bağıra, toplanmışlardı. Hırsızlar cllrrindn han- f.,tel li'Prin pnar'ık giinf'ın•'cn evvel tütün'eri göndermeleri ve 
tiddetı.ı b·çışıyorlnrdı. Herif omuzuruı I çerleriyle Rojonun kumnndrısı altında 2() - 6 - 9 7 o ünü saat 15 de Baş m\ rliirlüfümü7.cJeki komisyo· 
S.-.ıL-.. ır YUinruğ . d·-· . hiss tti 
d~ honıUrda unkın ıgını : Pardaynna hlicum ediyorlardı. Ne ol- na :relmeleri. 20 - 24 12010) 1971 

"'- YUın ........ _ nara arkasına don- t N 1 1 ust B··ı·· b • .-w;::;;;:;;;;;;;;;:;;;::;;;;::;;;=::;;;.,.;aiiilı.ıi;;;;;;;:;;;;;iiiiiiii;;,;:;;;;;;;;;;:;:;:;;;;;;;;:;;:;;;;__. .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;===r~;;, ~"'l>u p dn muş u... ası o m u... u un, u .., 

~~ CÖrUnee~ı .. ~ui!:n ;: haydut alayı birdenbire bulundukl::ın lzmir vilayeti Defterdarh!5"1ndan·. 
L . • --~ dedi Saizo yere korku içinde saplanıp kaldılar. !ft 
"<l..lı~an ~1 • marun omuzunu ya- p rd R k · b 
lla...ı_ .:ı blrdenb'ırc d" .. · ti.' a ayan ojoyu avramıs demir kol- Sahibinin vergı orcunun f emini tahsıli iç:n Hasan Hoca ın::ı· ~""' ynna uşuvermış . ~ 

tlıtı el~~ 0ınuzlarını silkti. Saizoma- Jarıyle havaya kaldırmış masanın üze- ha'lesinin Pasbant ç-arşısındaki 18 ve Kilimci'er sokağı:rıda 19 
kıe göt .. ~ tuttu. Onu tcrkettiği mev- rine yatırarak bir eliyle gırtlağına bas- numera'ı a'an dükkan tahsili ernva\ kanununa göre haciz edil· 

b • Urdu. mış ve diğer eliyle hançı-rini çekerek • ı ~ ~ · · b 
~\OJo miş ve tarihi ı an an :tı art"n 21 nün müddetle müzayedeve çı-Clıı~ ha§U eüretkirruıe hareket karşı- haydudun göğsüne da.ynmı~tı. S'.>valyc d 

Yr t lrarılmış olduğun an bu kerre yenirJen talcdir o'unan kıymet ~ı e c düşmüş, olduğu yerde bu vaziyette hırsız alayına bağırdı: 
~ P kalın~ Çünkü kendisi Es- - E~er bir ndım atarsanız şu herifin izernden almak v~ pey sürmek istiyenlerin Defterdar'ık tahii• 
';cyhan~ kralı sayılır, ona canını çıkartmış olursunuz. lfıt kalemine müıacaat:arı. 10-17-24 t1038) 1842 
h~kes U2atanıaz. hatta o konuşurken Rojo hayret ve dehşetten donmuş 
ttJt SUsardı. ş·· 1 . kaf 

U§u bilt'" ova yerun ona, a kalmış, neye uğradığını bilememiş, Par-
~. orıaı ~un salondakileri de şaşırt- dayanın pençesinde yılan gibi kıvran
tı. a·· . ığı derin bir sükut kaplamış
"·~ Utün ~h lnr clel . . mağa başlamıştı. Bir aralık y~e cileri 
;ııa ~ln~.~;~...J enF .. ~!01Ya y~r- diye bağırdığı zaman hançer göğsüne 

ilrda --.u~ı. .... ~e er ıse 
ha~ Yazıa fiefknt ü d d 1 1 saplnndı. Kanlar f ışkınyordu. Saizoma '°'" ıyorıar. Onun .~lüe ~ eiln nazuharkkaar ka mırıldandı: 

.. ıYorlard o mun m a 
l:ialb ı. - Ben söylemedim mi idi? ..• 

!le ltı Uk.i Pnrciayau onların hiç birisi- Hırsızlar geıiJediler. Rojo ı;on bir ha-
l' ' Yınet vermemiş gidip Saiz.omanın rckettc bulunmak istedi. Boğazını pen-

...... ~0tUrıntıştu: çenin altından kurtarmnğa çalı~arak 
~ ~.. dedi, lütfen benim de homurd~dı: 
Sa~rna bUsınız?... - 1lcrı ..• Cehennem . .• ölüyor ... ö ... ;e. lllzı y~f:redi.. Çünkil kendisine u- Beş altı kadar hırsız küfürler savuı·a-

d;ı ~lll~beri bu şekilde hitap eden rak ileri atılmak istediler, -Pardayan: 
.. Ultuğu • ~ulakları çoktnnberi u- - Koca haydutlar yürüyün b::ıka-
ll11 l'e SCvtınli k liın l ' ' •t• h . cana d.. . e e en lŞI ınce e- lım diye bağırdı. Q dakikada Şövalye 
ı5t• ~ıQt UŞ!'nUş eski "nl · · h t l 
şı> i ~ ' gu crını a ır a- yaralı haydudu bir top gibi sallayıp 

• ;/. ,,. •
0Jo Şövaı ~,J • • hırsızların üzerine attı. Heriflerin dör-

. t!sıııd y.,"'Ucn uıtıknm almak he- d. ı · . 
Jeti e bulund w • • • • il yere yu" ır andıınr. Roıo ta.c;larm 

........ !"· ugu ıçın gıdıp ~attı: .. . d b • 
lı~ 'lrlllgeneniıı . . .. . uzcrın c aygın uzanmış yatıyordu.Fa-

. ·~llla . sızın t!Uünize bakması . • 
}eri' l> gıtrniyor. d' bağ dı hışcler yaşnsın asilzade diye bağrıştı-

~ atday ıye ır , la 
uıı ı dt, heri[· an, Yavaş yavaş başını kaldır- r. • 
eı' ........ 'S!:r.ı tep den tırnağa kadar süzdü: . H~~ı~lar_ ~fürlerine devrun ederek 
g~ ~ b:J.ı'e faydalı bir nasihatta buluna- bırbırını ıhp kaçıyorlardı. Şövalye 

........ n '·:· deyince Rojo kükredi: ayah.--ta kollarını kovuşturmuş güliiyor. 

:~ hiç~ırn ~1<: ihtiyacım yok.Siz.. Fakat ~öz~crinden ç~k~ kıvılcımlar sa
~ ?le'> İrşey istemıyorum. Burada işı- londakilerı de~et ıçınde bırakıyordu. 
~dan· ·b· Asiluıdegfuıın benden izin nl- Birçokları ellerindeki hançerleri fır-
\Jtadan '~ya Cirmesi yn,saktır. Şimdi lotıp attılar. İçlerinden biri; cbu mutln-
...... Yıı Ç\acaksınız. kn şeytandır> bir diğeri cşeytan olmasa 

d ....... öyı:1• ınnzsaın? ••• da mutlaka onunla mukavelesi vardır.» 
~l'l atar ıse ben tutar ..• Sizi kapıdan diye mırıldandılar. Fahişeler ince ses

~ha?;jı;~· ·: !eriyle cynşasın giizcl asilzade> diye 
Q alyel\in ~~1 ~ıllı el hnvaya kı:ılktı. bağrışıyorlardı. t~ olup bittt Pardaynn 

1 u. t~ goz.le.rınden şimşek çakıyo_·- galip geldi. 
l'ı'ijl't he:: b~erin bir ah çektt Salonda- Ortalık silktinet bulunca geçip yerine 
l' Un ~Ilı ~rden nyağa knlktılar. Rojo- oturdu. Şimdi o hiç birşey olmamış. gibi 
ı.~ l'erin~ arı aşağı inmeden P::ırda- Saizoma ile görlişmcsine devam ediyor
! baş. . en fırlamış iki yumruğunu du: 
~ti, eu :! haydudun göğsüne indir- - Madam ... Size nasıl bir hizmette 

ı. • tılr llıahirQ eket o kndar çabuk, o ka- bulunnbilirim? .. . 
1 llq]J.uı ne olınuştu ki herif sarhoş - Beni buradan çıkartınız. 

rt-'rl ~~re YU\'arlanmış ar!t~- Bitmedi -
1'1• - -

2' ~ 
I· ~ DOKTOR 

t>::t. Hatip oğlu 
iki •lıye mütnhassısı 

tııh &enedenb . d h·ı· .. .. il!sısı ~ erı a 1 ıye mu-
i'ulll A. •srını ifa etmekte o!du-
~tııı ba!t:nca~taki Sent Antu· 
tt-le nesınden bazı sebep-
h ayrıld B -

L ashlı ırn. undan boyle 
Qe arım, p 
d r gGn azardan maad 

8 ölt ikin ~bahtan akşQma ka· 1 

k 1 llı.ını cı Beyler sokağındaki 
.ı ilb1.1ı .. dar;ıfı nıua yenebanemde 
'Q\ı.ı · ı "' ec ~. 
1.

1 
1 ~rina <:.&•m. Hutanede te-

·,,i~ "" "' lu "'" 1 'an,.~k zum görülenleri de 
o~ a,. s- ta Gü 
tı" d adık A zelyerde .. Dok-
(f t~; ~asta brn~.t Sı~bat ev:n: 

b/ Cegiaıi ne ucretıyle tedavı 
tJD' sayın halka• ilin 

Telefon: 9315 

~ c;aıi J. l<ALOMENI 
'ltş1 Buı" 1•nda. Tt · Borsa sarayı 
li · I elefon No. 3402 

~ Ct c· ZMIR 
~t~L 'fl!\ el .._,k. qattik Y ve elektrikle 

'-at~ neleri nı·· AZI ve HESAP 
l) alarak uke~ıneJ ve teıni

~')dt\rair i . taaur edılir. 
td ı· Çın d . • 

ı '"· aımı abonman 

·-~DU-.aıEU:!K'JmaıııillMl--

1 Hem satılık hem 
kiralık 

Darnğaçta tramvny caddesinde 
108 numaralı ktırgir iki kntlı ve de
rununda elektrik tesisatı, kum
panya suyu ve telefon tesisatı. ayrı
ca burgu suyunu hnvi zemin taşla ôö
şenmiş iki yazıhane ve lôğım ve tıe
Uısı mevcut nıUceddet bir depo hem 
satılık ve hem kiralıktır. Yeni li
man teşkilatı Şehitlere nakledilece
ğinden istikbnli parlak olan işbu 

depo milsait şernltle verilecektir. 
Talip olanlar depoyu Darağacında 
ispirto depo memuru B. Tevfik va
sıi.asiyle görebilirler. Pazarlık ve şe
rait için de Arap fırını Mekke yoku
şu 24 numarada B. Avniye müra
cant edebilirler. Alsancakt.-ı eski 
karakol merkezi arkasında 135 met-
re arsa inşant ınnlzem iyle birlikte 
satılıktır. Taliplerin yine Mekke yo
kuşunda 24 numarada B. Avniye 
müracaatlçri. 

h.3 1 - 10 ......................... 

DlŞ TABiBi 

·~. Halim Bayer' 
Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağusto~tan iti
bar~n hastalarını kabule baş
hyacakhr. 

Birinci Beyler Numan za· 
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 1-15 

lzmir vHayeti <lefterdarlığ!nde:ın: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tah;ili emval ya

Hotma göre haczedilen Kavakhpınar Ağabey mevkiinde kain 62 
dönüm tarla, bahçe, ve zeytinlik tarihi ilandan itibaren 21 ~ün 
müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. Bu kerre yen iden takdir 
edilen loymet üzerinden almak pey sürmek ve satış şartlarını 
öğrenmek istiyenlerin DeEterdarJık tahsilat kalemine müracaat· 
ları. 24-1-8 (1138) 2047 

- ~~it".r-:~'llm'!'ıcm!''!PT 

Sahil Sıhhiye Merkez baş tab~b-
liğinden: 

Keşif bedeli 1389 lira o'an lzmir Sahil Sıbhiy_e merkezi 
binasında yapılaca'< kalorifer te9İsata artırma ve eksiltme kanununa 
tevfıkan 23 • 6 - 937 Tarihind~n itibaren 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talipler n ke if p'anfarife fenni 
şartnameyi görmek üzere Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezine 
müracaı:tları. Eksiltmeye iştirak edecekJerin % 7,5 muvakkat 
teminat parası olan 104 lira 18 kuruşu merkezimiz veznesine 
yatırma 'arı, münakua günü olan 12 Temmuz 937 Pazartesi 
günü saat 5 de dairede toplanacak komisyonda bu işi yapabi
leceklerine dair ehliyetname ve vesikalarile birlikte' hazır 
bulunmaları. 

24-28-3-8 2043 (1139) 
~~M~1L~L~l~E~M~L~A~M~M~Ü~D~Ü~R~L~Ö~G~Ü~N30~DEN~:~~~~~~~ 

S N Lira . o. 
816 Karata, Islahane S. 33 taj No. lu evin 224 sehimdc 

155 sebimi 
820 Karantina MISlrh caddesi 319 taj ~o. Ju dükkan ve 

arsası 100 
828 Güzelyalı Erile sokağı 13 taj No. Ju ev 200 
831 Güzelyalı Yeni çay teceddüt S. 14 No. tajlı ev 150 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi fiivikile talip 
çıkmadığından 10 gün müddetle uzatılmıştır. ihalesi 23 - 6 • 937 
pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlü-
ğüne müracaatları. 2049 (1141) 

Açik artırma ilanı! 
Azimet dolayısiyle 27 Hazi· 

ran 937 Pazar günü öğleden 

evvel saat 10 da Göztepe va· 

pnr iskelesini geçince caddede 
978 numaralı evde Se!inik 

bankası müdürü B. Faike ait 

fevkalade 2arif ve nadide mo· 

bi!yeler müzayed~ suretiyle sa
tılacaktır. 

Satılacak eşyalar arasında 
emsali görülmemiş gayet kıy 
mettar şam mamulatından se· 
def işlemeli lüks ve nadide iki 

adet büyük köşellkler ve dört 
adet yine sedef işlemeli san-

da 'yeler, ayrıca sedef işlemeli 
masa ve uynalar ve sigarama· 

saları, fevkalade iyi sesli vil· 

belm menzel Alman piyanosu 

maa taburesi, maroken kane
pe ve iki koltuğu, marJken 

sandalyeler, maun kristal camlı 
büfe ve kontura büfesi ve kare 

yemek maı1as1, yeni bir halde 
kırton kumaştan yapıimış Ame• 

rikan l<anepe ve dört koltuk 
maaa ve iki sigara masası ve 

perdeleri, emayi soba ve bo· 
ruları, aynalı etejer, elektrik 

abajorfars, şemsiyelik; kadife 
masa örtüsü, ceviz şemine ay-

nası beş parçalı hasır takımı 
yeni bir halde çocuk arabası, 

kuşlu uval aynalar, çok zarif 
meıe kilçük yazıhane muhtelif 

Ödemiş mahkeme başkatip
Jiğinden: 

Ödemi~ Camiicedit mahal
lesinden koca göz oğlu Halil 
kızı Zahide tarafından kocası 
Mehmet oğlu Mehmet Ali aley
h" ne açılan şiddetli geçimsizlik 
dolayı iyJe boıanma davasının 
y~pılan duruşması sonunda: 
Şıddetıi geçimsizlik sebebilf~ 
kanunu medeninin 134 üncü 
maddesi gere~ince iki tarafın 
blşanmalarına ve lcababatlı 
o an müddei,al.~yhin 142 inci 
maddeye tevfikan bir sene ev
lenmekten memnu olm&!ına ve 
masarifi muhakeme ile 962 l<u
ru.ş. ilam harc!nm M.aleyhe tah· 

· mılıne 14 6-937 tarabinde ka
rar verilmiş olmakla keyfiyet 
Hukuk usulii muhakemeleri ka
nununun 407 inci maddesine 
tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

-
___ 2_038 (1143) 

mr&.WWWiO - ilQJU - ~ 

desenlerden Avrupa iskemle
leri muhtelif madeni sigara 
masaları, yeni bir halde Jaci-
vert kadifeli 9 parçalı kübik 
kanepe takımı lake buz d\llabı 
ilci adet duvar etejeri, mavun 
orta masası, Kütahya halısı ve 
Isparta, Uşak, Kayseri, Kula, 
Acem yol halılar, seccadeler 
ve kilimleri, iki adet salıncakh 
hasırlı iskemle ve sair bir çok 
eşyalar müzayede ıuretiyle sa
tılacaktır • 

Satı1 peşindir. Fırsatı ka· 
çır mayınız. 

Tllrk milzayede salonu 
müdüriyeti 

1-3 (1148) 

.- SUife 7 
Q • T 

IELYlllATDR 
DULUHHAYAH EV JCASASJ 

OLHAYAJf IAXKAYA-!E~"%EI. 

Mikrop hırsı ... u,art uaha ıcorkuıu.-ur. 
• 

Paranızı kasada aaklachtınnı sib& 

rı1eceklerlnlal d• 

oo!uk hava dolaplannda muhafaza •d!nlL 

15 SEHE GARArtTI 

lkl defa az •tıemekle 
• 

aynı randömanı veren 

~eılne .atuk haH dolapt.,... 

18 Ay Veres, ye ~auş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZ'JIR - Saman Iske.esi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
A YDlNDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 
~~ ·ıo;. : ·, . . ' '. ;;.:~· • .•• •. ..• . . . . , •. 
~-~ ,.. • • ~ • • \. & \ 

122 sa ; 

Müjde Müjde Müjde 

Müşteri'erim:ze ko'ay'ık 
için gayet ehven fıatle Kolombiya ve Odeon 
m~rka gramofon ve Bı·s·ıkle 
plaklar her marka ve Lüks lam-
b .. ları saa ler ve bunların .• teferruatlarile bera· a her dıger mallarımııda 

Ha it eyfe din~~~: :·;d~li 
taksıtle satışa 

bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz • 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILI~Ç 
Balcılarda No. 182 lzmir 

iLAN 
il daimi encümeninden : 
Kapalı ekiJtmeye konulan iş: Cumaovasında bava yollan 

Kc if tutarı 
Hu işe ait şartlar ve evrak 

aşağıda gösterilmiştir: 

istekliler 

istasyonu hangar yapısı. 
(16403) lira (62) lrnruş 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proj~si 

E - Bayındarlık işleri genel 
şartnamesi 

B - Fenni şartna.,.. e 
C - Keşif ve plan 

Bu şartname ve evrakları 
hmir - Ankara - lstanbul Ba
yındırlık direktörlüğünde gö
rüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapıfacağı yer 1 O Tem muz 937 Cumartesi 
ve tarıb günü ve saat . günü saat 11 de lzmir Bayın· 

, · dırhk direktörlüğündeki ko-

Eksi:tmeye girebilmek için : 
gereken belgeler 

Muval<kat teminat 
istekliler 

misyonda. 
Bayındırlık Bakanlığından alm· 
mış müteahhitlik ve ticaret oda· 
sının 937 yıla için alınmış belge• 
ler. 
(1246) lira 
Teklif mektupları 5 nci mad
dede yazılı ih•le gününde tayin 
olunan saatten bir saat evvel
sine kadar komisyon başkanlı
ğına vererek makbuz alma'arı. 

1997 (1147) 

C. H. P. Bergama Halkevinden: 
Halkevimizin 20 parçadan mürekkep ve bir senelik faaliyeti 

o1an bandosu için bir öğretmene ihtiyacımız vardır. istenilen 
öğretmen de aranılan şartlar şunlardır: 

1 - Şimdiye kadar çalıştığı ve muvaffak olduğu yerlerden 
aldığı vesikal~ r ile . tahsiJi derecesini ve hüsnühal esbabmdan 
bulunduğunu bildirmesi. 

2 - Piyano ve keman ile takviye edilmek suretile bandodan 
ayrılan sazlardan terekküp edecek cezı da idare etmesi. 

3 - Bando saılar111dan birini de çaiabilmek. 
4 - Yukarda yazılı evsafı haiz öğretmen için evimiz mahiye 

40 lira tahsisat ayırmışbr. 

2004 (1146) 



Sahife 8 

Diş Hekimi 

~ull 
1 

HORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarada kabul 
eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü iç'n te'efon ediniz 

TELEFON 2946 

Alaşehir icra Memurluğundan: 
937/351 

Gayri Menkul alların 
Açık Arttırma Uanı 

Alacaklı : Deliler köyünden Ye
tim Süleyman oğlu Mehmet Rasih. 

Borçlu : Ala§ehirde Ahmet oğlu 
Berber Hüseyin .• 

Borç mikdarı : 169 lira ve avukat 
ücreti ve İcra masraflan .• 

Açık arttırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu : 

ikinci te§rİn 929 tarih ve 24 nu
mara ile bq dönüm bağ ve içinde 
üç zeytin ve altı incir ağaçlan ve 
birisinin üzeri açık ve diğerinin üze
ri kapalı iki odayı havi tabtani maa 
kule .• 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki ve hudutları : Ala§ehir Zeytinde
re mcvkünde kain !arkan Snn oğ
lan oğlu hacı Mustafa, garben Hacı 
Hamza oğlu Külhancı Ahmet, ima
len tarikifım, cenuben Sarı oğlan oğ
lu Hüseyin bağlan ile mahdut olup 
tapu kaydına uygundur. 

Takdir olunan kıymet : Maa te
ferrüat 250 lira lnymet biçilmiştir. 

Birinci arttınnanın yapılacağı 
yer, gün ve saat : Alaşehir icra dai
resi önünde 30/7 /937 tarihine mü
sadif cuma günü saat on dörtten 
on alt ya kadar müddet içinde ya
pılacak ve yiiksel: sesle üç defa 
bağınldıktan sonra gayri menkul 
en fazla arttıramn üzerinde bıraln
lacaktır. Şayet sürülen bedel tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş beşi
ni bulmazsa en çok nrttıranın taah
hüdü baki kalmnk üzere satış on beş 
gün müddetle ikinci arttırmaya bı
rakılacaktır. Birinci arttırma müdde
ti otuz gündür .. 

ikinci artbrmanm yapılacağı 
mahal, gün ve saat : Ala§ehir icra 
dairesi önünde 16/8/937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saan on 
dörtten on altıya kadar müddet için
de yapılacak ve keza yüksek sesle 
üç defa bağınldıktan sonra gayri 
menkul en fazla arttır anın üzerinde 1 

bırakılacaktır. 
Bu gayri menkule ait f81lname 

ve ilin varakaları herkesin görebil
mesi için mahkeme ve icra divan
hanelerine ve daha icap eden yer
lere asılmış ve şartname 22/6/937 
gününden itibaren herkese açık bu
lundurulmuştur. 
ŞARTNAME : Bu gayri menkul 

üzerinde bir hak iddia edenler ve
ya ilişiği olanlar ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı müs
biteleriyle birlikte memuriyetim· -
ze müracaat ebnclidirler. Bu müd
det içinde müracaat etmiyenler ve 
haklan tapu siciliyle sabit olmıyan
lnr arttırma tutarının paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

Üzerinde bırakılma kararı veril
dikten sonra müşteri derhal veya 
verilen rr.ühlet içinde arttırma tu
tarını vermeğe mecburdur. Verme
diği takdirde daha önce pey koyan 
müşteriye teklif olunur. Koyduğu 
bedel üzerinde almağa talip olursa 
onun üzerine ihale olunur. Böyle 
bir istekli çılanazsa üzerinde bıra
kılma kararı bozulur ve gayri men
kul on beş gün müddetle yeniden 
arttırmaya çıkarılıp en fazla arttıra
nın üzerinde bırakılır. tki arttırma 
arasındaki farl< ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaks•zın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur .. 

T ellaliye resmi ve tapu harcı 
rnüderiye aittir. Arttırmaya İşti
rak~ edecelderin muhammen kıyme
tin yüzde yedi buçuk niısbetinde de
po akçesi yatırmaları veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi 
etmeleri şarttır. Arttırmaya iştirak 
edenler attırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumatı alınış 
ve bu sartları tamamen kabul etmiş 
nazariyİe bakılacaktır. Daha fazla 
malfımat almak istiyenler memu
riyetimize ve 937 /351 numaraya 
müracaat etmelidirler. 

İşbu gayri menkul yukanda ya
zılı şerait dairesinde Alaşehir icra 
dairesi önünde mezkfır gün ve sa
atlerde açık arttırma suretiyle satı
lacağı ilan olunur .. 

2037 (1142) 

YENIASIR 

Em ak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. Yeri No.su Nev'i Depozitosu T.L. 

Yeni eski M2. 
551 Karşıyaka Osman 2ade Reşadiye caddesi 

ada 113 parsel 11 
82 - Arsa 140 11.20 

559 Karşıyakada Osman zade Reşadiye çıkmazı 
ada 113 parsel 13 

561 Karşıyada Osman zade Reşadiye 
ada 113 pat!el 5 

562 Karşıyaka Osmanzade Ruş~n sokak 
ada 108 parsel 8 

" 

566 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye caddesi 
ada 100 parsel 10 

572 Karşıyaka Osmanzade Mabet sol<ak 
ada 109 parsel 14 

573 Karşıyaka Osmanıade 2 inci Aydın sokak 
ada 100 parsel 12 

574 Ka,şıyaka O manzade 2 irıci " 
ada 99 parsel 5 

575 Karşıyaka Osman1ade Reşadiye 
ada 109 parı;el 10 

576 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
ada 101 parsel 12 

577 Karşıvaka Osmanzade Reşadiye 
ada 100 parsel 17 

592 Karşıyaka Alaybey Mehtap 
ada 16 par•el 35 

608 Tepecik Sürmeli sokak 
1-2 Hissesi 

633 Birinci Aziziye M. Kmm sokak 

" 

" 
H 

" 

" 

3.4 Hissesi 
642 Dördüncü Sultaniye Eşref paşa Taj 

ada 10 parsel 10~ 3-8 Hissesi 
647 Dolap'ıkuyu M. Do1aplıkuvu sokak. Es. 

ada 474 Parsel 10 8-16 Hissesi 
649 Dayıemir M Y eldeğirmeni çıkmazı 

ada 87 parsel 15 1-2 His!öesi 
667 Birinci Sultaniye Havai geçidi. 

ada 45 parsel 11-1/2 hissecıi 
653 Üçüncü karataş asansör sokak. Taj 

ada 655 parsel 19 
658 Bornova Yaka mevkii 2 ci yaka S. 
731 Birinci karataş Mansur zade yokuşu. Taj 

ada 706 parsel 11, 1/2 hissesi. 
675 Kadiriye M. Mescit sokak. 

3-4 bis~esi 
676 Kadiriye M. kireçli sokak 

3-4 hissesi 
679 Fatih M. Mahmut ağa sokak 

ada 493 parsel 12, 1-4 hissesi. 

" 

690 Karşıyaka Osmanzade Yaşaroğlu sokak 
ada 117 parsel 11 

702 Hatunive M. dellal bası sokak 
ada 382 parsel 38 320/640 hissesi 

702/lHatuniye M. dellalbaşı sokak. 
ada 382 parsel 38 320/640 hissesi. 

702/2Hatuniye M. dellalbaşı sokak 
ada 382 parsel 38, 320/640 hisse~i 

712 Kestelli Mah. Kahraman sokak 
ada 192 parsel 78t 112 hissesi 

713 Kestelli Mah. Kahraman sokak. 

Taj 

" 
,. 

Es. 

76 

64 

14 10 

35 31 

8 8 

1CJ 18 

29 6 

58 60 

36 36 

39 31-1 

21/19 29 

89 89 

47 

48 42 

54 62 

94 

- 22-1 

19-2 

50 
ı. 

30-36 ye. 

3 

84,98 86 

13 

2 

4 

6 

22/2 24 

28/3 30 
ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

715 Kestelli M. lkiçeşmelik caddesi 
ada 190 parsel 8, 32-72 hissesi 

720 Tepecik sak1zlar sokak 

168,170. 182,184 

728 Birinci ve ikinci kordon 
1-3 hissesi 

735 Karataş irfan sokak 
9 - 80 

750 ikinci Süleymaniye kiremitçi sokak. 
ada 166, Parsel 8 128 - 256 Hissesi. 

38 
484,501 - 332,273 

24 24 

6 taj 8 • 

" 149 8.94 

" 
690 41.40 

" 3116 124.64 

" 
1443 86.58 

n 1854 111.24 

" 
843 50.58 

" 
546 32.76 

" 
930 65.10 

" 877.50 70.50 

" 1257 50.28 

" 
484 33.88 

u Arş: 185 10.-

Ev 
" 

136 12.-

" 
162 8.40 

" 36 27.-

" 
80 4.-

Arsa 62 51) 1.74 

" 
8.40 

Ev 20.-
,, 90.-

" 
Arş: 360 12.-

" it 153 9.-

" 
15.-

Arsa 702 70.20 

Ev 290 300.-

" 
290 300.-

" 
290 300.-

Oda 20 10.-

Arsa 22 0.37 

Ev ve dükkan 81.SO 170.-

Arsa 
Ev ve dükkan 

Ev 

Arsa 406 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veva taksitle ödenmek 
pazar!ıkla satışları 13.7.1937 Salı günü saat ONDA yapılmak kaydiyle artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarıncla yazılı Depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 
ve yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 

24-11 2044 (1144) 

------~--;;;;;;;;;;----~:-::--=.-------~--~~=-~-------==-;;:--••-------=iiiinO--...::... ____________ =-_ Birinci icra memu:-luğundan: Karada, havada yaşayan 
Bir borcun temini için mah- ve insanlara hastalık mik-

cuz oiup satılmasına karar ve- robu aşılıyan ne kadar ha-
rilen 480 lira kıymetli 15 ni- şarat varsa yumurtalarile 
san 928 tarih ve 91025 No.lu beraber hepsini imha eden; 
ve keza 480 lira luymeti mu- Ankara ve lslanbul gibi 
bammeneli ayni tarih 89256 büyük şehirlerdeki hastanet 
No.lu iki adet beheri beşer yüz hapishane, fabrika, Kışla ve 
liralık iş Bankası hisse senet- mektep!erde diğer marka-
leri 1 - 7 - 37 tarihine müsadif )ara tercihan kabul edilen 
perşembe günü saat 11 de iz- yegane ilaç "WHIZ ,. mar-
mir Sııraflar çarşısında bu hu- kalı flittir. Orjinal amba-
sustaki şartnamesi dairesinde Jajları : ~. ~. 1, 4 litrelik 
açık artırma ile satı acaktır. kutulart içinden çeşmeli ve 
Kıymetlerin yüzde 75 şi elde sifonlu (20) litrelik hususi 
edilmediği takdirde ikinci ar- demir varillerde ve döküm 
tırması 3 - 7 - 37 tarihine mü- halinde perakende ve top-
sadif cumartesi günü saat 11 tan satılır. 
de ayni yerde satılacağından (WHlZ) yüzde yüz imha 
isteklilerin gösterilen yer ve kuvvetini haizdir. Hastalık-
saatte hazır bulunma'arı daha fardan korunmak ve gece-
fazla malumat almak istiyenle· teri rahat uyumak için evi-
rin 937 - 3589 No.lu dosyasına nizde (WHIZ) buh;ndurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
müracaatları lüzumu ilan o!u- ve sağlam tulum baların envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

geçen seneden daha ucuzdur. Telefon : 3882 
nur. 2046 ( 1145) --::..:;~~~~~~--~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.i'iiiiiimii.._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiilllllmıa ~':'.:""". 
--=~w-~~~~iiiiiiiiiiiiiizs;;;ı.a Milli Emlak Müdürlüğünden: 

IZMIR BELEDtYESINDEN : Göztepe tramvay caddesinde Köprü vapur iskelesi ankazı 150 
4 - 6 - 937 tarihli ve 3201 lira muhammen kıymetle ve Karantina vapur iskelesi ankazı 230 

sayıla emniyet teşkilat kanunu lira muhammen kıymetle satışa çıkarılmıştır. 
Belediyedeki ilan tahtasına ihalesi 28 - 6 - 937 pazarteıi günü saat 15 dedir. Alıcıların 
nsıldı bilinsin. (1137) 2051 Milli Emlak müdürlüğüne mür\lcaatlan. 2047 (1140) 
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Bir Gripin a'readan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolayt en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi Aldıktan beş dakika son!! - -·· ···-······ ··--··· ···-···-·-· .... 
bozmaz. böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G R 1 P 1 
~~~~~~~~~~~-~~~~ == 
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Optimus 
Markası 

eyi malın bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Ban ka:sı l<ar

şısında 55 - 3 
Hfümü ldemen 

BERBERLERE! ·d•· 
.. Perma " fabrikası ·• Supersilans 0 ismile çok şık. çok 

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

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

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 ............... , 

Bu her iki otelin mOste.cif 
Tnrkiyenin en eski otelcı5 

BAY OME'R LUTFIDltı 
••••••••••••••• • • dB"' 

Kırk iki senelik tecrübeh 1 eıı· 
re ile bütün Eğe halkma k 

diıini sevdirmiştir. I•'' 
Otellerinde misafir kaleJJ bll' 

kendi evlerindeki rahatı 
lurlar. . • .,tel! 

Birçok h usuaiyetlerine ıhı\! 
fiatlar mnthi ı ucuzdur. 

=8P 
a çe Sahiplerine 

L 
Bütün meyve ve süs ağaçları ve bilhassa NAREN~~~ 

YANI PORT AKALt MANDARİNt LiMON, TL!~ ktıt'i 
ve emsali a~açlarm haşerelerile mücadelede tesırıkullll" 
o up Ziraat Vekaletince tanmmış ve muvaffakıyetle 
nılmakta olan V O L K ilacıdır. ( 
Türkiye umumi depoları : ıır11 1 J 
Ahmet Etem Buldanhoğlu Gazi bulv~rı • dd"' 

Edlson tlcarethanesı - Mimar Kem lettın ca rilİ'· ı 
Her zaman mevcut vardır. Talep üzerine fiat ve tafsilat ve 

~ 1 
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J;'ratelli Sperco N. V. 
V '''· 11

". lf. \'an i)er apuru Acntası & "' 
RoyAL Zee 'Jo. 

E NEERLANDAIS DElITSCHE LEVANTE LlNlE 
JlJ KUMPANYASI HAMBURC 

~O vapuru 10 hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek-
"~- Yor. Yükünü tahliyeden son lenilmcktedir. An~s, ~otterdam, Ham
ll.::"'aa, V ama ve Köstenceye yük burg ve Br"'men ıçın yuk kabul eder. 
~. CH10S vapuru haziran nihayetinde 

SvtNsKA ORtENT UNIEN bekle~~lmek~edir. 1:famburg ve Bremen· 
KUMPANYASININ den yuk getirecektir. 
~ • AMERlCAN EXPORT UNF.S 
~ .. Vapunı 1 haziran 937 de The Export Steamship corpuration 
Jt...":.1 doiru Anvera, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri seferler 

~ ve Skandinavya limanlan EXETER vapuru 18 haziranda Pire-
'61di1ecektir. den hııreketle, Boston ve Nevyorka ci-

~ .-\.\sNE vapunı 14 haziranda bek deccktir .. 
Jor R tt dam, H Gd EXCAMBION vapuru 2 temmuzda 

~ te SLO ~r ~urg, • ~- Pireden hareket edrek Boston ve Nev-
)\ilc al .. _~duıavya lnnanlan ıçm york için yolcu ve yük kabul eder. 

~~· EXOCHORDA vapuru 16 temmuz
~VIS MARtTtM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve 
A 1 ... KUMP ANY ASiNiN Nevyork için yolcu ve yük kcıbul eder. 

~'C.o!SA JUUA vapuru 16 baz:i- Seyahat müddeti : 
937 tarih• .1-=-· beldeni Pire - Boston 16 gün 

ine uvg11u yor. p· N k 18 .. P.t • ıre - evyor ııun 
'il le .. lll'lilya ve Cenova için yol- AMERICAN EXPORT LINf.S 

I~ kabul eder. The Export Stcamship corporation of 
'-:~ • -~~reket tarihleriyle navlun- Nevyork 
>tt ~ degqıklikf erden acenta meauli· EXIRIA vapuru 2 4 haziranda lima-

buı etmez. nımızda beklenilmektedir. Nevyork için 

d ~ faz.la tac-·ı· . • l'-' . k yük kabul eder. o.... ıa.ı at ıçın .... ncı or- C!--~· Mari • R • 
8 

____ __.. 
....._ l'ah . ~•ce time oumam ~ 
~~anı! ve Tahliye binası arka· DURUSTOR vapuru 27 haziranda 

~ -~ SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Kö .. tence. ~l'lina, Ka
~. nuaracaat edilmesi rica olu- las, için yük kabul eder. Kalastan ak-

• • Boğaz, Burun hasta· 

() lıldan mlltahauısı 

oktor Operator 

~ami Kur 2tçı 
~ tltyenebane: Birinci BeyJer 

~ ~6 Telefon 2310 
d •ı: Göıtepe tramvay cad· 

tai 992 Telefon 3668 

' 1-26 (481) 

tarma şartiyle umum Tuna limanları için 
yük kabul eder. 

Johnston V arren Linea - Liverpool 
A V1E.\.10RE vapuru 2 7 haziranda 

beklenilmektedir. L.ivrpool ve An
versten hamule getirecektir. Burgas. Var
na. Köstence, Sulina Kalaa ve lbrail için 
yük kabul eder .• 

Soc. Ro:ra)e Hongroiae Danabe 
Maritime 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad, Bu
dapeşte, Bratislava, Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .• 

Den Nonke Midelhavslinje Oalo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklenil:;nektedir. Pire, Sicilya, Oiyep, 
ve Narveçin umum limanlan için yük 
kabul eder. 
Fantnein gynpı 

......... 
: ···················•·•···············•····················•··• .. 
• 
i Taze Temiz Ucuz ilaç 
• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Gençlere müjde 

t,i 
tı\ td Ve elverişli Motosiklet istiyen "TRIUMPti,. markasını ter· 
S er. ... 

\.~:laın, lükı, .kamilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFA,, 
81 alınız. 

~ 'f ediyat hususunda kolayhk 
tneı 

Acentesi ve satış mahalli Büyük Kard.çeli Han No. 42 

~ S.KALOMENI 

.. 

Par/. k 

Kudreti 
b'i 
ti'i ~:~I Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdır. Daimon 
~~ •nan hiç başka pil kullanmaz. 

, ... ,~epoıu : Sulu han civarmda 28 - 9 Hüsnü Öz .,. .. 

YENIASIR 

FIRSAT 
Torbalı istasyonuna cıvar, 

önünden tren hattı geçen her 
yeri her türlü ziraata ve bah-
çe haline ifrağa elverişli işlen
miş, bir kıt'ada 419 dönüm 
mıktarındaki Beyliktarla nami-
le maruf arazi acele sahhkhr. 
Taliplerin Güz:elizmir hanmda 
avukat Mustafa Enver Pekdin-
çe müracaatlan. 2-1 O 

ZAYJ 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kası Ödemiş şubesinden 928 
ve 931 senelerinde satm almış 
o'duğum tamamı ödenmiş alh 
adet altmış lira kıymetindeki 
muvakkat hisse mul:buzlarımı 
zayi etti;n. Yenisini Dlacağım-
dan eskisinin hükmü olmadı· 
ğmı ilan ederim. 

Defter No. 6822 
Ödemişte Adagümeli Bekir 

oğ'u Osman Baysal 
23-24-25 (1132) 2028 ------

Olivier Ve Şii. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
BiR iNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

DRACO vapuru 1 S haziranda 
Liverpol ve Svanseadan gelerek 
yük çıkacaca!•tır. 

CRODNO vapuru 1 S haziranda 

Londra ve Hullden gelerek yük 
çıkaracaktır. 

CRODNO vapuru 30 haziranda 
gelerek Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

DEUTSH - LEV ANfE - Lirue 
SOFJA vapuru 1 O haziranda 

Hamburg, Bremen ve Anveraten 
gelerek yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

Saç Eksiri 
Saçlarm ciökülmesıne ve kepekıenmesıne mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP.Uendirir ve besler. Koınojen saç aran 
gıdasıdır. Tabii rerılderini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf ecıanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

-===-- <= 

lzmir vilayeti Defterdarlığı'1dan: 
Sahibimn vergi boı cunun temıni tahsiıi için Ahmet ağa ma

ha,Jesinde Çerçi oğlu sokağında 15 sayılı 3 dükkan tahsili em
val kanununa göre bacız edılmış ve tarıhi i.ôndan itibaren 21 
gün müddetle müzayecleye çıkan!mış olduğundan bu kerre ye
nıden takdir o.unao kıymet üzerınden pey sürmek istiyenlerin 
defterdarJık tabsılat kalemine müracaatları. 

10 - 17 - 24 0039) 1~41 

- Cıcim sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 
- lieUi Hılal Eczanesine uğramış:;ıo ...• 

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

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa ol!'lun Deme
dinmiydi kokusundan tana bakalım ..... - -1 LAN 
ödemiş C. Müddeiumumiliğinden: 

Sahife 9 

Diş n1acunlarının • • • 
ıncısı 

Onu lrnllananJara dişlerinin temizlenmesi beyazlanıp parJamaaı 
ve kat'iyy n çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiy~t 
verir. 

Günde iki defa kullanın\z. 

Daima Radyolin 
S. Ferit Eczacı başı 

Şif A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dert;celer 

T ermoılar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ilitiyaçlarm hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

\
7 ebolid su tasfiye cıhazlarınıo 

lzmir mümessilidir. 

~-··· 4 

--- •• PERLODENT .. dlt macununu 
tercih edeceksiniz, 

'Zira aljızın bllcOmJe •eraftl sıhhlyeslnl 
fıalz olan bu macun dişleri çOrOmekton 
'korur, diş etlerınl kuvvetlendirir, nefesi 
'gerlntetl~ v~ insanın gOrOnOt efesini 
'artırır. 

-·- . ~4'!~~·;....?~.i·~~ ~ ~·. 
F4 er-.,.,~~ .:1tt.r~ ~ ,_..~""" ~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gUı:ellik krem
lerini kullnntoız. Her yerde uhlmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için bmirde Gazı Bulvarında 25 numarada umum acen• 
tehk Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemsiye müracaat edinir. 

Posta Kut. 22.a Telefon E45& 

Devlet deıniryoUarından: Ödemiş kazası ceza evinde mevcut mevkuf ve mahkümlara 
beheri 960 gramdan 937 mali yıh içınde verilecek ekmek lzmir, 
Bayındır, Tire ve Ödemiş C. müddeiumumiliklerinde mevcut 
şartnamede yazılı şerait dairesinde ve 2490 sayılı kanunun 40 
mcı maddesi delaletile 46 ıncı maddesinin R fıkrası ve 47, 48 
ve 49 uncu matldelerine tevfıkan bir ay zarfında pazarlıkla ek· 
siltmeye konulmuştur. Münakasaya iştirak etmek arzu edenlerin 
12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16,30 a 
kadar Ödemiş C. müddeiumumiJiğinde müteşekkil komisyona 
baş vurmaları ve şartnameleri de lzmir, Bayındır, Tire ve Öde
miş C. müddeiumumiliklerioden almaları (üzumu ilin olunur • 

20 - 22 - 24 - 30 (2013) 1994 

Alsancak birinci kordonda eski itfaiye binası karşısında ida· 
remize ait 584/390 kapu No. Ju eski fiat garajı denilen bina 
üç sene müddetle ve açık artırma usulile 6 - 7 - 937 Sah günü 
saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci iş ' etme Komisyonunda kiraya 
veri'ecektir. Muhammen üç senelik kira bedeli 540 liradır. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat 
yahrmaları ve işe gırmeye mani kanuni bir halleri bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta Komisyona müracaatları 
lazımdır. Şartnameler komisyandan parasız alınır. 

22-24 2015 (2022) 



YENIASIR 

lNGILIZ MAf.IAFILI ENDiŞE iÇiNDEDiR 

Alman hükümeti Yeni Asır 
Resimli Dün na hadiseleri 

Tekrar bir Almeria ficia
sına teşebbüs edecek mi? 
Bir lspanyol kruvazöründe infilak oldu. Yüz yetmiş 

ölü, birçok yaralı 
LONDRA 22 (A.A) - Daili Tel

graf gazetesinin diplomatik muha• 
biri bildiriyor: 

;: vvelki gece l..ondranın Alman 
mahfellerinde söylendiğine göre ln
giliz, Fransız, Alman ve ltalyan harb 
gemilerinden mürekkep bir filonun 
ispanya sulannda nümayiş yapması 
ve Valansiya hükümeti tahtelbahir
Jerinin müsaderesi hakkındaki Al• 
man teklifleri alakadar devletler ta
rafından kabul edilmediği takdirde 
Almanya istipre usulünü suya düş
müş addederek yalnız başına hareket 
edecektir. Bu takdirde derhal ademi 
müdahale komitesinden çekilecektir. 

Fon Noyratın ziyaretinden vaz ge
çilmesi hakkında da Oaili Telgraf 
§Öyle yazıyor: 

vardır 

Bu karar Londrada teessüfle kar
ıılanmışbr. Çünkü tehir edilen dip-
lomatik bir ziyaret İçin müstakbel Almtın gemileri ta;afınd.an bombardıman milm Almericı bu hcılc gelmfftW. 
tarihler te•bit etmek her zaman ko-
lay bir İf dejildir. line dönmesini hararetle tefsir et - §Öyle yazıyor: 

Times gazetesinin diplomatik mu- mekteclirler. Bu mahfeller Almanya Fon Noyratin Londra ziyaretinin 
habiri §Öyle diyor: ricalinin ispanyaya karşı hiddetleri- tehiri Leipzig kruvazörü h&dİ9e8ini 

lngilterecle bu ite oldukça büyük nin gittik~ artmakta olduğunu ilave ehemmiyetsiz bir teY imiş gibi brp-
bir ehemmiyet atfedilmektedir.Doyç etmektedırler. layanlara göstermittir ki Almanya 
land hadisesinden sonra lngiltere de ALMANLARA GÖRE bu yeni tecavüzü hiç de kolay kolay 
her türlü meşru talepleri kabule ha- BERLIN 22 ( A.A ) - Hariciye kabul etmiyecektir. 
zır bulunmaktadır. İngiltere hükü- nazır ıF on Noyrabn Londraya seya- MOTHIŞ BiR INFJLAK 
meti timdi ispanya dahili harbine halinin tehirini mevzuu bahseden LONDRA 22 (A.A) - Daili Tel-
iftirak eden yabancı cüzütamların V oelkitcr diyor ki: grafın Cebelüttanktan öğr~ndiğine 
geri çekilmesi hakkında Almanya - Berlin ile Londra arasında doğ- göre Kartejena limanında Jspanyol 
ve ltalya tarafından verilecek cevap- rudan doğruya temaslar yapılması- bulan infiJak.te 170 kişi ölmüı ve 200 
lan beklemektedirler. mn ehemmiyetini kaydetmek husu- Joine Prinero kruvazöründe vuku-

BERUN 22 (A.A) - Havu A- sunda tngilterede herkes mü~fiktir. kiti de ağır surette yaralanmııbr. 

Pru81Ja kral ailesinin ilk ziyareti 

geçe~ haf ta Danimarka kral sarayına 

yapılmt§tır. Fotografta kraliçe Vilhel-

minayı prenses Jııliana ve prens Bern

hardtla birlikte görüyorsunuz. Prenses 

janaımn muhabiri bildiriyor: Fakat vaziyette yeni bir gerginlik lnfilikin sehebi bir cephane de· 
Bir pyiaya göre Fon Noyrabn Lon- baaıl eden ve Fon Noyratın hiç değil- posunda vukubulan i§tialdir. infilak l'ftgiltere hükümeti yeni bir kararlcı hareket ederek lngiltere imparatorlu-
dıa eeyahatinin tefiri belki ispanya- se timdilik Londrayı ziyaretini im- bütün şehirde hissolunmuştur. bütün İngiliz imparatorluğunu hava 110- ğunda ewa ııe 11olcu nakliyatını 11apa-
ya brp yapılacak olan Almerianın kansız bırakan Valansiya boltevik- LONDRA 22 (A.A) - Eden ile luyle lngil.tereye bağlamıya karar ver- caktır. 
bombardımanından daha ıiddetli as- lerinin tahrikabnı teessürle karşılarız elçileri arasında Leipzig kruvazörü miftfr. Bu karann bütiin lngiliz impa- 935 senesinde müteveffa lngili:: kralı 
kert bir harekatın bqlangıcıdır. Berliner Lokal Anzeiger diyorki: Fransa, Almanya ve ltalya büyük ratorluğunda çok müsait kar§tlandığı- Befincl Corcun jübilesi esnasında ııeri-

Mart 1935 de Hitlerin sıhhi eebeb- Diğer Avrupa meselelerini tetki- haclisesi etrafında yapılan ve saat aı lngiliz matbuatı haber vermektedir. len bir kararla, 937 senesi haziranının 
ler dolayısiyle Saymen ve Eden'den ke baılamadan evvel Leipzig kruva- 23/15 e kadar devem eden dün ge- Haftanın muayyen günlerinde 400 ka- 27 nci cumar.tui günü lngiliz hcıvcı fi
Berlini ziyaretlerini tehir etmelerini zörüne kar~ı yapılan bolşevik teca- ceki toplantı da hiç bir karar verilme- da.r tayyare muayyen istasyonlardan lolannın kralın huzurund.a bir geçit 
iatemiı olduğu hatırlardadır. vüzünün ortaya çıkardığı meselde- miştir. 

Ecnebi mahfeller Leipzig hadise- ri halletmek lazımdır. Konuşmalara bugün de devam 
sinden sonra Führerin alelacele Ber- Deutsche Allgemeine Zeitung da olunacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız kabinesinin teşekkülünden sonra 

Gazeteler mali vaziyetin vehametini 
muhafaza etmekte olduğunu yazıyor __________________________________ ... ________ ...., __________ ..... ______ ..... 
·Figaro, ihtirasların sükônet bulmasını temenni ediyor 

Roma. 23 (ö.R) - Parieten bildi- Nevyork, 23. (~.R.) - c~evyor Ti- 1len an.uyu nazan dikkate alarak aa-
riliyor : B. Camille Chautemps tarafın- mea> gazeteainm .fikrınce yem F ranaız rih, açık ve azimkar bir program ile 
dan tqkil edilen yeni kabine heyecan- kabinesi bay Blum tarafından çizilmi§ I ortaya çıkar ve memlekete nihayet ha
la k.a11ı1anmam1fbr.. Eski nazırlardan olan programı, fakat daha mutedil bir kikati söylerse her iki meclisin de mu

ekaerisi yeni kabineye de dahil olduk- tekilde, tatbike devam edecektir. Bay 'Vaffakıyet için itimadını veı;eceiinden 
lanndan hükümetin aiyuetinde bir de- Bonnetin maliye nezaretine tayini ka- §Uphe edilemez. Hükümet hava filoları Almanlann 
lifildik olmıyacak ve halk cepheai prog- binede en büyük deiifikliktir .. B. Bon- ~.diyor ki: Doyçland kruvazörünü bombaladıklan 
ramuun tatbikindeki inkıta devreei de- net en ealahiyedi ve ince görütlü bir ma- Hlik':11'1et mall ~ HnUne •er içi1I Alman donanması da hükümetçile- ispanyada müstcıkilen idare edilmek-
••m edecektir. . . ak b K b' d L mek içın um\iml seçimle gösterilen mil- rin Almericı ıehrini bomba ate.i altın- te olan Ba.ak hiikümetinin merkezi olan 

lıyecı olar tanınml§ r. a me e ou- ll htinnet halinde d ettiri r 
clntranaigeant> gazetesi diyor ki :B. lunması mali mahafıle emniyet ve itimat arzuya evam - dcı enkcız haline getirmişlerdi. Bilbao ıehri de General Franko Jcuv-

Cbautempa iki meclisin en usta müza- k . len ve takviye bulmU§ olan sollarm bir- Bu fotogra.f Al • h . . b uetlerinin elüıe geçmiftir. Fcıçiat mcıt-
L • vereec tır. li"" dahilind cllmh . il . , mencı ıe nnın om- b t b b" "k 1 ,_ fi k 
aeıeciaidir. Bunun içindir ki maliye ne- · ) G tel b &• e ve urıyetç enıı bcınlımandan 

8 
k' kl' i -:: .. -ı_ ua 1 unu uyu l7IT muva a •11et 

zaıetine Vqington sefiri ve eski maliye Paris, 23 (A.A - aze er u aa- kabul eyledikleri müşterek program onrcı 1 ıe m ır-....... olcırak tavsif ediyorlcır. 
nazm B. Bonneti çaiınnlfbr. Fakat Blum bah Chautemps kabinesi hakkında ilk çerçevesi içinde çalışacaktır. yor. Bu evde uyku halinde buluMn 24 Bu 1'e;im ka1'gamın doğunluğu la-
kabinainin maliye nazın B. Vincen dÜfÜDcelerini bildirmektedir. Matin Ere Nouvelle diyor ki: 1c'P enkaz altında kalarak ölmü.flerdir. panycı d.ahilt haTbı, lspanycı halkını 
Auriol da kabinede lr.alllllfbr. Nazırlar diyor ki: v Bugiinldl gUn sulh isteyenlerin ft 

mediainin içtimalannda görüıleri birbi
rine zıt olan bu iki fiana teknisyeninin 
mütalialannı telif ebnek pek kolay ol

mıyacaktır. Dün gibi bugün de mali va
ziyet vehametini muhafaza etmektedir. 
Aman11z rakkamlan değiftirecek olan 
nazırlann tebeddülü değildir. 

B. Chauternps gazetecilere beyana
tında halk cephesi birliğinden değil, 
Cümhuriyet topluluğundan bahsetmiı

tir ki bu da manidar bir hadisedir. Bü
tün Cümhuriyet müeucseleri koruna
cakbr.. clntransigeant> imkansızlığı 

abit olan eski tedbirlerin yerine yeni
lerini almanın kafi olmadığını, emniyet 
'\'e itimadı tekrar yaratmak ve bunun 
için de müsait bir hava ve iklim tesis 
etmek lazım geldiğini kaydediyor. 

Londra, 2 3 ( ö.R) - lngiliz mat
buab yeni F ransJZ kabinesini iyi karp
lamıtlardır. İngiliz • Franaız it birliği 
saıuretini daima ilin etmit olan B. 
DeJboma hariciye nezaretinde bJm.m 

Milli .sahada Chautemps saglam ve sosyal tesanüt arzu edenlerin gUnUdilr. 

makul bir liberalizme dönmek arzusun- Vaziyet ciddidir. Dost ve kardeşçe bir 
dadır. Hükümetin başında Chautemps.-' zihniyet ve memlekete itimat mecburl
nin ve maliye nezaretinde de Bonnet'- yeti vardır. 
nin bulunuşlarının çok sarih bir ma- Populaire diyor ki: 
nası vardır. Bugün lawngclen şey iti- Halk kütleleri sosyalist partisi tara-

madı yeniden canlandırmak ve Fransız fmdan kabul edilen fedakarlık ga~ 
ekonomisinde bir sencdcnbcri sosyal !erinde kendisine itimat edecektir. Zira 
inkişafın fazla seri ilcrlemC'si üzerine bu fedakarlıklara mukabil halkçı cep

hasıl olan son sarsıntıların sükun bul-1 h~y~ g'.~iş bulunan diğer unsurlarda 
masına kadar c'!urumu idame eylemek- durustluk ve sadıklıklannı hemen pek 
tir. · y,akında göstereceklerdir. 

Figaro diyor ki: Humanitc diyor ki: 
Biz her şeyin kabil olmadığını kabul 

etmekte fakat kabil olan ve müşterek 
karar ile kabilliğj subut bulan şeyler 

üzerinde de ısrar eylemekteyiz. Mu-

reaml 1fGpmu& kanırlarnt§tı. 
Mera.sim cmümüzdeki cuman.il 

nü 11apılacak ve 250 askeri ta~ 
rasime i§tirak edecektir. Töref&İ* 
dondcı ycıpılmaaı kaTcırla§mt§tı"· 
yanın muhteUI merkezlerinden 
ciler bu menıaimde lı,uluncıcaktır. 

beklenmiym bir muhacerete 
tir. Fafizm cıleJihtcın olcı" BilbeO 
Fra"1ciatler ıeh1'e girmede1a ~ 
purlcır, kargolaT ve hatt4 
şehri terkednek bafka fi~ 
e4'fniflerdi. Bu fotogrcıf, halle•• 
dcın kaçıfını gömriyor. 


