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DARALDI 

Haraççı kardeşler 
:l.C> 

Taksitle mobilya satlşına 
başladı. Fırsah kaçı .. mayınız. 

·ı Modern Ev ihtiyacınızı 
temin ediniz. 

YEN! ASIR Matbaasında basılmııtır. 

Hariciye Vekili Viya nada 

-YAZISI 3 ONCO SAHIF EDE-

Altes Abdullah Beyler
indi beyi sarayına 

-·-·-·-Emir lştanbulda 
ziyaret 

İstanbul, 3 ( Telgraf ) - Muhterem 
misafirimiz Maverayı Erdün Emiri Al-

tes Abdullah Ankarada."l gelmiş ve me
rasimle karşılanmıştır. Beylerbeyi sa-

rayında misafir olan Emir birkaç gün 
şehrim.izde kalacak, camileri, müze-

leri, şehrin görülmeğe değer yerlerini 
ziyaret edecektir. 

İstanbul, 3 ( A.A ) - Maverayı F..r

dün Em.iri Altes Abdullah bu sabah 
Anadolu ekspresine bağlanan hususi 
vagonla maiyetleri erkaniyle şehrimi

ze gelmişler ve istasyonda vali ve be

lediye muavinleri, İstanbul kuman
danı, harp akademisi kumandanı, mer
kez kumandanı, emniyet direktörü ve 
daha birçok zevat tarafından karşı
lanmışlardır. 

İstansyon Erdün ve Türk bayrakla
dylc süslenmiştir. Muzika iki mem
leket marşlarını çalmış, askeri kıt'a

lar selfun resmini yapmı~ır. 

Altes Emir ve nıniyeti motörle Hay-

darpaşadnn ikametlerine tahisis olu-

müze ve camileri 
edecektir 

Dü§CS of Vinclsor arkada§lariyle - Sonu altıncı sahifede -
.................................................................................................................................... 

nan Beylerbeyi sarayına gitmişlerdir. Emir Abdullah 

Japonyada kabine buhranı Bursalı Bütün mekteplerde imti
Bay Mehmet hanlar bugün başlıyor Prens Konoye nihayet 

Çocuk bana aittir, iade Maarif Vekaleti bu sene de Orta 
edilmelidir, diyor · 

Sekiz seneden beri çocuğu Sadiyi mekteplerde muallim İmtihanı açıyor 
kabineyi teşkil etti 

Eski başvekil 
nazırı 

Hirota 

Hirota hariciye 
olmuştur 

a~~yan fabrikatör Bay Mehmet he- ı 
n~z Bucada bulunuyor. Dün gece 1 ~ 
hıze verilen malumata nazaran B. 

1 Mehmet, ailesi efradiyle birlikte Bu
Tokyo, 3 ( ö.R ) - Prens Konoyc 1 ~da, bay Azize ait olan küçük Sadi

yeni kabineyi teşkilc muvaffak olın~ 1 nın hüviyeti hakkında malumat 
tur. E.5ki partilerden Scyukay ve Min-,toplanıakta imis .. 
seito partilerinin birer mümessili de • Bu :zat_ §imdiye kadar kendisine 
kabineye alınmışsa da bunlara §imen: ı ıra:. o~unan delillere kanaat etmiş 
diferlcr ve postn ncznrctleri gibi iki f de~ldır. Küçük Sadinin kendi ço-

} · ts' _,,_,.r .. y verilmiştir. Esa- cugu olmasından fiiphelenmekte 
e ıeınmıye ız l""~ .... o ve ÇOc w • k ed' 

· b ı...;ı bu iki partinin :reis- ugu ısteme t ır. 
se~ yen~ ~c . .. ı..+ir Bay Mehmet, dün Bueada ken-
lerıyle ıstışarcye lüzum gonncxn"ıi. • disiyle te ..ı __ 1__ v 

lif mas eucı:uere çocugunun 
Prense p::ır1nmcntodaki muhte par- kaybolma hadisesi hakkında baZı 

tilerden bazı mebusları kendi tnrafına ıyeni izahat vermi§tir. Bu zat ço
çekerck yeni bir slynsi pnrt.i kurmak cuğunun Uludağdıi kaybolmadığını, 
niyeti atfcdibncl:tedir. . evinden almru k kaçınldı~nı söy-
Şu takdirde )'eni knbinc, mevcut sı- lemiştit •• 

ya.si partiler haricinde vaz.iyeti idareye Hatta çocuğunu meY.dana çıka-
çalışacnktır. rana bin lira hediye ctmeğe bile razi 

- Sonu ~diacü sa}MfecJe - - Sonu altıncı «ıhif ede -
Mcktt>p.lerdc gençler imtihana hazırlanıyorlar 

- YAZISI ALTJNCI SAHiFEDE -
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Müzakereler ·-· Ne yazık ki umumi 
efkara yayılamadı 
-B.ıOl'alı birinci uıltilede

reket göstermedi. Acaba bütçe 
naüzakCl'derini umumi efkarın ala
b.•nı celbedecek bir hadise olmak
tan uzak mt gördü~. Burasını anlı
yamaClık .. 

Yalnız şurasini ehemmiyetle ile
ri sürebiliriz ki müzakereler yayı
labi.lseydi rejimimiz bundan çok 
faydalanacaktı. Halkımızın demok
rasiye karşı olan sevgisi arttırıla
cak, devlet ve millet işleri üzerin
d~i hassasiyet onların da vicda
nında yer alacak demokrasi terbi
yesinin inkişafına büyük bir hız ve
recekti. Anadolu Ajansı kısmen 
olsun bunu yapmak imkanına sa
'hipti .. Onun vazifelerinden biri idi. 
Yapmadı .. Ne yazık ki Büy~k Millet 
Meclisinin yarattığı bu güzel eser 
ve örnek ancak Medisin dört duva
n arasına sıkıştı kaldı. 

Pek azı dışarılara sızabildi. F e
yizli neticeler Türkiyernizin dört 
bucağına iletilemedi. Bizce bu 
mevzu, yani müzakerelerin yayımı 
meselesi, Büyük Millet Meclisinin 
bizzat üzerinde durması gereken 
mühim bir iştir .. 

HAKKI OCAKOCLU 
ti •••••• 

•• 
··~~ .. 
1 • 

•• 

YENIASIR -

-------- ----
( 

zclnç vergisi hakkındalDemirci Feci bir 

köyünde 
kaza oldu 

mu .. hı·m bı•r lamı·m Torhahnm Demirci köyünde 
feci bir kaza olmuştur. 

Demirci köyünden Osman 
bir yaşındaki yavrusu ile birTramvaylarda 

P ençerelerin bir tarafı 

kapah tutulacak 
Belediyece tramvay şirketine 

yapılan bir tebliğ üzerine bu-

günden itibaren tramvay ara· 
balarının gittikleri istikamette 

sol taraflarındaki pencereleri 
müşterileri hava cereyanına 

maruz buakmamak için daima 
kapalı bulundurulacaktır. 

Vekalet tatbikatta yapılan yanlışlık
lara karşı sarih emirler veriyor 

Kazanç vergisi kanununa ekle- tın yapılması lizundır. 
nen 2729 numaralı kanunun bazı 3 - Asgari verginin ihJasi se
hükümlerinin sureti tatbiki hak- bebi, ticaretgahlarının gayri sifi 
kında Maliye Vekaletinden vili- iradı üzerinden vergiye tabi olan 
yete dün bir tamiın gelmi§tir. Bu ve kir etm~eler de vergi vermekte 
tamimi ehemmiyetine binaen ay- bulunan mükelleflerle beyanname
nen yazıyoruz : liler arasında nisbi bir müsavat te

Kazanç vergisi kanununa ekle- mininden ve beyannameli mükel
nen 2729 numaralı kanunun bazı leflerden de az çok bir vergi almak
hükümlerinin tatbikinde birbirine tan ibarettir. -·····-· B • d uymıyan muamelelere tesadüf 2729 numaralı kanunun on beşin-

ır ay a edildiği Maliye Vekiletine gönde- ci madd~inde, bu verginin beyan-
Ne kadar et yledlk rilen tefti§ raporlarından anlqılmıı- name ile bildirilen safi kir üzerin-
Mayıs ayında belediye mez- tır.. den tahakkuk ettirilecek kazanç 

babasında 2317 koyun, 5 keçi, 1 - Bazı mahaller varidat idare- vergilerinden tenzil ve mahsup olu-
lerince 2729 numarah kanuna bağ- nacağı gösterilmektedir. 

10300 kuzu, 303 oğlak, 2 man· lı A. cetvelinin birinci sırasında ya- Beyanname verilmemesi veya ve-

likte dün sabahleyin tarlasına 
giderken arabanın tekerleği 
yolun kenarına kaymış ve Os
manla çocuğu yere yuvarlan
mışlardır. Arabanın tekerleği 
Osmaoın başı üzerinden geçe· 
rek başını ezmiş ve ağır !U

rette yaralamıştır. 
Yaralı, tedavi edilmek üzere 

lzmir memleket hastanesine 
getirilirken aldığı yaranın te
siriyle yolda ölmüştür. 
Çocuğa birşey o1mamışhr. 

CUMA 4 HAZiRAN 1 

Kanunlara 
itaat edelim ---Karşıyakada Soğukkuyu ~· 

baUesinin Ordu sokağında bi' 
cürmü meşhut vak'a!'ı olaıutl'f' 
Vak'a lzmirin sayılı zengin~ 
rinden Tabak B. Alinin efl 

önünde cereyan etmiştir. 

B. Ali, bir şatla Karşıyak•' 
dan lzmire ıevkedeceği JfJl' 
yan köklerini tartmak için P'" 
vermemek düşüncesiyle evinde 

~ bulunan ve kanunun menetOI 

ol<\uğu bir kantatla yirıni toO 

mıkdarında m~yan kökiinr

son kalan altmış yetmiş çuf• 
~· eski okkalık kanlarla ta 

makta iken suçüstü yakall" 

mışhr. Kantar müsadere edi~ 
miş ve hakkında lazıoıgel~ 
evrak tanzim olunarak Müdder 
umumiliğe sevkolunmuştur. 

da. 431 öküz, 643 ioek, 366 zıh bankalarla bankacıhk itleriyle rilip te evrakı müsbite ve defterler-

spor Ve ag
tJ aç işleri dıı:. ;1, bir malak ve 4 deve uğraşan §irketlerin ve üçüncü sıra- le tevsik olunmaması halinde ver

olınnk üzere 14372 baı hayvan smd3 yazılı bankerlerin birbirine giye yapılan zamlar ceza mahiye-
Edime, 2 ( Hususi muhabiri- kes:Jmiştir. kanştırıldığı ania§ılmaktadır. tindedir. Bunların varidat bütçesi-

Uç fabrika daha kurulacak 

Çamaşır sodası, göztaşı 
nikotin yapılacak · 

. d ) Ed' b' 1..... MezkUr cetvelin birinci sırasın- nin ceza faslına kaydedilmesi de bu- 1 • • • h . . d ] ı,tJ 
mız en ırne spor ır ıgı .. • • • •• • da (Bari.kalar) dan başka (Banka- nu teyit etmektedir. Binaenaleyh Fabrikaların ıkısı ~e rımız e yapı aca~ 
idare heyetinin istif ası üzerine lktısat Vekaleti ~ 
Y

eniden yapılan seçimde reisli· Ti cılık i§leriyle i§tigal eden (ıirket- asgari vergi, beyannameye müsteni- H b ld ... "r Çamal (sene mühim miktarda para ' 
Cilret odasından ler)in de yazılmJJ olması : Mem- den tarhedilen kazanç vergisinin a ez: a ıgımız~ go e • · t min edilecektir. . 

!:~:;.~:ı~um~ad;.~elti~if ~ izahat istedi leketimizdeki bankalardan bir kıs- aslı ile mukayese ve ondan mah- tı meml~asındi:u hı; çama,ı~ h?· me~ı n~an ba,ka lzmirde s J 
k 

Şehrimiz Ticaret odası büt- mının tirket halinde olmaması iti- sup edilmek lazımdır. Meseli. be- dası fabrıkası ru ması ın ı- ukAl . b' d ikotİJJ f 
men, umumi aptanlığa inhi- bariyle bunların da cetvelin birinci yanname vermemek veya defter ve sarlar vekaletince tekarrür et- a.tkve akt:tınlce ır ed"' ~. ..hııt~ 
sarlar memurlarından Lebip çesinio lktısat V \!kaletioce tet- 'th ı ed'ld'kl · · h ik ib · lan b' .. · ve sehrimizdeki alakadar- rı ası uru ması u~unu 4 

k d 
sırasına ı a ı I! erını sara a- veaa raz etmemıf o ır mu- mıf . . d' 1 · t""tü f b "kalarıtı 

Demirkol, sekreterliğe hususi ki e ilmekte olduğu haber ten beyan etmek maksadına matuf- kellefin resen tespit edilen matrah lara bu hususta lazımgelen emır k!r.. zmır u n ~ .~ı toıll 
muhasebe memurlarından Ni- 1 t V ·· · d hed'l · ·ı · f ı ışe yaramıyan tütün ld' a mmış ır. ekalet, Odaya tur.. uzerın e namına tar ı en vergı- verı mı' ır. .1 . "h 1 o 
hat Tekin, muhasip ve veznedar gönderdiği bir teskerede büt- Bankacılık itleriyle uğra§an kim- nin aslı yüz lira ve asgari vergi mik- Çamaltı tuzlasında istihsal ol~- nın toplanm~sı ı. e ı~tı sa J11ii'' 
lığa umumi müfettişlik memur- selere banker denilmekte olmasına dan da yüz elli lira olsa bu mükel- nan tuzun beş kilosunun malı- naca~ ola.n nıkotın zı;aat kttf• 
larından Nuri Atataşkent, ida· ce hakkında bazı izahat istemiş ve bankalar ise hükmü, Jahsiyeti ha- leften asgari vergi daha fazla oldu- yet fiati on parayı bulmaktad.ı~. dele ~tlerınde kullanı aca d ret' 
re memurluğuna Mehmet Bay- ve dün bu izahatı muhtevi iz müessesattan bulunmakta ol- ğu için yüz elli lira asgari kazanç Memleketin çamaşır sodası ili- Bagcılarımızın son e fi'j 
dar, azalıklara umumi müfet- teskere Vekalete gönderil- malanna mebniaralanndafarkvar- vergisi ve resen tarhedilen yüz lira tiyacı da çok geniştir. Ve hu ih· muhtaç bulundukları ve b~l~ 
titlik memurlarından Zeki Çam- miştir. dır.. üzerinden bir misil zam olan yüz tiyaç günden güne artmaktadır. den harice her yıl yüz btJJ 1• 
Jıca, Sanat okulu öğretmenlerin- _ ı ı m 

1 
Bu itibarla cetvelin üçüncü sıra- lira ki ceman 250 lira alınması lazım Tuza hamızı karbon verilmek liramızın gitmesini mucip . fı 

den Süreyya Güray seçilmişler- Emlak bankası sında yazılı bankerleri, birinci sıra- gelir.. suretiyle tuzu çamaşır sodası göz taşı için de Ergan~~e bır .,tif 
dir. aındaki bankalardan ayırd etmek la- 4 - 2395 numaralı kanunun ye- haline koymak kolay bir ame- rika kurulması tekarrur .etrrıı 

Edirnenin değerli ve tanınmı, Yeni mUdUrU şehrimize zımdır.. dinci maddeainde yazılı işlerle işti-piyedir. Bunun için kurulacak fab- Ergani bakır maden~erınde ;;! 
gençlerinden olan bu arkadat- geldi Kanuna bağlı cetvelde tirket pi eyliyen bazı mükelleflerin aa- rikada bu suretle çamaşır soda- kıra hamızı kibrit verılme~ ~ 
lara candan hatarılar dileriz. Emlak ve Eytam Bankası halinde olan bankaların nisbi ver- gari vergi vermemek maksadiyle l sı da istihsal olunacak ve mem- retiyle gözta,ı istihsal e~·ıdA 

ÇanakkaJede lzmir müdürlüğüne tayin edilen gileri yüzde sekiz ve diğer banka- ticaret ıicillerindeki ticaret unvan- leketin ihtiyacından batka ha· memleketin ihtiyacı ~. •,il: 
Bay Sedat şehrimize gelmiş lardaki de yüzde on olarak tayin lannı değistirmekte oldukları ve rice de ihracı mümkün olacak kartılancaktır. Bunun ıçın tı 

Büyük bir bataklık edilmittir. meseli filen ithalat ve ihracat ko- ve memlekete bu yüzden de her diden hazırlıklara baılannııt ' 
kurutuldu ve yeni vazifesine başlamıştır. Binaenaleyh memleketimizde Sü- misyonculuğu yapanların bu vazi-

Baokanın değerli genç ele- merbank gibi tirket halinde olmı- yetlerini gizlemek maksadiyle ti- D 1 d CeV det 
Çanakkale, ( Hususi muhahi- manlarmdan bu unao Bay Se- y~ bankalar~ .. nis~i vergil.erinin. caret sicillerindeki kayıtlarını adi 0 an JrJC} 

rimizden ) Çanakkale ve ha- ....::_..ı on ve d k t hal d ki dada yeni vaıifesiode muvaf- ,.u...c.ue ıger fır e ın e komisyonculuğa tebdil ettikleri an- k ı . d• 
valisinde yıllardanberi bir afet bankala~ niabi vergilerinin de 1 ılmaktadır. teıkil eden 18 kilometre aaha. fakıyetler dileriz. yüzde sekiz olarak hesap edilmesi &JK • • ya ayı e e ver } 
aındaki Kırkgöz ve pınarlarının • • •' • • • • • 1 l~ ımdır azanç vergısı kanununun ye-
doğurduğu bataklık sıhhat ve Polis kadroları az2 - 2129 numaralı kanunun on dinci maddesinde yazılı itlerle işti- J bu•• yiil' 
kiletinin himmetiyle kanallar Vlllyetlmlzde dördüncü maddesi mucibince bu gal edenler, mutlak surette beyan- Susam yağlarını aldı.. şini 
açtırılarak kurutulmut ve bu sa- değlşlkllk yok verginin tarh ve tahakkuk ve tah- name usulünden vergiye ve asgari d k 
yede 80000 dekarlık arazi zı'ra- sil muamelelerinin 2395 numaralı vergi hakkındaki 2729 numaralı tu·· rken fo" ası nıey ana 1') tı 

Vilayetimiz polis kadrosu k b ı J ~ ate ve hassaten pamuk ziraatine azanç vergisi kanunu hükümleri kanunun ükümlerine tibi bu un- .~ 
pek elveritli bir halde elde edil- dün alakadarlara tebliğ edil- dairesinde cereyan etmesi icap et- duklanndan bu gibi muvazaalara Şehrimizde garip bir dolandı- için zabıtayı haberdar e~ 
mittir. miıtir. Kadro geçen senenin- mektedir .. 2395 numaralı kanunun mahal kalmamak üzere mükellef- rıcılık hadisesi olmuf, bay Cev- fabrika sahibinden rica e 

Birkaç ay ıonra traktörlerle sü- kinin aynidir. Polisler bugün d?r~üncü maddesinin 2 inci ben- lerin sicili ticaretteki unvanları ile 1 det adında birisi Basmahane tir. 
~lecck o~an. bu zengin bölge Haziran maaşını alacaklardır. dının A. fıkrasında da kollektif tir- iktifa edilmiyerek defter ve kayıt-' maliye şubesi tahakkuk tefi bay Keyfiyet zabıtaya bildiril 
goçmenlerımıze verilecektir. • ...... ••• • ketlerde (Beyannameye tabi bulu- ları üzerinde tetkikat ve haricen Mehmedin adını kullanarak ha- polisce tertibat alınmıttır. ıl 

Bu büyük hareketi ıevinçle Ramazan nan1ar da) ~er şe~~in hLsesini~ ay- tahkikat yapılarak tebeyyün ede- zı kimseleri dolandırmakla suç- Az sonra bay Cevdet e~ 
~~rşılaya~ halle umumi müfettit- istenilen Ramazan ~ aynedv~lmrg~ye tablmı tutulacag.ının cek fili vaziyetin esas tutulması lu olarak yakalanmıttır. bay Mehmedin ıahte inıS '{ 
lıge çektıkleri telgrafta bükü- _ . • . yan . 1 1f 0 asma mebnı bu iktiza eder.. Yapılan tahkikata göre ha- tatıyan bir tezkere ile ral" ,iJ 
~etimize duydukları minnet ve . degılmış A . §ır~etlerm asgari vergilerinin her disenin cereyanı şöyle olmuttur: almağa gelmiştir. Fabrika . " 
tukranı bildirmişler ve Atatürk Keçecılerde arkadatı Celalı ~r:ik namına. a~ ayn tarh ve teb- Emlnenln mahkemesine Otuz yatlarında, tık giyinmiş bi, bu tezkereye inanmıt gib~ı 
rejimine olan bağlılıklarını tek- öldürmekle maznun atÇı çırağı 

1
1 ~.1 ~e kendilermden ayn~ ayn !8~- yeniden b&>kalmağa bir adam Keçeciler caddesinde ranarak: 

rarlamı,lardır. Şabanın muhakemesine dün aılı 1~?1dır ..... ~~akA asgarı vergın~~ başlandı helvacı bay Mehmet Necati oğ- - Bir araba tutalım, ,,1ı 
Ed. ... d d d'l · t" terekküp ettiği nısbı, maktu mu- d b" d l ~.) ırne, 2 ( Hususi muhabi- agırceza a evam e ı mış ır. . . . Url d .... .. .. ki lu lsmaile giderek: parası a ız en o sun, r IW"',,. 

rimizden ) T ak • .. Bu celsede dinlenmek üzere Arap 1 tehavvıl kısımlarının, ıerıklerın a a Melegı oldurme e suç-, B h J' b araba ile götürün ve bay ,x: 
f 

. ·~· r ya umumı mu- R d b' h' . jhiaseleri itibariyle mikdarını a 1 lu 15 seneye mahkum olan or- - uma ane ma ıye fU e- . ,.,r 
ettı,hgınce yapılması uygun gö- amazan adın a ır fa ıt getı- h • ~ . J! t ... E . . h k . si t ahakkuk tefi Bay Mehmet, mede bızden çok ıelam 

riilen ve kültür bakanlığı ile ta- f rilmitti. Fakat Arap Ramazan, ,ayl n d ... esadp ve tay1!1 etm~g~ ım kan d~~ı h~ın~nın ~ mu a emehsıkne ! ço< uklarını sünnet ettirecektir. yin, demiştir. 1 
b k 

... hk R o ma ıgın an asgarı vergının, a- un fe rımız agırceza ma e-ı . v • • ... • C d b b' · 111 rım a anlıgı tarafından onay ma emece aranan anıazanın d zikrcd'len k . l .. . d ak b 1 t Sızden ıkı teneke ıusam yagı ıs· ev et ara aya ınmı• ~ 
lanan (Okullarda ag"'ar birlig"'i)- Jkendisi olmadığını ve kendisi- ~ukn ta ıh arınd'ldeiktere gore meDsıu.~nke .. n zlend af ankmıtkır. , tiyor. kat arabacının yanında da .4 

• • -:r • b 1 h kkı d h. . 1 §ır e namına esap e ı en son- u ce se e na s ararı . P' 
;e aıt nızamname ve program nınl, u meıeb e 1 a ; ~ a ıçbır ra bulunacak yekUndan her ,eri- 1 okunduktan sonra dosyadaki! Demıt ve bay lsmail hiç itira'Z mal kıyafetli bir zabıta "''r 
ra.ky~nın bütün okullarına gön- ma umatı u unına ıgını söy- kin hissei i§tiraki niabetinde asgari • bazı evrak tetkik olunmut ve' etmıyerek iki teneke ıuaam ya- ru da yer almıftır. Yolda dO 1 

derılmıf ve bu kurumlar yer yer 
1 
ıemit ve mahkemece asıl şahit vergisinin aynlması ve beyanname- neticede maznun vekilinin mü- ğını bay Cevdete ve.rm.ittir. karakola sötürüldüğünden f, 

kurul 11ara~ bu çok önemli alanda Arap Ramazanın ar anılmasına deki kazanca göre tarh edilen ver- daf aası için muhakeme baıtka f Cevdet bununla ıktıf a etme- k C d t b d•" 
&a ışı maga b l t k .

1 
. . . h edilm Y • 1 .. ,__,. .. ~ - ii .. ·· ına varan ev e ara a 

· dogruca Kabadayı rakı fabrıka- layarak kaçmıtbr. 
af anmıt ır. arar verı mıftır. gıye ma sup · esi ve tebliga- bir güne bırakılmıstır. 1 mı!, ya anın soıuugun goru.nce 

~iaj~~!;1iül~:i•EMJl~mi~~~~~~~3!:Ji:I-:,~ sına telefon etmiş ve oradan da Nihayet Cevdet dün y.l'ı 
f ayni nekaratla altı kilo rakı iste- ele vermi~tir. 

TELEFON: 3151 TAYYARE SiNEM AS 
1-100 S E N E S Q N R A Dünyamızın bugünkü gidişine göre yüz sene sonra erişeceği tekamül 

• • •ve bunun avakıbını gösteren feerik filim. Görülmemiş mizansen ve 
dekor zenginliği... · 

,., - SiRK 
3 - logiltere kral ve TAÇ GEYME 

kraliçesinin 

DiKKAT: FIATLER: 20, 25 ve 35 kuruştur. 

Sovyet sinema.:ılığmıo yeni bir şaheseri 
şimdiye kadar görülen canbazbane fi
limlerinio en eğ:eoceli ve en heyecanlısı 

MERASI f geçen hafta vaktinde yetişemiyen bu filim 
""- bu hafta da ilave olarak gösteriJecektir. 

Seans saatleri· Her gün 4 ve 7.2 ?e SiRK 
• 5.35 ve 9.15 de Yüz sene sonra 

Cumartesi ve Pazar $.?Ünleri 12.30 da: SiRK ve 2.25 de Yiiz sene sonra .... • • • •• : ı. • • ,,.•~ 'S.:·~· .. ·, ' .aoı: •-t-. 

mittir. Bu iti ni~in yaptığını ,et' 
Kabadayı fabrikaaı sahibi tara: i 

kendisine cevaben telefonda: - Ne yapayım, parasıı ~ 
1 ~. - Peki bay ~ehmedin istedi- Para lazımdı. Kimse de bıı"' f 
gı rakıları verelım. Fakat ken- mat ederek para vermiyordtJ· }/ 
diıinden imzalı bir kaiıt geti- · · b.. ı t ce1• • · · d . . nun ıçın oy e yap ım, 
rınız, emıttır. · t' { 

1 Cevdet kağıdı getireceğini ıöy- ve~m;ş ı~ hakk d aıllİ 

'

liyerek telefonu kapamıttır. Bu do anahkır~kcı hın laa 1 tı" 
d · tt .. h I ce e t ı ata a nnı 

sıra a vazıye en fUP e enen l fi1~Jfrlıııiıııı:ıUiiiiiiiimm~iıiiiıilll~ 

J fabrika sahibi telefonla keyfi- 1 H ) k .. d 
. yeti tahakkuk tefi bay Mehme· 3 e V 10 e el 
j de bildirmit ve bunun hakikat . /J 
olup olmadığını sormuftur. Bugün saat 17 de dil tarıblJ 

1 Bay Mehmet, bu. haber kar- biyat ,ubeainin umunıi 
tııında hayretini izhar etmif ve topls.ntısı ve saat 18 de 
bu gelen ıahsın yalı::alanınası ru~ toplantısı vardır. 



Belçikada -affıumumi ka~unu 

Unıunıi aftan idam mah-
kunıları hariç bırakıldı 
-!:-•· 3 (AA) - Mebusan 
75 •fft amumi kanununu 
rey "ıcQ\ıaJif ve 16 müstenkif 
e'-~ .•rıı 95 rey ile kabul 
'Ullflar. 

ll~~clis hükümetin idam mah
k ranı, affı haricinde bırali;n tadil teklifini de 65 muha· 
94 te 26 nınstenkif reye karşı 
~e~ ile kabul etmiştir. 

llıJa ali hazarda kabine buhra
na •• artık bertaraf edilmiş 

ıarıyle bakılmaktadır. Bida
Jette tan . 
ll11D • zım kılınmış olan ka-
..... dliyıbası tam bir affı umu-
... ı erp· d ..... ıı e iyor ve bu affı 
..... Qlll'" b"lb 

..,, 1 ı assa Alman işgali 

altında f Jaman başvekili olmuş 
bilahare Belçika divanı alisi 
tarafından idama mahkum edil
dik ten sonra affedilmiş bulu
nan Doktor Dorması de şakil 
bulunuyordu. 

8. Van Zeland beyanatında 
memleketi ıükün ve huzura 
kavuşturmak ıçın hükümetin 
fJamanların metalibini tatmin 
etmek arzusunda olduğunu 
ancak büyük harbe benz~r bir 
vaziyet bir kere daha tebad
düs ettiği takdirde gene mem
lekete ihanet etmeğe azmetmiş 
bulunan vatan hainlerinin inti-
bah haklarını iade etmekten 
imtina eyliyeceğini söylemiştir. 

Ruzvelt tereddüt ediyor 1 Atatürk 

Bitaraflık kanunu Almanya ve 
ltalyaya karşı tatbik edilecek mi? 

An1erika Cümhurreisi dün 
uzun bir görüşme 

hariciye 
yapmıştır 

nazıriyle 

Avusturya münasebetle~i Yugoslav limanlarına da gidilecektir 

---Protesto notası 

İstanbul, 3 ( Yeni Asır - Telefonla )-1 okulunu bitiren 45 talebe de vardır. 
Hamidiye mektep gemisi, mukarrer olan 1 Gemi süvarisi Barbaros Ruhidir. Ha

l 
seyahatine bugün saat 12,30 dan iti- midiye, Falerde iki üçn gün kaldık-
baren başlamıştır. tan sonra Korfoya gidecek ve orada 

Hamidiye evvela Yunanistanın Fa- da bir müddet kaldıktan sonra Yu
g«>Slavya limanlarını ziyaret edecek-

ler limanını ziyaret için Haydarpaşa tir Dö. üşte" d G. ·d ~ kt . n e ın e ugrayaca ır. 

önünden hareket etmiştir. Hamidiye Hamidiyenin seyahati bir ay kadar de· 
mektep gemisinde bu sene deniz harp vam edecektir. 

Alman hariciye nazırı 

Alman - Avuıturya anlaşma

sından sonra şimdi de iki 
memleket arasında yeni bir 
gentlemen anlaşmasının yapıla
cağı rivayet edilmiıti. Devlet 
ıürası ve ekonomik federal 
mecliai huuruada tiz alan 
Şuallre Suani.t •ui1Mi tLvzilı 

etti 
Foça müddeiumumisi tara

fmdan belediye reiai bay R.Dirim 
aleyhine açılan vazife esnasında 

hakaret davası ıehrimiz l:.irinci 
asliye ceza mahkemesinde ne

ticelenmiı. Bay R.Dirim hak
kında beraet karara verilmittir. 

etmİf ve bu gibi anlatma rİYa• 
yetleriDi tekzip etmiıtir. 



Sahife 4 tENIAStk .... ,........ ._,.-""°"...__ ,,..eo ____ ,__ z :e::z::::::. su & 

mevk'inden çekilen Balnvin'in hayatı Yeni lngiliz kabinesi 
47 :yaşın a b'us 10 sene abine 830 yaşındadır. En genç aza 

36, en ihtiyarı da 68 yaşındadır onra nazır an 
8 günde lngiliz tarihi girdi Başvekille kabine 

beşer bin 
naz!rı onar bin, diğer 

Sterlin alacakiardır 
nazırlar 

• 
lngilizceden adapte edeıı : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arkad~ı gittikten sonra Süha salo- zından sadece ve yalnız bir kelime çı-

nun elektriklerini söndürüyor .. 
Sonra asabı bozuk olduğu belli olan 

bir esneyişle yatak odasına gidiyor .. 

Eli kapının tokmağına giderken müt
hL~ bir si15.h sesi hjiliyor .. 

Bir silah sesi., Kendi yatak odasın

:lan.. Elleri titriyor.. Ve tokmaktan çe
kiyor .. Bir müddet öyle afallamış duru
yor .. Sonra kapıyı itiyor .. 

Oda simsiyah .. Buradan geldiğini pek 
iyi bildiği silah sesine ait bir vak'a ol
nıamt · gibi .. 

Eli düğmeye gidiyor ve elektriği ya
kac:ağt bir sırada.. !kinci bir silah se
s D.in aksettiğini hissediyor .. 

Elektrik te yanmıştır.. Ve Sühanın 
eli kalbinin ÜZ<!rine gidiyor .. O kadar .. 
Sa.l"Sll•yor ve yere d~eği zaman al!-

kıyor: 

- Siz! .. 
O kadar .. 
Başka birşey bilmiyoruz .. 

Bu sırada .. l\foçhul silah seslerine ko

şan Serveti görüyoruz.. Ve onun kapı
dan içeri girmesi ile üçüncü bir el silah 

sesinin aksi ve bir külçe halinde yere 
yuvarlanmasını görüyoruz. Bu müthiş 
avcı kimdir? 

Fakat şu var ki.. Sühanın cSiz!• di
yen ifadesi bunun yabancı olmadığını 
gösteriyor .. 

Bir cinayet gecesi .. Meçhul bir vak'a 
silsilesi ile karışıyor .. 

••• 
Yanm saat sonra.. Hasaru bir geniş 

bulvarda ııörüyoruz.. Dimdik ve sim-

ı siyah bir gölge halinde yol katediyor.. !is müdürü.. Bir taksiye atlayarak ka-
Onun gölgesini takip ediyoruz. Ve rakola doğru gidiyorlar_ 

yavaş yavaş adımlarının istikametini Biraz sonra villadayız .. 
buluyoruz.. Çünkü karşııruzda yanıp Ve saat tam üç.. Polisler binayı ab-
söncn bir elektrik levhası var.. !oka etmişler .. Babçavan ve iki hizmet-

Bu levhaya göz attığınuz zaman iki çi ayrı ayrı odalara hapsedilerek ihti-
kelimcyle karşılaşıyoruz.. lMtan menedilmiş.. Kapının. önünde 

•Kırmızı bar> uzun boylu zarif bir adamın sesini işiti-
Elektıik bunu gösteriyor bize.. yoruz .. Bir nöbetçi polisiyle münakaşa 

Kahramanımızın dik adımları oraya ediyor: 
doğru gidiyor.. - Ben gazeteciyim.. Sizin tahkika-

Fakat maksadı nedir onu bilmek ka- tınızı işkal edecek bir harekette bulun-
bil mi? mam tabi!. 

İşte o kadar... - Emir böyle, adliyeden izin lazım .. 
- üÇüNCü KISMIN SONU _ Gazeteci mesleğinin bütün hilekar 

- KISIM DÖRT _ vaziyetini bir araya toplıyarak izler 
- Neresi orası? üzerinde koşuyor. Fakat bu mümkün 

- 22222. Polis karakolu .. Müdür bey değil.. Nihayet girmenin böyle kabil 
siz misiniz? olmaclığını görünce düşünüyor ne yap-

- Evet benim .. Ne var? sın .. 
- İngiliz villasında ü~ kişinin ölü- - Müddeiumuml geldi mi? 

müyle neticelenen bir cinayet olmuş- - Hayır daha kimse gelmedi.. 
tur .. Tertibat alınclı .. İçeriye kimse gir- - Polis müdürü .. 
miyor.. Sadece bir gazete muharriri - O da gelmedi .. 
muhakkak girmek istiyor.. - Ya doktor .. 

- Hayır kimseyi sokmayın.. Müd- - O da .. 
deiumumiliğe ve hükümet doktoruna Birden yeni bir fikrin şimşeğini kafa-
haber verin.. sında çakmış görerek parmaklarını şa-

- Baş üstüne... kırtlatıyor ve oradan uzaklaş•yor .. 
- Şimdi ben de geliyorum.. On, on beş dakika sonra .. 
Acele adımlarla kapıdan çıkıyor po- Müddeiumumiyi görüyoruz. Otomo-

bilinden iniyor.. 1 açık ve sakit.. ıt 
Nöbetçinin selamını alarak villaya 1 Süharu11 sarı yüzü daha çok sar•r"' ... 

dahil oluyor .. Onun arkasında diğer bir Henüz elbiselerini çıkarmaclığı iç'" ) 
g<:;lge de bu fırsattan istifade ediyor.. rasını göremiyoruz. ,.,ıi· 

Polis n1emuru, hayret .. Göremiyor .. Bu. İ Doktor bütün cesetleri muaycrıe 
nu takip eden dakikalarda doktor da yor .. 

. c· 
geliyor .. En soma polis müdürünü gö- Fakat her üçünde de ayni nctıc · 

diyoruz. Yuvarlak başlı bastonunu sal- - Ölmüş!. 
lıyarak nöbetçinin önünde duruyor.. Sonra da ilave ediyor: . ~1,~ıı' 

- Komiser nerede? - Benim işim bitti mi.ıddcıu· .. y•· 
b T hkik t bilir. · · Tah11 

- İçeride müdür bey.. ey.. a a ı yapa sınız.. ·ı ııel' 

- Kimsenin içeriye girmediğinden rın sabah derakap Morga gönderi '. 
emin misin? 1 Müddeiumumi komisere döntifor· ııt 

1 
. d ~-- Şüphesiz müdür bey.. -=-:- ~~tor beyin sözlerinı u) 

- Vazifene dikkat et.. Ben içeride- değil mı.· . e'lf' 
Raporlarını yazınca tahkikat yim .. 

_ Baş üstüne müdür bey.. kına raptedersiniz .. 
o da içeriye giriyor.. Doktor odadan çıkıyor.. Jl•' 

d d K · ·· dd · i or3d , Nüveyrenin yatak o asın ayız .. Ora· ı omıser ve mu eıumufll eoı .. 

da doktor, müddeiumumi, bir de ser - Müddeiumumi bey.. Ffayrc~;i<l<"t 
komiser var .. O kadar .. Cinayet odası cek bir vak'a bu .. Tabancalara .. d•' 

1 
.. unull 

ne müthiş.. ettim .. Hep ayni marka .. Ve uç 
Zavallı kadın .. O güzel, o !!'!;yatında ağzından birer kurşun çıkmış .. 

macera dolu esmer kadın renksiz yatı-1 - Doğru.. . -cll~r• 
yor.. Çıplak göğsünün, sol memesinin - Evdeki hizmetçilerin ,.azı) 
kenarında donmwı kan lekeleri.. Tam 

1 nasıl? . ..,ı;J<Jt" 
onun yanıbaşında bir tabanca.. l -Hepsi sapsarı .. BirşeY bılın sc'·J<· 

Yerde iki ölü .. Servet ve Süha.. rini söyliyorlar .. MüteferrikaY~ı;ndul<' 
Servetin başı kapının eşiğinde .. Pija- ettireyim mi?.. Yok canım .. Bu ~eyi<' 

masının açık bıraktığı göğsünde onun !arı yerde dursunlar .. Yalnız k 
da kan lekelerini .ııörüyoruz.. Götl<ıV ııörüstürmeyin .. 



EVYORK 
T ezadlarla dolu bir şehir 

··-·-·· 
Barışçı olan herşey bizimdir Bir çikolet fabrikası- reklam için ayda 

61,000 dolar masraf ediyor 

Eski muhariplerin • • • 
ıçtımaına rıyaset eden bir 

anlattı 

Nevyork, mayıs 1937 - Bu doları kimse böyle bir zahmete girmiyor. 
memleketimde gördüklerimi size bir 1 Merkez istasyonuna vardığımız 7'.8• 

filim süratiyle anlatmağa çalışaeağım. I mnn, ayakknbılr>rımı temizletmek icap 
Benim oturduğum 40 ıncı caddedeki 

1 

etti. Yürüye yürüye adamakıllı tozlan· 
otel, 18 katlıdır. Aslına bakılırsa, 17 mışlardı. Buradaki ayakkabı boyacı
katlıdır; çünkü hemen hemen tekmil ları bizim boyacılardan geri kalmıyor-
binalarda olduğu gibi, bu binada da lar. Asıl tuhafı, Nevyorktaki ayak-

Fransız nazırı Fransanın • • • 
sıyasetını 

rn .Paris, 3 ( ö.R) - Paris ilmi ce- istihza edenler ve F ransanın Mil- 13 üncü kat uğursuz sayıldığı için bat- kabı boyacılığının, 1talyanlnrın inhi· 
t' ıyb~ler salonunda eski muharip1e- letler Cemiyetindeki prestijine la- taldır. Odam 11 inci kattadır. Nereye sarında oluşudur. 
,:tl\ ır içtimaına riyaset eden teka- kayt kalanlar, sonradan harici si- go"zu··mu·· atsam sivrile sivrile gök yü- B' k ka d ... ır at yerin üı.-tünde, bir tı a 
tuk na~ırı. B. Riviere mühim bir nu- yasette faaliyetsizliğimizi iddia etti- ztine yapışmış binalar görüyonım. yerin altında olan bu hadsiz hesnp. 

Sulh 
s_oylıy.erek eski muhariplerin ler,harici siyasetimiz olmadığını söy- Bugun" m"'şhur Wallestrcct'e gı'ttim. \ - sız kapılı mermer sarayın bir tnrafın-

L ıstcdıklerini ve buna hizmete lediler ·• Geçenlerde de radyolu bir otomobile d · · .. b.. -~ d k b:-
rıa_ı1 ld d k' F f d an gırıp o ur taraıın an baş :ı .. , 
la rh? uklannı teyit etmiş ve on- ., Hakikat şu ur ı ransa ay asız b' k Manhatanın ucunda bulunan 

ra ıtap ederek demiştir ki hareketlerle sulhu tehlikeye düşür- Bınteteryre ' d g"bnlcihn B .. ilk caddeye çıktığımız zaman karşımızda 
- E k f ha b' 1 a mey anına ı ~~·· uy ncnip denecek kadar eski bir ualı gör-

N l 
Vet, sizler sulh a!lıklarısmız. me istemez. ransanın rışçı ır b' . l'k 1 b danl k•-k· k J 

as k "' Fak b ba I w ır çımen ı o an u mey ı w ·ı a- d'.k y dak. k d ilı . 
..... ~ i hükümet te bir sulh hükü- ananesi vardır. ·at u rısçı ıgı . . . k u · anım 1 nr e aşa tiyarım 
.. ,et d' k k k k kl k b l w d- w .1 napelerde her cıns ve mılletten bırço 1. d 'd k B d ? d' 
ou" lı''kır. Yakın neticeler almak için or u ve or a ı arısçı ıgı egı - . 1 1 d M da b' c un en gı ere c u a ne.> ıye sor-
.., " J J d' Çek" l'k t be-ll 'k ha kımsc e uyuyor ar ı. ey nm ır 
k :r u ere dolu bir sahada hare- ır.. ıngen ı ve en ı rış- .. d <lum.c.Maalesef belediye dairesi!> diye 

et ed k l w d d w 'ld" F A tarafında Okyanos, cGozyaşı a ası> 
sulh er. en hükümet her fırsatta çı ıgı a egı ır. ransa ve vrupa w f dn cevap verdi. Bclcdiyeııin karşısında es-

u ll . . . k" .. 1 .. w .. h f f l ak ad ile Hürriyet anıtlı diger tara m da 
h mı etın derin arzusundan il- 1 ıçı.n ·~tu ug

1
un. en ~ ~ kı obarl •w~- Wodlawna kadar kilometrelerce uza- ki postane var. Yenisi yakında yapı-

~ a~m?ktadır. ( m~ mudaha e. sıyaset~nı a ~ et!ıg~- . .. lacakmı.ş.. Bu postane hakikaten art.ık 
,,,. deçırdıgw imiz ~artlar irinde sizin mız zaman lwı.: kendı prensıplerımı- yıp gıden Broodway bulunuyor. Yuk- k _,_; . p k t 1 . k k 
Jv. =- :ı , .. ·· •• .. k b. l ··kl · t 1 t' ço e.:>=mış. a e muame esı so a • 
S rlh'l'llınız bilhassa kıymetlidir... ze sadık k:ılc. :. Butun guçluklere se ına arı go erı ırma ayan ıca- 1 •~ d k k d ıkla b. d d 

u . . b"l . . t k rk kil" . ..... ence~ a ar aç , ır mey an a 
~ d~~ Yeniden tesisi hiç bir zaman rağmen tavas Lit pro1esıne iştirak et- ret o gesının or nsına ato ı ısesı ıl 
~·ın uttnd d h f l d'kk · · tigw imiz zaman 1a yine kendimize kar- yerleştirilmiş, bu kilisenin içine giril- yaöp w ılydor. b. . 
tı.a • • en a a az a ı at, ıtı- • . . . . . . g e en sonra genç ır Amerikalı 

00 
• .' ıhtıyat ve ısrarlı iradeye lüzum şı saaı ... tı. Bızım ıçın her şeyden zı-ı diği zaman Avrupalıhırdan başka kim- ·ı k 1 •tın g·e k ;,...;ı,. 0 _ 

~ at . l f d ı e ·ır ara gı e arar venn~wr.. . .ı;;x.-

8
.. ermemiştir. Sulhu istemek ve yade kıymetı o an ay alı tavır ve se görülmivor. Kilisenin Avlusu bir me- . ·ık·· ç· 1.1 . ah 11 . d 
"'" k . y ba k' · 

1 
nı, ı once, ın ı erın m a esın e on-

su)hllle iyidir. Fakat harp edilirken hareketlerdır.. anı şımızda ı zarlı.1..--tır. öğle paydosu oldui,ru için yüz- il . ' 
">" u hazırlamakta daha çok me- müthiş kan seylanı durmalıdır ve !erce yıllık lahdin üzerine yerleşmis dan sonra zene erın Harlunında, epiy· 
<-IYet d ·· L..._ • k 1 w .. .. . " ce dolaştırdı. Bu mahallelerin araların-

Ce V~rb ır. Paris sergisinden bir görilnu§ uu ıns~ hasap ıgının l on~ned ~eç- olan mlıstahdemler kahvaltı yapıyor- .. .. .. . 
li rçı u harbi biz yapıyor deği- rimiz doğmuştur. Genç bir demok- zaman tecavüzJ:~ .01~amıştır. Ne mek ıçın er şe~ yapı maga eger. hrdı. da gozle gorulemıyen sınırlar var. Ma-
h ı:,, Fakat bizim kapılarımızda rasi, amansız bir mücadelenin mev- şekli, ne d~. ruhı .~tıbar.ıyle, biz ek- Başkasının ~ayatıyle kahramanlı~ Yaklasınca kapıları kendiliğinden hallenin birinde sade Çinliler, bir diğe-
o~tp .. oluyor ve onun ne kadar sari zuu olduğu zaman bu endişelerimiz seriya bü!uk numayışlerden, yeni gösterecek kıı:n vardır. Madam k~, açılan b~ mağazaya giriyoruz. Bu ma-lrinde sırf zenciler, öbürindc yalnız Ya-

.. Ugunu biliriz. Beynelmilel tesa- halecan derecesini bulmuştur. Çün- 1 formüllerı ortaya atmaktan ikrah vecizeler üzerınde bulunuyoruz, hı- w • ... • l Iıudiler var. Mağaza ve evlerdeki lev· 
nut t hh Çok d f 1 b t . . .. d .. l l h.. gazanın ı:ıırçadan hır dugme tertıbatı ı 1 1 k d' d'll . 1 ıl B ah 1 l aa ütlere riayet fikri sarsı- kü bu demokrasi bizim ana vatanı- ettik. e a ar u eennı ve ihti- zim siyasetımızı e şu soz er e u- . . .. 1 . b ıa ar en ı ı erıy e yaz ı.. u m a -

dark~ kuvvete müracaat edildiği mızla şimali Afrikamız arasındadır. yat vaziyetimiz. tenkit ve alay mev- lasa etmek mu_·m. kü_ndür : «Barışçı ~d·~:: y~~laş_an kil~senınb" glokgtre~ık k u lclerde en hamarat millet Çinlilerdir. 
a ık d ld B d t bb b d ugme uzerıne ge ınce, ır e e ı · on- K cal 'b' b. . 1. b. . 'd· a an itibaren bizim endisele- Fransanın harici siyaseti hiç bir zuu o u. nan ın eşe üsleriyle olan her şey ızım ır.» arın ar gı ı ın ge ıp ın gı ıyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• taktı oluyor ve bunun neticesinde ka- 1 1 . d ' · 

ı k ı ç erm e suratı asık adamlar çok sey-

E • t l k ) ı • ) pı açılıyor. mnJye mJn a a arJ mese eSl SpanyO ÇOCU art Wallstrecl'in en enteresan tarafı, gök- rektir. Zenci kadınlarının kılık ve kı· 

1 
Vaşington, 3 (A.A) - Amerikalı lcre sivrilen yapıların arasında mil- yafctlerindeki renk bolluğu, «alfıimi· • 1 t • 1 ı • ht • ı A f f "k k h · ti den mürekkep bir yarder Morganın bir katlı ynpısıdır. sema> da bile yoktur. Birçok sokaklar· 

ngı ereyı spanyo 1 ı ına az a ~~:~i~!a~ii5ıe~i~: !0::~~ ~~~ ~';!:.t'çe~~:,es,;"o: bu::~:: ~~::cv:~::ı::;:ır ::°'~:: •• •• ki • d k k ı edilmesini talep etmek üzere me- bu semtte yere tükürenlerin çok . olu- danına çevrilmiştir. Zenci çocukları, suru emesın en or U uyo saı nazırına müracaat edecektir. şudur. Nevyorkta yere tükürenler çok sırtlarında, mensup oldukları kulüp-
Jogiliz kabinesi ise de, bu semtteki kadar bol olan bir lcrhı markası olan birer kalın svetcr 

rn \0nb~r~, 3 (A.A) - Havas ajansı kılmaktadır. Fakat amirallık dairesi cak mukabele bilmisil tedbirlerine yer görmedim. giyiyorlar ve her biri bir gangesteri 
UF a ırınden ~ İngiliz harp gemilerinde ecnebi iştiraki kabul etmiyeceklerdir. Londra, 3 ( A.A ) - Yeni Yolumuzun üstünde bir elbiseci ma- andırıyor Hiç birinin ayağında sokak 

ı~.ı ransa hü~ümetinin Almanya ve müşahitler bulunmasını kabul et- Londra, 3 (A.A) - Almanya ile kabine ilk iç1timamdı dünb.alhkşam ğauısına rastlıyoruz. Bu mağazanın ayakkabısı yok. Hepsi de lfuıtiktcn jim-
<c. Yayı ademı .. d h l k • k ed. B' . . .. k··ı b 1 1 d . "'d h 1 1 yapmıştır. çtima a ı assa nastı·k "'uakkabısı taşıyor. 

8• mu a a e omıte- meme t ır. ırıncı muş u u· ta yanın a emı mu a a e mese e- ··n" d ada ın bır' ı' bır' gw b' kar "J ın bütçenin tadiJi meselesi tedkik 0 un e m aşa ı ır yu ı 

n e. celbetmeğe medar olacak her dur. sine dair olan kararları etrafında dolaşıyor. Arkadaşımın temin eltig·ine Nevyorkun civarı, geniş bir otomo-
evı k olunmuştur. <>ld .. çareyi abul etmeğe hazır ikinci müşkül emniyet mınta- yapılan konuşmalar bugün devam ,..................................... .... göre bu adam altı hafladanberi mu- bil yoluyla çevrilmiş büyük bir parkı 

d' u?unu yarı resmi surette bil- kalan meselesidir. Filhakika bazı etmişse de her hangi bir terakki elde fevkalade tehlikeli harekata, deniz ayyen iki nokta arasında her gün ayni nndırıyor. Bu büyük parkın orasında 
n~ttnış ve İspanyol limanlarında em- kimseler kontrolü temin etmekte !edilememiştir. Ademi müdahale ve hava üssü teşkil etmektedir. şekilde mekik dokuyonnuş.. Göğsün- burasında mezarlıklar var. Mezarlık 
d ıyb~ mınt~kaları ihdası meselesin- frankistlere ve bilmukabele asile-

1 

komitesi için de heniiz bir toplantı Buna binaen hükümetçiler filo- de terzilerin grev jJfuı ettikleri yazılı, deyince luhidler, mezar taşları anla-
oİ ır prensıp ihtilafı elde edilmiş rin ellerindeki limanlarda demirle- tarihi tespit olunmamıştır. lan yoluna girince bu bölgede vasi bir levha taşıyor. Fakat onun levha- şılmasın, meuırlık, her biri bir anıtı 
t krn~sına rağmen mühim bir takım miş olmalarından istifade ederek Londra, 3 (A.A) - Matbuat mikyasta harekata pek ala teşeb- nd ran ve birer sa t · 1 b e n k - sına aldıran yok. Mağazanın alış verişi a ı na escrı o an üyük 
1 k . 

1 müşkülat ve bilhassa kol- hükümetçiler haberler verebilecek- Doyçland ve Almeria hadiselerine büs edebilirler. Buhran bitmis, ol- t" bel d .. kk b e t f yerinde; çünkü Amerikalılara cYapma ur er en mure cp ir mahalledir. 
h'ıll ı . _tenkil meselesi lspanyol sa- ' lerini ileri sürmektedirlr. kapanmış nazariyle bakmaktadır .• makla beraber Almeria bombardı- G · l b'ld··· e denildikçe, onlar inat için aksini yapar- oz a a ı ıgıne uzun ve geniş olan 
hali rı?ın ~ontrolü işinin sür·atle En büyük müşkül olan 3 cü 1 Bu meseleye bu sabah hiçbir baş ma- manının bilhassa ispanyada derin in-

1 
çayıra, bazısı bir şatoya bazısı bir köy-

ı ed~lrnesıne mani olmaktadır. müşkül lspanyollar tarafından ya- l kale tahsis edilmemiştir. Yalnız tibaı bakidir. Londraya gelen ha- ar. 1 d f kat w 

n l 1 Al Broodway ile 6 neı caddenin teskil ü evini an ıran, a çogu modern 
,, gı tere hükümeti Fransa, ltal- pılması muhtemel bir taarruzu !siyasi muharrirler İtalya ve - berlere göre • hükümetçilerin hid- - ill", 
,a Ve Al ı 1 . d .. 1 k 't d ettikleri dört yol ağzında Wrigley çik- stilde yapılmış olan v· aıar serpilmiş. 
k manya hükümetlerinden müştereken tenkil mese esın e mun- manyanın ademi müdaha e omı e- eti ve infiali pek derin olmasına l:I ili d b 

0 ntr ı·· · ı l d b. · J • Jet fabrikasının bir reklamı var. Bu er v· anın önün e ir veya birkaç 
,, • .0 u ıcra eden filoların emni- demiçtir. İngiliz nazır arın an ır sıne tekrar celbine matuf gayret en rağmen asiler de Alman müttefik-
,ctını 1 l 'l . ahl'l l reklamdır. Gündüzleri muazzam bir tane lüks otomobil duruyor. Burada le zıman altına alabilecek usul- çoğu böyle bir sistemin ngı tereyı t ı etmektedirler. erinin bu hareketinden dolayı fev-

t tekl'E l k i 1 h 1 fı k f l .. "k B l b b M h G k 1 d • l Al reklam bugün Nevyorkun en büyük oturanlar, Nevyorkun oldukça zengin p . ı etme erini isteme üzere spanyo i ti a na pe aza suru - ununa era er anc ester u- a a e memnundur ar. merianın 
arıs R k d' l d' d · t b h demır· ıs· keleti andırıyor. Fabrı'ka bu butjuvazisidir. lf' ' oma ve Berline bir sualname lemesinden endise etme te ır er .. ar ıan gaztesi Lon rada umumıye ombardımanı ispanya i tilafının 
l~ndermek tasavvurundadır. Filo-1 Bu nazırlar dÖrt milletin sıkı itibariyle kabul. edilmiş olan fikrin gösterdiği nasyonalizm dahili har- reklam için ayda 12,000 dolar k1ra ve Yolumuzun üstünde rastladığımız 
:r ı'n Ve tesanüdü prensibi kont- 1 surette teşriki mesaide bulunmala- hilafına olarak kontrol gemilerinin bi bir istiklal harbi haline koymak- 49,000 dolar da elektrik parası ver· otomobillerin hemen hepsini kadınlar 
e~ e beYnelmilel bir mahiyet izafe rının büyük Britanyanın aleyhtar bütün İspanyol limanlarında demir- tadır.. mekteclir. 1 idare ediyorlar; pa1:1yı. ~n koca-
Relll':ktedir. Filvaki bu prensip her olduğu evvelce ilan etmiş bulu~- lemesinin p~k te arzuya şayan ol- Londra, 3 (A.A) - Sabah gaze- Geze geze geldiğimiz 39 uncu cadde l ları trenle şehre gıtm..şlerdır. Bu ko-
ec rn~ .. e faaliyetini tahkike memur duğu bir nevi dörtler misakı teşkıl madığı kanaatinde bulunuyor ve teleri kontrol gemilerinin emniyeti- deki bonmarşenin Avrupadakilerdcn calnr, akşamleyin geri döndükleri za
lli rıe ı müşahitler bulu~masını der- ' etmesinden de endişe etmektedirler. diyor ki : ni temin için icap eden zımanla- yalnız bir farkı var. O da, müşterile- man, hepsi istasyonda toplanarak bil· 
la: etmekte ve bu suretle İspanyol-! Diğer taraftan İspanyada i~ti.laf Kontrol gemilerinin Palmaya ve rın araştırılması meselesiyle meş- rin mağazayı müteharrik bandlar üze-I yük taksi otomobillerine doluyor ve 
le 

1 
kontrol yapmakta olan gemi-· halinde bulunan iki taraftan bırıne Balear limanlarının diğer adalarına gul olmaktadırlar. Umumiyetle rinde dolaşmalarıdır. Bonmarşenin her mektep çocukları gibi, birer birer ev-

bi:e ta:ırruz etmek hususunda her 
1 
veya diğerine sempatisi olan dev· girn:esi ~ayanı arzu değil~ir. ~~l- zannedildiğine göre bu husustaki katına bu bnndlarla çıkmak mliırikün- lerine bırakilıyorlar. 

ha.haneden istifadeden mahrum letler kendi dostlarına karsı alına- hakıka bu adalar hükümetçıler ıçın görüşmeler ilerlemiştir. dür. Merdivenler de var. Ama, hiç 1 
( .. •) 
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!,. Zı..n : ı ok Dil Tefrika No: 45 

tnauı 13 
Oğl~ UDda bir hayır \'ardır. Haydar-
tı\ak ~.Yazdım, fıkıbeti 1stanbulda asıl
hut d~Idu. Belki hu da böyle olur. Ya-

ı e~· . 
haktan gunı kabul ederler, onu sureti 
hu kabul edip, lstanbula varınca 

tl.zılıyı d • 
d~ . a asarlar, hadi o da olmazsa 
görlllUş dıye .al'dığı benden bir iyilik 

bedi olur, a..>sl edinirim .. 
itqı<!rtı ~~ ~ern n katibini çağırdı, divit, 
041n V t~~ıt hazırlatıp, eski arkadaşı 
bir llı<!~:ıfızam Murat ağaya (paşa?) 
§u İdi: P Yazdırdı. Ağanın mektubu 

tbevletıu 
ltuıılll f ' ntufotlu, merhnmetlu .sul-
~iz I!;. endun. Evvel hatırı scriflerini 
ı,.k 1P sual d · s A ~ -·ırtı1 •1 . e crım. elam ve sena-
.. ı etıp tl . 
~e.re .:ı aıma sıhhat ve afiyet 
rı •-· "'CV lctl k • ·~ dij . e aun ve berhudar olınn

erun. 
l3eruın haki 

~enin tahr·k.atlu karındaşım, işbu 
~du.r ki ırınde hasıl olan ricamız 

: Ratı w ı reıo~ u cfonilcn mezbur 

bu zaınanadek başımızda, haylu işler 
görüp, ibadullah payiınal etmiştir. K en
dusi bir eri bnhadırı lıabistir. Üzerine 
bu kadar i.imeru ve asker tayin olunup 
fukara it'ap olundu, zafer bulmak dahi 
malum değildir. Bu makule alem ifrazı 
şekavet olanların nicesi ahzolunup ec
zası verildi. 111n ki bu bahadırın hakkın
dan gelmek henüz müyesser olmadı. 
Zamanı devletinizde ha birinin cürmü 
affolunup sairlerinin istimaletine senet 
olsun, suubetli i"'lcrcle istihdam olun
mnğa liyakati vardır, nasihat kabul et
mezse sonra hakkından gelinmek eshcl
dir. Şimdilik kendusuna bir mertebe 
verili.ip defüşcr olunsa gerektir, sözü
müzü ricamız kabule knrin olmasın di
leyüp hatmükelfun ile neticeye intizar 
eyleriz, illa ferman sult.anımındır . ., 

Absi ağa; mektup tamam olunca he
men dürerek en gözü yılmaz adamların
dan birislııi atlandırıo İstanbul yoluna 

saldı: .. . . . w 1 tir. 1 De~i. Bir müddet daha görüşüp, Ka- 1 adam, küçük bir tepeyi aşınc.a, yolun 
1kı buçuk gun ıçınde Absı aganın na- - Var ne yaparsan yap! Bu kahra- tırcıoglunu , gelecek cevaptan sonra uzağında beş on karaltı gördü, atmı 

mesi Vczirifızaın Muradın eline varmış- manı Osmanlı devletine mal eyle, bizim, karşılamağa gidecekler seçildi, mektup- sürdü, kendisine bir can yoldaşı bulmak 
tı. Açtı, okutturdu. İstanbul zaten Ka- olsun.. ! ların kimler tarafından yazılması karar- yahut köylü iseler, köylerine misafir 
tırcıoğlundan korkuyordu. Ab.s.i ağadan Kösem Sultan bu sevinçle sadrazamı laştırıldı, a~Tıldılar. olmak için koştura koştura onlara ye-
g~le~ bu mektup,, sanki Katırcıoğlun~ 

1 
hayli memnun etti!. ; Divan dağılır dağılmaz, mektup yaz- tişti. 

rı~..ısıyle y&zılmış bir mektup telakkı 1 Sadrfı.z.'l'n Murat ağa huzurdan ay- ı mağa memur edilen, Yeniçeri ağası ile - Selflmaleyküm! 
olunmuş, korkularına gururlarını ka-1 rıldıktan sorıra alelacele tekrar divanı 1 müneccim başı, Budakzade ve şeyhül- - Aleykümselam! ağa! 
rıştıran ve o gün kubbe altına mahza kurmak için bütün vezir ve ağalara ha-ı islum, Kadıasker ve arkadaşları Absi - Nereye böyle nğalar? 
bunun için toplanan vüzera divanında her saldı. Yine kubbe altında toplandı- ağaya ayrı ayrı nameler yazıp, Katırcı- Bunlar dört beş kişilik silahlı bir k 
uzun ~dıya görüşüldü. Hepsi de Ka-; lar. Katıreıoğlu için Kösem sultanın 1 oğlunun affedildiğini ve kendisine Bey- file idi. 
~ı~cıoğluna bir paye verilmesi taraf~ı I sözlerini sadrazam hepsine açtı. Ve: ı şehri viltıyeti beyliği verildiğini, ferma- - Şuracıktaki köye! 
ıdıler ama, mektubun sanki onun rıca- - Gayri bu emrivnKidir, KatırCJoğlu nını almak ve Sultan huzuruna çıkmak - Ya! yakında köy var mı? 
siy le yazılması telakki.si, ce,rabın doğ- 1 Şah Mehmet kahramanına güzel bir 1 için 1stanbula gelmesini, geleceği vak- - Sen nerelisin amca? 
rudan doğruya divandan ve sadrazam-! eyalet beyliği vermek lllzımdır. Ben 1 tin bildirilmesini, kendisine karşı çıka- - Ben Çay kasabasındanım! 
dan değil başka ağı7Jardan verilmesine 1 kendi kararın1ca Beyşehri vilnyeti bey- caklarını anlattılar. Cevap bekliyen - Nereye böyle? 
karar verdiler ve divanın sonunda, eli-• liğini münasip gördüm. Absi ağanın adamına bir hayli hediye- - Çay kasabasına gideceğim ama, 
ne naml'yi alan Murat ağa, izin istiyor. Dedi. Hepsi de: }er vererek koynunu da beş on mek- vakıt dar, yarın yola çıkarım, eğer beni 
Kösem sultanın huzuruna girdi, name- - Münnsiptir, lilyıktır! tupla doldurup geri gönderdiler. köye misafir alırsanız Allah sizden razı 
yi verdi. Kösem sultan mektubu oku- Sesleriyle bu tnyini tasvip ve tasdik .. ... .. ... ... .. olur. 
duktan sonra: ettiler. Murat ağa sözüne devam ede- Absi ağanın adamı, ağasının umma- - Biz de orada misafiriz ama, hadi 

- Derh,al! dedi! Derhal! Katırcı- •ı rek: dığı cevaplarla koynu dolu Afyonkara- bakalım, seni yanımıza alırız, dediler. 
oğlunu htanbula çağırın, kendisine en - Ancak dedi, devlete karşı hayli hisarına doğru giderken, yolu Hamideli - Demek siz köyde idiniz ha! diyen 
güwzel bir vilayetin beyliğini vererek ı isya~ar yapıp encamında nedametle I sancağı tarafına ul,rran1ıştı. Durup, din- adamı ortalıırına aldılar. 
çagırın! Absı ağayı vasıta tutarak paye talep 

1 
ıenıneden yollardan geçip giden biçar~; [•] Maalesef tari1ıçi o zamanın teri-

. - Biz de divanda buna karar ver- 'leden [•] Kntırcıoğluna benim tarafım-ıHamidelini iki üç saat geçmişti. Vakıt rinc kapılarak birçol~ tezatlara garkola· 
dik sultanım! dan name yazılmak doğru değildir. Siz- ·ı akşam karanlığı idi. Yakınlarda bir köy rak, Katırcıoğlu, bu betJliği kendisi is-

- Çok iyi etmişsiniz! Yarın onu kar- ler aranızda bu işi yapıp, nameler sa-
1 
bulup istirahat etmek meramiyle atına temiş gibi göstermişlerdir. Fakat tarih 

şılamağa adaınlar gönderin.. t larak ferman ve mansıbın alması için . daha fazla hız verdi. Ortalık iyice ka- silsilesi takip edilirse böyle olmadı§ı 
- Sultanım muvafakat cevabın alın- fuıitaneye gelmesini yaı.ınız, erkanı dev- il rarilık olmadan, karanlıkta yolları tahakkuk ediyor. 

dıktan sonraya tehir edilse daha ~erek- 1 let bu işi görsün. kaybetmeden gireceiai kfurü riü,şüneıı - Bitmedi -



Sahife 6 \'ENIASIR 

Bir Alman mecmuasının 
boğazlara ait yazısı 

Atatürk memleketi boğazların en 
son mücadelesinden muzaffer çıktı 

Arnavutlukta yaşmak .. 
Kralın kız kardeşi Prenses Makside 
bütün Arnavut kadınlarına misal oldu 

Arnavutluk modern hayata in-
cVölkerbund> adlı Alman mecmuası 

c1936 yılında bahri siyasetin umumi 
unsurları hakkında mülahazalar> baş

lığı altında boğazların tahkimi hakkın
da dikkate şayan bir etüd neşretmiştir. 
Bu tedkikin bazı kısımlarını terceme 
t!diyoruz: 

dan yeni bir Türkiye doğdu. Bu Ana- tibaka çalışıyor .• Son zamanlarda 
dolu ve şarki Trakyaya münhasır bir Arnavut kadınları çarşafı bırakma
devletti. Sevres muahedesi artık, la- ğa ba~lamışlardır. Bu hareketin ba
yık olduğu gibi, bir kağıt paçavrasın- şında kral Zogonun kız kardeşi 
dan başka birşey değildi. prenses Makside vardır. Prenses 

Bunun yerine 24 Temmuz 1923 de sarayın bir penceresinden bakınca l 
Lozan muahedesi ikame edildi ve cBo- Tiranın büyük caddesinden geçen 

BOGAZLAR ETRAFINDA ğazların serbestisi hakkında> yeni bir Avrupalı kadınları görüyordu. Fa-
MüCADELE mukavele yapıldı. Bulgaristan ve Sav- kat prensesin yatak odası Şark tara-

Azof kalesinin Deli Petro tarafından yet Rusya da bunu imza ettiler. fından Tiranı tahdit eden bir dereye 
zaptından, yani 17 inci asrın sonundan . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , .. ... ... ..• açılır. Akşam Arnavut kadınları 
beri deniz yolu her taraftan muazzam Türkiye için hükümraniyet hakları- burada çamaşır yıkamağa veya 
coğrafi manialara çarpan Rusya impa- nın bu son tahdidini de muvakkaten hayvanlarını sulamağa gelirler .... 
:ratorluğu gözünü daima Bizans üzerine kabul etmek zaruri olmuştu. Fakat Bunlar üç ay evveline kadar sım 
dikmişti. Burasını Karadenizin anahta- diğer taraftan Lozanda tesbit edilen sıkı kapalı idiler .• 

la Prenses Makside, Atatürk Tür-n, harici dünyaya çıkış yolu ve cenubi esas r genç cümhuriyete bilhassa 
kiyesinde kadınlıg" ın kazandığı hürRusyanın istila kapısı sayıyordu. Bu müstacel bir haricl siyaset vazifesi tah-
riyet ve inkişafı imrenerek takip sebeple boğazlar meselesine verilen mil ediyordu. Boğazlar mukavelesinin 
etmiştir •. Türkiyede kadınların, genç bütün hal şekilleri Rusya ile Akdeniz yeniden tetkiki Atatürk siyasetinin, 
kızların yaşamak sevinci taşıyan 

rakipleri ve bilhassa lngiltere arasın- gerek dahilde ve gerek hariçte, bütün çehrelerini artık gizlemediklerini bi, 

1 

· ~ 

:/§. 

da hazan askeri hazan diplomatik mü- gayretlerini o andan itibaren bu işe lir.. Halbuki Arnavut kadınının ta
cadelelerin mütareke safhalarından iba- tahsis etmiştir. Böylece clahill sahada lii hiç değişmemiştir.. Genç kız 
ret olmuştur. ıslahat ile ve milll hissin takviyesi su- evinde kendi yaşında delikanlılar-

Hindistanda İngiliz imparatorluğu- retiyle 1919 da yere serilen impara- dan uzak yaşar. Sonra tanımadığı Arnavut kralının hemşireleri Prenses Müzeyyen, Prenses Makside ve Prenses 
nun kuruluşundanberi boğazların ser- torluğun enkazı üzerinde kurulan dev- bir adamla evlendirilir. Annesinin Ruhiye, harbiye nazırıyle birlikte 
bestisi şarkta İngiliz siyasetinin daim! !eti tahkim etti. Türk devletinin askeri nezaretinden kaynanasının esare- oluyordu.. ı Hemen kendilerini tanıyanlar ol-
sıkıntısı idi ve boğazlar şark meselesi- ve siyasi vaziyetini inkıtasız bir şekil- tine girer.. Makaidenin ilk zaferi muş ve haber bütün şehre yayıl-
nin merkezini teşkil ediyordu. Karade- de ıslah etti. l1k önce 1921 de Sovyet Gençlerin ittiyakı Prenses Makside kardeşi kral mıştır. Halle geçtikleri yerlerde top-
niz 15 inci asrın sonundanberi kapalı Rusya ile bir dostluk muahedesi yap- Paris veya Romada tahsil eden Zogoya ekseriya Atatürkten misal lanmıştır. 
bir Türk denizi idi. 1774 te bu vaziyet tı ve Türkiyenin Balkan devletleriyle gençler : «Ah 1 diyorlardı. Arnavut- almasını tavsiye ederdi. Ancak bu- Kuyumcuların gümüş bilezikler 
değişti. Rusya küçük Kanyarca mua- münasebetlerini inkişaf ettirdi. Bu da lar fesi taşımasalar, Arnavut ka- sene şubat sonlarına doğru kral Zo- imal ettikleri kuyumcular sokağın
hedesiyle Karadenizde Rus bayraklı 1934 de Balkan paktının imzası neti- dınları da yaşmaktan kurtulsalar!» go kararını verebildi. Kız kardeşini da hiç bir mırıltı olmamıştır. Saraç
gemiler dolaştırmak hakkını kazandı. cesini verdi. Beynelmilel vaziyet daha Avrupalılar : Buna ne lüzum var! davet etti : !arda belirli belirsiz bir fısıltı pren
lngiliz-Rus rekabeti de bu tarihte açıl- karanlık bir şekil alırken Türkiyenin Diyorlardı •. Kıyafetle İş bitmez ki. _ 25 martta, dedi, çarşaf taşın- sesleri karşılamıştır. Fakat balıkçı
mış oldu. Böylece 1798 de boğazların vaziyeti gittikçe daha ziyade sağlam- İstanbul bir garp şehri oldu. Hiç ol- masını meneden bir irade çıkacaktır. lar içinde prensesler tahkir edil
açılı.ş-kapanış oyunu başladı. 1774 ten !aşıyordu. Böylece Türkiyenin müd- mazsa Tiran hususiyetini muhafa- Fakat çok muhalefet gösterilmesi miştir. Buna rağmen güzel yüzle-
1923 k da d · t ile · ·· • · t · ka d 1 rını köylülere göstererek kol kola senesine a r boğazların vaziye- eıya ını rı surnıegi münasıp gö- za e sın.. mümkündür .• Sen ve kız r eşe- Ö 
t. •· t ki d A · k.ı du · B" yürümeg" e devam etmişlerdir. yle ıni tayin eden muahedeler 14 ten az recegı saa ya aşıyor u. Kat'! hadi- rnavut gencı zıyor . - ır rin her tarafta açık yüzle gezerek ki, gergefçilere geldikleri zaman ade-
değildir. Bunların her biri geçit mese- se İtalyanın Habeş teşebbüsü oldu. Şarklıyı Avrupalı gibi geydiriniz, o l l l 

d A d k · K misa o ma ısınız. ta meserretle karşılanmışlardır.Ka-lesine başka bir hal şekli veriyordu. lngiliz - İtalyan gerginliği Türk pla- a vrupalı gibi üşünece tır. a- y 1 1 kod "ttiler 
d 1 d k e prenses er Ş raya gı · dınlar onların önüne gelerek yaş-Bazan İngiliz tezi, hazan açık kapı si- runa ancak müsait bir vaziyet ihdas ın arımızı yaşmakların an urları- 1 kod A 1 - d" • k 

1 k k 1 k ş ra rnavut ugun mı mer e- maklarını açıyor, hiç bir erkeğin o 
Yaseti, hazan Rus tezi, bazı bog"azların edebilirdi. Son kanun ayında lngiltere nız, esir oma tan da urtu aca tır. d B d h h .. 

P M k d · d dah zi ir. ura a emen emen mus- zamana kadar görmedig" i yanak ve kapalılığı, hazan da ikisi ortası bir esas diğer Akdeniz devletlerine, !talyaya renses a si e içın ava a ] dı 
b · · O · k ı··b·· d A lı takil vaziyette kabi eler var r .• dudaklarını gösteriyorlardı.! hakim oluyordu. karşı müşterek bir cephe teşkili için asıttı. ' tenıs u u un e vrupa k b k 
kadınlarla karşılaşırdı.. Bunlar ku- Kralın emirnamesi çı ınca ir ço Dava kazanılmıştı. 25 martta kra-

1919 da Osmanlı sultanına kabul et- müracaat ettiği zaman, Türkiye mu - ·ı J k J 1 1 d" · f · b"k d"l - lüpteki Arnavut kadınlarına mü- aı e er, ız arını ace e ev en ırmış- im iradesi muhale etsız tat ı e ı -
tirilen Sevres muahedesi Osmanlı dev- vafakatini bildirmekle beraber ayni 1 d M d 1 k 

savi muamelesi yaparlardı. Fakat er ir. erasim en evve açı yüz- di .. 
!etini hükümraniyet haklarının geri ka- zamanda Çanakkale hakkındaki müd- 1 ·· ··ı 1 · · · ı 1 b · · d" ki · d' A 

Yolda gördükleri yaşmaklı Arnavut e goru meme erı ıçın şte unun ıçın ır şun ı rna-
lanlarından da mahrum ediyordu Fa deiyatını da ileri sürdü.. d k d la A j 

· - kadınlarından sakınırlardı. Prenses lıkodra sokaklarında vut şehirlerinde e a ın r vrupa ı 
kat Türklerin Yunanlılara karşı kazan- Konferans reddedilseydi ne olacaktı? kendi ırkdaşlarının aşağı bir ırk Prensesler, üçü de, ayakla İş- kılığında dolaşıyorlar! 
dıkları parlak zafer üzerın· e lngilizl" erın· Çok muhtemeldir ki Türkiye hakkını 1 • d · kod kakla d · 1 d" .. n ' Soll'»' dan muame esı görmesin en müteessır ra so rın an geçmış er ır. --.u-ana - -
boğazları için beynelınilel bir hale sok- kendi kuvvetiyle tanıtacak, boğazları •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mak ümitleri de Rusların İstanbulda tahkim edecek ve mukaveleye iştirak 

yerleşmek ümitleri gibi suya düşünce etmiş olan devletlerin muvafakati ol
Büyül< Britanya Avrupa muvazenesi- maksızın geçit rejimini bizzat tesbit 
nin muhafazası rolünü tekrar ele aldı. eyliyecekti. Bunun için, vaziyeti cKa
Bu muvazenede boğazlar, dünya harbı- nuni> sahada muhafaza etmek ancak 
nın tecrübelerinden sonra, daha mühim Türkiyenin haklı taleplerini kabul et
hir unsur oluyordu. Bu tecrübelerin mekle mümkündü. 
beliğ izleri ise Gelibolu mezarlıklarında 21 Temmuz 1936 da Montröde imza 

ve bu civarda batırılan gemilerin tek- edilen boğazlar mukavelesi hiç şüp
nelerinde bulunabilir. hesiz Türk diplomasisi için parlak bir 

Arada, Türkiyeyi kurtaran Mustafa muvaffakıyettir. Türkiye bu suretle 
Kemfil, iç ve dış düşmanlarına karşı Lozan muahedesinin son zincirlerini de 
iki sene süren kanlı bir mücadeleden kırmıştır. Yeni statü dahilindeki mev
sonra, zaif Sevres porselenini tuzbuz kil son derece kuvvetlidir ve şüphe

etmişti. Osmanlı imparatorluğu inhi- sidir ki gittikçe daha ziyade alakadar 
tat devrini dolduran bütün hacaletlerle devletlerin dostluk tekliflerine mu
ortadan kalktı ve Mustafa Kemalin hatap olacaktır. Atatürkün memleketi 
idaresi altında siyasi ve manevi bakım- cadeleden muzaffer çıkmıştır. 

Bütün mekteplerde imti
hanlar bugün başlıyor 

Orta Maarif Vekaleti bu sene de 
mekteplerde muallim imtihanı açıyor 

Lise ve orta mekteplerde kanaat not- rının reisliği altında ve kültür direk
ları ile sınıf geçemiyen sözlüye kalan törünün uygun göreceği muallimlerden 
talebelerin imtihanlarının yapılması- ayrılacak azalardan müteşekkil ola
na bugün başlanacaktır. Mekteplerde caktır. İmtihan suallerine verilecek ce
irotihanların icrası için icap eden ter- vaplar en geç haziranın 21 ine kadar 
tibat alınmıştır. kültür bakanlığına gönderilmiş ola-

Kültür bakanlığı orta mektep mu- caktır. 
allim kadrolarındaki boşluğu doldur- Kültür bakanlığı imtihan evrakının 
mak üzere geçen sene açılan imtihan tetkikini bitirdikten sonra kazanan
gibi bu sene de bir imtihan açacaktır. )arı iliın edecek, ayrıca şifahi lmtihan
lriıtihanlar bu ayın on beşinde başlı- ]arın günlerini de tesbit ederek kültür 
yacak ve öğretmen mektebi mezun- direktörlükleri vasıtasiyle kazanarılara 

!arı arasında yapılacaktır. Bakanlıkça bildirecektir. 
tcsblt edilen imtihan programını yazı- • ••• • •• •••• •• • •••• 

Burslalı Bay Mehmet yoruz: 
15 haziranda Türkçe, 16 haziranda 

tarih - coğrafiya, 17 haziranda riyazi
ye, 18 haziranda fen bilgisi ve bioloji 
gruplarının yazılı imtihanları yapıla

caktır. Her grubun imtihanları iki kıs
ma ayrılacak, bir kısmı öğleden önce, 
diğer kısmı öğleden sonra yapılacak

tır. Öğleden evvel ve öğleden sonra 
yapılacak imtihan sualleri ayrı ayrı 

urflar içinde bakanlıkça gönderilmiş

tir. Zarflar imtihan komisyonu reis
teri tarafından azaların önünde açıla

<iaktır. Komisyonlar kültür direktörle-

- Baş taralı birinci sahifede -
olmakta imiş .. 

Buna mukabil baytar bay Aziz 
artık bu hadise ile alakadar olma
maktadır. Kendisi çocuğundan şüp
he etmediği ve ızhar edilen şüp
heleri izale ettiği kanaatinde bu
lunduğu için fabrikatör bay Meh
metle temas etmemekte ve işiyle, 
gücüyle meşgul olmaktadır. 

Buca nahiye müdürlüğünün ha
c!iseyi tahkik etmekte olduğu öğ
renilıni ,ıir .. 

Telsiz kanunu 
Proje hükümete 

kontrol hakkı 

• bir genış 
• 

verıyor 

Telsiz kanunu Kamutay encü
menlerinden geçmiş ve ruzname
ye alınmış ve Kamutayca ko
nuşulmuştur... Projeye göre elek
tromanyetik dalgalar vasıtasiyle 
her nevi resim, işaret ve sesleri ver
meğe ve almağa yarıyan bütün telsiz 
tesisleri ve işletmesi hükümetin in
hisarı altındadır. 

Türk topraklarında Tüı k deniz 
veya hava gemileriyle tayyarelerin
de her nevi telsiz tesisatı vücuda 
getirilmesi ve ruhsat alınarak ev
velce yapılmış olan tesisatının yer
lerinin veya cihaz ve teferruatının 
her hangi bir suretle değiştirilmesi 
Bayındırlık bakanlığının iznine bağ
lıdır .. 

Lise ve yüksek mekteplerde ve 
Üniversitede ders icabı yapılacak 
telsiz tesis ve neşriyatı Kültür ve 
Bayındırlık bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak esaslara göre 
yapılacaktır. Görünmez ziya ile ça
lışan ve uzak ile irtibata yarıyan 
bütün cihazların kullanılması yal
nızca orduya ait olacaktır. Ancak 
lüzumu halinde bunların resmi 
müesseselerde kullanılmasına Ba
kanlar kurulunca izin verilebile
cektir. 

T eftİ§ ve tetkik 
Bayındırlık bakanlığınca kendile

rine salahiyet verilmiş olan memur
lar Türkiye dahilinde bulunan Türk 
veya yabancılara ait bütün telsiz 
tesisatının teknik ve işletme cihet
lerini tetkik ve teftiş edebilecekler
dir. Deniz veya hava gemileriyle 
tayyare sahipleri ve gemi adamları, 
pilot, makinist ve bütün alakalılar 
memurlara kolaylık göstermekle 
mükelleftirler. 

Karada umumiyetle telsiz verici 
tesisatı vücuda getirmek için hu
susi şahıslara ve müesseselere ruh
sat verilemiyecektir. Ancak lüzu
mu halinde resmi müesseselerde 
böyle bir tesisat vücuda getirilmesi
ne Bakanlar kurulunun karariyle 
ruhsat verilecektir. 

Alıcı cihazlar için de ruhsatname 

alınacaktır. Reaksiyon devresi an
ten üzerine doğrudan doğruya te
sir eden alıcı cihazların kullanılması 
yasaktır. Yabancı devletlerin Tür
kiyedeki siyasi memulrarı ruh:ıat
namelerini Dış bakanlığının tavas
sutuyle Bayındırlık bakanlığından 
alacaklardır. 

Tesislerin bir yerden diğer bir 
yere değiştirilmesi halinde veya 
tesisatın kaldırılmasında yazı ile 
posta idaresine bildirmek mecburi
yeti konulmuştur. 

Bu proje yürürlüğe girdiği ta
rihte mevcut veya bu tarihten son
ra faaliyete konulacak gerek doğ
rudan doğruya ve gerek hatlar ve
ya mecralar vasıtasiyle telsiz alı
cılarında karışıklıklar doğuracak ih
tizazları neşreden elektrik veya ma
kina tesisatı sahipleri veya işleten
ler bu karışıklıkları düzeltmek ve 
bu mümkün olmadığı takdirde 
azaltmak için gereken tertibatı al
makla mükellef bulunmaktadırlar •. 
Projede aynca deniz gemilerindeki 
telsiz tesisatı, istasyonları ve bun
ların muhabereleri hakkında hü
kümler vardır. Karada, havada ve 
denizdeki Türk askeri telsiz istas
yonları bu kanunun hükümlerine 
tabi olmamaktadır. 

Harç ve ücretler 
Türk deniz ve hava gemileriyle 

tayyarelerine verilecek telsiz tesi
satı ruhsatnameleri için on beş lira 
ve gemi telsiz muhaberecilerine ve
rilecek şelıadetnameler için beş lira 
harç alınacaktır. 

Telsiz istasyonları vasıtasiyle neş
rettirilen ilan, reklam vesair trans
misyonlardan alınacak ücretler hak
kındaki tarifenin tespiti de keza 
Bakanlar kuruluna aittir. Devlet 
müesseseleriyle umumi menfaat 
müesseselerinin yaptıracakları ilan, 
reklam vesair transmisyonların ta
mamı veya bir kısmı ücretten muaf 
tutulabilecektir. 

Kanuni müddet İçinde ücretini 
vermiyenlerden bu ücret, hiç bir teb
li2e lüzum kalmak•ızın yüzde yirmi 
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fazlasiyle alınacaktır. 

Bu projenin hükümlerine göre 

esasen ruhsat verilmesi caiz olmıyan 

kimselerden verici veya hem verici 
hem alıcı telsiz tesisatı vücuda ge

tirenler hakkında bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezası hükmo

lunacak ve tesisat zapt ve müsade
re edilecektir. Ruhsat alması caiz 

olmıyan kimseler tarafından ruh
sat alınmaksızın verici veya hem 
verici hem alıcı tesisler vücuda ge

tirilirse bir aydan altı aya kadar ha
pis veya yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası alınacaktır. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı te

sisat veya cihaz vücuda getirenler 
veya kullananlar hakkında 25 lira
dan 250 liraya kadar ağır para ceza
sına hükmolunacaktır. 

CUMA 4 HAZiRAN 1937 

Vindsor 
Dükü ve Düşesi 
- Sonu J.~•inci sa.hileden -
Vindsor dükası ile Bn. Vally 
Varfieldin düğün günü gelmişti. 

Bütün memleketlP.rden gelen 
200 gazeteci ve sinema opera• 
törleri Cande şatosunun esra· 
rını yazmak ıçın ellerinden 
geleni yapıyorlardı. Fakat bir 
polis kordonu şatoya girilme· 
sini menediyordu. Hatta bir 
polis tayyaresi de Cande şa

tosu üzerinde uçuyor ve diğer 
tayyarelerin şato üzerine yak· 
!aşmasına mani oluyordu. 

Bununla beraber Cande ma• 
likanesinin içinden bir derenin 
geçmesinden istifade ederek 
bazı gazeteciler parka sokul· 
mağa muvaffak olmuşlarsa da 
zabıta tarafından yine dışarı 

çıkarılmışlardır. 

Vindsor Dükası ile Bn. Var• 
feld sabah saat 8 de uyanmış· 
!ardır. Saat 9.40 da Mons şeb· 
ri Ingiliz kolonisi erkanın• 

kabul etmişlerdir. Saat 5 de 
Mons belediye reisi ile hususi 
ruhsatı haiz beş gazeteci 
Cande şatosuna girmişlerdir. 

izdivaç merasimi saat 11.30 
da başlamıştır. Saat 17 de Dük 

ve Düşes dö Vindsor şatonun 
muzika salonuna girmişlerdir. 
Burası küçük bir kilise haline 

sokulmuştu ve izdivaç dini me• 
rasimi burada yapılmıştır. 

Saat 17.30 da hususi bir 
ziyafet yeni evlilerle bazı da· 
vetlilerini birleştirmiştir. Saat 

18 de Vindsor Dükası ve zev· 
cesi Düşes Dö Vindsor balayı 

seyahatlerini yapmak üzere 

şatodan ayrılmışlardır. 

Pariı 3 (Ö.R) - Sabık in· 
giliz kralının bu ~ün yapılan 
dini izdivaç ~erasimi hakkında 
şu tafsilat veriliyor: Dini ıne· 
rasim saat 12,20 de bitmiş ve 

bu andan itibaren, Fransa ka· 
nunu muvacehesinde olduğu 

gibi, Allaha karşı da Dük do 
Vindsör vP Bn. Vallys karı ko• 

ca olmuşlardır. Bunu müteakip 

Dük ve Düşes merasime da· 
vetli olan 34 kişinin tebrik• 

!erini kabul etmişlerdir. Foto• 

graflar çekilmiş ve merasiııı 
filme alınmıştır. Bunu iki saat 

süren dliğün ziyafeti takip et· 
miştir. Saat 14,45 te yeni ev· 

liler 17 gazete mümessilini ka• 

bul etmişlerdir. Bunlar Dük ve 
Düşese bütün meslektaşlarının 

tebriklerini bildirmişlerdir. Saat 
on sekizde Dük ve Düşes 

otomobille Cande şatosundan 
yakın demiryolu istasyonuna 

gitmişler ve hususi bir vagon· 
da yer alarak balayı seyahat• 
lerine çıkmışlardır. -Mesai konferansı 

Paris, 3 (Ô.R) - Bu sabab 
saat 11 de Cenevrede beyne!• 

milel mesai konferansının 23· 
ncü devresi açılmıştır. Konfe• 
ransa 62 devlet davetlidir. 

Fransa başvekili B. Blum kon· 

feransın 19 Haziran celsesinde 

hazır bulunacak ve halk cep• 

hesi bükümetinin sosyal eseri 

hakkında büyük bir nutuk söy• 

leyecektir. 

11 Haziranda beynelmilel 

mesai bürosunun ilk direktöriİ 
olan Albert Tbomas namına 

bir abide rekzedilecektir. 

·········································' 
Kiralık Ev 

Gayet havadar güzel ınao• 
zaralı Göztepe vapur iskelesi· 

ne dört dakika mesafede kul· 
lanışlı ve kirası elverişli iki eV 
kiralıktır. Göztepede AbdüJ'e• 

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

S.6 H(398) 2. 
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215 Çinli Cüzzamlı tabanca ile yere 
serilerek kireç içine gö üldü[er 

-25 -

d"Itılo~ derhal ayağa kalktı. Kardinal 1 oturmadığını bilmiyor musun? 
t - Ycrınden fırlıyarak onun elinden tut- i Kılot geri döndü. Seslenen kadına ba
~ 'l'~tnen insani bir çehre takına-1 ğırdı: 

ilave etti: - Kızımı· istiyorum! Ve size diyo-
'!l.a- ~ılot sana diyorum. Senin asıl ci- rum ki onlar bana kapıyı açacaklnrdır. 
ıu:et~ bu saydıklarının içinde yok- Kadın celladın yüzünden ürktü. Geri 
retİ Zıra işlcdijini söylediğin bu cina- geri çekildi. 
ipte erde sen bir vasıta idin .. B:ılta ve Kılot kapıyı zorlamakta devam edi
nına n daha fazla bir rolün yoktu. Vicdn- yordu. Yumruk, tekme, yükselme pa

insan haki~ değildin .. Asıl cinayetin bir ra etmiyordu. Damarları şişti, adelfıtı 
kaıb· ~lbıni öldürdüğün, yani benim dışnrı fırladı. Heykeltraşların haynlle
kıı 1

llti ezdiğindir. Dinle, iyi dinle .. Sen rinde canlandırdıkları mermer heykel
tni;nu çaldın .. Ve onu öldürttün değil lere hem.iyen bir hal aldL Şişkin du-

'İia daklanndan iniltiler dökülüyordu. 
~11~ ını?. Sus S<!.fil şeytan.. Ben mi Llikin kapı yerinden kımıldamıyor
laruı ~ahlarını affedeceğim?. Kulak- du. 
~ 1 ıyi aç .. Modam ki senin de bir kı- Gelip geçen halk onun etrafını sar
bi ~nr. Madam ki sen de bir baba kal- mıştı. Bunların pek azı ccllfıdı tanıyor-

}\. 1Yorsun.. du. Tanıyanlar korkularından ses çıka-
ılot bir "l" 'b' ta · 1 d b d (eti b.. . o u gı ı sapsarı kesildi.Göz- ramıyor, nımıyan ar a u a amın 

ııe1..e d~~d~. Ağzı açıldı. Gözleri Far- delirdiğine hükmediyorlardı. 
~Uta İklldi, fakat ağzından bir kelime Çocuklar yuha çekiyorlardı. Tırnak-
~adı. !arından knnlar damlamağa başladı. 

l\tıot• dinaı korkunç bir gülümseme ile Başını kapıya vurmağn koyuldu. Alnm
tlti: un kolunu sarstı. Sözi.ine devam dan da kanlar dökülüyordu. 

Kılot'un deli olmadığına kimsede 
de~enin bir kızın var değil mi? Sen şüphe kalmamıştı. Halk arasında k.a
dlıı.ı ını seversin değil mi? öyle ise rakola haber verelim sözleri dolastı. 
iıl" e hayvan herif! Senin kızını da O bunların hiç birisinin farkında de
dı:.~ odasına ben götürdüm. Evet du- ğildi. Nihayet diz çöktü. Bağırıyor, ça
s ~da beliren alaylı gülümsemeyi ğırıyor, yalvarıyordu. Fakat ağzından 
• ~0ruın. Onu ben kurtardım demek çıkanları kimse nnlamıyordu. Sadasın-
lStiyo-.._ Mnhz daki dehset bütün kadınları korku i"i"-

·u«<ı. ene atladın değil mi? ~ r-· 
l<:ıtot bağırdı: de bıraktı. 
- Deın k lr~n- Bu sırada siyah süvari elbiseleri gı·y-liy e o a~ neler olaca~ını bi-
OrdUn? 0 miş biri nhnliyi yararak Demir menge-
~ Evet biliyordum. 1şte bunun için ne oteline girdi. Bu adam Kılot'u, Kı
kaı tekrar ediyorum. Kızın tekrar ya- lot ta onu görmemişti. 

andı. ş d . Buhrnn içinde birçok defalar daha 
içind . u akıknda Favstanın avucu ka 
ilan edır. Onu öldürüyorlar .. Bunu ya- .pıya v~al.dırdı. Hiçbir netice elde ede-

da benim mıyecegıru anlayınca doğruca evine 
. ~nrneı. knba ..... a b' h k tl K 1 t' döndü. I<apılnr arkasına kadar açıktı 
•ltiaj· ~ ır are e e ı o u Mad . · 
İli ı. Rollnrını kavuşturdu. Celladın am Jvılbcrt ortada yoktu. Viyoletta 

YUtnrukl b . . . . nın ynttıgı odada masalar sandalvelcr 
~1•1 • arının eynıne ınmesını . . • • .r 

sÖ .-...ıı~ordu. Fakat Kılot bu korkunç devrılmış, pe.r~e~cr. kopm~. camlar kı
ı.._zlerın tesiri altında iki eı· 1 .. .. .. 1 rılml§tı. Bellı ıdı kı burada şiddetli bir 
"G ıy e yuzunu .. 

Panuş kunıldann ıkar mucadele yapılmıştı. Ardı arkası gel-tn • mıyor, ses ç a-

7tetı - Çm ... Afaı•ıs sonu 
Cüzzamlıların yaşamak hakkı 

yı>ktur. 

işte Kanton be!ediyesinin 
verdiği karar budur: Mermer 
renkli ölüm heyulası sarı ~f bir
ler için bir kabustur. Korku 
vahşete kadar yol açıyor. ipekli 
örtüler veya paçavralar arka
sında kara yaralar giz' yor. 
Ha k arasında gid p ge'en için 
için lcemirilmiş hastaları nasıl 
meydana çıkarmalı! 

Bu kabustan kurtulmak ıçın 
Kanton Po'is müdürü son gün 
terde şehrin sık mahr lleler'nde 
sol akları tutmuş ve gelıp ge
çen:erden hir çoğunu tevkif 
ettirmiştir. Ş:ipheli görülenler 
inceden inceye tıbbi muayene
ye tabi tutulmuşlardır. Netice
de 215 lcişi "cüzzamlı,, diye 
ayrılmıştır. Bunların arasında 
erkekler, kadınlar ve hatta 
çocuklar vardı. Akşam bu 
"istenilmezJere,. kendileri için 
hazırlanmış yeni bir cüzzamha
neye nakledilecekleri bildirildi 
ve hemen iki büyük kayığa 
bindirildiler. 

Gecenin sıcağı içinde ilerli
yen kayıklar nehrin ortasına 
varınca polisler teknelerin su 
kapaklarını açıp kayıkları ba
tırmağa kalkıştılar. Koyu renkli 
su gürliyerek içeri dolacak ve 
birkaç dakikada her iş bite
cekti. Fakat "yolcular,, işin far
kına vararak bağraşmaR-a ve 
cellallarmı tehdide başladılar. 
Bunlar biraz korkarak 0 vazife· 
!erini,, yapmaktan vazgeçtiler 
ve hastalar Nansihituya çıka-

rılarak dört duvar arasana atıl

dılar. 

Va kıt kaybetmeden, ord unun 
ist hkamcılarının yardımiyle be· 
yaz buiut dağlarının bir tepe
sinde üç büyük çukur kazıldı 
ve yüzlerce çuval kireç bura
lara döküldü. Herşey hanr 
olunca 215 c-üızamlı bir bölük 
asker muhafazasında yola çı

karıldı. 
C~LLATLIK 

Hastalar arabalara bindirildi 
ve bu deta, gerçektir. "Beyaz 
bulut,, cüzzamhanesine nakle· 
dilecelderi kendilerine bildirildi. 
Arabalar uzun bir kervan ha
linde dağ yoluna sıralaodılar. 

Yo'un nihayetinde çukurlar 
hazırdı. Cüzzamlalar endırildi. 
215 kişi idıler. Erkek, kadın 
ve çocuk... Bölüğün bunları 

idam için tam 215 kurşunu 
vardı. lık önce iyice nişan alıp 
kurşunları zayi etmemeğe dik
kat edildi. Herbaş için bir kurşun 
Yaranın öldürücü olması lazım• 
dı. Fakat g~ce başlıyan kıtal 

ancak sabah bitecekti. Nihayet 
öldürmekten yorulan cellatların 
atışlarında o kadar isabet yok
tu. Silahları titriyordu. Hare
ketleri yorgundu. Yalnız yara
lıyorlardı. Etraftaki çiftçiler si
lah sesleri ve ihtisar feryatla· 
riyle uyanarak koşuştular ve 
Tan yeri ağarırken yaralı 
vücutların mezarlara yuvarlan
dığını gördüler. Bu sırada yıl
dız renkli kireç yavaş yavaş 

onların çığlıklarını boğuyordu. 
Bu haber müdhiş bir heye

can uyandırdı. Bir tabkikatin 
açıldığı bildiriliyor. ıyo~du. Ortada sert hırıltılardan baş- mi:en küfürler savuruyor. Eşyaları yer-

ka hırşey işitilmiyordu Birka . lerıne koyuyor, Viyoletta.nın el sürdüğü 67 - - ------- ------ -

de b.. •• ç sanıye b' ka l\. oyle geçti. ır • c; parça eşyayı avuçları içinde sı-

Llot, kollarını nc:n - ı . dirdi y. kıyordu. ı 
Ç(!hr • -r-g ın gı zaman Dcl' 'b' kak k 
1 . esı lanırunm: bir hale elıniştl. Göz- ~ gı ı so · apısma kadar koşu-
~Uli önce Kardinala dik.J So mih- yor yıne geri dönüyordu. Ne yaptığının, 
taba, ıstavru.,..,. !sanın ·iml n~a ne ettiğinin farkında değildi. Hatta ai!-
\r' . .... rcs erme çe- . 0 

ll'dı. Bu bal ış1 __ _,_ h . telkin ed lıyamıyordu bıle.. En sonunda Viyolet-b' • 1üCUa erşeyı en 
ır tnana ruhi bir . edi if d . tanın oturduğu kanepeye kendisini at-

\rard ' ısyanın ş t a esı t D" .. v d ld D" ·· d" ı. Nihayet b' 1 k 1. v d ı. uşunmege a ı. uşun u. Düşün-
~kuı· d.. ır mç e ıme agzın an d .. u: u. 

- Nı'h b - Evet i""c bövle .. Kat'iyyen böyle .. 
h~-,, ayet unu da yaptın ha Pa- "'' " 
...._.., ... ölmek .. Ah .. Bu ne güzel ~ey .. Ne için 

- Evet yaptım ccıııııı -a .l.UI .. 

Sovı u ÇOcuğu teslim ettin demek? 
_ e. Bunu teslim eden sendin ha?. 

Evet bendim 

bunu daha önce düşünemedim. dedi. 
Kalktı. Uzun zaınandanberi kapısını 

açmadığı bir salona girdi. İçeride olduk
ça kuvvetli bir kiif kokusu vardı. Pen-

DOKTOR 

K. SARACCGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütabas~ısa 

Muayenehane : ikinci Ber 
ler sokağı 65. Tel. 3956 . 

Evi: Köprü t"apur iskelesı 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• - On · 1 • çercyi açtı. Paslı baltalar, matranlar, 

_ Öl u.. 0 dürüyorlar dedin ha?. 
d d ağaç kütükleri, bıçaklar, daha birçok y • Ad 

t>1.r ın' .u1
• eınek. Evet öl... eni am 

Q t alat duvarlarda asılı göriindü. 
lı. l'uks 

1
k

1 ~atedralın kubbesini çınlat- Bir köşede yepyeni ip demetleri bu- 179 uncu s'"yısı çıktı. içinde 
I~ e bır ses kilisenin içinde akis- ... 

Vapt lunuyordu. Hatta bunlardan bir kısmı lsm l'l H kk t t'h ve _ '"' ı. Rılot bağırdı: a ı a ının m ı an 
tin'> ~nPas! Bu çocuk kimdi bilir mi- meşum san'ati ifa için hazır vaziyette Anla~nlmayan hakikat makale-
~ QU çocuk idi. Kılot bunlardan birini kaptı. Doğru leri, H. Avninin Demire hücum, 
nıııez k 1 ·· . ı Viyolettanın odasına koştu. tpin sağ- Adnan Cemilin Polı'tı'ka, H. Bo-

~i" a binin parçalandığını hıs- H 
.ror 'l'U 1 l lamlığını muayene etti. Ad.mı asmanın zokun Rokfeller yazıları Ô.· _ ""· Y eri ürperiyordu: 

A:.y b bütün inceliklerini bilen bu adam ken- mid hakkında eski ediplerin dü-
1 I<ıı u çocuk.. diyebildi. d' 1 . l h' 

ot sözünü b't' d'. ıs ıç.in ipleri hazırlarken eli bile tit..:e- şünce eri, Esnt Kamil Erturun ı-

1 - b ı ır ı. . rd k k .ou ç k mıyo u. llmiği kolaylıkla kayacak şe - ayesi, iç, dıa. sosyete, kültür tet-
l<:ıot ocu , senin kızın idi. 

k. sallan k le getirdi. Duvarın en yüksek yerine kı.'kleri, Aleksi T ol•toydan b.ir çe·· I '<lliyJe ara , inliycrek, hınçkırık- .. 
ka•-d bir çivi çaktı. Bir sandalyenin üzerine vırme, haftanın du''şu"ncelerı, kı-

l>ıya d ~ ralln içini doldurarak ka- ı 
baı._ o(.rru ilerledi. Kat'iyycn arkasına çıktı. Etrafına son defa olarak bakındı, tap haberleri, kısa tetkikler, ka· 
k ~ıYor :Kard· 1' ld v d'k ağzından bir kelime döküldü. Şüphesiz rilcatürler ve Fikret Muallanın 
-at bn ' ına ın ne 0 uguna ı ·- bu Viyolcttanın adı idi. llmiği boynuna resimleri. 
<!~~ e etmiyordu. Kısa bir ses cıkar-
t n Sonr • geçirdi. Sandalyeye bir tekme vurdu. p 1 
•p(1 a Farnez yere yuvarlanmış, aris takültesinden diploma ı 

1 1.ı <ıı:~~ahada bir öküz, tek bir darbe H~~.~~.~.~'.~~~~.ı kaldı. 1 Diş tabipleri 
~ı-..- Urtildü~ü zaman nasıl yere dü-
-~ l<a Tam bu sırada odadan içeriye bir Memleket lıastanesı dış tabıbı 

l'lıın,., • rdinal öylece Kılot'un müthiş d · · M K ı • ı ·· .. I\ J -.. gu 1 a am gırmışii. etr ı otu ası 1 gorıın- uza (fer Er(){!U 
:~ Renç ~·a Yere serilmişti. Biraz ileri- ce hemen hançerini çekti. lpi kesti.Kes < ' 

u haı· -~ Papas dua ile meşgul iken koca herif yere düştü. Yeni gelen adam VE 
el d ı gonn.. d ' f a ınn k UŞ, erhal Kardinalin im- derhal Kılot'un boğazındaki ipi çözdü. . emal Çetine ağ 
llıanct orınuştu. Bu papas Jak Klc- Ötesini, berisini oğll§turdu. Birkaç da-
Yo"clu1.' ~arnczin kalbini dinledi. Yaşı- kika içinde cellat canlanır gibi oldu. Hastalarını her gün sabah 

cdavısi çnrelerine baş vurdu. Gözlerini açınca karşısında Kardinal saat dokuzdan baş!ıyarak 
- 11 - Prens Famezi buldu. Beyler - Numan zade S. 21 

~ l<ı10t ~ot rd BARIŞ Kılot üç saat evvel Favstanın kapı- numaralı muayenehanelerinde 
t\Vstqn e amdan çıkınca doğru sını kırmağa çalışırken Demir mengene kabul ed erler. 

deıı geç:· e~ine koştu. o kadar kendin- oteline girip çıkan siyah elbiseli süvari T elefon •. 3921 
l>ı"ı l§tı ki tok .. ·· · k d ka d' ald •:<:~ll!J•!:W!EHİ~i>i ~ Vtunr magı goremıyor, a- e r ın ı. :-
~Pı ukıa çalıyordu. . . . .. . . .. . . .. . . .. . fazla ehemmiyet vermiyerek dikkat cy-

~llt nçılrnad E · · K ı ı P l · · d -l'S<.>ı; • ı. vın cephesınde ha- ı ol tamamen kendine ge ince rens emıştı. Homurdanarak J.t'arneze ogru 
~'Yordu~oktu. Kendi kendine homur- Famezi tanıdı. Kan beynine hi.icum et- ilerledi: 

- " · ti. Dudakları arasından kL<ıa bir hırıltı - Teşekkür ederim bay! Ben seni 
~L ••çıJtnı ••ernnL Yacak!. Fakat bu kapının çıktı. Derhal ayağa kalkarak Kardinali unutmuştum. ölmeden evvel sen ken-
ı:ı.- ""ıal aç 1 "'lJ.'Urı ban ı ması, kızımın ne oldu- şiddetle itti. Uzun bir kahkaha ile dı- dini bana hatırlattın! . 

~aC<ı.ksıııız ~ hildirilm.::!si lazım.. Açmı- şarıya fırlndı. Kardinal yerinden kımıl- - Evet ben sana ölümden daha fay-
1<.ıı01 jı_,0.Vle mi? damadı. Kılot'un şimdiye kadar dikkat dalı bir iş görebileceğini hatırlatmak 

hr · ~ .Vuınr .. · Sabah l • iti v·· ucu ile kapıyı vuru- etmediği birşey gözüne çarptı. - istedim. 
t!t\i~·otdu ucuduyla demir kapıya yük- leyin Katedralde iken uzun ve ince Kılot gözlerini açarak hayretle sordu: 
~ l'kıercı{ t•iltün bunlar beyhude olan saçları ve ipek gibi sakalı siyahtı. - Ne yapacakmışım?. Çabuk söyle. 
~ ıtlıııt ~ ~riden hiç ses gelmiyordu. Şimdi ise sakal ile bıyık bembeyaz ol- Istırap mı çekmeliyim? Ağlamalı mı-

nd.i: cıvardan geçen biı: kadın mll§tu. yım? Yoksa ölmeden evvel seni mi öl-
- bo tuın ı Kardinal birkaç dakika içinde sanki dürmcliyim? 

· bu evde hicbir kimsenin yinni yıl ihtiyarlamıştı. Kılot bunlara - Bitmedi -

Yazı makineleri için toz tut

mayan, ve makineleri daima te· 

miz tutan en elverişli yağ 

,,UNİC" markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva

rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma

kineleri tamirhanesi sahibi 
l<ALO .E 1 de bulunur 

"z e~imi 
.TAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahe nk mat
baası yanında. 

Numaral:23 
T.clefon : 3434 

(229) 

DOKTOR 

Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mÜtC\hassısı 
iki senedenb eri d a hiliye mü

tahassı sh~ını ifa etmekte oldu
ğum Alsancaktaki Sent Antu· 
van hastanesinden bazı sebep
lerle ayrıldım . Bundan böyle 
hastalarım\ Pazardan maada 
her gün sabahtan akşama ka
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numarah muayenehanemde 
kabul edeceğim. Hastanede te 
davilerine lüzum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok
tor Sadık Ahme t Sıhhat e vin
de,. Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğim i sayın halka ilan 
eder im. 

Telefon: 3315 
Esat Hatipoğlu 

(978} s. 7 1-26 

t e gez.si 
Zafer okulundaki kız çocukları menfaatine 6 Haziran 

Pazar günü Ödemişe bir tren gezisi hazırlanmıştır. Halktn 
istirahatı için bütün tertibat itina ile alınmıştır. Hususi tren 
Pazar günü saat 6,45 te Alsancaktan hareket edecektir. 
Ödemişten dönüş saati 18 dedir. Fiatler gayet ucuzdur. 

Bilet satış yerleri: 

Eşrefpaşada Tütüncü lsmail. Tilkilik eczahnnesi, Hükümet 
l<arşısınrla Sevim pastahanesi, Kemeraltında Mektepli kü
tüphanesi, Kemeraltında yeni Yavuz kütüphanesi, Odun pa
nrında Saraçlar çarşısı No. 5 Tütüncü Haydar, Suluhan 
civarı kilimciler No. 21 çorapçı Mustafa Solak, Emirler çar

Berbtr Osman, Alsancakta Lokantacı Mehmet. 
1-2 S-7 (998) 

T 
BULUNH9'YA.N EV KASASI 

'OLMAYAN BANKAYA-BEJ 7.ER. 

Mikrop hırsızdan daha korkuludur~ 
Paranızı knsada sakladı!ınız r;lbi 

)'lyeceklerlnlzl d 

aotuk hava dolnp1arında muhafaza edint,L· 

5 SENE GARAHTİ 

·ıkl defa az t;lemekle 
' aynı randömanı ver n 

ye;lno aotuk hava dotapl~ 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLADA : Ahmet Sabri A carsoy 

~C3Eı::ıncm.1••------------------~S'c:~ 
Tütüncü e ,s 

Tem verimli maltbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

Mıntakam1zda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: 

R 
acıdavut 

l\. AI • 
1 J. 

zade 
IlAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT 

'Qı:ıaza.i3a%5::;:;;::ı • 

Te lefon aeo 9 

En Parl; k 

Kudreti 

Daimon Ele~~rik 
pili k ullanan hiç 
Umum deposu 
Ödemişli. 

pilleri dünyada tanınmış pilferdir. Daimon 
başka pil kullanmaz. 

Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

Diş ekimi 

~ 
ff()Rl'AÇSU 

Muayenehanesini Birir.ci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1 -26 (2110) 

Bayanlara ınüjde 

MÜNEVVER 
TUVALET SALONU 

A vrupadan yeni getirdiği on· 
c\üle makinesi!e açaldı . Bayan
lara, onbeş dakika içinde ko
layca sıhhat, güzellik, taravet 
temin etmektedir. 

9 ve 11 aylık saç ondüle!li 
yap•lmaktadır. 

Birinci Beyler sokağı No. 34 
1-5 968 

.ı 
1 

IZDA OLSUN Ki 

~..-. 

KJNAKQL Eski ~e 
yenı 

sıtmahf ara, iştihasızlara, za· 
yıflara, lrnvvetsizlere iştiba , 
lrnvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın dnşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

·-----------.... Hususi muallim 
ilk ve orta okul öğrenci· 

l e rine özel bir öğretmen 
istiyenlerin gazetemiz ida
re memurluğuna müraca
attan 



BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli 1da
reaile bütün Eğe halkına ken
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evJerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok bu suıiyetl erine ilaveten 
fiatJar mntbiı ucuzdur. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve uesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz b:ışı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

• . . ..:. ~ ... ,_ 

Devlet Demiryollarından: 
Keçiborlu istasyonundaki idaremize ait ambar üç sene müd • 

detle ve açık artırma usulile 14-6·937 Pazartesi günü saat 15te 
lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. 

Muhammen üç senelik kira bedeli 300 liradır. isteklilerin % 

7.5 nisbetlnde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye ma
nii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyon
dan ve Keçiburlu istasyr>n yazıhanesinden p;\rasız alınır. 

4-8 1750 (995) 

AHKAMI ŞAHSIYK SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

lzmirde F aikpaşa mahalle
sinin Kırımla sokağında 18 sa-

yılı evde otururken ölen Ke

malpaşa okulu hademel~rinden 
Ibrabim kızı 45 yaşmda ölü 

Makbuleden alacaklılar veya 
verecekliler varsa tarihi ilan

dan itibaren bir ay içinde mü

racatla kayt ettirmedikleri tak

dirde sonradan müracaatları 

nazara alınmıyacaktır. Ve öle

nin mirasçıları varsa ilan tari
hinden itibaren üç ay içinde 

mahkemeye gelip sıfatlarını 

bildirmedikleri takdirde ölünün 

metrukatı hazineye devroluna

cağı ilan olunur. 1743 (993) 

lZMlR s·cıLLİ TiCARET 

MEMURLUGUNDAN: 
Ege Ticaret Türk Anonim 

şirketi ticaret üovanile lzmirde 
Peştemalcılar başmda her türlü 

iç ve dış ticaretile uğraşan 

işbu şirketin Ticaret ünvanı 

Ticaret kanunu hükümlerine 

göre Sicilin 2016 numarasına 

kayt v.e tescil edildiği ilan 
•lUl)llf. 17 49 {.996) 

Ölü canbaz ?ade Cevdet va
siyetini tenfiz memurluğundan: 

Canbaz zade ölü Ahmet Ne
catinin oğlu olup lstanbuld~ 
ölen Canbaz zade Cevdette 
alacağı olanların Halimağa çar
tısında (38) numaralı yazıhane
de vasi vekili avukat lbrahim 
Etem Postacıoğluna müracaat 
ve vesikalarını ibraz ile alacak
larını kayıt ettirmeleri ve bu 
müddet zarfında müracaat et
miyenler haklarında ka-
nunu 
maddesi 

medeninin 569 ncu 
hükmü tatbik oluna-

cağı Han olunur. 
1748 (990) 

Ahkamı Şahsiye Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

lzmir Birinci Süleymaniye 
mahallesinin o~manzade soka
ğında 3 sayılı kendi evinde 
ölen Sait kızı Zenciye Fatma
nın mirascıları varsa tarihi 
ilandan itibaren üç ay içinde 
ve alacaklıları veya verecekJi
leri de varsa ilandan itibaren 
bir ay içinde mahkemeye mü
racaat etmedikleri taktirde 
sonradan vaki olacak müraca
atlar nazara almmıyacağı . ilan 
olunur. 

1742 (992) 

~ ............................................................................... .. 

• 
KUVVET . ' ~ MESARIF AZALIR 

:························································································································: 
: ................ J Bütün dünyada nakliyatın mühinı bir kısmı tercihan t ................ . . 
~ ~ ( ~EVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de bu -.. ~ . 
: ................. ~ makinaların az masrafla fazla randman vermesidir. :-········ ......... : . . . . ......................................................................................................................... : . - . . .. 

TAMAMILE YENi, DAHA KUVVELI MOTOR 

DUZELTİLMİŞ VEZİN TASKİM'i SAYESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 

TAM-SERBEST DİFERANSİYEL - . HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENİ BİR MOTÖR. - Şevrolenin tccrubc 
\ ' C tasvip edilmiş altı silidir, yüksek t:ııyik, tepeden su
pap usulünde kamyon motöru biçimi, yeni 1937 Şe\'role 
Kamyonuna, yeni yuksek rökorlar tesis edecek yeni 

bir randıman \'e hatta eski~inden daha buyuk bir 
kabiliyet vermek için teke.mmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork daha yüksektir, <lak. 850-1550 
de,·. 170 kad. libreye cıkarıJmıştır. Bu arltırıJmış kuv. 
vel idareden hiç bir fedakarlıkh1 bulunm:ıdaıı elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam

yonu eskisinden daha idarelidir. 

Yeni motör zaman ve paradan ta

s::ırruf ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır ; 
uzun zanrnndan beri sağlamlık \'e 

clayanıklılıklarile meşhur Şevrolc 
Kamyonlarından da daha sasıam 
ve daha şayanı itimattırlar. 

·····································: 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan

l:ıra şimdiye kadar asla :ırzedilmemiş en muterakki bir 

yeni unsurl:ır ve ıslahat grubu 1937 Şevrolc Knmyonunda 

bulunac:ıklır, Duzellelıniş vezin taksimi yüklı arttırmak 

sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevro

lenin lam-serbest arka aksının yeni ve dnha kuvvetli arka 
oks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurt:ırır ve Şcvrolcnin 

itimada sayanlıgını nrtırır. Yeni bir şase daha buyuk 
kuvvet ve daha fazla melanet verir. Duzcllilmiş, ken

diliğinden mafsallı, kamyonda kul 
lanmak icin bilhassa inrnl cdilmis . . 
hidrolik frenler ımıspel, Ye musa· 
vileşlirilmiş frenaj hasıl \'C balata 

knlmlığı kullanmakla :ızaldı~ı za

man bile İren tab:ınlarilc kasnaklar 

arasında lam teması temin t'dcrler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
İı>kenderiye, ~!ısır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: TELGRAF : KUTAY : 
: ..•...............................•.. OSMAN KtlTAY 

JZ~flR 

E TELEFON : 2704 : .•...•........•.......•.••..........• : 

~ ..................................................................... mıt:ıl ...... , 
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\ 

5 dokİl<cı E vve/ •.. 

Bir Gripin almadan evvel 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

. ......._~ ..... 

' 5 dal<ilca 5 onra .... 

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

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

YENi TOPHANE 
terazilerimiz gelmiştir markalı 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur jO 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan -ıı 

kiloya kadar m!!vcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civar•11' 
No. 28/9 Hüsnü Oz udemişli mağ-azasıdır. 

•• 
Odemiş lnhis~_rlar müdürlüğiindeıfı 
937 Mali senesi içinde Odemiş, .. Tire, B..ıyındır, lstasyonlatr, 

mahalleri inhisarlar ambarlan ve Odemiş ile Adagide aras~;ı 
yapılacak mamul ve yaprak tütün, müskirat ve kırtasiye ·ıt' 
boş sandık ve balyalarile ispirto bidonları nakliyatı açık e"~· 
meye konulmuştur. Senelik muhammen nakliye ücreti 103~ fi:' 
vakkat teminatı 77 Liradır. Şartnameleri mahalleri Inb•56'.1' 

_ idaresiq_de gö1ülebiJir. isteklilerin f5 - 6 - 937 günü saat 1~ 
MüClüriyetimizdel<i IComisvona 2elmelerL 1729 ( 



Fratelli Sperco N. V. 

~apuruAcntası w. ~.&v:: ilet" 
y ALE NEERLANDAIS DEl11'SCHE LEY MiTE l.JME 
~PANYASI HAMBURG 

Le~ TR1 ma 10 hazirana c1oitw AR.KADIA ~ 11 haziran-

" ... :;:· Y• iai lllhi,edea ... da beklenilmektedir • _ l_tot~ ....__. :-- v.._ ye KöeteDceye Jiık l-lamburg ve Brem.en ıçm yuk b-
--..... bul eder. 
~ AMERtCAN EXPORT UNF.S 

~RIENT UNIEN 11.e E.çort Ste-nnbip c:.orporation 
~ :ANY ASiNiN Pireden aktarmalı 9el'i .:ferler 

~ .. YtıpUru 1 haziran 937 ele EXCAUBUR vapuru 4 haziranda ifa.:....... AnTen~ Rott.adam. Pireden Boston ve Nevyork için 
~ ~ Sbmlina-yya timuduı hareket edecektir. 

>iİldiyecektir. EXETER vapuru 1 8 haziranda 
~ ~ vapuru ı 4 haziranda bek Pireden Nev~ork ve Boeton içm 
-,.,_ D_..dam hareket edecektır . 
.__ • • •"Ktef , Hamburg, Gdy- EXCAMBlON vapuru 2 temmuz-
~ ~navya limanlan için da Pireden Boston ve Nevyork için 

~..... • hareket edecektir. 
~Vts MARmM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem-
.&ı ... kUMP ANY ASININ muzda Pireden Boston ve Nevyork 
~ .........S.\ JULIA "1lpm'U 16 hui- içni hareket .. ed~ktir. 

937 tarih. d w bek] . Seyahat muddetı : 
Aıt ... -~ ıne ogru enıyor. Pire • Boston 16 gün 
~....._, Marailya ve Cenova İçin yol- Pire • Nevyork 18 gün 

~ 1Ük kabul eder. AMERICAN EXPORT LINES 
1-t~ d-ıti ~ ~~r~ket tarihleriyle navlun- The Export Steamship COFJ>Oration of 
>tt degqıklıklerdcn acenta meMdi- Nevyork 
~Qf etmez. EXPRESS vapuru 1 O haziranda 

..ı ~ fazla ~ı "lit . • J•-· • L beklenilmektedir. Nevyork için yük 
'IOQcf UUSI IÇID &.lllCI &Ol'• LahuJ ede 

• T •lunil T h · · .-: '· "-el. ve a lıye buıası arka- Service Maritime Romnain Buc:arest 

~ Flt\.~:..u SPERCO vapur accn· DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
"ııt. ınurac:aat edilmesi rica olu- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 

Kalas ve Kalas aktarması olarak. 
'l'ELEFoN: 4142/4221 / 2663 bütün Tuna limanları için yük ka

bul eder. 

oktor Operator- Johnston Varren Lines - Liverpool 
iNCEMORE vapuru 30 mayısta 

1 K 1 ~ l.iverpul ve Anversten gelerek. yük 

aml U a Ç 
çıaracaktır. Burgas, Varna, Kösten-1 ~b:ıı!:ı:;. Kalas ve lbrail için yük 

Soc. R<>7Ue Honpoise Danahe 

l(lllak, Boğaz, Burun hasta· Maritime 
LLL_ b" • BUDAPEST vepuru 29 mayısta 
-..n ınnci aınıf L _ '-' il 

ft h DCJUen· mcktcdir. Bclgrad, Llma-

• uz Sahife 9 

Son derece müessir FLiT-mayii kullanınız 
Tesirsiz taktlt maylterıe sınaklerı 

aoıandlrmeylnlz 

Yarıklara ve kö~hrt biraz Flit TOZU 
serpiniz. Haşmat fhrhal lele/ o/Ju. 

' • 

USW1ta BEfuitMfitDEN :. 
Yapı. ve yollar kanununun Olivier Ve Şü. 1 Ağızdan çıkan her diş 22 ine' maddesine tevfikan LıMİTET 

umumi ~addeler üzerinde bu-
lunaD b1naların önlerine tesa- Vapur acentası 
dllf ede• kıınrulann yaya kal- 1 f 
dmmlarını Belediyenin göste- R lNC KORDON REES 
receği ,ekil ve tarifat daire- BlNASl TEL 2443 
sinde yaphrmıyan bina sahip- Lllerman Lines Ltd. 
!erinden S lira maktu ceza DRAGO vapuru 1 5 haziranda 
ahnmal"ı için tembihnameye Liverpol ve Svanseadan gelerek 
madde iflve edilmiştir. yük çıkaracaktır. 

Hükmü bu illmn neşri tari· GRODNO vapuru 1 S haziranda 
binden muteber olmak ÜJ'ere 
alakadarlarca bilinsin. 1753(994) Lokndra kve J luJlden gelerek yük 

Beher metre murabbaı yüz çı araca tır. 
elti kuruştan Uç y6z lira be- GRODNO vapuru 30 haziranda 
deli muhammenle 85 sayılı ada- gelerek Londra ve Hull için yük 
nın iki yüz metre murabbaın· alacaktır. 
daki 3 sayılı arsaamın başka- DEUTSH - LEY ANTE - Linie 
tiplikteki prtname ve-çhile açık SOFlA vapuru 10 haziranda 
arbrma ile ~abşı. 8-~· ~37 Sah Hamburg, Bremen ve Anversten 
gününe temdıt edılmıftir. işti· lerek yük çıkaracaktır. 
rak içi• yirmi iki lira elli ku- ge NOT Vü t t 'hl . • 
naşlak muvakkat teminat mak- : . ru. arı en, va-
buzu ile söylenen günde ve purların ııımlerı ve navlun fic· 
saat oa altıda encümene ge- retlerinin değifikliklerinden me· 
linir. 1752 (891) suliyet kabul edilmez. 

Hayatın temel taşlarından 
yerinden sökülmesi demektir 

birinin 
fakat 

RADYO~LiN. 
' - . 1 . ,' · l, . ·"" . •• ..._ .. 

_ ,.. 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

. . ....._ ... .:J· 

"'- m ta assıaı sol, Budapqte, Bratislava, Linz ve 
~ ~n~oe:B~nciB~~ Vfy~a~m~k~ulcd~ --~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

o. 36 T eJefoa 2310 Den Nonh Miclelhanlinje o.ıo M E y V A TUZU 

Diflerinizi günde iki defa • 
Radyolin diş macunile fırça
lamak surelile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişl~rinizi sade t~miz· 
Jemekle ve parlatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mik
roplan imha eder • 

E•i: Göztepe tramvay cad· BOSPHORUS vapuru 18 hazi-
deai 992 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 

1-26 '"'il) Diyep, ve Norveç limanlan içm yük li._ . 
__....__ kabul eder. n 

. HALKIN 
Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğru1a 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
lüks limbalan gelmiftir. 

. Yalnız bir el
biae paıası ile 
dart kat elbise 
nasıl giyilir ? 

lSkwUfa ala
cağınız bir pa-
ket ARTI bo
yau ile elbiseni
zi 40 renk ara
sıadan aeveceği-

ni~ her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan aJa- . 
c ağımz tafsilat 
üz eriae bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar .edebilir-
siniz. BoyaCJla
ra ve satıcılara 
hah11 sayılır is
konto yapılır. He 
-sorguya ll'Ullak 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

~ Halkımıza kolayİık 
~efaletle her şey taksitle verilir 
~ İYanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 
~-tı~d Pebomaks lüks limbalannı NECiP ŞADIK mağa-

1} I an nraymız. 

et cılar: 156 -- Necip Sadık Dam1apınar 

, ~a~isa Vilayeti Defterdarlığından 
()~ktıt. L;.;• m?aşlı Salihli kazası Maliye varidat memurluğu 
~ "''" eınunn kanununun 4 üncü maddesindeki şeraiti haiz 
't'tl.~ .;'•sında 10 - 6 - 937 Perşembe günil saat 14 de D.-fter-
0J'lip ~!•resinde imtihan heyeti huzurile imtihan yapılacakbr. 
~'-t. 8ııların evrakı müsbitelerile birlikte milracaatları ilin 

ıı ' '.."' . . ·• . 

3-4 (1708) (979) 

En hof meyya tuzudur. lakıbası def eder. Mide, bairsak, 

liaracigerden mfitevelHt rabatlıdıkları önler. Hazmı kolaylaıbnr. 
Inıriliz Kaozuk eczanesi Beyoilu - Iıtanbul 

- Cicim sana Eczacı Kemal Kimi) Kolonya11 getirdim 
- Belli Hilil Eczanesine uğramışsın ..•• 

Kolonyan .. G6nOl,,mO, Bahar çiçeğimi, Znmrnt damlasımı, Al
bn rfiyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .• 

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

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Şif A ECZANESi 
Fenni gözlük 

• Sıhhi korsa 
Tuvalet çeıitleri 

Tıbbi müıtabzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Dut lastikleri. Hulisa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yerden çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

...................................................................... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

• 

' Doyçe O riyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
MKRK.KZl : H.KRLJ.N 

Almangada li~ Şu~aı Mevcaiiur 
t)eı maye ve ıbtıyat akçetı 
166,000,000 Raybımark 

Tfırkiyede Şubeleri: ISTA~HUIJ ve IZ.l\tfR 
MııurJa Şubelerl: KAHİRE ve JSKKNDl~RlYR 

Her türlü banka muaıoelltnı ifa ve kabul eder 
c ALMA.N YAJ>A.. ıeyabat, ikamet, tahsil ve saire ' çin 

ebYen tıereitle RRGTRTKRM ARK ttahlır. > (1)-h 



Fotogralta Çin maliye nazırı Dr. Kung'la Çin bahriye nazırı 
Amiral Cheu'yü görüyor•unuz. Bu iki nazır fimdi Londrada bu
lunuyorlar. 

Çin nazırları Londrada F orayn Olia ve lngiliz; Amirallık baı 
Lordluğu ile temaBları neticesinde bir deniz anlaımcuı imz.a 
etmişlerdir. lngiltere bundan aonra Japonya ile yapacağı bütün 
deniz anla1malarında Çinin her türlü haklarını muhafaza etme
ği taahhüt etmiştir. 
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Valensiya 

o ' 

Balkan komfumuz Arnavut
luk, yeni Fikirli kralları Zogo'-
nun idaresi altında her gün yeni Fotograla ediniz. Bir Japon kızı ve bir Japon delikanlısını yanyana görüyorıııtı 
inkılaplar peşinde koşuyorlar. Bu bir izdivaç meraaimidir. Delikanlı Kyoto imparatorluk üniveraiteıini bu yıl en iyi dert

1 Bu bir Arnavut kızıdır. Tıpkı bir ile bitirdiği için kendiai, imparatorun emriyle bir Japon pren•e•iyle evlenmiştir. Japonlar e&lb, 
Avrupalı kız gibi fapka giyiyor. nirken bu re•mi kıyafette bulunuyorlar. Yanındaki lotografa gelince bu da Japonyada 
Fakat on altı yaşına bastığı hal- oyuncakçı dükkanını gÖ•teri yor. Bu da çok manalıdır. Bütün oyuncak modelleri modertı 
de ailesi, kendi•ini tanımadığı lahlardır. Japon çocukları daha ,imdiden yarının •ilahlarına ellerini alıştırıyorlar. 
bir erkekle evlendirmiştir. Japonya gençliği harp fikriyle yetiştiriliyor. 
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hüküm eti hüsnüniyetini ispat etti 
• • 

• ya 
•• •• Ce evreye 

i a asnnda müta 
-....... üracaat edilmiyo vassı o go y • 

Roma bütün kabahatı Moskovaya yüklüyor. Asilere ait bir tren Cümhuriyet tayyareleri tarafından yakıld 
Paris, 3 ( ö.R) - Doyçland ve ve malzeme vermek 

'Almeria bombardımanlarından ha- verebilir •• 
imkanını hükümetleri başlıca ispanyol sa

sı] o1an vaziyeti hal için yapılan Diğer taraftan Almanya Akde
müzakerelerde yeni terakkiler mü- nize yeniden Üç kruvazör ve bir çok 
şahede edilmiştir .. Londra hükümeti torpitolar göndererek oradaki fi
Valensiya ile Berlin arasında mii- losunu takviye etmiştir. Müzakere
tavassıt rolünü görmektedir. iki ler ne kadar kısa olursa bu tehlike
noktada anlaşma hasıl olmuştur.. li tahşidat imkanı da o nisbette azal
Bir taraftan Londra hükümetinin mış olacaktır .. 
talebiyle Valensiya Milletler Ce- GÖRÜŞMELER 
miyetine müracaat etmemeğe ha- Paris, 3 (Ö.R) -- Hariciye nazırı 
zırdır. Diğer taraftan kontrolü ya- B. Delbos İspanyanın Milletler Ce
pan harp gemileri için emniyet mm- miyeti delegesi ve eski hariciye 
takaları tesisini kabul etmektedir. nazın B. Del Vayo ile uzun uzadı-

Buna mukabil Almanyanın kont- ya görüşmüştür .• 
role iştirak eden devletler arasın- Paris, 3 ( ö.R) - İngiliz - Ame
da korumak istediği müşterek mes- rikan gazete muhabirlerinin verdi
uliyet, esas müşkülata sebep olmak- ği bir ziyafette İspanyol delegesi ve 
tadır. Paris ve Londra kabineleri eski hariciye nazırı 8. Del Vayo söz 
muhtemel bir hadise üzerine, bu alarak son günlerde memleketinin 
nazariyeye dayanarak Almanya ve sahne olduğu acıklı beynelmilel 
f tal yanın, Fransa ve İngiltereyi de hadiselere temas etmiş ve şu tel
Jspanyaya karşı her hangi bir ceza kinde bulunmuştur : 

hillerinde kontrol gemileri ıçın 
emniyet mıntakaları tayini ve bu 
mıntakalara riayeti reddetmiye
ceklerdir. Bu sistemin tatbikinde 
tesadüf edilecek güçlüğe rağmen 
Almanya ve İtalyanın kısa bir va
de içinde tekrar komiteye iştirak 
etmeleri muhtemeldir. Fakat Ber
lin ve bilhassa Romanın, komite
ye yeniden iltihak için, bazı men
faatler elde etmeğe kalkışacakların
dan korkuluyor. 

Diğe r taraftan ispanyadaki ec
nebi gönüllülerin geri alınması 
meselesi müstaceldir. Londra yeni 
esaslar dahilinde bahri kontrolün 
iadesine çalışmakla beraber gönül
lülerin geri alınması işini gözden 
kaçırmamaktadır ve diğer işlerin 
buna takaddüm etmesini kabule mü
temayil değildir .. 

ROMAYA GöRE 
hareketine iştirake davet etmelerin- - Eğer Doyçland bombardımanı
dcn korkulmaktadır. Çünkü bu nın mesuliyetini tayin etmek için 
hükümetler ancak beynelmilel sa- Milletler Cemiyeti konseyi memur 
lahiyeti haiz bir müessesenin tah- olamazsa mesele beynelmilel Uıhi 

Roma, 2 (A.A) -Gazeteler Doyç
land zırhlısına karşı yapılmış olan 
taarruzdan bahsederek Valensiya 
zimemdarlarının umumi bir ihti
laf çıkarmağa muvaffak olmamış 

!spanya ıtılanndaki Cep knı.vazörü. Amiral Spee 

mezku"r k 't ·1 · b" Roosevelt Ak. Evde başlıca hu"ku"met len haberlere göre Biskaya ceP~..-1 maz omı e ı e mesaı ır- h•"' 
liğinde bulunmağı arzu etme!c- erkanını toplıyarak İspanya vazi- sinde cümhuriyetçiler bazı mü , kikat ve kararından sonra böylece- divanına havale edilebilir •. 

za tedbirlerine iştiraki göz öniine B. Del Vayo İspanyada harp eden 
getirebilirler. lngiltere bunun yeri- bütün ecnebi gönüllülerin geri alın
ne kontrol yapan her hangi bir dev- masını istemiştir .. 
lete mensup harp gemileri nezdin- EMNIYET MlNT AKALARI 
de müşahit olarak diğer devletler Londra, 3 ( ö.R) -- Milletler Ce-
bahriye zabitlerinin de bulunması- miyeti azası olan milletler başla
nı teklif ediyor ve bu suretle mi- rında İngiltere ve Fransa olduğu 
safir edilecek ecnebi zabitlerin mü- halde Almnnya ve ltalyanın ade
tecessis davranmıyacakları ümidivle mi müdahale komitesinden çekil
kendi hesabına bu misafirleri harp meleriyle bozulan kontrol makaniz
gemilerine kabul etmeğe hazır bu- masını yeniden işletmek için bü
lunuyor .. Bu esas dahilinde bir se- yük gayretler sarfetmektedir •..• 
kil aranmaktadır. Bütün kont;ol Eksperler kontrole memur fi1ola
sisteminin daha kuvvetli ve daha rın faaliyetini dahi iyi bir şekilde 
müessir çıkması imkansız değil- birleştirmek ve kontrol gemileri için 
dir.. emniyetle demir atabilecekleri mın-

r-4 

Her devletin harp gemileri üze- takalar elde etmek için acele et
rinde diğer devletlere mensup hah- mektedirler. Almanya ve İtalya ta
riye zabitlerinin bulunması kontro- rafından, kontrolü yapan muhtelif' 
le memur harp gemilerine karşı devlet filoları arasında tesanüt te- l&iiim 
hadiseler çıkarılmasını imkansız kıla- sısı ıçın yapılan teklif kabul edile
bilir. Çünkii her hadisenin bir çok cek mahiyette görülüyor .. Şu şart
bitaraf müşahidi olacaktır. la ki bu tesanüt kontrol işine fayda-

General Franko, Mola ve diğer asi generaller 
olduklarım yazmaktadırlar. tedi~. Bu teminatın ne olacağını 

F akat neticenin sür.atle elde edil- lı olmalı ve her sürprizden korun-
Londra, 2 {A.A) - Royter ajan- tespıt . veyahut İtalya hükümetine 

sının istihbaratına göre Dün Lon- bu temınatı iblağ için henüz vakit 

Hükümetçi milisler bir köprüyü miidafaa ediyorlar 

mesine lüzÜm görülmektedir.Çün- malıdır. Yoksa asla ispanyaya knr- drada sarfedilmiş olan diplomasi 
kü ltalya, Almanya ve Portekizin şı bir şiddet hareketine vesile ola- faaliyetlerin İtalyanın ademi müda
ade111i müdahale komitesinden ve rak ileri sürülemez. Bu esas C:lahi- hale komitesine avdetini intaç ede
,kontrol teşkilatından şimdilik çe- linde dört büyük devlet arasında ceği mevsimsizdir. lta1ya harp 
kilmiş olmaları bu memleketlere bir anlaşma istihsali ümitleri kuv- gemilerinin bombardımanı hakkın
İspanyol asilerine yeniden silah vetlidir. Valensiya ve Salamanka da layıki veçhile teminat alır al-

bulunamamıştır. İtalyanın İspanyol 
hükümetinin bir beyanname neşret
mesi ve asiler tarafından kontrol 
edilmekte olan emniyet mıntakaları
nın tayin olunması bbilinden ba
zı ~yler teklif etmesi muhtemel
dir .• 

MOSKOVA MI TEŞViK ETMiŞ 
Roma, 3 (Ö.R) - İtalya siyasi 

mahafilinde müşahede edildiğine 
göre beynelmilel vaziyet siikunete 
doğru inkişaf etmekte iken Fransız 
sol cenah gazeteleri son günlerde 
elde edilen İyi netjcelere yardım 
edecek mahiyette olmıyan endişe 
verici haberler neşrediyorlar. İtal
yan gazetelerinin iddialarına bakı
lırsa Doyçland hadisesinin müşev
viki olan Moskova vaziyeti son 
haddine sürüklemek arzusundadır. 
Ve sol cenah gazetelerinin alevli 
n~riyatı da bu tesire tabi olmakta
dır .. 

Roma, 3 (Ö.R) - Vaşington'dan 
bildirildiğine göre Cümhur reisi B. 

yetini görüşmüştür. Mümessiller muvaffakıyetler kazanarak eh~i 
meclisi hariciye komisyonu reısı miyetli bir dağı istirdat ettiklerıll 
B. Pitman Amerikanın Avrupa iş- bildiriyorlar.. l1 
lerinde bir teşebbüse girişmesinin Madridin şimali garbisinde ~l 
beklenemiyeceğini bildirmiştir.. adalajara cephesinde hükümetv1

• 

BlR ASl TRENl YANDI rin hücumları devam etmekted•!'' 
Madrid, 3 (ö.R) - Milli mü- Cümhuriyet kuvvetleri Gran Şa \ 

dafaa nezareti tebliğ ediyor : 21 kral sarayı arasında durmuşlar~~ 
bombardıman tayyaresi ayni mik- Londradan bildirildiğine S?ıet 
darda avcı tayyaresinin himayesi son hareketlerle cümhuriyetÇ\5~ altında olarak Sierra Guadarramayı yirmi dört kilometre ilerliyerek 
bombardıman etmişlerdir. Tayya- guenza civarında durmuşlardır. ·~ 
reler bir düşman tayyaresini dü- Roma, 3 (ö.R) -- İspanyadan b• 
şürmüşlerdir. Asilere ait bir tren de dirildiğine göre Guadajarama ce~ 
Cümhuriyet tayyarecileri tarafından hesinde mühim muharebeler ıt1 
yakılmıştır. muştur. «Kızıllar» beş defa hücl>' 

Madrid, 3 (ö.R) - Naval Fer- etmişlerse de bütün bu hücufll·~I 
naga cephesinde harp hareketleri tardedilmiştir. Uğradıkları za}<I 

inkıtasız devam etmiştir. Cümhu- 2500 kişi tahmin ediliyor .• Ayni c~ 
riyet ordusunun sol cenahı bir çok hede 50 tayyarenin iştirakiyle 
hasım siperlerini z.aptetmiştir. Asi- hava muharebesi olmuştur. 
lerin kısa, fakat çok şiddetli bir 
hücumundan sonra Cümhuriyet
çiler mukabil bir taarruzda bulu
narak hasma yetmiş ölü ve yaralı 
zayiat verdirmişlerdir. Gra Şa ile 
kral sarayı arasındaki sahada Cüm
huriyetçilerin tazyiki devam etmek
tedir. Serra del Kabe.se ie Grand 
Martidiera arasında arazinin çok 
arızalı olması tayin edilen hedefle
re müessir şekilde vaaıl olmak imka
nını vermemiştir .. 

Almeria, 3 (Ö.R) - Şehir ya
vaşça normal manzarasını almak
tadır. Su yolları tamir edilmiş ve 
elektrik cereyanı yeniden verilmiş
tir. Telefon servisleri normal şekli
ni almıştır. Yalnız havagazı hala 
mefkuttur. Başlıca caddelerdeki 
enkaz kaldırılmıştır. Ahalinin av
deti hareketi dün artmıştır. Mülki 
valinin bildirdiğine göre bombar
dımanı takip eden geceyi şehirde 
geçiren halk mikdan 350 den fazla 
değilken şehir şimdi mutat manza
rasını almak üzeredir. 

Hükümet Kazanıyor 
Paris, 3 ( ö.Rl -~ İspanyadan ge-

Araplar 
Açlık grevi yap" 
mağa başladı . 
Kudüs, 3 ( A.A ) - Şi1JJ11t~ 

Filistinde Akkada mevkuf bıJb 
lunan 90 kadar siyasi ar~ i 
mevkufu hükümet kendiJerıll 

• orıı' tahliye etmek hususundakı fİ 
dini tutmadığından açlık gre 
yapmaya başlamışlardır. 

Yunan 
Adaları Almany9" 

ya kiralanmadı 
Londra, 3 (A.A) - Harici~~ 

nazırı li. Eden avam kaınar 
1
,, 

smda Yunan Petalia adalar•"go 
Almanya ya kiralanmış old~ tO 
hakkındaki haberlerin doft 
olmadıqııu aöylemistir. 


