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81ırıtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 1 
•şıtıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

1 
_ HAKKI OCAKOGLU _ 
_ .A..SC>N"-s: Ş~~İTİ 

~.!!_ ~m müddeti Türkiye için Hariç için 
~~/ık . -. -.-. . . . 1300 2800 -

Altı avlık . . . . . . 700 1300 

.o;; T~LEFON : 2&97 · 

Haraççı kardeşler 
1.C> 

Taksitle mobllye satıfına 
bafladı. Fıraatı kaçıı-mayınız. 
Modern Ev ihtiyacınızı 
temin ediniz • 

Cumhuriyetin Ve CmnhuTiyet Eserininin Bekçisi, Sabahları ÇıkaT Siyasi GıızetediT YENi ASIR Matbaasında basıhm,tır. 

r 
ISTANBUL ŞEHRi BAYRAM NEŞESi iÇiNDE 

z atay 
erefine -

• • e ını 
··yük 

azan dır 
enl.kle 

Milli savaşın bir kıvıl
cımı bir parçasıdır 

Yazan: V. KEMAL 
tınparatorluğun çökmesi, müsievlilerın yurdumuza saldırması üzerine 

başlıyan milli savaşın bir parçası da ödemişte Hacı tıyas sırtlarında atılan 
ilk kurşunla canlanmıştır. 

Bo:zdağ, Ala1ehir ve Salihli cephelerinin tepekküllerini anla-· 
tan bu eseri yakında tefrikaya başlıyacağız:. 

Vesikaları hadisede geçen tahsiyetlerin canlı varlıkları olan 
bu eseri merakla bekleyiniz! 

· Yaşanmış bir tarih olan bu tefrikamız, değerli bir kalemle süslenmiş, baş
ba§ll bir heyecan kaynağı haline getirilmiştir. 
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ef'in, 
pılacak 

idare eden ,eller 
YAZISI 4 ONCO SAHIFEDE-

yeni So\>yetler elçisinin 

Türk - Sovyet dostluğu 
hakkında beyanatı 
Hükümetlerimizin vazifesi 

Hariciye Vekilimiz Bükreşte 

Dı. Aras Peştede mühim 
temaslar yapacak 

Bugün Bükreşten lstanbula müte
veccihen hareket edecektir 

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

Arasında 
tereddüt eden 
küçük Şadi'ye 
Bursalı Fabrikatör 

Sahip çıktı. Çocuk 
benimdir, diyor 

-YAZISI 3 IJNCIJ SAHiFEDE-

Kendilerine müracaat 
ettiğimiz doktorlar bize 
mütalaalarını bildirdiler 



Sa1aife 2 

Anadolu Ajansı .. -. 
Kendisinden beklenen 

hizmeti görmekten 
çok uz.aktır 

' - Baı taralı birinci .ahi/ede -
Anadolu Ajansının beş kuruş mu-
kabilinde. bir kmuşluk iş gördüğüne 
kani değiliz. 

Bu müessese kendisinden bekle
nen hizmetleri yapmamaktadır· 

Hareketsizliği, can sıkıcı bir du-
ruma gelmiıtir .• 

Anadolu Ajansı mevzuu üzerin
de durulması gereken bir mesele ha
lindedir •. 

Ajans, ya Ajans mefhumuna uy
gun bir çalııma tarzına sokulmalı 
veyılhut milletin parası hedrol
maktan kurtarılarak bugün gördü
ğü hizmet kadar küçük bir kadro 
·içine alınmalıdır .• Şuna buna me
kel olmaktan kurtarılmalıdır .. 

HAKKI OCAKOt;LU 

Tepeköyde 
Ekim vaziyeti 
çok güzeldir 

Köylülere dağıtılan 
tohum ve bolluklar 

llçemiz çevresinde yetişen hubu
bat 936 yılına nazaran, havalan~ 
müsait gitmesi ve göçmenlere tevzı 
edilen gayri mezru arazinin işle~iı 
olmast itibariyle hem bereketlı ve 
hem de kalite itibarile pek eyidir· 

PAtttUK 
Hükümetin zürraa tevzi ettiği on 

dört ton AKALA tohumu tamamen 
ekilmiş ve erken ekilenlerin çapasına 
da başlanmıştır. Ziraat idaresinin 
direktiflerini tatbik eden çiftçilerimiz 
bu yıl bereketli ve yüksek kaliteli 
pamuk ist ihsali için zer"iyatını maki
ne ile yapmaktadır. Netekim, T epe
köy zürraından Sadık Atabek ~e -
tirttiği bir ekim makinesiyle 300 de
kar A kala pamuğu ekmiş ve ziraat 
idaresi de, pamuk tarlalan etrafın
ôaki hastalık tevlit eden malveseleri 
imha etmiştir. ilçemizde on dokuz 
bin dekar Akala pamuğu ekilmiş ol
duğu için bu pamuğun beher deka
ımdan en az dört yiiz kilo istihsal 
olunacağı ilgililerince temin edilmek
tedir. 

BUöDAY 
4500 ton buğday, 3800 ton arpa, 

500 ton burçak ve 1500 ton yulaf 
istihsal edileceği kuvvetle ümit edi
len bu mahsullerimizin biçim ve har
man edilmesine başlanmıştır. Sısam, 
darı ve bostanlar dahi çiftçinin yü
zünü güldüreceklerini şimdiden va
ad etmektedirler. 

OZOM 
Mıntakamızın bazı yerlerinde pek 

az mikdarda bağlara anz olan (MlL
DtYO) hastalığı, ziraat idaresince 
tatbik edilen BORDO BULAMACI 
sayesinde defedilmiştir. Asmalarda 
salkımlar seyrek görülmekte ise de 
üzüm danelerinin irf olacağından 
siklet itibariyle geçen seneden geri 
kalmıyacak ve kalitesi dahi nefis ola
cağı muhakkaktır. 

ÇELTiK 
Üçpınar çiftliğinde 800 dekar çel

tik zer'iyatı yapıldığı gibi bu mınta
kada yapılan şeker pancarı tohumu 
istihsali tecrübeleri de, Alpullu şeker 
fabrikası için önemli tutulmaktadır. 

YONCA 
G öçmenlere tevzi edilen gayri 

mezru arazinin ekilmiş ve ekilmekte 
devam edeceği için hayvan sahiple
rine lazım olan yoncanın yetişmesi 
için ziraat idaresinin Kayseri ıslah 
istasyonundan celp ve tevzi ettiği 
80 kilo yonca tohumu da ekilmiş ve 
bu işe ziraat idaresi önem vermek
tedir. 

TOTON 
9 36 yılında 900 hektar dikildiği 

halde bu yıl 1500 hektarı geçmekte 
olduğu gibi havaların müsait gitme
s i üzerine de istenildiğinden eyi ye
tişmekte olduğu görülmektedir. 

G öçmenlere tevzi edilen pulluklar 
tarlalarda parıldamağa başladığı şu 
anda, iskan idaresince çift arabası da 
tevzi edilmektedir. 

r 
HtKMET UYGUR 

*11 
Halkevinde I 

" Toplantllar, gardc npa r O 
Bugün aaat on b e,te temsil 

komitesinin ve saat 1 7 de güzel 
sanatlar şubesinin umumi he
yet toplantıları vardır. 

Halkevi bugünden itibaren 
kuvvetli bir caz takımiyle gar
den-partilere batlamıt cumartesi 

1 
ve ~azar günü aktamları devam I 
edecektir. 

Kooperatifler 
lzmire tavuk ve yumurta 

gönderecekler 
Vilayetimiz.in 9 kaz.asında 

teıkil edilen tavukçuluk ve 
yumurtacılık kooperatifleri ye
tiştirecekleri aemiz tavuklarla 
yumurtalan ,ehrimize gönde
rerek satmaya başlayacak· 
)ardır. 

Vilayetten, kooperatif kuru
lan kazalar kaymakamlıklanoa 
ganderilen bir tamimde yumur• 
talann kınJmak ve sallanmak 
ıuretile bozulmaması için sepet 
veya sandık içinde iyi bir şe
kilde ambalijlanmaıı ve lzmir• 
de semiz tavuğa faıla değer 
verı .diği için, yetiştirilen tavuk
lar• n bir hafta kadar besi kü
m~.;' ... rinde beslenmelerini ve 
her bafta lzmire muntazaman 
sevk edilebilecek tavuk ve 
yumurta miktarının bildirilmesi 
emredilmiştir. 

Yumurtalar revaçtan düşü
rülmemek için bayat olduğu 
takdirde üzerine yeni tarih 
atılmaması sureti kat'iyede bil
dirilmiştir. 

iri cüsseli tavuklar ileride 
kesilmiş olarak soğuk hava 
depolannda Avrupa p iyasala· 
rına gönderilecektir. 

, •...... 
Atatürk büstleri 

Maarif Ve aletinin 
bir t amimi 

Okul ve müesseselerimize 
alınacak Atatürk büstlerinin 

san'at kıymeti itibariyle de 
yüksek bir değeri haiz olması 

lazımdır. Bazı okul ve müesse
selerin buna riayet etmedikleri 

anlaşıldığından Kültür bakan
lığmdan alakadarlara bir tamim 

gelmiştir. Bunda bilhassa de· 
niliyor ki: 

Bunun için badema müesse
selerce alınması istenilen her 

nevi Atatürk büstünün, hangi 
heykeltraş tarafmdao yapılmıı 

olduğunun tesbiti ile bu :nalu
matın, büstün muhtelif pozlarda 
çekilmiş en az 9X12 kartpos

tal büyüklüğündr. folografları 
ile birlikte evveli kültür ba-

kanhğı,. a gönderihr esi laıam
dır. Hiçbir okul veya müesse
sece, Kültür bakanlığmın kont

rol ve tasvibinden geçmiyen bir 
Atatürk büstünün satın alınma
ması lazımdır. ......... 
Esrar satan kahveci 
Ödemişin Pazar yerinde kah

vecilik yapan bay Mehmet oğlu 
Süleymanın esrar sattığı ma
halli zabıta'!ınca tesbit edilerek 
kahvehanesi ile evinde yapılan 
araştırmada 323 gram esrar 
bulunmuştur. Süleyman yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

TELEFON : 3151 

YENtASIR 

iki baba arasında tereddüt 

Fabrikatör Mehmet ço
cuk bana verilmeli, diyor 

CUM"ARTESI 5 HAZiRAN ...-• . . 

Bir bayana 
cevabım 

- 42-1 -

8 • l"' Sayın kardeı, 
U C a CI D 3 Ye 1 Mektubunuzu iki gün ~ 

Müdafaa şahitleri katilin almııtım. Büyük bir hazla, 

1 h. d .. lediler katle ve iatiladeyle okama~ 
e 10 e soy Meıleki meşgalem, bugünletr 

Geçen kurban bayramında köıemi doldurmak huıu•unı/11 . 
Bucada bir cinayet olmut ve Mus- ym «Yeni Aaın a karıı verdi~ 
taf a adında birisi ile ka .. def i Ko- .. .. 

1 
t ... · l Ju '/ı 

k ıozu u mama manı o uyor "ntJ 
ca kafa Mehmet ukadafı Ha - .,·~· · 'dd ··h·-- • - • - • • t k ··td" .. .. mcu e~ ıgınız cı en mu ı... . 

tki baba arasında tereddüt eden kü-f B) Bay Aziz bu arada Bursaya git- kıyı yara ıyara o urmuftü. l . . old v k d . . • .. ta arın •ı%ın ugu a ar 
Çük c:: ... dinin vaziyeti, cidden nazik bir ıniş midir, gitmişse tanıdıkları kimler- Dün bu davaya fehrımız agır . . . d h .. .. ··1 v,,. 

~ . . . mız ıçın e enuz çozıı meg~ 
safhaya dahil olmuş bulunuyor. Bize dir? cezasında devam edılmıttır.. ret edilemiyen ukdela olması, 
Veri' _ n mnlılrruıta göre, Şadi hüyUk bir u• D" ku" celsede maznunların 

- .. . . . . . . un . . .. . . ni bu •ahada konuşmağa t asap buhranı içinde gecelerini uykusuz Dun temas etüğıınız bır doktor, ıki gösterdıklerı mudaf aa şahıtlerı . ",J 
gcçlnnekte ve sokağa çıkmasına mil.sa- ananın süt tahlilinden bahsetmiştir. Dün dinlenmittir. etmdı~v'?l~yolr. Her şedydlen e • 
ade edilmemektedir. bir muharririmiz, baytar B. Azizin aile ilk d" I . ..d f h' ver ıgınız ır.attan o ayı 

ın enen mu a aa fa ı- lık'" l . . • ·ra· .. 
Ailesiyle birlikte Bucada yerleşen doktoru B. Kamranı ziyaret ederek mü- di Buca belediye reisi Bay Na- te,e ur erımı Vü ınrun. 

Bursalı fabrikatör bay Mehmet derhal taliasını sormuştur. Doktor şunları A k "d" V k' h kkında fU Mektubunuza ba,larken -14 . . . zım nı ı ı. a a a v • ·~ 
Şadinin kendisine iad~ ~dilmes!ni iste- söylemıştir: izahati vermi tir: lagunuz f'U'la uyarak ••nl• 
mektedir. Bu zat Şadinin kendi öz ço- - cBay Azizin ailesini iki çocuğunun B f 'Ik .... "d" B zikretmiyor. Diğa okuyucu 

v d k t tirdi~-: aın da · ~ · - ayramın ı gunu ı ı. ay- k d l d •• 
CUb'U ol uğuna anaa ge 6'"4 <ı- Mmileliği zamanın muayene ettigı- .. b t" l b" k a aş arın a mazeretınıze 
kadar daire bild ·....nıc.+i.. • B ~ .. be- ram munaıe e ıy e ır aç ar- ki . • .. . L • .-:. 

ye ı ... ~....... nu hatırlıyorum. u çocugun, muşa k d l b" l'k hb l d verece erını umıt etmeR ı.terv, 
Tnhkikata el koyan Buca nahiye heti bakımından B. Azize ait olacağını a af a ırhı te a ~par a~ ilk •orgunuz: Milliyet~i aJtl 

mUdürlüğU bazı şahitlerin ifadelerine bay Abdurra manın e;vıne gı- . . b b h. .. . d .. 
sanıyorum. d' duk y ld "k' k d sınız a a 11 uzenn e rJ1 mür t etmiştir Baytar B Azizin ıyor . o a ı ı ar a aşımı· ' -~ 

. ~c~a . d ahnacaktır · Bununla beraber çocuğun hangi ana- dah t d"f tt'k B Ab- bir ahlaka yer vermeli midir, etJP 

eşmın ifadesı e Dutl ka. ~ da ya ait olduğunu anlıunak için kırmw zda ah a esa .u ~tt~k· ·K se, ıebebini öğrenmek i&teritJI· 
Şadi Bucanın u so b'lll otur-

1 
ur manın evıne gı ı . en-

makta 've Buca orta mektebine devam kan k'":eyvat~nı :ııı ~ :bn.e~ idcap eksder. disini evde bulamayınca geriye ··•······•• 
tın k _.J:- Zeki e nnt•~kan b' Bu tahlil, netıce uzcrm e, yuz e se en d" dük O d I .. . d ........... _j, 

e c tt.-u.ı.c. v ~ ır ço- .. d d ksan .. . 1 on ·· . ııra a yo uzerın e /'L k J .... y .. d .. ,,,, 
kt S"zl"' kalmadan sınıf yuz e o mucssır o ur.> .• • h lR arf ıgım: uz e yu~ 

cu ur. 0 uye ını geç- ••• Mumınle Hakkı, ~o~ Kafa Me - liyetçiyim. Bunun sebei bir4fl. 
"":....: ... Sonra meraklıdır, voleybol oy- t Hakk d"'- B lar 
·~ .... , hastan . başh kimi ni me ve ıyı gor ua. un - I l d B .. ,_. : 
nar ve hazan futbol sahası.na devam Memleket esı e ve - . . az a ır. ence en munımnı• 
eder. Haddi zatında asabı, haşin ve saiye mütahassıs bay doktor Hasan Yu- dan ~oc~ Kafa Mehmedın ~·~· rinci. sebeptir. Çünkü bugün 1 

k suf b uh . im' d . tir ._, de bır bıçak vardı. Ve Mumı· h lk k .. 11 l . . ba ~ alt enerjik bir çocuktur. Uy usu arasında lr m arrır ıze emış au: •. _ •. .. • v a u e erını yragı 
söylendiği de vakidir. - Bu hususta kat'i bir şey söylene- ne s?.g~p aadyıyor ve uz~rıne dkog· tabialen taplıyan inkılap 

••• d . 1 ' tarik 1___ ru yoruyor u. Bu vazıyet ar· • l 6 . l'k J mezse e yıne en es em &wı grup- • • • • •ıy e ır ı le ana ycuamı.z a 
Tahkikat safhası şimdilik gizli tu- tarının muayenesidir. tısında Mustafayı da ıkı kıtı kol- liyetçi olmamızı iımirilir. 

tutmaktadır. Ancak Bucada bazı şayi- Memleket hastanesi nisaiye müta- larmdan tutmut zapta çahfıyor- Kadın, Türk cemiyeti içi 
nlar dolaşmaktadır. Dolaşan şayialara hassısı bay doktor Ali Riza da demiş- ' lardı. Mustafa: en kuvvetli mesnet olarak 
inanmak lhımgelirse Şadinin 937 yılı tir ki: 1 - Bırakın allahaşkına beni, bul edilmektedir. Bugün 
nüfus tahririnde kaydı yapılmamış.. - Bence de bu hususta en iyi çare 

1 
kardet imi öld ürecek bunlar, di- şen nesli bir fikre imale . 

Çocuk bu arada bir seyahat yapmış.. knn gruplarının muayenesinden istifa- j yordu. . nin zorluğunu yarınki nesil ı 
Söylenilcnlc:rin hepsi de bu kabil söz· de etmek olmakla beraber, bunda bir 1 Mümin, yerden eğilerek hır 

1 
omuzunda taşımak mevkii~J~ 

l~rden v~ ~esmen tevsikine imkan gö- kat'iy=~i ~iyaziye vardır demek tc doğ- ı !a.' aldı v._e kend isini . müdafaa olan Penç anneler, yetiştireceil 
rillememıştır. ru dC!,'ildir. ıçın atmaga kalkışb. Bız ondan çocuklara her şeyden evvel ~ 
Şimdi ağızlarda dolaşan şüpheli su- Geçenlerde İstanbul gazetelerinde de sonra or dan ayrıldık. liyetçi, hem de sizin tabiritıi1' 

aller şunlardır. böyle bir cereyanın münakaşaları yapıt-1 Mahkeme reisi - Bunların koyu milliyetçi olmağı öğre 
A) 941 senesinde dünyaya gelen Şa- dı. Fakat neticede kan gruplarından da hal ve vaziyetlerini b iliyor musu- ceklerdir. 

diyi doğum gününde görenler var mı- çocuğun kime ait olduğunun kat'iyetle nuz? Bizim gibi milli şuuru Jai 
dır" anlaşılamıyacağı hUkmU galip geldi. Şahit - Evet, Koca Kafa Meh- uyanık olan bir cemiyet kaJ 

Hususi bütçe 
Ma"raflar geçen yıl 

bütçesine göre yapdacak 
Vilayet umumi meclisi tara· 

fından kabul edilen ve tasdik için 
dahiliye vekaletine gönderilmiş 
olan vilayetin 937 senesi büt-
çesinden birer tanesi, bütün ala
kadar daireler müdürlüklerine 
gönderilmittir. 

Bütçenin tasdik ve iadesin
den sonra tatbik tekli aynca bil
dirilecektir. 

Muhaaebei huıuıiye müdür-
lüğü bütçenin mali yıl batlan-
gıcından evvel tasdik edilmedi
ğine göre idarei hususiyei vilô.· 
yat mu hasebe talimatnamesi hü· 
kümlerine tevfikan 936 senesi 
bütçesinin tatbik edileceğini, 936 
sene i bütçesiyle ihdas edilen 
memuriyetler ve maa,Iara ya· 
pılan zamların, icra vekilleri he· 
yetinin kararından geçirilmemit 
olduğundan maafların, halen 
tatbik edilmekte olan 935 senesi 
kadroları daireıinde tahakkuk 
ettirilmif olduğunu ve masraf
ı rın da 936 aeneai bütçesindeki 
tahsisat miktarınca her fasıl ve 
maddeden 937 bütçesinden tah
sisat mevcut olması 4artiyle te
diye edileceğini bildirmittir. 

Tediye esnasında her iki büt
çenin göz önünde tutulması da 
ehemmiyetle tamim olunmuştur. 

TAYYA 

Türk - Macar 
Klearing anlaşması 

Feshi ihbar edilmiş ve 31 
mayıs 937 tarihine kadar uza
tılnuş olan Türk - Macar tica
ret ve klearing anlaşmalarının 
1 Haziran 937 tarihinden iti
baren 30 Haıiran 937 tarihine 
kadar yeniden temdidi takar• 
rür etmiştir. 

Türk ve Macar heyetleri 
arasında yeni bir ticaret ve 
tediye anlaşması akdi hususun· 
da Ankarada 26 Nisan 937 
tarihinden beri devam eden 
müzakereler 25 Mayıs 937 ta
rıhinde hitam bulmuş ve ber 
iki anlaşma da bu tarihde pa
rafe edilmiştir • . 

Yeni ticaret ve tediye anlaş· 
maJarının 1 Temmuz 1937 
tarihinde meriyete girmesi 
takarıür ettiği Türkofis lımir 
şu besine bildiriJmiştir. 

,. ·-·····--Vali B. Fazlı Güleç 
Bayındır ve Tireye gitti 

Vali bay Fazlı Güleç dün 
teftiş için Bayındıra gitmiştir. 
Oradan T ireye geçecek ve 
Pazartesi günü şehrimize dö
necektir. 

••••• 1 •• • 

Borsa bUtçesl geldl 
Borsanın yeni yıl bütçesi 

Iktısat Vekaleti tarafından tas
dik ve iade edilmiştir. 

met tirret ve herkesle kavga eden 
1 
su içinde inanmak, inanarak 

geçimsiz bir adamdı. Suçlular 
1 
mek ve toprak sevigisini 

muhitte kendi it ve güderiyle · u etmek, artık miinaktıf'I 
1 d"l · k b" ,,. mefgul, iyi kimseler olarak ta- e ı meme•ı gere en ır 

nınmıtlardı. 1 zu oluyor. Her yolda ayrılık il 
D. w r "d f h"d' k h ·~ rar verebilecek nakisalardıt· "'-'"' ıge mu a aa ,a ı ı a • k w • l (11· 

veci Kadri de tU izahatı vermit- at topragın tertemız var ı ~ 
tir: telılikey'! düşürecek bir arılor- ı 

V k' ·· ·· kah d 'd" da ayrılığı düıünmek, milli b._6' - a a gunu ve e ı ım, • ~ I .. .. L--1 euw 
Mehmet, İbrahim, tlyaa Hakkı yeyı :uza a •uruyen ~ ıca • biJİ' 

M .. · b" b" · k"f" d olur. ilk cevabım burada ve umın ır ırıne u ur e e- yor. 
rek kahveden dıtarı çıktılar, NERiMAN GOR5~ 
Mehmet, elindeki biçakla Mü-
mine hücum etti. Fakat lbrahim Fransanın 
müdahale edince Mehmet kaçtı. TUrklyeye ayırdığı 

Diğer tahit Muıa oğlu Ali: kontenjan . 
- Vak'a günü yanımda Hü- Fransamn 937 senesi ik~ 

seyin ve karde,im Ramazan ol- .. f d ır 
dukları halde ' kahvenin onun- uç ayı zar ın a memleketiııt ~ 
de duruyordum. Koca Kafa Meh- ayırdığı sınai kontenjanla! ,,P 

tısat vekaletinden .şehrimiz 1 
met, elinde bir biçak olduğu hal- ofiaine bildirilmiştir. 
de Mustaf anın evinin önüne gel- c· · ı ınsı Ve miktat 
di. Babaıı da yetişerek kendi- Kental 
sine bazı .şeyler söyledi. Meh· Şekerleme 300 t!. 

met: Reçel 32,;, 
- Ben bu evi yakacağım, diye ipekli kumatlar o,S 

bağırarak kapıyı tekmeledi. Ve Koyun ve kuzu derileri 6 :1 
içeriye girdi. Aratian pek az za- Terli 2000 ~ 
men geçmit idi ki yaralanmı.ş ol- Zirai traktörler 47 

6 du;·u halde dıtarı çıkmıt oldu- Sair zirai makineler 6,1 
ğ~ ı~ gördüm ve ben de kahveye lmtltıanıın b~şland• 
gırdım. . dl 

Bundan sonra diğer bazı mü· Lıseler ve orta okul/at Si' 
dafaa fahitleri dinlendi ve her dünden itibaren söılü imtib& 
iki taraf daha bazı müdafaa fa· lara başlanmıştır. 
hitleri göstererek bunların din- '• • • • 11 

• 

lenmelerini istediler. Mahkeme Bay Ali Tabak 
heyeti bu fabitlerin celbi ıçm 1 
muhakemeyi başka bir güne bı- Hadise için ne diyor~ 
raktı. Dünkü sayımızda yapıldığını >' ~ 

ğmıız cürmümcıhut hadiseai hı:ı1'1' J' 
Bny Ali Tabıık'tan aşağıdaki ırıc~ı 
nldık El)'ncn yazıyoruz. 

E SiNEMASI Yeni Asır gazetesine 

1-100 SENE SONRA. Dfinyamızan bugünkü gidişine göre yüz sene sonra erişeceği tekamül 
• •ve bunun avakıbını gösteren feerik filim. Görü lmemiş mizansen ve 

Sayın bny '1'ıJ 
4 hn7.İran 9 3 7 tarihli gazcleniılfl 1 ,1 

sahife inde cknnunlara itaa t edeliıl'l' ti. 
lavhıısile beni alakadar eden bir Y11~/ 
gördüm. I ladised e kanunlara Jlltl ;f 
hiç b ir h areketim yoktur. Ka nunufl ~ıl 

2 - SiRK 
TAÇ GEYME 3 - lngiltere kral ve 

kraliçesinin 

dekor zenginliği... 

Sovyet sinemacılığının yeni bir şaheseri 
ş imdiye kadar görülen canbaıhane fi
limlerioin en eğlenceli ve en heyecanlısı 

MERASJMJ geçen hafta vaktinde yelişemiyen bu filim 
._ bu hafta da ilave olarak gösterilecektir. 

·~· k ' · · d k tor btı 11 ettıgı ıcy ımaenın evm c an _,r• 
durmamak değil, eski ölçülerle alı! ;~jj' 
zımnında tartı yapmamak ve d}cı : JI e; .......... 

Dlı{KAT: FIATLER: 20, 25 ve 35 lrnruştur. l 
leri bu suretle kullanmamaktır. , { 
b ulunan kantar ile ticari hiç bir ıf " 

ur• J pılmamış ve bir §ey tartılmnın•f ;N", 
1 cihet lüzumu halinde her suretle J/ 
olunacaktır. Hakikatın aynı eütuıı• S ti • • Her gün 4 ve 7.2 de SiRK ea nS Saa eri. 5.35 ve 9.15 de YUz sene sonra 

Paıar günleri 12.30 da: SiRK ve 2.25 de YOz lcini rica ederim. 
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~ VR apuru Acntası W. :F. H. Van i)er L1MiTET 
ovALE Zee & Co. Vapur acentası Hayatın temel taşlarından 

NEERLANDAIS DElITSCHE LEVANTE LlNlE • d -k ••] . d k • .1lJN KUMPANYASI HAMBURG iRfNCI KORDON REES yerın CD SO U nıesı eme r(ır 
birinin 

fakat 
~1-i O vapuru 10 hazirana doğru ARKADiA vapuru 11 haziran- BiNASI TEL. 2443 
t\ 8 '°'·Yükünü tahliyeden son da beklenilmektedir • Rotterdam, LUerman Lines Ltd. 

Urru, V arıta ve Köstenccye yük Hamburg ve Bremen için yük ka-
h l d DRAGO vapuru 15 haziranda · Yazı makineleri için toz tut· • u e er. 

S\fENSKA OR AMERICAN EXPORT UNES Liverpol ve Svanseadan gelerek mıyan, ve makineleri daima te• 
kUMP~~ LlNlEN The E.xport Steamship corporation yük çıkaracaktır. miz tutan en elveritli yağ 

SAIMA ~NIN Pireden aktannalı seri seferler GRODNO vapuru f S haziranda 
hl:.... ..L..!'._ vapuru 1 haziran 937 de EXCALIBUR vapuru 4 haziranda ,.UNf~,, markalı makine ya-
~-P ~ An R d Londra ve Hullden gelerek yük 
~ vcra, otter am, Pireden Boston ve Nevyork için ğıdır. 
içiQ .~~ ~c Slcandinavya limanları hareket edecektir. çıkaracaktır. G B 1 

)ii)dj_Yecektir. EXETER vapuru ı 8 haziranda GRODNO vapuru 30 haziranda y egine deposu axi a va-
leni AA.sNE vapuru 14 haziranda bek Pireden Nevyork ve Baston için gelerek Londra ve Hull için yük rında Küçük Kardiçah handa 7 
• Yor. Rotterdam Hambur Gd - hareket edecektir. alacaktır. numarada yazı ve hesap ma· 

itil •e ~- ,. ' g, Y EXCAMBlON vapuru 2 temmuz- ANTE k" 1 · · h · hib" 
'h":ı_ ~avya limanları irin d p·rec1 Bo N k · . DEUTSH • LEY - Llnie ıne erı tamır anesı sa ı ., "" -ı-c.ırt -r-· a ı en ston ve ev yor açın • 

SE:a ır. hareket edecektir. SOFIA vapuru 10 hazıranda KAL O MENi de bulunur 
~~ MARtTtM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem- Hamburg, Bremen ve Anversten ......................................... . 
~ MPANY ASININ !11u~da Pireden Bost~m ve Nevyork gelerek yük çıkaracaktır. 

""' A JUUA vapuru 16 hazi- ıçnı harek.et"edec~ktır. NOT : Vnrut tarihleri, va- retlerinin değişikliklerinden me· 
'h 937 tarih· d - beki • Seyahat mu<Ideti : • • • 
"lalı._ h_ • ıne ogru eruyor. Pire - Boıton 16 gün purların ıaımlerı ve navlun üc- suliyet kabul edilmez. 
-.,,•ıarıil c . . l- ·----~ı=!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!l!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!~~!l!ll!I~ ~ •e .. ya ve enova ıçın yo Pire - Nevyork 1 6 gün 

11._ ~ kabul eder. AMERICAN EXPORT LtNES 
1-t.ı_, ~ hareket tarihleriyle navlun- The Export Stcamahip corporation of 
~ de~"•Lı N L ttt ~ llfııuiklerden acenta mesuli- evyor"' 
[) ul ctnıcz.. EXPRESS vapuru 1 O haziranda 

d ~ fll2Ja tafıı·ııa·t • · I'-' • ._ _ beklenilmektedir. Nevyork için yük 
o...ı _ ıçın ıuncı -.or k b I ed ,...._ T ıüı-!I . . a u er. 

eıl\d, FJt\ '"" ve Tahlıye bmaaı arka- Senice Maritime Roumain Buc:arest 

~~ ~U SPERCO vapur acen- DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
ıı11r. ınuracaat edilmesi rica olu- beklenilmektedir. Köstence, Sulina 

l'ELEFoN : 4142/4221 /2663 

Öol<tor Operato 

arni Kulatçr 
l<uıak B • 

Ik, ogaz, Burun hasta· 
1 ları birinci sınıf 

Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 

Kalas ve Kalas aktarması olarak 
bütün Tuna limanları için yük ka
bul eder. 

Jobnaton V.ınn Linea - Liverpool 

iNCEMORE vapuru 30 mayısta 
Liverpul ve Anveraten gelerek yük 
çıaracaktır. Burgu, Yama, Kösten· 
ce, Sulina , Kalas ve lbrail için yük 
kabul eder. 

Soc. Roya)e Hoııaroüe Danube 
Marit.ime 

BUDAPEST vepuru 29 mayısta 
beklenilmektedir. Belgrad, Lima
sol, Budapeşte, Bratislava, Linz ve 
Viyana için yük kabul eder. 

Den Norake Midelhavdinje Oalo 

BOSPHORUS vapuru 18 hazi
randa beklenilmektedir. fskenderiye 
Diyep, ve Norveç limanlan için yük 
kabul eder. 

Y almz bir el
bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

15 kuruşa ala
cağınız bir pa-
ket ARTI bo
yası ile elbiseni-
zi 40 renk ara
sından seveceği-

ni1. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
haları sayılar is
konto yapılar. He 
~orguya wutlak 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

ile yanan her boy . 

Petromaks 
lüks lambaları gelmiştir. 

1( llalkınııza ko1aylık 
Duefaletle her şey taksitle verilir 

tılodef Yanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 
tasınd Petromaks lüks lambalarını NECiP SADIK mağa
flaJ au nrayınız. 

cılar: 156 -- Necip Sadık Daın1awnar 

. ıı.1~otnova Belediyesinden : 
1cata 

1
Yenin park içinde mevcut gazinosu üç sene müddetle 

' . '•' : . .. ... 

ı> "er·ı 0tit0 ~ ecektir. Müzayedeye iştirak için on lira elli kuruş de· 

~ttltıtı ab Çesj Belediyeye yabrılacakhr. Müzayede 17 - 6 - 937 
1•li e g.. .. k 

htıle . unu saat 16 da yapılacaktır. Şartnameyi görme 
tın Bornova Belediyesine müracaatları ilin olunur. 

3-5-8-13 (1735) (981) 

Fenni Gözlük için 

. 
HiLAL ECZANESi 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altm, nikel, 
çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur •.• 

~ı~E~::w:~~~:fl~~ 
·~ 
' 

...__yatmazden evvel PERLOOENT di• 

macununu kullanmak suretile a~ızınm 

yıkamayı kendtnıze bir vazife blllnlı. 

PERLODENT kıyas kabul •tmeı bir. 

_muzaddı taaffOndOr. 

bağa 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gUzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yalnaz toptan sa· 
taılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Poata KuL 224 Telefon a••• 

.- RADYO.Li·I . 
Sizi bu akibetten 

vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macuoile fırça
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlHinizi sade temiz-

i emekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik
ropları im ha eder. 

DAiMA RADYOLiN 
S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

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

Veholid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - 1 /Vl/937 ıalı günü saat 15te kapab zarf usuliylc eksiltmesi ya

pılacağı ilan edilmit olan Çamaltı tuzlasında yapılacak elektrik santra
lı tesisi işi 15 gün müddetle tehir edilmiJtir. 

il - Eksiltme 16/Vl/937 çar§amba günü ıaat on beşte Kabala§ta 
kain Levazım müdürlüğündeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Bu tesisatın.montajı da dahil olduğu halde muhammen bede
li sif tzmir 98000 liradır. 

iV - Muvakkat teminat -6150-liradır. 
V - Şartnameler 490 kurut mukabilinde inhisarlar Levazım ve 

Mübayaat §Ubcainden, Ankara ve lzmir ba§müdürlüklerinden alınabi
lir. 

VI - lıteklilerin fenni §altnamede yazılı takatte bir gazojan tesiaatı 
yapmq olduklarına dair resmi vesikalannı ve prtnameye uygun ol
mak üzere ihzar olunmUf fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere ek· 
siltmc gününden en az 15 gün evveline kadar inhisarlar Tuz Fen Şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için münakasa
dan azami iki gün evveline kadar tekliflerinin muvafık bulunduğuna 
dair mezkUr ıubcdcn vesika almaları lazımdır . 

Vll - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıcş kanuni v~ikalan ile mu
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarfların en geç iha· 
le günü tam saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon ba§kanlığına 
"bıakbuz mukabilinde verilmit olması lazımdır. «2988» 

30-1-3-5 1649 (953) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sinemacı Mahmut Sezainin vergi borcunun tıemini tahsili için 

tahsili emval kanununa tevfikan haczedilen aşağıda cins ve .nevi
leri yazılı sinema tesisata Haziranın on beşinci gününe müsadif 
Sah günü saat 14 de lzmir - Alsancak mttliye şubesinde müza· 
yede suretile ve peşin para ile satılacağından almak istiyenlerin 
mezkur şubede bulunmaları. 

1 - Bergman marka elektromotör. 
2 - Fiat lüks marka mazot motörü. 
3 - Zaiss ikon marka Komple sesli sinema makinesi ve 

tesisatı (Amplifikatör, Hoparlör, Maviton cihazı) 
4 - Zeiss ıkon Ememan 1 marka projeksiyon makinesi. 
S - (333) adet demir ayaklı ve müteharrik pandozot dötemeli 

sinema koltukları, vantilatörler ve upiratörler. 
29-S 1668 1944\ 
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ln~iltere hüküm eti dört devlete bir teklif yaptı 

u te lif çok· mlisai karşılan 
Sis yüzünden tayyaresiy~e birlikte parçalanan gene

ral Mola için matem tutulmaktadır 
General birçok askeri . " 

sıyası 

muvaffakıyetlerin 
ve diplomatik 

bayraktarı idi. Kendisi Almanya ya 
tesirler yapmıya sahada büyük 

taraftarlık ediyordu. 
müsteittir 
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l . o 
Yı veya k·· t ·· 
··········· o u 
Gö~~J:ii'kl~rim ve 

VENIASik 
ua 

işittiklerim . 
.... Giremezsin dedimya -
c 

illi ~enlerde işim dü,tü, res- Yazan: Eczacı Kcmaı Akta~ 

İtte/' ... daireye gittim. Anlamak F b k • ı • 81 K t d Çocukluğumdan beri izahı ka-
ltıQJt ~~ll)l işimi müdürden sor- ransız aşve 1 1 . um amu ay a bil olmıyan, masal lhlıklı şayia 
OdQ Qzımdı. yanına girmek için lakırdılara kızarım. Şöyle on, on 
Ve h~~Q ıöyledim. Pek nazikçe p J • 1 k• 1 j J iki ya§larmda idim. Mektebe devam 

bc.y,llrrnetkôr tavırla «Buyurun H Ik h . h .. k .. . . ld .. .. .. o is teş j atı ayi- ediyordum, istnnbulda bir şayia çık-
hQJ 1)1 giriniz» diyen odacının but a um et mış. adeta gazete sütunlarına geç-
tCltt :e hareketine cidden hay- cep esı u JD)fl yı onumu hası kabUİ edildi mişti. Kağıthane sırtlariyle Alibey 
iti: 1tQldım ve iftihar ettim. Çün- köyü civarmda gök yüzünden mi-. •• b t• ı b tt b ı d nare uzunluğunda ve minare kalın-
::~, 'h~:..~arn;;!:~: .e'·a::e:::: m unase e 1 y e ey ana a u un u gü~"i'.k::; 4 (~i::.n--~;~:~\~~=.!~ t~:ı:d~k:~ ~;~~n ;:~:;~r:k~i=y:~: 
-.q a od l • toplanarak polis teşkilat kanunu- lu başını kaldırarak etrafa dehşet sa-
'!tic#·· acı ardan tutunuz da I ·ıt Ku··cu··k ı·ıı·la""f ve T ürkırve ı·ıe mu··nasebatın nun encümenden gelen maddeleri iti ı.:~e varıncaya kadar arada- ngı ere' , ..,, çıyçormukş. 

"'""' l tasvip edilerek kanunun heyeti ocu tum, aklım ermedi, yalan 
diiı-q teme erden oldukça kaba, t . edildige; ini so·~vledı· umumiye.sinin müzakeresini bitir- dedim, nitekim de yalan çıktı. o 
~q,..' muamele görmemenin im- arsın J . . zamanlar herkes bol bol perı·, e•rı"nlı· 
~ Yoktu. Şu farkla k i: R ütbe . . . mıştır. h ..... 
l ftt.evki b ·· ··d ··ı.. "dd t Pans, 4 ( A.A )- Populaıre gazctcsı Amerika müstesna olmak üzere hiçbir Avrupa taahhiitlcrimizc ve idealimize Türkiye Cümhuriyeti Ziraat ban- görür, saba a karşı Karaca Ahmet 
,;vr, Pniil ~ t · wal el B. B umun Daı ı era m a ırı ı e mcm e e ın Ş ış o ugu sadık kalacağımızı i ır. iz.im nihai ga- kası kanununun ikinci müzakeresi 1• ıç ırısı-ı-._ uyu URÇe sı e aza- , ı ı ıı ld uh b" · ·ı 1 k t" te ebbu··s etı11cm· ld w b ı· B mezarlıg~ına nur ı"ner ı·d· H" b. · · 
q;:ı.:. ayeme çog ıyor u. bb" t 'zd" B" -" nı· go'"rmedı"gw ı"m gı"b" · d 
İı .. ~ çok kötü bir zihniyetle halkçılar c<'phesi hüküınctinin ilk yıl- bir işe teşe us e memı ır. ız oiğer yemiz her zaman iç.in kollcktif emni- yapılarak tasvip edilmiş, ruzna- 1 manmaz ım 
· ~h ·-ı b 1 ld v memleketlerin yaptıklarının hiüıfına da •. ilim, irfan, bilgi, akıl ve mantık a

11 
ı,,.er( rencide ediliyordu. dönümü münase cliy e yapmış o ugu yettir. Ve bu emniyeti hakem usulü mü- mede bulunan maddelerden zimat l v k l . d AQ ı_ olarak içtimai işleri iktısadi işlen~ ve ik- orta ıgı ap ayınca şım i ne peri 

ile .J relletler ise ne müdürün görüşıneği nesrctmektedir. B. Blum bil- •11 •. 1 tckabil yardım ve kontrola Uıbi umumi vekaleti teşkilat ve vazifelerine ait go··ren var ne de nurl. Du··n elı"me bı"r 
111e tısadi işleri de mı ı lf: ere takdim et- -

-...,_. Pnglram · l d v 'l hassa şunları demistir - tahdidi teslihat ile uman altına almak- kanun layihasıyle orman müdüri- · S f d b" k k • ~ ın emrıy e egı ; -:ı; • tik. Mnli tahminler mutlak surette nik- gazete geçtı . o ya a ır er e ' ço-
1.i"-' derecelerin görgü ve ter- - İktidar mcvkiini ele aldığımız sı- 1 ı · tır. yeti umumiyesi teşkilatına ait la- cuk dogvunnus.. Okudum. Benim "qer• l binaneclir. Ve a ıva ve şeraıt ne olur- k R ~ 
ı:- · ı. .'Y e ve içlerinde gizli sa-

1 
rada Fransada mevcut olan dahili \'a- ls ·yasctimi:z.i tadil tm· B. Blum Büyü ritanya, Belçika, yiha da müstaceliyet karariy]e mü- kafa yine isyan etmeğe başladı .• Bu 

"'Utt oır • • d . . sa o un para sı e ıye-
)o,d, ıtıya ın tqvıkıyle olu- ziyet dolayısiylc içtimai noktni nazar- . ~· V .. taraflı itilfı!nam b" • Küçlik itilaf, Türkirc. İskandinavya, za'kere ve kabul edilmiştir. mfinasız şeyler nereclen türeyor, 
l· "· AJ t h- b• d M 1 cegız. e uç c ız.ım l k d" d Ç "' tdd e G ru ı ır ıa a « ev- dan en müstacel işleri halletmek za- kaidemiz olarak kalacaktır. devletleri, Ame1·ikn ile mevcut dosta- Yine bugünkü toplantıda hava nası ortaya çı ıyor ıyor um. o-
~İ)e z:~ tahalrküm ve emret!» I rurctinde kaldık. Bugün iktısadi kal- Harici siyasetten bahseden Blum ne münasebetleri tarsin ctmi§ olduğun- yo1ları müdüriyeti umumiyesine cuk, insan bünyesinde hasıl ol~alr 
,.._il" na 1".'fıordu.. . . kınına muhakkaktır. İstatistiklerin gös- şöyle demiştir: dan dolayı bahtiyar oldub,'Ullu söylemiş ait 193 7 bütçesi de kabul edilmiş- için kadın uzviyeti lazım ve ra· 
"QJag 1,,21 bodacı'!m _kıbar halı terdiği de budr. Bu kalkınmanın diğer _ Kabinemizin beyannamesine sa- ve Fransanın cihan sulhu için bütün tir.. him ve dişi sellül yapacak kadııı 
~Clf an uldakı bır m eslek- 1 k . dk k 1 ld ~ uınn d" • . r#· K . .. .. l yumurtalıkları lazım .. Sonra bu sel 
l ll)ı111 0 ... l . . h ınem e ·etlerdekı kalkınmadan claha ı a mıs o ugunu e ıyorum.Sulh milletlerle mesaı hır ıgınde bulunmağa amutay pazartesı gunu topa- ıu··ıu·· telkı"h edecek masku""len maya 
Qtt ""' m uam e esını alır- . . . . it' d · d · · · k ... . ı: Bir .. . b" d . . 1 az mahsus olmasının scbebı hızım belkı pcrve1· Avrupa ıına ını ın c etmek .. lıazır olduğunu teyıt ctmıştır. naca tır. lazım .. Erkek uzviyeti lazım. Büti:.n 
"1ıffi gun yıne ır aıreye gıt- ••• • ••• ••••• •• •• ••• •••• • • •••• • ••••••• • •••• ••• ••• •• • •• ••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••• •••••••• 
r rtt Se/" ·· kt · Od A k H f 1 R 1 bu lazımlar ortada yok iken ve ı.>I-
ci':;;,'Ö~l~di'nz~~i:::e~~i~ işi v;~ tatu·· r e il ava se er erı· 1 uz ve t masına da imkan gösterilmezl.en 
el'</. lırar ettım. «Gıremenın sade suya bir haber nasıl gazetelere 

l/eu:l)t Ya!» diye ~iddeıle ve hid- H s 1 J refa- Hava y·olları M .. h. b tt geçer?. Bir erkek, çocuk doğurmuş, 
trq bağırdı. Hemen hemen su- • a {a a bütçesi Kamutay u ım eyana a hem de karnından ameliyat olmuş 
~ır:;c/a bir de tokat atacaktı! çok kat d. b l d bir ur çıkarılmış bu ÇQcuk imiş, 
cliı; .''"·Şef bana bu saatte hen- e ıyor ruznamesine alındı u un u gayri tabii ve fevkalbeser hadisatı 

'h gö • d l d B inkar etmiyorum, fakat bunlar da 
ti kenc1 · ~memı Ün söy e i «. a- lstanbul, 4 (Yeni Asır - Telefon- ....... • Vaşington, 4 (A.A) -- Vomens nihnyet bir izaha dayanıyor . . Erkek 
~erı ısı?e ~aber. ver» dedım. Ja) - Kamutay reis vekillerinden B. İstanbul, 4 ( Telgraf ) - liava yol- tir. Muhtelif hava yolları arasında tay- Christian T emperance Ünion is- karnından bir ur çıkar, bu ur da 
blrıı de ~çerıye gıremem» ceva-ı Hasan Saka da Atatürkün yanında lnrı bi.ıtçesi Kamutay ruznamesine alın- yare meydanları inşası için on bin lira mindeki kadınlar cemiyetine gem- insan bünyesini andıran k ol gibi, 
icıc11• ";,rdı, ama bu sefer yavaş-I olarak seyahatine devam etmekte-j ınıştır. Yeni esaslara göre posta tay- tahsis edilmiştir. derdiği bir beyannamede R.ızvel bacak gibi şeyleri ihtiva edebilir, 
ç,ı.,.. om bu sırada şef içeriden dir. Atatiirkün Trabzon seyahatinde ••arcleri Ankara - İstanbul - orasında Pek 'L·akında İzmir - lslanbul - An- ezcümle demi~tir ki : f k t b k d l l(.,•az B ı ,, J ı: a a u ura çocu eme : imkanı 
clerı • mı.. eni görünce «Ne- kendisine refakat edeceklerdir. senede on ay. tzm·. - İstanbul nrnsın- kara arasında hava saferlerine başla- Merika Cihan sulhunun idanıesi yoktur .. işte işin izahı güç tarafıJn-
/;Jıo Cırmiyorsun da kapıda bek- iht• I ,. • • da Sl'neae sekiz ny faaliyet gosterecck- nncal tır. için ecnebi milletlerle teşriki mesai sa n kökü diye b ir nebat vardır. Tlp-
IQı/'"11?)> deyince odacıda şa- J U<ar iÇ 1 n etmeğe her zaman hazırdır. Bugün kı başı , gözü, vücudu, bacağı ve eli 
li b Otlı, sapsarı kesildi. Ben isti- 1stanbu1, 4 (Yeni Asır - Telefon- Başvekil ve • " nutukları anın şahit olduğu ideolojik ve poli- vardır, fakat nihavet bir nebatın 
"İyo;;mad~n şimdi geldim gı- la)' - Ev ve arsa ihtikarma mani ol- Siyasi tik ihtilaflarda Amerika sulh yo- köküdür, insan fo;masındadır. bu 
ti'ttdi um ,_ ed im. Sen gir otur malc için Dahiliye vekaleti bir ka- Junda yürümek hususundaki kara- formaya insan mı diyeceğiz. Vakıa 
~ od:elıy~r;m diyen şef baş- nun layihası hazırlamıştır. Layilıa H t •k 1 •• tında musırdır. Biz emperyalist qa- insan mefhumunu taşıyan, laf 
<e1 d ya gır i., odacı da aman MeclL 'crikockt.ir. a ay vesı a arının go- yeler tak ip etmiyoruz Bütün mü- eden har{'.ket eden bedeni te ekkü-

~~":\":~az~ıl1=~~n }~;: A nk araya 1 rüşmel erin de söy li yecek ~~1E~::;~::1i~~:.~~::i;~ l~~r~; n~~~~~e;f :~?'fa:~:ik~~~~ 
~ı. ~~ôyet etmeyin yollu yalvar- y ..,, d •• t •• Bır haber dan insan derneğe şaşaladığımız olu-
'crrıa ır an evvel kızdığım bu va- agn1ur UŞ U İstanbul, 4 ( Yeni Asır - Te- tay vesikalarının mecliste mü- yor .. 1nsan şeklindeki ura insan de-
ltq b~·fa şimdi acıdım Ve bir da- Ankara, 4 (Yeni Asır - Telefon- lefonla ) - Bqvekil General Is- zakeresi sırasında ıöyliyecektir. Paris, 4 ( ö.R ) - lspanyadan gc- yivermekte ınantıkııı fazla cömert· 
'ttil)toyle yapm a demekle ik tifa la) -- Bugün şehrimizde şiddetli m et İnönü, beklenmekte olan Meclis, yaz tatiline batlamadan len haberlere göre Biskaya cephesın- lik ettiğinden başka verilecek bir 
clif,.l · Anlaşılıyor k i artık m ü- yağmurlar diişmüştür. Sokaklar su müh im siyasi nutuklarını, Ha- evvel elindeki itleri çıkaracaktır. de asilerin Basklardan mühim bir dağ- hüküm bulamıyorum. İnsanlar bir 
~İlh er ve şefler eshabı m esalihc ile dolmuş,bazı evlerin bodrum kat- tepesini geri almak için yaptıkları hü- türlü hayal, efsane ve masallara 
oqQ:;•a Pek çok eziyet yapan !arını su basmıc;tır. p• d b h • HJe '" • · bekJ • cumlar piiskürtülmüştiir. inanmaktan kurtulamıyorlar ..... . 
»."'' Ve daha diğer küçük m e- Vaıı·ıer. arasında ıre e a rıye rımız enıyor Karabanşel cephesinde cümhuriyet- ...... M ......... , .... s······ı····R············· 
'"r. Orı sık sık kontrol ediyor- Hazırlanan zı·yaret .> pro- ~~;ı.':: ... ~atların• ;şgaı., ınuvalfnk ol-

01J"0~ f iikür ! .. Halkın artık kim tebeddül F N K f k 
•••••• '" anlaşılmış!. . H OK lstanbul, 4 (Yeni Asır -

1
Tcll:k.fodn- d 1 d ? on oyra t rah 3fU 

••••• . . la) -- Valiler arasında yapı aca e- gramın a ne er var ır T d 

Ik .. ~··· .. ··············· .. ···.!.!,!' ği~iklikler hakkında Dahiliye vekil- • Pazar günu·· emmuz ayın a 

ı Casus Jeti bir liste hazırlamıştır. Liste Taç giyecektir 
.... V ek iller H eyetine verilecek ve açık Atina, 4 ( A. A ) - Cumartesi lehini ziyaret ve kral saraymda Belgrada giderek b~zı Kahire, 4 (Ö.R) - Kral 8 J• d d bulunan Trabzon, Çanakka le, Ma- sabahı Pireye muvasalat ede- defteri mahsus imzalamak vardır. ••t"'k l k Farukun taç giyme me -er in e ]• am raşa. mülkiye miifetti~lerinden bazı- cek olan Hamidiye için hazır· Bahriye müste,arı cumartesi ak- mu a at ar yapaca T 

rasimi emmuz ayı sonuna 

d 1 
ları tayin olunacaktır. lanan programda devlet makam- fanıı Glifadada Türk misafirler Belgı·ad, 4 ( A.A )- 7 Haz.iran öğle doğru yapılacaktır. Mısırın is-

e İ d İ v k e 1 l lan ve Aris gemisi kumandanı ferefine büyük bir ziyafet vere- üzeri Almanya hariciye nazın B. Fon 
8crl' · e } er ile ziya retler teatisi bahriye mek- ccktir. Nöyratın buraya gelmesi beklenmek- tiklilini teyit için bu merasime 

1936 •n, 4 (Ö.R)- Sekiz mart - ' tcdir. B. Fon Nöyrat burada 9 Hazira- hususi bir tantane verilecektir. 

tak .da casusluktan suçlu ola- ll 1 d Hariciye Vekilimiz Bükreşte na kadar kalacak ve bilahare tayyare Kahirf', 4 (A.A) - Montrö 
.\~ ı.danıa mahku m edilen eyetİ top an 1 ile Sofyaya gidecektir. konferansında Mısırı temsil 

~dıa~tıka~ .tebaasından Hirş Ankara, 4 ( A. A )- tcra \'ckilleri D A D t _J ••h • Programda ezcümle Dr. Stoyadino- etmiş olan ve başvekil Nahas 
itil\ A cdıl_mıştir. Cezanın affı heyeti dün başvekil 1sıııet ınoniinün r. ras r eş eae mu ım viçin muhtelü görüşmelel"i vardır. Dr. paşanın r iyaseti altında bulu-
hl>ıl rtıerıkan s efiri tarafından reisliği altın<la toplanarak ınuhtclif Stoyadinoviç 7 Haziran akşamı B. Fon nan heyet dün sabah lske nde-

~llf ... an teşebbüsler n etices iz işler üzerindt- gorlişınelcrde bulunmuş te-maslar yapacak Nöyrat şerefine bir ziyafet verecek ve riyeye gelmiştir. lskenderiyede 
'"llfht O k ve bu işlere ait kararlar ,·cnniştir. bu ziyafet sonunda nutuklar teati olu- halk heyeti hararetli bir suret-

hıı~d · s ar adında 20 f nacaktır. te karşılamıştır. 
'""t a. bir deli kanlı da aynı K t • ~an ıd d"I . . o opera ı -Baştarafı 1 inci Sahifede- Budapeşte, 4 ( A ,A ) -Türkiye hari- Gaz maskelerı· Nahas paşa Pazara k adar 

am e ı mıştır. v· 1 · c· k b lskenderı·yede kalaca'-tır. Ken-ıyana. 4 ( A.A ) _ Türkiye ıarı- ·ıyc ve ili Dr. Tevfık Rüşli.i Aras u K 

b 
ar_eşa_I Blunı- Yenı· teşkil edildi ciyc vekili Tevfik Rüştü Aras Neuv akşam buraya muvasalat etmiştir. Dr. Londra, 4 ( A.A) -- İngiltere da- disini fevkalade bir surette e" Frcic Presse gazetesine ~erdiği bir be- Rüştü Aras Budapcştedc 24 saat ka- hiliye müsteşarı Avam kamarasın- karşılamak için Kahirede ha-

~().ıngın .zıyaretlerı· İg-•dır, 4 ( A.A ) -- i gdır, Taşköy t t .. 1 lacak ve bundan bilistif.ade haricı've na- da yaptığı bir beyanatta halen se- zırhklar yapılmaktadır. yana a Ncum e demiştir ki: "' k l k 1 b 
Taşbunın, T uzlucadn te~ekkül zm B. De Kanya~·a bir ziyarette bu- ·iz mi yon gaz mas esinin lazır u - Al t · •t 1 

V a 4 (ö R ) - Dün Avustuı·\•a har"ıcı'uc nazırı - ., l d ~ b l 1·· man Orpl 0 art "" B . - Mareşal d d"" k "f" ,, l un ugunu ve un arın uzumun-"•• e en ort satı~ ooperatı ı ana mu- B G · unacaktır. 
l b · d•v · · 'uido Şrnit ile yaptığım görüşme d d h l · · ı h )' t · d"l Berlin 4 (A A) T " ve j' ölrı h orn e rg bu sabah ltal- kavelesi iktısat vekaletinın \'er ıgı Doktor Aras yarın akşam Bükrcşe a er a sıvı a a ıye evzı e ı e- . - ıger 

~ ava d t salfıhivete müsteniden şehrim izde Tiirki - Avustw·ya arasında en mü- hareket edecektir. ceğini bildirmiştir. Iltis torpidoları lspanyGI sula-
tt-j... o r usunun, ayya re - · k f A d ~ k tn ı b" a· etini K rına hare k e t etm"ıştı· r. h " Ve.. bulunan Kars valisi A ·i y ogan em e il" dostluğun ınevcu ıy Bükreş, 4 (A.A) -- Türkiye Ha- ral Aleksandr'ın 
da"l. ır buırnilisle rin t alim lerinde tarafından törenle tasdik edilmiştir. göstermiştir. Türkiye Avusturyamn r iciye vekili Dr. Tevfik Rüstü Aras Londrada bir 

lıs1.ınd u~_ınuş ve l t a lyan or- Kooperatife giren ortakların sa- yüksek kültürel scvjyesinin hayranı- ya~ın Budapcşteden buray~ muva- h k ı• 
htj t a gordüğü mükemmeli- yısı327 I dir. Kooperatif sermaye- dır. salat edecek ve burada yedi hazira- ey e 1 hadise 
~ate ebri k etmiştir. Akşam leriniıı mecmuu 38,300 liradır. Or- Ekonomik münasebetlere gelince zi- na kadar kalacaktır. Doktor Tevfik Belgrad, 4 (A.A) -- Şövalye kral 
\tetif §a l askeri k ulüpte şerefine taklar geçen şubatta ayni mıntakada yadcsiylc müsaittir. Ve ayni zamanda Rüştü Aras buradan Türkiyeyc ha- Aleksandr namına dikilen heykel 
l uıırn erı bir ziyafette hazı r bu- kurulmuş olan tnbnml kdredkil koodpe- geniş hir ıslahata tabi tutulacaktır. rcket edecektir. 20 haziranda Visokoda merasimle 
e Uştur. ratifinde yazılı u un u arın an açılacaktır. Merasime kralın bir 

erlin 4 .. kendilerine yapılan yardım 200 bin ÇaHı lbrahim Lelıistan Cumhur mümessili, nazırlar, si'llil ve askeri 
)ası (0.R) - Berlin si- lira}' ı bulmuştur. k k d ki d 
~atbiy~ahafjJi ltalyada Alman' Kaçakçılık Tecavu··ze başkanı er an iştBira eHece. er ir. <>loıııb n•ıırı Mareşal Von uğradı • İrota 
~•butderge yapılan hararetli Ankara. 4 (A.A) -- G eçen hir İstanbul. 4 (Yeni Asır - Telefon- Varşova, 4 (A.A ) -- Fransız bii-
1~ en k hafta içinde gümrük m uhafaza ör- la ) - San'atkar Çall ı İbrahim ev- yük elçisi B. Noel dü n cümhur bas-
"dır, O ço . memnun olmuş- 1003 k 1 Ik ~ l\ u I gütü hiri ölü 50 kaçakçı, i o ve i gece Beyoğlunda meçhul şa- kanı tarafından kabul edilerek kcn-
·~•tı çe 1 e Alman harbiye gümrük kaçağı 318 kilo inh isar luslar tarafından hiicuma uğramış disinc S trazb urg ü niversitesi tara-

~\'ere~rasında vukubulan mu- kaçağı , 448 gram esrar , J 02 Türk ve yaralanmıştır. B. Çallı, hastane- fından fahri doktor unvanı verildi
''tiJiy ere büyük ehemmiyet lirası, 4 silah, 77 mermi ile 27. ka- ye kaldırılarak ilk tedavisi yapıl- ği hakkındaki üniversite rektöriiniin 

Ot. takçı hayvanı ele aes;irmi~t~_,._ mışhr.. _ "*=- mektubunu vermiıtir. 

Tokyo 4 (A.A) - Uzun za
man hariciye nazırlığı ve ge
çen sene de başvekillik yap

mış olan Hirota başvekilin sa· 
mimi dostudur. V c ordunun da 
itimadını haizdir. 

Londra, 4 (A.A) -- Üç yüz genç 
komünist Avam k~marasının deh
lizlerinde faşist devletlerin İspanya 
müdahalesi aleyhinde nümayiş yap
mışlardır. Bunlar muhtelif vesileler
le polisin nezaretinden kurtularak 
bağırmışlar ve sesleri içtima salonun
dan işit ilm işt ir. Neticede komünist
ler meclisten dışarı çıkarılmıslardır. 

Guatmala elÇisi 
Salamanka, 4 (A.A) -- Cuatea· 

mala elçisi general F rankoya d ü1 
itimatnamesini vermiştir. 
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Panayırındaki pavyonumu' 
' •• içinde iki yüz bin ziyaretçı 

Pavyonu uzu sıezmiştir Odesada profesör Filatovun ida
resi altındaki göz hastalıkları klı-

niğinde, tabakayızüccaciyeningay- Breslav Alman radyosu pavyonumuz 
ri şeffaf bir hal peyda etmesinden 

Ol ek ı•f em l~'ıet '°SQSl doğan zerka hastalığı neticesi kör hakkında reporta1·tar neşretmi~tir 'J ~ olmu:il bulunan dört yüz kadar kim- T 

ıeenin bu körlükleri giderilmiştir. Berlin Ticaret Odamız Tür- tarafından merasimle kartılan· bulunduğu be4 gün içinde t~ 
_J h •ı • 1 Dünya aeririyabnda, yaşıyan bir Jriye adına bu yılki arsıulusal mlfhr. Büyük elçimiz, Breslau'a ben 200.000 kişi ta.rafından ~ 
UQ l ın SU ur ! insanın karniyei lamiasının a~ılan- Breslau panayırına i~tirak etmiş- vardıkları 4 Mayıs günü «Meçhul zilmiıtir. Mahalli resmi malt t 

___ • • ._ ması ile körlerin iyi edildiği hak- tir. Türkiye pavyonu ııeçen yı- Asker» abidesine merasimle çe- lar il~ matbuat Türk paV1°11ı:r 
Ankara, 4(A.A) -Sovyetler Bir- smda bu şahsi temas şeklinin is- kında bazı vak·~1ar malumdur. ~a- la niıbetle biraz daha büyütül- lenk koymuştur. le bilhassa alak dar olınUf 

liğinin yeni büyük elçisi B. Karski tikbakle de devam ettirileceğini ümit k?.t bu tromatızm v.e~uh.1:1t .. vahım mü-t olarak 15X16 metrelik bir Bay H mdi Arpag kral sara- dır. Gazeteler bu veıile ile ~ 
Anadolu Ajansına aşağıdaki bcya- etmekteyim.. goz rahatsızlıkları g~bı gozun der- saha işgal efmİftir. Pavyon bu de- yında verilen ziyafette hazır bu- leketimiz hakkında dostça fi 
natta bulunmuştur : Şurnsını.daha imdiden kaydetmiş hal çıkanl?1'asını ı_~P .~e~ çok fa iki kııma ayrılmıt bulunu- lunmuştur. Büyük elçi ile refa- zılar yazmıtlardır. Bresi u ..A 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri bulunuyorum ki Türk - Sovyet dost- mahdut ~~k a~ar da mumkl~ndur. 1 yordu. Cepheye düşen SX15 met- katinde bulunan zevat ertesi gün bir de Almanya radyosu pa"ı;t 
B . liğ ... - d st T- ki ··mh · ctı' 1 v l "ki l y. t da• Profesor Fılatova ge ınce mu- . f . d &-'- Be 1. d" .. I d• ~_...• ır ını o ur ye cu urıy ugu yanız ı meme ~e arasın . .. .. 1 .. 1 . '.. . relık kısım fere yerı a ı altında warar r ıne onmuf er ır. numuzdan reportajlar neşreP"' 

·k·· 0• zc1· d te il ·· betle kt · d maıleyh korlere, o u erın gozlerı . . . h kk G l ld v .b. _ ume ne ın e ms e memur munase r no aı nazarın an . . • . . 1.... . Atatürk Turkıyesı a ında pro- eçen yı o ugu gı ı panayır ler.dir. 
r- .l!t.-' im-Lta ""t ellit der• n h • t}' b } akl kal IÇtnden alınml!J karnıyeı amıa asılı- • 'da • b 1 dah• •• • bf .r:::ouını o a... n mu ev ı e emmıye ı u unm a ma- . . ek ed" p f .. · .. pagandaya tahsıa olunmuftur. ı resı u yıı ı panayır mu- Açılma törenınden ıonrs 
aıahzuziyetimi Türk. matbuatı va- maktadır. Bu dostluk ayni za- y~rak .!yılet_n: t l~k r~ kb:,kor Şeref yerinin ortasında ve met- nasebetiyle «Memleketler ara- yük elçimiz Şlezya umumi 1' 
Bıtasiyle bildirmek fırsabnı buldu- manda sulhun idamesi için yapıl- ~ozde dort mılimketrke 1 

• ~ aı· .ır de- halin karıısında Atatürk büs• 1 sı gÖrüfmeJ> adı altında toplan- lisi Brealau' tehremini ve .tli 
::....-...! d la --L • ·ad emnu- m kt ı tl• d d h _ lık açarak berra arnıyeı amıadan 1 • • • ' tft1 
K'" .. ""an ° yı ~ ZJ) e m ~ 8

1
. b~ an gnrclyre ~ e e e em b' kıtmakta. bir kaç g·· _ tü bulunuyordu. Bundan bat- tılar tertip eylemıflı. Bu toplan· büyük tahsiyetlerlc pa...yontld..,. 

num.. mıyet ı ır unsu ur. ır parça a ' un k A .. ' . .. b"·....::ı. t l d k t, • t" ak . l d' T"' k I>" 

K dil · bir haz" tarih. • So l B" 1.w. T·· ki d lük dahi olsa gene yaıamakta olan a tatürKe aıt uç Uy YA portre 1 ar an ma ıa panayıra ış ır zu gez ıt er ır. ur atan Iİ' 
en erme ıran ın vyet er ır ıgı ve ur ye ost- ·ı · T'· k. · ·· t h d J k ti · d b k b v r ıeke 

de itimatnamelerimi takdim etmek luklannın ilk gününden beri elele göz içinde yerle.~n ve organizm ile b& ~ .Y~nOıXlOOur ıyeyti~ goş erbe~yük'er el en hmemtle .e.lerAınl ora ~I ·ı~ p~ h-'-~~endenb~a ı,k. mahem ~ 
f azh ld v ks lana ld · b ld .. - .. I d" birleşen bu mayi berrnklığını muha- ırı a san metre u - unan eye en ı e man ı gı ı- mız Q.IUi;ln a ırço ız t ·~ 

k~ .1~~ hm ile ar o ug~ ~:nd g:;ma tl u s·)i?w. ~.:.r~~j;.uş e~ 1
[;.. faza ederek yaşıyan fakat kör olan lüjünde 80 parça foto aaılmıtb. leri arasında, tabii hususi su- 1 ve bilhaaıa tethir edilen ret~.-4 

D~;ı ur eraI İV: ~?'m hüküme~ ly~ r .ır ıgı/ ah UT dak~ b_Y- gÖzÜ gördünnektedir. ' Şeref yeri Çiçeklerle SÜslenmİŞtİ. rette, görüfmeğe Ve fikir teatisi• ferin dahi gösterdiği inkişAf~ 
~:..:: I gen t w nondJı: ilk te- ~egıv•mı ke ~hı~ase s asın k ışt ır- Prof~r filatovun tespit ettiği- Pavyonun diğer kısmı ise mün- ne im.kin Yermektir. Bununla be- takdirle bahsetmif ve bir 'fiiı~ 
az.wmıy e yap ıgmı ço mu ım ve sayanı ayı ne- dan al h .hr .... l • • .• b b l 1 Alın k d bAk' · · ·f aJl~ 

la ill t. · hükümetleri- tice} •şt• • ne göre, bir kadavra ınan icar- aaıran ı acat urun erımız nu· ra er u top antı ara an res- a m a ımını vazı e es ,,;ı 
mas r m e ımız ve er vennı ır. bir . I . ah · d'I . b I A ak 1 ·· ·ıı · d d d •P" 
mız daki dostluk bagvlannın c_._, se 1 ketimizin mü- niyei lamia ya~ıyan ınsandan alı- mune enne t sıs e ı mıt u un- mı m am arı mumeası erı e a gösteren resmin önün e: " 

ara.sın -:.-·· ne mcrn e de ·· · d Zi ak 'd' B k d T" k. . t• ak tm' l d. s·· ı· . b bu k d l d b töl" ne derece sıkı ye devamlı olduğu- messilleri Türkiye cümhuriyetinin nandan daha ziya mueasır ir. ·- m ta ı ı. u ısım a ur ıye- tf ır e lf er ır. oz ge ımı entiz a ar i eri e u 
nu tebarüz ettirmiştir. milli menafiini hak-ve beynelmilel r~ gene profesöre göre, yaş1yan nin ihraç ettiği maddelerin he- Türkiye toplantısında hariciye- mıyoruz.» demittir. 

Türkiyenin misafirperver toprağı- muahedelerden doğan taahhütler n:ıadde~in .. şah~iyeti, orijinal husu- j men he~~ind~n • ~ütea~~it mos- den D~. Clodius hazır bulunmuş.- . ~avyo?umuzun muv .. ffıdc~ 
na basalı pek az gün gc::çmiş o~ma- karşısında hürmet esası iizel"inde ~ıyetler~: uzenne '?'~ madd: ~·~ aoıt~~~tı. Numunel~ tur. Turk - Alman to~l~mtısında tın~ teshıl .. h~susun.~a gosterd ~ 
ama rağmen içinde bulwıdugwn tatmin eden Montrö konferansın- ~~~. mucadele etmel .. tedir. H~~b~ r!~ızın .z~ngınlı.ı~ hakkında hır odamız genel ~e'?'~terının beya- lerı ~~ ~uyUk mu~aherette_ı' d 
muhitin bütün samimiyetini hisset- da büyük bir muvaffakıyet kazan- olu maddede bu mevcut dcgıldır .. l fıkır edınılmek ıçın, bunların tak- nalından ve ılgılaler araıındıo layı ılgılı makamla-ra ve bıl~ 
miş bulunuyorum.. mıslardır.. Böyle bir madde yalnız hayati ka- riben 600 parçadan mürekkep her iki memleket ticaretine mü· sa p yır idaresi le Şlezy• Jf 

Daha başlangıçtan beri Türkiye Türk hükümetinin iyi gören aulh- biliyetl~.r k~lmak!8" .. v~ bu~la~ da bulunduğunu söyl~yebili~iz. Bu teallik sual ve cevaplar teatisin- tııat odasına ve Bres au tit'J~, 
i1e Sovyetler Birliği arasındaki mü- çu siyaseti tarafından Milletler Cc- derhal otek.i neaıç uzerıne ıntıbak nümunelerin hepsı ya tıte ka- den sonra Dr. Cloduis söz ala- ve sanayi odasına burada dP 
naschetler bir sulh ve dostluk siya- miyeti himayesinde son günlerde ka- ile neşvünümaya başlamaktadır. Te- : vanozlarda, yahut hususi camlı rak memleketimiz hakkında cid- tefekkürü bir borç biliyon:rı· 
seti 

0

ile takviye edilmiştir. Memle- zanılan diğer bir muvaffakıyeti de fessüh et~e~i! b~ ka<la:'~~-an alı- kutularda bulunmakta idi. Bun- den fevkalade dostane bir nu- 1937 arsıulus 1 Breslau 
kctimiz arasındaki bu dostluğa zOT- kaydetmekle bahtiyarım. Bu mu- nan karnıy~ı lamı~, 1?e~lıgın~ v~ ya- dan b:ıtka ceman 16 metre uzun- tuk söylemittir. Dr. Cloduis, Tür- yırına memleketimizden b'tl~ 
lu zamanlarda daha gerek Sovyetler vaf fakıyet 1?'1~mlekc:tler ve milletler hancı nesçılerle bıo~unik fak ırntizaç- tuğunda dört büyük vitrin içe- kiye - Almanya arasındaki ana· Polonya, Macaristan, Ro aı>1t 
Birliği milletlerinin gerek Türk. arasmda ıyı anlaşmayı arzu eden sızlıklarını kay~etmı~, . a.t yaşı- risinde de memleketimizin yas- nevi dostluğu, Türkiyenin, yüce ve Bulgaristan d hi birer ltD 
milletinin elde silah mevcudiyetle- herkesi memnun ctnıekteclir. yan ve yaşatabıle~. hır .. n:sıç~ır . v~ 1 tık, masa örtüsü, tedik ve saire önderinin idaresinde her saha- lektif ıtandla iştirak eyle 
rini ve hükümranlıldarını müdafa- Hükümetlerimizi.n esas vazifesi ~un?an dolayı kor gokun arn~:ı aibi • lemeleıri ile diğer el sanat- da göıterdiği harıkulade inkişafı lerdir. Çekoslovakya ile Yo'~ 
aya mecbur kaldıkları zamanlarda kollek.tif emniyet esası dahilinde l~~ıruıını şeffa~almttırk1c:ı·ta ve or !arından nümuneler gösterilmit- ve iki memleket ticaretinin bil- lavya iıe yalnız birer iıtihbııP 
başlanmıştır. inkısam kabul etmez sulhu temin goze nur verebı e t ır. ti. Türk pavyonunda tefbir edi- ' hassa son yıllar içindeki mem- bürosu bulundurmuslardır. ••'' 

192 f d .. nak.t "1 sk -ektedir T .. 1-~- hareketle- l h 11 • d 1 • d ... ·ı l . • k •••••• •••••••••••••••••••••••••••····· .. e ~~ ı r. o . ova .mu: '"",:-.. u "' • ~cav~&ar . en a ı arımız ıae 83 parça an nunıyete eger ı er emesını ay- T•• k . . 0-tl 
ahedesı ıle .ı~tı~r _eden b:r sıyası nn ha.ICJ}- hususı bır faalıyette. b~- ç• de mütetekkildi. j dettikten sonra, sırf klearingden ur ·lngı ız dosthı" 
anlaş~a: serısı ıki ~-emlekct a~a: hmduldarın?an ve humma]~ b~r JD Türkiye ıtadında bundan bat- , doğan bugünkü gü;lükler yalun- / 
sındakı dostluk mulla!ebctlerını surette Milletler cuasında yem bır ka Türkiyenin iktisadi vazıye- da başlıyacak olan yeni müza- - Baı taralı birinci ıahiletle 
tarsin eyle~iştir. Bu anlaşmaların 8~.an~~k:, insanlığa knrşı Uyuşturucu mad- tini ve Almanya ile olan ticari kereler neticesinde büsbütün ve_r ~e müterakki bir mahiy~t c.av;; 
1945 senesıne kadar uzatılmaları yem bır çukın cmayet hazırlamakta münaMbetlerini gösteren bü- kaldırılmasına imkan bulunaca- mıştır. Onun barışçı ve e. . si 
hadis~i ~k~ ~emleketin sulh;u si- ıolduklarından ?olayı .ıu vazife bil- deler mÜcadelesİ yük mikyaata muhtelif grafikler ğını, Türkiye. Alman ticaretinin emelleri beslemiyen dış polıtı~:ii-
yasetındeki ıstıkran göstermektedir. hassa daha zıyade muazzamdır.. göaterilmittir. Al~'-ad l T·· k atide dahi inkiır.afından ··m·t Garpte Balkan antanbnın teşe~ ,_ 

Ek "k ·· ebe l al T '" k So d l v b · Ş lı 3 (AA) U aa: ar ara ur " u 1 var ı·· d · ··h · b. " ıl or b" onomı. k~u~as eı! ~.noS ur. - b~t ··~st ugf u ger~ aug ay . - yuş- ürünleri hakkında 10 muhtelif olduğunu ve çünkü bu inkita· un e yenşı ke md ılm ır İm kile 
ır auT':_ttk. ·~· ıf.'~. etm elte ·~· . ov

1
- vazı~e~e uıf Ie~o . ~nama1~ turucu maddelere karşı bir mü- metinde ceman 20000 matbua da- fın muhtaç bulunduğu fartların m~~l ve 

1 
ar t~ a ran de r~etif' 

yet - }! ış . ır ıgı ~b:°dekİı _ya - mev u ur. larak~ eı;zn.J:ın ehsu ,cadele günü açılmı~tır. Bu sa- ğıtılmışbr. her iki tarafta dahi mevcut bu- e~şı .en an aşma arı mey ana 
~z:; um tıc~~ ktn ak:a sa- u~~m; . 0 h Yfa:iı~ft ~m- bab tayyareler tehir üzerinde Türkiye standının gerek ya- lunduğunu ve bundan başka Türk rnıt~~·:.1 .. k" r· }{" k ·ve.!S a::•. b' l~~r~ed . ~ T"~ d 

1 
ır:. :1'e T~ık.i er C~n~ . a~~~ ~k uçarak uyuşturucu maddeler pılıt, gerekse tanzim bakımın· ve Alman hükümetlerinin, ile- b. 0~'! uy~r ~I k ur __ ıye. ~~ef~ 

. ışK ır ıgı. ı a Nesın~Il"durk. b~ e.~k_ Sef" A:t .. Y~.. um ~berıyG~ı. luyd j tihlakinin vücutta yaphğı tah- dan memleketimizin ferefiyle bıadi sahadaki it birliğini daha ; ıt.j.1:'? k do ·ul :ım;csı~ı ref'liJI 
nın aysen ve azı ı e ı uyu . ı ur un re r gı a tm a ribatı anlatan. bevannameler "t . l _! ..1d . . . d k ti t' w. • e ıyor. ur ost ugu ngı te ılİ' 
endüstri müesseseleri için Sovyet ekonomi yapıcılığında ve milli mü- " ~u ten~rıf? 0 ~ına ÇIQ en ıtın~ zı~a t~ uvve t;.~t~e~ı .samı· hayati münakalat hatlarını eı'J\··t• 
makinalarında verilmesinde ve dafaasınm faı:lalaştınlmasında mu- at5~!ır~y]ar zarfmda müsadere gos er::ı··~:i tan~llD1% emsalı m!yJ. e arzu ~k-~ erın~ cı.dden yet altında öulunduracağı gibi r~.ı:1 
Türk - Sovyct teknisyenleri ara- azzam muvaffakıyetler k:azanmıstır. araam cı en alaka ve tak· tıuc ır ve tefe ure deger hır su- kiyenin de İngiltere ile t'esis ~ttıSI 
sında sıkı bir iş birliği yapılmasında Sovyetler Birfiği büyük Stallni- o!unan b~ gibi ~addeler şeh· dir ICazanmııtır. rette anlatmıştır. Tür~ • A!man bu yeni münasebattan zarar der 
bulmuştur. Yeni Sovyet - Türk ti- mizin idaresi altında ikinci beş yıl-, rı umumı yerlerınde yakıhmı- Pan~yır'? ve ~ttirak~~i~in !oplantıaınd~ ~iman ıthala~ ve fayda göreceği aşikardır. 
caret e seyı:isefain muah~inin lık plam bitirmiş, bu geniş memle~- .. t.'~.· ................................ .,.... e~enm:reti. dola!ISly~e .!urkı!~ ıhrac~~ tacırlerınde~ . takrıhen İyi malumat alan menbala~11 

imzasını istihdaf eden müzakere- tin bütün istihsal kuvvetlerini şu:~- surette anlattım. Türk - Sovyet an- cumhu yet~ Berlın ~uyük elçıaı 80 kıtı bulunmakta ıdı. . büyük bir memnuni} etle öğre11~ 
lerin ya~~ ~esu~ bir surette ne- diye kadar misli görülmemiş hır anevi dostluğunu takviye etme~ Bay Hamdı ~~g ~urk pavyo- .~resl~u panay~rııı~n deva~ı ğimize. göre B. Eden ile &ışvel', 
ticelenmesı . ıh_tımalı karşısında bu derecede inkişaf ettllmi tir. Ve çok inkişaf ettirmek ve milletlerimizin nunu~. açalma torenınd~ bulun- mudd~t~ce dahı bırço~. ~cı~- İnönü arasında geçen görii~e~ 
fırsattan bırıstıfade tam memnuni- mühim bir sulh unsuru olmuştur. lve bütün dünyanın iyiliğine olan mak ~ere refakatlerınde Ber- ler Turkıye pavyonu mudurlu- son derece samimi bir hava ıçırı , 
yetımı bildiririm:. Sovyet hudutlannın emİ'a m a- hükümetlerimiz arasındaki teması lin Tıcaret Koıueyyemiz Oda ğüne müracaat ederek Türk • cereyan etmiş ve Türkiyenin de ııı, 

rltemleketimiz için daha az ehem- fızı alan kuvvetli Kızılordu Sov- daha ziyade derinleştirmek: için bü- Ba.fka.~ı Avni Sakman ve oda- Alman ticareti hakkında malu- giltere ile yakın ve daimi bir aıfl 
miyetli olnuyan bir Li.e.yfiyet te diğer yctler Birliği hükümetinin siyaseti- tün. kuvvetim~ çalışacağım. mn dıger erkanı olduğu halde mat istemiş ve bilhassa bu tica. laşma tesisi arzusunda olduğµ tt' 
sahalarda. kar lıklı münasebetlerin ni ilham eden eulh ideatine hizmet~ Şerefli olduğu kadar mesnliyetliı Brcslau,a gelmittir. Türkiye bü- rette timdiye kadar alakadar bu- barüz ettirilmiştir. 
sıkla tı:ılm~sıdır. Türk ilim acfum- eylemektedir. Bu hakikati ço~ İyi !olan bu vazifenin icrasında cüm- yük.e~çiai Breılau'da bizzat teh-

1 
lunmamıt birçok ithalat evleri de Cournale De Cencve'in geÇjı'lr 

lan, edıplerı, gazetecileri ve sporcu- biliyoruz. Ne derece ku:n:etlı olur- huriyet hükümetinin Türk devlet. remını Dr. Friedrichs ile Şlezya memleketimizden mal almak lerde sorduğu suali bir çok kinıse e 
la:ı ~~n. seneler zarfında Sovyetler ~ ulh o derece fazla temin edi- 1 adamları ile Türk mahafilinin mü- umumi vali vekili, Şlezya iktı- arzusunda olduklarını bildir- büyük bir al~ka ile sol'.maK.t~~ 
B.rrlıgrnı çok defa ziyaret etmi~ler- lecektir.. . ·~· . _ . _ ~heretine ve çok sıkı bir temas sat ~~ı ve Breslau ti~et oda- mi~ler?ir. K~ndile~.ine . lazım- . -- Acaba geçen sen_e .kral~~· 'ff 
drr. Bu seyahatler karşılıJ...li1 anfaş- Sovyetl~r Bır~gıru~ T urkıye bu- ıdame etmek arzusunda bulundu- sı baş.:anları, panayır reıs ve mü- gelen ızahat ıle Turk ıhracat- cı Edvardın temellerını attıgı ı~tl ıı1 
maya çok yarchm etmekte idl:. yük elçisı, vazıfemı nasıl telakki ğum matbuatın yardımına nail dür •e maruf diğer. birçok zeva- çılarının adresleri de verilmistir. kın bugün neticelenmekte oldugıı 
~k ve Sovyet muhitleri ara- eylemekte.. olduğumu size geni~ bir olacağını ümit etmekteyim. tın dahil bulunduğu bir heyet Pavyo!mmuz panayırın ~çık görmek üzere mi bulunuyoru~ 

Tefrjka No. and beauty ... cHayat ve güzellik bula- Telefon kapanıyor ... Yazı §efi ceke- ladım ... Ondan da bir şeyler kopardım .. ' ··d 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wbın~> . ~O.W ... isim b~ ha~~tıti~~~~~~inmuh~Mqa~b~l~o~ Fakatpo~müd~inibili~in ... ~s~~ ... Aynıgününerte~~b~ıpol~ınu 

Date 190 T ••• Tarili 190 l. •• 1 Birbırı uzerınc yaktığı sigaralar can sıkın· Amma •.. Hayret ettim. Bu sefer beni~ riyetindeyiz... ··Jİ' 
- Ha villanın yapıldığı zamanı an· ı tısına ve aabırsızlığma alamettir. içeride gördüğü halde bile ses çıknrmn- ı Uzun koridoru geçtikten sonra ınıı ,. 

!atıyor... Yarun anat geçiyor andan... dı ..• Ve o da izahat verdi. riyet odnsınn vnnyor. Ve içeri gıriyoıtl 
- Mazisi hakkmdL malumat topla- Geniş müdiriyet oda!lının kapısında - Hayret ... Bu nasıl oldu ... Böyle.. Orada dört kip var~ .. 

duu:z mı villanın... uzun boylu zayıf muliabiri görüyoruz... - Kim bilir... Dördünü de arkasından görüyorUı· 

• - Henü~ mümkün olmadı ..• Filha- - Mühi~... Hem çok enteresan... - Hayd~ acele ol. .. Bo§ tafsilattan Şimdi 1 onuştul-lannı dinliyeli~: · · pel 
kika yarın saat onda hazır... - Flaydı canını anlat... çekin. - Cinayette... Şatranç. ve uç 

- Çok alii ..• Bana müsaade... - Müsaade et de notlan tanzim ede· Muhabir Ziya ceketini çıkarıyor ..• Ve marka oluşu insana şüphe getiriyor··· 

İngilizceden adapte ede.ı : VEDAT A. UZUNDOST - Güle güle ... Ynnn görüşürüz. yiın. masanın başına geçerek uzun kağıtlarını - Neden? Jt 
.............................................................. _,............................. Birbirlerinin ellerini sıkarak: ayrılıyor· - O halde bcınn ne lüzum var ... Ci- üzerine nıütemadiyen vakayı doldurma· - Çünkü bu mürettep bir şek•1 Jş 
Müddeiumunıi de dıfan çıkarken: - Acaoa bu cinayetin bımda bir I d · b all, ar... erım. · · ğa çahşıyor. .• yapJmışa enziyor ... Ayni znrıı fıit 

- Ben ilk raporumu hazırlıyacağım. dahli vnr mıdır, ne dersiniz? Polis müdiri Müddeiummninin uzak- - Baıı sahifeye mi koyacaksın... Birdenbire : da Sef"ıet olduğu anla ılan pijarnnlı 1, 
Polis müdiitii gelirse beni görsü - Vallahi bilmem. ll:i dokundurma- inşan otomobilini gözlerile takip ediyor - Vaziyete göre idare et. - Ne koyalım ... Başlığı... vaziyette ve Nüveyre de korobina0

" 

- Baş üstüne- drın bunu daktilesltopiye aldıralım.·· bir müddet... 1 - Cinayet •.. Cinayet. .. Hani Dir in- - Sen bilirsin... olduğu hnlde Ali Suhanın geyinil.: b~( 
T d n.t..~ k · d Parmak izlerini tahlll ettirelim... SABAHPOST ... altD EH EStNDE ·1· ·11· d t o d de" am ışarıya ~r ·en cmayet o a· ~ AR AN gı ız vı ası var ır... şte orada enstitü - Oç ölü... ç ayni markalı tabanca. lunmasına mukabil. .. I lcpsin c d 

sına doğru gclmekte olan polis müdürü- - Bir şey anlafmaz ki bu izler. ·· Bil· Buyük bir gazete idarehanesi .•• Sabah 1 doçentlerinden Suhayı tanırsın ... Canım Nnsıl... (silah var ... Hizmetçilerin ifadeleri nlıfl 
nü loş salonun ziyası altında görüyo- akis bizi §aşutrr ... Değil mi? ohnak üzere... şu Ali Suha ... Ha ... işte o, karısı ve birf - Fevkalade ... Haydi bana Allaha mı~ # 
ruz.. - Siz. oilirsiniz .. • Dev cüsseli makinalar hani hani ça· de ismini henüz: tesbit" edemediğimiz üç l ıamarladlk... ., Bu sualin cevabını vermeğe uı. 

11
_, 

- Merhaba miiddeiumumi bey_ H:il- tedkikatım yapan b iki elliye }ışıyor ... Son yazılar verildikten sonra kişi yatalC od%ı1Slnda ta canca ile öfüürül- - Güle güle... olduğu belli olan bir şahıs sol din• J 
_ Ha siz misiniz. Tetkikatınızı yapa- amiri gözlerini dıvarlarda dola tırıyor- gazetenin gece sekreterleri uykuya yat-1 müş bulun~u. · · Şef salondan çıkarken Ziya sahifeyi 
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vaya kaldırıyor ... Hayret ..• Bize bıJtııı' 

cak mısınız? lar. ·· mak üzere yazı odasından aynlıyorlar. ı - 1-fukı:Katen mühim ... Dur btı§ mÜ· doldurmağa çalışıyor... yabancı değil ... Bilek kemiğinden ş:ı ,. 
_ Zatıaliniz gördünüz iç_er1yi.. Ben - Müddeiumumi bey· ro Siz lngili":ıce Bu sırada telefon çalıyor : rettibe söyliyeyim ... Yer ayırsınlar aana. Bu sırada içeriye sermürettip geliyor: det ve orta parmağı arasına kadar ıı:t. 

biraz dışarlarını kontrol ettiın.. bilir misiniz... - Allo... c5abah Postası idareha· - Görme. eve girinc~ kad T alda - Ne o Ziya bey •.• Yine... ı nan ince Bir yara izi görüyoruz ... 
- Yal. - Az çok... nesi> karayı seçtim ... Evi kordon altına al- - Hasan efendi ... Öyle entereaan - Dahn tekemmül etmedi '? I., 
- Fe"Vblade bir şey yok .•• Bakın u. - &kın burada mahıtuk iki satır - Ben munnhir Ziya •.• Şef... Çok mışlardı... Lir atla tına yaptım, ki sürme •.. Cinayet ı Bu ce~abı veren bu yara izi o-laıt e •• 

l kö eye burada bir ptranç masası vaı:... yazı vaı:... mühim bi-ı hnvacfis ... Zabıta havudisi... Yorgunluğu; sık sık nefes almasından müthiıı lier ttıraf 9U' içinde ... Sen şu yaz.· Fak.at hangisidir'?. Bunu bilemiyo~~ 
-ddeiumumr o tanıfa doğru dötaü· Mücldeiamumi okuyarak te.rceme 1rdi- Hemen imdi efıyonım ..• Citmeyinir ..• anlaşılıym: dılHnnmı dizdir ... Bana ne kadar daha' Çünki bize arkalannı dönük •.. Şııh-sİ} 

yor: yor : - otur •.• çabuk ol amma ... t!Jyku- - SOnra ... tik iııim açılcta Bir fotog-ıli;nm oU!u':-umı liaoerver... itini tesbit etmek güç ... 
- Evet... - Comig paradiae of love •.• cAşk suzfüitan ölüyoııım... raf filin bulmektı ..• Karuri.fe, A:li Slıha· - Olur... - Pek.i ne divorlar ... 
<>tara doğn gidiyorl r... cennetine gd'iniz:t ... ]on will finadlife - Uy{Oısuiluia deicr ... Çoli: mühim. nın buldum ... Doktoru o yol({ yaka· CChennemi bir faaliy«le ~alı ıyorlar. ifadesinde ... 
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Polis memurları ve halk 

Polisler halka azami 
1936 yılı içinde Bn. Tabouis'ın bir yazısı 

Bütün dünya devletleri- Muharrir Sancağı Türki 
nezaket gösterecekler 
~~ ~nlığı, zabıta memur- zum olmadıkça istirahate: çekilmiş 
~lelerd 8 ka karşı daima iyi mu- olan bir yurddaş sorgu, ihbar, teb
"'1iliıtlcr e b· bulunmalan hususunda l iğ gibi sebeplerle davet edilmeme'i
iuıau teİ ır emir göndermiş oldu- dir .. 

• 
nın ticaretleri genişledi yeye geçmiş gibi görüyor 

lllİftilr.. Kifaf havadisi olarak ver- 2 - Polis karakoluna her ne şe
~unu arn~tayın emniyet teşkilat kilde olursa olsun davet edilecek 
~il .. ınunascbetiyle zabıtamıza bir vatandaşa nezaket kaideleri dı
llİQ eıtea~~~i~i alaka ve sempati- şmda hırçın ve çirkin muamele 
hu.u.i bir KUn._u gönderilen bu emir yapılmamalıdır .. 
'ıtııi •Yn deger taşıdığından, bu 3 -- Polise vaki olacak her müra-

«Poı· en ne§rediyoruz : caat sınıf ve derece farkı gözetmek-
erı ııazik Yjrd içinde en centilmen, sizin nezaketle karşılanacak ve ce
kırı ihti 0 rna .. aı lazım gelen ve hal- vapsız bırakılmıyacaktır. Bilhas
tcf'cat Y1lı anlarında kendilerine sa her karakolda ve polisin hususi 
da bu) uygusu ile yardım- not defterinde mıntakası jçinde otu
~let unrnaaı gerekli olan bir ran maruf zatların ikametgah ad
'8 haİ?1urudur. Halk ile daimi realeri vazih bir surette yazılı ol
~~ . .ande bulunan polis me· malıdır .. 
~ 1.~Çhrnai hizmetini yaparken 4 - Tren, istasyon ve iskele gi
~~~rnauz yere ürkütmekten, bi ecnebilerin ekseriyetle uğradık
~ti .thn çekinmeli ve bütün lan yerlerde vazife alan polis me
h& ~ alkı hükümete karfı da- murlan çok hassas davranmalıdır. 

Buna ıaındırmağa hasretmelidir. 5 - Halka sebepsiz dürüşt mua-
~ .. ancak halkın türlü şekil- mele yaptıkları salahiyetlerinin fev
dt b~uı~caatlerine karşı çok cid- kine çıktıkları sabit olan emniyet 
~iirnk~ alaka göstermek ve tervici mensuplarının bu hareketleri sicil
!lttirrn k arzularını sür·atle yerine lerine geçirilerek terfi haklan üzc
lflere h ve tahıslarmı ilgilendiren rinde müessir olacaktır. 
tel'rrıek rşı ~azla hassasiyet ~ös- 6 - Bu emir emniyet direktör ve 
tı~ auretıy)e hükümet teııkila- amirleri tarafından her polise okut
"1tı:v~ ve muhabbet duyguİanm turulacak ve bu mevzu üzerinde 
de lt.biİ\:h~nlanru temin sayesin- bütün polis teşkilatının konferans
li ırı • .ı~ ılır. Bu itibarla aşağıda- larla tenvir edilmesi temin oluna
~t ;~terde yazılı noktalara dik- caktır. 
~G~ ıtina edilmesi lüzumlu görül- Bu hususta azami hassasiyet gös-

1 _ ';.., ... terilmesini vali arkada~lanmdan rica 
...., ~t ı ve zaruri ihtiyaç lü- ederim.» 

Z&:::: 

Bay Antenesko söylüyor 

''B u anda sulha karşı 
hakiki bir tehliKe 

olduğunusanmıyOrum,, 

Yalnız Fransanın ihracatı azalmıştır 
Son bir iki ıenedenberi 57,6 milyonluk bir artışla 952,6 

dünya ticaret aleminde umumi milyon şiline varmııhr. Bu su-
bir canhhk hissedilmektedir. retle Avusturyamn 1930 sene-
Buhran yıllarındaki dar ticaret sinden beri olan 1 Milyar Şi-
hacminin artık gittikçe geniş- ling borcu bugün 312 milyon-
lemekte olduğu ve mütekabil dan 293 milyon şilinge inmiştir. 
anlaşmaların, alınan iktııadi JAPONYA: 
tedbirlerin ticaret muvazenele- ihracata 2,499 milyon yen-
rini sağlam bir ~üzene koydu- den 2,797 milyon yene yüksel · 
ğu görülmektedır. mittir. lthalih da 2,472 yen-

1936 senesinde umumiyet den 2,928 milyon yen"e çık-
itibariyle, devletlerin dahili ve mııtır. 
harici ticareti inkişaf etmit ve POLONYA: 
iyi duruma girmiştir. Bunu Polonyanın 936 yılı ithalatı 
tebarüz ettirebilmek için belli 1003,4 milyon Zloty ve ihracatı 
başla devletlerin geçen seneki 1026,2 milyon Zloty'yi bul-
ticari vaziyetlerini s1rasıyle ele muştur. 
alacağız: Polonyanın Avrupa devlet-

ALMANY A: leri ile ticareti yüzde 80 den 
Almanyanm 1936 senesi id- yOzde 65 e diişmüı ise de Şi-

halih 4,218 milyon Marka var.. mali Amerika ile olan ticareti 
mıştar ki, bir evvelki sened~n genişlemiş ,. l inkişaf etmiştir. 
70 milyon Mark fazladır vebu HOLANDA: 
fazlalık % 1,4 nisbetindedir. Holandanın 1936 yılı ithafa· 

Buna mukabil ayni sene için- tından daha yüksektir. 
deki ihracat 4,768 aıilyon 936 milyonluk 1935 ithal•h 
Marka çıkmışbrki, 935 yılından 1,017 Gulden'e, ihracatı da 
500 milyon Mark fazladır. 675 milyondan 745 milyon Gul

den'e çıkmıştır. 
Almanyanın idhal ettiği bel- BELÇiKA: 

li başlı maddelerin vasat fiyat- -lthalit 17,4 den 21,S milyon 
lannda da bir yıl evvelkine B l ·h t 16,1 d•n 20,5 e gas ı raca ı ... 
nazaran büyük farklar vardır. milyon Belgasa yükselmittir. 
ihracat fiyatları da o nisbette AMERiKA: 
arttığı için memleketin varidatı Avrupa devletlerinden başka 
fazlaca kabarmıştır. Almanya· dış ticareti inkişaf eden bir 
nm geçen seneki ticaretinin memleket te Şimali Amerika-
inkişafmda en büyük rolü dır. 
Fransız • Alman tediye anlaş- Şimali Amerikanın ticari du-
ması yapmıştır. 

lNGILTERE: 

rumu çok iyi bir safhaya gir-

Pa · lngiltercnin bu seneki bütçesi 
hari ~ıs, 4 ( P.S ) Romanya riyor. Rekoltelerimiz iyidir. Şi-

miştir. 1936 ihracatı 171 mil
yon Dolar ilivesile 2,453 mil
yara çıkmıştır. 

hey c Ye nazırı B. Antonesko fU kayete hakkımız yoktur. % 14,89 ilavesiyle 440.72 milyon 
«Pna!ta bul!'nmuttur. f Umumi bakımdan bu anda lngiliz lirasma çıkmıştır. lngil-

lteli ~ııe Aristid Briand bey- , ıulha kartı hakiki bir tehlike tere geçen yıl harici ticare
tel:~n. açı~~fında hulunmağa olduğunu sanmıyorum. Roman- tinde büyük inkişaflar gibter• 
t:' lllc ~fb~. Bust hazır değilmif. 1 yada hassas bir dakikaya gel- miştir. Fak at bu aanayi faali
llıın a orbonda bu büyük ada- : dik ve kolayca bunun farkına yeti istihlak bakımından lngil
taai d hatırası için yapılan me- varabiliriz. Siyasetimize ayni yol-
di~ ke bul~nd.um ve fikrimi bil- da devam ediyoruz. Yani bütün tereyi bazı müşküUerJe karıı· 

}f e ıevıncıne de nail oldum. 1 dostluklarımızın ve bütün an- laştırmışhr. 
lıeai;tı?h esnasında fark cep- ! latmalarımı~ın tam olarak mu- FRANSA: 
olaıı 1 ~ daı ederek zafere amil haf azası .. Fransa ile, küçük an- 1936 senesi dtıoya ticaretinin 
tiliçl 

0 u~; sulhtan ıonra, kin ih- latma ve Balkan anlatması ile umumi inkişafında Fransa na
da darı ıle çırpınan bir dünya- it birliği hiçbir feyden feragat sibedar olmamı•br. Fransanm 
iı1 '

0 
.... aha İyi bir nizam ümidinı· etmı·yoruz'. f .. te hu kadro içinde 
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il( ... ı "' geçen yılki ihracata bir evvelki 
)İaıe :. uyandıranlardan biri de ve hu ruhtadır ki komtularımız- seneden 42 milyon azalarak 

r.,__ ur.:ıt l ta ve bilhassa Sovyet birliğiyle 
tii~n sabah B. Delbosla gö-l"münasehetlerimizi daha ziyade 15•453 milyara düşmüştür. 
da ıi ·f B~. ~aha ziyade bir ve- ıslah etmek istiyoruz. Cenevre- Buna mukabil ithalatı 25,328 
ile~ ~a etı ıdı. Zira bir hafta Ce- de B. Litvinofla mühim müza- milyon frank ilavesiyle 4,424 
hp~ e nıütemadiyen it birliği 1 ke•elerde bulundum. Münasebet- milyara çıkmıştır. 
'llii)ifc • Hatta B. Litvinofla ıon j lerimizin dostane olduğunu ve Görülüyor ki, Fransanın 1936 
oldu. 8!1~ da onun huzurunda 

1 
daha ziyade ıslah edilebileceğini senesi ticaretinde bir gerileme 

)eti Lakzını ve Avrupanın vazi-ı mütahede ettik. husule gelmiştir. 
"111ı1 ı,· kında umumi intibala- 1 «Müncuebetlerimizi sıkl(lftır- AVUSTURYA: 
liti111. B~~ç kelime ile anlatabi- mak ve iı birliğimizi daha •ı- Avusturyanın l936 senesi 
'llarad hını vaziyetimiz çon za- kı yapmak çareleri hakkın- ithalatı bir evvelki seneye na
diki ~n eri her hususta aıla tim- da muhtelif fikirler olabilir. 
'1elQ)eke:-~t~e iyi olmamıttır. Fakat birbirimizden uzak de- zaran 39,7 milyon bir fazlalıkla 
~iiıa .. ktın refahı ıilahlanma ğiliz ve yakın bir istikbal için 1,235, 8 milyon şiline çıkmış

tı ar1damamıza imkan~ çok ümidim _!!!!~;;..;r·;.:..;•------'-ı~na mukabil ihracata da 

ldbalih da 372 milyon bir 
fazlalıkla 2.419 milyar dolara 
yükselmi ştir. 

Tütün çardağını 
Soyan hırsız yakali ndı 

Tirede Mustafa oğlu Görge
nin kazaya yarım saat me~afe
deki tütün tarlasında bulunan 
çardağına gece giren harsız 
tarafından 17 parça eşyası 
çalınmıştır. 

Mahalli zabıtasınca yapılan 
araştu·ma neticesind~ hırsızın 
sabıkalılardan Hasan oğlu 
Osman olduğu tesbit edilmiş 
ve kendisi yakalanmıştır. 
Mezbahatarda ke11llen 

hayvanlar 
Mayıs 937 ayı içinde Dikili 

mezbabasmda 4 koyun, 441 
kuzu, 182 oğlak, 2 öküz, 4 
inek, 7 Dana olmak üzere 640 
baş hayvan kesilmiştir. 

Torbalı mezbahasında da 17 
dağlıç ve 9 kıvırcık koyunu, 8 
keçi, 441 kuzu, 10 oğlak, 2 
öküz, 9 inek, 23 dana olmak 
üzere 519 baş hayvan kesil
miştir. 

Bu anlaşma Tüt"kiye ile Fransanın 
arasını 

Parisde çıkan "Oeuvre" ga• 
zetesinin meşhur dip~omatik 
muharriri Bn. Genevieve Ta
bouia .. artık Sancnk meselesi 
yoktur" başlığı altında Cenev· 
reden gazetesine şunları yazı· 

yor : 
Bu sabah (29 mayıs) bir 

taraftan Sancağın mülki tama
miyetini, diğer taraftan 6()0 
kilometre uzunluğundaki Türk • 
Suriye hududunu garanti eden 
Türk - Fransız anJaşmalarının 
imzasından sonra, Milletler 
cemiyeti konseyi Sancak statft 
ve anayasasını ittifakla kabul 
etmiştir. Türkiye Hariciye na
:ım konsey karannı tam ola
rak kabul etmit demektir. 
Sancakta resmi iki dil esasile 
eksperlerin teklif etliklezi hu
dutlar da bu meyandadır. Bütün 
bu işlerin kararlqbrıldığı Türk -
Fransız havası ümidin fevkin· 
dedir. Zira 6 aydan beri iki 
memleket arasında diplomatik 
gerginlik vardı. 
Sancağm Suriyeden ayrıl

ması ve Milletler cemiyetinin 
otoriteai altında TCirkiyeye bağ
lanması, vaktiyle Fransa, Tür· 
kiye, Suriye ve Lübnan arasın .. 
da bunca sıkınhlara sebep ol
muşken bugün bilakis mesut 
bir hadise şeklini almışhr. Mil-

Lenin 
Müzesini ziyaret 

edenler 
Moskovada -Lenin merkez 

müzesinin açılııındanberi tam 
bir sene geçmi,tir. 

Bu bir senelik müddet esna· 
sında bu müze, 1,200,000 kişi 
tarafmdan ziyaret olunmuştur. 

Müzenin koleksiyonlan, j?Ün 
geçtikçe daha ziyade zeogin· 
leşmektedir. Müzede balen teş· 
bir edilen eşyanın miktarı 
5000 dir. Müze idaresi. son 
zamanlarda 500 yeni eşyaya 
daha sahip olmuştur. Bunlar• 
dan 50 kadar, Leninin Stalin 

iyileştirdi 
letler cemiyeti delegeleri bu 
tesviyeden h~rkes:n karlı çık
tığı kanaatindedir. 

Suriye Türkiye i)e muazzam 
hududunun emniyetini kazan
mıştır. Türkiye tabiatile kazan. 
mlfhr, çünki yeni bir viliyd 
içinde genişlemiştir. Fransa da 
mükemmel bir bava kazanmış
tır ve bu dostluk havası bel
ki de çok geçmeden Pariı ve 
Ankara arasında bugün imza 
edilenlerdep daha ciddi ve 
daha geniı anlaşmaların giSrü
şiilmesine imkin verecektir. 

8. Vieonot Sancak meselesin
deki hareketinden dolayı teb
rike liyıkbr. Cenevrede bazı
larının bugünkü tahminlerine 
görr. Fransa ve Tilrkiye ara
sında Sancak hakkında şimdi
den elde edilen anlaımalar 
yakın şarkta hakiki bir Fran
sız· Tilrk karşılıkb yardımının 
mukaddemcsidir. 

Bedihidir ki konuşmalar• 
esas olan bOtün bu müsait te
lekkiler ancak kollektif emni· 
yetin tesisi için Londra, Mos
kova ve Parisin dünyada ku-
manda manevelalarım ellerinde 
tutmaları ihtimaline dayanmak-
tadır. Umumi kanaat şudur ki 
hal böyle olmazu bu mes'ud 
temayüller yerine beklenmez 
~üçlükler çıkabilir. 

Bir çete 
Bomba mı hediye 

etmiş? 
Paris, 4 (Ö.R) - Bu sabah 

Temple mahallesi posta ıube-
sinde Koli sevkıyat dairesinde 
bir iştial olmuş ve bir koli içi
ne yerleştirilmiş olan bir bom· 
banın patlamasından bir memur 
hafifce yaralanmıştır. San1ldı
ğına göre tehdit mektuplarilc 
beraber paket halinde bomba· 
lar gönderen bir çete karıısın
da bulunmaktadır. Bu çete 
mektuplarına Minos Erak Ra
damant imzasını atmaktadır. ..--

ite birlikte yazdığı veya imza- Demiryolu nakliyatı 
Jadığı vesikalardan terekküp 

t kt d . y · d Sovyetler Birliği demiryolla-
e me e ır. enı eşya arasın a 
100 tane kadar da fotograf rında, geçen 1936 senesinde, 
vardır. vasati olarak günde 86.160 

Muhtelif zamanlarda ressam- vagon yükletilmiş ve bir sene 
içinde bu yollar üzerinde 

ların "d'apres nature,, yaptık- 484.200.000 ton eşya nakledil-
ları Lenin tablolarmın hemen miştir. 
hemen hepsi müzededir. De- ......................................... . 
senlerin de aynen hemen hepsi artistik eserler de mevcuttur. 
müzede bulunmaktadır. Müı.e- Müze, hayattaki Lenini göı-
de Lenin hakkında diğer termekte olan bir vesika filmi 
memleketlerde yapılmış olan de irae eylemektedir. 

~--~--~~--=;........--~--~"""!!""--~~ 
diyordum. Ağa bunu haber alınca, ne onlar köyden on iki saat ötede bir baş- Bir saat sonra köy ağasının odasına - Nereye mi gideceğim? Allah al· 
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liern gön; .. ·· b " ilAI lı b lind •1ın · -~up, hem giden bu kafile- Kafilenin içinden ır s a ı , c en 
-

1

~lnden birisi merakını yenemedi: 1 tiltün kesesini çıkarıp çubuğuna dol-
.. Vet ag· k k t ·• "lıı , ne a ama, sormak ayıp olma- durdu. Bir ava ateş ça ıp, a ının us-

- 1 l"eden geliyorsun sen? tünde tüttürmeğe başladı: Kuyruksuz 
_ ~~~huldan! Şahin ağanın ağzı açılmıştı. Yalnız yol-
'llır ~:·· · larda geçirdiği günlerin sıkıntısını def-

a anuı s:köt fas lası geçti. Fakat Absi etmek, içindekileri boşaltmak için baş
dı.ıgl.lnd.a damı g vezemeşrep birisi ol- ladı söze: 
"~ifes· ?• 8eris"ni sormadıkları halde - Ben Absi ağanın adamıyım. Köy 
tv..,eıa~ ve halini hikayeye başladı. uzak mı allah aşkına? 
- ne - Eh? Bir kurşun atımı var! söyle 

tıın ac1a n Çay kasabasından Absi ağa- bakalım .. 
be.,· trııyırn! _ Çay kasabasında iken Katırcıo;;.-
J~ "IAL• b 

- lI ' 814tUllı kafileden bir ikisi: lunun yalnız başına at koşturup geçti-
..,.,_,,. llnrnnun! v• · v h b lm s· K t vl le "'Qlp, tnanaI gını aga a er a ış. ız a ırcıog unu 

i§tıJa.. Ve ı manalı birbirlerine ha- bilir misiniz? 
- .\ciın &ordular: Birbirlerine bakışan silahWardan bi-
b....ı.t ne se .... :~., 
q _•"' b "4&4& • risi atıldı: 
- J:l __ İl' g\ijdU: -aa - Hayır! 

'· ~ köyde kuyruksuz derler Şahin ağa devam etti: 
. . o kahramanın 

yaptı, ne etti bilmiyorum, ikinci gün ka köye paralariyle biraz şarap almağa Katırcıoğlu ile birkaç arkadaşı için ku- lah, doğru ağanın yanına, Absi ağa be-
beni çağırdı, koynuma bir naıne soktu, gitmişlerdi. f rulan sofra başına yeni misafir Şahin ni hacı bekler gibi bekliyor. 

bunu Sadnazama vereceksin, dedi.Git- Katırcıoğlu Harnideline varıp topaJ ağa da alınmıstı. Efelerin gerisi köyün - Neden? 
tim, İstanbula vardım. Her ne hal ise Mehmet paşayı bulamaymcn olanca 

1 çayırlığında e~leniyorlardı. ' - Katırcıoğlunun Vezirlik fermanı· 
Sadrıazama verelim. tuavelakin ağalar öfkesiyle paşanın sarayını tarümar et-ı' . . . . . . . . . .. . . .. nı getirecek diye .. 
Sadnazam mektubu alınca hemen °:-ıa- rniş, cana dokunmadan, ne kadar yükte Kuyruksuz Şahin ağa, iki bardak şa- - Absi ağa Katırcıoğluna düşman 
lıkta bir telaş oldu. Sarıklılar Sadnaza- hafif, pahada ağır kıymetli şeyleri ve rap içtikten sonra, bülbüle dönmüştü. değil mi idi? 
mın yanına toplandılar, ondan sonra paralan varsa alarak, köşküne de ateş I Tcnbihli efeler, Katırcıoğlunu asla bil- - Onu kim dediyse halt etmiştir .He
hünkArm sarayına gittiler. Bir gün bir verip ayrılmış, çıkmış, gitmişti. dinniyorlar, Şahin ağa bir köyde sanki rif! öyle bir aşkın içine domalmış kal· 

gece görüştüler. Ertesi günü bana bir Yakın bir köye giren Kntırcıoğlu, misafir .kalan geçici bir kafile arasında mış ki Katırcıoğlu onu düşman sanmış, 
çok hediyeler verdiler, birçok ta mek- ~öylülere keselerle birçok paralar da- j kalmış gibi, yolda anlattıklarını tekrar- illavelakin benim göz bebeğini sevdi

tup. Bu sırada duya duya ne duysam gıtarak o geceyi orada geçirmeğe karar lıyordu. üçüncü şarap bardağını bo- ğim ağam Katırcıoğlunu canı gibi sev· 
beğenirsiniz: vermişti. şaltıp sofraya atan Şahin ağa bağırdı: miştir. Şahidi meydanda, Katırcıoğlu-

- Ne duydun? ............... - Heyyyy! dedi. Gidi kahpenin Ka- nun haberi bile olmadan ona Vezirlik 

- Katırcıoğlunu kocaman bir vezir Şahin ağayı beraberlerinde getiren I tırıcoğlusu, ulan şu herüin yüzünü gör- payesini aldı. Kim bilir ne yapacak şiın-
etmişler, saraydan onu istiyorlarmIJ, e~~ler, Katırcıoğlunun misafir olduğu , seydim ömrüme bir ömür daha katılır- di .. 

fermanları bile koynumda saklı.. koy ağasının evine varmadan, içlerin- ı dı. Herifin oğlu V czir oldu çıktı, kah- - Sen! dedi, kuyruksuz dayı sen! 
_ Deme! den birisi ayrılıp arkadaşlarına: ramanlığı uğruna... şu fermanları göstersene! bize! ben Ka-

- Vallahi böyle! - Siz misafiri getire durun! Benim Katırcıoğlu sinsi gülüşleriyle Şahin tırcıoğlunu tanının, ahbabımdır, Absi 

_ Hımnun! Sıkıştırın atlan kızan- sizden önce uğrıyacak yerim var! diye- ağaya bakıp: ağaya kızgın olan Katırcıyı belki sözle 

lar! ' Amca! vakıt geçiyor, sonra yolu rek atını koşturdu. Katırcıoğlunun ya- - ~mek! dedi, Kalırcıoğlu Vezir nasihatle .yola getirip aral~ı bulu-
kaybederiz.. nına vardı. Olanı, biteni ve yolda geçen oldu ha. rum. Lakın şu fennanları gormek ıa-

Şahin v ··zı · · ak zım Delikanlılar hepsi birden atlarını sözleri anlattı. Katırcıoğlu: aga go eruu açar : .. . ~ . . . .. .. 
ııd ta ı,.,_ ·b· ı.-turdular Havlı Hi ıkarma be . Ka - Ne sandın ya! Elbette Vezir oldu. Şahın aga sınsı hır güluşle: 
"' e •-.u'i'un gı ı ~ . - - ç ses ç yın, nım tır-ı . . . . O Vezır olmıyacak ta sen mı Vezır ola- - Bu benım namusuma dokunur. 
yan k?pe~eri ~ ~k tük qıkları parlı- cıoğlu olduğumu bildirmeyin, bakalım cabm! Sonra bana kötü derler. 
yan bır koye girdiler.. bunda bir hikmet vardır, arkadaşların - Kah kah kah! - Kimse haber almaz, akar na-
Şahin ağanın rastladıtı bu küçük si- hepsine de haber ver! ' - lç be Şahin ap! iç, sen varın ne- meleri! ç fU 

- Bibaali -
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Gazeteci ik 1 

Biricik bir reportaj 
Reportaj dediğimiz şey bir gazeteci-

yıya benziyen zavallı 1 

bir hayvan 
Çengeldeki 

Panter 
Kelebek 
Kanatlarında 

Dinç tahta barakaya varmıştı. Böyle hareket etmiş ve ~i çok mükemmel bir p U 11a1 ••••• 
nin meraklı bir vak'ayı kendi gözüyle Koala Avusturalyada bulunan ve 
görerek anlatmasıdır. Bunu kolny bir 

iş sanmayınız. Siz.in heyecanla okuya- 1rk11 tu••kenmek u••zere olan hayvandır 
cağınız vak'ayı yakından takip etmek Jl 

için gazeteci çok defa canını tehlikeye Resmini gördüğünüz bu hay -

ntar. vancağızlar ayıya benziyor. Fakat 
&imdi İspanyada yapılmakta olan ayı değildir. Bunlar, böyle garip 

pıuharebcyi takip eden gazetecilerden bir çok mahkuklar gibi, Avustu
bir çokları ölmüşlerdir. Fakat sağ ka- ralyada yaşarlar. Bunlara Koala 
ilanlar bundan yılmıyorlar ve her teh- derler. Derisi kıymetli ve eti de 
Jikeyi göze alarnk vazifelerini yapmağa eyi olduğu için avcılar bunları o 
devam ediyorlar. kadar çok vurmuşlardır ki nihayet 

Koalalar tükenmek üzere idi. Bu-
nun önüne geçmek için bu hay
vanın avlanması ve derisinin sa
tılması yasak edilmiştir. 

Koala ayıya benzer dedik. Fa
kat benzerlik burada kalır. Bu bir 
oyuncak ayı gibidir. Kendini mü
dafaa edecek hiç bir vasıtası yok
tur. Kimseye zararı dokunmaz. 

Onun için - haksız yere - abdal 
bir hayvan olarak tanınmıştır. Ko-

E.5kiden de böyle idi. 1871 Prüsya- ala tenbel bir hayvandır. Ağaçlara 
Fransa harbında cDaily Nevs> adlı ln- tırmanır. Ye seçtiği dal üzerinde ay
giliz gazetesinin muhabiri Arşibold For- larca kalır. Yaprakları yemek için bir 
bes Faris mı..lhasarası haberleı·ini ya- kaç adımdan fazla atmaz. 
kından vermek için akln gelmiyecek .~azan yere İnerek dolaşır. Hiç bir 
kahramanlıklar yapmıştır. Fransa Al- mudafaası olmadığı için düşmanları 
manya ile sulh yaptıktan sonra Pariste 

Komün vak'ası denilen bir ihtilal çık
mıştı. Ve şehir haftalarca asilerin elinde 
kaldı. Almanlardan sonra Versayda 
yerleşen Fransız ordusu da Farisi mu
hasara etmişti. İste bu muhabir olup bi
tenleri gözleriyle görmek için hükümet 

ordusuyla ihtilalcıfar arasında mekik 
dokuyordu. Bu sebeple birçok defalar, 
sırasına göre nsile'I" tarafından veya 
Versay hükiimct ordusu tarafından ca

sus diye kurşuna dizilecek oldu ve pa
çasını güç kurtardı. 

1876 bizim Sırplarla yaptığımız mu
harebeye 12 gazete muhabiri gelmişti. 

Bunlardan üçü ölmüş, dördü yaralan
mıştır. 

Kaola yavrusuntt sırtında ta§ır ve her 
defasında tek vavnı yapar 

evlere burada bungalor derlerdi. şekilde bitinnişti. Bu iyi netice ~önüş- Eğer bir kelebeği avucunuz~~ 
Gece basıyordu. Sığınacak bir yer te acele e~~k zah~etin~ değer~ı. içine kapamışsanız görmüşsünüıdı.J 

bulmuştu. Artık hemen hemen cmni- Yemek bıtince Dınç bırden hır yor- k" b kk t h . t karktll 
v ı u muva a apıs en çı . 

Yette idi. Fakat endi.:esi bitmemişti. gunluk duydu. Geceden evvel sığınaga k l bek 1 k kle · · k betırııt· ...... . . .. .. .. .. . . e e · par a ren rını ay . 
Ne delice fikre uymuştu da, bir gün- varmak ıçın hızlı yurumuştu. Şundı da- . El' . d d k . ker bit 

· h · d B tır. mız e e urşunıye çe lük yol kazanmak iç.in, kestirmedir di- yanılmaz hır uyku cvesı var ı. unu k l k" .. . v altıll' 
-'· v tm v 1 t Fak t b h d B toz a mıştır ı guneşın ışıgı yerek Cengel içine dalmış~. Cengel de- u.ıgı aga ça ış ı. a ey u e. u- beğifl 

· l M"th" b. dir nun üzerine Boy'un hazırladığı seyyar da yaldıza benzer. Bu toz kele 
yip te geçmiye im. u ış ır yer · kary 

1 
zand kanatları üzerinde idi. 

Asyacla, Hindistan taraflarında balta o aya u ı. . . -tl1 
girmemiş kocaman sık ağaçlarla dolu - Kapıyı iyice kapat, Huang-Huy! Yakınınızda bır mıkroskop c:"'1 
ormanlara bu Cengel adı verilir.En kor- diye mırıldandı. mı) Bu tozdan bir azını bir 
kunç vahşi hayvanlarla doludur bura- Hizmetçinin .sürgüyü çektiğini duy- Üzerine yayarak mikroskop1a ~~ 
l du ve tamamiyle müsterih olarak uy- ayene ediniz. Göreceksiniz ki goı 
arı. k !at' 

Gerçi Dinç ailesinin yanına dönmekte kuya daldı. le görülmiyecek kadar küçü 0 

acele ediyordu. Ama, yanında 15 ya- Tuhaf rüyalar içinde idi. Beyninden her toz tanesi hakikatte balıklatJ; 
şında bir yerli hizmetçi, Boydan başka geçen filime, Cengelin korkuç gürültü- pulu gibi bir puldur. Bunun şek 
kimse yokken Allahın Cengeline dalı- teri de karışıyordu. Ne kadar vakıt geç- kelebeğin cinsine göre değişir. f~ 
nır mı? mişti, bunu tahınin edemezdi. Birden kat. hepsinin nihayetinde sivri bil' 

Ne ise, olan olmuştu. Yolu değiştir- bire korkulu rüyası hakikat şekline gi- uç vardır ki kanada bağlanmasıf111 

meğe vakıt yoktu artık. Zaten ormanın riyordu. Yakın bir tehlikenin kendisini yarar. 
seyrek bir yerinde işte bu evi de bul- tehdit ettiğini hissetti. Uykudan ağır- Bir kelebeğin altı santimetre roo· 
muştu. Artık neden korkacaktı? şan göz kapaklaı·ını zahmetle açtı ve rabbaı biiyüklüğünde bir kanadı 

Htrnng-Huy, yani Boy denilen yerli iki parlak nokta gördü. Kapının yanın- var Iarzediniz. Orada l 6S sıra .,,e. 
hizmetçi bir yaprak gibi titriyordu.Dinç da idi bu parlak noktalar. Bunların bir her sırada 600 pul sayabilirsiniz.Ytı• 
omuz silkerek onu cesa?"ctlendirmek is- çift göz olduğunu hemen anladı. ni bir kanatta 99 bin pul vardıt·· 
tedi: ı Kimindi bu gözler? Dinç'in -göz ka- Böyle olunca kelebeklerin niçin ° 

_ 'ste sıg~ınaktasın artık Huang! de- pakları titredi ve barakayı tenvir eden k d .. 
1
.. k l Jd w .. ıı· 

~ a ar sus u anat arı o ugunu ... 
di. YeQleği hazırla ve ko:km~ktan vaz- ay ışığı altında bir Pant~r~ f~ketti. Kı- }arsınız. Çünkü pullann heP'' 
geç Görüyorsunya, tchlikeyı atlattık. mıldamadı. Bayılacak gıbı hır ses: ha k kted. H l lduk"ıı · . ş a ren ır. er pu o r 
Annamlı çocuk bozuk hır Fransızca - Bay! .. diye ondan yardım bekli- b" t hah l" ded' B tor' 

yassı ır or a ın ır. u 
ile cevap verdi: yordu. ha · · d · h k a'1 

- Atlatmadık daha, Bay. Gece, Cen- Bu sesi çıkaran, yorganı içine sarıla- nı? ıçın kel. stıya) • ırındızı, m 
Y k ı vesaıre ren ı oz ar var ır. 

gel fena hayvanlarla dolu. o ayı. rak karyolanın dibinde dişleri birbirine p ll . "' K tları 
u_ d' ı }erde demir\ Bo 'd u ar neye mı yarar r ana - fldy ı ayo , pcnçere çarpan y u. l t 

pa....., ... klık var Kapıyı dn dikkatle ka- D. S d. . sağlam aştırmağa •. Kelebeğin kana • 
~...... • < • ınç - us ıye emrettı. . . kell 

parsın v d . d . d .... d.. lan çok zaıftir. Halbukı uçar 
. e erın enn uşun u. b.. v. '"k"' .. ~ bur-- Evet Bay, Huang-Huy knpı kapa- ocegın yu unu taşımaga mec . 

Vaz.iyet vahimdi. Nerdeysc hücuma 
nacak. Ama korku var vinc. Bay kap- durlar. Kanatların üzerinde çizgı· 

· uğrıyacaktı. Tedbirsiz her hareketin 
lan çok kurnaz! ler vardır. Ve bu pullarda bir ça-

sonu ölüm olabilirdi. Kaplan Bay gibi 
- Gelmiyecck o! Ateşi yak ve onu tının arduvaz taşları gibi oraya.yer-

bacak.lan üzerinde geriniyordu. Sıçrı- h-
leştirilmiştir. Sonra kanatların mu düşünme artık! 

Boy itaat etti ve yemeği hazırladı. 

Fakat bc11i idi ki geceyi Cengel ortasın
da geçinnek hiç te hoşuna gitmiyordu. 

Yemek hazırlanınca Dinç neşt.-sini 

bulmuştu. Yirmi yaşında nasıl iştiha ile 
yemek yenirse öylece yedi. Artık kcs
tinneyi aldığına pişman bile değildi. 

Bungalov sağlnm yapılmıştı. Madam ki 
gün batmadan buraya varmıştı, herşey 

yacaktı... Kimin üzerine?. be · h · ... 
telif renkleri hazan kele ğı _ıfllu 

Beyaz adamın beyni işliyordu. Jyi ku- yeye yarar. Çünkü yapraklar arasın· 
nılmuş bir saat gibi. Bir saniye içinde 

dan kelebek göze çarpmadan geÇ.e· 
bütün imkanları gözden geçirdi. Knra- b"J" 

ı ır .• 
rını verdi. Bir köşede duran silahına ·------------iSl
davranınağı düşünemezdi. Yırtıcı hay
van buna vakıt bırakmıyacaktı. ölüm
den kurtulmak için bir çaresi vardı. 
Buna başvuracaktı. 

unutarak deliksiz bir uykuya daldı. 
Ertesi sabah, kaplanın postu sırtın· 

Fakat ölümüne kadar meslek aşkının 
en parlak mic;ali olan bir gazeteci var

dır. Adı l\fothicn Danzelot idi. lşinde 
o kadar usta idi ki buna havadis avcısı 
lakabını takmışlardı. Kanlı bir isyanın 
safhalarını dakikası dakikasına not def
terine geçirirken bir kurşun yiyerek 

devrildi. ölesiye yaralanmıştı. Kendi
sine yardıma koşan bir arkadaşına not
larını taınamlamasmı rica etti. 

"' yolunda idi. Babası, getirdiği iyi haberi Gözü, başı ucunda duran su dolu 
toprak dcstiyc ilişm~ii. O anda, gev

şeyen bir yay gibi, panter sıçradı. Fa
kat adamın hareketi daha hızlı olmuş
tu .. 

da olduğu halde Dinç tekrar yola çıktı. 
Derin bir sevinci vardı. Vazifesini iyl 
yaptığına inanmıştı. 

- Ben söyliyeyim, sen yaz! dedi. 
«Bir yaylım ateş neticesinde bu daki
kada üç yaralı ve bir ölü sayılın.ıştır.~ 

- Ya ölü kim? tııl • 

Bu ayı taklidi kaola denilen hayvan nesli tükenmek üzere iken 
- Ben! diye fısıldadı gazeteci, ve ··zd·· ··ı ,,,.,i yasak edil~ıı·§ı· · · · ·· ı k . .. .. o uru "•"'" .. ır son nefesını verdı. Boy ece endı olu-

rnünün rcportajını da kendisi yapncak çoktur. Bir tehlike görürse, acele et- bitmemiştir. Sadece boyu büyümüş, 
kadar işine bağlılık gösterdi. meden, ağacına tırmanır. Yahut tır- kendisi bir şekil almış, tüylenmiştir. 

manamazsa düıımanına döner. Par- Sevimli bir oyuncag~ a benzer. Seyre-Rcsim bu hadiseyi temsil ediyor. '1t hd' ka d 
•••n••••••••••••••••••••• .. •••u•u ... lak gözlerine daha parlak, te ıt "r enleri çok güldürür. Fakat hayatım 
Do~u söz bu kadar olur.. ... bir tavır vererek hasmını korkutmak kazanmağa iktidarı yoktur. Daha al-

'll ) - * '"---,.ı ister. Fakat o kadar. Bu kadar biçare b ay, karın cebi kendisi için şimdi 
bir hayvanın neslini muhafaza ede- çok dar olan, annesinin sırtına srm

memesine şaşılamaz. sıkı tutunacak ve gökle yer arasındo.ı 
Şimdi Koala neslini yeniden ço- böylece kendini gezdirtecektir. 

ğaltmak istiyorlar. Fakat bu güç bir Hayvanat bahçelerinde böyle bir 
iştir. Bir defa bu hayvan her defa - Koala annenin sırtında iki üç yavru 
sında tek bir yavru yapar. Hem dün- birden görürseniz tek evlat usulü
yaya gelen bu yavru da kendiliğin- nün .kaide olmadığına hükmetmeyi-

den yaşayacak halde değildir· Anne- niz. Üç çocuk aynı yaıta değillerdir. 
si yarım metre uzunluğunda ve 34 Birisi henüz cebten çıkıyor ve açık 
santimetre yükseklikde olduğu hal- havaya alı~yor. Boyuna en yakın 
de yavru ceviz kadar, cazcavlak, kör, tutunan o dur. ikincisi bu devrenin 
sağır, ağız tarafı açık, diğer tarafı sonuna gelmi~tir. Üçüncüsü ise aile
kapalı acaip bir et parçasıdır. Tam sine yardım edebilecek koca bir ço
altı ay annesinin karnındal.i cebin cuktur, fakat ırkına mahsus tenbel
içinde kalır. likle yürümektense annesinin sırtına 

Bu cebten çıktığı vakit de her iş asılmağı tercih ediyor. 

Gürbüz Çocuk: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltercde her sene anneler günü 

yapılır. Anneler günü nedir, bilir
misiniz.? 

Bunu size anlatıyonnn : Anne

ler günü, lngilterede kadınları gür

büz çocuk, neş'eli çocuk yetiştirme
ğe teşvik için hazırlanan bir gün-

nünü tertip etmişler. Çocuğuna iyi 
bakan, sıhhatli ve neş'ei çocuk ye
tiştiren her anne, İngilterede anne-. 
ler bayramtna gururla iştirak eder. 
Herkese : 

-- Bakın ben ne güzel ve neş 'eli 
çocuk yetiştirdim, der. 

Eğer hakikaten çocuğun sıhhatı 
iyi ise, sıhhatli çocuk yetiştiren an
nelere o g .. n hediyeler verilir. Ço-
cuğa da çocuk oyuncakları verilir. 

Çocuklar .• Görüyorsunuz ki her 
memleket sağlam çocuk yetiştirmeğe 
çalı ıyor. Siz de memleketinize fa-
ideli yetişn:ıek için 81hhatinize dik
kat edin. Terli iken su içmeyin, teri-

Ö~"t'enince, birkaç saat evvel yetiştiğine 
memnun olacaktı. 

Dincin bnbası işten yılmaz bir adam
dı. Ailesiyle buraya, Çin Hindistanına 
gelmiş, bir çiftlik sahibi olmuş, yerleş
mişti. Çiftlikten çok mahsul almışlardı. 
Faknt satış kolay olmıyordu. Babasının 
bir sıtma buhraniyle yatağa dii~tüğünU 
görünce, Along koyun'da büyük bir ih
racatçı ile pazarlığa girişmek üzereDinç 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Yaz ısız filim: 

Emniyetli bir elle iırlatılan toprak 
desti yırtıcı hayvanın tam başına çar

parak hızını kırdı. Başına ne geldiğini 
anlayamıyan kaplan iniltili bir miyav
lama çıkardı. Başının üzerine ve boy-

nuna akan soğuk su üzerinde ıstıraplı 

bir tesir yaptı. Tam kurbrunnın üzeri

ne atılacağı sırada alnına isabet eden 
bu darbe onu şaşırtmıştı. Geriledi, 
başını çevirdi ve kayboldu. Uzağa gi-

demedi. Tüiengi ilzerine .sıçrayan Dinç 
şimdi onu takip ediyordu. Tam çalılar 

arasına gireceği sırada onu gördü ve 
tüfengi omuzuna dayadı. 

Bir silah sesi havayı yırttı. Bunu bir 
hiddet gökrcy.işiyle bir zafer çığ-

lığı takip etti: Kurşun hedefe jsahet 
etmişti. Kaplan ihti)'<ltsız hücumunu 
hayatiyle ödiyordu. Türk genci bun-

galova döndüğü zaman kÔrkusundan 

henUz kurtulmuş olan Huang-Huy onu 
karşıladı. 

- Kaplan ölmüştür! dedi Dinç .. 
Boy ona hayran hayran baktı. Avcı 

kaşlann.ı. çatarak devam etti: 
- Hnni seni yemesini hak etmiştin. 

Kapıyı fena kapamışsın .. Sürgü siiriil
memi ti. 

Boy kek.eladi; 
- Bay, ben anlamadı birşcy.. Pan

ter kurnaz hayvan.. Ama sen büyük 
aYO! 

Dinç omw: sll.k.e:ı:ck gü)funscmckle 

iktifa etti. Çinli devam ediyordu: 
- Sen, yok korku; sen panterden 

daha kuvvetli .. Ben sen den ayrılmaz .. 
Hiç ko.rkm.az senin yanında! 

Dinç alnını nemleten ter taneleıfoi 
silerek: 

-- P k idU dedi, git hayvanı getir. 
Postunu saklıyacağı:z. 

Boy inler gibi bir GeSle: 
- Aman runan bey, ben korknr!_ 

Dedi. Fanter kmU ~ Çinliler için! .. 
Huaı>S-Huy ona el sürmek korkarL. 
Yok çare! .. 

Türk delikanlısı ısııar otmodi. Pos
hl yüzmek için sabahı bekli)'.""CCkti. Ka

Güclü Allah rizası için yardım pıyı bu defa kendisi kapadı, yatağına 
-ed~or ! atıldı ve geçirdiği heyecanlı dakikayı 

Babası için giriştiği teşebbüs mu· 
vaffakıyetle bitmi:.<ıti. Dinç kibirli de
ğildi, fakat iki ~i de iyi neticeye bağ· 

lndıkhın başka sinirlerine tamaıniylıl 
haklın olabildiği için iltihar hakkı idi. 

bile Böylece inarunnk isteıniyenlerc 

isbat etmişti ki fikrin kuvveti ve sağ· 

lamlığı karşısında tersine talün de, kö
rü körüne şiddetin ele tesiri yoktur. 

ASLAN AYDINER 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y azıaız filim: 

Haydi çamQfıTı 111kalım? .. 



1ZMlll 811 l:DIYESf!CDDI ı ,. ... __________________ ~-·-·------~,, 1 

FA v s TA [BORSA 'ı 
Cinli Mikdan Bedeli 

kilo m11hammeni 
Toı ıeker 1400 27 

.................. ! ........... Uz Um Pirinç 2400 27 

Y ~zan : Ml,el Zevako Ç. Fiat Sade yağ 800 87 
213 O. Kurumu l l 13,75 Sabun 950 36 

- 26 - 126 AJyoti bi. 12,25 14 Makarna 900 20 
- !atersen beni öldür. Ehemmiyeti 1 - Önce Favsta .. Sonra da sen.. 114 M.J. Taran.10,50 16,25 Mercimek 500 20 

)ak, l'akat ben sana çocuğun intika.-ı - 12 - Nohut 400 14 
lnllıı llrnağı teklif edecektim. Bütün bu heyecanlı hadiseler hirbl- ı 90 inhisar ida. 5,50 9 2S Horoz faaalyaıı 500 14 

'l'lru tiril tiU-iyen Kılot bağırdı: rini takin ederken acaba Favstanın es--1 17 J .. Kohen 14,125 14,50 Soda 200 7 
; Onun intikamını almak mı? rarengiz saraymda neler oluyordu? 16 S. E .. gin 12,50 13,625 Zeytin danesi 36S 35 

di·. lrnez sesini yükselterek cevap ver- Şövalye dö Pardayan kucağına atılan d . 12,50 ince tuz 500 4 
kadınla bu sarayın içine rrinnişti, More- 13 D. Ar ih 12,50 

~ Su kadın, evet ah bu kadın. Bil- ver ile Pikvik ve Kroas dışarıda kendi- 589 YekOn Buğday unu 200 13 
~ hangi şeytan tarafından se- sini bekliyorlardı. 440310 E!4ki vekiio Pirinç unu 350 25 
~ ~den çıktığın kendisine haber ve- Sadık köpek hayli ulurnuş, artık ba- 440899 U el~iin Nışaate unu 60 25 
~olacak ki fırsattan istüade etme- yının emin bir yerde bulunduğuna ka- y hl irmik 350 14 

~~ hilen bu kadın beni ""'"'•ğumun naat getirerek Diviniyer yolunu tut-ı Za re 
~--- 9 ç B w d 5 50 6 2S Patates 2200 1 .ı._ de cellAt gibi kullandı. Hüküm- muştu. . 103 . ug a Y , , 

'"!il' a..1 lin- Bevaz pe•m·r 256 32 "".'ını verdiğim, saatlerce ayakları- Dük dö Gizi Demir mengene ote 154 " Susam 15 15,75 ~ 
~dibinde af dilenmek için sUrilndil- de cereyan eden fuhu~ tılcınindc karı- lOO 1 Kibrit 400 1,5 "'i:a bu kadın kwmın katilidir. sını kucaklarken yere düşmüş bayılmış 50 t~D : Bakla 4,25 4,25 Çekirdek•iz 
· kadının yer yüzilAden kalkmasını bırakmıştık. j 203 8. Pamuk 39 44,iO kuru üıüm 
ıaıe.. nıisin? 1 Düşes dö Gizin aşıkı Kont dö Luvan- . Kura erik 
t,_leaıot elinde hazırladıgwı baltayı fırla- ye Cllüm halinde Rocciycrinin tedavi- i

1 
1361 kent palam 240 460 

,. ·-----------•' Domat salçası 

60 
200 
125 

17 
50 
16 lid.a~ Farnezin kolunu yakalıyarak sinde idi. Dük dö Gizin kız kardeşi Ma-

-~ sıktı. f ri dö Lorcn ve KJodin dö Bovilliye yani DOKTOR Badem içi 10 55 
~ sözüne devam etti: J fuhuş Aleminin diğer iki kadını ara ka- 1 Arpaak ıoğan 400 3 
~ CelIAt, ben sana §U teklifte bulun- pıdan Favstanın sarayına kaçmışlardı. Esat Hatip og'W lu Çocuk yuvasının 937 yıh 
~ ieldirn. Şu kadını öldürmek için Navar kraliçesi Mnrgo da sokağa fırla· ibhyaa olan yukarıda cinı ve 
l'ıo.L. Y.ardun eder misin?. Onun elinde mi§ ortalıktan kaybolmuştu. Dahiliye mütahassısı b 
.-...; bu mikdarı ile eber kilosunun 
'l..L 1Wc kudret ve kuvvet var. O Pardayanın kolları arasına atılan ve iki senedenberi dahiliye mll• 
"'l4 nı..1 ___ . b b. hald F tan bedeli mubammeni yazab yirmi 
\t - ---tınca buz gibi dağılırız. Onun aygın ır e avs ın sarayına tahas11sJaiYanı ifa etmekte oldu· 
~ küçük bir işaret bizi mahve-' göFtürülen de 1?ü~s .dö Giz id~ .. .. "' fiç kalem erzak bat kitiplik· 

· Bana yardım edecek derecede kı-İ avsta Roccıyerı ıle kısa hır goruş-1 ğum Alsancaktaki Sent Antu· teki ıartname veçhile 15-6-937 
~ le\riyor musun?. Bana bir sene ' meden sonra kont dö Luvanyenin öldil-f van hastanesinden bazı sebep· Salı gBnD saat on alhda açık 
llıllddetıe d k . . .. ğüne hükmederek kendi sarayına dön- B d •b 1 d 
bilir Yar ım etme ıçın soz vere- .. 0 .. k d" G .. k b 1 1 d·-· al )erle ayrıldım. an an bayle eksiltme ile ı a e e ilecektir. 
d~·ınıisin? Hayır hayır, bana yardımcı ~U§, .• u B o d ızıLea u ey.e .ıgı s ona p d Hepıı·aı'n bedeli muL-mmenı· 
-ıı:ıı, bana . 1 bilir' •. ., Çünk' .. gırmıştı. ura a a ve Mırtıs adında- hastalarımı azar an maada 1U1 

- esır 0 8 mısın.· u ki iki od h' ıs· b anlar d b h k r.. b' ü doksan s k. ı· ... \t trıah I a ızınetç ı ay ını ört her gen ıa a tan a şama ka· uç ;n y ı e ız ıra 
hUın .. k . ~edebilmek için, ona yaklaşa- , gözle bekliyorlardı. Prensesin bir gü- • B 1 '- w seksen yedı' '-uru•tur. l•tı'rak 

" ıçın taki edil k izli Har ı dar ikincı ey er SO•agındaki " y .,, herı...1- P ece g yo 1 ılümsemesini bekliyen bu kadınlar onun k k l' 1 k k 
tdin ~n hatka kimae bilmez. Zaferi elde f çehresini kara bulutların kapladığını 81 numaralı muayenehanemde için iki yOz ır ıra ı muva • 
Cakt~ artık itaatine lüzum kalmıya-,sezmekte zorluk çekmediler. Favstanın 1 kabul edeceğim. Hastanede te· kat teminat makbuza veya 
sırı. r. O %anlan sen yine cellAt olacak-,göğstinUn inip çıkması, siyah ve gür davilerine lüzum görnlenleri de banka teminat mektubu iJe 
§i~~ O 2aınan ben· sana chaydi bakalım, kaşlarının çatıklığı hizmetçileri ürküt- söylenen gün ve saatte encü-
k beni.. de öldUrebilirsim diyece-itil. Favsta kendi kendine söyleniyordu: Alsancakta Giizelyerde "Dok-
-n. Sö 1 mene gelinir. ltııa , Ye bakalım; bu şartlara razı - Ah sefil.. Ah alçak.. Fransayı tit- 1 tor Sadık Ahmet Sıhhat evin-

29
_

2
_

5
_8 1659 (946) 

'l<ın.. reten ve Giz adını taşıyan bu adam ka- ' de" Hastane ücretiyle tedavi 
%u l}~ soluyarak, Kardinalı dikkatle ~ını, en büyük düşmanının dizleri üs-ı 1 - Çocuk yuvaaının 937 

edı. Tereddütsüz §U cevabı verdi: tünde yakaladığı halde öldürmedi. Hiç edeceğimi sayın halka ilan seneai ibtiyaa olan yedi bin 
t- - Monsenyör. Şu dakikadan itiba- birşey yapmadı. Dilştü bayıldı. Şu as- ederim. Telefon: 3315 yüz kırk yedi kilo inek ıüdü 
:.-: bütün mevcudiyetimle size bağlı- ker bozuntusunun bir kadın kadar ce- Esat HatipoğJu 
da · Mukavelemizin bozulduğu dakika- sareti yokmuş.. BeJki de zAalı kadına beher kiloıa sekiz kuruıtan 
Örı siz bana batlı olacaksınız değil mi" karşıdır. Olur a.. bet yllz yetmit bir lira yetmit 
So~ehaokknu ortadan kaldırmalıyız. Bund~ -ı!~bb~ir belki" ~lcride şu adamın bu, rine saldırılacak güzel bir köpektir. altı karaş bedeli muhammenle 

ınız var. Sonra da sizi.. Ldö.lı e~ım de işıme yarar. Fakat şu ~bu koı:kunç kadın kalas~ için-
Ka ba9kltipHkte1d-prbmme ·~ ) - Peki (;y)c ise ver elini!. Karcllnale tro dö Klev .. Onu kurduğum örüm- de binblr entirika dil§Unyor, tüler ür-

at-nez elini uzatırken Kılot knlb' cek ağının içine düşüremiyeck miyim? perten facialar hazırlıyordu. Vaziyete hile lS.6-1937 Sah gllnl saat 
~nale .. . b. ınde 1ii?.rnetçileri birkaç söz odadan savdu. hAkimdi. Emrinde her işe yarıyan her on altıda açık eksiltme ile 
~ sonmıyen ır kin beslediğin So 

göilerm· k d - nra da kendisi çıktı. Saray üç daire- çeşit adam vardı. ' ihale edilecektir. lıtirak için 
"'erdi. Birb' \ ~~ ı. Ka~ gözle elini den ibaretti. Sağda muhteşem bir salon. 1 Koridordan geriye dönerken kulağı-

'ltard· 1 ır eruun ellerıni sıktılar. Burası resmi daire.. na bazı sesler geldi. Sarayın bütün ka- kırk 6ç liralık muvakkat te-
•ttıın. .. ~~ soğukkanlılıkla yazı masa- Solda biraz daha ihtişamlı fakat daha pılarında hususi tertibat, görUnmiyen minat makbuzu ile söylenen 

_ ~un.e gitti. zarif hususi daire .. Burası aşıkların yu- bir pençerc veya delik mevcuttu. gün ve saatte encümene gelinir. 
~a~..... Ydı . bakalım. Şimdi kendi el vası gibi birşey.. j Favsta dıCAnda koridorda neler oldu-
\> ~·ı~ ve ı hizm -r-· 2 - Karııyaka ıayu için ~le i ırnza anmızla bir de muka- Tam ortada zabitan ve · etçiler ğunu görmek için gözünü bir kapıya 

lllıalıyacaa d d' da. · il 'd odas B"t·· · b' tart · d 1 d k ' .. oız e ı. . ıresı .. e l am ı ~ar. u un teş- yaklaştırdı. Hemen içinden denn ır se- nameıın e yazı 1 ye e par-
~ kendısı kalemi eline alarak şun- kilit mukemmel. Sanki burası hemen vinç ve hayret belirdi: çaJariyle birlikte iki yüz adet 

l'aıdı: hemen bir Vatikana benziyor. Parisin 1 - Allah benimle beraberdir, dedi. 
su saati kırk beş gün müd· 

tJL 14 MAYIS 1588 göbeğinde bir Roma.. ' Kü~ük hir ipret hizmetçileri yanma d 
'~ l>rens Farnez, tarihten bir sene Favsta önce hususi dairesine girdi. koşturmağa yetti. Çünkü daima hizmet- etle açık eksiltmeye konul• 
~il~ Yah~t Favsta denilen kadmm öl- ~zun bir ~koridordan geçti. Artık ~- çiler bayanlarını gözden uzak bulun-, muştur. Eksiltme 16-7-937 Cu· 
~t~ daıtucada istediği gün ve istediği ğukkanlılıgını tekrar ele almıştı. Bır durmazlar, takip ederlerdi. iki FransızJ ma günil saat 00 albdadır. Be• 
litıe ~ lte.ndinıi cellAt Metr Kılot'un em- kapının önünde durdu. Şunlan mırıl- kadını koşup geldi. Onlara hafif sesle deli muhammeni beheri on iki 
~t- anıade bulunduracağım. Benden dandı: , bazı emirler verdi. 
'~ isterse yerine getireceğim. Eğer - Burada küçük çingene kızı var. 1 Müteakiben koridor kapısı arkasına liradan iki bin dört yüz lira• 
~. tt heni öldürmesine de izin v~rece- .. Daha .. il~rid~ diğer bir odanın önünde katlar açıldı. tşte bu sırada Şövalye ku- dar. Şartnamesi başmübend· 9· ''t er kaçar veya sözümde durmaz- §OYle duşundu: j cağında kadın olduğu halde muhafız- likten parasız olarak verilir. 
ltıı illa ~ın en alçak ve en melun ada- - Burada Mari dö Loren beni bek- 1 Iara macerayı ani-atıyor ve kendileri- I k 

,.lrn.> liyor. Ona Papastan bahis açacağım. ı nin gösterdiği soğuk muameleyi tenkit ştirak için yüz seksen liralı 
lMZA Daha ileride muhafızlara mahsus ediyordu. muvakkat teminat makbuzu 

Prens Farnez, Peskapos ve odanın bitişiğinde ise Belgoder bulunu-J Favsta söze karıştı: veya banka teminat makbuzu 
~il 'I'anrının inayetiyle Kardinal yor. - Allah etmesin. Hiçbir adam hu ·ı 
~ ~-ı..- B d tal kaf k dım l ı e söylenen aün ve saatte encü· tıt-b~ •ueıı masaya Kılot oturdu.Şu unu ~şl!~ilnce şu mü eayı a-

1 
apıyı çnla~ da dinin emrettiği yar 

1 
• 

°"'J l'azdı: sından geçırdı: . yapılmaz, hıç böyle şey olur mu? mene gelinil'. 
'~ 14 MA. YIS 1588 - Çingene Belgoder Famezin üze- I - Bitmedi _ 29-2-5-8 1660 (945) 

•• 
Odemiş tren gezisi 
Zafer okulundaki kız çocukları me•faatiee 6 Hasiraa 

Pazar gilnü qdemiıe bir tren gezisi lıa11rJanmıştır. Halkm 
istirahati için bütün tertibat itina ile alınmııtır. Hususi tren 
Pazar ıüai saat 6,45 te Alsancaktan hareket edecektir. 
Ôdemiften dönüt aaati 18 dedir. fiatler gayet ucuzdur. 

Bilet ut14 yerleri: 
Etrefpaıada Tütnacü lsmaiL Tilkilik eczahanesi, Hiiküaıet 

karşısında Sevim pastahanesi, Kemeralhnda Mektepli kii
tOpbaneai, Kemeraltanda yeni Ya•uz küUlphaneai, Odun pa
zarında Saraçlar çarfQI No. 5 Tiltüncü Haydar, Suluhaa 
ci•an kilimciler No. 21 çorapçı Mustafa Solak, Emirler çar
flsmda Berber Osman, Alsancakta Lokantao Mehmet. 

. .,,. 

:IELYİIATDR 
' BVLUHJ1A'YAN EV. 'KASASl 

OLKAYAX IAXJCAYA-BEJftEI. 

Mikrop hft'91Ma11 dah• iiftiiii:i,_~ 
Paranızı kaaada 0aakladıtınız. sllıı! 

rıyece~-.ı . 

aotuk hava dotaplarındantuh.taza ec11iiti; 

lkl defa az ..... •ki• • arnı raı11ıı·wı ,,.. ... 
,.pne .... hua delapı .. : ı 

18 Ay Veresiye Sahş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

JZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçah Haa) 
AYDINDA Mehmet Gllrer - ÖDEMiŞTE : H. Ani Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~--ımm---
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cinı mahıul, ancak iyi yetiıtirilmit 
fidanlardan abnabilir. 

Mıatakamızda otuz ıenedcnberi büyük muvaffakıyetle kul· 
JanıJan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
1t ~11 Mi K A il ,ı\ O AV UT 

Y emit çarşıaa, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon aaoe 

" liiibi ............... ~~ .............. ~ 
Devlet C emiryollarından: 
ilk eksiltmesi fesb edilen ve muhammen bedeJi 42000 lira 

olan 100 ton renkli veya beyaz üstübü 21 - 6 - 937 Pazartesi 
günü aaal 15 de yeniden kapalı Hrf usulile Ankarada idare 
binasında sabo ahnacaktar. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesika'ara resmi gazetenin 7 - 5 - 936 gün 
ve 3297 No. lu nushasanda intişar etmiş olan talimatname daire• 
sinde Nafıa Vekaletinden ahnmıı müteahhitlık vesikası ve tek
liflerini ayni gün aaat 14 de kadar Komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, lzmir, Haydar
paşa ve Adana veznelerinden sahlmaktadır. 

5-7-9-11 1739 (1000) 
8 inci işletme Alsancak atelyuinde büfe ve yemekhane olarak 

kullanılmak (bere ha:urlanmıt oJan mahal üç sene müddetle 
pazarhk usulile 17 • 6 - 937 Perşembe günü saat 15 de Aisan· 
cak 8 inci iıletme komısyoaunda kiraya •erilecektir. Muhammen 
üç senelik kıra bedeli 240 liradır. lateklilerin ytiıde 7,S niabe
tinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye mini kanuni 
bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakatta 
komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Komisyondan pa-
rasız alınır. 5-10 1770 (999) 

~.ısı "t>.fetr .Kılot, Parisin eski ccllat
tıı~ içiıt ~ denilen kadını ele geçir
~d.~l bu tarıhten itibaren bir yıl 
l' ~re~ bütün mevcudiyet"mi Kardi
~~. h .. Parnezin emri altına koyu

Kendi kendinizemi traş oluyorsunuz 
O · HALDE? ::-'~ .tll.J.tün 

'ita·~ bo emirlerine kayıtsız ve 
ı L. l'un eg~ e ~· B' .. d 'il 1>1r ha cegun. ır sene ıçın e 

Ilı "l l'eket ya"""'" .. .. .. t tın "" ~ _., sozumu u az-
ın lıtn tin - . ca c e ugnyayım.> 

~ ~"ıı . ~~.~~.~ 
'l{l~d '1nından hAJA kanlar akmak
'cıt t:uftıle~~Undan bir damla kan da 
~1-ctı 1~ nihayetine düşmüştü.Kı
~ ~ tıtredi. Geri çekildi. Sonra 

' ~ın Üzerine eğilerek parma-
.. 

1
• tt •Yan kandan bir istavruz ... _ :s~. 

"- ~eı d ıınzanu dedi. 
t.~"ab {' hu imzanın muteber oldu-

'~ Verdi. ,~ '1e . •nu~veleleri ikisi de bü-

' ' ~ indirdiler. Barışmış ol
''~ en. bu iki adam karşı kar-t.· fıt-Jatt Bırbirlerine korkunç na-
"- "'lt-clllıaı ılar. 
~~ bir ~ilaha ısmarladık manası&' ~retle çekilip gitti. Kılot 
~ ılııı...._ ~daft baktı. Yumnıiunu 
~ -.... kmdiDe ımnl-

Memlekette . biricik olan ÖZTORK sahipli 

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAÖINI VE LEV AZİMA TiNi 

KUL.LAN iNiZ 
Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA ÔZTORKON PARASIDIR 

Çünkİ : ONUN HAKiKi VATANI roıudYEDIR. 

Boz Kurt traı bıçajmı, Boz Kurt hat aabm1111u, Boa Kart trq hr~uını, Boz Kurt traı 
makiu11D1 ve kremlerilli ..... uoatmayına. 

SAHiPLERi: Ft•hmi Ardalı ve Mehmet Bozkurt Rasim AJkaoat 
bmir toptan aabf 1eri : SULU HAN No. 6 ~raş bıça~/ar' 
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Sahife 8 

Satılık Dizel motörü 
Ve cereyanı mütemadi dinamosu 
Fabrikamızın tevsii dolayısiyle fazla kalan ve lngiJiz Natio

nal fabrikası mamulatından 24 - 26 beygir kuvvetinde yatık 
tek silindirli dizel sistc:mi mihaniki enjeksiyon dört zamau!ı 
ağır yağ motörü 220 - 230 volt 80 amper Marelli marka bir 
adet cereyanı mütemadi dinamosu ile birlikte satılıktır. 

Motörün normal yedek parçalarile birlik bir de silindir ve 
biston vardır. 

Fazla tafsilat istiyenlerin (Elektrik fabrikası Kemal ve Ali 
Sunetci oğlu kardeşler Milas ) adresine yazmaları veya iz
mirde Pennetti ve Pariyente ticarethanesine müracaatleri 
ve işlemekte olduğu yerde görmek istiyenlerin Milasa teş-
rifleri ilin olunur. 1 • 5 (967) H 3 • 

1 Hazirandan 10 Hazirana kadar 
devam edecek olan Beykoz 

haftası münasebetiyle 

Büyük ve Küçükler için 

SllmerBank 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, e!mer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke \'e sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için pcnbe renkli 

- Krem Balaamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lnailiz Kanıuk eczaneAİ Beyojlu Iıtaobul 

~ . ' 

~ENIASIR CUMARTESi 5 KAZIR.Mf 

Bayanlara müjde •• 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM MÜNEVVER 

TUVALET SALONU lzmir ldhalat Gümrü Müdürlüğünden : 
Avrupadan yeni getirdiği on· 

düle makinesile açıldı. Bayan
lara, onbeş dakika içinde ko· 
1ayca sıhhat, güzellik, taravet 
temin etmektedir. 

9 ve 11 aylak saç ondüleııi 
yapılmaktadır. 

Birinci Beyler sokağı No. 34 
1-5 968 ...... . 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir.Hastalannı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110] 

·Hususi muallim 

Adet 
4 
1 \ 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
4 
1 
2 
ıo . 

2 

2 

1 
13 
1 

Nevi Marka 
Balya ASF 

" 
ece 
JS " Yok il 

Sandık MiM 
,, ANW 

" 
ST 

il iKBAL 
il MEP-CMC 

" CAN 

" 
RAH-CMC 

" 
Yok 

Adet 
" Kap GDB 

sandık MEP 
,. HŞL 
,, yok 

" 
VT 290 

it EJH 
ti J.B.O 

kap CPC 

parti yok 

sandık ev .. RBB 
" M.F 

No. 
170316 

55 - 150 
Yok 

13. 15 
Yok 
2858 
9/V 

7402ve406 
2457 
9076 
Yok 

" 761 
14938 114 

3244 
yok 
1 

38/9 
1110 
4129 

2507 
101 1/13 
yok 

Kilo gram T. No. Cinsi 
446 221 Pamuk kadife 
134 380 Pamuk bezi 
208 389 Pamuk mensucat 
36 403 Yün mensuc-:;; 
40 395 Pamuk mensucat 
32 394 

" .. 
24 333 Yen mensucat 

157 469 Pamuk. ipekli. mensucat 
324 287 Somunlu cıvata 
157 239 Gıraırofon iğnesi 

36 437 Et makinası bıçağı 
219 231 Tel mensucat 
155 283 Oto lastiği 
38 290 Kompile motorsıklet 

305 190 Demir doğrnmacı aleti 
119 231 Çeşit elektrik malzemesi 
119 430 •• .. " 129 286 Mukavva tepsi 
111 388 Şişe tabak ve kadeh 
266 390 Tuvalet pudra!ı 

90 102 Kesme renkli sofra takımı 

3953 272 Boyalı çam ağacından 
sergi tezgahı ve raf 

50 381 % 20 ye kadar ipekli yüo. m. 
1530 456 Porselen telefon fincanı 
50 473 dolu sinema filimi 

8736 

ı ,.. 
fi 

f 
1 
tr 

r.J 

~ 
6' 

~ 

(/'-

ı 
A 
~ 
~ 

1 

"' 
::: 

ilk ve orta okul öğrenci
lerine özel bir öğretmen 
istiyenlerin gazetemiz ida
re memurluğuna müraca· 
atları. 

Yukarıda yazılı eşya 9 - 11-6-937 günlerine rasthyan günde saat 14 te açık artırma suretiyll 
dahile satımadığı takdirde de aynı günde ecnebi memleketlere gönderilmek üzere satılacağtnd,. 
iıine gelenlerin lthalAt gilmrüğü sahş komisyonuna müracaatlari ilin olunur. 

25-5 1596 (914\ 

• BEYOGLUNDA 

· ~~. ~ Bris~~! ... 9teli 
1 ~·' SiRK ECIDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırkfilri senelik tecrübeli 1da
reıiJe bOtün Eğe halkına l:en
diıini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten 
fia tlar mnthit ucuzdur. 

DAIMON 
Masa ve v antilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıc•k· 
lar1tıdan kurtarır. Masa vantilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

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

Deposu Sulu han cıvan No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

ödemiş Adliyesi Ceza evi Ekmek 
Satınalma Komisyonu riyasetinCien: 
Ödemiş Ceza evinde mevcut mevkuf ve mahkümlara 1-6-937 

tarihinden 31-5· 938 tarihine kadar verilecek ekmek kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmııtır. ihale 11-6-937 tarihine rastla· 
yan Cuma günll saat 16.30 da icra kılınacaktır. istekli olanların 
2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan tanzim kılınan ıartna
meleri lzmir, Ödemiş, Tire ve Bayındır C. MüddeiumumiHklerin
den almaları ve münakasaya ittirak etmeleri lüzumu ilin olunur. 

30-1-5 1675 (94CJ) 

d 
YENi TOPHANE 

markalı terazilerimiz gelmiştir 

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

kiloya kadar mevcudu vardır. Satıı yeri: Suluhan civarıod' 
No. 28/9 Hüsnti Uz udemişli mağ~zasıdır. 

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, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

I 

' 5 dokilca 5 onra . . . 

Aldıktan beş dakika soor• ... ...... ............. ....... ........ .. . .. . .. ........ .. 

·Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadı~ 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekb• iı 

Dejlrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi he~P~' 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı 
mensucabna fa•ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Te1grat adresi: Bayrak lzmir 


