


Odun, kömür ·- .. Bir yanlışlığın doğu~-
duğu sıkınhlı neticeler 

-BAŞT ARAFl 1 tNCl SAHtFEDE
Cterpi§ edilebilirdi.. Hatta hu tedbir
lere hala ihtiyaç vardır •• Bundan baş
ka müsaade almak için istisnai ka
rarlara lüzum vardır. Çünkü kömür 
yakanların merkezlere kilometreler
ce mesafeden gelip usulüne tevfikan 
müsaade talebinde bulunmrun hu 
muameleyi takip ve intaç eyliye
bilmC!İ bir meseledir. Kanun hüküm
lerinin ruhuna halel getirmemek 
kaydiyle memleketimizin çalışma 
tarzlarına ve köylülerin vaziyetine 
uygun kolaylık tedbirlerini esirge
memek lazımdır. 

Odun ve kömür mevzuu, yalnız 
bu işle uğraşanları ilgilendiren bir 
mesele değildir. Büyük ve küçük 
bütün şehir ve kasabalar halkının 
alakasını üzerine çeken bir ii:'tir .. 

Hayat bahahhğı üzerinde mües
sirdir •• 

Odunsuz ve kömürsüz kalan yer· 
ler çok olduğu gibi, kalmak endi
§CSİ altında bulunanlar da hayli 
fazladır. içinde bulunduğumuz 
mevsimde bile kömür fiatlerinin ge-
çen seneye nazaran yüzde yüz yük
sek oluşu yarının ne olacağım ifa
deye kafidir zannındayız. 

HAKKI OCAKOöLU 

Yoğurtçu ar cinayeti 
Karar tefhim edildi 
Torbalıda Yoğurtçular kö· 

yünde muhtar lsmailin ağırce• 
zada cereyan eden muhake· 

mesi neticesinde tenzilat üç 
ay on -beş gün hapsine, 18 lira 
manevi zarar ve 82 lira tedavı 

masrafının ödenmesine mah
küm edilmiştir. 

&:Dm 1 .... ' 

Mahkum oldular 
Seferibisann Orhanh köyün

den Zübeydeyi yaralamak ve 
:zorla kaçırmak ve l<ınn anası 
Gülsümü yaralamakla maznun 
Hüseyin Hamdi ve arkadaşı 
Etbemin ağırcezada muhake
meleri neticelenmiş ve Hüseyin 

Hamdi bir ay, Ethem üç ay 
hapse mahkilm edilmişlerdir • 

. -······ 
Ansızın öldü 

Menemenin Helvacı köyün

den Yunus oğlu 21 yaşında 
Nazım, tütün tarlasında çalı
şırken rınsızm ölmüştür. 
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Def ter darlığın bir kararı 

Hayvan ihracatçılarını 
B l Gd.az bke'!zi~d ızor klarla karş ·aştırdı 

e e ıye nar uzerın en 

1 
petrol dağılıyor Sayım vergisine ait makbuz- Hayvan ihracatı yapan vapur-

Kumpanyalar noktal na- ların elden ele geçmesi yoluyle ya- lar, hususi surette limanımıza ala
zarında ısrar edlyorıar J pılan ve yapılması muhtemel olan kadarlar tarafından R"etiı ilmek-
An d I l . k . f yolı"..·;: ukların önüne geçmek İçin te, hareket ıaatle?"i de Pirede mu-

a .. 0 u petro A fır .etı tara ın- tzmir def terdarlıi?ı bazı tedbirler ayyen gün ve aatte kurulan hay
dan dun .. m~allattakı bakkalla- almı• bu meyanda maliye me- van pazarlarına göre teabit olun
ra narh uzerınden ıatış yapacak- murları tarafından kontrol mu- maktadır. 
ları petrollar daiıtılmıttır. Dün ameleıinin ikmaline dair İmza Teahhür hem tüccarların, lıem 
~~r .yerde belediyenin tesbit etti- verilmedikçe vapurların harek~ memleketin zararını tevlit eyle-
ıu fıat!~ gaz satı.lınıştır. . 1 tine müıaade edilmemesi rim- mektedir. 

Bugun Karantina beledıye mm- rük muhafaza alayma bil diril- Bu hususta ali.kadar bir zat 
takasında da petrol n.tılacaiı ha- · t" 
b t mış ır. demiştir ki: eK a ınmıştır. • 1 Halbuki ti~diye kadar bu kon- <t yeni karar hayvan ihracatı 

umpanyalar benzın tıabna· trol gu··mru··k baylarlını ve nu"m- f . 1 k 
ak h d- '-! k l d "' "" üzerinde ena tesır er yapaca • m us.usun wa. arar arın a rük memurları tarafn.dan ya- l · 

ısrar eylıyorlar. Bu hususta ya- 1 kt .d. tır. Nihayet hayvan arın vazıye-
pıl dl• ahkik d ı· pı ma 8 1 ı. t' · t · d b'l k ıalA h" t" an a ı t at evam ey ı- 1 Devlet ı:dirlerini korumak va- ını ayın e e ı me a ıye ı 
yor Kumpa 1 1 ta b I b memurlardan ziyade baytarlarm . • . . . nya ar s n u un en- zif esiyle mükellef resmi dairenin 
zın fıatının seksen iki buçuk ve .. .. A • •• • k b .. İşidir. 
Ankr ~ada sek d' b k lru kontrolunu kafı gormıyere u ıtıı E<Yer maliye, baytarların kon-aen ve ı uçu - 1. k•tA b. t k d. "' 
rut " 1 rak te b't d'I · • ·ı · ma ıye teş 1 atınm ızza en 1 trolünü kafi s;?Örmiyoraa pek ala s ı e ı mesını ı erı I t ak · t 
sürer .. ~ yetmı"t kuru b . t memur arına yap ırm ıa eme- b .. h 1 daha tehre nı' 

... ta enzın ıa • . b 1 ki d .. urmuttu u ••ı a vvan ar .. • 
man •. ı imkansızlığını ıöylemekt~ 81 N~zıkz.or ud .. ar og ~:ki rerken kapılarda yapabilir. Hav-
dirlcr. ıte ım un vapura yu e- 1 tah ·1· d her ne •e ,.:ı. ""lakl k 1 .. - van arın mı ın e ...... 

.... , • 1 11 • nen OR arın ontro unu yapen d l l kacak ·· k .. 

B d maliye memuru bu R-lakle.rın ke- Ae o urs8: o.ıun _çı . muş u-
Uğ ay tarlası çi olduğunu iddia eylemit ve bu latın hallı bızlerı dauna zarara 

Trenin kıvllcımından yandı yüzden vapur hareket ev•:veme- sokacaktır. Bizim zararım:z mem
miştir. Nihayet içinde salahiyetli leketimizin zararıdır. Esaaen bin 

Ba yandıran Yusuflu köyünden bayta• da bulunan bir heyet hay- bir müşkülatla yÜrütülen ihracat 
geçen Trenin lokomotifinin ba- vanları gidip vapurda muayene itine yeni bir engel çıkarmak ya
car;mdan sıçrıyan kıvılcımdan 
Süleyman oğlu Hasan ve Hak-

kıya ait on iki dönüm buğday 
tarlası kamilen yanmıştır. 

Aynı kaza dahilinde Fırınlı 
köyünde y.ne lokomotifin kı-

vılcımlarmdan ikinci bir yan
gın daha çıkmış, Mebme~ oğlu 
Halil lbrabirrin 30 ayar tah
min edilen buğday tarlası yan
mıştır. 

••• - • • ••• m'Siı .. 

Beraet etti 
Zimmete para geçirmekle 

maznun Torbalı hususi muha
sebe tahsildarı bay Ahmedin 
ağırcezadaki muhakemesi bit
miş ve suçu sabit olmadığın
dan beraetine karar verilmiştir. 

etmiş oğlak olduklarını tacdik zıktır.» 
eylemesi üzerine vapurun hare- Filhakika meselenin ehem
ketine izin verihnistir. Lakin oo. miyeti aşikar olduğundan sal5.
lakların, oğlak olduğunu isbat hiyetli makamların kontrol işini 

'

mecburiyeti vapuru ıaat!erce yo- 1 daha salim ve ameli bir yola koy-
lundan alı~ovmuııhır. ms-lnı jcan eder. 

• a ze 
•• • u z a v rı or 

1s d ·· o sa a muame e goren 
maddelE rin fiatler Üzerinde değişik!ik 

Maliye 
kadrosunda 
Geniş mikyasta tasfiye
ler y apdacc.kbr 

Eb:iyetsizlikleri hasebiyle uzun 
senelerden beri terfi edememiş 

olan ve tabsiJsiz bulunan bir 
çok maliye memurlarının Ma

liye Velcaletince tasfiyesine 
başlanmıştır. 

Bu meyanda şehrimiz maliye 
memurlarından da kırk kişinin 

tasfiyeye tabi tutulacağı haber 
alınmıştır. .... 

Zehirli gaz 
Konferanslara Cuma 
günü devam edilecek 
Zehirli gazlar hakkında Hal

kevinde evvellti gün verilmeğe 

başlanan konferanslara dün 
devam edilememiştir. Bugün 
konforans verilemiyecektir. Se
bebi konferanscmın ani rahat
sızlanmış bulunmasıdır. 

Cuma günü saat 19 da ikinci 
konferans yine Halkevinde 
verilecektir. 

41 ....... .. 

Hapis a ede ç 
da çıkmam diye'n s ç 

•• 
Deli olduğu anlaşılan topal Omer 

hapishaneden zorla cıkarıldı 
• ·-·-~. t 

Son günlerde mahkemelerde 
bazı garip hadiselerin cereyanı 
çoğalmaktadır. Bu cüm'eden 
olarak Su!hceza mahkemesinde 
yine dün de tuhaf bir hadise 
olmuştur. 

Müteaddit hırsızlık suçların
dan maznun olarak sulbceza 
mahkemesine muhakeme edil
mek üzere getirilmiş olan sa
bıkalılardan ve mevkuf topal 
Ömer adıo<ia biri mahkeme 
salonuna getirilmiş ve bazı hal
lerinden deli olduğu :ıannedi· 
lerek müşahede için memleket 
hastanesine gönderilmişti. Mü
şahede neticesinde deli olduğu ve 
ceza ehliyetini ba:z bulunma
dığı anlaşıldığından hapishane
den tahliye edilmesine karar 
verilmiştir. 

an·~~l!ll'll:!~---

1 Halkevinde 
Orta okullar fen bilgisi 

mal kurslarına 'yazılanların sa· 
yısı az olduğundan bu kurs 1 
Tem muzda açılamamıştır. 

Kayıt müddeti bir hafta 
daha uzatıldığından kaydola-
caklarm Dumlupınar mektebi
nin baş öğretmenliğine müra
caatları. 

Hakim maznuna hap'shane
den çıkarılacağını tebliğ edince 
deli maznun ayağa kalkıyor ve 
bağırmağa başlıvor: / 

- Ben hapishaneden çık
mam. Beni oradan kimse çı
karamaz. Müzekkere değil is
terseniz masal yazın, vız gelir. 
Çıkmam, çıkmam vesselam.Be· 
ni oradan çıkarana aşkolsun. 

Mahkemece yazılan müzek
kere üzerine nıaztJun topal 
Omer hapishaneden zorla çıka
rılmıştır. 
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Bu günkü matinalarından itibaren 
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FRANSIZCA SöZLü 2 BiiYüK FiLM iRDEN 
COŞKUNLAR BARI 

ŞARKILI - DANSLI A EGLENCELI NEFiS OPERET 

HENRY GARAT tarafından temsil edilmiş 

KARI I BEN öLOÜ D ÜM Seyircilerini büyük heyecanlar içinde bırakacak 
aile yuvası kuracaklara ibret teşkil edecek büyük aile faciası 
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SEANS SAATLERi 
Coşkunlar Barı : 3 - 6,10 - 9, 10 da. Karımı ben öldür

düm : 4,45 - 7,55 de. Paur günleri 1,30 da ilave seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

r'77!7:77:.7.Z7ZTJ6"7!7l • 

KÖŞE!\'IDEN 
~·,zntZZTfEL7:z7.7:L'47J.ZZ77 

inanmıyorum 
~ 

- Aziz üstadım Dr. Abdi l\1ulı:cıro ve-
Baııa birisi veya bir ahbap schıın 

~: . . ını' - Nasılsın? Çoluk çocuk iyı · 
Dese saıniıni~·etine inanınıyoruı~ le
- Seni sır arkad~ı yaptıın, şo'f 

yiııı, böybsin! 
Diyenlere inanmıyorum. 

«Mestanderin birbirine arzı 1ııılılst' eft 
cÇingcnelcrin fiiphe!i imanına .. bC1iZ gii

Heı· hangi bir alemde, yüzuı:ne ro. 
]enlere, iltifat edenlere inanınıyorU 
Karşıma geçip: \ 

b ... a'f'" - Vallahı! diye yeminin ınını. a? 
üstü savurarak arkadaşlık, sevgt. ıJll 

nhitlcri yapanlara zerre kadar iı:natl dı· 
yok, inanmıyorum, en tutkun bir kn rtr 
nın aı:kında bile şUphem var. tnnntnl>' 
rum. 

Bir bakkalın: 'f" 
- Sana h crkrse sattığım gibi ~t~. 

mm! dediğine, bir nıa."avın, bir tU 
nn, bir bilmem necinin ayni fı(izU F 
minle tekrarladığına inanml)'O~[ll· sÇI' 

En temiz bir lokantacının, bı.r ~ 
mn, bir kadının önüme koyduğu ye 
ğin temizliğine inanmıyorum. et' 

Bir doktorun reçetesine, bir cctı:. 
. " • . [ıınİ ritı· 

nın ilacına ınanmıyorum. Bır •J)lltl' 
-Senden hoşnudum! dediğine 1 

mı yorum. 
Hatta: öyl• 
- Büyiidüğümüz vakit seni ş 

besleriz, böyle rahat ettiririz! uft' 
Diyen en sevgili ev.latlarımn, tılc jılB1l 

eden kalbime bile inanmıyorun1• ır 

mıyorum vesselfım! I:lay"'ta inanın•'! 
rom. ~ 

Bu iman.:;ızlık beni dnlı::ı. doğrt1 ~t 
da yürütüyor, fakat ~orak ve ber ~ 

kel1 bir halde .. Ruhum bal'ı başır.n. iÇ' 
kendine dert yanıp kendi kendıne rıır 
!eniyor. Etrafıma ne benim imanıın " 
ne de etrafımın bana imanı var. 

Ve her zrunnn: l'l• 

cDcğinncn sanki y:l, cıy ~arh 1, eıı!l~ıt• 
l>irCf" d:Ş• 

elçinde adem oğlu bir ufak çav~~ 
• clönmiiştıı 

t>:V"' Diyen bedbin bir felsefenin kur 
ınıyıın. Medet 

- Medet! Bu imansızlıktan! 
ama kimden imdat dileyeyim! iL 

TOKD 
•••••• 

Bay Ziya 

PAPA 
iyileşmek üzered;r,,,. 
Vatican Gity 30 (R~dY~9!ft~ 

Uzun rrüddettenbt!ri agır hb9tı 
bulunnan Papa Py'nin ~0gOıl 
iyiliğe yüz tutmuştur. dıığ'" 

nabız tabii bir halde 
01 

""" 
b• Uı 

gibi dün gect! rahat ır "'' 
geçirmiştir. Papanın bir 01!,.,ıst • iJ 
dar istirahat etmesıne 

vardır. 



,.... ............... , 
Mailli 
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Aksaklıklar .-: ı Subay ve ask1~r1erin 
dir~e~eyim insan ruhu belki böyle-1 tiitiin ikramiv~•··ri 
l'lı .1_ rnıyor, kanamıyor ve susması- 1ı ANKARA j h" 1 .,b .. . d 
~ biJ,,_· lA M lA - n ısar ar <'Y ıycsın en 

b_. ~••dYor vesse am. ese a: ı .. . • 
·~kevl . . \ ayrılan uçte bırlcr her sene asken ma-

sa g erı, ocal:lan: Halkın, bılh<IS- 1• 11 1 h" .1 1 • "k · ı -'-
e?ıçllğin ten .. k~ .

1 
~ u er e şc ıt aı e erıne ı ramıye o ar.u.K 

~ cvvur, te amti ve eg- · d v 1 k d l\1'11. M'"d r Bak. lllesi i · l 1 agıtı ma ·ta ır. ı ı u a aa an-
S;ır:{ • Çln o nnca vüs'at ve şümulivle v • • • 

ettıklcri b .... k - lıgı 1936 yılında \'erılecek ıkramıye 
llııntaı-ı en uyu gayret ve yar- mikdarlarını tespit etmiştir, Bu sene 
g0 •• arnsında küçücük bir hatası 

tüli.uıee h ·k~ k.d birinci derecede malul subaylara 206 
rıı:,_ emen şı .. yet ve ten ı e . . . • 
""UZ knl l lira, bırıncı derecede malul askerlere 103 

geç· . ıyor ar. Bu da müsamaha ile 
IŞtİrilsc yat H lira. ikinci derecede mallıl ısubaylara l 85 

rakat b b .. lk .. ayır. . . . . . .. ,1 Jira, ikinci derecede malul askerlere 82 
lıı<>l:. u e ı hep ıyı ve ıyilık gor- • 

b-""ı.tı alı""ırıld ~ d ah t t lira, üçüncü derecede malul subaylara u -:t• ıgıınız an ve y u a 

Tu.ncelinde nslihat 
Otuz altı haydut Munzur suyundan 
geçerken suyun içinde boğuldular 

• 
itimat 

Amerikada memnu· 
nivetle kar~ıl&ndı 

.; 

Vaşington, 3(\ (A.A) - Ha-

l. fedakar 1144 lira, üçüncü derecede malul asker-
ıııç k ve vefak5r teşekküllerde S • t 
U Usur g·· k · t d·~· . d \ lere 61 lira, dördüncü derecede malul eyı E!ti orme ıs eme ıgımız en Riza yeni 

verdi. 
bir mektupla aman dilemeye karar 

gibi .• 

zine nazın B. Morgentbau ile 

hazine müsteşarı B. Taylor 
federal Reserve Bourd ve kam-

biyo muvazene sermayesi. di
rektörleri ile görüşerek Fran• 

geliyot kan t" d . 1 subaylara 12 3 lira, dördüncü derecede l> aa ın eyım. I 
ı..... ilar günkü g·· 1 d 1 '---tın k malül askerlere 4 1 lira, beliinci derecede 
'4l!Yo urcş er en 1aıı:.c e ı b 

. . ttırn. Öyle ya: Madam ki ilan edil-ı malul su aylara l O 3 lira, beşinci dere-
~. rnutıaka ınu ·b· l l cede malul askerlere 25 lira, altıncı de-
~tıı cı ınce nme o uııa- 1 
ı.,_ ••• Lakin Tek· d ~1 H"' · l recede malul subaylara 82 lira, altıncı 
"'11lhi~ ır ng ı useyın ge - 1 
!\.. --'{! bun .. terti h . d derecede malul askerlere 2 O lira, şehit 
·~~. ... p eyeti ne yapsın c- ı . . 
•· . Ynpacatiı iş salın kapısına HU- ıj aılelerıne 19 lira 3 7 kuruş ikramiye ve-
~r~· b • 

~ gclmcdığini ilfuı edici bir lcvhn rilecektir. 
gllııUn .olacaktı. Halk ta bunu görerek f Milli Müdafaa Bakanlığı bu yıl ik
tı.-ı.fu U başka eglencelerle geçinniş, 1 ramiye alacak subay, nefeT ve şehit ai
~ e Paıcı Vermemi ve tatsız güreş- lelerini bir liste halinde tespit etmiş ve 
14:t~ asabileşmcmiş olncaktı. Çünkü: 1 bu listeyi Finnns Bakanlığına gönder
bo ~ Ol"nya sırf Hiiseyinle Amerika 1 miştir .. 
~~ı:n güreşini seyriçin çitmişti! .... 1 Finans Bakanlığı bu listeye göre mül-

tı lls~·inc gel· . O h lk hiss" t ı hakata gönderilecek olan tediye emirle-
ı, tevk· . ınce. a ın ıya ı- . . v • e' ını rencide etmiş, davete icabet rını hazırlamaga başlamıştır. Tedıye 

Ilı ekle kork klık .. tc . ka (emirleri on güne kadar ziraat bankası 
~ b· n • gos muş ve ç-

~ı·· .. 11' Vaziyettedir. Halbuki cTORK• 1 şube ve sandıklnrınn gönderilecek ve te-
ı1.lırııll Pah"··ına d., 1 b h 

1 
diyeye başlanması bildirilecektir. Ba-

"<lll oku ..., .. o sa a usus mey- . . . . . 
t"der nuş karşısında müsaraayı kabul kanlık ayrı hır tnmımle keyfıyetı kendı 

ı. · kaçmaz. 'teşkilfıtına bildirecektir. 
'llılas 
~Üd~: Verilen .sözü aynen if~,' Göı~menlerin ı~vleri 
tıı%ı tnmamcn ıcra gerek fcrtlc.>rı-J ~ ./ 

l°iik • 1 gerek foşekküllerimizin en bii- ı satın a lı o a ca k 
ll4 v! a~~ız olmruıdır. Çünkü: Türk- ! Hükümct Romanyadan önünmüzdeki 
dıı 'l'urk1u··· b •. '"k f b 1 r•. gun en uyu \'as ı u- hafta içinde gclmcğe başlıyncak olan 

muhacirlerin getirecekleri ]eyleri dü-

şük fintle satmnlnrını önlemek için, bun---- H. OK. 

Hadi~e kapanmış 
İstanbul, 30 (Muhabirimizden - Tel- Pcrl§an halde bulunan haydutların grup, kuvvetlerinıizin önünden kaç-

graf) - Tuncelinde ısluhat programının yakalanmaları gün meselesidir. Şirn- mak isterken Munzur suyu üzerindeki 
tatbikine muvaffakıyetle devam edil- di bütün çalışmalar ıslahat programının bir köprüden gc.>çmek istemişler, kur
mcktcdir. S~yit Rizanın yeni bir nıek- bir nn evvel verimli bir şekilde tatbiki tulan bir kayanın düşmesi üzerine ür-
lupla aınnn dileyeceği El lzizdcn gelen etrafında toplanmaktadır. iterek suyun içine düşmüşlerdir. Hep-
haberlerden nnla~ılmaktadır. Haydutlardnn otuz a1tı kişilik bir si de bobrulmuşlardır. 
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Hük ·· metimizin f edakirlığı 
T unceH·mıntakasının imar faaliyetine 

üç.milyon lira tahsis edilmiştir 
Ankara, 30 (Hususi) - Tunceli mm- duldan anlaşılmıştır. kcrlerimlzc silahla mukabelede bulu-

takasında ıslfi.hal programının tatbikine Tunceli mmtakasının iman ıçın hü- nanlar adliyede muhakeme edilecckler
ehemıniyctle devam edilmektedir. Sa- kümetimiz büyük fedakarlıklar ikti- dir. Tunceli halkı iş ve gücüyle meş-
yın Başvekilin geçen haftnlarda Tun- ham edecektir. gul olmaktadır. Öğrenildiğine göre mü-
celi mıntakasında yaptıkları tetkikler İmar faaliyetine üç milyon lira sar- sellahan bu harekete iştirak eden suç
çok \"erimli olmuş, bu civar halkının fedilcccktir. lulardan maada hiç kimse hnkkında her 
yenilik hareketlerine l'andan bağlı ol- Tunceli mıntakasmda memur ve ns- hangi bir karar alınmıyacaktır. 
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sanın mali vaziyetinin safahatı• 
nı takip etmişlerdir. 

Yarı resmi mabafil hali ha• 
:ıırdaki vaziyetin üç taraflı hiç 

bir veçhile değiştirmemiş oldu
ğunu beyan etmektedir. Fran

sız meclisi meb'usanının yeni 
Fransız kabinesine itimat be

yan etmesi büyük bir memnu
niyetle karşılanmıştır. 

LONDRADA 
Londra, 30 (A.A) - lngiliz 

ve Fransız hazineleri hali ha
zırda Fransanın bulunduğu mali 

vaziyete rağmen üç taraflı para 
itilafının devamını temin etmek 

tesebbüıünde bulunmak üzere 
dün bütiin gün temas halinde 
kalmışlardır. 

Öğrenildiğine göre nazırlar 
kabinenin önümüzdeki haftalık 

içtimaında bu mesele ile meş
gul olacaklardır. 

ları satın almağa karar vermiştir. Bu • €iektrikten 
ov ret topçekeri 

----------------_,,,m:;;. __ _ Gümrük tarif esi 
Q/znan 

1 husu"U temin için muhacirlerin çıka-

• 
ıstihlak resmi 
.\Nl(A •·ı RA a·ıa . .. ""t?d - ı umum sınaı muesse-

l_ - c \•e husn•aı u a . 1 d . l . . I '11\>"ct ...., mumı ış er e ış ctıcı 1 
L.. olarnk k il 1 l ~ • 
'llo., u anı an c ektTigin beher ı 
l:ııj ıc'hndnn alınan dahili istihluk res-
ttı:• IU:nutav1n 1 -.gi 'b" " son top antısında kabul 

liiik·:r kanunla indirilmişti. 
~lıit u7:t bu kanunun tatbik şeklini 

0110 • ~n hazırlıklara ba§lnmıştır ... 
~itti . tnı nkonlığı bir snn'at zümresinde 
'tıı tı ku 

~i tn .. vvet olarak elekt.irk kullanan 
lı:ıiıı, tn u seselerin ödiyecekleri res-
if Uarne1· t lıbcr . a ın maliyet bedeline olnn 
d ını te k"k ır. D·~ t 1 ve tesbite çalışmnkta-
l ıgcr t E 
"lı b ara tan finans bakanlığı da 
tı.... ltatıshık· h 
1"lli ta "h· 1 azırlıklarına ve kanunun 
'tl" rı ınd 
~ ~ larh en sonra alınacak vergi-
'1t lı Ve tahakkuk ·şekillerini tes- j 

a~lanı b l ~· ış ulunmaktndır. 

tt;ııaııs Bakanlığına 
;.nacak ıncmurlar 

d,.• lQaııs bak r v t•• ı·· f' . ~•tel . an ıgı ur u mans 
1tin etıne alınacak memurlar 
llına •çılan müsabaka imtiha

ltdk'k girenlerin evraklarını 
dtki ı h ettirmektedir. Önümüz· 
tlııa,llff afta içinde imtihanda 
1ıı,cllktk olanlar tesbit edilmiş 

ır. 

cakları Marmara Ereglisine bir memur 

gönderilecek ve bu memur ley mübaya
atını yapacnktır. 

Bayındırlık 

tayinleri 
Ankara - Kütahya. bayın

dırhk direktörü uçuncü sınıf 

baş mühendis BB. Behçet 80 
lira maaşfa va smıf1 ile Elaziz 

bayıodırlak direktörlüğüne, El
aziz bayındırlık direktörü 

dördüncü sınıf baş mühendisi 

Necmedclin 70 lira maaşla ve 

sınıfı ile Amasya bayındırlık 
direldörlüğüne, Ankara vilaye

tinden Kütahya vilayetine 
naklen ve terfian tayin olu· 

nan beşinci sınıf mühendis Aziz 

55 lira maaşla nafıa müfettiş· 

liğine, demiryollar inşaat fen 

heyeti dördüncü sınıf baş mil· 

bendis!erinden Atıf 60 lira 

maaşla nafıa müfettişliğine, 

Malatya nafıa direktörü üçüncü 
sınıf baş mühendisi Necmed-

din maaş derece ve sınıfiyle 

Kütahya naıia direktkörlüğüne 
tayin olunmuşlardır . . , 

-......... ........................ ımm ................ Clııt. 
ÇEŞME PLAJLARINDA 

Japon ve Mançuri 
açtıkları top ateşiyle 

kuvvetlerinin 
batırılmıştn' 

Sovyetler için lndirildl 

-------------------------------------

Valansiya 1 30 (A.A) - Hü
kümet Sovyet Rusya mevari

dahndan aiınmakta oran güm
rük resmini indirmiştir. 

-BAŞ TARAFI 1 INCl SAHiFEDE- dirilmektedir. lerden Mançurideki işgnl ordusu hükü-
bunn rağmen hadise vahim bir ~ekil Röyter ajan,ına gelen bir telgraf bir metten Rusynya karşı daha faat bir sı- Avaııı kanıarasında 
almıştır. Mnnçurideki Japon erk:mıhar- <;ok Sovyet gemicilerinin öldüğünü haber yasetin takibini istemiştir. En mühim Londrn, 30 (Ö.R) _ Avam kamarn-
biyesinin bir tebliğine göre Japon Ye vermektedir. Buna rağmen iki tııraf mesele askeri mahafilin son hadiselerin 
Mançuri kuvvetleri saat on beşte bir hüsnüniyet göste;rirse hiıdise halledile- neticelerini tahdit etmek için hükümeti 
Rus topçekerini batırmışlardır. Bu teb- bilir.. Ancak endişe uyandıran nokta serbest bırakıp bmıkmıyacaklan nok

sında travayist mebus Hendersonun bir 

sualine cevap veren B. Eden Almanya 

liğde Rus topçekcrinin Mançuri ve Japon Japon hükiimctiyle erknnıharbiyenin tasındadır .. Japon askeri otoritelerinin hiiriciyc nazırının Londrayı ziyareti 
kuvvetlerine ateş açtıkları ve buna muka- nyni yolda hnreket etmemeleridir. Askeri Rusyadaki son hadiselerle mukavemet için bir tarih tesbit edilmediğini ve 
bele edilmek suretiyle bir topçekerin ba· mahafil eon günlerden itilafa mütemayil kuvvetinin azalmış olduğu fikrinden is- Alman hariciye nezaretinin hu seyahati 
tırıldığı yani, bir diğerinin ağır hasnrııta bir yol takip eden hükümetten daha ıid- tifade etmek istemelerinden korkuluyor. sadece tehir edilmiş gibi gösterdiğini 
uğmclığı ve üçüncüsüniin de çekildiği bil· detle hareket lnraftarıdırlar. Son gün· Şimdilik ihtilaf bu vaziyettedir. söylemiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye - Fransa • • 
tıcaretı 

Yeni anlaşıİıa bugün 
mer'iyete girecektir 

Temmuzun dördüncü günü Almanya 
ile ticaret müzakereleri başlıyor 

-

Ruzvelt - Van Zeeland mülakatı 

Konuşmalar sonunda bir 
deklerasyon neşredildi 

Amerika sulh 
mücadele 

istikametinde 
hazırdır 

Berlin gazetelerinin yazdıkları Santan8er ablokası 

lngiltere tarafgir siyase- Bu şehrin ablokasıBilba
tinden vazgeçmeliymiş! · odan daha kolaymış 
Berlin, 30 (A.A) - Alman matbuatı sa ve İngiltere yapmalıdır. Ancak şiın

ademi müdahale komitesinin dünkü top-1 diye kadar tatbik ettikleri tarafgirlik 
lantısını uzun uzadıya ınevzuu bahset- ten vazgeçmeleri ve bunun yerine bol
mektedir. Volkişer Bcobahtc.>r diyor .k.i: 1 şevikliğin öni.ine her tiirlii vasıta ile 

Almanyn ve İtalya Fransız ve 1ngılı:l gececek bir büyük dcvlellcr tesriki mc-

Londra, 30 (A.A) - Avam kama- kın mülteci olup olmadığının tetkiki 
rasında Snntanderin akıbeti meselesi için bir usul konulmasını istiyor. 

istizahlarda mühim bir rol oynamıştır. Sunllerin askeri safhnsına cevap ve
İşçi mebuslar Santandcrin abloka edil- ren Duff Coopcr nas:-, omılisllerin Snn· 

mcsi mümki.in olup olmadığını hükü- tanderin abloknsını ilan etmediklerini kontrol planınn kar:iı aldıkları va7.iyct .• . · "k 
1 1 

. :o 
saısını ı ame ey eme en şarttır. 

hakkındn ortada hicbir şüphe bırak- B 1. T 1 1 
. d . k ve fakat bir beyanname neşrederek bu 

1 d B 1
• b b Lo dr er ıncr ngc >al gazetesı c yem te --

mamış ar ır. unun a em er n n limana gemilerin ginnesinin tehlikeli 

metten sormuşlardır. 

ve Pnris hükümetleri ttah•a ve Alman- liflerde bulunmnnın Lcipzig Mdisesinde 
~ ., ı ı l ı olduğunu bildirdiklerini söyledikten 

~ <5öQ Hazı·r~n g~- paz~r gUnU açıldı • k A manya ve ta yanın itimadını ba tn- baptaki himauesinin Fransa tarafından l\o ıu ~ ı u yanın resmı cevaplarını da alma· isti-
1 1 nl . b 

1 
d ., sonra lngilii subaylarının hakiki vaz.i-

Eden, evvelce mültecilere yardım me
selesine temas ederek hükümetin bu 

~~ lnpf b yorlar. amış o a ara aıt u un uğunu yaz- mültecilerin knbul edilip eC:lilmiycceği-
1 l'er... e sa ah kahvaltısı, öğle yemegi, akşam yemeği, dıktan sonra d·ıyor kı·· yet hakkında malumat elde etmek için 

1) d ... ek k Bunların ümidi bu cevaplarda yeni · ne bağlı hulunduğunu söylemiş ve dc-
lıiu h 1 ahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dahil bir kontrolü mümkün kılacak ameli tek- Mesele yalnız bununla da kalmaz. miştir ki: ellerinden geleni yapmış oldulkarını ve 

Of'f8;sde 35o kuruştur. lifler bulabileceklerdir. Ortada bir de ecnebi gönüllülerin geri Fransa mültecileri ancak bir şartla General Franko donanmasının Santan-

1 . GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER Berliner Lokal Anzcigeı· yazıyor: alınması işi vardır ki bilhassa bu da kabul edebilir. O da bunları Barselona deri Bilbaoyn nisbetle daha kolayca ab-
ÇIN AYRICA TENZİLAT YAPILIR." Yeni teklifler yapmnk ne Almanyaya büyi.ik bir itinaya lüzwn göstermekte- veya Valensiyaya gönderebilmektir. lokn edebileceğini ehemmi •etle 

L~~~---------------,•~~=~~==-L~_::___:~~~~~__::~~~~~~~~~~~~-



... --
1Fransada hükümet buhranının iç yüzü 

MlLLl ROMAN SAYI : 16 ı azan : v. KEMAL 
D'sleriy°ıe dudaklarını kanatırcasına ince, kalın seslerle gözlerini açtı. 

ıs~. Eliyle daha fazla bir kuvvetle Diyana ve sadık urk.adaşı Dimitri 
kalbini bastırdı. Gözleri kararıyordu. 1 Durmuşlar ona bakıyorlardı. Bu bekle· 
Yanındaki ağaca dayandL Yüzü sapsarı 1 mediği r.:urnzrra karşısında yerindt-n kı· 
kesilmişti. Diyana korktu yine Rumen · mıldanamndı. 

- Ne oluyor sunuz Hasan. h:ıst mı Diyann: Oimitriye : 
sınız} Size su getireyim, l olonya geti· - Babacığım. Ne mesut bir uyku 1 
reyim. ITnbiatle bnşbaş kalmak, onun güı:el!ik

Diycrck süratle çadıra döndü. Eli: de , lerinin İçine gömülmek; bu bir çohan 
bir bardak, su ve kolonya §i~ile Hasa-ıdeğil mi) Dünyayı gurmemi1. belki hiç 
na koştu. okumamış. Fakat t ... biatın binbir ti.ırlü 

Cemal Turan, minnetle eğildi. Suyu sahifelerini okı.yor. Bu alemin renk rt-nk 
1 

içti. Kolonyadan yüzüne, şakaklannn lmanzarnl:ırile her gün saf gönlünde aşkın 
sürdü. Çok teşekkür ederim. Mersi, mersi samimi kudreti birikmiş. Her hnlde biz-

matmazel diyerek yavao. yavaş köye iden .~~ha ço~. ba~tiyarl de~~ . . 
doğru yürüdü. Butun bu sozlerı can kulauıle dınlıyen 

Cemal Tunın ağaçlar arasına sapma· Cemal Turan bu görüşün bir hnylll bir 
dan gayri ihtiyari gözlerini çevirerek I rüya olduğuna inandı. Silkindi. Ayağa 
matmazele baktı. O çadınnın önünde kalkarak tclüşla söze başladı : 1 
aendeliyerek yürüyen kendisine bakı -ı - Affeder iniz matmazel, yorgun
yordu. luktan şuracıkta uyuya kalmışım, geldi-

Ccmnl: eve dönerek odas na koştu ğinizi işitmedim. Buycrun oturunuz. Bi-
kendini yatağının üzerine attı. j zim gibi köylülerin sandalyeleri şu ka 

Baııı ateşler içinde yanıyor. Kalbi yalar, yaztıkları taş, yatakları t"m·z tı·p· 
aüratle çarpıyordu. Siyah defterine bu. raktır. Size kepeneğimi sereyim. Köye 
günkü hatıralarını yazıyordu. dönen sürüden taze süt te getiririm. Ne 

Yarabbi sen bana kuvvet ver, en ufnk 'yapayım elimden başka bir şey gelmiyor. 
bir ihtiyatsızlık beni darağacına götüre· Dimitri. 1stanbuldıı bulunmuo. eyi 
cektir. ölüm bu gayet tabii bir şey; fo- Türkçe bilen bir Rumdu. Zengin bir aile
kat uhdeme aldığım vazife; yurdum 

1
nin çocuğu idi. Sorbon üniversitesınden 

benden hizmet, düşmandan haber bek- çıkmış ve çok okumuştu. Serseri ruhu, 
liyor. 1 onu bir çok hissi mar.eralara daldırmış, 

Ah benim hassas kalbim; ne kadar çok memleketler gezdirmişti. E 
çabuk sarsıldın. Geçmiş eünlerinde ka- mektep arkadaşı Diyananın babaSlnın 
dm kalbinin, bu muamma varlığın nza· ricası Üzerine Atinaya gelmiş ve Diya -
hını hüsranını. hicranını çe~. gönlünü nanın terbiye ve tahsilini deruhte dnıiş
bu vefasız güzelliklere kapamıştın dün ti. Çok eyi kaipli, derin düşünceli, hür 
nkşam tekrar okuduğun kalp macera· fikirli bir İnsandı. Diyana onun ... )inde 
hırını ne çabuk unuttun) Mazide geçen büyümüştü, onun hassas ruhunda DinÜt· 
cehennemi ısbr.:ıbın ne oldu) Hep kadın rinin çok tesiri olmuştu. DiyEUıaya hayatı 
yüzünden hassruı kalbinde ne derin ya· anlatmış tecrübelerinin neticesini öğret· 
ralar var) Ebedi bir sevginin üahi zev· mişti. Bunun için baba kız gibi birbirle· 
kini bir kndın kalbi duymuyor. rini se\•İyorlardL 

O hayalleri solmuş birer tebessüm gi- I Dimitri; Diyanaya (Hasan) ın sözle-
bi kalbinde sakla. rini Rumcaya çevirdi. Ve ilave etti : 

Her foni tecelli benim kalbimde ebe-1 - Aziz kızım• bu çoban ne kndar 
di bir teessür kaynağıdır. zeki bir genç. sözleri bir köylüye hiç ben· 

Fakat ruhumdaki bu derin heyecan, 
1 
zcmiyor. Aca.ha nz çok tahsil görmüş 

1 
ıstırap ycfo, s-rur, ümit, hnyal, bu birbi- mü) 
rine zıd hisler neden> Neden allahım ... i . lstanbul şivesini andıran bir Rum eda

Önümdeki uçurumu görerek, bilerek. sile ( H san) a sordu : 
kendimi aldıı.tnrak binbir türlü tevillerle J - Sen adetii bir lstnnbullu gibi ko
ileriye atılıyorum. lnuşuyor un. Mektep gördün mü yoksa) 

Yarabbi un bana nurunu göster. Yo- Hasan bön bir t~vırla cevap verdi: 
lumda tozdan bir bulut var ve ilerisini - E biraz mürekkep yaladım. İzmir· 
göremiyorum t.,. ; de, lstanbu1dn - b:-La~ .. sa.~ken - b.eni 

Cemal Turan kakmi elinden attı. Si- ı epeyce okut~. Onun olumu başka kım
yah defterini Lir tarafa fırlatarak ken· sem olmndıgındnn okumamı bana yan 
dini Gölcüğün dağlanna ath. Ba§ı önüne 'yolda bıraktırdı. lzmirde bir pcırçacık 
dü§mÜş, gözleri kara toprakta tepeleri Rumca da okumu~tum. Kulak dolgun
nşarnk, kayalım atlıyarak derbeder bir luğu konuşurum. Lukin gülünç bir vazi 
seyyah gibi, kendini tabiatın içine bırn· lycte düşmemek İçin iyi Rumca bilenler
kıverdi. Knç sant dolnşbğını bilmiyerck I le ba husus Rumlarla konuşmağa korku· 
kendini Gölcüğün hakim bir tepwnde yorum. _ 
h •ldu. Çalılıırdan elleri kanamıo. elbi- Dimitri Oiynnaya Cemal Turanın soz-
sesi parçalanmı~ yorgun, bitgin bir hal- lerini anlattı. 
de kaynyn arknsını dayndL Ve oturdu. Diyann, sarardı. Fakat ağzını nçmadL 
Gözleri hula toprnktn, düşünüyordu. Kayaların düz bir yerine Cemal Turanın 
Kendi kendine söylendi : serdiği abanın üstüne oturdu. 

- Her halde Gölcükten bu çok teh- Cemal Turan : 
likeli bir hal alan bu muhitten uzaklaş- - Bana müsaade ediniz. Size dağdan 
malı, kaçmalı. Hissediyorum ki iradem İnen sürümü ... den taze süt getireyim .. 
kudretim bu yeşil gözler önünde eriyor. Diyerek uçtu .. Yamaçlardan İnen ko-
Vnzifemi unutacnihm. yunlarn doğru koştu .• 

Birdenbire içinde bir kuvvet buldu. Diyana ile Dimitri yalnız kalınca ko-
Başını kaldırdı oh ne güzel bir manzara nuşmnğa d ldılar : 
diye mırıldl'.'. dı. _Ne sevimli ve nazik bir genç; &de-

lki kola benzıyen iki dağ arasında ge- ta medeni şehirlerde ~aşıyan terbiyeli 
ni:t ve ) eRi) bir vadi; ötede mavi ve tıt· münevver gençlere benzıyor .. 
rcşcn bir göl, müteheyyiç bir sine)i an· - Öyle aziz k•zım .. Fakat sakın: se· 
dmyor. Tahiatle bcışbaşa knlmıştL nin çok hruısaa kalbini bilirim. Bu dağ 

Ağaçlnr yeşil yelpazelerle bu giizel güzeline gönlünü kaptırma yavrum 1. 
- Dimitri, bilir in se."\İ babam ka

dar ı;everim.. Ruhum üzerinde çok bü
yük tesirin Yar .. Bu genci ilk gördüğüm 
gün sihirli siyah gözlerinin füsunu önün
de titredim.. Bunu samimiyetle itiraf 
ediyorum. Gönlü yakan ve tutuoturan 
öyle hnzin ve sevdalı bir bakıgı var ki .. 

mevcudiyeti serinletiyor gölün her tan1· 
fını yeşilliğe gömülmüş bir renk ve aşk 
filemi ... Kenarında beyaz çadırlar, işte 

bu çadırların büyüğünde tıarışın, beyaz 
bir kadın haynli. Cemal Turnn dalmışt1. 

Yeşil gözler yaklntıtL Ve ona, bütün 
V4!rlığını s;:ı•dL İrade, kudret, isyan her 
şey eridi ve söndü. Aşkın her şeyden 

kuvvetli olan aşkın kudreti. onu çelikten 
kırılm ,.z bukülmcz ağı içine yine almış
tı. Diyananın sözleri; demek bu yabancı 
ve düşmnn kadın onu sevebilirdi. Bütün 
gayrctilc tebdil kıyafet etmesine rağmen 
tavırlnrının, yürüyüşür:ün, bahusus yÜ· 
ziinün rengini hiç de{.iştirememi.şti. 

Diyana; bu Yunan mabudesi: onun 
cazip erkekliği karşıaında gayri ihtiyari 
mağlup olmuş ve o sözleri söylem:,ıi. 

Her halde bu kalbe o hakim olabilir
di. Diyann onu sevebilirdi. Yine kendini 
mazur göstermek ici". bu vo1c! 'l y •rd~ 

ma da hizmet edebilirim teviline saptL 

Kaç gündür tereddih içinde yanan başı· 
nı açtı. Bütün lüknydisinc rağmen karı
~ık gür siyah saçlarını düzeltti. Alnını ok-
ayan serin rüzg'lr ona sükyt ve tatlı bir 
sarhoşluk verdi. Başını kayaya dayadı. 
Tatlı hayaller emellerle gözlerini kapadı. 
Saatlerce daldı, uyudu. Akoam güneşi 
onun ıstıraptan, bir kaç gündür heyecan
dan sararmış güzel yüzünde tıtrıyor. 
Omit dolu rüyalarla temiz alnına saadet 
nurlan 84çıyordu. Birdenbire.: 

- Hı:ıkiki bir aşk çok büyük bir kuv
vettir.. Babacığım... Güzelliklerin fev
kinde Lir süzelliktir .. lrmı.n sevgiliı:i için 
en eğır, en ncı şeylere zevkle esir olma
lıdır .. 

V c onu sevgilisinden hiç bir kuvvet 
ayırmamalıdır .. Biliyorsun bu ya~a gel. 
dim.. H:ıkiki bir aşkın kudretini tatma· 
dım.. Atinadaki hissi maceralanm, hep 
gönül eğlencelerinden ibaretti. 

- Evet güzel kızım: yaşamak için, 

mesut olmak için sevmek lazımdır. Gö
nül acı•ı hayatın kendisidir .. 

Ben hayatımda çok sevdim. Fakat 
çok nldnndım.. Yüzümdeki gördüğün 
derin çİzi,iler, dudaklarımdaki acı kıv· 
rım r, h11a ruhumda yanan cehennemin 
azabıdır .• 

inan yavrum, bütün gençliğim bu his 
Aleminin içinde ya._cıadı .. Babamdan kalan 
az çok serveti, mağazamı, her şeyimi 
sevgilim yoılunda earf ettim. Bu kudret 
beni serseri etti.. Diyar diyar gezdim .. 
Hayo.limde nice sevgililerin mezarları 
var .. Evet, insanlan mustarip eden, ya
şatan. öldüren, mesut eden aşktır. Hila 

Libe al Iktısat siste ... · 
yık1lması • m nın • 

Fransa hüküme.tine geniş salahiyetler 
·neden lazımdır? Pol Bonkurun 

mühim makalesi 

B. I,con Blum., kabinesinin istıfasını verdikten sınıra oazctecilere izahat veriyor 

Fransada ıon dela vukua ge·ı 
len buhranın ıebebi hühümetin 
geniş salahiyetler islemcai bu is-! 
tcğin ifadesi olan kananların 
ayanda reddolunması idi. 

Geniş salahiyetlerin hüküme
te verilmesinde geç kalındığını 
gösteren eaki Fransız ba~vekill
erinden Halk cephesi iizcuır:dan 1 

Pol Bonkur'un bir makale...--i f,em 
Fransanın hem de dünyanın gidi
şini ilade etmeai itibariyle çok 
mühimdir. Aynen yazıyoruz: 1 

Dostane bir hafızaya malik olan bazı 
mebus arkadaşların hatırlatmak lUt
funda bulunduHarı gibi biz her tema
yülden bütün sosyalistler Laval kabine
sine geniş salahiyctl"'r vermeyi redde
derken, yalnız ben bu harekette bir 
dokterin veya şa_ınaz bir bağlılığı bu
lunm:ıdığını, bu reddin geniş salahiyet 
fikrine karşı değil, fakat bizden bu sa
lahiyeti istiycn hüh."Ümetin takip ettiği 

politikaya karşı olduğunu belirtmcğe 

ehemmiyet vermiştim. 
Yanılıyor muydum? Muayyen bir iş

te kullanılması reddedilen geniş snl!lhi
yetlerin, bizzat prensibin de reddi ica? 
ed"r miydi. Bu salahiyeti reddedenle
rin de iktidarı ellerine aldıkları ve onu 
hakikaten icra etmek istc<llklcri takdir
de ona ma1ik olmaktan m 0 mnuniyct 
duyacaJ.dannı forzetmek ihtiyatlı biı· 

hareket değil miydi? 
Bugünkü hükümetin bu salühiyeti 

daha evvel istememekle hata etmiş ol
duğu kamıntindeyim. Bunun delili şu
dur ki şimdi bu salrıhiyeti vermeye ya
nnşmak istememiş olan senato azaların
dan bir çoğu, kabine iktidara geldif,i 
zamanlarda istenmiş olsaydı, yeni seçi
min yarattığı cereyana knpıl:ırak ve 
b:ışlangıç halinde olan tecrübeye emni
yet göstererek, buna muvafakat etmek
ten geri kalmıyacaklardı. 

B. Paul Bcnıcour 

lüzumsuz zahmetlerden, giiçlüklerden 
kurt.arını~ olurlardı. 

Yukarıda cbatıl itikad> tabirini kul
Jannn ve bu kelimeyi silmiyorum. Bu
rnda icra kuvvetinin kudretli ve teşrii 
kuvv('tin zayıf oldui;'U zaınanlardan kal
ma itiyatlar mevzuu bahistir. Şimdi 

vaziyet tam aksinedir. Grupların, tfıli 
grupların, delegasyonların, bUrolnrın, 

1 omisyonların ve tali komisyonbrın fa
sılasız müdahaleleri yüzünden zayıfla
mış olan bir hükümetin, hakiki kuv
vetler olnn ve kararları üzerinde mü
teselsil ve tezatlı nühızlar icra eden 
sağların veya solların büyük dış kuv
vetleri önünde daha da ha'illenmcsi is
tenmiyorsa bize başka metodlar la
zımdır. 

Bir hükümctc reddedilmiş olan şe
yin diğer bir hükümete, bahsedilmesi 
keyfiyetinden duyulan sıkıntıya ge
lince, itiraI ederim ki bu bana, ifratlı 

B.Leon Blum, cumhuriyetçi muhit- bir vesvesenin eseri görünmektedir. 
lcrde hain muannit bir şekilde devam Her halde şurası aşikardır ki geniş 
edegelen bazı batıl itikatlara karşı gel- salahiyetler emniyetin azami şeklidir. 
memek, ayni şeyi istemiş olan diğer Bunun itimat edilen hükümetlere ve
hüldimetlere karşı evvelce alınmış olan rilmesi ve cdilıniycnlere verilmeme
durumu tekzip ediyor görünmemek is- sinde şac;ılacnk: ne vardır. 
tedi. Buna muvaffak oldu ve şimdi ik- Es.lScn ıı.sıl dava da burada değil mi
üdarın aralarında parçalandığı ve ek- dir? Mü~dele siyasidir ve artık hiçbı.r 
scriya entrikalarının kendi iradesinin hük~"metin vnzgeçem.iycceği bir hilkü
yerini aldığı gruplar, tali gruplar, de- met şeklini taraftarlariyle aleyhtarları 
legnsyonlar, bürolar, l·omisyonlar, tnll arasında olmaktan ziyade hükUmetin 
komisyonlar ilah önünde her hafta,. her taraftarlariyle aleyhtarları arasında ce
gün ve günde birkaç defa hareketleri- rcyan etmektedir. 
nin hesabını vermekten çekinmedi. Par- Fakat hUkümct taraftarlal'ının, ~u
tislnin kuvvetli disiplini ve kendisin!? halefetin geniş salahiyetler istemesine 

d karşı mücadele ederken, kullanılacağı 
karşı beslediği kıymetli emniyet işin c . . . 

d 1 , F kat, tab ·ı d kra- yen tenlcıt .;de::ek yerde bızzat hu sa-
} ar ımcısı o cm. :ı ı cmo ıtı.ı.· tl . t 1 . eki kt.i l • 
sinin kontrolü allında olmakln beraber auı:e erı en ut etm e va Y c ı.ş

müte:nacliyen hükUmetle icraatı nrası

n girecek yerde icraatın umumi heye
ti üzerinde hiikilm verecek bir kon-

trola tabi olarak iş gören modern bir hU
kilmet lüzumunu ileri sürmüş olsalar
dı, B. Blum ve arkadaşları, hususiyle 
o kadnr ç::ılışkan ve sempatik ffoans 
bakanı Oryol kendilerini ne büyük ve 

knJhimde rfiılenmiş o ateşin alevi:l~ 
yaşıyorum .. Bütün bunlara rağmen ha· 
Hki bir sevgi, bu pek az evladım .. Tek· 
rar ediyorum .. Bu dağ gÜzelini sevs~n 
bile seninle onun birle§mesine imkan 
yoktur.. O bir köylü, tabiat ona yalnız 
gÜzel bir yüz. mevzun, mütenasip bir 
vücut vermiı.. Yalnız bu kafi midir} .• 
Bilgi.hayat. telakki, manevi her ıey itiba
rile eranızda en ufak bir münasebet yok. 
Sen yıldızlardasın .. O bu toprakta yaıı-
yor .• 

- BiTMEDi -

lernış oldukları büyük hatanın hala 
c:ac;kmlıP:ı içinde bulundukları forke
dil-nektcdir. 

Harptanberi, yani liberal bir ckono· 
minin yıkılması -hatta en garibi bu
günkü hükümet tarafından bile asla 
bunu knbule yanaşmanmkl:ı beraber 
ister istPınez bir dirije ekonomiyi za
nıri kıldığı zamandanberi, geniş sala
hiyetler istenildiği her defa, daima ek
sik kalan, bunun ne için istendiğinin 

izahı oldu. 

Her defo mı? yanılıyorum. B. Kay
yo vaktiyle geniş salahiyetler istediği 

zaman, bunu c:eksperlen e izafe ettiği 
fnkat hakikatte kendinin olan planın 
tatbiki mımına istemişti; çünkü B. 
Kayyo, hükümctlerin, emirleri altında
ki memurların arkasında gizlenmek iti
yadında olmadıkları eski devirlerin ada
mıdır. Bu, istediği salAhiyetlerin ken
disine reddedilmesine mAnl olmadı ve 

Arnavutlukta ısla hat hareketi 

Kralın emriyle harbiye 
nazırı tekaüde sevkedifJı 
Harbiye nazırlığına 
eski zabitlerden biri 

Avusturya/~ 
tayın edi/Jı 

General f Tiran, 30 (Hususi) - Arnavutluk hU-
1 
A~usturya. zabi~er~~cn 

kümeli Arnavutluğun her yerinde scı-11 Nıgraç tayın cdilmıştir. . 

teceddüt ve ısliıhat hareketleri yap- Arnavutluk ordusu motörizeh~ 
~ , ve İtalyadan bazı askeri tec i1Jl 

mağa karar vermiştir. En büyük ıslahat kt 
ı naca ır. 

evv~la ~~-~~ ya.~lllacaktır. f Arnavutluk 50. askeri tayyarclik d 
Öc'renudıgıne gore harbiye nazırı, filo meydana getırmek arzusundıı 

krnlın bir e.mirnrunesiyle tekaüde sevk 
1 
Bu tclaıik işin başına bir İtalyan al 

1 
cdilm~tir. H:ırbiyc nazırlığına eski yının j!etirilmesi muhtemeldir. 

Bir deli bütün bir 
•• •• oyu ti retiyor 

Kaçıktan korkarak belediye reisi fJ 

muavini isıifalarını verdiler. Fakat ------· . F ransanın şimal vilayetinde 1 sini pataklıyor ve kır bekçisini 
Ondezeele köyü var •• lsai Terte is- ı fena halde dövüyordu.. t\ 

minde bir sabıkalı bu köyde çiftçi- ı Belediye reisin?7n ti~ıırh~j 
dir •. Evli ve altı çocuk babasıdır .... sevk kararı vermesı ıstendı .• ~ 
Katil teşebbüsü dolayısiyle dört de- ye reisi bunu redden sonra istı~.11 
f hk .. l b d 193 5 Şimal valisi istifayı kabul e ~ a ma um o an u a am te, bel d. . . . . . de oe 
Ad · r k ld D r e ıye reısmın muavını t 

«ld :mıkm~s~ 1~;t». arark 
8 

,;: • b" 1 
nin hiddetinden korkarak istifa e 

o. ughu a u c .. ıdmı~Iv~ _en ısı ır Belediye azaları birbiri ardınca 
tımar aneye gon erı mıştı. kild'kl . d d" da j . . . ı erın en ort temmuz 

Fakat bır sene oluyor .. lsaının · ı·h bat 1 ktı _ h be 1 d ın ı a yapı aca r. 
serbest bırakılacagı a r a ın ı •.. , Fakat kimse belediye reisi ol~ 
Çılgının hareketlerinden bıkmış olan istemediği için bu yeni intihabzıt 
k.. h ı· . h. bel d" r . l . 'fe! oy a a ısı na ıye e ıye mec ısı-,tice vermiyecektir. Kimse saı 
ni İsainin timarhanede tutulmasını aleyhinde bir karar vererek 0?1 
istemeğe davet ettiler. İttifakla kanlı çılgınlığına hedef olmak 1~1 
karar verildi •. Fakat tesiri olmadı. miyor .. Hülasa şimdilik Ondeıe 

Sekiz ay oluyor, 1sai köye geldi ve de hakiki diktatör bu delidİ!· ı. 
hemen silahlanarak mütearriz bir Belediye reisi seçilemeyınc~n 
delilik asarı gösterdi.. Evine gidecek 

1 
aleyhinde timarhaneye sev~ ~ ~ 

resmi kıyafetli her hangi şahsı kö- da çıkamaz, Ondezeele~e ıdr{ 8 
pek gibi öldüreceğini ilan ediyordu.1 ziyet içinden çıkılmaz ~ır Ş~ 1 

Bir kaç gün sonra bir Ziraat amele- caktır. Deli vaziyete hakimdır. 

SAN'AT SAH~SINIJA; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni bir Ar ylldızı 

galeri 
ese 

·nJe. 

all, ıı~ 
Modern .~essamlığı~ ~eri yürüyüşü bu j rikan ressamıdır. Adı Miss S ) . 

gün en yüksek yerını bulmuş oluyor.! dır. ~rı: 
Modern ar, resimde her şeyden üstün Bir müddet Torino, Roma ,.c 
olarak ifadeye kıymet verdiği için bu tanınmış ressamların yanında 
snlu-da ilerliyen memleketler ressam- Amerikalı snnntki'tr memlekctiıı:, 
lığın seri gidişine uymak için birçok nünce bu iki zenci tipini ıncl d: 
f ccl ıkarlıklar yapıyorlar. 

Son haftanm ar sahnsında en büyük 
hareketi, tngilterede Cooling galerisin
de teşhir edilen adsız bir ressamın yu
kandn (Sağda ve solda) gördüğünüz 
iki tablosudur. Bu iki tablonun ressa· 

tirıniştir. c 

Miss Sally Ryan bir h~:> kel~ ıP f 
zıdır. Kendisi daha ziyade bnb~ 
sirinde kalmıştır. Ortada re::~ 
düğünüz genç Amerikan re 

mı henüz yirmi bir yaşında bir Ame- ümitlerle bahsedilmektedir. 

ayni salahiyetler on beş gün-~nra plfı- sin Blum? çl~ 
nı olmıynn fakat kenidisine emniyet Mesut, çUnkü bugünün ihti);ııl"~ 
edilen Puankare'ye verildi. cevap veren hükUmet şeklini tıel)l f 

Herkesin hoşuna gidecek bir hükü- ettirebilmiştir. Bugün lazım ge o 
met - ki pek nadirdi - bulunamayınca mak istenilirse, lUzım gelen ş:!J 
hiç olma:ıım bir cplfuu etrafında ruılaş- dar güçtür ki, ancak bütUn 
mak lazımdır ki nereye gidildiği ve ne iştirakiyle yapılabilir. eri. ~ 
yapılmak istendiği bilinsin. O zaman B. Van Zeeland, sosyalisti ,ı 
geniş salruuyetler ancak bu planın ·icra likleıi ve liberalleri iktidarı ,ıı 
vasıtası olur ve p1arun ana hatlarını toplrunağa muvaffak olduğu z~~ ı 
kabul etmiş olan parlamento bir de an- iki meclis önünde, memleket ıııııP 
cak onun neticeleri üzerinde hUküm ve- ettiği ktılkınma planını uzun 1Jtı :ı 
rir; parlamento kontrolu böylece bir cedcn inceye anlattı. Sonrn. d f.r 
başlangıçta bir de sonda kendini göste- kabul edilince B. Van Zcelaıı ıV' 
rir; fnkat, aradaki fasıla, fazla giriftleş- ıncntoya d~di ki: cBir sene So \ 
miş ve ağırlaşmış bir parlamentarizmin niden gözden geçirin.> f3 
oyunlarından fızadc olarak hükümetin Bir senelik geniş saJflhiyet. 13 O 
serbestçe çalışm:ısına imkfuı verir:-' Zeeland bu kadarını istemiyor· \ 

Bu suretle geniş .salahiyetler fikri bu kadarını istemiyor. c{i.1 J3 
cplan> fikriyle birle§mekte ve ikincisi Gerçi yaptığı şeyler Jı.nkk111 ~ıP 
birincide mevcut olabilecek endişe un- Zeeland kadar sarih fikirlere 
surlarını bertaraf etmektedir. ğildir. . ~jl 

Mesut Belçika da başka türlü yapmış Çünkli, sosyalist ve cıı ctl> 

değildir. birliğimi:ı.in gayretlerine r:1~ııı 
Bütün karşılaştığı güçlüklere rağmen nilz plan fikri, memieketi~. 

mesut ve o derecede ki başvekili Ame- zihniyetine nüfuz cdeıneınii 
rikada bir gezintiye çıkabiliyor. Ne der· Ne yazık! 



ispanya' da tarih 
tekerrür ediyor 

Ademi müdaha e can çekişiyor 
Bundan bir asır önce, yedi sene 
süren sivil harpte Avrupa devletleri 
iki tarafı nasıl tutmuşlar ve ne gibi 

Almanya ve Italya müspet cevap vermezlerse ln
giltere ve Fransa da kontrolden çekileceklerdir 

entrikalar çevirmişlerdi? 

8. 

't 
...:!.~an: rok Dil 'fefrlka No: &-

..... \' 
l\aı altaiadık Katırcı! durdu. Bu toz deryasının içinden yıl-

1\ı •rcıo·ı y 
tıııll§ g u atına şiddetli bir mahmuz dırım gibi gelen bir atlı gördll. Ureği 
..... ' Yıldıtun gibi öne atılmıştı. sızladı, atını geri dönd!lrdil, arkadaşla-

······· "· rının arasına karıştı. 
~-· .... ·· ·· Vollardakl toz tufanı ilerliyor, ark~-lh """Yacı 1Ia 
"°1<> h.>st., ;an, önde atının üstünde dan atlılar görünmeğe başlıyordu. Bo-

~o~ . .\r4s 'e hır eli kalçasında ilerli-ryacı Hasan, derhal işi anladı, bağırdı: 
~0111ıı. list"·ııı.Ja da atlı muhafızlar ve - Basıldık! . 
~ı "rt ,_ Unde ınlemelerini ablamala- Atına mahmuz vurdu fakat at ıstc-

t\11' ..... ı" , Q ' 

<lsuo ~utmuş, saçları darmadal!ı- diği hızı alanıa·nıştı. Birdenbire atla-
~lıtlaşın rı başları, yüzleri tozdan yıp belinden çıkardığı bir hançerle a:-

h' h ~. kanlardan görünıı:ı.iyen ka- kasından gcJ.,ı kendi adamlarından bır 
it L• er b·- kJ k d ali """!'ak ~·ı arı tovrağa kan izleri ar a a•ının atına sıçrayıp zav ıyı 

q~ Zenciri rde sürükleniyorlar- göğsünden hançerledi, atından düşür
, lıo~acı ı..._ dü. Hiç durmadan onun atına atlayıp 

\':'1•1ti h~:"°"'1 lıııyalata daim~, terki- Meçhul bir semt tutarak kaçtı. Onunla 
~1· glw..ıe .. .. d . 

., '-'linc 
11 
,.~ goıur \ığü altınlardan bı>raber bir iki arkada~ı da kaçabilmiş-

~~llıııe~e , kadar pay çıl:acağını dü- !er, gerisi ise lrnçınağa mcyrum ve fır-
"'• b ·>aşı ~ a~ \'er· ~ • ı, el ncleki çubuf:a sat bulamadan çepeçene sarılmışlardı. 
~;1~ga, biı· ~,en, , k ~· yollardan bir Gözü dünyayı görmiycn Katırcıoğlu 

biıluı, .. an .. uptu. Yolun tozları köpük su çan atından atlayıp, kılıncını 
~Ot:!e ak.ıvordu. Birdcnhlı·e uQ k;;.mçıçını ~ll'd.ı, kuşattığı çenberin 

dikkate 

lngi)teı·e, hu sır· larda Rusyanın Tür 

kiye ve Çanakkale Logazı Üzerinden Ak. 
deniLe İnmeğe ça.lıştıgı ve l\.1ısırda biı 
takım kar\:a~lıklar çıktığı için 4.Şaık 

me~lcsi" ile ziyadesiyle meşguldü. 
Portekiz, ispanyadakine benzer biı 

hanedan ı:ıücade!c.sinclcn yeni ç:ıkmışh. 
Orada. kanuna gôre yefeni Maria da 
Gloriaya e olması tazım gelen t lhtı 
Dom l\1ign~1 ga betmi ti. 

Burada da fngıliz zırhlılarının vo 
askerlerinin l3zyiki neticesinde Don 
Mignel tahtından inmeğe ve hükümdar~ 
lığı krali.;e !\!ana da Cloriaya bırakmağa 

- Ilu çılgın r.ıakinadan ~imdi de 
benim kaçmam zamanı geldi! 

lspanyol ve Portekiz yolculan telaş 
İçindedirler. Yalnız Po.lmerston olma· 
sı }ftzım gelen arabacı soğuk kanlılığı· 

nı muhafaza t-tmclt.te ve yolculara ~öy
le Seblenmektcdir : 

- Yerlerinizde sıkı oturunuz: pek 
aıa yolumuza devam ediyoruz .• ---Dış Bakanlıkta 

Berut baş konsolosu B. F e· 
ridun Cemal Erkin altıncı de· 
receye, Bükreş elçiliği ikinci 
katibi B. Bülend Uşaklığil 
bıışkatip olarak sekizınci de· 
receye tefi ettirilmişlerdir. 

Türk · Macar klerlng 
anıa,ması 

Türk • Macar kl~ring anlaş· 
ması 1 Temmuzdan itibaren 
bir ay müddetle uzatılmıştır. 

ortasına yürüdü. yUreğlnizde merhamet doğmadı mı? leyanı arasında şarap içti. İçtikçe öfke- kendine bir §l!Yler mırıldanıyordu. Dl. 
Aman yarabbi! ne yürekler acısı hal-ı - Korktuk! 1 lendi. Ve bine beş yüz bedel diye alıp ı vil, kAğıt gelinceye kadar böyle gezdi, 

di bu ... Ne feci sahne idi bu .. Sıra sıra - O bir kişi, siz yüz, beş yüz kişisi- kaçıramadıkları heğbeler dolusu ak- gezdi. 
zencirlcre dizilmiş ve yalnız toz ve kan ı:ı.iz, •dam meram ederse, insaflı olursa çeler!, altınları getirtti. Akyakalıoğlu- İstedikleri gelince, kandili bir sedire 
görünen kadınların hepsi birden bo- onu bir kişi olsa bile boğardL Demek na delicesine bağırdı: koydurup, çepkeninl çıkararak eline 
yunlarındaki zencirlerle yere uzanmış- siz de bundan keyif!endiniz. Söyle ha- - Akyakalıoi}u bunun üzerine senl kamış kalemi alıp başladı yazmağa, 
!ar, inliyorlardı.. kalım, ölünüzil köpekler yiyesi melun- koydum. Bu paralan sürüklenen kadın- mektubını birisini -valide sultana yaz.. 

- Teslim olun! bre hainleri !ar) Nasıl oldu? Ne yaptınız? ı lara dağıt! ölenlerin de hisseleri iki dı. Bu mektupta: 
Kükrel!ıcsiyle atlarının ilsUlnde el- - Canıma kıymazsan anlatırım. misli olacak.. Heyy! nahiye ağası, nahi- cBana vezirlik, paşal k be lik rdJ-

lerinl kaldıran muhafızlara ve ~yacı , - Senin canını azrail değil şeytan yenin cesur adamlarından yüz ~i ts:" niz ama içimdeki efe~ğl sö~em~ . 
Hasan avenesine yaklaşıp, elindekl ahın, ben dokunmam söyle! 1 terim. Derhal yola çıksınlar, ölenlerı Sizin hazineniz dol.sun diye Anadoluy• 
kamçıyı alabildiğine suratlarına savu- Katırcıoğlunun yakaladığı bu adam toplasınlar buraya getirsinler. Akyaka- ıkard , Bo H al 
rarak: Katırcıoğluna baştan sonuna kadar bü- lıoğlu! Bu paralan da bu kadınlar 1s- ç ğıgınızb dyac:ıU asandamlançağının ne 

· ı·· . yaptı mı en eğ a adamla-- İnin aşağı! un macerayı anlatırken, efeler ve Ka- tanbuldan gelinceye k11dar. .. ' ' 
Diye birer birer indirdi. O sıra yakla- tırcıoğlunun askerleri kadınları zencir- - Kadınlar tstanbula mı gidecek? run ve hele zulme uğrıyan kadınlar an-

şan efelerine: 1 den_ kurtarıp kenara çekmişler, onların - İstanbuldan gelinceye kadar di- !atsın. Bu adam• yakalamak, tUrlü iş-
kence ile öldilrmek için ben arkasına - Şu kadınların boyunlarındakl zen· yerme, Boyacı Hasanın zalim muhafız- yorum, laf dinle! bu köyde zaptedecek-
takıldım, zira benden kaçtı, eğer kaçıp cirleri çözün, kırın! Her birisinin yeri· lariyle zalim adamlarını geçirip boyun- . sin. Bu köyde sen kalacaksın! Ben ya-

l 1 
size geldi i<e ben onun ya bana teslimini ne şunlardan birer adam geçirin! !arına zencirleri takınıslardı. nıma b~ arkadaş alıp Boyacı Hasan al-

- yahut idamını istiyorum. Bunlar olmaz· 
Emrini verdi. İçlerinden birisini çekip i Bu yer değiştirme biterken, Katırcı-, çağını kanına boyamak için isterse bü- sa ben \•erdiğiniz mansıptan vazgeçiyo-

yakasından tutarak şiddetli bir tokat oğlu da yakaladığı adamdan hepsini: tlin Anadoluyu dolaşsın. O ta'·şan, rum. Böylece bilesiniz. Sözümden dö
attı ve sordu: !öğrenmiş, boş kalan atlara bitap kadın-tben Tazı olacak arkasından koğalı;·a- necck değilim. Onun adamlannı, ka. 

- Bre mel un! Boyacı Hasan dedik-. !arı bindirip efelerinin her birisini on-ı cak, mutlaka bulacağım.. dınları nasıl zencire taktı ise zencire ta-
leri nerede? t !arı tutmağa ve yaya olarak atlcrını - Gerimiz! kıp kmdi aclamlarımla !stanbula gön· 

- Kaçtı sultanım! Kaçtı! Biz onun yetmeğe tahsis etmiş, ağır ağır bir ya-! - Gerimiz bu kadınlarla, bu rezil deriyorum. Kadınları ise köylü araba. 
narine yanıyoruz, etme bize! ıkın köye götürtmüştil. 1 adamlarla beraber yarından tezi yok lariyle gönderiyorum. Varın siz hafo 

- Nereye kaçtı? Ne zaman kaçtı. Burası bir köy değil, büyük ve ka- İstanbul yo,l"."u t~t?caklar, şuradan ba- agah olun! illii gayrisin bizce hoş de-
- Siz kar~ıdan görünürken kaçtı .. zaya yakın bir nahiye idi. Kcndlsini an- na kağıt, dıvıt getırın.. ğilclir. Sclam,,tinize duacıyım.> 

Hatta atı yürümedi, bak bir arkadaşı- 1 
latan Katırcıoğlu zavallı kadınları nahi- Katırcıoİ:lunu tutacak, hiddetini tes- Diyordu. Birisini Sadrazam Murat 

mızı bile hançerleyip atına atladı kaçtı. 1 
yenin bütün evlerine dağıttı, ihtimamla kin edecek birşey yoktu. O şarabını bile ağaya yazdı, onda daha taşkındı, daha 

- Ahh! Hain! Ah melun! Ah rezil! bakmalarını emretti. Kendi de nahiye- ayakta içiyor, odayı, softayı oflıyarak fazla anlattı, birisini Şeyhülislama, hl· 
' Peki siz onun bu işkencesi karşısında nln ~~ın evine çekilip, öfkenin ı:a- arşınlıyordu. Ve mütemadiyen kendi - BITMEDl -
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YENİ BİR DREYFÜS HADİSESİ 

y··zbaşı Froge 
Fransanın müdafaa plinla
rını Almanya ya mı sattı? 

yüzbaşısının bir Alman Fraosız 
muhaberede bulunduğu 

casus biirosuy le 
edildi tespit 

Fransa, yeni bir Dreyfüs hadisesi 
ka:rııaında mı bulunuyor) 

Ba suali ortaya atan lngilizce hafta.

lık < The Sphere> mecmuasında F et
dioand T uohy' dir. 

borsa. para oyunları kendisini müsrif kendisi Almanyada Gcbraht isminde 
bir metreı gibj cıniyor, buna para yeti§- bir adamdan aldığı iki mektubu yüz
tircmiyor, borıı;:a giriyordu .. Borca girer- başı Frogeye gctirmiıttir. Me'k.tubu gön
ken izzeti nefsinden, askerlik ııerefinden derenin hilviyeti ıüpheli olduğu için yüz
de epeyce şeyler kaybediyordu.. başı da itham altında kalıyor .. Fakat 

- Evet ortada yeni bir Dreyfüs me
a.e1esi. bir F roge meselesi vardır. Hidise 
yakın senelerde başlıyor ve tıpkı Drey .. 

füs meselesi gibi tekemmül ederek büyük 
bir casusluk hi.disesi haJine geliyor. 

Jorj F roge eski bir yüzbaşıdıt. Tıp
kı sabık yüzba~ı Dreyfüs gibi .. 

1914 yılında Frogeyi yirmi yaşların

da ateşin bir genç olarak görüyoruz .... 
Umumi harp patlak vermiştir. Sıhhati 
müsait olmadığı için piyadelikten çü

ıuge çıkanlan bu genç asker orduda 
le.endi.sine vazife verilmesini istiyor .... 
ikinci defa kendisini sıhhati müs.Ut ol
nıadığı için vazifeden affediyorlar, ka
bul etmiyor .. MütaTekeye kadar büyük 
hizmetlerde bulunuyor.. Bir taraftan 
da tah'.'tilini ilerletiyor .. iki defa yaralanı
yor .. Onun bu zamana kadar bilinen hii
viyeti '\.·atanpcrverdir. HeTkes kendisine 
hürmet ediyor .• 

Mülizim olan F roge 19 19 dan ıon
ra Sen Sire girerek aslterli.k bilgisini 
tamamlıyor.. T ecrubeli ve bilgili bir 
aalter olarak kendiıini Fasa gönderiyor
lat... 1912 3 le tekrar Parise dönüyor ... 
SL Makaiyet kollejinde askerlik mual
limi oluyor .. 1928 yılında da kendisine 
yüzba,.lık rutbeıi tevcih ediliyor .. Ken
diai bu 11rada otuz Üç yaılarında tec
TÜbeli ve çok yak11ıklı bir adam olmuş
tur.. itimat göıteriliyor ve o!du kad
rosu jç.inde tekrar vazife1eniyor .. Bel· 
lorta tayin ediliyor .. Bu parlak ünifor
malı olgun asker Belforta tayin edil
diği zaman erki.nıharp kurıunu da ta
mamlamıttL. Çok zeki olduğu için kendi
einden büyük hizmetler beklenebilirdi .. 
1924 yılında evlenen ve iki çocuk aa
hibi olan F roge borıa oyunlarına heveı 
ediyor .• Ayni tarihlerde Fransada he
men herkeı bu oyunların ideta iptilisı 
olmuıtu.. Bir çok aile ocaklan sönmüı, 
bir çokları da kolayca zengin olmu~lardı. 
Parlak yüzbatt da bunlar arasındadır. 
Ancak o zengin olmamı§br.. Esham, 

Sabık yüzbaıı Froge mahkemede 

1 9 2 7 yılından sonra onun, çok sev
diği eşiyle geçinemediği nazuı dikkati 

cclbediyor.. Arkadaıları kendisini da. 
ha sakin bir hayat geçirmeğe, masraf-

}arını azaltmağa ve e§iyle iyi geçinme .. 
ğe davet ediyorlat .. Kimoeyi dinlemiyor. 
E,ine altmış bin frank tazminat vererek 

bo~nıyot .. 
Yüzbaıı kar11ından aynldılttan aon

ta hayatında ikinci bir ıafha baılıyor .• 
Bellortta esham oyunlanna devam edi
yot,. Öteden beri casuıluk h&diaelerine 

sahne olan ve Fransız Entilicent Servi-
sinin takibinde bulunan bu merkezde 
yüzbaıının da harek&h inceden inceye 

takip ediliyor .• Temaı ettiği
0

inııanlat ııöz 
hapıinde bulunduruluyor .. Ayni gün
lerde Franeanın müdafaasına ait p1in-
1arın aaılları çahnarak. yerine k.opyalan 
bırakıldığı nazarı dikkati celbediyot .. 
Ve F ransanın müdafaa planlan değiti-

yor .. 
Bu planları kim, nasıl çalmıştı.. Ha-

riçtcn çalınmasına imkin var mıydı} •• 
Buna ihtimal verilmiyordu.. Şu halde 
planlat içeriden çalınmııtı .. 1932 yı

lındayız. Bir adam çıkıyor .. Bu adamın 
hüviyeti ve hakiki maksadı belli değil. 
Bilinen onun hem Almanlara, hem de 
Fransızlara casw.Iuk ettiğidir .. Bunun adı 
Gessmanndır .• Bu casusun iddiasına aöre 

yüzbaşı F roge böyle bir adam tanıma
dığını ve mektubunu almadığını iddia 
ediyor .. 

Gessmann bu hadiseden &onra Fran· 
ıız yüzbaşısıyle uğraşıyor .. Daimi ıu

rette onu göz hapsinde bulunduruyor .. 
14 kanunusani 19 3 3 tarihinde F ran11z 
yüzbaşısından aldığını iddia ettiği bir 
mektubu Fransız erkinıharbiyesinc tes
lim ediyor. Bu mektup Kohler adına 
yazılıydı ve Viesbaden" de bir Alman 
espyonaj bürosuna gönderilecekti., 
Mektuptaki imza İle Albert idi.. Mek
tubun muhteviyatı pyanı dik.katti. Al
bert imzasını atan yüzb&§ı Froge muhata .. 
hına bit çikulata meselesinden bah.sedi
yordu. Mektubun muhteviyatı bunun bit 
ıifre olduğunu meydana çıkanyor, fa
kat ne ıöylemek istediği anlaıılamıyordu. 

Albert imzalı . mektubu yazdığını 
F rogenin lnkir etmeai üzerine :Llyon 
polis lô.buratuvan yüzbaıının tatbik 
yazılarını 11özden 11eçinnlı ve iki yazının 
ayni olduğu neticesine varnu9br. An
cak ikinci bir mektubun ele geçmesi 
Üzerine yüzbaoı •uçlu eandalyeaine otur· 
tulmu,tın ... 

Askeri mahkemenin huzurunda he
sap veren yüzbaıı F roge bilyük bit asa
biyet içinde müdafaasını yapmq ve ı 

- ikinci büro (Fransız cuuıluk bü
toıu) beni feda etmeiie karar vetdi. .• 
Çünltil bit çok meıuliyetler karı11ın

dadır .. Bunları temizlemek için namu ... 
lu bir zabiti yakıyor. Mektuplan ikinci 
büro uydurmuıtur .. 

Tahkikat sa/hası çok uzun ıürmüı 
ve F ranaız yüz.baoııı aakerlik meal eğin
den ayrılarak kardeıinin çiftliğinde sa
kin bir hayat geçirmeğe b&§laınıtbr. Ar· 
tık hayatı zedelenmiıti.. Vatan haini 
damgasını giymişti.. Mahkeme henüz 
hırarını vermemİ§lİ. 

Mahkeme nihayet kararını v~rmiış, 
ıuçluyu beı sene hapse mahkum etmiş
tir .. 

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

Bir yıldız senıad~n perdeye iniyor 

Tayyareci Mariz iBastie 
sinemacılığa başlıyor 

Sema onun alemidir •. Havanın ve §eyden evvel mesleğimi severim.O 
lnsanlann azaldıkları saf mıntakala- kadar ki, Sibiryada yapacağım bir 
rı sever.. Oralarda küçük iftiralar, seyahat için filmin tehirini istedim. 
küçük münakaşalar yaşıyamazlar. --... Uçmak bu kadar büyük bir 
Feza içinde yalanla ve anlayı§Slz- ıarho§luk demek.?. 
hkla değil, tabiatın unsurlariyle, hr- - Anlatılamıyacak bir §eY-• 
b"1alar, bulutlar, yağmurlar, soğuk-. - Şu halde perdede de tayyareci 
!arla mücadele edilir .. Her an bir mu- kalacaksınız? •. 
har~be, her nefes bir zaferdir. - Evet, tayyareci .. Fakat ayni za-

lşte Mariz Bastienin hayatı bu- manda da kadın .. Filimlerde bir tay
dur .. Şimdi bu havalar yıldızı be- yareci kadın rolü olunca artist tay
yaz perde yıldızı olacak. Ona sor- yare ile uçarken arkadan gösterilir. 
duk : Çünkü onun yerine başkası geçiril· 

-- Neden sinemacılık yapacakaı- miştir. Benimle bu .. Dolandıncılık 
nız ? olmıyacak •. Hareket sırasında yeri-
. - Zira bana bir filim çevirmeği me başkası geçemiyecek •• 
teklif ettiler. Ben enteresan olan - Erkek arkadaşlarınız, yahut par-

! 

her şeyi tanımağı severim •• Her §eYİ töneriniz kim? 
severim zaten .. Bana gelen hayab -Belli değil.. Rişar Vilmi tercih MARiZ BASTIE 
reddetmek istemem. ettiğimi söylediler. Onda tam bir 1 Zaten her hangi sahada olursa 

- Resim sayesinde, sinema hi- tayyareci tipi bulduğunu söyledi- olsun ancak bu suretle neşe ve se-
leleri sayesinde dünyada şöhret ka- ğim için .. Hakikatte huausi bir terci- vinç kazanılır .• Şimdilik tayyaremi 
zanan kadınlar hakkında fikriniz? him yoktur.. teslim alacak ve Sibirya seyahatine 

- Böyle olması çok iyi. Sinema- - Stüdyodan korkmıyacak mı- çıkacağım .. Dönüıümde ainema ha-
nın dünyaya dağıttığı güzel ve ne- sınız? Boğulacaksınız orada.. yaltmdan tekrar bahsederiz.. 
fis çehreler insanlar için bir ihti- - Hayır, stüdyoları gayri müsait •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yaçbr .• Hulya ve güzellik ihtiyaç- tarafından görmek istemem .• On- Kiralık Ev 
ları tatmin etmek lazımdır.. Zaten !arda görmek istediğim bazı insan
hayatta her şey ödenir .. Kendilerin- !arın diğer insanlar için hayal, •e
den ziyade başkasının malı olan bu vinç ve heyecan yaratmak imka
kadınlar hazan etraflarındaki teY- nıdır.. Bu «Sıkıcı hayat» fabrikala
lerden yorularak kaçmak hevesini rını ben yalnız İ§ kabinesi zaviyesi 
duyuyordurlar belki.. altında görmek isterim .. Filmi, her 

- Hangi rolü temsil edecek.si- gün bir sahifesi yazılarak sonunda 
niz) dağıtılan canlı bir romana benzet-

- Benim için sureti mahsusada mek isterim •• Rolümü tamaıniyle ça
bir senaryo yapılıyor .. Tabii bit tay- lışarak hazırlıyacak, hami bir ne
yareci kadın rolü .• Çünkü ben her ticeye varmağa çalıpcaiım •• 

Gayet havadar güzel man• 
zaralı Göztepe vapur iskelesi

ne dört dakika mesafede kul-

lanı'lı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e· 

ır.el paşa yokuıunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S.6 H(398) 2. 

Yüz sene ve bir •• gun sonra 

RALIÇE VIKTORYA 
20 Haziran 1837: 
Prenses Aleksandrina 
Viktorya tahta çıkarak 
kraliçe Viktorya oluyor 

21f-laziran1937: 
Bir asır ve bir günden 
sonra, kraliçe Viktorya 
bir Londra tiyatrosunun 

sahnesinde kendini 
gösteriyor 

Kendisini 
bekli yen 
sadık pay
tahtında 

Bu canl3Jll-Oiı Fransa ve Amerika cok- gün olmasına rağmen 20 Haziran 1837 hayrette bırakan bir hAklmiyetle ilk 
tanberl alkışlamışlardı. Fakat tngilte-- İngiliz mukadderatının dönüm tarih- meclisini idare ediyordu. Bunlar, alt
rede kanun ancak yüz sene geçtikten lerinden biridir. mış üç sene mütemadiyen orta halli bir 
sonra buna mUsaade ediyordu. Bunun- O g!in ne oldu? Sabah saat 2,20 de ev kadını hayatı sUnnekle beraber ina
la beraber bu uzwı tecil mucizenin kral iV Vilyam Vindsör şatosunda öl- nılmıyacak derecede haşmetli bir tavır 
çoktanberi tahakkukuna mani olma- dü. Bu vasatın dununda hükümdar muhafazasına muvaffak olan bu kadı
mıştır. Krııliçe Viktorya ölü değildir. ölümünden az evveli hayret verici bir nın bütün tavırlarını takdirle karşıla

KraHçe Viktorya !ngilterenin hemen söz söylemişti. Saray dalkavuklarından mağa alJ§acaklardı. İşte İngilizlerin kra
her tarafında dolaşıyor. Bir gün Den- biri Sa Majesteye ifakat bulacağını te- liçe Viktoryadan beri sevdikleri şey de 
ham stüdyolarında bir filim çeviriyor, min ediyordu. Sa Majeste ciddi olarak hudut: Onlar Artık istiyorlar ki hü· 
wğer bir gUn gazetecileri bir Kokteyl ancak devletin menfaati için daha on kümdar bütlin aile meziyetlerinin tlm
ziyafetine davet ediyor. Efsanedeki sene yaşamak istediği cevabını verdi. sali olsun da satayın haşmeti bundan 
Fredrik Barbatos gibi o da kim bilir Kim bilir, belki de lhtizar eşiğinde IV dolayı hiç azalmasın. Tuhaf bir ideal
nerede saklı idi. Ve işte şimdi yilz ya- Vilyam samimi olarak sanmıştı ki ölü- dir bu. Halka benziyen, fakat güneş gi
şından fazla şeytan bir çocuk gibi te- mU İngiliz tacını tehlikeye düşürecek- bi ışildıyaıı bir hükümdar tarafından 
baasının arasına dönerek onları teYılr ti. ÇUnkü varisi olan yeğeni, şu 18 ya- idare edilmek istiyorlar. Hakild iktidar 
ediyor, O, yalnız Büklngbam sarayının şındaki prenses, onun kanaatince ik- ve salahiyet artık ancak patlamentoda
anıdındaki mağrur heykel değildir.Ha- tidar yUkünü zaif omuzları üzerinde dır ve kralın şahsı, monarşinin papası 
yır, sevgili bil.yük annedir, her İngi- taşıyamıyacaktı. vazifesini görmekle beraber, bir halk 
llzln aziz Grannlsldlr. Aileye mensup- Bunun zıddına olarak, İngiliz monar- adamı hayatını sürmekle iktifa etmek· 
tur, şisl şu 20 Haziran 1837 gecesi kurtul- tir. Vll Edvard hususi hayatında bu 

Zarafette olduğu gibi siyasette de du. Tarih basitleştirilerek öyle denebl- idealden ayrıldı, fakat daima görünüşü 
ihtiyar kraliçe hAl.6. model oluyor. Neo- lir ki şahsi hüküm devri saat 2,20 de kurtardı.! V George ve VI George ku
Gotik üslubu ince zevkliler arasında kapaıuruş ve §afakla beraber saat altı sursuz Viktorya üslubunda hükümdar
yenJden revaçtadır. Diiler taraftan ~ sularında tanıdığımız İngiliz monarşisi lar ôldular. Bilakis Vill Edvard bu kai
paratorluğun idaresine btıldm olan meşrutl .ınonarşl devri açılmıştır. lhti- deyi bozmak istedi. Fakat k.Ude ondan 
maskeli on Eat ta yeni başvekllden ta- yar bir at'ŞldUk ve bir saray nazırı ııa- daha kuvvetli çıktı. 
mamlyle Vlldorya üslubunda bir alya- hah erkenden Kensington şatosuna gel- Görünüşte ufaktefek, hiç şilphesiz 
set J.etiyorlar. diler ve «müstacel bir haber> için pren- dar fikirli olan bu küçilk kadın tombul 

İngiltere lhtllAllerden, phııılarla de- ses Aleksandrlna Vlktoryanın uyandı- elleriyle kendi asnna ve ondan sonraki 
vtrler arasında §lddetll lnkitalara ıı&: nlmasına hademeyi ikna için çok zah- asra şekil vermiştir. Oğlu Vll Edvard 
bep olan her oeyden nefret eder. Ta- met çektiler. Nihayet prenses gece göm- daha henllz saltanata sabırsız bir prens 
mir kabul etmez §eyleri, ister harp, l&- leğiyle, aaçları henüz omuzlarına ser- de Gal iken, bu saygısız lllkapla onu 
ter isyan ?ster caJ1 tavır, ister fena tel'- pllinlş bir vaziyette göründil. Tfıli gibi göstermiştir. <Ebedi anne>. Peygambe
blye 0ı.su'.,, istikrah ile karşılar. Bunun- Taç ta, uyurken, onu aramaila gelmiş- rane bir söz: Viktorya Regina gerçek
Ia beraber tarihte tayini gUç olan kat'!. ti. Saat on birden az sonra o yeni kra- ten muasır İngilterenin nbedt annesi> 
dönUm noktalan da vardır. Sakin bir llçe, hazır bulunan Lortları ve nıwrlan gibi g<!rUnUyor. .; ............. "sız·f ..... s.E:viv·oRü·Niı·;; ....................... ·~~ .. ~;·:··;~:·;i;~;;.:,:·:~~····:·~ 
Bir gül her sabah 
ilanı aşk vasıtası oluyor 
Amerikanın Georgia eyaletinde Sava- O vakittenberl artist karada veya de

mah şehrinin en güzel ve en zengin kız- Dizde, nerede olursa olsun her sabah 
!arından biri olan Konstans Rayland ona bir sarı gUl gelmekte ve her pazar 
18 yaşında iken zengin bir bankerin sabahı ayni kahvealtı önüne konulmak
oğlu 22 yaşında Jimmy Brantley ile ev·- tadır. 
lenecektL Holivudda talilni denemek Konstans Rayland bir müddet son-
. · · bo du ra Fred Husing adlı bir telsizci ile ev· 
ıçın nışanı z · , --

Jimmy kızmadı. «- Sizi bekliyect'• lendl. Jiınmy yine: •-:- Sız! bekllyece-
ğim.> dedi. ğjıp.> diye tekrar etti ... 

1~~,J, . 

o sabah Konstans göğsüne ııarı bir Konstans boşandı- Gullerln ve kah
gül takmıştı ve rafadan yumurta, jam- vealtıların arkası kesilmiyordu. BiltUn 
bon ve tereyağlı ekmekten ibaret bb- )>O.'tacılar, kapıcılar, vapur ve otel gar-
kahvealtı yaptı. sonları bu cgUl hizmetine• mecburi Kon.stans &11land 

Ertesi günden itibaren genç kıza 1111- kaydediliyorlar. Konstans Rayland 
rı bir gUI geldi. Ve ertesi pazar sabahı «Normandi> vaputiyle Londraya ge~di. ve kederli bir hikayedir ve birkaç ke
da metr dotel ona Savama1ı oebrlndeki - HergUn, diyor, vaputda bana Jun- limede hUlAsa edilebilir: «Ben onu sev-
kahvealtının ayninl get.lrdl. my gülU muntazaman verildi. Bu acıklı mlyorum.• 

·······························~··············~·~······················~~············~-~~~~-;;···~~·~~~i·~~~··· 

Joe Luıs dunya ş - 1 HAKARET ETMıs • d "' •ıd• 1 Corakkapı Tilkilik caddesia-

PJYOD u egı ır de Osman oğlu Huan bir koyun 
meaeleainden Haydar kızı Mele-

M aks Şmelinge hak veren B. B. B. !:..~~aret ettiğinden yakaıan-
sıcAK TAS/YANLAR 

bu kararı veriyor••• Kemer merkezince yapılan si-
lah aramaamda Cafer oğlu Sala-

Beynelmilel Boks Birlik! tarafından luğu için muteber olacal!ına karar ver- heddinde bir t~ba~ca, Ahmet oğ
_,,.,en bir te""'" zenci J Lulııe _, ... ,_. G 1 birçokları Joe Lulsl bugün lu Kenanda bır bıçak bulunarak 

ne9"~ "."6 oe ......,._ erç . ahnmıt ve suçlular yakalanmıt-
dUnya şampiyonu Unvanını ta§unak hak- için en kuvvetli boksör sayıyorlar. Hat-
kını vermiyor. Her ne kadar iki sene- ta Maks Baer de, _fırsat bulursa, ken- tıVELESBITINI CARPTIRMIS 
denberl bu Unvanı taşıyan Braddok dini gösterebilir, diyorlar. Fakat hak j Kar ak d 8 t 1 d B 
Joe Luis tarafından adamakıllı mağ- Şmeling ı:ırafındadır. Bundan istifade C det'!1 a !"1 ONS and 

1
t a "d • . 

1 
ev ın og u ec e ı a-

Mp edilmişse de ilk önce Maks Şme- etmekte haklıdır. resindeki velespiti yolda oyna· 
l1ng ile karşılaşması ltızımdı. Çünkü Diğer taraftan Joe Luis de Londrada makta olan Ahmet oğlu Sadiye 
Maks zenci Joeyl ycıımlştl. Şu halde Jak Doyle ile karşılaşac~. Şu hald1ı çarptırarak yaralanmasına sebe
şamplyonluk Unvanının onunla Brad- Londrada iki d~ya şampiyonluk ma-,biyet verdiğinden yakalanmıttır. 
dok arasında çarpışma mevzuu olma- çı olacak d~mektı~" NEDEN GIRMIS 
sı icap ediyordu. Fakat §11 halde Maka Şmellng diyor ki: ikinci Kordonda Hüseyin oğ-
Şmellngı' ye~ olan eski ~mplyon - Joe Luls tarafından Braddoka kar- I M nl" I •1 D t ~. 1 .-- u eneme ı omaı avu og u 
MaJcs Baere de yeniden Unvanı kazan- ~ı ltazanılan %aferden bir saat sonra Nev- İ Alinin müttemilatından bulunan 
mak lmkfuıını vermek lAzımgelmez mi? yorkdan telefonla beni aradılar. 116 sayılı evinin alt katında bu-

lKt ŞAMPİYONLUK •- Joe Luls ile Amerlkada kat'§ıl8§- 1 lunan havuzlu ve demir parmak-
Maks Şmeling dünyanın en iyi ailır ınak ister misiniz? lstersenlz ııartlan- lıkh yere girdiği tikii.yet edildi· 

sıkleti olduğunu iddia ediyor. Bun\lll ruz nedir?> diye Mike Jakobs l!Ol'Uyor- ğinden yakalanmıttır. 
aksi de isbat edilemez. Son zamanlar- du. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da Ben Foord ile Maks Baerl mağlup - Yapılacak hiçbir f"Y yok! Cevabı- haltlatını versin. Eğer Luis benimle 
eden lngiliz Tommy Farr Londrada nı verdim. karşılaşmak isterse A vrupaya gelmesi 
Şmellng ile 19 Ağustosta kar§ılaşacajl Bana bu ki-dar haksız muamele et- lAzımdır. Daha çok zaman beni Am<>
lçln B. B. B. bu maçın dUnya pmpiyon- mfıı olan Amerikalıların Allah m\lsta- rlkada 11öremlyeceklerd!r.> 



Kazanc ve mua-, 
mele vergilerinde 

..! l°EfJIMuz PERŞEMBE 1937 . -- -------·~---..__ _________________ ,__ ______ _.._~---------------~~----------....... ----~·-·-~-....... .__ .. _ . .__ ________ ~----...-:~-------
F A v s T•ımA~:.-, Harp onu macerası 

t d k. v· t değişiklik ropun a J ıyana ·ı Ankara-_ Finans bakanhğı Miloviç \ .... ____ _ ...................... g ........... . 

Y zan: ılşel Zevako 

t b ıd b
• Kamutaym son toplantılarında 

-11 - rın biricik süsu olan ıstavruza karşı eı- dilSOZUll S a11 U a lf paşanın kabuı etmiş olduğu kazanç 
J k JAK. KILEMANIN AŞKI lerini kaldırdı. Salavat getirmeğe ko- ve muame!e vergilerinde yapı· 

•• •• - 45 

d~;henıerin manastırı, Senjan cad- yuldu. konaOın . b ·· ·· "" ıan değişildiklere dair kanun-
tişik i~· ve hemen şehrin surlarına bi- Başını ümitsizlik içinde eğdi. Gözle- a. uyu yen çocugueo ların tatbik şeklini gösterir 
§el 1ı L Cephesinin ilerisinde Sen Mi- rini kapadı. Mırıldandı: __ ..______ izahnameler hazırlamaktadır. 

l'a<Ja ~~kleri bulunuyordu. Bugün o- - Ah günahtan daha kurtulmadım. rl~yanada görülen l•kl• anne QTQSlndakı• 24 bı•n sz'tz·..,ıı·k İzahnamelerin bazulanması bu· 
\':ı-:ı_. bu nnmla anılan bir bulvar Gördüğüm Allahm tecelliyatı d ğil, , •" 
--\Ul' h ~ünlerde bitecek ve önümüz-
~ onun nynlidir. d h •d ' J b ld d • l k . ~katırın yakınında da cNoter Dam Elini taşlara değinceye kadar eğildi. aVa1tln ŞQ l l Stan U Q ln eneCe flT deki hafta sonlarma doğru 

!lıiş tarıPısı ve bunun ilerisinde de ekil- Mütemadiyen hınçkıra, hınç.icıra ağli- • .-- - • "".-----------=-----------m:=- finans teşkilatına bildirecektir. 
~ niar ve birkaç köşk mevcuttur. yordu. Genç papas akşam ibadet çanl<trı Vıyana hakyerlermden bırı, I ba~vuruyor. Cünkü, ~imdi mali 1 büt ctt;~in\ bildirmi~tir. Avni ......................................... . 

!nen ~d.mı geçenl<'r pek nzdı. He- l çalınıncayn kadar bu vaziyette kaldı. mevzuu kısmen l~tanbulla alakalı ı vaziyeti, birdenbire sarsılmıştır.,· zamanda Viyanaya gelip çocuiu-
den ~ erısi yumuşak otların üzerfu- Çan sesi İ<:itilince kiliseye gitti. Bütün gayet enteresn .. bır ~av~!· göı. Fakat bir türlü izini bulamıyarak nu bir defa ziyaret ettii!ini ve r '° o R s A 1 
Jako~an ~paslardı. papnslar rütbelerine göre yerlerini al- me~le me"f!\;1ldur. Bır muddetten- yine çocuğa bakmaia devam edi- kendisine 1stanbuldan hediyeler ~ 

bit enlerın reisi Burgonyi adında mışlardı. berı muhtelıf cluruşma safhaları yor !! f d' w • d hah k ll<lı>ast K • b d . I ; . . .. e ır ıgm e se atmışhr. 
Pılı .. ı. end' i uzun boylu iri ya- Burgonyi gür sesiyle dualarını oku- n-eçıren u avanın en V~n, ce - I .... adm Erıhı Budaper:tede bir 5· d" d b l d ~ . . 
!'.ak• ~~er Yüzlü politika i§lerinden u- yor, arkndaşlnrını Salavat getirmeğe tesinde, istl'nbu!da bulunduğu liseye lmvdettiriyor. Kend;s·ne ımk 1 

nede e y·u ut u2~ ldsudalı- Uzüm 
~e ~~~eğe çalışmakla beraber bu davet eyliyordu. · , ~il~irilen b:ris:ni~ :-ah:! . o!"';n~t b:-lramn r.ıali vaziyeti sarsılmış ne ar~ı a, .« ıne stan ~ ~ ır, Ç. Fiat 
lldatnd dU§kUn, oldukça iyi yürekli bir - Salavat getirelim. Kilisemizin se- ıstmabe yoluyle r~ad.es. ·n a. ın- olmclda beraber, küçük t?.lebe, ora.da ıfadesı. alınsı~; bu ıd~ıamı l 159 1' lnh:sarlar 6.50 10 25 

ltt:_1: Jameti, değerli prensesimizin muvaffa- 1 masma karar yerılmışbr. fot na- y:ne tertem"z giyhnlidir. Yeme· teyıt edecektır!» dıyerek hır ad- 154
12
E f b k 12 SO 7·2 ~-:uıat~ sever, manııstlr işlerini .kıyeti için dun edelim. , , .. b.e '?ü~ekke:es~. vazı!mış •. n5?~e- si, içmesi, yatıp, kaU(ması da ye- ~es !e~b;t ettirmistir. lııte temmuz ~n:ı an · · 1 · 5 

l
1
g • ışlerıyle birleştirerek görürdü. ! Mırıltılar kilisenin içinde nkisler ya• rılmıı;;tır. Önumuzdekı ay ıçerısın- rinde ve yolundadır. Mektepte ıçenGınde istanbul hakyerlerin- 1C3 M. J. Taranto 13. 17.75 

l'a!ıa:.e .bUk dö Gizin çok hararetli ta- parken ayni ses daha yüksekten işitil- de bu çdıit İstanbul ~a1tve:·Ierin- lieanlar öireniyor, programa gö-1 den gelen İstinabe müzekkeresi- 9 D. Arditi 14.25 14.25 
ed~ ıdi. lianri dö Valovn.dan nefret di; ~en birine gelerek, dınlenılecek- re tahsilini ilerletiyor. ı' ne J?Öte dinlenilecek olan mühim 1 257~ Yek ün 
tŞapJ · <.?>k geniş bir teşkilat olan ı - Salavnt getirelim!. Biraderlerimiz- tir. . ~ Aradan bir müddet J?ec;ince, şahit budur! 446848)2 eski yel,fın 
~ ~~ kurulmasında büyük bir den birinin şeytanın hücumlarından Bu davanın fa_n!a.stık mevzuu- kadının paşanın konağınday- ı Şimdi on dokuz yaşı d b 1 4472i4 U Yekun 
da 

0
e &drülmUştU. HnttA halk arasın- kurtulması için dua edelim. Şimdi o u anlatmaya ınrıtırken, şahidin ken biriktirdi2i para, büsbütün E .h. lAt d" nk a ubu. · Zahire nun b ı d .. h. ı·· •nan rı ı ev a e ınere on ~aol'tı 1r darbı meseli dola~ırdı: günahını itiraf eyliyecektir. mevzu a.e.n mu ~m ~o'! O~tYan. suyunu çekiyor ve bir iş tutmak ı k .. .. eş 343 Ç B • d 4 875 ohnaı, Unda tesbihi olmıyanın yuları j Jnk Kılemnn bulunduğu yerden or- ~~~d.~n bır~ oldugu ıl~rı surüldü- çaresizli~ini hi~seden kadın, sey-ı Y::~na adar buyuten kadın bu • ug ay 

!tat .~·> Bazan çok şakacı idL Bari- taya geçti. Boynunu eğdi günahını an- Jtunu de bılhassa behrten ve on- yah tercuınanlıgına başlıyor. Ar- Y ı ıafha karşısında faşalamıt, 75 ., Susam 16 
baık!:Uııdcn birkaç ay evvel Paris Iatınağa başladı.: . ' • 1 den sonra, a-el~lim bu merak uyanı' t!k çocu~-~ da ~ara. kazanması I sonra ke?d~sini topl.a:arak «o bal- 4303 kilo yı.pak 52.SO 

6. 
16 
52.50 

"anın • çok sevdiği ve Hami dö Valo-I - Knrdeşlerım, hır fuhuş ocagına du ıcı mevzu~. .. lazım~eldıgı netıcesıne varıp, de» demışbr «kendısınden dava- -•ı•ICiil••--~----.. 
l'astıad :ıJ_nkııu olan Dük Dö Pernan'a düştüm. Gözlerimi kirli manzaralarla 1918 senesınde lstanbul.. Dun- onu da bir otele kapılandırıyor. cıyım» ve sıcağı sıcağına İstidayı "f Hem sat 1 h k hem i 
isl'af t ıgı 2aınan onun çok büyük olan zchirleılim... ya barbı, sonuna yaklqıyor. Ey- Cocuk, birkaç lisan bildiğinden dayamıştır 
hc.n ~~ı ~n~it cylcmiştL o d:ı ceva-I Hafif bir titreme ile papasların elbi- lul ayı .• l~laf devletlerin:n askeri bu sahad~ ise va.r~yor. Buda pes: Viyana ~azeteleri. bu davadan ki falı k 
!>:ı.l\l dinsız kruıı döktüğü için çok seleri hışırdadı. ı kuvvetlerı şeh~e ayak basmak te otellerınden bırınde ufak tef ek bahsederken h •1 
t. lıa~rfı~ hak kazandığını söylemiş-! Ortalığı derin bir sükôt kapladı. BU- ~zere .. Bu yazıvet, muhtelif ne- iı;lerde ~arsonluk ediyor, S?etir, Ih l . d m~r u~ p~a 1 

e 1 
ğJJdi J\.ukı bu söz doğru ve yerinde de- tüı:ı gözler Jak Kılemana dikil;niştL ticeler ortay~ koyuyor. Bu arada, 1 götür hizmetinde mekik doku-ı liarpiJ::itr•~. ~rı6t9:n ula ge-
hu~ cc ~tnhça bir yalandı. Burgonyi P~pnscağız tirtir tiriyordu. Boğl\Zl san- h.arp senelerınde !sta?bu!d.a te~- yo:- !. A A ~ g •. •• or 

1 
• ı ovıç ~pun~a- 1 

hıt kitn "ap Vermiş, birkaç gün sonr.ı kı tıkanacaktı. Burgoniyi merhametsizce sıller veren Kord. ~ılovıcu! Pn-1 Bır. t~ra~t~~ da hala çocui?un 
1 
k~ ~~n~oz~n ve ılk k~.asıvl~, .şn~ı- 1 

da· tı] P bastırarak Paris sokaklarına şu emri verdi: madonnası bulundua.u V ıyana annesımn ız:nı arıyan l<aclm ni-j dıkı ıkıncı koca&ının ısımlerını hıç 
letı~ •nışt.ı. Bu eserin kabında iri harf- - 1Uıat lazım!. operet trupu da, latanbuldan bir ha.yet 932 de, çoktandır ~a.dı- zikretmiyorlar; son zama~lard~ j 

cb·~ı. kclirneicr yazılı idi: Jak devam etti: an evvel uzaklaşmak telaşında..1 i?ı izi buluyor. lstanhuldaki ı?enç çocuğun babalığını kabul ettiğin-ı 
tıı.U~e~e~anın dinsizlere karşı büyü,k - K~mleşlerim! Bu pis yerd~. açı~ Önce «Car<lavfürati~» ro!.ünde ta-: ?an~~z, ar~d.an s:reçen mü.dd.et de!1 bı;J:sed~len kimsenin ismi de, 
~lezk esı.-, saçık kadınlar vardL ~unları , gormUş nınan ve hunu muteakıp ls,an,-, ı~erıeınde ıkı defa evlenmışt•r. - şımdılık • ıfoa olunmıyor. Yalnız 

~Virdi~r .kit.ahı olanlnr yapraklarım olsay,dmız içiniz bulnmrdı. Salnvat ge- ~u~u kasıp kavuran, harp zenı:!İn- 1 içtimai mevkii, kayda deP.er de- çocu~n öz ismi not edilmeI<te, 
l'~ old ~ uıtnan :mhifclctin beınbe-. tirelim! Salavnt!.. Ortaya çok güz.el bir Ic:rıyle aşırı ve ay1nrı maccrilları ecede vükselmiştir. Viyana sos- onu fstanbulda evlat edinen kadı
liit~ b~gıuıu ve yalnız sahile bacıla .. ~ş<ı hazırlann.ıştı. Enfeş yemdk1~r. d~~lere destan olan, ellilik bank- vetesinde t~n1nmı~ bir simadır. nın isminin de "lk h f' · ~l 
t'lltıu gö; .~liiç~ kelimesinin bulundu.. ~ndi sulan ile kızartılmış tn~1qr, notk. · ~~uştu~l~ak sigarasının I fı'ihi evlat edinen kadın, çocu- me!ttedir ! 

1 
. ~r 1

· ışare en- ı 
Jlap düler. . ~ğıun içinde eriyen şekerlemekr!. yalaldıgı, kendısıyle beraber'. ya- gun annesine ı::iderek «artık co· Bu l b b ,. , 

L.: ·uı as bu zararsız şakaya gülmclqen . Hele. yab~..ni hayvan ~ti ile yapılqıW tılaiı yatağa yüzlük bankh9tlnr- I cuğunuzu alı~ız ve b°unca senedir "f d nun a era er, şehnmızde 
lıycJor, ~ö Pernan hiddetinden çatJ qir .pusta vardı ki ... Tasavvur ep~~~·z; 1 

dan ,çn, şaf ve yorgan serildiği kendisi itin bir hayli masrafa gir- 1 a es.i alınatak ndarnı 'en İivcl 
ıı ~ Bır ~o;am Jal·obenlerin ma-1 sjn,iz. 

1 
bAllandırıla bhllanaınla lan1a- 1 diğimi göz önünde tutarak bana bulabılec;ek ga~eleci, bütün hü- ı 

~'Inl da ~urgonyi ı;eniş koltuğuna!. .Burgonyi ağz..ı sulnnır bir hal~.se~·~ı~a.n K_ordi M~~ovkin biıpuntlaki tazm"nat ödeyiniz!» diyor.' Fa- vi!etleri bir anda açığa vurabilir.! 
4ı.~rne':; v~cut itibariyle kenClisinin lendi: 1 Y~~e _hır. ~ansoz, i.stanhulu üç kat. kadın, or ... h ol~uyor! Vıyanada berkesin malumu olmı- 1 

~ı d n~ olan ufaktefck yapılı bir . - Salavat getirelim. Salavat ·getire- :un !çe.r!~ nde gerıde .~ı~akin~k 1 frte, hunun .ü~erine de «ya-1 yan kısmı da 1stanbulda herkc,se 
l"'QJ i 1):;!..Yordu. Znü yapılı papas iş- lıın. ıçaresızlı~ınden eı_ı çok uz~leı)dır. ban~ı çoculrn ı~m on beş sene I anlatarak, aansru;yonel bir anla-
llf dij· ~ l;k giinahı anlatıyor ondan Tuzlu suda knynnmış fasulyeden baş- Sebep· Gebechr ! Handıse do- haylı masraf ed10 emek veren 1-a- tış rekoru k .. tü . 

D~ğaçta tramvay caddesinde 
108 numaralı kargir iki k'ltlı ve de
rununda elektrik tesisntı, kum
pruıya suyu ve telefon tesisatı, ayn
ca burgu suyunu havi zemin taşla dö
şenmiş iki yazıhane \"e Uiğım ve he
lası mevcut mticeddet bir depo hem 
satılık ve hem kiralıktır. Yeni li
mruı teşkilatı Şehitlere nnkledilece
ğindı>n istikbali parlak olun işbu 
depo müs:ıit şeraitle verilecektir. 
Talip olanlar d~poyu Daranacında 
• • '? 
ıspirto depo memuru B. Tedik vn-
sıtasiJ,;h.• görebilirler. Pazarlık ve şe
rait İsin (le Arap Cırını Mt'kke yoku
~u 2i nu~cı..nda B. Avniye müra
caot çd bi'irlcr. Akancakta eski 
karal·ol Jnerkezi nrknsında 135 met
re nrsa insnat malzemesiyle birlil.-te 
satılıktır. TaliJ?lerin yine Mekkc yo
kuşunda 24 numarada B. Avniye 
müracantlcri. 

H ıta::=.ordu. Güler çehresiyle Burgon- ka yemek yüzU gönniyen bu papaslar iuracaktır. Burada tanıştığı ve dın, Dr. Rişard Smetamıyı avu.l,·-·~i nösterırb1?1·:··;·us nd gazetekc,ı-
h 1 tnd b b l t - b. · · d b k 1 k t t al 24 O ·ı· '"" e 1 ~r · mev en acı ••<ısa n oynu bükük duran Pa- ağızlarını sulandıra, sulandıra salavat u uş UJ!U ırısın en ge e -a • a u ar c, • 00 t• ın tazminat ._ ~fl!!lllııca:~:cı:ııa~:Zmm;:;.;;;;;.;.· m:::;::n~;;~;;;;;~~;';;;;~::;=~ 

........ ~evop verdi: getirdiler. ,.. mıştır. Fakat, o l imse, babalığı- isteğivlc protesto cektiriyor ve 1 SADi 
11.~ıJ ltn~~ dernek böyle .. Anlaşılıyor ki .1 Jak Kıleman yine Umitsizllk içinde n! t~?ı.~ııyor. K~mdisinin bu hali- ~in.e A bir ne•ice h~sıl olmayınca t e 
le!~ g· .~tınız şeytanların bulunduğu 1 anlatmasına devam etti: ~ı duşunecek ku?se yok. ~aten ıhb.laf, dava şeklınde balcyerine 
1"~ tin l.rnıı olmanızdır. Bunlar.ın beşe- _ Şaraplıırn gelince: Mutlaka ~ey- oy le hayhuylu bır devre, kı her· srelıyor. T ·ık· ı · k 
~l'dil'. ~uhlarına musallat olan şeytan- tani bir takım üzümlerden yapılmış ola- 1 ~e. kendi tasasında. Yeis içeri-1 . Dav ... cının avda 130 şilin üze- 1 1 1 te Telefon 3206 
1 

1 & u kadınların yarı çıplak olduk- cak. O kadar tatlı ve ko~-ulu ki.. Bu ne- 1 sınde çırpınan genç dnnsöz, önü-1 rın~e~ yv.ptı~ı hesapla on beş se
~ • :~l~ıni~iniz değil mi? Onlann fis şar ptnn iki bardak içince başımı 1 1!~ gelene gebe olduğunu, han· ı ne ıçın 24.000 şilin istemesine 

tııı. !ar 1 hareketleri nefsini şehvet kaldıramıyacak kadar sarhoş oldum. 1 •Yse doğuracağım ve çocuğun k_arşı, Erihin annesi de Dr. Hayn· 
Sabık T evfikpaşa Oteli 

Yeni° temiz' ....... .,., 1lla kaptırdı değil' ını"? Jak Kıleman nrkadnc:lan ağızlarını babasının, çocuğunu tanımak is- ı·ıh Rayfi avukat tutarak davacı 
.ı.aın • ' -s t d..... . 1 d ' lltı.. CUnen doğru! muhterem re;- hem şapırdatır hem do salavnt getirir- eme ıgını anlahp duruyc-. Bo- ta. ının 1918 de cocuğu «Evlat 

........ ş ken o da göğsüne yumruklar indirerek şuna! edı1?difüni», kendi isteğiyle bu 
ç ı, ıa~~lt Unutmn ki. lnsanın nefsi sfizüne devam ediyordu: 1 Bu aralık, beklenilmedik bir vazıyeti ortaya koymasına nöre 
ttıl't ~tı i\-. Dununln beraber mfikavc- - Ah kardeşlerim. Gerisini iwaf ey-ıfey; kesenkes bir '!1ucize! Ev- d? .0 na ~akma~ tamnmiyle ken· 

........ :ev tıiz nu-ım Frer Kıleınant · lernek çok müthiş olacnk. velce sahne sanatkarı olan v_e dısıne o.ıt olduJtUnu, hundan do-
~ ~·~ 1l!uJ tereınım Papn.slnr titrC'di!cr. Hepsinde hikaye-- sonradan &ahneden çekilerek hır layı sonradan böyle tazminat is-

l'ub de~ C!.t galebe de· cttlniz şu tec- nin sonunu dinlemek için bir merak ~;oamn konağında ev iflerini teme~e hakin olmadığını ·ileri 
........ ~v ın~er çıktınız ~ırım. uyandı. ı .. a~~ eden bir kadın, gen~ dan· s~r~bor. Üstelik, çocuğu fena ye-

mefruşat 

Banyo 
ti\s1dıt. ~· teselli bulduğµm ;nQkta bu- - Bitmedi - sozdnw ne .~~tkül vaziyette k~v_- tı.~tırdiğini, şımarttığını ve fazla 

........ O ha açtnağa ınuvnffak oldum. ~ 41#1 ran ıgını ışıtınce, memleketlısı· yuz vererek tembelliğe alışbrdığı- B ) h 
·~latd ide g İnahınız bilerek işlcmcn A ç 1 L D .. ne ı~~yor. Kendisinin konaktaki nı muaheze sebebi olarak ortaya o ava 

...... Çok <ı>ı d~Idir. mev ıı, bayii mükemmeldir. Ge· atıyor ve «zaten bu sebeple c;o-

.' b~ lUtilf~&-sını, fnzı;,.tli re:-cmı ? be k~dına, elini uzatıyor. Doğu- cuğu daha fazla yanında bırak-
rt g·· --,. ,.... "'-' · • racagı ... l - ak · bi,.., un ekmek ~le sudan b!l<:ka b <;ocugu yanına a acagmı, m • nıyetinde değilim!)) diyeı·ek Ucuz f ı· at 

il c-'tC~ ;y • '"1' Dünyanın en me hur ona akacan .. "d ı· B neny l • · ~ ı Cintyccck ,..c iç:niycceksi ı .. . ..,ını muJ e ıyor. u " c a ıyor. O zaman,a kadar 
liihtı ~ er.i rnunasip fasılalarla üç de~ Çe'şme PJaj•'Jarı ~uJde k.arşısında fevkalade se- N. in soyadım taşıyan Erili Bu- I '- e ısti"f vınen Vıyanal d ·· ·· ·· t"" dapc t d ' zmirin en havadaı yerinde ve denize karşı fevkalade latil man 
. ' g ar edersiniz. Başka bir 1 d ı ansoz, uzun u· ş c e resmi muamele yapı- zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 
~~ ~ 8~~~M~~ ~~~e Hayat, isti~ha~ e~~ce, ı-env~~~uk~nk~fuyM!D~ br~, ismi, ~n~inin soyadbk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C"tıç tabldot ve alalrnrt nefiı ye- 2urma uzere olduğu İçin üç haf· tescıl ediliyor. • 
~n ko~:cıs eğilerek odadan çıktı 1 mekler ve içkiler. ld lsta~hulda kalmasına müsa- Erih, bir müddette annesinin .1 E LV 1 YAT D R 
'lfo.d,j 1 Orlnrı gc"crck kendi odas · , a : e~~~en genç kadın, dünyaya yanında Yaşıyor. Sonra talim ve n 
"a'- · ~ ı- Fiatlerde her seneye nis· getrrdıg ... ı d. · t b" · · "' ~ıl j ı çocugunu, <en ısıne er •Yeaı ıçin bir müess~eye yer-

ala-;,, 0:nan çıkar çıkmaz Burgonı' .· betfe yüzde kırk tenzilat. el uzatan kadına bırakarc.k, Avus- le~tiriliyor. Bu da hakyerinde 
t- b· .. ı--aı•-- ' 1 

• Her gün salıah ve akşam turyaya d.. .. b k • 
l l.t Od·IJl "<lr<ık odasına bitişik di- ~vu onuyor. • . ~ çocu yüzünden birbiriyle çe. 

?\ tll-tı n l~pısını açtL İçeriye ıe-.1 yeni konforlu otobiislerden , T .. k" sturyaya gıden nnneıun kış:n her iki kadın aranındaki 
t\i?llll~ \?~ J 1dar geniş bir mantoya 

4
isttfadt;.=· 1-3 ll 158l., dı~r ~ed~ .kala!1 _ç~u~, oğlan· ç~kış~.ey~ hararetlendiriyor. 24 

tl bö v ı:: kadın girdi Bu laıd · tJJ m · cndısıne Erıh ı.smı konulu- bın 4ılınhl! dava duruşmasının 
on!.i 10ntpansiye idi, 

10 DOKTOR Y?r: Paşanın lronağında ev işleri- bu üçüncü senesinde, her iki ka. 
l:) l:'>lllled· ordu: Es t H t • "' U lı !dare eden N. çocukları faz- dm da birbirlerini isnatlarla hır-

.ı. s iı;· '? ı. nti? a a ıp og .~ıyle seven bir kadındır. Onu pahyorlar. Çocuğun bir talim ve 
:-- ~\·q .. 1n~ ç kerek ccva~ verdi: Dahiliye mütahassısı 1:k yet!ş.tirmeğe _ç~hfıyor. K.o- t~rbiye müessesesine verilmesi 
ıı.~ ... \ÜJ. h~u znvallı delikanlı haki- iki seneden beri dahiliye mil· ~ ta ıtı~ar s~hıbı. ve dolay_:.sıy· l~z~mun~n, }S sene yüz verme. 
~ .... 11qr k rın korkuyor. Fakat h - tahassısh2-mı ifa etmekte oldu- d de halı vaktı yermde oldugun· sının netıceH olduğunu orta}'a 

"r l'nı orf,ı nç bir sekild .... azı ö-um Alsancaktakı· Sent Antu- , tan, Fransız bir mürebbiye ile atan anneye ı~arşı Erihi evlat 
At · ~ e gorun- " ngiliz b" 11' 1 d. k d ' ~~ '.M~d van hastanesinden bazı sebep- B 1.~ •• ~.na ım t~tu. ~yor. e ınes:ı a ın da, bilakis çocuğun 

~\in,_hir ke.:;1" B nim de mukave- JerJe ayrıldır.ı. Bundan böy'e launlaÔ·~uçugu, fevde y~tıştırıyor· adnknesı tarafından yanına alın-

_BULUNHAYAN EV .. XASA.Sl' 

Mikrop-nıraızdalto:aafta ·korkufÜdur-;' 

Paranızı kas•da aakfadıtınıı: cibi • 
,YIYeceklerlnl&l_d~ • 

•otuk hava dolaplarında mu;..afaza edinhr. 

~ b· e tccrUbe 1 hastalarım1 Pazard~n mac!a . .:· ır.er tara tan, bıraz büyü- ı tan sonra geçen üç sene içe-
tbtıd b~d-.nbire kend~n~~~· lndı her giin sabahtan akşama ka- yunc~. de lıtımbulun tanmmıt bir risiııde bozulduğunu ortaya atı- V 

1 .. lr Cid.ı· Unan ..... Lnn-i Ih' : J!! • d kolle1ıne yazdırılıyor. yor! 15 SEttE GARANTİ' 

lkl defa aı: lflemekfa; 
laynı randömanı vere•' ... . , 

"ll ttı •uıu c rs,.~,c " ar ikinci Beyler sokagw mdaki ç uk 
tl ''"t .YC'.t takınarnk .. :- - 8 oc • bu suretle yedi yafına Viyanada hakim Dr. Fritin nör-"-h -r ırrı 1 • ... sozun ıncc- 1 numarah muayenehanemde bas 1 k h d'·-·· b 6 

t~ • tnuk . . kabul edeceğim. Hastanede te- .... ıyor ve o ara ! . J>afa mer um ug~ u sansasyonel davanın 25 
' flıltı i . addes kilisemizin lam davilerine lüzum görülenleri de oluyor. Konaktakı ışı bu suretle bi- hazıran cuma günkü celsesi bil. 

'~'1.ı~c:~n daha ne kadar ::ıe: Alsancakta Güzelyerde ,.Dok- tend k~~·E ~hllitb~dıi·nkdiğilyedi ya- hassa hararetli geçerek işte bu 
~,:_'ll, ın . tor Sadık Ahmet Sıhhat evin• tın a ı rı e ır ı te, stanbul- celsede dava yeni bir safhaya gir· 
•k ~ oıaın °dasına gır· ın· k dan hareket ediyor. Macaristana mittir. . 

ı_ c u... cc apısını de., Hastane ücretiyle tedavı' "d· y d" 
,..,. \i~ . ,,u gibi yarı nçık b k gı ıyor. e ı sene İçerisinde bir Erihin habaıının babalığını tanı· 

e>hne d' ıra - edeceğimi sayın halka ilin d f b·ı ... .. k 
,.z. çôkerck du . . 1 ederim. Telefon: 3315 e a 1 e ç~ugunu arayıp sor- maga arar verdiğini ve baht 

H'lt a- niıyan dansözün izini bulmaja hakkıyle tazmint vermeii taah-

r•ılne sotuk hava dolaplar"i' 

18 · Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SES'I 
ARTHUR VETTER 

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

MUliLADA : Ahmf!t Sabri Acarao• 



Müzayede ile fev
kalade satış 

Yolculuk dolayısiyle 4 Tem

muz 937 Pazar günü saat 10 da 
Birinci Kordon Gazi Kadınlar 

sokağında 7 No.lu evde maruf 
iki aiJeye ait fevkalade kıy-

metli mobilyaları müzayede su
retile satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında fevkalade kıymetli 1 
parça kadife kaplı kanepe ta
kımı ve kadife perdeleri, yeni 

bir halde (Römkiedp .. Beimar) 
markalı Alman piyanosu, Ame· 

rıkan kadifeli bir kanepe iki 
koltuk, yatak odası cevizden 

mamul sifonyeralı aynalı dolap 
tuvalet amerikan brons karyola 

maa somya iki komodinosu, 
tekrar tek kapılı aynah dolap 

iki adet ikişer kişilik nikel 
kesme karyola maa somyaları 

mavun kristal camlı aynalı bü

fe, aÇıhr dört köşe yemek ma

sası, 6 adet iskemleleri, elek· 

trik avizeleri, yeni bir halde 

9 parça hasır takımı, ceviz 

ıemsiyelik, yeni bir halde orga 

Pnbat markalı Türkçe yazı ma· 

kioesi, dosya dolabı, lüks sa· 

hibinin sesi salon gramofonu 

35 plaklle, Amerikan duvar 
saah, şömine aynası, çocuk 

arabası, Sachsecıverk markah 

8 lambalı üç mevziili radyo, 
birçok pera~ende yemek is· 
kemleleri, aynah jardinyefer, 

kadife koltuk, çay masası, po

ker masası, sigara sehpaları, 
ceviz servant, komodinolar, bir 

çok porselen tabaklar, ve bir 
çak muhtelif halı kilim ve sec· 

cadeleri ve saire satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma sa'onu Aziz 
Şınık. Teleon 205() 

1-3 (1210) 

Bir daktilo bayan 
aranıyor 

Ticarethanede çalışmış ve 

muhabere yapmağa muktedir 
bir daktilo bayan aranı;or. Li
san bilen tercih edilecektir. 

ldarehanemize müracaat olun· 
ması. 1-2 
•e • 1 w:eı ew ' Bergama Asliye mahkemesi 
başkatipliğinden: 

Bergamanın aşağı kırıklar 

köyünden lbrahim kızı Fatma 

tarafından kocası Mustafa oğlu 

Mehmet aleyhine açılan boşan

ma davası üzerine Bergama 

asıiye hukuk mahkemesinde 

yapı 'an muhakeme sonunda: 

Sureti iddiaya nazaran müd

dc:aaleyh Mehmedin evini terk

le üç seneden fazla bir zaman 

avdet etmediği ve hakkındaki 

tebliğatın da bu suretle ifa 

edilmemiş olduğundan gıya

bında muhakemeye devamla 

şahitleri dinlenmiş ve mezbu

renin bu bapta iddiasının su· 

but bulmuş olup mahkemece 

24 - 9 • 935 tarih 378 sayılı 
kararla müddeinin müddeaa-

leybten boşanmasın ve masa· 

rifi muhakemenin müddeaa

Jeyhten alınmasına temyizi 

kabil o!mak üzere karar ve

rildiğinden müddeaaleyhin işbu 

hükme karşı itiraz ve diyeceği 

varsa on beş gün zarfında 

ilam alarak temyiz yoluna mü

racaat etmesi lazım geldiğin

den al,si takdirde hükmü 

meıkürun katiyet kesbedeceği 

tebliğ makamına kaim olmak 

üzere lüzumu ilin olunur. 

2174 11208\ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
G.No. Yeri 

. ., 
No. su 

Eski Yeni 
Nevi Depozitosu T.L. 

108 Fevzipaşa m.Hastane sok. Ada 178parse141 174 taj Ev 360 
400 
240 

159 Şeyh mah. Osmanzade sokak 7-2,7-4 
178 Buca Yağhane sokak 44, 44-2 
183 Akdeniz m.ikinci kordon Ada 976 parsel 7 72-2, 
186 Buca Halk sokak 98 
188 Esnafşeyh m.Şamlı s. ada 186 parsel 17 
192 Akdeniz m.Türkkanı S. ada 980 parsel17 
205 Mesudiye m.Mukaddes mezar sokak 
215 Urla Kızı 1babça Dumangölü çekeli çukuru 
223 Fatih m.Mahmutağa ve Değirmendağı 85,87-75,77 
224 Mesudiye m intikam sokak 5 . 

72 
21 
58,60 
102 
40,42 

5 

Depo 
Ev 
Depo 
Ev 
Ev ve dükkan 
Kargir mağaza 
Ev 
Tarla ve bağ 
Ev ve dükkan 
Ev 

6 Karşıyaka Alaybey Hayat S.ada 8 parsel 7 
12 Karşıyaka Alaybey Han Günaydın S. 

6 taj ,, 
20,20/A. ,, 

ada 188 Parsel 5 
73 Karşıyaka Alay bey Han !il. ada 188 parsel 5 23,23-1 
75 Karşıyaka Alaybey nda 31 parsel 1 117 
77 Karşıyaka OsmanzadeReşadiye ada 100 parsel 25 25 21 

103 ,, Turan s~kak 6 
114 ,, Alaybey Naldöken Tramvay C. 57-1 55 

it 

" 
" 
" Ev ve dükkin 

1800 
500 
700 
200 
150 
954 
450 
800 
240 
240 

350 
600 
360 
400 
350 

ada 30 parsel 13 
152 Karşıyaka Alaybey Mirat s. ada 17 parsel 8 48 23 Ev 490 
181 ,, ,, ,, S. ada 27 parsel 57 taj 22 ,, 100 
211 " Bahariye m.Mektep S. ada 168 parsel 13 6 8 ,, 350 
219 ,, ,, m.Hacı Selim S. ada 17G parsel 47 20 20 ,, 170 

Mevki ve numaraları yukarada yazılı emlakin bedelleri peşin veya faizli dört taksitle ödenmek 
ü:ıere taksitle satışları 17-7-937 Cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak kaydiyle artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazıl. Depoıito akçesi veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve 
yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 1-15 1147 (1209) 

BRONZ , 
Elyafı ve yzp•lması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların tavsiyelerine maz
har, temiz ve beyaz dişler te · 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ .FIRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

lZMIR SİCİLLİ TiCARET 
MEMURLUGUNDAN : 

lzmirde Halimağa çarşısmda 
29 numarada ticaret yapan 

unvanı müseccel J~k· P. Bala

durun 1 - 7 - 937 tarihinden 

itibaren terki ticaret ettiğine 

mütedair beyannamesi ticaret 

kanunu hükümlerine göre sici

lin 2033 numarasına kayt ve 

tescil ed;lmiş olmakla esas 

kaydının terkin kılındığı ilan 
olunur. 

T. C. lzmir Sicilli Ticaret 
... .. ___ t __________ .. _______ • Memurluğu resmi mührü ve 

TOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müdeciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMl:R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
ruile bütün Efie halkına ken

. dia'ni sevdirmiştir. 
Otellerinde misafir kalanlar, 

kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok h urnıiyetlerin~ ilaveten 
fiatlar mülhit ucuzdur. 

Bergama as'iye hukuk mah
kemesi reisliğinden : 

Esas : 937 - 433 
Bergaınanın Turanlı nah'ye

sine bağlı Kadı köyünden M~h-
met kızı Elif vekili avukat Ha
luk kÖeren tarafından Aydın
Bıyıklı köyünde Katerin!i Ya-
kup oğlu Recep kardeşi Yu
suf aleyhine açılan ihtar dnva-
sı üzerine muayyen günde müd- 1 

dei vekili gelerek müddeaaleyh 
namına yazılan davetiyesine 
verilen meşrubatta kendisinin 
dört seneden beri nereye git
tiği belirsiz kalmış ve bayat 
~ematından haber almamamış 
olduğundan tebliğsiz olarak 
davetiyenin iade edilerek gaip 
oldu~u cihetle hakkındaki te\:i
ligatın ilanen yapılmasına ve 
davanın 19 - 7 - 937 P.ertesi 
günü saat 9 za bırakılmasma 
mahkemece karar verilmiş olup 
müddeaa ~eybin vakti mezkiirda 
mahkemeye gelmesi veya ka-
nuni bir vekil göndermesi lü
zumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

2173 tl205) 

Kulak, Boğaz, Burun basta• 

lıkları mütahassısı 

Doktor Operator 

Sami Kura~çı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Gö:ıtepe tramvay cad
desi 992 Telefon 3668 

1-26 .. (481) 

Düzeltme 
Gazetemizin dünkü tarth ve 

9589 sayıla nüshasının 8 inci 

sahifesi dördüncü sütununda 

neşredilen lzmir birinci icra 

memurluğu ilanının 3 ncü sa

tırındaki ( cilive ) kelimesi ye

rine ( efdal cifive ) yazılması 

lazımgelirken sehven yalnız 

( cilive ) denmiştir. Keyfiyet 
tashih ol.wıuı. 

F. T enik imzası 
1 : Beyanname 
lımir Birinci Noterliğine 

l:ımirde Halimağa çarşısında 

29 numaralı a)at ve edevatı 

ziraiye satışına mahsus olan 

ticarethanemi 1 - Temmuz - 937 

tarihinden itibaren seddeyle· 

diğimi ve bundan sonra ŞARL 

P. BALADUR ve ŞÜREKASI 
Ticarethanesinde kQllektif aıası 

bulunmaktan başka şahsan hiç 
bir nevi ti~ari muamele ile 

iştigal etmiyeceğimi beyan ile 

Sicilli ticaretteki kaydımın ter· 

kini için işbu beyanname altın· 

daki imzamın tasdikıni dilerim. 
29 - 6 - 937 

lzmird~ Birinci kordonda 334 

No. da Tticcar JAK P. 
BALADUR imzası 

Umumi No: 4819 

Dairede okunup ne olduğu 

anlatılan işbu 29 - 6 - 937 ta

rihli beyanname altındaki im

zanın zat ve hüviyeti dairece 

maruf l:ımirde Birinci kordon

da 334 numarada tüccar Jak. 

P. Baladur'un olduğu ve mün· 

derecahm tamamen kabul ve 

ikrar eyledikten sonra bizzat 

yanımızda imza eylediğini be
yan ve tasdik ederim. Bin do-

kuz yüz otu:ı yedi yılı Haziran 

ayının yirmi dokuzuncu Salı 
günü. 

Izmir Birinci Noteri Resmi 
mühı·ü ve M. R. Bayraktar

oğ!u imzası 
Umumi No. 4820 
işbu beyanname suretinin 

dairede sakh 29-6-937 tarih 
ve 4819 umumi numaralı aslı
na uygun olduğu tasdik kılın-

dı. Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı Haziran ayının y!rmi doku
zuncu Sair günü. 

T. C. lzmir Birinci Noteri 
Resmi mührü ve Mehmet 
Rifat Bayraktaroğlu imzası 

2167 (1204) 

Bir Gripin a~madan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetJisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

! 
5 dakika Sonra .... 

Aldıktan beş dakika ıo~.~~ 
···········-·····························-············ 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G R 1 P ~ N~ 

al.J'ons 
de foifeffe 

_____________________ ;:;;;;;;;: _________ ___.--/~ 
Kayseri Tayyare fabrikası dire~' 

törlüğünden: •• 
1 - Kayseri Tayyare Fabrikası için teknisyen ıneoıllr 

tesviyeci, tornacı, Frezeci, kaportacı alınacaktır. 'd il' 
2 - isteklilerin Temmuz 937 nihayetine kadar istı 11 

Fabrika Direktörlüğüne müracaatları. ,,,oı· 
3 - San'at mektebi mez,ınl2n tercih edilir. işçi ve aıeber'' 

)arın Kayseriye Fabrikaya gelerek imtihan vermeleri ve "iO'' 
berlerinde şehadetname, Bon servis ke Emniyet Direktörlu 
den alınmış Hüsnühal vesikası getirmeleri lazımdır. lı•d-' 

4 - Memurlara 75: 126 lira ücret, işçilere 400 kuruşa 06) 
yevmiye verilir. "3729,, 1-3 2166 ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~ , 

Aydın C. müddeiumumiliğinde; 
1 - 9-7-937 tarihinden · Teşrinisani 937 gayesine kadar cJ~O ~e 

Ceza evi mahkiimlannın behlri dokuz yüz altmış gra~0 ,del 
muhammen kıymeti 4785 lira olan ve vasati g t: nde 4 cejl 
Anadolu Buğdayından yapılmış ikinci nevi ekmeği Aydın 
evine teslim edilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme açık usulile yapılacaktır. t 

3 - Muvakkat teminat miktarı 363 liradır. n t11 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 9-7-937 Cuma .~·Ude b•v' 
10 da teminat makbuzlarile birlikte Aydın C.M.U. Jıgıo 1 
bulunacaklardır. . . 'fic•'' 

5 - istekliler bu gibi leahhütlere girebiJeceklerırıı t 
odasından aldıkları vesikalarla tevsik edeceklerdir. .. a .-;, 

6 - Eksiltme ve ihale muamelesi 9-7-937 Cuma guP urıJS' 
16 da C.M.U. Jiği dairesinde toplanacak komisyon but ~· 
yapılacaktır. . C pJ.V· 

7 - isteklileri daha fazla malumat ve şartcameyı • 
ğinden alabilirler. 

8 - Masraflar müşteriye aittir. 
1-3-5-7 2164 



- --- -----------------------------

Fr~lem-5;erco j"" N. V. F 1 R S A T . Olivier_ Ve Şü. 
V A \~'. F. 11. Van ()er Torbalı istasyonuna cıvar, LıMITET 

apuru cntası z & c önünden tren hatta geçen her v t 
RoyALE NEERLANDAIS ~ee ~o. yeri her türlü .. ziraata. v.e. hah- apur 3CCD 8Sl 

KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANfE LINlE çC: bati.ne if~aga elverışlı ~~l~n· BIR(NCİ KORDON REES 
Frateıı· HAMBURC mıs bır kıt ada 419 donum . 'fRıTo CHtOS vapwu 2 temmuzda bek- mıktarmdaki Beyliktar!a nami- BiNASI TEL. 24 43 

Diş n1acunlarının incisi 
.. 

lip 8Ur N 'Vapuru 9 temmuzda ge- leniyor .. Hamburg ve Bremen li- Je maruf arazi acele satılıkhr. Lllerman Lines Ltd. 
lrltıı~~ .. Y.ama - Köstence li- manlarından yük çıkaracaktır. Taliplerin Güzelizmir hanm_da OPORTO va uru on temmuzda 

S\rt çın Yuk alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES avukat Mustafa Enver Pekdın- . P . • .. 
81 NSKA. ORlENT UNJEN The Export Steamıhip corporation çe müracaatları. 2-10 Lıverpool ve Svanseadan gelip yuk 

trıllld R~D motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- '1* I• çıkaracaktır. 
~ltnh'u,bekıenrnekte olup Rotterdam ~ beklen~y.or. ~evyork ve Baltimor 1 DIŞ T ABIBI 1 POLO vapuru on temm~a 
liın~g :. Gd~ia ve ıkandinavya lunanl.ırı ıçm yük kabul eder. A H I' B Londra, Hull ve Anver~ten gelip 
ZE:c ıçın yuk alacaktır. EXECl!TtVE vepunı ~ ~emm~- ım ayer yük çıkaracak ve aym zamanda 

ltJGA POLSKA AB da beklenıyor .. Nevyork ıçın yuk a Lo dr H il · · yük· _, ___ ,,_ı__ 
· · al akt · n a ve u ıçın WACllKlll". 

ltcliıs Kumpanyuı ac~RICAN EXPORT LINES ı THE GENERAL STEAM NAVt-
llııqda L.ı..ıTAN vapuru 21 tem- The Export Steamship corporation k k b GATtON LTD. 
,.. , ue.~ cnrnekt ı A Avrupnya tet i seya a- AD ANT h · ~~n· • e 0 up nvers- Pire Aktarması Seyri Seferler JUT vapuru azıran so-
l'Gk a~c:k Dantzig limanları için EXCAMBtON vapuru 2 tem- tine çıkmıştır. Ağustostan iti- nunda gelip Londra için yük alncak-
StıtvıcE: hr. muzda Pireden Boston ve Nevyork haren hastalarıcı kabule baş- hr .. 

SlJ~ MARtT1ME ROUMAIN için hareket edecektir. j lıyacaktır. NOT : Vürut tarihleri, va-
da ~ 1 VA vapuru 14 temmuz- . EXCHODRA vapwu 16 tem- Birinci Beyler Numan za- purların isimleri ve navlun üc-..... ı:,, ~: Cenova ve Marailya li- muzda ~ireden Nevyork lçin hareket de sokak No. 4 retlerinin değişikliklerinden ıııe· 

y Çın Yük alacaktır edecektır. Telefon: 3453 1-15 ! 
11-n °1cu kabul eder. · SEYAHAT MODDETt !ıl ıuliyet kabul edilmez. 

lau ~·da]Q harek t t ihl · 1 T _ Pire - Boston 16 Gün 
~llalti de"'• :ı.ı!ı ~ ar eny e 1 an Pire - Nevyork 18 Gün 

'et ~ g(UUIKJerden acenta mes- SERViCi MARITlM ROUMAtN 
1)'1ıa f u etnıez. Bucareat 

t.._ltlli S aıla n1alumat almak için DUROSTOR vapuru 31 tem-
~t ed~o ya!>ur acentasma mü- muzda bekleniyor .. Köıtence, Suli-
'fl:ıiF eıı nca olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 

ll11ııııııı...... ON: 4142 / 4221 / 2663 limanları için yük alacaktır. 
~- • JOHSTON V ARREN LtNES Ltd. 

D• H k Livepool lŞ e İmİ DROMORE vapuru 18 temmuz-a L~ da Liverpool v• An, .... llmanlann-

RUuUllaL Nacı· r~~:;:~~~:~~l~~~ 11 SOC. ROY ALE P<lN~ROlSE 
IIORl'AÇSU 

•o~kstaJarını Birinci Beyler 
tder 36 numarada kabul s .b 
ô~ıah 9 - 12 
~:n~de~ .s~nra 3,30 - 6 

evu ıçın telefon ediniz 
~LEFON 2946 

Danube Maritim 
DUNA vapuru 10 temmuzda bek

leniyor. Bel~,Novisıııd, Budap~e 
Bratislava, Linz ve Viyana liman
ları için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MtDDELHAVS-

LtNGE OSLO 
BAALBEK motörü 23 temmuzda 

bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 

=······· : ······························································: - . - . s Taze Temiz Ucuz Jlaç a - . - . - . - . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ - . 
l Sıhhat eczanesi ! • • . . - . ~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 
~ Karş1sında E 

\ ······· : .. ································································ 

l<.arada 
htı 9 • • havada yaşa-
tııikt be •rısanlara hastalık 
h 0 u a ı r~hra.t şı 1Yan ne kadar 
•
1
dt berab\'arsa yumurtala-

" t er he · · · h ~ib·tı; Anlc psını ım a 
~ ı b .... ara ve lstanbul 

k sta.ne uyhuk şebirJerdeki 
il • ı ap' h di: "•tla \' ıs ane, fabri-

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESi 

Şık güneş, plaj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal camlar, her yerden çok ucuzdur ... 

Ei 

Onu k ullaı anlara dişlerinin temiz lenmesi beyaz!anıp parlamaM 
ve ka fiyy~n çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyd 
venr. 

-c=;ı 

Günde iki defa kullanın~z. 

Daima Radyolin 

) 
1 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani ohır. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz. latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

ı hr e tnekteplerde "•b ltıarkat En ParJ; le a •sw m •• " '11.1) ed·ı ara tercihan 
() .. liız 1 

en Yegane ilaç 

1 'lıtıa.ı ., lllarkah flittir. 

d• ~ lı't arnbalaı' ları· 1/ 12u 
t reı·k · 4, , 

~t tı Çe~rn~ı· kutular, için
le ttliJc h 1 Ve sifonlu (20) 

td Usua" d 
~tr t le d .. k .. emir varil-

llketıd 0 uın halinde 
ktı(~liız; v~ toııtan satılar. 
ı, 99'1tini h Y~ıde yüz imha 
ı tdatı k 81Zdir Ha t l k 
trj "•h Otunnıak 9 

a 
1 

• 117 • .M i nlN EN" TfMtZ' 
bi~de (~~ uyurnak~e. gec~- J3A t1AflA r· DEPOfUDUR 
~~ .. .,,, liız ıçın evı· . 
~t '-Rlarn ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerlı 

~ttı tuıurnb ı f ı· Jd' 8erıed a arın envaı vardır. Son po!lta na ta ın ge ı. 
en daha ucuzdur Telefon: 3882 

.J 
~ - • 1 ,. ?"t ..... --==ttt , .... 

Ş• S. Ferit Eczacıbaşı 
p·~~- ılF A ECZANESi 

1 &Ö~lük 
Sıhb- k 1 orsa 

Tuvalet çeşitleri 
'l'e Tıbbi müstahzarlar 

'1lıh1 t~Otlar, A . Dereceler 
~t d .1htiya,.1 lllerıkan. Duş lastik leri. Hulasa 

11111 ı- arın h . k 
ıa tıı epsı her yernen ço ucuz 

\ ı evcuttur. 

Veb ı· J 0 ıc f~u tasfiye cıhaz1arJnın 
iz;nir ınümessilidir. 

_ Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Uz 
Ôdemisli. 

vilayeti defterdarlığ!ndan: 
Sahibinin vergi borcunun temini tabıili için tahsili emval ya

sasına göre haczedilen Kavaklıpmar Ağnbey mevkiinde kain 62 
dönüm tarla, bahçe. ve zeytinlik tarihi ilandan itibaren 21 gün 

müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden takdir 
edilen kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satı~ şartlannı 
öğrenmek istiyenlerin Defterdarhk tahsilat kalemine müracaat-
ları. 24-1-8 (1138) 2047 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirl~etin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup maUarı Avrupanın ayni tip 
mensucatma faiktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Bayrak lzınir Telgraf adresi : 

- -. 

Gençlere müjde 

Eyi ve elverişli Motosiklet istiyen "TRIUMPH., markasını ter· 
cih eder. 

Sağlam, lüks, kimilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELF A. 
markası alınız. 

T ediyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve aatış mahalli Büyük Kardiçeli Han No. 42 

S.KALOMENI 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
Dl~ESDNER BANi( ŞUBESi 

IZMiB 
MERKEZ! : BERJJN 

Almanyada 175 Şubesi !ı1evcutiar 
l:>tH maye "e ılıtıyat ak<;0til 

165,000,000 Haytısmnrk 
Tfirkiyedo Şnheleri: l8TA1'BUJJ YO lZMlH 

1\fıturda Şubeleri: J{AHJHE '"e JSIO~NUEHIYıt 
Her türJii hanka ınoameliitnı ifa ve knlJUI eder 
c ALMA~}:' AJ>A seyahat, ilrnınot, tahRil ve saire için 

~lıvfln .tıerAitln HRGTSTRHMAHK ımtılır . • (1)-h 

i" ........ ·- -
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Yeni Fransız kabinesi yan •• •• onune çıktı 

•· :.•, '"'"•. - r ' ,• " • : • • • _. L .__ • A-• # r ,.. - \ t '" - • • •• • ~ - "' • 

nto bineye itimat ett 
s ihı hakkında hazırlanan proJe 

e • 
ır. Parlamento • 

proJeyı tasvip etti • 
Ci.'!:i!:zı!mll!!!.tl~Dl!lıEZ:ll~llml:ll5illllm ............ 13111 .. mlilmllll'.m .................. . 

işin şayanı dikkat ciheti Ayan Meclisinin bu 
• a ıs orsas 

sal ka arda so 


