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lıntiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN l 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: J 
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T E L E F O N : 2697 

• 
• 

1 / 

•• •• gunu Lozan 
lstanbul, 24 (Tel!fTaf) - Lozaıı sulhunuıı on 

dördüncü yı!diinümü münaoebetiyle gazeteler 
haTaTetli ne§riy~tta. lunmakta, büyük zafer gü
niinü kutluUım ar. Bugiin, mutad hilcf-
hna Vniversite e merasim ya.pılmamıştır. • 
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~talyan Gemiler· stanbul · G·eliyor 
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~tob~s .............. 1····KANi.i"''''BlR"''""SO'YGüN"'"OLDü"""~ ............. . 
n~;: ;;:7;at 1 Go~·~;.Jf"""K~;; ....... Ci~~·;;,d~ ...... Altı 
Yapılmamıştır · · 
llcDJ:ıet! imkin-nisbetinde. hayatı Şaki Bir Kamyonu· lSo ydu 
~~s;~tl~ataı:·:J;ı;~b~ü:;u~ı~~ volculardan Beş Kişi ·o··ldu .. ru,. ldü . 

• • • • • • • • • . 

liYıltı e ının muhtelif sahalarda tecel- ı ~ 
d, rıı gönlük. Ahnan ve alınmakta 
Ya~aın eden tedbirlerin umumi ha
oJq ~ttlanmız üzerinde müessir 
y ~lılndan kimse şüphe edemez. 
lıkı:[ ki deV'letçe yapılan fedakar· 
olar boşa gitmesin V'e halk lehinde 
dia· ~ alınan şümullü tedbirler ken
v,:~. en beklenen hayırlı neticeleri 
tı ış olsun ..• Bu bakımdan haya
ha uluzl~tmak. makeadile yapılan &: cle_r!n ne müsamahaya, ne de 

ı:f.:klıge tahammülü yoktur. 

• • 

Takip müfrezeleri sak ileri , aramı ya gitti 

Istanbul, 24 (Telefonla) - Diyarıbe-1 Kamyonda bulunan yolcular üzere üç yolcu yaralanmıştır. 
klı- • Bitlis yolunda işleyen bir yolcu kıpırdamağa vakit bulamadan ôlenler arasında dört tüccar var-
kamyonu şakılerin taarruzuna uğrruruş· b · k · t u~· hazırlayan e, dır. . . . .. . . u çır ın aarr - y• ki B 
tır. Bıtlise gıtmek uzere Dıyarıbckir- k l" d"" .. t"" Alt k' Yaralılar hadiseyi mütea "p iilise ge-

ıyanın e ıne uşmuş ur. ı ı- t ı 1 dır ş den ayrılan kamyonda on dört yolcu . • b .. .. l l tirilerek hastaneye ya ırı mış ar . a· 
bulunuyordu. Yolda Sürdin Gomandı şılik eşkıya çetesı utun ya cu a- kiler jandarma müfrezelerimiz tarafın
Koyu civarında altı şaki kamyonun önü- rı soymuşlar, para ve eşyalarını dan şiddetle takip edilmektedir. · Kısa 
ne çıkarak ve yolunu keserek taarruz- almışlardır. Yolculardan beş ki- bir zama.nda yakalanmaları muhakkak 
da bulunmuşlardır. şi öldürülmüş, biri ağır olmak sayılıyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vaziyet karışıkbr 
tin· un şekerin, tuzun .•• bugün ben
oJq ııı fiatinda, hazinece alınmakta 
Rt ıı resimlerin bir kısmından fera· 
tin~~re~iyle yüzde otuz sekiz nisbe
bu f bır ucuzluk temin eden deV'let 
ltarıı edakarhğı otobüs, kamyon, 
'llıılYonet sahipleri ceplerini doldur· 

ar d" ııtqla ıye yapmamıştır. Nakil V'a· Ad • •• d h ı • • d •• } •ıt 
ı.td lında ucuzluğun temini sene- emı mu a a e ışı suya uşerse ngı ere mesu-
aay '!beri takip ettiğimiz belli başlı ı· t• d k k • • b" b d k 
lltue~rderl biridir. Benzin fiatları ıye ı mey ana oyma ıçın ır eyanname neşre ece 
tjnd"l. Yınca lk tesirini taksi Ücretle· Paris, 24 (Radyo) - Berlin Fran-

elçiliğinin neşrettiği bir tebliğe gö .. 

Fransa büyilk elçisi Francois Pon· 
dün Vilhelmstrassede Alman bari· cet 

ciye nazırı Von Neurath' ı ziyaTet ederek 
Fransız zabit ve askerlerinin Barselona 
çıkarıldığı hakkında Alman gazetelerin· 
de çıkan haberleri protesto etmiştir .. 
Alman nazmoın cevabı müphemdir .. 

"• eh. g.ördük... Sonra bekledik 81z 
!ehi d a~a da bekliyoruz... Zira re 
~tn r e ışleyen otobüsler fakır hal
"ilııı~~ çok alakadar olduğu bu nakil 
bir t arı her nedense ücretlerinde 
bıiıle:n~lat yapmağa davet edilme-

() dır·· Şimdi herkes soruyor : 
<it 

1 
!obüslerin imtiyazlı bir mevki-

~tu?nalarına sebep nedir} Fransız gazeteleri bu münasebetle neş
rettikleri makalelerde Fransız Lejiyon· 
larının Jspanya topraklarına ihraç edil
dikleri hakkındaki yalan haberin Fran· 
sanın düşmanı olan Goebels tarafından 
uydurulmu~ ve onun teşvikiyle Alman 
gazetelerinde intİ§<lr etmiş olduğunu 

yazıyorlar .. 

lptida i maddeleT bakımından Almanyayı ve kom ularını gösteren bu kroki 
bir Alınan nıecm1lası taraftndan ha:ırlanmıştır. 

Alman - Sovyet münasebatı 

lzvestiyaya 
itibariyle 

~Öre şekil 
no:rmaldir 

Alman .şeflerinin harpçu beyanatla
rindan . şikayet ediliyor 

• (A.A) - Tas aj;::~ı bil-
diriyor: 

21 Temmuzda &rlinin SoVl t bü
yük elçisi B. Yürme\"İn B. Hitlere iti· 
m~trıamesini takdim eı:nasında teati 
edilen nutukları mevzuu bahsey ley en 
lıvestiya gazetesi diyor ki. 

1arı harpc(i sözleri bılenler de bu müna. 
sebetleri normal teliikki edemezler.> 

Jzvestiya gazetesi B. Hitlerin nut
kundaki ademi müdahale beyanatını 

kaydettikten sonra şöyle devam et• 
mekte&: 
Alınan hükümeti tarafından kontr"l 

cSovyet • Alman münasebetleri an- edilen dairelerin bu beyanattan Jtızım· 
cak şekil itibariyle normri:lir. Hitle- gelen neticeleri istihraç edip etmiyecek. 
rin ve arkadaşlarının nutuklarındaki !erini öğrenmek isteriz. Bu takdirde 
şiddetli Sovyet aleyhtarlığını bilenle- Alınan istihbarat servisinin Sovyetlcr 
rin Sovyetler brliği ile Almanya arasın- birliğindeki faaliyetine bir nihayet ver-

t\-" tzın fiatlarındaki tenzilattan 
~li !Chrin muhtelif semtlerine 
~ Yolere işleyen otobüsler za
tit ~ ed~yorlardı ki bugün halka 
Yaıııır;: hır hak onlara terkediliyor} 
~İi"l. I •Yorsak kordon hattında 5, 
llo~ Yalıya 6, Karşıyaka - Buca • 
lata ~~aya 1 O, lnciraltına 15, Ilıca
bu ii kuruş ücret alan otobüsler 
Yaııichetlerden müşteki değildiler. 
Yotla d allerinden memnun 1:- 1lunu
at1at;t .ı·· . Bu bakımdan benzin fi
y~ ~akı tenzilatın mevcut olmı
İltıilııı. arlar mı karşılamak için bir 
ilıt;rıı 1

{." şeklinde bırakılmış olması 

cL'Action Francaise> haberin asılsız
lığını kabulle beraber bunun neşri mes
uliyetini yine solcenah hükümetine at

fetmeğe çalışmaktadır .. 
l' Tansız Başvekili ve nazıTUıTı daki münasebetleri normal olarak te- mek icap edecektir. Maamafih bizim 

~ l hatıra gelemez. 
t ~trı. diyorlar ki : 

Yapın edıye bu semahati bizim için 
tlon hş değildir. Pek yakında Kor
":ktit ci•nda kendisi otobüs işlete· 
llıırıı,İt .~man fiatları yeniden bin

"' lılbı nahoş bir vaziyetle kar
h tetcJ:'ak için ihtiyatlı bulunma· 
cl.ı~llıı etnıiş, otobüs ücretlerine 
. ~atnıştır.:ı> 
~letde 1~ .menfaatini alakadar eden 
;:le,ı; tr halle müessesesi olan 
"tı! Yerıin bö le b" d .. .. L • •ııı . y ır uşunce 

'<(!jYe ·~•ne ihtimal verilemez, Be
Ya"- hcaret kaseli 1 t b"' ··ı··k İJı "'tak y e o o uscu u 
t liyac değildir. Asıl hedef hallcın 
t l\ •:ııiııı~k~n eyi şekilde temindir. 
~n lıcu: ~· en rahat en zahmetsiz, 
Q n ~ta ı° n şekildir. Şu halde ya
~:r diye 'ha karşılaşmak ihtimali var
~ Yi.i:ı: 1~r gün hallcın cebinden bir 
~l~tiıı ~~nın haksız yere otobüs
lıQ'l•ııı~e ıne akmasına müsamaha 

Jrlc L • • Herkesten evvel belediye 
ı:ı 1J1r "' .. 

~· tı trı -usama.'ıada bulunamaz. 
•t ıı l Cse!Ade J·· .. • d • t' ~ ·ı - ... u,unmege eger 
~ lrol!a~ daha vardır: lzmirin turis
~- n P:o·tnı asfaltlamak için hazırla"t" Jeye ·· ki" ·· 1 · Ya ıııe trı gore na ıye ucret erı 
r; ~1lııtak uayYen nisbette bir zam 

'nd· tır. Bu ·· b"" ·· 1 ı,k ttilir &un oto us uc.ret e· 
lok bileti •e Yarın asfalt resmi ola
b11 RÖr;:.e Yapılacak zammı halk 
~, leıı~il&t lYecektir. Amma, ~imdi 
.,__Ilı "<le Yapılmaz da emrivaki de-
"\>\> tse Y 
q1; •t ol arın yapılması muta-
••rlık an ik. . b" 
•~n· te,k·ı ıncı ır zam halka 
'•t.ı~ ~trı~rı edece~ti-~. Te~zilatın 
<l;~i ~tna ~a_ butun nakıl va
~t~b~~ bil rı_ıçın tatbik edilme· 
ı.;' tıı .• trııyoruz Mak 1 
~~ . Utretı . ·• u V'e 
lıı; nıs~r derınde yüzde otuz se-
~ tıı e t · ı· . tııretr enzı atın yapılması 

de,likrod. Halkın şikayetine, 
ulara · 

Roma, 24 (Radyo) - Londra, Pa
ris ve Berlin gazeteleri gibi İtalyan ga
zeteleri de ademi müdahale meselesiyle 
meşguldürler. Komitede eski münakaşa
ların çok nazik bir vaziyet ihdas ettiği 
kanaati vardır .. Fransanın Londra bü
yük elçisi Bay Corbin bugün Parise 
dönmÜ§ olup hükümetine komitenin me
sai~i ve eon vaziyet hakkında izahat ve
rerek yeni talimat alacaktır .. 

berini ilk olarak veren cL" exetcior> ga· cak olursa ne ala... Ak•i takdirde lakki edebilecekleli çok şüphelidir. Hitlerin bu nutkundan bu gibi pratill 
zetesi ıu mütalaada bulunuyor : lnggiltere ve komitedeki diğer de· ı Hitlerin kendisini ziyaret eden yaban- neticeler alınması ihtimali hakkında her 

•Ademi müdahale meselesi ne hal· mokrat memleketler vaziyetlerini deği§· cılar yanında söylediği Sovyet aleyh- - Sonu ÜçÜncü sahifede -
de bulunuyor} Fransız hükümetinin tirmeğe ve ademi müdahale meselesin- ,,,,.,...,,,,,,._.,,,,""'""'..,,.--.,.-.----.,,,,,...-----....;....; _______ .,,,,,. 

mümkün olduğu kadar sarahatle an· deki muvaffakıyetsizliği mü§Bhede- Beıçika kralının bir mektubu 
lamak i•tediği ıey budur.. Lopdra mu- ye mecbur kalacaklardır .. Yine bu tak· 
habirimizden bize gelen haberlerden an .. dirdc İngiltere bu aon günlerin bütün 
lıyoruz ki İngiltere yeni teklifler yapmak hi.di.selerini umumi efkiTa bildirerek 
niyetinde değildir.. Bu meselede yeni yeni tehddüs edecek vekayiin mesuli· 
bir teklif yapmağı Roma ve Bcrline yeti kimlere ait olacağını gösterecektir. 
terketmiıtir.. Bu hiikümetlerden bekle· Londrada VJlziyetin büyük heyecan
nen teklifler kabule oayan mahiyette ola- la takip edildiği muhakkaktır .. 

Harba mani . olmak icin 
B. Corbinin Londradan hareket ha· 

·······································~····························································································· 
Sark misakını 
.:.; 

imzalıyan nazırlar 

M. cemiyeti toplantısından istifade 
ederek Cenevrede içtima yapacak 

Filistin meselesindeki 
addedecektir 

lngiltere, Suriyenin 
vaziyetini tahrik 

ATap ve Siyonist liderleriyle Filistindeki Jngiliz komısen 
Londra, 24 (Telsiz) - Cenevreden dır .. Şark paktJ ayni devre esnasında 

bildirildiğine göre Milletler cemiyeti Milletler Cemiyetine tescil ettirilecek-
asamblesinin toplantısından istifade tir .. 
edilerek, Şark paktını imza eden dört Şark pakbnı imza eden devletlerden 
devlet hariciye nazırlan cylUI ayı için- hiç birinin resmen Filistin meselesine fi .. 

de Cenevrede bir toplantı yapacaklar- li bir müdahalesi varidi hatır değildir .. 

~nse bu kararda istical etmek Bu devletlerden yalnız Irak bazı kuyud 
bin kat hayırlıdır. serdetrniıtir .• 

maslarına devam ederek Filistin mese

J~sin~~ . 1ngilterenin takip ettiği siyase-J 
tın Fılıstın aleyhine bir tertip olmadığı 
gibi Arap &lemi aleyhine de teveccüh 
etmi' bir hareket olmadığını temin ede
cektir.. ı 

Suriye makamlarının FiJi-:;tİn i~ine 
müdahaleleri minalı görülmüştür .. 

filistin meselesi Milletler Cemiyeti 

asamblt!!inin ilk toplantısında müzake~ 
re edilecek ve mandalar komisyonunun 
kararına intizar edilecektir.. Mandalar 

l<omisyonu ·bu projeyi muvafık bul
madığı takdirde, yapılacak tadilatın tat
bikine lngiltere itiraz etmek. niyetinde 
değildir .. 

Roma, 24 (ö.R) - Suriyeden ge· 
len haberlere göre Suriye Filistinin tak
ıımı projesi aleyhinde bulunmuştur ... 
lngiliz sefiri Suriye başvekilini ziyaret 
ederek Filistin meseleıine Suriyenin mü
dahale arzu•unu lngilterenin bir tahrik 

' 
iktısadi meseleleri berta-

raf etmek · lazımdır 

BB. Van Zeeland, Eden 
.. Brüksel, 24 (A.A) - Belçika _kralı j Yeni teşkilatın asıl kıymeti umuma 

dunyada yapılacak ekonomık yenı teş· mahsus daimi ve müstakil va.sıflara ıa• 
kili.ta dair bay \/an Zcclanda bir mek- · hip olmasında görülecektir .. 

tup göndermiştir .. Bu mektupta ezcÜm· Kral mektubunu şu suretle bitirmek• 
le ıöyle denilmektedir : 

- •Sizin birleşik Amerikaya yap-
tığınız tetkik .seyahatinden sonra F ran· 
sa, İngiltere ve Amerikanın bugün bü
tün dünyanın talep etmekte olduğu da
ha İyi bir nizamın tesisine iştirak etmek 
arzusunda bulundukları görülmekte

dir .. > 
Bundan •onra kral mektubunda ekono· 

tedir : 
<Eğer hakikaten muharebeyi berta .. 

raf etmek istiyorsak ekonomik mese-
leyi en geniş, umumi şeklinde derpiş et .. 

mek cesaretini göstermeliyiz.iptidai mad 
delerin ve mübadele va!'lıtalarının tcv• 

zii. işin beynelmilel bir şeklide "ıakıimi, 
zirai v~ ıınai milletler aras~nd.a müvAze• 

mik bir teşkili.tın tesisine önayak olması- ne tesisi ekonomik me;eleainin haohca 



Bir okuyucumuz yauyor: 

Tepecikte Cevizli sokakta 

oturuyorum. Kışın bu sokaktRn 
nasıl evlerimize gittiğimiıi biz 
biliriz. Fakat şimdi yaz olduğu 

halde, tozdan dumandan ve bir 

de Halkapınar çeşmesinin dai
ma akan au larmıo bir mecra 

bulamayıp, bCtün sokağı ça
mur deryasına döndilrmesinden 

oaşırdık kaldık. Vaziyet, umu
mi sıhhati alakadar ettiğinden, 

kıymetli belediye reisimizin bu 
sokak hakkında ilgilenmelerini 
çok rica ederiz. 

Takas komisyonu 
Dün bir toplantı yapb 
Takas heyeti dün öğleden evvel Tüı:. 

nf istc ofis müdürü B.Cemal Ziynnın baş
kanlığında toplnnarak takas işleri 

rafında bazı kararlar almıştır. .. 
BayOmer Kaya 

Şehrimiz üçüncü sulh ccuı bUkimi B. 
Ömer Knyn. mezuniyet müddetini ge
çinnek üzere dün Bozdağ yaylasına git
mI_şlll'. 

.. ·"' . . . ~ . ~· -~~ 

Birinci Kordon .. 
da kain TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
22 temmuz 937 cumadan itibaren muhteı em. halkımın görülmemiş iki filim takdim ediyo: 

BlRIGITTE HELM tarafından 
temsil edilmiş Fransızça sözlü 

müe,sir aşk hilciiyesi 1- UÇURUMA DOGRU 
rZ72ZLZ7-7.7JJ..zz7.ZZZ7../YX'LZ7.ZLZZ7X7JCZ77.T.LZZ7...TLZZX7.7..7.z7IrfLZ7..ZZ-LZ7...7..Zl 

2- LI RZULA 
'r.zz.zzZ.U.zz:o'..LTL/JJJJ.ZZ7..7.z7..7..R~27.J(7.ZZZ77..727..ZZ-L7J.7.ZllZU.zz7.J:7.J-7....z7-.ZJ'C 

SEANS SAA TLARl E 
Hergün : 
Uçuruma Doğru 3 - 6,5 - 9,15 de 
Gençlik arzuları 4,45 - 7,50 de 
Cumartesi. pazar 1,40 da Gençlik arzuları 

-----... .. --

MARTHA EGHERT'in gençliğe 
hediye ettiği şarkılı 

muz i\rn' ı operet 
Jrzzzy~7_;rJJY"L7.JfZ7...zzzz.zL27J.717.ZZZZZZZ7ZZZZZ:Y7.:T.Z; 

Filimlerin lzmirde ilk d efa gösterilme
sine rağmen fia tlerde değişikli k yoktur. 

Duhuliye 20 
Küçük ve talebe 10 kuruştur. 

ılın~ 



.__ '14 TEMMUZ PAZAR 19J~/ YENi ASIR 

F;;telli Sperco 1 "'" N. V. Olivier. Ve Şü. 
Vapuru Acntası W. F. H. Van Der LıMITET 
aov Zee & <:o. Vapur acentası 

ALE NEERLANDAlS DEUTSCHE LEVANTE LINIE BlRlNCf KORDON REES 
F KUMPANYASI HAMBURG BiNASI TEL. 2443' 
~ . «CHIOS:. vapuru 16 temmuzd~, Lllcrman Lines Lt.d. 

tip il ON vapuru 9 ~uzda g~- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
....... ~~ • Varna - Koatence lı- ve Bremen limanlarına yük alacak- ELLERMAN UNES L TD. 

Doktor Operatör 

Sami Kof atçı 
'-" ıçin yük ala~aktır. tır ORA ı o w 

S\Tr-..., · • w GO vapuru agustosta Muayenehane: Birinci Beyler 
• ı:.nSKA ORlENT UNIEN eKONY A» vapuru · 7 agustosta Ll l S d r "k 

BIRKAı..AND motörii 5 tem- bckieniyor. Anven ve Hamburg li- verpoo ve vansea an ge tp yu No: 36 Telefon 2310 
llalJı.cla beki kt 1 R erd manlarından yük çıkaracaktır çıkaracaktır. Evi: Cöztepe tramvay cadde-
~ı- enGdme • e o u~,-~~ am AMERtCAN EXPORT UNE. S I:.ESBtAN vapuru 20 .ığustosta 
1:..._ ~ -a - ynıa ve NUUJr.1ınavya 

1
• ıi 992. Telefon: 3668 

"'lllaftlan için yük alacaktır. The Export Steamahip corporation l..Ondra, Hull ve Anversten geııp l-26 ( 4Sl) 
ZE:<a.UG.A POLSKA A.B. «EXT AVI~• vapuru 7 ağustot'a yük çıkaracak ve ayni zamanda Li- __________ ıc..--..._. 

Kumpanyası doğru beklenıyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak-
lECHtsT AN vapuru 21 tem- timor. limanları için yük ~lacakhr. tır •• 
-~ L'-1 kt 1 An Pıre Aktarması Seyn Seferler l S w 

NOT : Vürut tarihleri, va
pwların iaimleri Ye na•lun ü.c
retlerinin doğitikliklerinden me· 
ııuliyet kabul edilmez. 

"·' . ucx enmc e o up ven- ·EXCALIBUR 30 ALCERIAN vapuru agustosta 
~1nıa D . 1. l . . <, • » vapuru tem- k 
Nlc ~ antzig unan an ıçm muzda Pireden Boston ve Newyork gelip Londra ve Hull için yü ala-
Sf:avı ır. için hareket edecektir. 47 .. ra .... r __ ......,,... 

CE MARtTlME ROUMAIN «EXETER» vapuru 13 ağustosta 
Jl!V • 

el.. SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Newyork için h<!
lba~ - Cenova ve Manilya li- reket edecektir. 
--.niçin yük alacaktır. SEYAHAT MODDETI 

Yolcu kabul eder. Pire - Boaton 16 gün 
bincwö hareket tarihleriyle ilin- Pire - Newyork 18 gün 

~ deiifiklilderden acenta ~ «GEORGES MABRO» vapuru 
~ lcabUJ etmez. 23 temmuzda lakenderiye ve Port Sa 

1-' -... faZla mal\ımat almak için id limanlanndan mal çıkaracak ve 
~ $s.en:o vapur acentuma mü- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
·~ edilmesi rica olunur. limanlarına hareket edecektir. 

'll:ı.EFoN : 4142 / 4221 / 2663 SERVlct MARJTtM ROUMAIN 
il• Bucareat 

fi «DUROSTOR» vapuru 31 tem-
Diş Hekimi muzda bekleniyor. _Köstence, Sulin~, 

1 L.1ullaL Nacı· ~~~c::~~:n~ RUU il «JESSMOR& vapuru ~.!_ 
ta bekleniyor. Liverpol ve Anvers 

ff ORTA ÇSU limanlanndan yük çıkaracak ve Bur-
lfaataı.nm Birinci Beyler gaz, V ama, Köatence, Sulina Galatz 

...._, ve lbrail limanlan için yük alacakt.tr. 
-._.. 36 numarda bbul eder. DEN NORSKE MIDDELHAVS-

8-L.la 9 - 12 UNGE OSLO 
Öilecleıı aoma 3,30 - 6 « BAALBEK> motörü 24 tem-
Ranclevn için telefon ediniz. muzda bekleniyor. lıkender1Je, 

TELEFON ı 2948 Dunkerk ve Norvec limanlan için 
:!~----;;.;--;_,;;.~yük alacaktır. 

:····································································· • • • • • • • • • • • . 
• • • . 
• • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

! Sıhhat eczanesi ~ 
• • . -• • 
5 Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 
S Karş1sında : . : . -. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•i l ahta kurusu, 
llek · . . k . • sıvrasıne , 

~•re, 6rümcek ka-
·•tı , 

kta, güve ,yakar-

~b~ •lueb ve yılan 
1 

1 akciğeri bu
t111ın 

'Yan hayvan-
tıkıart "ld" k j,.· o •nme 
~lb ft . d .. nnın son bul-
~ "ıu kat'i formül 
ltrine hazırlan._.,, 

VJı· . Amerikan 
b •z: llıarka ilacın 
tr bo d 

la ·ı. J a amba-
l~d Ve dökme ha
fi e •sla en ucuz· 

•tlcrl d e depomuz-

tı~ .. bin. Toptan-
•ra hh· k llıu ım is-
Otıto 

ttlf Yapılır. Sor· 
'tap''• hemen ce

~criJir 

""'t l'cltfo
0

n 3882 __ , 
.}'ire belediye reisliğinden: 

~., iiı Y~rmi lira ücreti şehriyeli müessesemiz Elektrik santralı 
~•lıılnakınistliği vazifesi müohaldir. Belediye encümenince tasdikli 
i•da 'ha tali1Latnamesine göre bu vazifeye istekli olanların aşa
kad, Yaııh vesaikle nihayet 29-7-937 Perşembe günü akşamına 

l r belediyemize müracaatları ilin olunur. 
2 - Nüfus hüviyet cllzdanı 
3 - Askerlik vesikası 

- li" ~ usnü hal vesikası 
s :: Sı~bat raporu 

diltl Hukümet ve sahibi salahiyet belediyelerce tasdikli ve 
tde11 llıbo~örJerini idareye iktidar ve liyakati bulunduğunu tevsik 

6 lıyetname 
1ılerj~ ~ukandaki vesaiki ibraz edeceklerin torne ve tesviye 
'dttcld e ~dareye kafi iktidara bulunacak ve bu gibileri ibraz 

erı bonservislere istinaden tercihan alıoacaktır. 

.,......_. mukablllnde bOyOk bır tOb PER:-t' 
lOOEN T d•f macunu olabıllrsınıı: 

PERLOOENT fennf bır tarzda hazırfa~. 
mıf, iyi, idareli va çok hot lezzete malik. 
olub, netest serinletir ve dlflort .ma-~ 
kemmel surette termıler., 

TURAN Fabrikaları mamullbdtr. Aynı zamanda Turan 
tuve 1et Hbunlarım, traş aııbunu ve knmi ife gOreJlik krem
lerini lrnllenınız. Her yerde f.lahlmaktadır. Yalnız toptan sa
hılar için lrmlrde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen• 
teJik Nef'i Alcvaııh ve J. C. Hcmsiye müracaat edinis. 

Telefon 3882 

ZAFiYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

tSTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEM! 

iktidara 

FEVKALADE 

EYt TESlRt 

_ YARDIR 

Posta Kut. 224 Telefon E4S& 

Diş nıacunlarının incisi 

Onu kullananlara diılerinin temiılenmesi beyaılanıp parlama!. 

ve kat'iyyen çirümemeai gibi blUUn bayat ıürecek bır muafiy~ 
verir. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radyolin 

NASl~'ilACl · 
KAt:iZUK 

Doktor 

Ceıns'in 
Nasır 
lLACI 

ırr .. 
OZAQ.J 

'. '\ . .~ ,--

DOKTOR JEMSiHı 
En eski nasırları bile pek k11a bir zamanda tamamen vı 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her ec%anede bulunur • 

Ciddi ve milessir birnasır ilicıdır. 

r BRONZ 
Elyafı ve yaptlması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların lavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dlflar le· 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIOIGI 

DiŞ .FIRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

--------!----------------------· 
Her işte kullarıılan 

~ 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet knbul et
mez fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 



Sabıfe ıu YENi ASIR 
u 

25 TEMMUZ PAZAR t931d 

ilk •• •• uzum dün lngiltereye · sevkedilmiştir 

BAlebek vapurunda güzel bir tören 
Dr. Bade yaş üzümlerimizin Avrupa piyasalarında Bulgar üzümlerine faik 
bir mevki kazanacağına kanidir. · Bilebek vapurundaki toplantıda 

ihracatımız Üzerinde samimi hasbihaller . yapılmıştır 

Zeytinyağ ve sebzelerimiz için Norveç iyi bir pazardır· 

Jlk Ya§ ii.:üm mahsulü. vapura yüklenmek üzere şatlara tahmil edildikten sonra 
Hükümetimizin önemle, alaka sının ilk semeresini alırken endişe 

ile üzerinde durduğu yaş uzum içinde idi.. Frigorifik tertibatı haiz 
ihracatının ilk adımı, dün lngiliz olan Norveç bandıralı vapurun Lon
pnzarlanna gönderilen ilk yaş üzüm draya gidişine kadar bu endi§esi de
partisiyle ablmış sayılnbilir.. Mu- vam edecektir .• 
vaf fakıyctli bir organizasyonla ba
şarılan bu işin müstahsile uğur 
getirmesini temenni ederiz .. 

tık yaş üzüm partisini hazırlıyan 
·ve mezbahanın buz depolarında 
muhafaza eden üzüm kurumu, 
bunları dün sabah ken"m depolarına 
getirtmişti •• Üzümlerimiz fenni usul
lere gerek Arjantin tipi ambalajla 
hazırlanmıştı .• Yaş üzümün kutula
n, tıpkı yumurta sandıkları gibi 
kafesli idi .. ince kağıtlar arasında 
muhafaza ediliyordu .• Kutulara ta
laş konulmamıştı •. 

ACENT ANIN CEMll..ESl 

' 1 

B. Mussolini ta-'' 
Mussolininin son makalesi de bet ,ıcJI 
de kat'i bir hareket yapılacağın• 
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Sahife l 
:······································································· 

r-""! Japonyanın hakiki çehresi ~ ...... ·- ) 

' 
: •.•••.•..•...........••..............................................•. : 
• 

o 
• • • • • • • • • • • • 

s a r aı 
~60 senede nüfusu on misil artan. Nan Kin Belgrat radyosu jAmerikada !bıı ananaperest şehrin hususiyetzl 
=u : Anlaşmayı kabul Izn1ir .. fuarı hakkında neşriyat Ali divan mese esi i nutu ıya ay ak sesi.i etmiyecek mi? yapmağJ kabul etti Vaş;ngton, 24 (A.A) - B. Roo-

• Pekin, 24 (A.A) -Nankin hü- - - --- sevelt gazetecilere Senatonun fıli 
: kümeli büyük erkanıharbiye reis Bclgrad, 24 (Hususi) -- Belgrad ' neşriyata 15 ağustos tarihinde ba§- divanın ıslahı projesine karşı aldı· 

muavını general Hsiuncr Ping dün ı' kısa mevceli radyo .müessesesi 93 7 lanacaktı~ ... <?n bet ağustos gün~ ğı vaziyet hakkında her hangi biı 
gizlice Hopeinin cenubi şark.isin- enternas>:onal lzmır fuarı hakkın- Yugoslav dılıyle F ran:ıızca, on yedı beyanatta bulunmaktan imtina et• 
de kain Pao Ting tu şehrine gel- İ ~a neşrıyat yapmağı kabul etmiş- ağustosta Türkçe neşriyat yapıla- mıştır .. 
miştir .• Bu ziyaretin maksadı ma- hr. . cakt?r .• Neşriyat. saatleri Türkiye Ali divanın ıslah projesine mu• 
halli Cin liderJ .. ri ile görfümektir lzmır fuarı hakkında yapılacak snatıyle gecelen 8.30 dur.. ! h l'f b I l .

1 
. ] I 

• w • • a ı u unan arın ı erı ge ene-
S:mıldığına p,öre general Hsıung -- [ . d b. . . l A A d · s 1 U 'd d l · t .J:Lu •• -" ' rın en ırısı o an ayan azasın an Pıng general Sung _ e ı anh an Span.ya a CeSe erzn QQJ1i1l!U SQTl bay Burke dün beyaz sarayda bay 

Japonlara karşı aldıgı hattı are- . . ... 
keti hakkında kendisini tenvir etme- asf alzgv a sebep olu yor Roosevelt ıle ~oruşmelerde bulun-
sini talebeyliyecektir.. . ____ .. _.._ ,,: muş.t~r:. Bub zıyar~tth kldemd okb~at 

Şanghay 24 (A.A) --- Çin rna- Teruel, 24 (A.A) - Havas a1·an- l . d h .. ' 1 d f ed b'l partısırın u pro1e a . nn a ır· 
. . '. d J set crı a n sur at e e n e 1 me- birine muhalif bulundug-u neticesi hafılı on hır temmuz a apon ma- s h b' · b'ld' · 1 · · · :ı • ed' • · 

k J ·ı H . k basvekr·ı· ı mu a ırı ı ırıyor : en ıçın taı~vıye ılmıştır.. çıkarılmaktadır .. 
am arı ı e opeı şar ~ ı Beşinci kolun iki haf ta süren 

Geneung Sey Unan arasında yapı- gayretlerinden sonra istirahate hak Şiddetli sıcakların tesiriyle bu Bisiklet kampında 
1 ı ı kk d Japon har tl · t f .. h.. ·· ·· d 1 an an aşma ıa ın a ·-· - ettiği cephede dünkü gün nisbeten cese erın e essu u yuzun en sa - Ankara, 24 (Hususi ) _ Bisiklet 
biye nezaretinin ~ü?k~ ~eb~ıgı. h~k- 1 sükunetle geç!lli~tir .. Sıhhiye servis- gın hastalıklar çıkmasından korkul- kampına alınan bisikletçiler mun• 
kında her hangı bır fık~r ılerı sur-1 leri lıükrnetçilerin terkettik1eri e& l t d 
mekten istinkaf etmektcdır .. Bunun- mat a :r.. lazam bir şekilde antrenmanlarına 
Ja berber ayni mahafil eğer anlaş- Alm~n Sovyet .. b devam ediyorlar .. 200 kilometrelik 

Japon kadınları 'k b" ı . C\ - munase atı k ffakı 1 \] . manın esC'lsları hakı aten oy e ıse antrenman oşusu muva yet c 
~ ıak şark hadiseleri dünyayı büyük' lrır geçtiği zehabı~~ düşer ... Göz.lerini Mareşal Çang Kay Şek taraf!ndan neticelenmiştir .. 20 ve otuz ağustos 
J~ııoetanln nlakndar etmcğc başlamıştır. ovalamaktnn kcn<lını alamaz ... Japonya- ileri sürülen dört esasa muha1ıf bu- lzvestı·y aya ~o··re şekı·ı günleri iki idman yanşı daha yapı· 
~ti n~anın Almanya ile sıkı müna~c- nın c~ki fıdetl<>rini kaybetmekte oldu- lunduğunu ve bu sebepten Nankin lacaktır .• 
o~erı ,bugün Tokyoda vnziyctc hakim ğunu kim iddin <'<lcbilir? Bu iki n:i~-: tarafından kabul edilir mah~yette Yugoslavyanın ihracat. 
~ tıskeı-ı fırkanın temayülatı göı.lcri y'Onluk muazzam şehirde yumuşak plilı, olmadığını da kaydeylemektedır · • t • b • ı ı d • Belgrad, 24 {Hususi) -- Yugoso 
"tt §arka çevirmiştir. Dünyayı ateşe rcng<lrcnk kimonolar çiçek açmış gibi-j Gayri resmi Cin mahafilinin ka- ) J arıy e norma ır lavyanın 937 senesi ilk altı aylı~ 
h._ecek Utnunıi bir harp kopacaksa ilk d.ir. Bu muhtt:scm geçit r~sml içinde naati Sung Sey Uanın ihaneti diye 
''l{lcın ihracatı, geçen senenin ayni devre· "atdır ın ~znk şaı·kta çıkacağı kanaati Avrupa~ı .kı:afetiyle geçen adam bir 1 tasvir ettikleri hareketin Na~ki~ AJ f} . • h b ) deki ihracatından bir milyar 190 
~k · Boylc bir zamanda Japonyayı çıban gıbı goze hatar. Meşhur Porte- tarafından yapılacak her hangı bır man şe erJnJO arpçU eyanat a- milyon dinar fazladır .. 
Çtı1._llt ~ Çchl'esiyle tanımak i'>iiyen pl'k kiz muharriri Gucrra Maio cAvrupaiı 1 askeri hareketi her zamandan daha 

ıı;ur ' d d ·k ft t d·ı· Gu''mru··k Çr.k • Gazetemiz bugünden it.ıbarcn kılığında bir Japon çok soğuktur.> eler. ziyade gayri mümkün kıl ığı mer- rJ D a 1) ŞJ 3 ye e ) J YO r 
~L enteresan bir reportaj serisi neşre Filhal,ika sinema, müükal ve dan- kezindedir .. 

lıt:k Yor. Okurlarımız bu sütunlnrdn singlerdc çalışanlar istisna edilirse Av-1 Tokyo, 24 (A.A) --- Domei ajan- BAŞTARAFI B1RJNC1 SAYFADA nnfilnc de tevafuk ettiğini tanıınnk mcc- kac, akc, ılığl 
ll>'J aı ~ınan Japonyayı hakiki çehre- rupalı kıyafçt J:ıponlara hiç yarasınaz. sı bildiriyor : h buriuetindc knlmıstır:. 

c b • b. l f angi bir ümit beslediğimiz yoktur. " ~ B • h r. d 6 J ore ileceklerdir. Hele Japon kızları Avrupakfıri tuvalet- Şanghaydan ~elen ır te gra a . . . Bitlerin bundan sonra söyliyeceği nu- lT arta Q 
göre merkezi Cin hükümetine men- Yalnız §Urasını kaydedcrız ki, Hıtler k 

tu larm ve yapacağı hnreketlerin ken- k • • k / d ~ = sup olup cenubi Hopd mıntak:ı- Sovyetier birlit:ıi ile normal münasebat dis' · b b d" lŞl ya a an l 
1 ı mm u son eyanatına uygun uş-

~ sına giren kıt'ahmn mikdarı yüz k1un-.s"nin umumi sulh unsurl::ırından miyeceğini kaydetmek çok enteresan Ankara, 24 (A.A) --- Geçen biı 
elli bin ki!:iden mürekkep sekiz fır- birisi olduğunu ve iki memleketin me- olncaktır. bafta içinde gümrük muhafaza 
ka v~ otuz tayyareden ibarettir. teşkilatı biri ölü 61 kaçakçı 322 

Sırp p1 atrig~ i öldü Bı'r çok lnkı·ı,·z vapurlar- kilo gümrük kaçağı, 60 kilo inhi-
B 1 d 24 R d \ ~- 1:. c;r; kaı;aiı 11e ~~1 k~k~ı bayvariı _.,_f::~r~a._.• . ..... <!.~ ... \'Ot,_;-:ü 1 ~ ie;•ln ablokasınıyara- ele geçirmiştir .. 

Sırp crlodol<s başpatrj~i B. 'Thorezı·n bir nutku 
Varnada Befgradda vefat et· • • d •t 
miştir. Petrenburg l'ahiyat fa. ~ak Asturıye gır l er Paris, 24 (A.A) - B. Tho· 
kültesi mezunlarından olan il rez dün akşam komünist par• 
patrik 1905 senesinde lstanb.ul tisi merkez komitesinde bir · 

d k h. ı· w • t · d 1 Santander, 24 (A.A) -- Bir çok lplanı tetkik edecektir .• 
orto o s ra ıp ı~ıne ayın~ ~ • nutuk söylemiş ve bilhassa 
miş ve Türkiyeyi öğrenınıştır. lngiliz vapurları son zamanlarda lyi malumat alan mahfellerde k 
Prens Pol bu ölüm münase· şim.ali ispanya sularınd:ki Nasyo-ısöylendiğine göre daha ikmal edil- demiştir i: 

1 betile l<iliseye teessürlerini nal~st. ablokasını. yar~aga ve As- memiş olan mevzuubahis plan - Gelecek sa ı günü an· 
bildirmiştir. turı lımanlarına gırınege muvaffak ancak tali komitenin toplanhsında )aşma komitesinin top!anhsında 

~ H b } 1 olmuştur.. 1 murahhas1nrın ittilaına arzedilecek· Sosya!ist ve komünist partileri 
,..,.,....,J.ai;'.>ipMlo•n.yada gençlik hareketleri a er er ya an ffil t.ı;.d~a, 24 (A.A) - Röyter ajan- tir.. bir halkçı!ar cephesi kongre• 

J?ı •• osAKADAN 1LK MEKTUP ı lcriyle cazibelerinin büyük bir kısmı- Rahat, 24 (A.A) ·-· Havas ajan- ıSJ Ye~~ıyı~~iliz planı hakkında res- 'hBı· u plroj·edı· e ı?n ddörkt. temmuz, tıa- inin kıplannıasını ve Sosyalist 
ı,._''4llt 1'• • 1 Japon kıı.ı h b. · b'ld. · . rı ı ngı ız p anın a ı rn~se e er K t'l • ·

10 
bir 

"il it ··· ~uk .•• Klok ..• Kluk... Be- ru kaybederler. Kımono u - sı mu a ırı ı ırıyor · .. mi malumata nazaran yeni müna- . . .. A ve omünist par ı erıo -
t1"ı-;ıy<!lncrler nltında Mickey Mouse'un nın gözlerinde ışıldayan bir yaşama ne-I .. İyi ;ffialumat a!an mahfclllr .. hu- ka_şalara girişmekten ziyade muhte- hat~t<l·da 1 b~re~ bırer dut~ı::I~n- 1eşme mukavelesi imzalanmaz· 
lliııliıı an 1'llilziğini hatırlatan bu gürül- . bcpli sebepsiz tebessüme amade kumetçı İspanyaya Fransız e)ıyo- lif hükümetlerin vaziyetleri hak- "~.k~. ırm1 e en .. ususu~..ı?ı a a .a kr dan evvel (Cabi Acile) birleş· 
h. akisle · to 1 J h tın şesı, se . b k •-tlıl k •asır ınerleri gönderildiği hakkında Al- kında u-um·ı bı'r tahk'ıkat ı·crasını hu umet ere muracaat cyı me.~~ı te -
"<{:il rı P anır. apon aya ın kl d b ac:: a ..... ı « • ı ··• 1 k d melerı·nt' talep edeceklerdir. 
ltt_. l'old:ı.,1d b O her an duda arın a ır ~ : man gazeteleri tarafından yazı an . t'hdaf ett'-· d'l ktedı'r lif edi eceği teeyyüt etme te ır •. 
~t , ır u ses... nu . . B r . zzam maga- h . . . ıs ı ıgı zanne ı me • _._e!!!~~===!!!!!i!:!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!~!!l!!!!!~!l!!'!!'!"-1!!!9 ~'-'Odun, parke caddeler veyn çakıl Parısın veya er ının mua . ı aberlerı tekzıp etmektedır. 1 Londra 24 (AA) -- Röyter ajan- -"" 

>o '<il' Uıc..ı-d d bil'. . . K.. zalarına buradaki safiyet ve tnzelık Ayni mahfeller ecnebi lejiyonu- bildiriy~r· · ~ •uı c uya ıısınız. oy b 1 . h. b' k • A sı . 
~ llın bozuk kaldırımlarında sar- tuş1nrını füivc ediniz Oskayı u muş na aıt ıç ır ·.1.t anın vrupaya 1 Ademi müdahale tôli komitesi 
~ ~ı::rnurda çalkanır, çakıllar üzerin- olursunuz. Elcktril. ışıkları içinde yü- ı ha.~~ketk etmek ~zerb re~nc:_sden gelecek haftanın ilk günlerinde top-

() "''ie:r.. zen gcnis vitrfolcrdc bnlmuınundnn mu .ahre at ketm~mış u un ugunu !anacaktır .• Komite lngiliz hüküme-
~k ll'Un "'""' • • • . ~ • • k tasrı etme tedır.. . · d · "d h 1 · · · · · d 

'<111 """ıni bogmak leudretmı haız yapılmıs mankenlerde bıle aynı sıca - B dl tının a eını mu a a e ışını ıçın e 
t_ . l'alnız. knrdır Fakat o zaman da 1 k d:ı; L B d .. A\rrupalı roplar, • San er bulunduğu çıkmazdan kurtarmak 
~ b · ı vnr ır. ura .. • ak d. l · h 1 ttı ~ 
~e: ~ddisini cezalandırmak için orada ipek kuşaklı kimonolar cazip Varşova, 24 (A.A) - lsveç m sa 1Y e eksperlerıne azır .:..! 
~% ız. izlerini bırakır. Japon Gc- renkleriyle 1..-ucaklaşınış gibidir. hariciye nzm B. Sandlerin 
l4' % ın (bklıo nalınlarunm andıran Gözleri çelen bu manzaralar karşısın- Ağustosun ikinci on beş gün• 
~~~a~uçtur bu) gürülttisünü sus- da Osakanın genç kızları, yaşlı bayan· lük devresinde resmi bir 
.~ i~ lazımdır. Osakada bu sese o ları uzun uzun dururlar; Gülerek mü- ziyret yapmak Uıere Varşova• 

Belcika 
' Kralı Pariste k ":" alışırsınız ki bir daha onun far- M ya gelmesi beklenmek!eclir. 

~ hile . nakaşalnr yaparlar \'e uzaklaşırlar.« us 
t :ı-lett ~ olnmazsınız. Bu meınlekctı k 1. . .11 ·radc edilen bütün bu k Paris, 24 (A.A) ·-- Belçika kralı ~il ıgtnız. .. . d 1 mc> e ııne:;ı 1 c Sovyet bı·rıı·g" ı· şe er 
"I! g zanıan, uzenn en sene. er b .. f. b" saat 12.40 da buraya gelmiştir. 
~~h ~ nnrin ayakları t"ısıyan tahta sevimli, caz.ip kndın yığını u un ~- rabrı·ka' /arı Paris, 24 (A.A) --· Fransa reisi-
\. \ıçl.nrı '" yük sehirl<>r halkı gibi mağazaların \'ıt- J ı 
~ b l~· n sesi sizi çeker. Tanıdığınız :ı V • cümhuru ve Bayan Lebrun bugün 
~lala ı <le sevdiğiniz Japon kızlarının rinlcri i>nüncle durmaktan hoşl~ır. e Sovye~l<:r ~irliği teker fa~rık~- Belçika kralı' ile kont de Flandare 
~ b~nı ~..atırlnrsınız. ~inlerccsi için- siz bu mütebessim kuklaları. tak.ıp e~e- larını?, ikmc.~ bet. yıllık plan bı· 1 §Creflerine bir öğle ziyafeti vermiş-
d · l.i • gun yolda size tebessüm edeni rek Japon hayatının mahremıyetine gır- dayetmde, gundelık randımanı, lerdir .• 
)il~ llUrsUnuz. Takashimayadaki bü- miş olursunuz.. Kimono, çamaşır, ~O- ı 9.72.800 kental idi. Yeni yeni fa?.- A -'emı· mu" -'ahale 
~"ıl~ll"ıağ<l7..aln~ be k 1 . al daya müteallik binbir çeşit eşya reJon- nkaların yapılması, mevcut mu· Qı Qı 

·•"<Q} ... ının ton ·emer erı - l • lAh d'l • ·h 
l'i •. geçe w •• ları büyük Avrupa mağaı.alarındakile- essese erm ısa e ı meıı ve nı a· komı·tesı· 
·"il <nı . n Yığın yıgm halkı gozle- t k · l b 
ıı,. Ünde 1 rin aynidir. Yalnız bu reyonların arka- yet s a anovıstçe ça ıtmaya aş- . •. 
l' lllUrna . can andırmadan bu ve bu- .. .. .. . }anması ikinci beı yıllık planın Roma, 24 (Ö.R) -- Ademı mu-
'· sıl &~riiltülerin akislerini du- sında dolgun yan,~.~lar~, ku"~~zc~kbi;1~:~ ıonları~a doğru bu randımanı dahale komitesi bir çıkmazdadır ... 
~ltı ıı-ı ~~vımli Japon kızları, nalın- pırıl pırıl ya~an goz.lerıyle ~~ .~ ir l.650.000 kentale çıkarmıştır. ı Berlin ve Romanın teklifleri bek-
"llJ.Jı.ıkJa Usaacle ettiği nisbcttc bir ça- dın vardır. Sıı. yuklaşınc~ yuzunde b. Fabrikaların gündelik ran· !eniyor. 
t~etle klik... Klak... Klok... K1uk tebessüm dnlgnlanır. Kımonosunun bır dımam bu müddet zarfında yÜzde 

~tı4ı11~ Geçerler ... bu nalınlar Ja- plisini hafifçe çekerek ~ğilir. Orada tc- 69,9 nisbetinde fazlalaşmış ve se- ı•gu t 
4' lliıt hatıramda kalan cazibelerinin sacliifcn satıcı başka bır kıı. d:ıha bul~- nelik istihsal de 1933 senesinde • 

Ça ını teşkil ederler. nursa tebessümünü izhardan evvel mu- 56.200 kental iken 1936 sonunda • 

ll;.I" OSAl{a ANANAPERESITJR samahnkaı bi: gözle bakacaktır. Bir y:- müessese başına vasati 109.200 Konferans verdı 
'c~ tasralı sayılan Osaka halkı bu hancı ... Düşünün bir kere ne kadar eg- kentale varmıştır. . - . . 
' lllı§eh:rindeki büyük faaliyete 'rağ- lenccli bir şeydir bu... Günde 30 bin kental işleyebile- Manısa, 24 <17ususı} -- Şehrımız-
~ b tı.nalarına sadık kalınıstır. Bu- Buraya giren yerli müşteriler mensup cek olan ve tamamen elektrikle de bulunan Manısa mebusu .bay Tur-

~bırindcn bambaskn iki Japon oldukları muhiti gösteren bir hususiyet~ işleyen Kupiansk fabrikası da iş· gut. hu akş~m saat on sekızd~ ~nl-
ıt l;q. gıbidir. Taknshimaya m~- taşırlar ve bunların hepsi Osakanın taş· ı temeğe hazır bir hale getirilmiş- kevmdc hır konferansB~e~ml ıhştır .•. 
"t lllın d k • · .. . . . . l873 • Konferansın mevzuu « uyu{. arp-
,.,. \> l e oru tıpkı Paris - Lon- ralı hususiyetlcrını aksettirırler. Itır. d'. ·k d. b' 
• 14~lll- a Ncvyork w 1 d k . d 0 k üfusu 290 bin kişi Oçüncü beı yıllık plan zarfında ten sonra unya ı tısa ıyatı ve ı-
ll_~l.ll'. /\. . mngaza arının e o- senesın c sa anın n 1 • • . l d · ·ktısadi vaziyetimiz» idi .• Kala-
~. 1 ~nı intizam ayni azamet idi 1933 de bu nüfus iki buçuk milyona iıe, her hırı 50 bın kenta ran ı- bzım1 kı b. d' l . . k·tı . konfe 0 ~dar Japon 'bı·r hnlk ı·le do·~ . mania müteaddit yeni fabrikalar a ı b ır1 ın eyıcı 1 esı - • 

çıktı. • ıansta u unmuıtur .• 

~s.:o.N .·. fi~}AB.E'R· 
:-··'!!...,.. ~ :·\ . , ..... 7... . . . ~ 

ltalyan mektep gemileri 

İstanbul, 24 (Husui)- Romadan gelen haberlere göre Italyanların (Ame
rika Vespuci) ve Kristof Kolomb) mektep gemileri ~·akında 'lstanbula gc. 
l~rek 15 Ağustosa kndar kalacaklardır. 

Adliye işlerinin sürüncemede 
kalmaması temin edilecek 

lstanbul, 24 (Telgraf) - Hakimlerle adliye mcmurlnnnın mezuniyetle· 

rine dair, vekaletçe yeni bir proje hazırlanmaktadır. YC;ııi. esaslara gö~ 
adliyenin yaz tatilinden istifade etm'jyen hakimlere senede bır ay mezunı• 
yet verilecektir. 

Bu projede adliye işlerinin uzun müddet s\irünceınede kalmaması ve 1~ 
lcrin süratlc görülmesini temin için h\lkümler vardır. 

kralı dün Pariste Fransa Belcika ., 
Cümhurreisiyle görüştü 

Pris, 24 (Radyo) - Belçika ~\ üçünci.i Leopold refakatinde kardcşf 
Flandar düki.i olduğu halde bu sabah Parisc gelmiştir Kral. S?at on -oıro{ 
J!;liz~sarayına giderek reisicümhur B. Lcbrunü ziyaret etmiştır. .J. 

Madrid civarında asilerin taar. 
ruzunaa taarruzla cevap verdi 

Roma 24 (0.R) - Madrid cephesinden gelen haberlere göre payıtabt 
ctrafmd~ çok sert muharebeler olmaktadır. Aragon ı~mtakasında. cümhu
rlyctçiler asilerin çok şiddetli bir taarruzunu mukabil taarruzlarıyle kaı'l-
ıılamışlnrdır. 
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I' ahı-amanlar mahallesinde 

Eski bir husumetten 
bir • c 

\, MiLLt ROMAN SA Yl : 37 Yazan : V. KEMAL 
Bu sözlerim ~ısında :ısabileşen yatının nurlu kuCDğında, göl kenarın.d~ I 1 • • • } " •• •• i ... ı b ~ 

reis ve azalar tchditamiz vaziyet aldılar. tı~kı Gölcük sahillerindır olduğu gı~ı i<l JŞÇI eVVe 3 SOVUŞ U er t o gaz• 

Edirnede 

Ağustosta 

tS 1'EMMUZ P~__.1!!• 

kombina ilk 

kurulacak 

A pulu 
mühim 

er geliyor 
Mıntakasında lıafriyat 
neticeler vermektedir Hücunıa hem de şiddetli hücuma geçti- seni düşUnüyor ve bekliyorum. tşte gU- la tılar, , tabanca patladı 

ler. Fak~t senin aşkın Cemal, baruı çelik- zel ellerinin yazdığı m2ktubu gözlerim- SO n fa 
ten bir irade vermişti. Gönlümdeki vol- le emiyorum. Ne kuvvetli ruhun var Dün sabah Kahramanlarda eski dµllahın üzerine öldürmek kasdiyle Edime, 23 (Hususi muhabjrimiz-' Edirnenin otuz bir kilometr.~ nıe;; 
kanla onların kıvılcımlaru:ıı ezdim. .•. ~iy~a, bir ~lah.csU: Sen herşerc h~- bir husumet·yüzünden bir genç, eli- iki el ateş etmiştir •• Çıkan kurşunlar 1 den) _ Merkezi Edirnede olmakl fesinde Hasköydeki HöyuktekY" 
-Reis bey sjze i~dal tavs~yc c~e~gı- ~ın. Ebedı hır_ bakı~ o.~an fnn~ lı.a- ğer bir genci tabanca kurşunuyle Abdullahın iki yerinden ağır s~rette üzere T rakyada kurulacak olan t pılan ~~friy?t n~tic~inde ~ bll' 

me müsaadenz.i nca edı:rım· ~~zden 1 kın:1e~ ~yun eger mı h -··· Bıça: ağır surette yaralamıştır.. yarlamıştar.. .• . 1 Zirai kombinanın bir ağustosta fa- nm esKı devırlerı~~ ?ıt sera cl-
kaçırdığınız çok h"lymetlı, tehlikelı n~ fani hakimler, mnbudeyc sual sorul 1 Hadise hakkında ~u malumat ve- Hadiseyi muteakıp zabıta der- aliyete geçeceği hnber alınmı~tır.. ızı eşyalar ve mühım parçaJal 
için bize saldırışınız beyhud~~· Benı ~~? OnU:r bu kara topraklarda, ve sen rilmektedir: hal cinayet yerin~ yetişmiş_ve Şük- iLK GÖÇMEN KAFlLESt de edilmiştir.. fı-" 
manevi babamı itham edecegınıze, kaç- ~oı:ıerdcs.~, kısık stsle, aşkın saltanatı 1 Yaralanan, Kahramanlarda Şem- rüyü tabancası elınde oldu~u halele Edirne, 23 (Hususi muhabirimiz- Trakya~~n heme.1:1 ~~~.tar;~ 
ınasına meydan verenleri bulsanız daha onUnde soylenemeı. A siye sokağında 26 numaralı evde yaralamıştır.. den) - Romanya göçmenlerinden bulunan yuzlerce tumuluk ~ 
iyi hareket etml§ olursunuz. Biz al~an- .. Çok üzüldün sev~i~ Faknt. bu fan1 oturan ve amelelik eden otuz ya~- Şükrü, ifades~nde demiştir ki : . 1200 kişilik ilk kafile Çorluya bağlı yük tarih bakımında~ ço~. dhetİ' 
dık, bu bizim şahsi ha1:"11ız. mesulıycti dunyada ıstırab.ın. hızım ~n tab:::: larında Hüseyin oğlu Abdullah, _ Aramı~ hır bu~~~. aydan .. be_~ı 

1 
Marmara Eregli limanına ge~~i§· 1 v~ikalarla dolu oldugu fUP 

ınucip değildir. Fakat sız?- muz ve saadetımız olduguna .. .. yaralıyan da Kahramanlarda Bah- açıktır .. Benı kahve onunde gordu, tir .. Trakya bölgesine yerleştırılc-ldır. 0~ 
Bu sözlerim on1an kudurttu: . Ç~lış:.tmad::m. ~stırap çckmed~~ buyuk çevan sokağında arabacı Yusufun lküfüre ba~ladı •• ~e~.de .. küfür ~ttim, t cek göçmenlerin bu ilk kafilesi-ı Bunların. bir kısmını_n ~ 
- Matmazel dediler. Yalnız sualle:ı-ıhakikatlcrc erışilcmez ve hakıla aşklar evinde kira ile oturan otuz altı ya-lbana bıçak çektı ••. ?ldurecekti. Ca- nin istirahatleri temin edilmiştir.. ne kadar gıden ço~ csk~. ~ 

ınize cevap vermeğe mecbursunuz.. Sı:- mcy~:ına gele~cz. 1 ~ında amele Kürt Şükrüdür.. ınımı kurtarmak ıçın ta1?ancamı çc-j Bu yıl için Tekirdağ merkezi ile, ait mezarlar old~gu ~utah tarih~ 
den akıl almağa ihtiyacımız y~k. Bır ~- öhı~.den hiç ~·orkmıyorum. Fakat i Şükrü, bundan bir buçuk ay ev- kerek ateş .ett~m .• Neresınden yara- Çorlu, Malkara, Saray, Ha~a~l-lca söylenmekt~ır .•• Turk "'"-;-....t 
vanıharp huzurunda bulundu~~ hıç saruı gonUl verdikten sonra... .. f vel, Abdullahın bir çuval sirkati c!o- landığmı bılmıyoru~··. . ılu ve Şarköy kaza merkezlen koy- rumu bunlar uzerınde peyoc'"". 
un•ıtmayınız. Mesuliyetiniz biıyüktur. ' ~Y ru~~~n ateşi, bu tebassur ~ layısiyle cereyan eden muha':eme- Yaralı Abdullah. ~sc ıfadesın~e : }erinde yeniden 473 göçmen evinin tetkikat ynptı~tmaktadır. f11" 

Ben mukabele ettim: . ılenmdc ıçın_u dold~~ his, yakıcı. hır sinde aleyhinde eahitlik etmı~ ve . - Şükrü, ~~ılın _kahv~ı~den inşası kararlaştırılmıştır.. lst~~ul muzele~. umutn •f ftfi' 
_ Suallerinize cevap verırken kanu· elemden zıyade buyuk aşkına ıtaat aralan bundan dolayı açılmı~tar.. çıkarken önumu kcstı ve kufurler ŞEHlRCJUK MOTAHASSISI muavını arkeolog Doçent Ari et f" 

nen hakaret ebneğe hakkınız olmadığ~ eden bir r:ınun .saltln. derin hüznil ol- 1 Şükrü ile Abdullah o. vakitten be-lsavurarak «Şimdi s~~i öld~receğim EDlRNEDE • • • ' fidin ba§ka~lığı?~a bir he~ 
dUşUnmekliğinlzi tekrar tavsiye edenm du. Gcceyı sevıyors~. ~e~ de. san.a ri birbirini takin etmekte ve ötede kolla bakalım kendını, dedı .• K~r~- Edirne, 23 (Hususi muhabırımt7.- çcn sene old~gu gıbı on ~--il' 
reis bey. Divanıharp önünde ancak sual· bu yazılanmı, teh~erımı sakin hır beride her ikisi de birbiri alevh- tum •• Knçmağa başladım .• Yetışın den) - Şehircilik mütahauısı pro- Lülcburgazın Umurca koyu ~ 
Jer sorulur hakaret ve tehdit edi~~z. gece.?e döküyorum. . lıerindc ulu orta söylenmekte idi- beni öldürüyor, diye bağırdım. Ar- fesör Egli şehrimizdeki tetkikatını ~lar yaptırtmakta ve h~ k:~· 
Kendi hatalarımw bi% biliriz. Ve buyuz- Guzel .. ve ~ız gece, ruhuma yıne 8?- ı ler.. kanıdan koşuyordu .. Ve be~ el ate~ bitirerek lstanbula dönmüştür.. hır çok eşy?lar . elde edılnı 'dJ! 
den ancak vicclanlanmıza karşı mı:~l kının. h~UnU . dolduruyo~. Herkesın' Nihayet dün sabah eaat yedide etti, yaralandım: yere yuva;Iandım. I Profesör Edirnenin . yapılacak l! oprak kır~lı v_e. ~"!u~ ~ 
olabiliriz. Size ve hepinize karşı degıl. kendıne gore hır ha~at :Uy~ı v~dır: 1 Şükrü, Kahramanlarda Şamilin Ben bıçak falan çekme?ım.. Za- imar planı hakkında ıncelemel~r gu~dan ame~~yat ıyı ın~ı~~~ 
Ben arzu ettiklerimle görüşmekte mut<ı- ~:n bu ~~ ge':nın bın hır cazı~ı kahvesi önünd~ Abdu11ahın önüne ten bıçak taşımam .• O~er~mde yal- yapını§ ve bazı notlar almıştır .• Mu- tedır .. O~ g~~~. ~dar ıyı 

0
, .. 

rım. Hiçbir kuvvet ve kanun bu hUrri- ıçınde, but~ varlıgımı muhteşem hUl- geçerek kendisine fena fena nız bir çakı vardır, demıştır.. tahassısm bir hafta sonra tekrar elde .. cdıl~ı umıt olunuY p1' 
yetimi tehdit edemez. Bir asker kızı kar- yalarla scnıu aşkına bırakıyo~ . söylenmeğe ve küfür etıneğe başla- Yaralı, Abdull~h ~emleket _ha~- f..dirneye geleceği haber alınmıştır.. T urk tar!h ku~mu.! ~f; 
şısında bulunduğumuzu unutmamanı- Beya~ ~~ .. ıstırap ç~lanegı. bil.iniz. mıstır.. tanesine na.kl~dılmış v~ Şuk~, Edirne planı için Belediye 937 ta~ası .. ha.fr~!at dırek:orl~oıf" 
~ rica edebilir miyim? Ru bizı büsbutun birl~tirecektır. ~~nl öteki ayni ~ide mulabcle hakkındaki ~ahkıka~ ~vrakıyle ~~lı- yılı bütçesine tahsisat koymu~tur.. mı mufettışlıge yazdıgı hır 

Adamcalu büsbUtUn köpürdü. Ne di- şeylere kıymet ve mahiyet vermeyuuz. edince ağız kavgası boğaz boğaza ı yeye verilmı, ve ıstıcv?bını mute- TRAKY ADA: HAFRIY AT ta : .. . bii~ 
yeceğinl şaşu-rrnstı: En mukaddes ve tntlı hatıra hakiki sev- kavgaya çevrilmiı ve Şükrü haml.l '~1cip tevkifine k~r verılerek ceza Edirne, 23 (Hususi muhabirimiz-1 Hafriyata kar§l goste.~len·ııi "' 

_Matmazel rız bir avukat olmalıydı- ginin hatırasıdır. 01duğu tabancasını çekerek Ab- levine gönderilmı~tır.. den) - Geçen sene Alpullu şeker alakadan dolayı teşckkurlerı 
nız dedi. Tekrar tehdide geçti: lmnn edelin1. Hnyatımııın biricik aş-- _ fabrikasının yanındaki Höyükte ve dirmiştir .. 

- VaziyetinWıı vahametini takdir la, hakiki bir aşkın heyecanı ömrümU- Mahalleyi altüst etmişler 
edemiyorsunuz. Müthiş ve tehlikeli bir zün bütün boş emel ve yollan uzndıkça Bir Jngiliz dansözü 
casus, aylarca sizinle görüşüyor. Ona iti- biz ffıniler için yaşamak kudretini, me-

mat ediyorsunuz. Ve bu itimadmm bize sut olmak zevkini veren yegane nur He' rı·f rakı· hı· nı~ balkon- dd 
telkin hem de kuvvetle telkin ediyorsu- olacaktır. Saçlarıma beyaz düştü. Sev- Lenı·ngr a a casus 
nuz. Belkl ağzınızdan birçok askeri sır- gili. •• 

lar almıştır. Haydi siz genç bir kız ... Ya Sakın benim gibi saçlarınıza kar ya· d t k • t • k f d ıd• 
Mösyö Dirnitrl, ilmiyle, irfaniyle mUtn- ğarsa üzülmeyiniz., z.aman c>nu tatlılıkla an a n-ı.a ıs emıŞo•'> olarak tev ı• e ı• 1 
taz yaşını, ooşını alınış tecrübeli bir şah- ve hakiki a~kla karşıfananlat' için lcz· 

siyet. HUHi.sa hepimizi iğfal ettiniz. Sizi, zetlidir ve ebedidir. Ondnn ötesi boş Dün "'ece Sinektide, halkın edemem!.. Yalnız bildiğim bir o~ 
hn.lııınw..MiınY~.P.iml~J:L!!h~~~~~<?.: bir_~;yaı~.:ılda~cı ~ir ~a.'",._ ~-- luıv.ı.r_ J.'.P_.;r~w!inHc;ıcıran bir b ' t ti Londra miizikhallerinin yıldızı ç 
bu kör düğümleri halletmeğe mecburuz. mayınız, hakiki bir sevgide ne altın ~~[- ••• ~~.::~~ ••• u~ .. :~ •• 5~-e--& ~~~~ 
Bu sırada Dimitrirnizin yUzüne baktım. renginin, ne gümüş miyarının hiç kıy- med adında iki rak\p yekdi- alakadar etmez. karJŞJk bir hayat yaşıyor t.ıtı' 
Bu bilyük adam ayağa kalktı. Belirsiz meti l'oktur. ğerini yarn'adıklarmdan bak- - Seni ne alakadar eder? • ~~ 
bir gülüşle müdafaaya başladı: Siz bnna •mukaddt>S sevgilim, ebedi- lar1nda cürmü meşhut muame· haber alabilmiştir .• lvyıun ~ 

- Reis beyefendi! Müsaade ederseniz yeti düşündüren bir hisle geldiniz. Ruh- lesi yapılmışhr. Mesele {Ud•n: - Bugün do Cumartesi.. ğına göre hemşiresi çok g. . ~ 
awıllerinize ben cevap vereyim. Genç, Iarımızm bir!Pc::mesi herşet.·e ragm· en Yani hafta başı.. Dükkiimmı ve karı§ık bir hayat geçirınıttif..-..,) 

~ - " Mehmedin lsrn~t adında bir 1 Lo b l e-vl~ 
tecrUbesiz bir kızın ve bu ordunun en vuslate, hicrana rağmen bir cennet ya- kapattım. on para bile aifta• zaman ar ven urg 

8 
elPi. 

kıymetli şahsiyetlerinden birisinin kızı· .:atacaktır. Gönül bı'r ar.lemd'ır sevgili, metresi vardır. Yedi seneden h Rusyaya gitmi§, orada şel1"':"..JI 
-s ım' yoktur. Bilhassa veresiye• •"a~ .. 

nm hepinizce bu kadar tazip edilmesini bu Alemin sönmiycn güneşi aşktır. Tat- beri birlikte yaşıyorlar. Son kalmışb .• Geçen eylôlde ıvıbit' fıııf 
ı..& • E Jerde uçtu .• Gitti, ben bu za• b ı E Zi d :ı.·nemıyorum. vet, Diyana genç, pek lı yüzün. yeşil göı.lcrin bahusus gUzcl zamanlarda mali vaziyeti bo u unan va ·na namın 8 j,11 
genç bir kızdır. lthamlarmız.ı bcndenize ve engin ruhun aşkunın ununanı oldu. 1 u rarla rımı kimden a 

1acağımf kadınından aldıgv ı bir mektuPtl .k' 
. . zu an mehmed Sineklide kü• f11I" 

çevıruıiz. İ§te benim cennetim, herşeyim... "'k b Hakim düşündü, müşteki Ali- kadının koaısiyle birlikte yn~·tılf" 
Reis, söyleyiniz sizi dinliyoruz müsaa- Y"'rın o'·bu"r gun·· muh-'·L-1. bir gu"n çu ir ev kira!ıyarak metre• • k • ld w • ~~e11> d .. , ~ .

1 
b nın raporu ati olmadığından ta o ugunu öğrenmiştı .. ı' __ k [O' 

esinlvv~· .. !-•-~ . f karşısınd<ı bulunacaf,ımız hakikat ölüm sı e irlikte olurmağa baş'amış. bilahare düşüolllme'' u-zere tek- ta Evanın parr:>ılanmıs bir ~ .A 
- auyeuuuz.ue hiçbır enalık yok- bile ruhlanmız.ı birlestirmelidir. İşte Fakat buraya her gece yabancı .. r- - rJ Y"ı 

tur reis bey. Diyananın dediği gibi biz ben sana böyle bir gönUl ile geldim sev- rar muayenesine ve Mebmedin toğraflan vardı .. Dansöz :~ 
siyasi yahut hafiye insanlar değiliz. Ve gllim... erkekleri getiriyor, sabahlara de gayri mevkuf tutulmasına den ingiltereye dönüşünde ço~ 
bahusus çok ta zeki olmadığımızdan biz- Bnh hazan dünynnın bütün servet kadar zevk ve neşe içinde ltarar verdi. mamı,, derhal Rusyaya h ~ 
den daha z ki bir adamın sözlerine, vazi- \·e iht~~ı. sc:Un ve huinat başkalan- vakit geçiriyoı mu~. .. ......................... ,.............. etmiştir •• Eva orada kocasını btJ ~ 
yetine aldandık. Bu şahsi hatalar mız Is M y • Ad _ _ı ek J. 

< • - nın o un... etresi ismet bu hayattan enı am mahkemeye müracaat eoer ,,.,,. 
dan dolayı budalalığımıza acır ve güle- Diyana, dudaklarındnki kızıl ıılevi f 11>ı 

bıkmı cı. usa S - 1 de disinden bo~anmııııı, Sabaro ' ... :.-
riz. Bu şahsi görüşte kanunen bizi mesul ruhuma dök. O ebedi şarapla ınestola- "'' nmış.. on guo er ' - :ı.; J tı".ı' 

d k M h d - · k Al. Yeni Adaııun 18G ncı sayısı çıktı. l b" R t · le e'</ e ..,r~ 
e ec.e .hiç. bir cihet yoktur. Mu+ı.:. ve yım. Y-"1 .... bana, ey tatlı hayal, hum- e mc e yuz çevırere , ı ı ır us ercemanıy ıJJ~ 

h "'"'1 ~ içinde Ismail Hakkının yepyeni in=n · C" l t ·1· l btt ş . .M 
te lıkelı hır casu.'> imi" nnlasavdık ve m"lı b ... c:ım dizlerinde bir an su'"k~n ··e adında birisi'e ata·ka peyda ·~.. tır.. uze ngı ız ~ız.ı 1'Y" ı! 
lo 

-·~ ., .. ..,. u w polis romanları, p .... atım, Hasan Ali Eva Lovenburg R b" · · · b ]ııll '' j 
zını anlasa~·dı çoktan bu adam kurşu- huzur bulsun. . . "-<q us ta uyetıne gırmış u t.ef" 

e~miş.. Bundan müteessir olan Ed~ llya. ı.lf, Japonya ne istiyor, HU· . Fransız .. gazetelerinin verdikleri du .. Eva Sovyet polisinin "'1.&1 
na dizilmiş bulunurdu. Ben.im gibi ilim. Ne va.kıt gelebileceksin, yaz bana Di- Mehmet, rakibi Ali ile bir e A haf da b h b L d kh l cl81J.,.. 
irfan ~ahibi olanlar - eğer varsa ki hlç yana, bu ayrılık ceheruıemi içinde eri- s yın . :nının ta 48 saat, Gülsüm ır. .8 ere gore, on ra müzi a - hakkında tahkikat yapt:ığıll".,_J 
"'Örm' b' 1 lar kavga '"lkarmtc, gece ... ansı Sepctç: .. .;Iunun Politika, Suphi Nuri lle- lerının yıldızı sayılan «Yumu-L be d d v 'ld' A 1 lan /ttJY~ "" ıyorum - ıraz samimt o ur ve yorum. Cennetim, kalnatım S~nsin e7 ... " , . . . 1 . ı d E Lo ~ r ar egı J.. n aşı r. 
inanırlar. Askeri esrara ait hiç birşey ruhumun mukaddes alevi... mahalfeyi ayaklandırmlf. Ali rının yaz.nuık ıstediğim kit<.ıp bnşlıltlı ıemşıre er en» ve venburg adın- d k" 'kam t" bazı .. belet tJ/_ 
b --''--1 l • J d k" h J '}' d ya a ı ı e 1 §UP c 
ilrnediğimizden ağızlarımızda olmıyan Cemal Turan oldukça ağ11, Mehmet te ba• uuuuı e en, ean Baby, Luc Durtnin- a ı In<'..§ ur ngı ız ansözü el- d ld dil d }'Jler ı:-· . .f 

§eyin de alınamıyacağı tabüdir. Diyaru:ı- ••• d den tercümeler, kısa tetkik ve tenkitler, y.'.!vm Leningrad hapishanelerinden ~muş, e e e en e ı _ tJ tf'"'J 
nm babası ordunun en mUhirn bir rüknü Günler geçiyor, Cemal Turan lsviç- şın an ve parmaklarından ha· iç sosyete, d~ sosyete, kültür, haftanın birinde mevkuf bulunuyor .. On iki bır Alman casusu old~.g~: ~ 
olmak itibariyle bana ve kızına aske.ti renin her tarafında dolaşı)or, ayrılığın fifçc yaralanmışbr. d .. üş~c:lcri, hi.ilasalar sayfaları vardır. hafta evvel Eva ve hemşiresi lvy cla~a.~oymuştur.: Dansoz::~.:t 
vaziyeti izah edecek derecede akılsız ve acısını dindinnck için mütemadiyen Şahitlerdeıı birisi an'abyor: Kariler.ımize b~ güz.el fikir mecmuası- Linden i~~ gelecek vapurla tngilte- ~dıldıgı ~ece e~ki kocası L. e,d~~ 
hamiyetsiz değildir. Beni itham etmekte geziniyordu. Hatırat defterinden §U - Tam gece yarısı idi. Bir nı tavsıye edcrız. ' reye donmek üzere Leningradda ıle metre3ı Zma da tevkıf 
nıuhta B · · bil •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• b 1 l d B b l l d ~ rsınız. u sızın · eceğiniı cihettir. parçayı alıyorum: gürültü işittim. Mehmedin fer• u unuyor ar ı.. ir gece yatmakta u unuyor ar ı.. ~ 
Kararlnrınızı hürmetle bekliyorum. Ka- Diyı-nanaı gönderilmemiş mektupla- ş h • oldukları otel ansızın Cepcu ajan- ._ 

l . . ı tf yat ve imdat istediğini gördnm. e ır p 1 çış mesc es.mı il en hapishaneden tetkik nmdan: Cenevre: Otel, odamın pençe- ları tarafından gürültüsüzce işgal ar 
ediniz. Bu hususta sizi tenvir edemiye- resinde: Akşamın hümUnde sevgilimin Ali, Mebmedi bacaklanndan edilmiştir .. Yanlannda bir kadın po- ara 
ceğimden ıniltccssirim. haz.in, tatlı güzelliği var. l§te ben o gu"- tutmuııı, balkondan a~agvıya ata- Ve şehı• • • • • ı· b ı 5 ' 

B b Y v r ljtyenı IS te U Unan OV'-•et aJ'anları iki d• 
ütün u sözler karşısında, reis ve zelli

0
üi sevi'-·orum. k 1 ·ı· d ' d ~ 1 

1 ,, ca tı. ngı ız ansözünü yataklarından kal- M •• d J 
ıeHyet ish&zalan sardarmış, diş biliyorlardı. Ah beni içine çeken cazibe, rnukaa- - Atsaydı ölür mü}·dü? etu•• tlerı·ne methal dırmı.s . .Jardır. Bundan son.ra odaların- USa ere e n, 

ap ane mil ilril aziz dostumuz çok dcs ateş, güzel, yeşil gözlerinde bu öm- V 
şükür firar günü vazifesi başında olma- rUn herşeyi söner. Bozd~ğında kayalar - Bir eceli kaza var, bir de da dort saatten fazla hır araştırma Madrid, 24 (A.A) _.., ~et 
dığından hafif bir soru ile işi savuşturdu. arasında, ellerini boynuma sarar, haki- eceli müsemma.. Orasını tayin ı:>o~or ı~em~uh Say Bakte- yapılmıştır.. Sabahın beşine doğru burada asiler lehine hare p•' 
O dn bu son muhnkememizde hazır bu- ki bir sevgi ne kadar ilahl bir kaynak- .......................................... rıyo oı Jlyonıst.. polisler tahkikatlarını ikmal ederek etmekle suçlu k' seferiıı '( 
Junuyor ve sakin bir heyecan içinde bizi mış derdik. Ve kana, kana kalbimde mızın son saati çalmadan ruhumuzun . Belcdiye.lerim~c, şehircilerimize, şe- Eva Lovenburgu tevkif etmişler- ~rn .. nlı 11•. 
dinliyordu. senin için ç:.tğlıyan aşkın şarabından ebedi sevgisinde bu :rnlancı <lünyaya hı~ sıhhatiyle ugraşanlara, hıfzıssıhha dir .. Odasında yalnız kalan lvv Lin- ralarıom buluodugu bıı.Y raftı' 

Hül:ısa aziz Cemalim, vaziyetimiz ha- içirdin sevgilim .. Bu şarap ebediyetin cülclim. Damla, damla, kanmıyorum :a~1:11~~~arı~a çok lü;urnllu, şimd~e den bütün teşebbtisle~ine r;ğmen bankanın .kasa'arında ~ ıı>ilf°' 
klkaten çok nazik ve tehlikeli idi. Eğer ~arnbıdır. Korkma iç onu ... Sönmiycn Diyaua, dök a~km ummanıru ruhuma. e. d~ urş çle .e rnl~~~u u 

0 mı.}ka·ank ır ne tevkifin sebebi, ne de hemşire· malar yapılmış 11 küsfır ... '' 
b b ··r ser ır. c ırm p wuaşması, so ve . . _ . esh•'.. . 

a amın nu uzu olmasa idi yanmıştık.. bu ateşe dudaklarından bir d:ırnla şa- ••• meydanlar, park ve squarlar, t<"c::cir usul- sının me. vkuf bulundugu yer hak- Pezeta kıymetınde olı>O 
Merak etme, muhakememız· bı"ttı". Ar- ..ı--'-t "- b h · lık C 1 Tu -s 1 d h 1 E L d rap uuıııw .• .uuyat, neşe, a tiyo.r cına ran: • lcri, şehir sulan \'e tasfiye usulleri, pis- cm a ıza at a amamıştır.. va o- mücevherat müsa ere 
I:adaşım bekliyor fazla yazamıyaCDğım. herşey oradadır. Tehnssilr ve iştiyak ..• İ§te sana karşı sinler, kanalizasyon, şehir süprüntüleri venburg adli bir Alman jazz şan-

1zmirden a'-•nlmak ve Avrupay" va- <:' 1..al 1 · · b ·1 b nıhuında t d • h'..:1 • h""lA d ·· ·· I 1 d d t } muştur. ,, .. ,, ..;ıusamış p crımız u şarap ı e e e- ClŞl ıgım ı.:sıerın u asası ır. ve ilgası çareleri, mezarlıklar, şehir toz- toruy e ev en iğin en ngi iz elçi- 1 
ni sana uçmak için yanıyorum Cemal, diyen mesto!stın. Gel mukaddes kadın, Faknt çok yazık ki Cemal, her geçen ları ve gUrültüleri gibi birçok halle liği de hadiseye müdahale edeme- Bomba ar .1,, 
beni içine çeken siyah göz.lerini öper, dudaklannın ş:ırabiyle ducUıklarımdaki gün bu tchassilr ve i§liyakın henüz eri- muhtaç mesaili birer birer inceleyen miştir.. _.... P 
tperim.... ateşi alevlendir. Bu yanar dağ ikimizi şmiyen bir yarına geçmesi, bir bekle- bu eser, nihayetinde şehirciliğe taallClk lVY lNGtL TEREYE DöNOYOR Albaracin, 24 (~._A) iJdirif,ıf 

Diyanan yaksın · benli.. · k d kan T vas Aı"ansı muhabı_rı b b,·,~' .. 1' ... yış gınu sı ·ıyor. e en un, ni:ıamat ve talimatnamele- e.,ebbüsleri neticesiz kalan lvy r':ı *** .. Diy~na, .. scn~c bi_r. tanat Abides~ Bu ~ece lınıir nura bürünmüş, meh- ri de havidir. Linden nihayet lngiltereye dön- Alberacin üzerıne f.t 
Lozan Bhengı, guıelliğl,. ailıirl1 blr iUzelliğl tap, güzel ve daima güzel mehtap... lzmlrde Mektepli kütüphanesinde bu· müştür .. Ve ancak dün hemşiresi- bombalar atalmışhf· 

Sen ebedi bır mabudesla cUaklL. Gökten bir nur '!8 z.i)<a ıe1'Jell körle- lwıur~ nin caaualuk :ve tedhit töhmetiyle buarattaa baık• bit 
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: Neler 
Mayerling kahramanı Daniyel Dat-ı 
yö'de Amerikanın sihirli, adeta huJ. 

yaya benziyen bir teklifiyle kar
şılaşınca hiç düşünmemiş ve Hol
lyvooda gitmiye karar vermiştir 

Aşıklar 

Yıldızlara 

Yazarlar? 

gelen aşk 
akıbeti .. mektuplarının 

Bunlar,_ yıldızların eline varmada~ 
kümeyle sepete atılırlar -

• 

1 

Ri....m •" ci~:..- J Bu. S"ne sıcaklar i,. eni Lir yıldt=: A nn N othern 
Am ~A." ,."/ z· aa ı 

--'-/ bilhassa Ilo n;ıı a B· ı · k" h · 1 •7 ı ıyorsunuz ı meş ur sınema yen er... I ·il' 
_,,,.., kendini gii.1termeğe yıldızları her hafta binlerce mektup Bunlar mektuplarında Ho! ):

1
1 

. başlamı§tır. ·Yazın ta.- alırlar. Yirmi dört saatlerinin bir da- oda hasret çektiklerinden, sıııe·e' 
'tf t ' hammül edilmez ha- kikası bile boş olmıyan zavallıların, artistliğine büyük ve ölmez h_edtl' 
• raretine dayanamıyan T ekra:r .:ah ne..,.:: bu vaziyet karşısındaki acıklı halle- ıeri olduğundan hatta bu y~ıdeıı 

vıldızların çoğu Ka- rini düsünerek{ 1) bir de kendimizi hasta olarak yatağa düştüklerıfl 
liforniya pltijlarına Madam V a/eveska nazarıdikkate alırsak bunun ne bü- bahsederler. , rf 

'!':...il" hücum etmişlerdir. filminde harika yük bir fecaat olduğunu derhal an- ilişik olarak muhtelif pozlaro3 ~~ 
l Dünyanın en miikem- !arız... kilmiş resimlerini kaymağı da ııP 

mel plajlarına malik yaratıyor Baza:' en yakın dost~arımızdan mazlar.'. c!alı' 
olan Kalijorniyıı bu Uzun müddetten beri istirahat gelen bır kaç mektuba bıle cevap Tabıı bu zavallıların zarfları 
•ıaz bir sinema meın- - k 1 beki 1 r 1 az sepetin irini boylar·• etmekte olan meşhur sinema yıldızı vermege üşenere ay arca etmez açı ır a,ı m • 
1"1'.~ti. hali~i · alm'§t'.r. Greta Garbo tekrar Hollyvooda gel- miyiz? Lakin artistlerin parası çok 2 -- Para _istiyenle~. Jdıılclı" 
flcıısorlerıy!e, a~tıs- miş ve senenin en büyük filmini I olduğundan bu işi hususi surette tu- Bunlar fakır Ye Y? '~UI ~ ııd.ıl' 
'~ri~le, . yazıcılarıyl~ çevirmeğe başbmıştır.. iki seneden lulmuş katiplerine yaptırıyorlar.Fa- rından paraya olan ıhtıyaç arıiiYi)J 
butun smema şehrı beri hazırlanmakta olan bu tarihi fil- kat her ne olursa olsun, her hafta bahsederler ve yıldızların b ıe~' 
Kaliforniya pldjları- min ismi «Madam Valeveska» dır .. gelen bu binlerce mektup yıldızları merhametlerine sığınırlar. Ne ça ,ıJ 
na ta§ınd'.ktan sonra,, Madam Valeveska Napolyon za- çok sevindirir. bu zavallıların mektupları da 3~~ 
artık HolıV.u~ sokak- manında yaşamış meşhur kontes- Hollyvoodda yıldızların tabirince akibete uğrar. Bu münasebe_tl\irıı' 
Zarı pek sonuk kalm'§ lerden biridir .. Onun en büyük eme- mektupların azalması bir fecaat, art- dızları gaddar ve merhametsıı. -eri' 
tır. • . 

1 

li Napolyonun sevgisini kazanarak ması ise büyük bir devlet kuşudur. seler zannetmeyiniz. Para istıloll' 
ı::u fotografta ~l~ı Avusturyayı kurtarmaktı.. Ayni Çünki filim kumpanyaları yıldızla- !erin adedi bir veya bir kaç taııe13,ıf çılgınlıklarını ~oru- zamanda meşhur kumandanı sev- rın kıymetini sanatlarından ziyade yardım etmek kolay .• Fakat bu" ı l 

yors.unuz. Amator te- gilisi Jozefinden de soğutmak isti- mektup adedile ölçerler. binlerce olduğunu hesap ede~se ti 
nısçı Nıın G<ey r~ke- yordu.. Sinema meraklılarının bir çoğu, değişir. Yıldız bunların hepsı"~ffıi' 
tıy!e, Ann Shendan j Greta Garbo bu filimde büyük dünyanın dört tarafından yıldızlara az onar dolar göndermiş olsa 

. istirahat halind~, _An- 1 san'atkar Charles Boyerle karşı gönderilen bu sayısız mektupların etmiş demektir. 
~~!!ı!~!!!!lf!!P~!:'!I~; ~!!!ı~ıı:ı!~-·=11~1~:~11~~~~P~ll~ll~l~:~t~ı~rı~ıU na Bella b_ahçesını 81'.-ıkarşıya oynamaktadır .• Charles Bo- içinde neler yazıldığını öğrenmek 3 --- ilanı aşk edenler. • le ri 
~ , "": larken, Sımone Sı- yer Napolyon rolünü almıştır.. isterler. Bunlar yıldızlara delice aşı lf 

....ı • (_.,-......> ·· d. ·· "nde A "k d ya L 
<.,.;;---, · t --··"" , '2 ., m~':'. ~e ır uzen 1 men a a71 gelen sinema Kadın olsun, erkek olsun, meş- muşlardır. Sanatkarın evli ve ·]e ıı 

-"-~-~-----· ~- ., J goruluyor. mecmu~ları iki büyük san'atkarın hur sinema yıldızlarına gelen mek- kar olduğunu nazarı dikkate b• ~ 
Son zamanlarda Avrupada yük- Genç ve sevimli yıldızın Avrupa- rupadakinden daha üs•ün ve daha iştirakiyle meydana gelecek olan bu tupların muhteviyatını dört kısma mıyarak sahifeler dolusu aşk ~iıı' 

.elrn • ha lı )d z1 d b ··h eti Amerikalılar muvaffakıyetli eserler meydana ge- 1' eserin, senenin en gu·· zel filmi olaca-, ayırabiliriz : yaşı mektupları göndererek ege Ş yan yı ı ar an biri de yı saran u şo r ın ~ 
·· h · ki k d Zat A tireceğine §Üphe yoktur. ğını yazıyorlar.. 1 - Sinema artisti olmak isti- - LVTFEN ÇEVJRIN1Z --;,,•' 

fUP eaız genç ve sevimli artist gözünden açma 
1

• en vrupa, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'' 
Danielle Darieus'dur. Daha pek genç Amerika stüdyoları için bir imtihan .. ,. Si nema 
yaşında sinema hayatına atılan gü-

1 
ve tecrübe merkezidir. Avrupada bir 

zel kız, kısa bir zamanda kendini bü- 1 yıldız muvaffak olmağa başladı mı, 
tün sinema meraklılarına sevdirmi§ 1 derhal çok büyük vaadlarla Ame
ve her hafta binlerce takdir mektup- rikaya getirilir. Netekim Fransada 
!arı almağa başlamıştı. Kumpanya- olsun Almanyada olsun şöhretin en 
ların dikkat nazarlarından kaçmıyan yüksek mertebesine varmış yıldız
bu hadise, ona beyaz perdede daha !arın bile daimi hülyaları Amerika
büyük günlerin geleceğine bir işa- dır. Onları Avrupa kat'iyyen tatmin 
:ret sayılabilirdi. Netekim Charles etmez. Bunun içindir ki bütün gay
Boyer gibi yüksek bir san'atkarla çe- retlerini sarfederek Hollyvoodun 
virmiş olduğu Mayerling filminden dikkat nazarlarını çekmeğe çalışır

dünyasından 

sonra genç yıldızın şöhreti bir kat !ar. 
daha artmış ve bu §Öhret Avrupadan işte zavallı Danielle Darieus'nun 
Amerikaya kadar uzamış gitmiştir. da en büyük emeli Amerikaya git-

Mayerling filme alınmadan evvel mek ve orada da bir kaç filim çevir
kumpanyalar Charles Boyeri partö- mekti. 
ner intihabı hususunda serbest bı- Bu arzu güzel yıldızın kafasında 
rakmışlardı. Zeki san 'atkar uzun öyle sabit bir fikir haline geldi ki, 
boylu düşünmüş, Avru da bu- artık geceleri bile uykusuz kalmağa 

pa başlamıştı. 
lunan bütün kadın yıldızları göz . 1 1 . 
·· d · . fak b Nıhayet Avrupa ı yı dız en büyük 
onn en geçırmış, at u eser 1. k ak ·· · 
· · D · il D . , .. eme ıne avuşm uzeredır. Ame-
ıçın anıe e arıeus dan daha mu- "k d 1 · 

. . rı a an son ge en sınema mecmu-
nasıp bır yıldız bulamıyarak onu in- 1 b" k f"lim k J "h . . a arı, ır ço ı umpanya arının 
tı ap etmıştı. Bu hakikaten yerinde k ··h· kl"fl d b 1 
b. . . . genç ıza mu ım te ı er e u un-
ır ıntıhaptı. Çünkı sevimli yıldız d ki . , u arını yazıyor. 

Mayerlıng te sanatının en yüksek H·· 1 1 h kik. t la t -u ya arının a a e u ş ıgını 

mertebesine çıkacak kadar muvaf- ·· D · il D · b"" ··k b" f k I • . goren anıe e ar .eus uyu ır 
a o muştur. Hatta Harry Baur bı- sevinç içindedir. Bir kaç aya kadar 

le bu muvaffakıyeti görerek çevir- Avrupada yarım kalan · işlerini biti
diği «Taras Bulba» ismindeki kıy- rerek derhal sinema dünyasına ha
metli eser için onu İntihap etmekten reket edecektir. 
rrt"•ew1'1!~ ~ .... u.uu; JI 1 H... n " - • • f;' :..-.... 1~ ' • • .A _:ı l .~A..w • 
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Dietrich'in istirahate ç~: 
kileceği tahakkuketmeoı 
Ha rol Loid iki filim çevirece~ 

Uzun milddettenberi Amerikada bil- le imzalamıştır. ııı$ct' 
yük filimler çeviımekte olan Fransız HAROLD 1K1 FİLİM Ç°EV ~~~ 
sanatkarı Charles Boyer yakında mem- Meşhur komik Harold ı,oyd . 

1 
f 

leketine dönecektir. Boyer Fransada müzdeki yıl içinde iki büyül< fil•~ ~ 
üç ay kalarak Fransızca yeni bir filim virecektir. Harold gazeteciler<' '1-9~ 
çevirecek ve tekrar Amerikaya avdet çevireceği bu iki eserin şimdi_yelerw!'°' 
edecektir. meydana getirdiği bütün fıliftl /ıl ~ 

W ALT DISNEY farklı ve daha üstün olacağın• ti ı·ıt~ 
Mickey Mousei yaratan meşhur sa- miştir. Bu münasebetle seviftl bu~· 

natkôr Walt Disncy büyük bir filim ha- d·den 
ve arkadaşları daha şim 1 

zırlamakla meşguldür. Maiyetindeki 
bir faaliyet içindedir. ..:! 

adamlarla beraber üç yıldızın uğraşarak ~,. 
meydana getirdiği bu eserde 250 bin GARY COOPERIN M fılil'' 

. d·'i _,r 
resim vardır. Adı «Kar ve yedi Cüce• Gary Cooper kendi çcvır ıs ,eı•· 
olan bu güzel karikatür, şimdiye kadar !erin duble edilmiş nü,halar'.11'.,,~ ~ 
yapılan eserlerin en uzunu olacak ve meğe çok meraklıdır. Hatta · "'' ~ 
beyaz perdede saatlerce deYam ede- virmış olduğu <Sevişmek arı~~~· ~• 
cektir. mindeki eserin Fransızca kOP) 13ııP 

... MARLEN AVRUPAYA 
GELM1YECEK 

·şur· 
bıkmadan 10 defa seyretm• . . ~ 
sebebini soran arkadaşlarına·. ı.el:,. 

D
. 13ır .. 

- Ne yapayım? ıyor. ld•• 
d·-· l h• "' bile Fransızca bilme ıgın .. ,·e 

Bazı gıızeteler Marlene Dietrich'in 
bu yaz Avrupaya gelerek uzun bir is
tirahate çekileceğini yazmışlardı. Ame

:4 rikadan gelen son haberlere göre 
·"'""""'- Marlene hu •eyahatten vazgeçerek Pa-

yaz perdede böyle hiç pürüs>~ilı<'~ .1~ 
kemmel bir Fransızca görüştı.ıS d• P 

riince hem hoşlanıyor ve beıll 
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·- ' F VSTA Bir Rüşvet iddiası 

Bir polis hakkında adli-. 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: -\, Y.azan: Mlşel Zevaı.:o 

yece tahkikat yapıldı 
1 - Şartnameleri mucibince 100 - 200 bin tuz, 3000'.) üzüm 

çuval, pazarlıkla satın alınacaktır •• 

-· 
-65 -

2 - Pazarlık 30/7/937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 b 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda y;:.. 
pılacaktır •• 

. itendi!erine dinlerini değiştirmek şar-ltıyordu. ilk Önce verilen tevkif 
tıyJe affolunacaklan haber verildiği za-j Fakat o alınacak karara bir türlü yak-

3 - Şartnameler ~ız olarak her gün sözü geçen §ubeden ah· 
nabilir •• 

ltıaıı Forkutlar ölüm.il din dcfıi§tirmeğe !aşamıyordu. Tehlikeyi görmek istiyor- kararı • J d 
tercih eyledikleri cevabını vermişlerdi. du. Kalbiİıc hakim olan ""vgisinin esiri gerı a m 1 
d llu ceSSUr kızlardan birinin adı Jan- idi. Ne düşüncelerinde isabet, nede ha- Umumi ev işletenlerden z.,. , yiyordum Bir hadisenin 

l - hteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi 
buçuk güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur.. 24 - 26 - 28 2533 {1377) 

~ llenüz on sekiz y~ına basmıştı. Fa- 1 reketlerinde metanet kalmamıştı. Kate- lih~ Zebra, Kemer karalı o una mevcud yetinden bahsedilerek 
len dindar bir adaıru "··tan çıkara- rin Dömidiçi ile görüşmeleri meselenin müracaat ederek, karakol rtıÜ• z b f d d "''- .,.., e ra tara ın an çağıra ım. ""'!tadar güzeldi. hallinde istical gösterilmesini icap etti- rettebatından bay lsmail Hak-
.\b'-- Gittim. Bu ıişeden, ne de 

Izmir inhisarlar Başmüdürlüğünden~ 
d .... ı Madlen yirmi yaşlarında var- riyordu. Hanri dö Valovanın ölmüne ka- kı (Akuki) 11 ;n kend' inden 

ı. dar bekl k · · · · Halbuki •i•enin altına saklanan iki eme ıçın söz vermışti. rüşvet taiebinde bulunduğunu .... 
llus.i Le Kılerk sözüne devam etti: asilzadeler sabırsız'ık içinde idiler. Pa- iddia etmiş, merkez komiseri liradan haberim yoktur. Bu 
- On bin kişi bugün Bastilin etrafı· n. halkı bu yavll§ ve korkak hareketler- bu şikı1yeti naura alarak ter• şişeyi o 'sa olsa evdeki kız• 

Ilı ~virınış. gUrültU yapıyorlardı. Bağı· den hayrete düşmü~lerdi. Giz ise gtirill- lar cebime koymu•lardır. Bu, 

Darağaç müskirat deposunda hurda halinde bulunan 582 kilo 
sıkletinde bakır imbik ile başmüdürlükte mevcut 12 kilo 635 
gram külçe kurşun pazarlıkla satılacaktır. Muhamme:ı Fiatleri 
bakırın 24 kurşunun 15 kuruştur. Teminatı 21,24 Liradır. 

~ tibat almıştır. Verilme!i lfızun- • 
~ r o kadar çoğalmıştı ki, kulak- tüsUz, patırtısız, hal'J>'ız tahta çıkmak gelen iki liranın numaralan iftiradır demiştir. Kara· 
1111 anın uırı patlayacaktL O gece ehem- arzusunda idi. b 1 E • d- kol yaphg"ı tahkikat evrakiyle 

isteklilerin 5/8/937 günii saat 15 de Başmlidilrlüğümllıdeki 
· komisyona gelmeleri. 

Yet vermlyerek yemeğe oturmak is-I O, şimdi yalnız Viyolettayı düşünU- tes it edi miştir. vıne onen 25-28 2537 (1387) 
t.Qu,,, mlimkün olmadı. Nihayet içle- yor. Onu nasıl arayıp ele geçlrebilece- Zeliha Zebra, bay lsmail Hak- birlikte bay lamail Hakkıyı Ad· 
>ı... ı ı. • d t d k b ı· t d" t · t• U•k' lzmir Sicili Ticaret Memrırlu- ı ~~n on kadar azılısını içeri aldım. ğine daima imklUnar &rıı§lırıyordu. ıuyı evıne ave e ere u yeye ev ı e mı' ır • .-... ım; 
'"""'-tlnize içlrttlm. Ne ı.tediklerinij Bunun için kulaklarını yakınlarının parayı bir rakı •itesile birlikte 1609 numaralı kanun hükllm· ğanclan: 
~um. Hep bir ağızdan dinsiz Forkut- sözlerine ve Parlslilerin gUrültülerine kendisine vermiştir. ferine tevfikan maznunun tev· Tescil edilmit olan fıtanbul 
...,,,_ asılarak yakılmasını istediler. tıkamıştı. Giz, Viyolettanın kalbine ver- Polis evden ayrılınca Zehra k;fine !<arar vererek evrakı küçük istilirazat aandığı Türk 

C:b;, Bussi'n.in söztlnU kesti: eliği ıstırapla fevkalade heyecan içinde vaziyeti telefonla merkeze bil- anonim tirketi fzmir tuhesi için 
l"ddia makamına iade etmittir. k"I ta • kılınan L_ '- Nabum - Asınız! dedi. kararsulığa düşmüştü. Yalnız Pardayan- dirmi,tir. O zaman komiser, ve 1 ymAla lZBKEl Rod 

- Evet .. ben de bu cevabı vermiştim. dan uğradığı hakaretlerin intikamını al- iddia makamı ilk tahkikatın ile Raul luf ve iezer i-
C:b; esneyerek sordu: mağı diqünebiliyordu. ÇUnkll Pardaya- bay hmail Hakkıyı ce!betmiş açılması ıçın evrakı karar tiye ait vekaletname ticaret ka-
- Ey, 80Jl1'8? run son darbesi ona çok ağır gelmiştL ve Ozeri aranmadan komiser Hikimlijline tevdi etmiş, nunun hükümlerine göre sicilin 
._Yarın meydanda kocaman bir ate§ Değirmenin her tarafı arandığı halde tarafından fU sual ıorulmuştur: müstantik, ilk tahkikatın 2044 numaraıına kayt ve tescil 

l\~taca1c, ınel'un Forkutlar kızartıla- o mllhlm servetten hiçbir ize rastlan- - Üzerinizde kaç kuruı~- arılmasına mahal olmadıg· ıoa edildiği ilin olunur. 
t:ı~ "- ? " 1 V eki.letname "" vnceden biraz asılacak. mamıştı. Demek oluyor ki Pardayan pa- nuı vardır ve e•asen ıuçun 1609 numaralı 

- Sonra. raları kaçı-ıştı. ~ 1zmir Sicili Ticaret Memur-.... 140 kuru• kadar.. f t k'f" · • · _ So da h ~ memur arın ev ı ını ıcap ettı· luğu resmi mührü ve F. Te-
~ nrası işte bu sayede halkı ğı- Acaba bu paralar ne için ve kimin e- Ba~ka paranız yok mu- ren kanunun ,ıımulü haricinde nik imzası. 

tak rahatça yemeglml yiyebildim. sabına kaçırılmıştı?. dur? 
tışak!ardan biri Mösyö dö Manivel'in Ne gekilde olursa obun Giz eline ge- v sureti iddiaya göre tervici me· Türkiye Cümhuriyeti 

ltlcllğinl haber verdi. Giz pret etti. Ka- çirmesi muhakkak olan bliyük bir ser- Hayır •• ., rama kadir olmadığı halde para Beyoğlu Dördüncü Noterliii• 
~1 Y nld dı ıı rld b al ah ediı-ı. Bundan sonra, lsmail Hak- aldığı iddia edilmekte olmasıoa Umumi Nu. 8260 ı ... e en açıl . e e il tün s on- vetten m rum · ~~tı. k . t Hu•••·ı· Nu. 991 ;'1'.' asilzadelerle dolu olduğu g&lildü. Acaba şu dakikada Pardayan nerede ının lizerı aranmış ve pan a• nazaran, bu işin memurin mu· ·-
ı.llria kralının sarayında bile, Uçiln•!l idi? Bundan kimin haberi olabilirdi?~. lonunun cebinden bir rakı şi- bakemat kanununa tevfikan 12/7 /937 
'«lllrinin gösteremediği kudret ve h:ı.~- Morever Şövalyenin hii!A Pariste oldu- şesi çıkanlmıştır. Şi~e muayene muamele görmesi icap edece• UMUMi VEKALETNAME 
~•ile verilecek kat'! kararın beklendi- ''"~u söyllyordu. Fakat bu bir tahmin- edı"mı"t ve altındaki boşluktll · d k ·· t lzmirde kütat eylediğimiz fU· 
• 6~ g" ıo en evra ın mercııne eY• be larak ddak · 
•' görüldü. den ibaretti. sekize kıvrılmış iki liranın bu- namına o musa m-

tia . l k kral M b d G" ka B diine karar verilmiş ve müd· zamnamei dabilimizde muayyen 1 il.ive içeriye girince tıp ı ın orever raporunu itir !. ız ise • lundug· u görülmll$tÜr. u pa• 
~uıu. da bek f d ka daki d · dei umuminin talebi veçhile umur ve muamelab ifaya ve ik-ı.~ .. run !ıdş gibi durdu. Emir - asın an yu rı Uşilnceleri geçirı· ranın daha evvel numaraları 
'<ili. yordu. Bu sırada uşak bir mektup getir- teabit edilen iki lira olduğu suçlu hakkındnki tevkif kara· raz muamelabnı icraya ve her 

dl. anla,ılmışhr. rının geri alınm~sı için evrak, türlü makbuz imza ve itaya vT ab-Ci%: 

Kızılçulluda sa
tılık bağ ve ev 
Kız.ılçuUu istasyonunda kah• 

veye muttasıl 5 odalı bir ev ve 
7 dönüm baf 3 dönlim fidan· 
hlı: cadde liıerinde bir d&nllıa 
araa 1atılık ve kiralıktır. istek· 
lileria Mimar Kemalettin cad· 
desinde Mehmet Ali Mermer• 

oluk ticarethanesine mliraca• 
atleri. 1-6 (1367) 

lı; Haıtalıkları mütebauısı 
DOKTOR 

Celal Yarkın 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları aeririyat tefi ikin
ci Beyler sokağında lnhiaarlar 
tütün &atıf deposu kartısmda k .._ Söyle bakalım! bize ne haberler Giz mektubun mühlirlerinden mektu- Cebinden bir rakı şişesi ve nöbetçi ikinci sulbc:eza mabke· zu kabzile sulhu ibraya ve ür- 1 

•tirdin? dedl. bun nereden geldiğini anlamıştı. Acele mesine iade edilmi•tir. kiye Cümhuriyetinin alelümum j 65 numaralı muayenehanesin-
p bunun çukurluf.'.ında da sak· ~ d · · · • d ecalisi' tt.': ariste garip bir heyecanın hük!inı açtı ve okudu. Sonra şöyJ..ece mırıldandı: Hakim tevkif kararını geri evaırı resmıyesın e ve m 1 de hastalannı kabule b-.la-

-..,,,,ekte bulunduğunu haber verıneğe _Yakaladık!. lanmış iki liranın çıktığıoı gö- idaresinde ve bilcümle mtıha- 1 mı,tır. Telefon: 
3956 g"1dirn_ Mektup Favstadan geliyordu. Favsta ren bay ı~mail Hakkı keQdisıoi alr;nış ve evrak memurin mu· kim huzurunda mezkUr fubeyi 'ı 

.._Sen d müdafaa ederek: hakematına tevdi edilmek üzere t ·1 · k •. h yetı' umu Evi: Göztepe aparbmanı de e mi?. Evet B\l.'51 Le Klerk- Klodin dö Bovilliye vasıtasiyle Şarl Dan- ems. e ve fit e.ın e • ı 
ita" ayrılaınıyorsun. Tıpkı değirmenin golem ile Pardayanın Pariste bulundu- - A~çı dükkanında yemek iddi< makamına yollanmıştır. miyesince mütteh:ız mukAJTerat 1 kart11ında No. 1018 

tıaUarında olduğu gibi... ı ğunu öğrenmiş, bunu Dük dö Gize deka • ..,t,.,şun,...u"'-.,;;~.;,,,,ut"'ma~-Y:!'.'-,;,"'ız!!'!". ki~-!"h""-;'"r .. if""i '"büs"' .. "'b"'ıı"'·-!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!,,;,,,..,... ile merkezden dır olacak eva- iı••••••ımiTlieiiıleiiıfiioiıinii:İIİİİ2ii54iıiii5.U 
..... u __ ti' 1 p d M . dl . . M kt b ,_ Yunan gazetesı" mir ve tarifatı ifaya ve fzmir fU-.. ""'ime un ar on, onsenybr - yetiştirmişti. e u un 'BOnUn= şu sa- tun" öldurm"' eğe mezun değilsiniz. Zira he- D . ı• . d . d 

'0Cekt•- ı da dı besinin leyh ve aleyhine vaki ve enız.ı ıc:ra aıresin en: ""··· tır ar var : rife ölmezden evvel Roma buğdaylarını k J l'vt<>rııv h t takdiri ·· k y b damlar red · ı O U" an ara mütehaddis ve atiyen tahaddüs Bir borçtan dolayı evvelce ,.,_ er ayre ve e soze a- c arın u a ın ne e gız en- nerede rMendil:inl oöyletınek isterim. J 
·"ilı: diklerini haber alacak size bildireceğim• edecek olan kaffei deaviden do- ihtiyaten haciz altına alınıp bu 

- Oh Gizin işretiyle Uç a.•ilzade odadan çık- Aşağıdaki gazetelerin Aylık layı iktiza edenlerle ait oldugu· ııı· ··· dedi, bale bu hatırıma gelme- Giz, Morevere hitap etti: tılar. Biraz sonra Paris kralı Dük dö Gi- Ab kerre satılmasına karar verilen 
tştt. _Biraz evvel dostun Pardayanın Pa- urul b one fiatlerimiz yalnız 120 muhakimi asliye ve hukukiye ve 637 balya ve tabmiuen 18 ifa 
Ci% · d il • zin yakınları arasında, k an u mee- kuruştur. ticariye ve cezaiye ve sulhiye ve 

..._ gilliimsedi. Biraz sabırlı olmala- riste olduğunu söyleyordun eğ' mi.. listen bliyük hadiselerin vukua gelmek 20 bin kilo miktarında işlenmi• 
·~ıı tavs 1 dl Ev t k t· ınun· • B d d H Ab idariyenin kaffei aksam ve dere- .. " ıye eye - e ' a ıyen em . . ihtimallerinin yaklaştıg"ınn dair heberler un an maa a er one t• "O 7 937 "b C 

"'llJıl l t krar sö b ı dı ö ı · d ğr .. 1 -ı··ın 1 •• catında m<iddei ve müddeialeyh tonga tü un " · · tarı u• ve e ze aşa : - Ye ıse 0 u soy e .. ..,... · dolaşmağa başladı. muşterimize her ay iki güzel 16 
h.- !'.tonsenyo··r, bana değirmenin ka- Bussi Le Klerk şiddetle bağırdı: M"CADELE R ve şahsı sıılis ve dahili dava iti- ma günü saat da belediye -... u u omanımızı dahi Meccanen 
h. a.r __ ında arkadaşlık eden Bussi'nln - Beni mağlup eden Pardayan değil razı gayir sıfat ve surt"tiyle bida- civarında bandazop!o fabrika· 
..., Ayni günün a"•••nındayız. Favsla, es- hediy~ edeceg- ·ı-ı"z"ı b"ld" ı"rı· · · t · ıı.;~ 80ylediğini bilmyorum. Şuna em!- mi?. ~ ~ ·u 1 ır z. yeten ve ıtırazan ve cmyızen ve sında satılacaktır. Haddi liiyık 
-•ı, ki Parislil' er... u--' .. el ,.umruklarını sıkarak ilave rnrengiz sarayının bir odasında Klodin Elefteron Vima, Akropolis, tashihan iadeten talebi dava ve kd" d "k 

'"'"'"• ' d ku p görülmedig" i ta ır e ı inci 
t:ı._ Biliyorum. Bır' '--' ı:ı· teyorlar d~ etti: e Bovilliyen.in bir mektubunu 0 yor- roiya, Katimerioi, Elefteros muhakeme ve musamaya ve mü-

JUlU ~- artırması 14-8-937 tarih Cu-ntl?. • -Beni değirmenin kanatlarına asan du. Tepeden tırnağa kadar siyah kadif._~ Antropos, Etoos, Estia, Vradini, rafaaya ve müdafaaya ve retti 
._" den b" ·· arı lb' · · k ıın· al b ·• t tt" ma. tesi günü ııaat 16 da ayni .ı <ıti!Aııa, Pıırisliler isteye isteye ku- Pardayan değil mi? ır suv e ısesı geymış ce e - Atinaika Nea, Elliııikon Mel!on, ceva a ve ıame ve e.an ve re ı 

ı.~~Yorlar. Fev'--"de yanıp tutuşmuş- Dördü de kızgınlıktan sapsarı kesil- tına hençer darbelerine mukavemet ede- Et ·ı. ,uhude ve protesto keşidesine ce- mabalde yapılacağı ve taliplerin 
..,. ....,.. ııı i, Tipos ve saire. 
ı.. · Bilirsiniz ki, Parisliler ba'"-·ğa mişlerdi. Birbirlerine bakıştılar. cek vahşi hayvan derL•inden yapılmış bir y vap itaıma ve za~ar ve ziyan id- yevmi mezkurda memuruna 
"q},, .. ~~ h unan gazeteleri Acentesi, ııııı ""ılar mı, onlara kırmızı bir lçki IA- Dük söze ba~ladı: . zır ı da geçirmişti. Yilzline de heyeca- dihasına ve yemin kabul ve tek- müracaatları ilan olunur. 
ı1q demektir. Onları yatıştıracak ka- - Evet baylar! Şu mc!unun Parıste nını sakl:ımak için siyah bir maske tak- I. K O L O K O Ç AS. Birinci lifine ve tebliğ ve tebelluğa ve (1384) 

r. olduğunu haber aldıın. Yarın hangi evde mıştı. Belinde uzun bir kılınç vnrdı. Si- Kordon 13() haczi ihtiyari ve icrai vaz ve fek-
.-.~ Pek ala, istedikleri verilsin. Yarın saklı bulunduğunu öğreneceğim. . yah saçlannı tepesine toplamış, üzerine 1-4 (1359) kine talebe ve alelumum ihtiyati ~ 

r 'Jtlar. . Manivel ile Bussi hançerlerini çektı- de keçeden bir şapka geçirmişti. Şapka· tedbirleri ittihaz etmeğe ve mü- !atada Senpiyer hanında 12 nu· 
•"Ciz, ııözünü yarıda bırakarak düşün- !er: lımir ikinci hukuk mahke· meyyiz ve hakem ve ehli hibre marada kain lıtanbul Küçük U. '"- " nın yanında kumızı bir tüy sarkıyordu. d • T k An · 
Veıı.'."Ussi ile Manivelin ve onlardan ev- - Yarın! diye bağırdılar. Bu gcyirune tarzı tamamen Şövalyenin mesinden: ve vukuf ve nasp ve tayin ve az- tikrazat san ıgı ür onun 
L ""1, 

10rin getirdikleri bütün haberler Morever bağırmadı mırıldandı: Sayı 1063 line istiktap ve tetkiki hat ve ha- fİrketi namına idare heyeti reisi 'il ı b· geyinişinin ayni idi .. Ya Pardayana eş 
... ır karar almak llizumunu hatırla- - Yarın!. lmak Pard ha la ak . . lzm· d b" . . k h I teme talebe ve ruyeti muhase- Henri G. Reiınerve Jozef Sala· -.. o ve"a t ıçm ır e ırıncı a raman ar Giz: ' ayanı ır m beye ketif ve muayene talebine mona. 
tvı~h . . ~ bu kı}•afeti tercih eylemô•ti. Belki de Şehitler C.muhtar Gaybi evin· · "f ı·h· p l · d 

1 
T ~ "ille teklifinde bulunurlar. Bun- - Bu de!a elimizden kaçamıyacagını hl f k d 

1 
:·-, . . . d tavini mercı vazı e ve sa a ıyet u üzerın e 2 emmu2 

~ln arasında tehdit mektupları da ümit ederim dedi. Haydi Morever, git ç ar. ın a 0 ı:'.ııyarn~ ıradesı harıcın e de Ali kızı halise tarafından iddiasına reddi iza ve iştikii adil 937 tarih ve tirketin firması 
lonııııur .. Zavallıların aşkları 0 kadar IParisin bütün kapılarına emir ver. Kim- bu elbıselere b~~ıış bulunuy_oro.u. Karşıyakada pıpas köyünde hukkama, iflas talebe, kondorda- Bin dokuz yüz otuz yedi ıenıı-
ltkl'~ldur ki yıldız eğer evlenme scyi dışarıya bırakmasınlar! Müsterih . Zıra _Favsta'. şımdıye kadar ~onlunde gemici Cicika Mustafa oğlu Ha· to :ıktine ve sindiktayin ve azle si Temmuz ayının 12 nci günü 
~ 1 fıni reddedecek olursa Hollyvo- ol. Pardayanı yakalarken sen de hazır kimsenm sevgısın~ yer vernıemış, kadın: !il aleyhine açtığı boşanma da- ve meHlihi iflaaiyenin istilzam tarihile olan bu vekaleti umu• 
ııı· 1_kadar gelerek bir kurıunla te- bulunacaksın!. !ık hırslarına asla yanaşmamış, hususı vasından dolayı müddeaaleyhe ettirdiği bilcümle umur ve mu- miye albndaki imzalar tahıs ve 
l il: 

1
Ye.ceklerini bildirirler. Artistler Morever yerinden fırladı. Dışarıda azasında. n .başka kadın olmadığını anla- k I amelatı kanuniyeyi ifaya ve ve hüviyetleri marufum Henri G. 

~ ıı b k h çı arı an davetiyenin müddea· 
qj, 1 

1 ı blöflere alııık olduklarından icap ederılere Parls kapılarının kapan- taca ıçbır şeye hndisini malik sayma- hisseyi garameyi ahzu istifa ile Reisner ve Jozef Salmonanın olup 
·"<u.J k k ı dl hr aleyhin ikametg.ibını terkle h · ak tq>::I a asmıyara sepete müracaat ma'! için emir er ver . Şe in her tara- mıştı. Halt!, kadınlığı tahkir ettiği za- makbuz itasına er nevı evr müvacehemde vaz ve mündereca· 
4 er. fına adamlar gönderildi. Dlikün emirleri marılar da çoktu. Marl Anjın getirdiği nereye gittiği bilinemediğinden ve levayi tanzim ve imza ile ma- tını tamamiyle kabul ve ikrar ey· 

>'nl ·- Takdirkarlar ve resim isti- kapı zabitlerine bildirildL Aradan bir Klodinirı mektubu onda garip hisler ya- ve_ zabıtaca yapılan tahkikat kamatı aidesine taktime ve ve· . . ih l k 
ı- er. . saat geçmeden Parisin blitün kapıları ka rattı. tik d<•fa olmak Uzere kadın oldu- muddeaaleyhin ikametgahının kalet uhdelerinde baki kalmak lediklen c. e~ e nodtder . anunun~n 

ı "-n - .. ~L· • altm!f yedıncı ma esme tev.i-~ti 1 eyı karşılanan mektup sahip- patılmış, müteharrik köprüler kaldırıl- ğunu anlıyor, kalbinde bir he}<ecan du- meçhuliyetioi teyit eylediğindcn uzere sala.oıyetı mevduanın ta- k ta d'k ttim. 
l~))t.

0

Unlardır .. Gonderdikleri mek-ımıştı. Halk arasında da liçüncil Hanri yuyordu.,.... davacının isteg"ile bu baptakı" mamı veya bir kısmı ile aharı an TsCı Beeyog"lu do""rdu""ncu·· No-
v, 0~ Yıldızın yüksek san'atından ile Navar kralının ordularının birleşerek *** tevkil ve teşrik ve azle münferi· t · . M. "t t C l K t ·~ 
>- n1.1 be ded 1 ku tebligatın ilanen icrasıoa ve .. . . k" l erı ı a ema un ay ı •.• -
"'"kl yaz per e ne büyük bir Paris üzerine yürüdükleri haberi v- Manastır relscsinin göndcrdi'"'i mektu- h I den ve mu~temıan ıcrayı ve a ete zaıı ve müh" ru·· resm"ı. 
ı. e "ki · d bah ed 1 tl d '-· rd • arzu a suretiyle davetiye va- k · h l"f 
"'?., seyrettı erın en s er- ve e o...şıyo u. bu Favsta belki bin d~fa okudu. Bu mek- ve mevzuatı anunıyeye mu a ı Pul üzerinde 12 Temmuz 19::'7 

1\ Morever tekrar odaya girince Gize rakasının mahkeme divanhane- ve nizamnamei dahili ahkamına 
1 tti ı· tup Favstanın ruhunda esrarlı fırtınalar · tarih ve Beyog"lu dördüncü r :>-"-k · 9 ı diğer bütün yıldızların tekmil haberini verdi: sıne talikine ve tahkikatın mugayyir olarak şirketi ilzam 
'- . 'nde b" . tk" 1 k .. - Evı'n her tarafı sarıldı dedL" yarattı. Mari Anjın hikAyesl Saizomanın 20 9 937 p d k l" ahh""d teri firması. "'tı 1 ır san a ar o ara gos- • - azartesı' gu··n 1··ıne bı· e ece muame at ve ta u ııt / • ı 

t e ka ı Genel sayı: 7267 Özel aayı 1 1•' 1~fıh r .. Ve hatıra olarak bir fotog" - Bunun"lizerine odadakiler Şövalye- çışını anlatıyordu. Saizoma Viyo etta- k f k d ve ı"craatı ile •irket aleyhindeki 
.,1 d k ra ı masana arar verildig" in en ' ı k l · · .ı · h1-•ı, 1 13terler .. Bu kabil mektuplar den alacakları intikamın hayali ile adeta nın anası idi. Par ayanla beraber aç- 1 ı"krarı muteber olmanıak ve tz- tbu ve il. etname ıuretının c: t· 

~ , yazı ı günde saat 11 tahkikat "k d ~, ae. ar tarafından memnuniyetle birbirine girmişti. Onu öldürmek şerefini "''Ştı. Mektupta Belgodcrin h;kayesi de k mir şubesinin nam ve hesabına remiz 937 aeneai vesaı osy•·:· 
' ıl~t ha i:ni huzurunda mündeaaley· d ı ı ~tı .. e atılmıyarak hepsine ayrı aralarında taksim edemiyorlardı. Niha- vardı. Bundan da Pardayanla Şarl Dan- olarak ikisi müçtemian vazı im- nın 1/144 sıra numarasın a sa' ı 
. o:U.zel c~vaplar yazılır. yet Giz, uslu oturmalarını ihtara mecbur golemin Viyolettayı nrauıkları anla.5ılı- hin asaleten hazır bu'unması z:ı etmek salalıiyetivle mezkUr şu- nüshasına uygunluğu yapılan t~t· 

'"'· tııUYucularıınızın içinde şüphe-ıkaldı. yordu. Dük Dangolem de kimdi? veya tarafından vekil gönder• benin temin ve muhafazayı hu- kik ve mukabele neticesinde r:ı· 
h~d uhte!if tesirler altında sinema Bussi ısrar ediyordu: Favsta onu tanımıyordu. Fakat Par- mesi lüzumu aksi takdirde hak· kuk ve menafii için mütevakıf la,ılmakla tasdik kılındı. Bin L :>-

~\ de~\13a mektup yazacaklar t'k- - İsterim ki Manivel, bir hainin beni dayanı çok iyi tanıyordu. Klodinin mek- kında gıyaben muamele yapıl- olduğu umurun küllesini ifaya kuz yüz otuz yedi yılı Temm ·z 
> 1~1 ır · Mektuplarının _sepet.e gafil avladığını ve fakat onun acısını çı- tubunu birçok defalar okumaktan mak- mak üzere gıyap kararı ittihaz mezun olmak üzere lzmir şube- ayının yirmi üçüncü cuma gür.li. 
,._tnl~t, 1ccva_ psız ka __ Im .. as .. ını ıstem. ı· kardığımı teslim etsin! Monsenyör, Par- sadı ruhunda uyanan şüphelerin. m!ııa- I H U M K bl" si müdürü mahalli mezki'ırde 23/7 /37 ··L uu o unacağı . . • • te ıgat ll.~.h<ır k }azıyı gozonune getıre- dayanı kılıncımın ucuna saplı olarak si- sını satırlar arasmd:ın çıkar .. ıağa çalış- mukim lzak Nahum ile Raul Ala- T. C. İzmir ikinci Noteri Pl. "''r e et edecek olurlarsa, iyi ne- ze teslim edeceğim. maktı. Viyolettaclan bir hayll zamandan- faslına tevfikan tebliğ maka· luf ve Eliezer Roditiyi vekaleti Emin Erener resmi müh: j 

elde edeceklerine şüphe Dük: beri nefret ediyordu. mına kaim olmak llzere ilin mutlakaya sabine ile vekili umu- (imza okunamamıttır) 
1 l Ga- 25.'iO (1 -)---....ıııiliıı.lıl - p .. ıc 



Sahife a 

IZMtR BELEDtYESUNDEN : 
Cümhuriyet meydanı arka

ımda sureti mabsusada ayrılan 
ar!l&da inşa edilecek olan Be-

lediye sarayının projesi müsa• 

bakaya konulmuştur. Müsaba

ka müddeti ilanın neşri tarihi 

olan 20 - 7 - 37 tarihinden iti
baren dört aydır. Müsabakaya 

iıtirak edecekler, tanzim ede
cekleri projeleri bu müddet 

zarfnıda Belediye fen heyetine 

imza mukabilinde teslim ede

ceklerdir. Bu hususta malüma~ 

almak istiyeuler Belediye baş 
mühendisliğine müracaat etme-

lidirler. Projeler teslim edil

dikten on beş gün sonra de

receleri tasnif edi'erek yalnız 
Lirinci gelene iki bin lira ve

rilecek tir. Müsabakayı kazana· 

mıyan projeler sahip:erine iade 
o unacakhr. 
15~20--25~30 2383 (1303) 

Türkiye 
illof>:tc~•: Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızhğa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

.:» 
tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

ı· 

iL Daimi 
1 LAN 
Encümeninden: 

Kapalı eksiltmeye konulan iş: 

Açın tutara 
Bu işe ait evrak aşağıda 
yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saah 

Ekıiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Memleket bastanesıode yapıla
cak kat ilavesi 
(13933) Lira (90) kuruş. 

A) Eksiltme projesi · 
8 ) Sözbağı projesi 
C ) Baymdırhk itleri ::rene! 

şartnamesi 

D) Açın ve proje 
Bu işe ait o:up yukarıda yazıfa 
evrakları Bayındırlık direktör
lüğünde görüp inceleyebilirler. 

9 - Ağustos - 937 Pazartesi gü
nü saat on birde iL Daimi 
Encümeninde. 

Hliteabbitlik ve Ticaret odası 
belgeleri 

(1046) Lira 
2460 (1385) 

- Cicim ıana Eczacı Kemal KAmil kolonyası get:rdim 
- Belli Hilil eczanesine uğramışsın ...• 

Kolonyan "Gönül,,mü, Bahar çiçeğimi, ZümrUt damlasımı, Al
dn rüyamı, Fulyamı, Y aseminmi ? .• 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme• 
t;nım:v.li lu,lr.-n ... .t .... ••-~-'-.L...h-•----~-------..111 

~IASIR 

Jzmir 
. 
iskan Müdürlüğünden: 

1 - Yapılacak iş, muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan g6ç· 
menler için yaptırılacak evlere a:t ilandır. 

A - Mene .ıen ka:ıasıoıo Maltepe köyünde 91 kirgir kay tipi 
tek evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 

B - Bergama kazasının Kınık nah've merkezinde 20 kirgir 
köv tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 

C - Dikili kazası merkezinde 31 kargir şehir tipi ve Çan
darlı nahiyesi merkzinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kirgir evin 
muhammen kıymeti 46939 fira 14 kuruştur. 

D - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 kargir tf'k ve 10 
kargir köy tipi kargir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 64 
kuruştur. 

E - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızı?ca ve Parsa köylerinde 
21 tek l<argir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 
kuruştur. 

F - Torba'ı kaz<ısmm Kayas köyiinde 32 tek kargir Ahmetli 
156 tek 32 ç'ft kargir Havuzbaşı rrevk'inde 54 tek kargir Taş 
kesiğinde 145 tek 16 çift ldirgir köy tipi evlerin muhammen 
kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kirgir 
köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 fira 18 kuruştur. 

2 - inşa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan daire· 
since inşaat mahallerinde aynen müteahhidin_ teslim edi'eceğine 
göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten kereste 
tutarı tenziJ edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıymetle kereste 
kıymetleri hariç tutulmak suretiyle hesap edilmiştir. 

3 - işbu inşaat anahtar teslimi suretiyle 13-7-937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko· 
nulrcuştur • 

ihale 28-7-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günil ıaat 
14 de iskan müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ihale edile· 
cektir. 

4 - ihale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif zarf
larının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyenler ihale saatından evvel 
2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde yüzde 7 buçuk muvak· 
kat teminatlarını tediy~ ettiklerine dair makbuz veya banka 
mektubu ibraz etmeğe. mecburdurlar. 

6 - Eksiltmtye iştirak etmek istiyenler fenni ıartname ve 
p!infarının ve mukavele suretlerini öğrenmek liz~re viliyette is
kan mildürlüğüoe kazalarda iskan memurlarına müracaat etme• 
lidirler. 13-17-21-25 2333 (1288) 

DAIM O N 
Masa ve cep vantilatorlarJ , 

f.~ 
~~~ 
~~~ 
~ · ~~..:;, 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın bogucu sıc•k
larıodan kurtarır. Masa vanlilatorları llç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTILA TORLARI : Küçlik bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taıınabilir. Gayet ııktır tavsiye 
ederiz. 
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Otel SADIK AKSE 
Tilkilikte Telefon 3206 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

SlCUK:SotuKt.UK:EK 
DEnEllİR 

KELVİNATOR iki .defa d~ha-.Zıfı;diii 4-. - v - o 
halde arnı rand&man e1de edilen reılne aoıuk hava ~ • 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni G 
MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

e•cz 

Bir Gripin almadan evveı 

Istırabın ve ağrının en 
tiddetlisini en kolay, eıı 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir- kaşe 

GRıPıN almakbr, mideyi 
boımu, böbre:kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan bet dakika aoor• -.. -· ·- ·-. --·--···----·_. ... 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mllatec:i!İ 
Tllrkiyenin en eaki otelcdl 

BAY OMER LUTFIDlll 
••••••••••••••• 

li ·d•" Kırk iki senelik tecrübe 1 

reaile bütün Eğe halkına kell" 
diılni sevdirmiştir. 

Ot.Uerlnde mi.afir kalaol•'• 
kendi evlerindeki rahah bO" 

lorlar. 
Birçok huauılyetlerfne ilA•" 

fiıtlar ml\thiı ucuzdur. 


