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Cumhuriyetin Ve c;:uınhuriy_et Eserminin Bekçi&i, Sabahlan ~kar S iyasi Gazetedir 

:Jaı·ye t ha riciye komiseri Lit uinof So• yetlerin merkezi J\Ioskovadan bir görüniiş 

S<m,~ 
l Arnavutlukta isyan h aberi ! doğru değildir 
! Tiran, 3 (Hususi) - Ba;ı ecnebi telgraf ala-ıs-, 
ları, Arnavutlukta yeni bir isyan başgösterdi{lini, 

1 bu isyanın Muharrem Bayraktar tarafından ida-
1 re edildiğini haber vermi§lerdir. Arnaınıt!uk 

telgraf ajansı bu asılsız haberi resmen tekzip sa

~i~ almıştır. _ ) 

YENt ASIR Matbauında bıuılmııtır. 

Haricıye Vekilimiz Dr. T. Rüştii Aras 

Bes senelik , 
Verg i muafiyetinden 

istifade edecek 
İstanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) 

Finans bakanlığı, muhacirlerle mül
tecilere bahşolunan muafiyetlerin tat. 
bil< şekli hakkında bir kararname ha· 
zırlarnıştır. 

B. ŞÜKRÜ KAYA VARŞOVAYA DA UGRIYACAK 

Bu kararnameye göre, iskan k ._r u, 
nunun neşrinden sonra her hangi LU. 
suretle Türkiyeye gelen ve ser' •t 
pmhacir k§ğıdı verilerek istedikleri ) •.• 
!ere yerleşen muhacirler, beş sene. ık 

vergi muafiyetinden istüade edec~J,_ 

!erdir. Bu muafiyetler, kazanç, arazi, 
bina ve yol vergilerine ait olacak, buh
ran, müvazene ve hava kurumu vergi• 
!eriyle milkellef tutulacaklardır. iki Vekilimizin ayni zamanda Moskovayı 

z iyareti büyük dostluğun kuvvetine .delildir 
Dahiliye vekili Moskovada hariciye Vekilimize mülaki olacak 

• 
Secim kanunu 

' 
hazırlanıyor 

1stanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) -
ôğrendiğime göre yeni bir seçim kıınuıı, 
projesi hazırlanmaktadır. 

Bu proje kış içinde K arnutaya VAri
lecektir. Projede iki dereceli seçim cc~~ 

- YAZISI 3 tJNCtJ SAHiFEDE- tutulmuştur. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dost gazetelerine /ngiliz H gore Kücük • devletleri Antant 

''lngiltere Türkiyenin Şarkta oyna- Rusya .veya Almanya
mıya başladığı faal rolü tasvip ediyor,, dan biri,ıi tercih edecek 
ita/yan matbuatı 

hakkında 
Türk dıplomasisinin 

dostane neşriyat yapıyor 

da 
;: 

faa iyeti Sovyetlerl~Küçük Antant devletleri 

İstanbul. 3 (Hususi muhabirimiz
den) - lngiliz matbuatı hariciye vekili
limizin Bağdad '\'e Tahrana yaptığı res-

nüsha basan ._ The Peapla> gazetesinin; 
İngiltere Türkiyeye itimat ediyor, Şark 
ictlerinde oynamağa başladığı fail rolü 

tasvip ediyor, başlığı altında yazdığı ma
kale çok şayanı dikkattir .. tGreat Bri-

d Menılekeıi-miz hakkında takclirklir d;ınleler kullanan lngilizce Şark mecmu-
tain an the East.t mecmuası a şu .satır-

asının başlığı.. 
ları yazıyor : k ']' . I k. Şark devletlerine yeni bir sükUn ve sulh Cümhuriyeti vardır .• 

- cTürkiye Hariciye ve ı ının ra d · h 1 k · · · 'hd f T" k' · 
1 b

. evrı azır aına gayeaını ısh a ur ıyenın Şarkın bu kısmında h&.-
hükümetine yaptığı ziyaret, ya nız 11 d T " k' b d 1 · · b" k' b ' k e er.. ur l}'C u ev e t1ere hır nev1 u- ım ır umandan rolü yakın kom,ulaıı 
ziyaretin iadesi manasını tazammun .. k k d b f d yu ar eı gi i hareket etmiştir.. tara ın a.n minnetle karşılanmağa de-
edemez. Bu ziyaret ayni zamanda şark- S Jh • Es 

pekala anlaşabilirler 

u un kabili inkisam olmadığı mü- ger.. asen Türk • lngiliz dostluğu, la-
ta yeni bir devrin başladığını del31et nakaşa edile dursun : Şarkta Milletler met lnönünün Kamutayın kapanış eöy- T1tna 

eder. Irakla lran arasındaki Şattüla- cemiyeti Azası olan dört devlet iyi kom- ]evinde işaret ettiği gibi bir realite ol-
rap meselesi nihayet halledilmiştir. • ıuluk esasına mUstenit bir muahede ile muştur .. 

üzerinde yapılan ba~vekiller mü lıikatınclan bir intiba: Sağdan itıbar .ı 

Tatareska, Milan Haclw, Antonesko ve Stoyadinoviç 
- YAZISI VÇVNCV SAHiFEDE -

Şark paktı da lrakla lran arasında ton kendi hudutlarında •ulh yerl~ştirmeğe Roma, 3 (Radyo) -Türkiyenin Ro- -
pürüzlerin halli üzerine başta Türkiye and içiyorlar. ma büyük elçisi bay Hüseyin Ragıp Ro- Donanmamızın dostane ziyaretleri 
olmak üzere dört devlet tarafından Bu anlatmadan hiç bir devlet vcy~ maya gelmiştir .. 
İmza edilmek üzeredir. konışu ~üktimet şüphe ile bahsedemiye- Rüştü Arasın Bağdat ve Tahran ae-

Tedbirli Türk ricalinin Şark pak- cektir.. Çünkü arRlannda, gizli kapaklı yahati, Türkiyenin doğu memleketlerinin 
tının hazırlanmasında· oynadığı rol, iş gönniyen sulhçu bir devlet, Türkiye - Sonu üçüncü sahifede _ 

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

Vekiller Heyeti lstanbulda toplanıyor 

Bir Türk filosu Sovyet 
limanlarına gidecektir 

Bu toplantıda yeni ithalat reiimine ikinci. ~ilo da ltalya_n ve Y~goslav 
- 'J lımanlarına gıdecektır 

ait karaı·name kabul edilecektir ş • ~ 1 - --

Maliye ve 
Ankara, 3 (Yeni Asır - Telefonla) -

Bağdat seyahatinden avdet eden tktı· 
sat Vekili B. Celfil Bayar, evvelki gtin 

tstanbuldan dönen Finans ba'kanı B. 
Fuat Ağralı ile birlikte mühim mUza· 
kerelerde bulunmuşlardır, 

Bugün yapılan bu konuşmalar bil
hassa yeni lthal~t rejimini tayin edP· 

dairesinde yeni ithalat rejimine ait 
proje hazırlanmıştır. 

Bu görüşmelerden sonra, tktısat Ve
kili B. Cel51 Bayar, Finans bakanı D. 

Fuat Ağralı ile Ziraat bakanı B. Şaklr 
Kesebir bu akşam eksprese bağlanan 

hususi vagonla 1stanbula harek et et
mişlerdir. 

İstanbul, 3 (Yeni Asır · Telefonla) -

Ik tıs at vekilleri lstanbulda 
• 

lktııat Vekili B. Celal Bayar 

Finans hakanı B. Fuat Ağralı, Ankara
dan şehrimize hareket etmiştir. B. Fu
at Ağralı, burada veklller heyeti Jçti

maına iştirak ettikten sonra tedavi iç in 
,Avrupaya gidecektir. 

Öğrendiğime göre, - vekiller heyeti 

tstanbulda toplanacaktır. Bu toplantı· 
da muhtelif işlerin müzakeresi yapı

lacak ve yeni ithalat rejimine ait pro

je de müzakere edilerek kat'i ve son 
şeklini alacaktır. Yeni ithalat rejiminin 
bu hafta içinde ilan edilmesi muhtemel
dir. 

tstanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla)-

Ankaradan gehrimize hareket eden 
tktısat Vekili B. Celtıl Bayar ve ~irııat 

Vekili B. Şakir Keseblr burada vekil~cr 
heyeti lçtlnıama iştirak ettil<ten sonra 
Ankaraya avdet edecekler dir. 

.ş'anl! donanmamız l\!alıayı ziyaretlerinde 

İstanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla)- ]arını, ikinci !ilo da evvela dost Ital
Aldığını malumata göre, başta YavuL yan. sonra da müttefikimiz Yugoslmr 
zırhlımız olmak üzere donanmaınız ya- limanlarını ziyaret edecektir. 
kında ecnebi ve dost limanlarını ziya- Birinci filo başta Yavuz olduğu hal
ret edecektir. de Kocatepe, ve Tınaz.tepe torpidoları-

Donanmarnız iki kısma ayrılacak ve nuı.la denizaltı gemilerinden mürek• 
birıncı filo dost Sovyet Rusya lımaı>- - Sonu üçüncü sa11fad4 -
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llimaye tedbir eı·ioe 
nıuhtaçt rlaı· 

Zamane 
bilmece eri iti 
- Adı çıkmış doku:ı:a inme:ı: sek 

- BAŞTARAFI l lNCl SAHiFEDE -
yüzde iki, Merkez bankası da yüzde 
bir kazanarak ihracatçıların iş ha· nedir o? 
cimlerini genişletmiı olurlar. • • • s . .. y .., .., d - Şoförler ura ne kadar oto:; 

Bu ve buna benzer bazı tedbirler- en zı n ı Si a u a g mu r ya S! i bil kazası oldusa hepsinde şoförl 
ter ihracatçıların şu veya bu şe· ,, Hangi rnahs ullerin zarar kurtulduğunu, nerede bir vaka ~ 
kilde sermayelerinin klearing hesap- h il d • k e •• • d k k 1 ifin içine ,oför de kan§tığuu duya d do-
larında sıkışmasına mani olmak a e 1 ece tır gormesın en or u uyor bütün ıoförlerin adını çengele aslP clJ 
mümkündür.. Nihayet ihracatçıları Dün Bumava ve civar dağlara k . '---dık ._ da y'1 

1 d k k • · d f la "kd d .. d"" .. t'" uuı. çıııuar , u.urunun yanın 1,,!\ ağır faizler a tın a or u ıçm e ça- Rekolte . az mı ar a yagmur uşmuş ur. 1 dil<lt tr ahli.k il' 
lışmaktan kurtarmak ihracatımıza 1 d. . k ti d 5 bı·n teneke Sergilerde mühim mikdarda tütün yanar, ve ev en a ı, en ra lı~ 
inkişaf bahşedecek bir harekettir. e e ıye şır e er en bulunduğu için müstahsiller tela§a da olsa adı şoför olduktan son 

Merkez bankası için bu bir ser- tahminleri benzi.O alarak Satışa devam edı·yor düşerek bu tütünleri evlerine tll§ı- dokuzdadır. 1 maye meselesi de sayılamaz .• Çünkü M h }"f ( h k _ mışlardır. - Peki! Bakar kör kime derler ~· 
· bankanın elinde bloke edilmiş ~- u te ı mahsul er a - . . . . . . . . . . . Yağmurln.rdan üç mahsul faide - önünü arkasını tantmıyan 

ralann yekunu oldukça müh~m ~ır kında yapılan tetkikler 
1 

~l~ıye Sokonı g~z. tırketın- •rar ~~ıy~kler~ı. bıldınnl§lerdır. görecektir .. Zeytin taneleri iriieşe- halle kııdınlan~a! . tı ~ 
rakkama baliğ olmaktadır. Nıtekım B 1 uk nınhs 1.. .. "'zd den Llı~ıyacı kar§ılamak ıçm on beı 1 Vılayetın emrı ıle bu defo Soko- cek ve randman artacaktır. Kurnklılc- Eskiden Fransaıila lağım tertlbıı atd' 
Alman klearinginde ihracatçılarımı· . ~ byı ~~ . d fazu unla~' ~ldü.e bin teneke benzin alml§tır. Belediye 1 niclen ahnan 15 bin teneke benzin-!tan müteessir olan mısır dıı çok fai- medığı umanlar, nl·pmdan dolıııı~ 

f l d. yırını e§ n tin e goru • b be • l . li . . .__ ku d üh" • b' kı "Ih k t ı 
za yirmi beş milyondan aza te ı- .. takad larca • ed'lm' • u nzın e..'"Ul tresmı on~ - , en m mı ır smı mu a a a ve- delenecektir. rcldı:ınnı sol:ağın ortasına penc ~ 
yatta bulunmak imkanını görmüştü. ~.~ t far la t-:sp:ın 1 ik:rır· ruıtan sabn alml§tır. Ve ayni fiat- rilecek ve benzin işi hakkında kat'i Henüz çiçeğe kaçmamı§ olan döken Fransızı ... r nRegar Regat» d 
Bugün de bu parasını tamamen tah· .. l§ e kurazaklıtkespıt .. ..end m araah le satacaktır. Belediye benzinlen. • karar komisyonun tetkiki rine göre p:unuklar da yag" murlardan fazla İs· . si alı rek ~~~dan~~ 

ragmen yuzun en m • T and k d" · • ·ı ·-ı..:...ı gnnp se er a vere nr'6ı 
sil eylemi~ bulunuyor.. sulü cak eki mikdan ~ :111 en ı.vesaıtı.ı e ~uuue· sah günü verilecektir. Salı gününe tifade edecektir •. Yalnız hannıınlar leri ika.z ederlenn~. fakat ita ınıı 

Memleketin yüksek menfaatle- butabilan v• gt?. aeedn'li t . ki tevzı mahallenne getırerek sata- kadar itin kat'i §Ckilde halledilece- yağmur sebebiyle bir kaç gün ge- d t b--•--- h'" er~~ 
. . . tt' d'W. ek"lde klearing ecegı _fil!mın ı yor.. ncır caktır Belediyede benzin (§ini tet 'k b"l' peren e a an can ımann un /.V' 

Thının l ıcap e hır 'ı~' t~ . İ·kten kur· ve zeytin mahsulleri geçen aeneye kik il; m-gul bulunan hususi k~ ğin~ alakadarlarca muhakkak na- cı :aiılarr.. • . . d'lik 't lerinden ziyade dikkat istiyor... f 
esap arı~ı are .e sız ı · nisbeten üzde · • .__ fazladır. . -:s • zanyle bakılmaktndır. ı~n şım 1.. zarar varı bir ka mm ortasından; b' bir in~ 

tarmak ıhracatçılara ucuz faizlerle B Y •• ~ ucg .. •• mısyon tetkikabn!l ehemmıyetle de- . . . k h Ikın görülüyor .. Fakat yagmurdan sonra P aç • ~ 
1 ' . •~ 1 hazırlamak m illi u seneki mcır mahaulunun çok tr9o.._ eylemektedir Şımdilik her umpanya a h lar wuk 'd b "1--~ rünmediği şöyle dursun, sesi dahi g ~~ ça ışına ımawn arı • · ı .. --~ tabm" edil" M •uo.u • ih . . • beled' L-- b' ava sog gı er ve ag ıırua biİf' 

k · • d a istenecek çok ıyı 0~· m ıyor.. ısır 1 Haber aldıgunw ıza göre •irketler tıyacı ıçm ıyeye ~er ın b talık im malı l • ·ı · sizin koca bir tencere bula§ık su)Uı _ _..-e onomımız a ın dan mahs il . ek" k 1- :r , t k benzin verecektir as o azsa su ıyı qır.. "1J'f" 
haklı bir taleptir.. U telere u en .. ı::ıçe:n~n bı: ~. seksen kuru§tan .. dahi sah§ ra~ı- en~ ~· • k tl . . "h" led" Yağmurun hangi mıntakalara ne bir le1tcn çaınatır ıuyu, tüfenkteıı " 

HAKKI OCAKOöL rühne~n yu e ı no go- 1 yacaklannı kat'ı surette bıldinnış- ... e ıye !ır e .ennüh" ~u ~ ı- mikdar yağdığı henüz malum değil- çılunıı gibi yolun ortasında~' ır 
. ır. lerdir .• Şirketler l stanbul ve Anka- gı sah§ yerlenndeki m urlerı ka.1- d' . liin. - -'--il d ~ıstı 

Adı• k•ı• • • Bıllıasaa ·· " k ltesi 1936 F . ,_ 1 • li.. yaverse sıçrayoanwr. e, eı>· --_Jr 
ıy e ve 1 1 mızın . uzum re o • • L- ra fiati olan benzinin ıi§esini 82,5 dırml§lır.. akat tıruet er yıne sab§ - - - ped - ükemmel uJanırsUl i', 

.. . . l . s~nr:~ed ~dyiiulBae ymnıd ;:.t kuru§tan satabildikleri takdirde za- yapmamakta ısrar eyliyorlar. Vurulan domuzlar -· c;;;.;:c~:.... . tec1·-· bd~ cJt Bugun şehrımıze ge mesı nıs m e IJU&aal) ır.. em, fUI• • • • • gm ...... .,~ IS l&'tn ı,.' 
. b k} · yı~ıvecev~yüzdekırkfazlatahm:in s· ·ı fa"'cı·aSJll)Il h ke • .. H~ıran ay~nın ı~~ncı.on bet ki.yeti Terbiyıinoksanolanbıı ,il 

e enıyor edılnıekteclir. Sebzeler çok iyidir.Ve Jr 31 e IDU 3 ffieSJ gunluk devresınde vılayetın muh- körlereküfür:eğlence,fikô.yet:ka~..r1 
Adliye vekili B. Saraçoğlu S~- iyi fiatlerle aatılmaktadır. .. • tel~f !e~lerinde 200 domuz telef _ 0 da ala! ı~en sarhoı oJ>Y 

runun buRiln lstanbuldan deuız Harmanlarda bulunan bugday K k b• b• ı d edılmıştır. kimlerdir? 
yoluyle oebrimize geleceği haber ve arpalann 936 ydına nazaran yüz- arı oca ır lr erın en B~. auretle bir ~enede vili.~et - Yolda yürümesini bilıne1eııfe'J 
alınmı•tır. Vekil Pasaportta kar· de altını§ fazla olduğu tahmin ecli- dahılınde telef edılen domu~ mık- ~il"' 
tılanacak fakat belki de lzmirde liyor ve 106 bin tona baliğ olacağı k ı tarı 4150 ye baliğ olmuıtur. Hele 0~! bele ~nlar! Ad~A aeelt~ 
tev u ey emıyer emı e soy enıyor.. . . . . değil"' akk f 1 ' ek öd ' .. I . ço me nu a edecek smao bogarlar. Meşcıa "' 
gidecektir. B. Şükrü Saraço~Ju •u • • • "' 4 • d• qm var, h12lt hızlı ııdıyonwı .• ~ 
Gölcük yaylasında bir ay istira- Türkkuşu ırne e K&rfına aallapati yürüyen biı-151 JI 
hat eylivecektir. Kayın peder işi karıştı ıyo uş _ _ tır, çarpmayayım diye sağa çar!> ;}J 

lstanbul, ~ (Yeni /~sır •. :re~~ Muvaffak olan 24 genç HanıaJlar ve st~y- sin, o da sola ve karşın çarh ecfe1'ı fi 
graf) -:- Adlıy.e VekılıkB. Su~ du··n hareket ettı"ler Torbalının Dağkızılca ltöyün .. jvermek istiyordu. Benimle kav- yürürsün, 

0 
da senin tarafına dön~~ 

Saraço 1 lzmıre hare et etmış de kır bckrilig~ i uanan ibrahim g o. etti ve beni evden koğdu. 3 ] b dııv-
• g u • - "'( J ., yar satıcı ar a ·a a 1 rüyü§ vitesini eğer ağıra alanın .4 tır. Şehrimiz Türkku~u {'ubesinde ıEtem'ı:ı karısı Bayan Gülsümü ve ay ayrı yaşadık. Bekçi olduğum .. k d w ib' berifej, 

•••••·- şimdiye kadar talimler görerek k ynanasını öldürmek kaadiyle ya İçin kırlarda dolaşırım. Vak'a gü- k gemının araya otur ugu g 1 r Burnava ve Bergama 1 d .. b .. d k k O aca param. Mübarek Anki luıbp.hat ""' A brövesi almağa muvaffak olan ralamak suçundan ağırcez a mu- nu agın yanın an geçer en a- ır 
Mezbahalarında kesilen üç bayan ve yirmi bay dün Inö- l hakemesine baılanm•ştır. Gül. rımı ve çocukları~ı .gördüm.Kay- Edirne 1 (Hususi muhabiri· imif gibi bir de sana sarılıırıık:...,.... 

h l .. k b k t hn' l d" ı süm vak'ayı u suretle anlatmış.. nanam da orada ıdı. Karımı c;n- mizden) - Edirnede sırt, baş deri .. ~ 
ayvan ar nu .. ampına .. are ~ e. ., er ır. l br: ğırdım. Bağa geldi. Cocuklart- d k Sonra, faraza yine bir acele yu .ıA il 

Bumava belediye mezbahasında T!1r~kuıu uyelen • ıst~sy~mda --On,acnedenheri kocam Etem- mı sevmeğe başladım. Bunu gö- ve omuz a yü taŞJmasmm ya· var, ve faraza hapishane önündP" tf"' 
son bir ay içinde 23 Karaman, 33 tı~mımı ıurette t eşya e ılmışler-

1 
le iyi g;eçindim. iki çoc ğumuz ren kaynanam üzerime atıldı ve sak edilmesine karar verilmiş· kaldırımdan geçiyonnm, sağında . .,V 

kıvırcık koyun, 6 keçi, 419 kuzu, dır. 1 , .... .,_ vardlr. Aramızda g~imıizlik fA.. başıma taşla wrdu. Tüfenk ku- tir. vay, solunda duvar, önünde de, bit ti 
357 oğlak, 16 öküz, 31 İnek, 90 Terfi eden katipler lan yoktur. Kocam lbrahim Etem cağımda duruyordu. Ayağa kalk- Bu karara göre 15 Temmuz· bir sola yalpa vuran tek bir adaJ11 f 
dana olmak üzere 977 baş hayvan J son zamanlarda babamla kav- tım. Kanın ve kaynanam birden- dan itibaren hükümetçe göste- arafııı' 
kesilmiştir. ikinci Noter daktilosu Bayan ga etti. Babama bir bardc.k fır- bire silaha sarıldılar. Tetik tn- geçeyim dersin, tramvay t ~ 

Bergama mezbahaaında da 172 Zifan müddeiumumilikte on li- lattı. Bundan dolayı aralan açıl- rafı onlarda idi. Silah pat1adi. rilecek nümuneye uygun olarak miştir, derhal durursWl, beri t ,1 
koyun, 3 keçi, 661 kuzu, 398 oğlak, ra maaşlı daktiloluğa tayin edil- dı. lbrahim Etem iç gilveysi idi. Karım yaralandı. Yerde bulu- tedarik edilecek ve tekerlek- geçmek isterken bu sefer du\f'atll fi' 
3 manda, 72 öküz, 62 inek, 36 da- mit, müddeiumumilik katiple- Babamla kavga ettikten sonra bir nan bir odunu alarak kaynanamm lerfode Jast•k yerine halat ko· sır, fakat afakan da gut.lağına ~ 
na olmak üzere 1407 baş hayvan ke- rinden B. Mazhar Aru 14 li!'a· daha eve gelmedi. Hadise günü başına vurdum. Boğuştuğumuz nul::nuş üç tekerlekli araba 'arla ha söyleyeyim mil Bu yol~a ~ 
silmi§tir. lık katiplij!e, daktilo Bayan Meh- babamın bağında kuyu başında yerde yakkabılanm kaldı. Ve suı' 

1
• bilmi'y•nı....:- o"yle 8cayıP i .J 

1." d k eşya nakliyatı yapılacaktır. ~ '".... ıs" Dikili mezbahasında da 71 koyun, pare 12 lira maaşlı sekreter ıge, ' anam ve çocuklarımla oturuyor- ora an açtım. Şahitler dinlen- vardır ki, en mülayiınleri bile 
bq keçi, 164 kuzu, 44 oğlak, beş ikinci hukuk daktilosu Bayan Fat- , dum. Kocam Etem elinde gra di. Bunlar hadise yerinde Gül1 Hamal ve seyyar satıcılaıın 
öküz, on inek, 21 dana olmak üzere ma 10 lira maaolı sekreterliğe ter- tüfengi olduğu halde bir defa ba- oümle a~nesini yaralı olarak ~ör- 15 Temmuza kadar gereken 
259 baş hayvan kesilmi.§tir. fi ettirilıni,lerdir. ğın İçinden geçti Aradan epi düklerinı vak' anın nasıl olduğu- arabaları tedarik etmeleri vila • 

• • • • • • • """:' '' 
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' z tikt • d .. d k' nu bilmediklerini söylediler. 
Nişanlısını kaçırmış Işı azıtmış daman kgeç ~n ıb~8:1 .. h ag a ı Mahkemece Gülsümün yarasın- yetçe ilan edilmiştir. 

Tirede Turan mahallesinde otu- Tepecikte Ramazan oğlu lama- am~d-~naryın adn kır~!-~ ı~ ucu- da barut izi görülüp görülmediğ!- Trakyada 
"I Mehm . • Al' 1 ·ı "I C nu gor um. er en auuuaga va- ·n ilk mua ed d kt d ran Ahmet og u et on ay- ıl ve kardeşı ı, smaı ' og u a- kit b I d b" d b. ·ı·h nı yene en o or an • 

danberi nişanlı bulunduğu Ah- vit tarafından biçakla yaralan-
1 

ud ama an vır den ıre •1ı a sorulmasına bu maksatla Torbalı istatistik bürosu ışe 
F d' • • k l pata ı ve ayagım an yara an- h•k' rw· I' .. d .1 met kızı atmayı kaçırmışhr. mışbr. Cavit. .ken ıdsınkaı ya a a- dun. Bana ateş edenin kocam .a ım ıgınk~ thaakımlat dgo? edrı me· başla<lı 

Kız on altı yaıındadır. Sikfıyet mak isteyen pohslere e rıı gel. ld .. l d y . d f sıne ve va a ı::ın a ıan arma 
üzerine zabıtaca araşbrmağa baş- mit ve tutularak adliyeye veril- 0

1 
uguknu ana 

1
•m. berımb en kır· karakol kumandanından malu- Edirne 1 (Hususi muhabiri· 

1 ayara anam a era er o- t • t · k 'l • • • • ) B k ı ı · anmıstır. mi&tir. .. • .... _ı.. An . ma ıs enmesıne arar verı mıştır. mızcıen - aşve a et statıs· 
~~~=~~~~---~~~;;;;;;;.;:......,.~~..---~~~~ camın uzerıne yuru.-;um. am · Muhakeme baıka bir güne bırakıl-z • B k •f •ı 1 - Yapma Etem çocuklarına mışhr. tik umum müdürlüğünce Trak-Jraat a ası ÇJ ) ere'acı, diye bağırdı. Etem silahına :a .,, • ••• yada yeniden teşkil edilen is· 

tekrar kurşun aürmeğe çalı,h. Tanımadıg"" ınız tatistik BürC>SU bugünden itiba· 

k d • • • 1 e F nkat muvaffak olarQadı. Elin- . k d 

re iyi geniş etti deki sila~ı zorla aldım. Etem d ren yena irala ığı binasında 
yerden bır odun parçası kaph. Ostlarda n faaliyete geçmiştir. Büronun 

_____ .;;.. __ ..,:;;;... ____ ~~---. ana~m •• baıma vurdu. Anam ye- Kendinizi sakınınız müdürlüğüne tayin edilen 

y enİ kooperatif 0rtaklarl kendılerİneı• re ~ut:n vhmaran yok mu, dive Halkevi müdürü B. Hilmi ev· Trakya umumi müfettişliği hu· 
!'lus1 kaltm ~üdürü B.Nazım 

açılan ı•tı•barJD tamaIDIDI ku)Janacaklar • bağırmaia batladı. Komtu bai- velki gece Basmahanede Mü- Dalkuv yeni vazifesine baQ.la-

l
larda bulunan halk bizim bağa veddet aalonunda otururken ya- Y 

. ... . . • . . . • do2-ru koşunca Etem kaçtı. nı~a tanımadığı bir tahtı gel- mıştır. 
Zıraı kredi kooperatiflennde or· dirilmi§tir.. Maznun Etem de vakayı fÖY· mı• ve kendisi ile görüşmüıtür. Nazım Balkuv evvelce lzmir 

Faik Muhiddinlik eder. ı, 
-rof'Dı 

.. ...... - o9 
Avam knmarasıO ,

Londra, 2 (A.A\ - .A'd•-
fıo 

kamarasında Atlee tara ~dtl 
sorulan bir sutıle cevaben el_ 
ezcümle deniz kontroltı "'t ~ • e 
lesinde şayanı memnurııY fe? 
netice alınmadığı takdirde e ~
vaziyet basıl olacağı " ~ 

d"de" vaziyet hakkında şioı. 1 bİı&' 
şey söyliyemiyeceğioı 
miştir. 

. )ti~ 
Yugoslav parıı r,r~: 

Belgrad 3 (A.A) -: 'JJ ~ı 
mento Maliye encümeoırı• ıl 
bul ettiği bir kaou~ ıı;;,ı~ 
mucibince piyasadakı .:e 1'J 
toplatbrılacak ve yerı tak olan müstahsiller timdiye ka- Bu yapı~ b_era;her tqekkül lece anlattı: B. Hilmi biraz ıonra içinde 30 vilayeti istatistik müdürlüğünde 

dar her yıl kendilerine açtırdıktan eden.~~ uzum v~ m~ ıatı§ koo-! - Karımdan çok memnunum lira bulunan cüzdanı ile aaatinin j uzun müddet bulunmuı bu sa
kredinin dörtte birini nakden ve peratifin!11 manevı -~~ıyetine . de , Cocuklarımı da çok severim. Ka- çalınmıt olduğunu anlamıı ve 

1 

para bastırılacaktır. 

Bir mülakot 1•f 
Londra, 2 (A.A) -:;esl 

~ ademi müdahale kooı• td~ 

dörtte birini de kefalet suretiyle kul- ~~hal bin.~ yuz liralık bırer . yınbabam karımı benden vaz- ~erhal zabıtaya müracaat ehnİş- hada muvaffak olmuş değerli 
lanmakta idiler .. Yani kendisine bu ıtibar laedısı açılmıştır. i gecirtmek ve boşanıp başkasına tır. Hırsız aranıyor. bir arkadaştır. 
sene yüz lira kredi açtıran bir or- ~ 

~ • \fel tl~ tak kooperatiften 25 lira para alıyor. 
Ve arkada.şlanna da kefalet suretiy
le yirmi be§ lirahk imza kullanıyor
du. Bu usul sah§ kooperatiflerine 
giren kredi kooperatifi ortakları için 
değişmiıtir. 

Bundan böyle sah§ kooperatifle
rine girecek olan kredi kooperatifi 
ortaklin.nın itiban yüzde yüz "'la
rak kullanılabilecektir .. 

Yani kendisine yüz lira itibar aç
tıran ortak bu itibarın elli lirasını 
naltden kullanabileceği gibi bir o 
kadar da kefalet İm7.a5ı kullanabile~ 
cektir •• Bu hususta Ziraat bankası 
umum müdürlüğünden bütfin banka 
tube ve sandıklarına bir tamiın gön-
deriJmiı ve lktısat vek"'letinden de 
"keyfiyet diğer bazı alakadarlara bil-

Bugün 
2 TEMMUZ 937 CUMA SiNEMASI Bugün 

2 TEMMUZ 937 CUMA 

FRANSIZCA SöZLü 2 BüYüK FiLM BiRDEN 
1 - lnönü kampında lzmir Türk Kuşu gençlerinin planör tecrübeleri ve kamp hayab. 

2- AL l"'IN TOPL YAN KJZLAR Oynıyanlar: DICK POVELL·ADOLPHE MENJOU 

iki sene evvel sinemamızda gösterilen Altın Arayan Kızlar filminden daha güzel daha zengin operet 

3 - AGZ MDAN DEGIL (PAS SOR LA BOUCHE) 

MiRE.iLLE PERREY - MADLEINE GUITT Y tarafından temsil edilmiş büyük Fransız opereti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI HER GuN : Altın tophyan : 2,30 - 5,55 • 9,20 de 
• 

AGZIMDAN DEGIL : 4,10 - 7,35 DE 
Cumartesi, Pazar : 12,45 de Agzımdao Değil ile başlar 

, ~ . .. ... -:... ., . . -~ . . .. ' .., ,, .. . . . . . .. •," . . . 

celsesı açılmadan e\' edeı 

Fransa sefirini kabul ~-~ 
kendisiyle yarım saat 

görüşmüştür. (l 

Jtulyan miiste~~ıf'' 
Londra, 2 (A.A) _.. ut4~ 

sefareti müsteşarı Guidot ıı 
tayyare ile Romadan s~a5tef 
buraya gelmiştir. tıJJ' 1 

M 1. · · taliı:P8 .,ı~ usso ınının son ·tıJJh 

mak üzere Romayn gı )'o Jı 
Guido GroUa Lorıd'~do~' 

ner dönmez adeoıi ıı> ttıle~~ 
1 • • • • t'oıa e el' 
rnmıtesının ıç ı ı'' • . ııe 

, olduğu harıcıye 

• ı gi~:niştir. 
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Tesekkürlerini , 
bildiriyorlar ~ 

ka1stanbul, 2 (A.A) - Ciiınhur B:ı.:-N D h / • 1 )" k ·ı · • 116 k 
nlıgı genel sekreterliğinden: a i ıye ye l ımız ır.ıos ovaya gitti 

h lleisiciimhur A1ntürk kabotaj ~. 
•• 

Ucretli 

O . 

( BAZAN :ı:.ı:.~J 
Katmerli zarar 

İnhisarlar idaresinin orijinal i§lerin 
den birisi de sigara prıkelterinin iç' 
deki namecikler muhteviyatında gö 
rüliir. Bunlar ha\fı m~ierilerin yürek 
lerini hoplatınakta, aldatıcı rol oyna 
maktadırlar. .~~.:"~·1!~:~ .. :~~-·~·~~.d .. ~CÇ1':;.:~IB. Şükrü Kaya'yı rıhtımda Başvekı·ı taı f •ndan va tancla.o;;lm:m saıni ı" ı 

~~n"b;,~ .• ~"~;~;";~~'";:~~:;ı~,;:ı~~:ve rı·yasetı·cu··mhur başyaverı· teşyı· ettı· 
Mcnıurlar hakkında lkramiyc kuponu zanniylc aldanma· 

t .Bundan p k mutehassıs olan Ata-!\ j • 
~rk hteıı nuni) et ve tesekki.irleri- ~ 1 • 
nın ıbliı\ına Anadolu ajansını 1,,p. ~ ı İstanbul. 3 (Telefonla) - Dahiliye ve
;;ur ctınışlc>rdir. ~ kıli ve parti genel sekreteri B. Şükrü 
///////7//J7/..7/.7J/.7./77~"7XA-... Kaya, bugün saat on üçte Köst,,111.:e 

kil İsmet 1nönü, şehrimizdeki vekiller, 
saylnvlnr, riynscti cümhur başyaveri, 
vali vekili, parti, vilayet erkanı rıhtı
ma gelerek dahiliye vckilıni teşyi etmiş-

dahiliye vekillerimizin Moskovada Sov-

yet Rusya hükümetine vaki olacak clos-

tane ziyaretlerine Ankara mahafilin<le 

Nafıa 
Vekili l ' cçc gidiym· 

lstanbul, 3 (Yen i Asır - Tel
çra~) - Nafı a vekili B. A li 

,/tın K aya, Isveç hüküm eli· 
ın dave t in e ic abe t için hafta-

ÇYi hareket ede cek ti r. B. Ali 
tt' 
. ın Kaya Almanya'yı da 

~Y~ret edecektir. Dönüşde de 
arıse uğrıyarak beynelmilel 

ltr · · t gıyı ziya ret etm esi muh-
'hıeldir. 

Dost /ngiliz ga-

yoluyle Moskovnyn müteveccihen lıa-
lerdir. hususi bir ehemmiyet atfedilmektedir. rekct etmiştır. Dahiliye vekiline ~<'Y- lk 

Parti genel sekreterimiz geçerken i Yckilımizin ayni zamanda dost til-lavlardan Dr Şükrü Osınanla Rahmi k 
Varşovaya da uğrayacak ve yakın bir eyi ziyaret etmeleri iki memleket <U'~-Apnk refakat etmektedir. -
ihtimalle Polonya rkaliyc bazı temas- sında yerleşen büyük dostluğun kuv-D;ıhilı,> c vekili ve l'cfakatindeki stıy- ıı·ı· k'I' 
)ar yapacaktır. Da ı ıye ve ı ımiz Mos- \etine yeni bir misal sayılmaktadır. 

lm•lar saat tam on üçte Roman.Ya v:ı.- k d h · · ekı'lı' Dı· Ar.... · So 
·ova n arıcıye \' . uSa mu- \'yet şefleriyle Moskovada yapılacak 

puruna bınmi~lcr \'C hnrarctlc uğuı·- lfıki olacaktır. görüşmeler, arndnki bağlan bir kat da-
lanınışkırdır. Vapur kalkarken bnşw- Ankara, 3 (Telefonla) - Hariciy.~ ve ha tnkvı,·e t::decektir. 
•••418111111111 1 18 1 111 1 111111111111111111 11111 1 1 1 111 1 11111 1• •··················· · ····· · · · ·· · ······~·········· · ······················ 

IRLANDA UMUMi iNTiHABA Ti 

ilk alınan neticeler De V alera par· 
tisinin zaferini göstermektedir 

Zetelerine göre Eski baskumandan intihabatta mağ/Up oldu 
ııı~· ın a mu ım ır vazı e gor- . . . • . 

İstanbul 3 (Yeni Asır - T e· 

le fo n la ) - Bütçeleri, masra f 

t e r tibindeki t nhsisatfan verilen 

ve kadrola rı vekiller heyetince 

tasdik o !uuan dairelere yeni

den alınacak ücretli memurlar 

hakkındaki kararnamede bazı 
tedille r yapılmak zarureti hasıl 
olmuştur. Bu t a d illere gör e , üc

r e! liler d e dev!et teşkilatında 
ücretJi m emur o lma k imkanını 
e ld e e dec ek le rdir. 

Polonya 
Erkaınlıarbiye reisi 

Biikı·eşte 
Bükreş, 3 (A.A) - Polonya 

erkanı harbiye reısı general 

Stacbievicz buraya •gelmiştir. 
Bugün Bükr~ş harbiye mekte
binden mezun talebelere dip· 

lama veriJme m erasiminde k ral 

ile birlikte hazır bulunacaktır. ~~~~:~Rt AdFI 
1 1~hC:1 SbJ:lllF~fDE.-:- Dublin. 3 {Ö.R) - Irlan~a umumi rine müntahap bir devlet reisi ikame,ve-ılcnm'ektcdir. 

ite rıarnz t ld ~ d k 1 ıntıhabatının ılk netıcclcri B. De Vn- etti. Dublin 3 (A.A) - Sabaha kar<;ı 
ııı11 e o ugunu mey nna oy- . . .. . . . b" "k ·f h · · d k' "'k ' .. •• İ J b J ) tur. T"' k' l d A 1 Icrn ımrtısının zaierını gostermektcd.r. Bu ıkı uyu paı ı arıcın e uçu uınuın1 parlamento intihabatının 22 ffi US esa l"I sta)) U ( a 
dtııPada. ba ur 

1

-> ~ ~on znnfıfank ar la '1:1'- j lntihnbatta kar§ılaşnn bilhassa iki bazı partiler de vardır. Bunlardan sos- mıntaltasındaki neticeleri belli olmuş- -> 
c zı sıyası muva a ıyet er e - 1 · ti B D V ı 

~filli müdafaa 

etmiştir T"' k d' 1 .. · b parti vardır· Şimdiki hükümet reisi B yalistler uınuınıyc c · c a craya, tur. De Vnlera partisi on üç mıntakn-
~ilFfctkıyeti .. elburtt. kı~ omT~.sıksınınd u mu- De Vnleran~n ciiınhuriyet partisi il~ müstakiller de hasımlarına taraftarlık da, Cosgravenin muhalefet partisi r, 
°'lıd e e ı ur · or usunun k d' 1 ' 

tetıyle kab T · 1 1 J hasımlarının birleşik lrlanda partısı.. etme te ır er. müstakiller 2 ve işçiler de 1 mıntakadd 
l' Urk d ı ı ı.zn ı ır. . • 1 y;. __ s itib·ıriuln h .k. ti. l l d Son mecliste B. De Valera partisi ekseriyet clde etmislerdir. llıu or usu en modern sılahhır a .ı:..'Kl ' .J '- er ı ı pnr r an anın 

1 
k k · 

1
. . '>I 

<:t-hhczdir y · b' f b ·k j 1ngilterc~·e karsı tam istiklaline t:1l'nf- 77 mebusla muta e ·serıyete ma ıktı. Yeni tadilatı esasiye kanunu hakkın-•ı k .. enı ır tayyare a rı a- .J ' ' fi 5n .. t k"ll 9 t d 
urufnı . .. .. d . F k 1 Muhali er :?, : mus a ı er ve rava- a ayni zamanda yapılmakta olan nl~ tııd" ustur. Demır, kom ur,, pamuk tar ıı. a at 'l.ı gayeye ba~ka ba~ka . 

3 
b k 

1
., d b' . 

•· . lıstrileri Türk' . h t .. . d ! metodlarla erismek isterlnı· l\JuLa. l f yıstler me us çı arım":iar ı. ısıtın netıcesine gelince; bunda da an-
-.:r1 ıyenın aya ı uzerın e • '- • ıı ı . . 'h b ll . v ·ı . k .. . · · 

ternkk' • ·ıı 'd' ( ah d Ycnı ıntı a <ıtın ı ~ ogrenı en nctı- ca uç mıntakanın netıcelerı bellı '.Jl-ş k ' ı umı erı ır.. parti d a te rici bir yol takibini i:::~er . .. B 1 f ~ • • · 
ar k d .1 .. .. . celerıne gorc . De Va em. tara tarı 21>, muştur. Şımalı ve cenubı Dublın mın-lı\~1Ja 1 pa tına ahı olacagı şuphesıL Dahili siyasette de nmhnfazakur, hntt:ı.I l rf 14 ... ı ·ı 5 ı· t 3 taka1· ı l ht SJ' t k d hi • n rnn da modern bir ordu ·a sa-1 .. . . .. . mu ıa ı . ınus.n <ı , sosyn ıs ınC'- , ı c e ve ıgo ının a ası a 

l>tı r, F • . . .> 1 murtecıdır. B. De Valcranm cumhurı- bus scçiJmistfr. 48 mebusluk üzerinde al<'yht ' rey vcnnişlcr<lir. 
a...._. . rano;;ıı; asken usull<"rını benım- - t .. · · · t 'it k · 'kl·"l ~ · -
·•nı lır. Sark . . l.} e p:.u tisı ıse ngı ereyc arşı ıstı " anlaşılan hu netıcelcr B. De Valer~wa Dublin, 3 (A.A)- B ekil B D" ~il • ta Fransız sıluhları kulla- .dd d · k ah.b"d' ]n"'" · aşv • "' 

Ank a ra, 3 (Yen i Asır - T e
lefonla) - Milli müdafaa ba
kanlığı s iyasi müsteşarı B. A li 

K ü çüka bugün Istanbula h a
r eket etmiştir. 

Yer değiştiren 
ın ii kel lefler 

.Yegane 1 k 1 d 8 . ı ıasın a azım ve arar s ı ı ır. ..ı.ı., mutlak ekseriyettcn fazlasını temin Valera \'e muhalefet lideri Cosa•·avc '°c L mem e et ran ır.. ahrıye k' d B D V ı 1 ·ı· · · ">' ııa,.a t 1 b 1 • • ... 'c:on .ınunun ;} . e a C'r:l n(tl 1.:1 ' 1 4 .1!- U-••A ---. ... -1. :.&.1A ... 1,.., hn·- fot. .... ~,.. ;-•.l.-- -..1·1 ", ... a· ...... --·-··- ·"·-· .. .. lll~k a e e erı hal.) ada tnhsıl gor- . . . . . . u b ..,.. , . l 1 k J J 
~dir hal 1 d h" b' . • kTa1ına sadakat yemınını ılga etmıştı. lıkte 29 mebus çıkarını<: oluyor ıu unn J:..SKı lrlanda ordusu ha ikumandanı yı ma arı ve ıyas y o uy a ver-

lstanbul, 3 (Ye ni Asır • Te
lefonla) - Beya nn am eli m ü · 

kellefle rden s ene içinde tica
ret ve ikametgah yerlerini de-

tııı 1. · Yanın ran a ıç ır sıyıı.sı . • 11. .1 • us1 • • 'h "d"f 
c 1 :Yoktur. ı Sonra bır taraflı bır knrarl:ı Du) ınüe mu~bil muhalifl0 nn mcb arı an- GE:ner l Mulchay Cosgı-avcnın taraf- gısmin alınması cı etine gı ı -n fhükümdarlıgın mümessili olan umumi cak ~9 ~ur. Gör.ülüyor ki .h~~limetin tarıdır. tntihabatta mağlup olmuş- mesi Finans Bakanlığınca k a· 
onanmamızın vali makamını da ilp,a etti ve onun ye- ekserıye1ı n7 .. alncak yerde bılukis 'kııv- tur. rarlaşhrı lmışhr. D .............................................................•..•.•.......................................................•.....••.•............................................. 

'n Ostane ziyaret)er~ Kücük Antant devletleri l Facist ajanlarına göre 
~ıı ~Ş7'ARAFJ 1 JNCJ SAlllFEDE - ' •'--------------

:!•l::=~~:~::c~: ~~~:.:·1::::::ı~1:;;: Rusya veya Alman11a- Asiler ispanyanın dörtte lıqıde lt denızaltı gemılerımız oldu~u • J 
~ec k ~Yan \ e Yugoslav limanlarına ı d b • • • •h _J k • • • • h • • • 1 
"C1%tsov1ot Hınon!arını , 0 gerek-' an ırını tercı eaece uçune sa ıp ımış er 
~~t ed~an Yugoslav limanlarını Zİ!.. CI!!' • .. ,.,._ m 

~~ h::'~,.~·:::~; ,~; .~~:h~~~,'.; Sov yet/erle Küçük Antant devletlerı ispanya nüfusunun üçte ikisi de 
"be flÜn devnm cdecektiı·. pekala anlaşabilirler onların ellerinde 

lnfı•ıaA k Londrn, 3 (Ö.R) - Gazetelerin Bel-1 Yu6osfovyada lıtila birçok Rus mu- . P aris,3 (ö.R ) ---Faşizmtaraftarı 
gradclan istihbnr l'tliklerinc göre Kii- hacirleri \•ardır. ajanların neşrettikleri bir ista tistik 
çük Antant devletleri arasında mühim B. Titülesko Romanya hariciye ll!'- gazete le r tarafından münakaşa ed il
bir mevzu münakaşa edilmektedir. znretinden çekildiği günden itibaren mek tedir. istatistik aynen şudur : 

27 ÖİÜ V31' 

ter~on,d ra , 3 (AA) C hes

)an vn da vuku bulan infila k ve 

ltıaı~ın hakkında e n son a lı nan 
\'e 3:at.a . g öre 27 kişi ölmiiş 
~la kışı d e ağır sure tte ya
~1~11ınıştır. Ö lülerden 16 sı 
tada enkaz a l tında bulunmak-

ır. 

Sovyctlerlc Küçük Antant devlctlı:ri Sovyct - Romanya yakınlaşması te- --- Bilbaonun F ranko kuvvetleri 
arasındaki mi.inasebnta taalluk eden hu vakkuf devresi geçirmektedir. tarafından işgalinden sonra gene-
mesele g"çenlerde Tuna üzerinde iiç Bildirildiğine göre ayni mevzu gerek ral .F rankonun işgal ettiği İspanyol 
Balkan hariciye mızın mülakatında Polonya, ger~k Romanya payıtahtların- şeh ırlerinde n ufus mikdarı on beş ~---
d .... "l .. hiçbir karar alınmamıştı. da iki .devl~t reisi tarafından da mü- m ilyon olmuştur. Valensiya hü-
aMgolr~şu mlduş,; .. , bir )nüddetten- zakf'rc edilmiştir.. P olonya da bu işl~ kümelinin idaresi alhnda yedi bu-a um o ugu uzcrc l~k d ~ ...... .-...~1ı1e· 

a ü a ar .. .. kt d · k · beri Çekoslovakya ile So,·yetler arasın- ' ~orunıne e ır. . ~u mılyon nufus vardır .• Nasyona-
da siyasi temaslar durgunluk de\'l'E:Sİ Or4ı~a •. üç antant devletı arasındn lıst ler (Asiler) 36 eyale tte, kızıllar 

esaslı fıkır ayrılıkları bulunmamakla (Hüküm tç"l ) 17 l tt d " · ı· geçiriyor. . e ı e r eya e e ısıp ın 

• • 
ımış 

yı müteakip kendine gelen dalgın tir· 
ynki namecik mııhteviy:-tiylc dilemeg1.ı 
yani clilenmege de ıls" de yah•anmıJa 
davet cclilıneklc h<>ı~bc biiylik bir zah· 
metc kntlnnmak ta\•si) c.:;ıyle de kar~ı· 
laşıyor. 

Evvela dilemek: Türk edebiyat vcı 
lehçesinde yalvarmak suretiyle. istemek 
manasına gelir!.. Sonra! ... Herkesin işi 
gücii yok ta tanesi kırk bir para ofan 
bozuk sigarayı nmbalajlıyacak ya pos
tahaneyc kadar gıdıp mahalline gön
derecek yahut ta ayni ambalajla ma· 
halline giderek ve herhangi bir me· 
mur karşısında gerdan kırarak ıne· 
seleyi söyliyecck!.. Bunlar zarar üstü· 
ne zarar demektir ki olur iş değildir! 

Sigaraların hfıla içilcıniyecck gibi 
kaskatı; odun \'Cya mantar parçala.'iy· 
le de baznn müşerref bulunduklannı 
açık şekilde ishal eden ve adeta em;r. 
name şeklinde yazılan hu namccıklcı 
yerine daha pratik usullerin düşüniil· 
mcsi ve tatbiki lazımdır kanaatindeyim 

Bunun için hiç olma7.sa şehirlr.ıh 
büyük meydanlık veya caddcl0rindck' 
büyük hayilerin dilkkfınlarına bozul; 
sigarayı ve şikayet mektubunu (Çık· 
mıyacak tarzda yapılmış) delikli şiku· 
yet kutularına ntmak ve böyle kutul<tı 
asmak suretiyle hem mnksat hasıl ol· 
muş, hem dl'.' müşteri masrafsız ve zah· 
metsiz arzu \•e istegıni bildirmiş olur 
Bozuk sigaralar bayic gösterilerek J.u. 
tuya atılınca h.ıyi de diğer iyi bir a Jet 
sigara~ ı idare naınınn tazminat olarak 
müştcri_ye Vll'mesi IUz.ımdır. 1nhisarbı 
idaresi kendine güvem) orsa bu usuh: 
tatbik eylesin .. Göı·ecektir ki oldukC'ı 
kalabalık şikfıyetçilL•ı·lc başbasa ksla· 
cak ve bu sayede de memur \'e mlis· 
tahdeınin tarafından yapılan dikkatşiz. 
lik \'e hntaların ınahiyetmi tamaıniyl~ 
anlayarak zaten arzu etmediği bu .lf. 
bi ınahzurl. ıı da bertaraf dmi,; o· ... 
caktır. 

H OK. 

ueiiıir .. -. 
Her taraf ta 
kıymet/eşiyor 

Varşova, 3 (A.A) --- Demir sa
nayiinin milli müdafaa bakımından 
haiz olduğu büyük ehemm iyete bi· 
naen hükümet bunu hususi bir teş 
kilata bağlamağı kararlaştırm ıştır. 

Hiikümct keza ecnebi demir cev· 
herini az kullanarak yerli demiri ter 
cih etme~i de kararlaştırmıştır. 

Akdt·nize çıkacak 
zı rhlılar 

L ondra 5 (A.A) - Amiral
lı ktan bildi r ildiği ne göre Roy 
Oak zırhhsı b irkaç güne ka
dar PJymoutbtan hareket ede
rek Adenize g idecek ve Resu· 
Julion zırhlısnı değiştirecektir. 
Royal Oak 29 bin tonilatoluk
tur. 

Bundan başka Varsrite ve 
Malaya zırhlıları da tekrar Ak
denize döneceklerdir. 

beraber henüz b ir knrnr ittihaz edıle- tesis ctm · l d " ,....,.,_.,~~: r·1111111111..____ . . 1 ış e r ır. 
1 •••••••1!!!11•••••••••••••~... memıştır. Romanyanın ve Yugos n"..•- Bütün 1 1 d l · ı · •L..:!~JJ..:ı:t'!lR~i~,-.:.: Mı .. J r 

.,. . . . . . . . . spanyo a a arı ası erın uaa1aa programı ÇEŞME PLAJLARINDA yanın sı~nsctıne ıtımnt ettıklerı Frım- elıne geçmiştir .. V a lensiya hüküme- Asilerin eline gc~cn Guernika §ehri 

MISIR 
sa, bir muahede ile Sovyetlere bağlı- tinin idaresinde yalnız bir ada kal- Yeni Asır - Faşist ajanlarının gözden geçirilecek 

~""' ~ dır. Bu itibarin Küçük Antant devlf't- mıştır. Müstemlekelere asiler ha- neşrettikleri bu rakkamları ihtiyat Kahire , 3 ( Ö.R) --- H arb iye na 
1<:i::; ( leri Almanya ile Sovyetlerdcn birini k imdir. kaydiy le veriyoruz.. zırı Mısırın milli programını tetkik 

}( ~o Haziran 937 pazar gUnU açıldı 
\'e }'ollıpJe sabah kahvaltı sı , öğle yemeğ i, akşam yemeği, 
oıdu~rnek kahve leri, y atak , sıcak banyo, souk banyo dabil Ju halde 350 kuruştur. 

NBEs GÜNDEN FAZLA KALAN 
İÇİN AYRICA TENZİL,\ T 

AİLELER 
YAPILIR. 

tercih etmek mecburiyetinde kalac:ık- __ ı;;mı ____________ ..;~~;.;.~~~~~~illil ... iiliiill- - etmiş ve hudutların muhafazası m e· 

tır. Belaradda spor teınası selesini gözden geçirmiştir. Marsa 
Bununla beraber Küçük Antant dev- ~ Matruhta mühim bir askeri hareket 

!etleriyle Sovyct Rusya arasında hiçbir Ik 1 üssü tesjs edilecektir •• G eçen sene 

münaferet mcvz! u. n~cvcut değildir. ı• talyan . takımı bugu•~ n İngiliz o rdusu tarafından b uradn 
yapılan tesisat ve tayyare kararga· 

D. demiryolJarında Yu~oslavyada r ~:c~lt~~~ ordusu tarafından işgal edi· 

eşya tarifesi 5 oynıyo ......................................... . 
ncuzlıyacak. Belgrad 3 (Husu si) - Yugoslavya ile Italya arasında spor te- [ IB o R s A 1 

l stanbuJ, 3 (Yeni Asır - Tel- maslarıua başlan mıştır. Bu hafta iki ltaJyan takımı Belgrada ve - -
g raf ) - Defet D emiryollarmda Z ag rebe gelmiştir. 
eşya t a r ifesinin ucuzl atı lması Yarın (bug ün) Torino takımı Belgrad, Yuventos takı mı da 

içio tedkikler yapılmaktadır. Zagrepte fu tbol maçları yapacaktır. 
Türkiye-Yugoslavya milli takımlarının E ylü ld e Belgradda ya-

Anıerika bütçesi pacakla rı te maslardan evvel Yugoslav m illi takımı birkaç maç 
Vaşington 3 (A.A) 1936-937 yaparak hazırlanacaktır. 

bütçesi 2 Milyar 707 Milyon Yugoslav birincileri 
dolar açıkla liapanmıştır. Tah· Belgrad 3 {Hususi) - Yarın {Büyük) 4000 metre mesafelik 

silat 5 mi lyar 294 milyon ve b ir sahada Yugoslav askeri binicileri arasında binicilik müsaba-

masrafJar da düyunu umumiye kalan yapılacaktır.Bunun adı kral Aleksandr kupası konmuştur.Bir 
tediyatı hariç olmak üzere 8 çok Yugoslay suvarisinin iştirak edecekleri müsabakada kral 
milyar dolu olmu~tuı::_ Piyer de hazır bulunacaktu, 

arasında 

Uzüm 
Ç. Fi at 

208 Esnaf bank. 11.25 20.75 
48 Ü. Kuru mu 12.50 15 

256 Yekfın 
44801 1~ esk i ye k un 
448267 1

2 U. Yekün 
Zahir e 

2~~ ~~nı Buğday 4.50 

50 Tonı A 3 0 40 Ç. rpa .5 

60 Ton Cavdar 4. 4. 

5.75 

3.75 



sawr. 4 
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Amerikayı heyecana düşüren cinayet 

VERONiKANIN 
~:~~~~;;ly~~~~:~ıçötu: Ben lllih:::etV~::-U- katili yakalandı 

Fransa ihtilal oo"ru m u gidiyor? 

Yoksa yine vaziyeti kur 
tarabilecek midir? 

Eski l11giliz nazırı Churchill Fransa· 
zi ola::aktır. Uzak, müphem hatıralırr- j zel yüzün, yeşil gözler1n ruhumun de.- K • 

1 
h k 

1 
d k 

dan başka birşey kalmıyacak. Zaman 1 rinliğ~ oldu. Diyerek göz yaşları ara:.ın- 1 atı ey e traş ı·yor ı· e
8 

DJn 
içı.ndc ömür nedir. Bir fuı dejil mi' Bu 1 da Dıyananın titriyen eline dudaklarını 1 
frnda ben ruhumun eşini arıyordu~., hafifçe dokundurdu. 

mukadderatı hakkında nikbinJit 

Fakat her kadın yüzü, her kadın knlbi Diyana di[;er elini Cemal Turanın 
bir alev gibi benliğimde parladı ve sön- başına koyarak: 
dil. Onlar o kndar vefasız, o kadar aHa- I - Allah tabii aşkımızı takdis ediyor. 
tıcı ki, ümitlerim hep harap, hayallerim Kalbime aşkımla yazmak i~ :ıdım 
b"'e hep serap oldu. Gündüzlerimi hüs-I söyle bana, ey adını bilmediğim aşki-11. 
ran, gecelerimi hicran doldurdu. Aşk 

1 
Saad tten, heyecandan boğulan bir 

"Etheli çıldırasiye 
Onun aşkiy e annesin1, 

seviyordum .•. 
kızkardeşini 

oldürdün1 ve <omşularını 
dedikleri bu yalancı, aldatıcı kudrele 

1 

ses işitildi: 
lanet etilin. Bu bahçenin toprağı elem, - Cemal Turan, Cemal Turan, sc- Okuyucu!a:ımız bütün Ame~ika
çiçekleri azap, havası zehirli, şebnemle- nin cbdi fızad kabul etmez esirin! Allah yı ?eyec~n ıçınde bırakan bu cına -
r i göz yaşı imiş .. Orada en nihayet kal- bir<lir, acıkımız da tek'i.i.r Diyana. lyetı belkı hatırl.~rlar.:_ ~askalye paza~ı 
bim icin hicran buldum. Her şcydPn Elelc, kalp J albe a7•adarın arasında Nevyorkta: guzellıgıle meşhur hır 
bıktı~, usandım, ve kendi ruhumun aşklarının yal~an, Bldüren cehen-, modeli, Veroni

1

m Gedeon ib annesi 
enginler!llde ıstırabımla haşhaşa kal- nemi içinde ilerlediler. /...rtık konuşıuı- ve ~p:-rtm~~, komşul~ı .. l:ntledilm.iş-
dım. Etimden her gün bir parcn kop•ı- yo··1ardı. lerdı. V cronı.rnnın yuzunde alçı ız-
rıp nt.aıak b~c:kusınm ıstırabından yu-t Siıkfıtu ~ inC' Diyana yırttı: l~ri. 1-! '"'y!~cltrnş lrvinden şüphe edi-
dum, yudum içerek ıstırap çekeceğim. 

1 
- Söyle b::ına Cemal Turan? Aşkın liyor. Fa!:at o fir~r ~t~i~tir: ~;inde 

Iste Diyana, artık sana yalnız kendi 1 diliyle, alnviy)e sar bmi, ben inanıyo- yapılan ara"'tırmada olu kızın yuz ka
il5.hi nd~ hitap ediyorum. Bu ıssız rum. Bu siyah ve hüzünlü gözler bc-ılıbı bulunuyor. 
cennet diynrında avare geziyordum.l(:lı-1 nimdir. Bu kahraman benlik benim<Jir. H;.disenin keşfi şövle olmustu : 1 
bim boş, ynlnız ıstırnbı seviyordum. Her şeyinle her şeye rağmen beniın<;in Paskalyc pazaı ı 28 II?-a·t saat 21 su-, 
Gönlümün eşi yoktu. Bu aba ve kepe dt''!il mi Ct'mal, a~hn cennetim oldu. larında koltukçu Jo1ef Gedeon 50 
içinde a~ızın karşıma Havva gibi ~lk- Söyle bana, 0 cenn~ti bende buldun mu nci caddede sabık kansile iki kızının 
tın .. Yeşil gözlerinin nurunu ruhuma sen?.. • oturdukları apartmana gitmişti . Es-
akıttın. Heyhat diyordum, bu serseri - Ik>n de sana iman ettim. Kainllım ki zt vcesi Mary ile ve iki kızı Vero- Vınston Çuı-çil 
kıyafetim içinde bu mabudeye ben na- sen oldun Diyana, hakiki UJ?kımuı he- nika ve Ethel ile arası eyi idi. Ethel Fransadaki hadiseleri bütün dünya kat askeri talimlerden nefret t.-de~ 
sıl ibadet edebilirim? Fakat ah o söy- yccanı içinde, hayatımızın diğer bühm l Bn. Kudner olmu§tU. alaka ile takip etmekten geri kalmıyor. ! Bu talimleri Fransılzar kolayca 1<9 ıl' 
lenişin, bana aşkın (vah) yi, gönlünün boş emel ve yolları uzadıkça biz fa.ıilcr ı Jojef Gedeon dördüncü kat kapı- Fransız frangının meşkuk vaziyeti, ma- eder, fakat vergi tediyesinden kfıÇ1~ 
semavi hitabı..... Ruhumda bir güneş yaşamak ve ebedileşmek kudretini as-, sını çaldı. Veronikanın sev inç say- li ve ekonomik güçlükler, sosyal ihti- lar. lki millet tc yaşamak için b~ır 
yarattı. Içinde yanan kalbimi hayalinin kımızın nurundan alacağız. Zamanı ;•al- halarını duyacağını ümit ediyordu. lfıflar, şiddetli parti kavgaları bazıln- yol kalmadığını göri.irlerse, harba rı." 
aşkının kudretine verdim. nız nşkla karşılıyanlnr için tatlıdır ıe Fakat apartman içinden hiç bir in- rına göre bu memleketi bir ihtilale ve- zırdırlar. Fakat harp olursa 'f't8 ~ 
Hayatımda korktuğum en büyük n- ebedidir. l san sesi cevap vermedi. Yalnız kö- ya bir kuvvet darbesine sürüklüyor. mali kaynnklardnn mahrum buluı:ıll 

zap, ruhumdaki cehennemin sevgilimin Diyarın, benim mukaddes alevim. G!z- peğin havlaması Jojef Gedeonun Fransayı iyi tanıyan İngiliz devıetıtngilterc de bir ordu toplamakta ~ 
kalbinde yanması idi. Ruhum yeşil '!fu- li bir kuvvet, herşeyi mütenındiyen 1 sesine ve kapıya indirdiği yumruk- Veronika adamlarından B. Vinston Churchill Lu ı lük çekecektir. ııı 
]erinın derinliklerinde ümitsiz çırpınır- alıp götürilyor ve nihayet öyle bir z.-ı- lara mukabele ediyordu. Adam bir bir pastacı dükkanında çalışan bir kn'llUlte .iştirak etmemektedir. c.Frnn- B. Blum Fransayı mukadderatıtl~ 
kcn o ses, bir yıldırun gibi bütün benli- man geliyor ki, bır takım gölgelerdt!n facia olduğunu hissetti. Kapıyı bir genç kız katili yakalattı. sa Fransa kalıyor> başlığı altında yuz- bir merhalesinde mümtaz bir şeki b t 
ğiıni yaktL Aşkın mukaddes yeşil alevi başka birşey kalır.ıyor. Bu hayallerden 1 omuzlayışta kırarak içeri girdi. Bn. KOSY ANSKI ANLATIYOR dığı bir makalede şu mütalaalar vardır: 1 

idare ett1. Bu tecrüho olrrasaydı. ıct' 
beni sardı. Hummalı bir saadetle gon- başka birşey sevmiş olmadığımızı an!ı- OÇ öLO Bn. Hamiyet Kosyanski adındaki •u boşluk kalacaktı. Fransız ücretl~ tf 
lümü nyakl.nnnızın önüne serdim. Dün yoruz. Fakat bu gölgelerin, bu hayalle- Kızı Veronika çırıl çıplak bir ya- bu genç kız anlatıyor : Eski yalnış fikirlere saplananlar Fran- Frnnsanın servet ve medeniyetiJlC ~it 
a~am knyalnrda ebediyen senin oldum. rin ne kadar ta lıları var. En tatlı hahra tağa serilmi~ti, zevcesi, o da çıplak 1 - Bizim evde dokuz haftadanberi sanın mukadderatı hakkında panik gc- haklı oldukları hisseye nail değıllc ?' 

elçimi tamamen dolduran bu mukad- hakiki bir sevginin hatırasıdır. Hayatın olarak, yatağın kenanndaki halı Robert Murray isminde bir kiracı var çiriyorlar. Maliye intizamsızlık için- Hayal seviyeleri bizimkilerden ~nhıı :i# 
des his, yakıcı bir elemden ziyade u- müstesna hakikatlerinden birisi de Lu- üzerinde yatıyordu. Diğer bir odada Eyi bir çocuk, biraz tuhaf, fakat cid- I dedir, itibar sarsılmıştır, B. Blum isti- ğı idi. Fransız ailesinde iyi bır 
biatin büyük aşka itaat eden bir ruhun dur sevgilim ... Fani ömrümüzde bir m.ı- di, sadık ve eyi bir arkadaş. Çok eğ- fa etmiştir, hükümet düşmüştür, ko- sahibi olınak için iş1cri aceleye \·et11~ 
derin ve ilfilıt hüznü oldu. B n bu gece- na, bir kıymet, ebediyet arıyorsak mu- ı lendiriyordu bizi. Dlin benim resmi- ' münist ihtilUJi pek yakındır, sergi ha- istediler. B. Blum bütün bunların sıı> 
nin bin bir cı ibesi altında kendimi hakkak o manayı, o kıymeti, o ebediyeti mi yapmak istediğini söyledi. Kabul la hazır değildir. desi oldu ve harıci f"iyasette fraıı: 
muhteşem hulyalarla senin YC§il aşkına 

1 
hakiki bir sevgide bulacağız. ettim, zira oteld ki diğer kızların da j Hakikatte Fransada olup bitenler sa- İn~iltcre ve Amerikaya her ~ıaJ\c! · 

Işt.e mukaddes Ulihcm· gönlümün c- ı ··st. ·d ln b" h kik ~ .. + k: • ~-.. ; ...... 1 .... :-= ··-.--··•· ..... o .... L ı... .......... :_ 1~-le~e Fransız parlamento sisteminin çe- zivade bni?ladı. Millt müdafna ıç 11
• 

bed' duygular B"· •. k 'H. t ··ı f k u 
1 
un e ya ız ır a at var. na ıki yordu. Önüne oturdum. Bir kurşun vikliğini isbat ediyor. kat ve para esirgemedi. KomUniS 

ı ı.. uyu .ın mu e e - aş el k J • Jd h k h '' kir ve s5.irinin Nago a ...... b" j Afı'"h ki . . . 1 a emı a ı ve em onuşuyor, _m bile cYaşasın ciimhur et orduları· 
lirsin: :ı.: ' r nın sozunu ı- . . ~1 ze~ .. hıssetmiş ısek ~aya~, resmimi yapıyordu. Bir mecmuaya İngiltere hükümeti çok siyaset <k-- ye bağırnrak yollardan g çtiler. 

Sevgilim bana elind h" k d _ · ~?ını_yctin bu tun ~stırapları bizim ıçın 
1 

göz atınama müsaade etmişti. Onu i:tiştirir, fakat adamlar değişmez; Fran- Fakat Blwn hiıkürr.uinin şid0 ~ 
hiyle yaklnş'ıyors V e ze ır ~-ı c I ır ~rap şarho~lu~ olur. . . rahatsız etmiyordu bu. Bilakis. An- sacla nd::ımfar değişir, fakat umumiyet.- tenkit edilecek tarafları vardır. J3ı.ı' • 
Jasına kadar içe ~: er onu son am-

1 

0 
Dıy~a, ben s~mın ruh~u istıyorum. sızın bana öyle geldi ki mecmuada- le siyaset değişmez. İngilterede bir dahili güçlükler karc;ısında mali i.Şl.e;' t 

cegım. bPnun, cbetl•yen benım olmalıdır k' · l d b" · · · R dbır' Ey kadın! anne bizi hi a d Oh C • 
1 

. . . .. . · ı resım er en m aynı aynıne o- nazır hiç olmazsa üç dört sene ka1nınk ve sosyal kanwılarda kolay te 
mn•mka bizi ölüme süru'"klem Yl~k. e ber, ruh-

1 
~en.ah, _nlız.ız sevgılun, butun 1 bert Munayın re3mi idi. Altında ya- ümidiyle dairesine yerl~ir; Fransa<la aramıştır. Belki de işçi teşkilatııı~, 

..,-- r, i.I ın u uın a sana ag yım Gönlüm ebedi- J J • bak M h · · · · ·· b re" ölümlerin en tatlısıdır> 1 · d" . H · ı zı ı 0 an ısme ·tım: au attan makıneyı çcvırmek için orada duı·an reketı karşısında başka türlu a I' 
· yen senın u. ayatın matllli>ını sende k t T R b t 1 · B' · b · Ey benim ebedi mabudem ey son 0 ·- buldu 13 k k 

1 
h 1 a 1 1 0 er rvın... ır sanıye, u, daimi bir memura bonjur ve nllahnıs- ne ımkfı.n kalmrunıştı. Franr.anın .J~re' 

• m. ı:n ço ı rnncım. Bu usµc- foto karsısınd:.l ta k "ld" M · d"ki ı· · · h h · bir ıtı kım, esen berrak sulnrın tatlı meyve- ta bcnd k k C ali 
1 

b ıf . . '. Ş esı ım. uray marladık deme.sı birdir. (Bugün gelir ı mn ı vazıyetı er angı JıJt.~ 
' en or • em · mın, u 7 • .a benım resmımı ya d h k l · "t"b k bili' K }lı.ıc.ı lerin ruhu-un zübeydesisin. Dünyatla pamıaklar mla k lb" · · d k .,_ • pıyor u ve ey ·e ve yarın gider .. ) 1ngilterede hüküınet nın 1 ı arını ıra r. anun ~' 

aşktan başka doğru birşcy yok.> 1 rır k lb' ı k a mı ycrın c~. op:ı y~pmasını da bıl.diğini gizlememişti. kabinedir. Fransada parlamentodur. ~· - dahilinde kudretini müdrik olan .: 

Cemal Tu b 
_ da • ~ a ıme so arını. Ben onu ımse~~ Bır çok defa, bır şey demiyor bir k b la to. .. a nın müdahnlesi haklıdır. Sükunet ı 

ran aşını agaca yam~, vermem. Artık gönlümün tek erkPr,ı f bir Mt :. at u par men muşterek bir caye .. . . . ı bit 
gözfori hüzünle dolu, biruz sustu. En sensin!. Bil ki kadın için aşk ebediyet- ?toya, 1 dtrrayaAba~tım. Cozle- için ölçü ile ve bir anlayış zihniyetiyle de ya~ılnn degısık~ık ~-urtarıc lııtl ı 
n·h t d ·· 1 d.. / ' rım şaşa ıyor u. ynı adamdı... . . .•. 1 . . rurettir. Acıklı bır bilfuıço.!>U 0 

ı aye ş nu a soy e ı. tır. Haydi dız çök Cemal, ben de yanına c·· lükle kork d" N'h ış bırlıgı yapar. ngılız parlamentosun- h.. .. . • . ilcıt'I "' 
- Diynna; artık hiçbir seyden koık- " 1 ğ" 'T b' . Allah k AI- uç . .umu yen ım. ı ayet da yu'"ksek ve hakiki ıın .. · ti 1 uh.-umete klimil salfilııyet ver f 1 

,,,e ece un. a ıatin, ın, nş ın R b l . k ndıme tamam h"k" l 1 sa <111ıye o an B" . listl rl . b" . 1931 c 
ınıyorum. Be-nim için adalet ile zulmiın lııh l d . d r ı o cTt rv.11 e. . en a ·ım o unca e - siyasi adamlar azdır Fr d l t ızım sosya e mız ızı . re 
kfilnntın manası kalmadı I ~ ıu~';un a yemı~ ~: ım: .ki 

0
. . komşu Frank Byrvesin cesedi vardı . lenmı masaya dayadım ve gözlerimi kil ederler Mebus!· ans: :1 a ay 1 e.ş- tine sürükledikleri zaman tngılt dı 

tf'.E..1 mukaddes alevim; Benim artık ü ı·~mn k ~;,an D~ayn d yarı 1 
w Veronika ve Frank hançerle, Bn. Ge- onun gözlerine dikerek soğuk bir ses lu bir kuv~n gibidi arH v\ ayan uğu tu- tidan onların elinden alınına~ 

nilvazislerim iştiy-ıklan~ buhranla; ..J: ubne 
1
Y1 ı 1·.dilıynnHa a.;n~ Y8;?ınU- deon boğazı sıkılarak öldürülmüş- le sordum : bir gaye için m;ı.,~· ker b~s milu~n·~·ı la belini doğrultamıyacaktı. . 

• 4'. • mı wı, aş arını eg er. er ı ısı e soy - I d" I Robert J . 'd '--'h ed"ld""" ""il ere ır z uuyet.e B'"t·· F h""kü" tl'rı 
fu tınalarım var. "'anım artık ucu, hu- yorlardı: . 1 er ı. . . .. . --. rvm en ua s ı ıgı- çalışır. u un ran~ız . u . m~ t:ikıJ ~ 
cağı oJmıyan tek bir nağme yerden g. j E bil ük k vetl E \o Polıs bır çok şahıslardan şuphe et .. nı hıç duydunuz mu? Ecnebi memleketler İn ilt d d Chaulemps kabınesı de hır ınt dıı ~ 
ğc.' kadar tek bir tJıenkten bnc:ka birc;y tek-Alyl 

1 
en , ~ ediuy:ru~ Kyalb~ . n 

1 
ti, fakat banyo snlonunda bulunan 1 YAKALANIYOR l hil Fransauı boş ha~·aı· .g tere e a- kümelidir. Öyle sanırım ki ytık~-ııcf 

..... "'# 1 n u, lemın uruz- .. . Eh 1· h . ak ed"l Mu a h f"f . d" fak , ,, , ' ına çı ve nsıı- ili' b" J'k k b" . . . bır:t" dc.'ğil. O nagme sensin 0 ahenk te aş- d . k 1 "kimi?.in bir aşk ve uzerme · t e ın çe resı n ş ı - • rr Y a ı çe tıtre ı, at bana bi bir millet sayarlar Hakik tte F m ı ır ı a ınesıne yerını -ıı!' 
kımdu·. ' 1 e scıkıı~ nş ın da~ 1 

uz 1t1· aşk Aın~~~ı- miş olan bir sabun parçası ile Ethel sükunetle cevap verdi : sızlar en ciddi en ka. n tkA a his :lıank- tır. Fakat Fransa demokı·asi dıı:.ı~ 
yaca , ıman e ıyor ,.. •uw.ıun K d . k d" . fı l A l" · ' ı aa ar, cı - "h d 1 1,·ııı..v Kfıinatta ne kndar öldürücü şeyler 1 d" "dir B 1 v bu'"tün hakikat! u nerın en ısı tara ndan ynpılan -- sa. ten en mahrum en hes..,b· . ı anet e en memleket o rıı • . ~ 
ten ısı . u a e crın "f . d R be l . . S k bold b" ' ' ... ı ve en aLiın- F "h ur: . . . . 1 J:ıil • 

varsa hc_:ısine hissin :füsununu k•ıv içidir Yarabbi bize aşkımızın ses· .. "t- ı şaat sayesın e o rt rvın adlı bır .. onr~ ay u ve ır daha gö - kar milletlerden biridir. ransız ı t ülının ıdenli o an le ı.si 
h ydi mukaddes iltJıe ufuklarını k.~l~ tir B. u nuru bu ateşi gönlu'" ~~ dşı heykeltraş zabıtaca aranıldı. lrulmedı: ~minim ki Murray frvin'in Bövle olmnsaydı bu millnt b" ld ve ferdiyetçilik idealine sada ıı 

' ı · ' muz en DELi HEYKELTRAŞ ta kendısıd" " ... ın yı an ·· tc · kt" . . .ıı bim~ tam ortasına atmaya bak! ... > tsöndürme!.. . • . . . . ı:: • . fazladır, Avrupanın en sevimli mm- gos nnıycce ır. defW" 
Dıynruı, -ıözleri yaşlı, güzel yüzü sa- Ayn"a kalktılar... Polıs t.rv~~~n at~Jyesıne, knpı~ını Bu ıfade uzerıne 187 polis her ta- talmsınuı en büyük kısmını muhafant Ya~k .. arzusu Fransada ıcP' ~ 

rarnuş heyecandan titriyen bir sesle ı Cemal Turan - Diyana, aşk yemini- kırarak gırd_ı_g!. vakıt orad:ı yeronıka raha Ro~rt Murrayı taki~ koyul- edemezdi. Bütün Fransızlar, kralcılar- H~m. dı~atorler: hem ~.e .. Tı~riı 
dedi ı i: mizi Allahın huzurunda da tev't .,. "k. Gedeonun olum maskesını buldu. d~lar. Evmde Mavhattan cınayetine dan komünistlere kadar Fransaıun m'"- munızmın mnruzı tefessühune ıoıd" 

-:- Halimi görüyorsunuz? Sesimdeki• Yeşil gözlerinde nur parlıyor. a~İt~~- Bu d.a ge~~ kızı.n yüziı.nd7 keşfe~~)~~ aıt gazetelerden k.~silmi§ bir çok par· dnfaa edilmesi ve F~ız milletU:.-ı deniy tin muhafaza~a m.uhta::rdııi1ı ~r 
derın ıstırabı gönlünüzde duyuyor.ru- ı zünüzde ziyalar dolaşıyor, dudakların. ?lçı ızle.nnın neden ılerı geldıgını ça!ar bu lundu. Şupheye mahal kal- biiyük ihtilfılle kazandığı hürriyetin ne s~nelerde Fransız mılletının teri ıcv·. 
nuz. ilk gündenberi anladınız. Islnk da cann yakın bir neşe hüzün s d ızah edıyordu. 1 ~ıyordu. Klevlandda Statler oteli- içten ne d~tnn foc:ıvüze uin-amamn.;ı sık olmıyacaktır. Fransız as ı;et~ 
"'zl ' ' ::ıa et, H" ·· h k 1 R be nın memu k"" ·· R be t · ' " b" retinin na • ·· h retiyle · 1 ~ 

C?. erimle, sızlı~·an kalbimle işte önü- ıstırap solgunluğu var. Bu güzellik :ru-j . ıç şu.p .e ~ ~aını~tı : ,. o ~t . . ,. ru uçuç 0 rt rvın husu.tınıda mutabıkl.dar. ı . ne,:ı !:1uza ~ r rntı 
nu:zdeyim. Bir köylü elbisesi içinde ht. ... hunun güzelliğidir. içeriden gelen ha- Jrvın katıldı. B utun Şımalı Amerı- ıdı. Klevland v~ e~rafında yapılan Fransa daima oğullarının kanını israf i":lcnt cndışeli diger ı~ıll~~l~i' dııd9 ~ıf 
ni hakiki bir aşkm heyecaniyle kalhinıi kiki bir nurdur Bu güzellik Al! h kada aranıldı . Dosyasından anlasılı- ara~tırmalar netıcesız kalmış iken etıni~tir Fakat . . . tün Avrupa demokrnsılerı ıs p tıc 1'' 

ı . a ın d k" İ . b" k d fal d J:d. adam nih t Ş"k d k 1 d -s • vcrgı vermesını sevmez şı sağla ' d ki bir ccP .ı ı nldınız. _Siz bana bu basit elbise içinue gilzelliğidir. Aşkın feyezanıdır. yor .u ı rvın ır ço e ~r e 1 ı-ı . 8:Ye ı ago. a ya ·a an ı. İngilizler vergilerini kolay öderler, fn- . '. m 'c ayanı ı fa?.11 ""'
1 

:JI 
ebediyeti d~ündüren bir hisle geldi- j Bu güzellik, bu mclekane, tatlı ve ye tımarh~ne?'e atılm.ı~ı. Ethel Ge- Cınayetın sebeplerı hakkında so- bılırler. Eğer sulh m~a sntttl 
nlz. Istt-rseniz daha doğrusu ruhunuzda mustarip glizellik Allah olan ruhun d_eqnu .delıcesıne sevd.ıI!ınden bir çok rul~n su?~~ere cev~p ?)arak Robert Ethel sandım. Fakat Veronikayı ger- Avrupa hnlk yığınlar~ 1fnin ıS 
CZC'liycti süsliyen bir tehassüs varsa çehrede in'ikasıdır. Cemal ellerini kal- şıddetlı hareketlere gınşmişti. Fakat I lrvı.n delı~ıge muadil hır hayasızlıkla düm. Ona bir şey yapmak istemi - auıl:ıl~ası h?yat sevıyes. tın l< & :.1 

·• · 11 • · h • ed b l 1 ' B' k şu ıfadeyı vermiı:ıf . d B · .. d ba d fennın ıdaresı altında tabın .J , gonu enmız er şeye ragıncn vu. lete, dırmış dua ediyordu: onu ner e uma ı .r ır ço mecmu- 1' ır · yor um. enı gorme en nyo o a- . .. . • t ul ı 
hıcrana rağmen bir cennet yaşatacnkhr. ı _Yarabbi biz bu güzellikte seni te- alarda delinin resmi neşredildi. Bey- «DONY ADA EN ÇOK SEVDJ~iM sına girdi. Onu öldürmek istemiyor- li kollıırla adalet ve hurrı.>C rı11 
H",>afınızı, hayatıma kattım. Kalpler maşa ederek titriyelim. Allahım bize hudel Deli heykeltraşı ele geçirmek- h . •. MAHLUK» dum. Öldei mek istediğim Etheldi, yardımld edenl çocl lukkllarına .,::ind 

b
. t ·· · k ·ı · · T b d -- Et elı o ldür k · f . ..ı • be · · d V "k zır o ul'U m ay ı • ar sa,, ~ ır oldu. Hay tınız, kalbiniz de benim. hakiki aşkın güzelliğini iihar et. Ruh- en umıt esı mıştı. am u sıra a , . d"" me ıs ıyorµum, zıra nı sevmıyor u. eronı anın h" 1 . . ld ed klerdir ' 

Ben de göÔlümü ebedi at.eşe, size v<'r- larımızın sesini işittir. Ve bizi ebedi aş- bir hafta evvel, C ieveland şehrinde zıra ~ unyada en çok sevdiğim sadece uslu durmasını istiyordum. ısse crmı e e ece •-' 
dim. Artık fani maddiyatın kıyın t" kınla bahtiyar et. ...... ........ . ........ ........... .. unu 1 mahluktu. Onu hem seviyor hem Bunun için onu sersemletmeğc karar T k k .. r 
manası kalmadı. Yarın, öbür gün k:::ı Cemal Turan Diyanayı elinden tuta- ~erş~y e_rlqıişti. ~k~:ımın acı hicraniyle ondan .n~fret ediyordum. ~partrna· verdim. Fakat ta lisizlikl Onu han- eşe U teb' 
şısında bulun::ıcağımız hakikat öliinı. Irak: endılerıne gelcbıldıler. nına gıthm. Ora~ı ~oştu. llk önc.e çerlemekten kurtulamadım. Kız kardcşim·n kızı pekı·ooeP 
Ruhlarımızı birleştirmelidir. Ben böyie 1 - Gel; Diyarın, benim ebedi sevgi- - Cemal ~w-an: . . . Bn •. Gede?~ geldı. Konu~t~ık, vakıt «Buna acıdım, zira böyle güzel ' baıO ı ı' 
ebediyeti dü!ıündüren bir hisl · Ilın dedi Yakı . 1 d kl nl b ---:- Arlık hicranın bızcc hıçbır kıy-1 geçırmek ıçın onun rcsmını yaı.'tım. bir mahluktu incitmek istemezdim. tikeli olan vat. 

1 ··~ tıııt "' 
~ e, M'nı ' • cı uu a arı a, ana metı yok n· r H d" ı..~ ld !:' B Gede ld · • v d D sonra tedav"s'nde büyu .. d11 

se ... v ... dim. Ömrilmiln baharını iiz- 'at b" . . • ıyana. ay ı, a~am o u.r a- n. .on yoru u ve gıtmemı ur um. evrildi .• Bu ande, apart- • go' 
lerin gibi "Cccleı· sarmıstı H-- t gh • bcşdteln ır şharap sun. Bu şarap ucrıı nı hayatımızın ebedi ateşi gönlümüzde benden rıca etti. Reel ettim, ç.ünkü man komşusu ve ailenin dostu Frank kat ve insan i yardırnıuı 'fı~' 

"' ,. . ..yam er e e yen sar os etsin Yeşil gözlerjni yanacak Ne h . ti A Is k Eth r .. k . . d B G B f" kret "rO tarafı kuru ve yanıktı. Yalnız iki k 1 1 .. zl . d"k' " · : e emmıye var. yrı ~ ta e 1 gorme ıstıyor um. n. e- yrves önüme çıktı. Her şeyi duy- ğiim doktor bay ı ""u 
tc tek bir his hakiki bir sevg· h a ;- j go D~rıme ı b. C beraberız. ölUmdcn de korkmıyonız deon kızdı. Sesini yükseltti. Ben de muştu. lfşa edebilirdi. Kaybolma - sine a ilemiz namıca t c~e1·11 e lJ!lı 
ebedi bir bahara kavuşturur ı Is~;:..; 'rınaıy;~~ın K ıı;;· e~ Turanındk~l~- artık. kendimden geçtim. Boğazından ya- lıydı. Hançeri aldim ve onu da vur- b ir va z ife b ilir, kendı5 ib~. 
çekmeden büyük hakikatlere. . ne-jDudaklan birlo :mı o~~na o a ı. ..Dö~ ça~ı:ın~ gaf~ i~ların zalim k~ladın~ ve sıkma~~ ~şladım. Yir- dum. Etheli bddeclim, fakat bir tür- 1 P 'v med.iği gibi hakiki aşkl da er;_ . .. ··u eş . Aş~ ılk ve ebedi gozlerı senı ıncıtmcsın, dedi. Cemal Tu- mı dakıka sonra ışı bıtmişti, fakat lü gelmediği için Gedeonlann apart- teşekkürümüzün a ene ,.,taı 

ar meywına ateşı gonu erini ebedıycn ayrılmanı."'lk ran b" ;-. da d o· d be · · · b' · · · E · i çin gaze temizin ta\'•' gelmez. Ben ölümlere kncla • . • ı ·· ' b" ,,. ... : . ır abaca yan ı. ıyana sen c- mm l§ım ıtmemıştı, zıra thelı manından çıktım.» ., 
r S1Z11ıım. uzere ır""'"iwrdı. liyerek .... n-ı..ın~ rd A" la ·· k · · d öid·· k · d"I • ,., Kalbim her ;eye rağmen sizin.. *** ~ıyo. u. gaç r arasın- g?..r~e .ıs.tıyor ?m. . urme ıste- Paskalye günü işlenen üç cinaye- ı erım. • ıerill 

Cemal Turan Dlyanaya yaldaftı. n: Za kin da kaybolurken eliyle Cemal Turana dıgım o ıdı. Üzenmde hır hançer var- tin faili de li heykeltraş Robert lrvi· Yeni Asır mürettıp bitti 
.z man ve me ' hayat ve kAinat, tatlı bir buse gönderdi. dı, onunla öldürecektim. B irisi gird i. nin ifadesi işte böyle bitiyor.. Mehmet Er 
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Irak lıariciye nazırı 

• an Sa 
~ 

l şa_ 1 ta~a ın-
~ 

an yemege a on u 
Rus- • o 

Vekilimiz • ıç rı s nç Hariciye • gezdi sergıyı 

• ur Aınor nehrinden evveli Jopon - •• • otor er 
Tahran, 3 (A.A) - Pars ajansı bil-ı Bu sabah nazır ve Iı-.ıkın orta dçisl 

diriyor : hariciye veziri B. Samiyi ziyaret et• ık .. 
Irak hariciye veziri Naci Eltlsil ,.e ten sonra ~ahin.,.c;ah tarafından kabul 

maiyetindeki zevat perşembe günü sa- edilerek öğle yemeğine alıkonulmu~1 r· 
nt 18 de hududa muvasalat etmişler \"e dır. 

çekilmiş ve sy da ç • 
rı ver ·şti bir İran heyeti tarafından l:arşılr.nnuş

lardır. 

Irak heyeti Tahran::ı muvasa.1Jtında 

B. Naci Elfısil öğleden sonra Vclıa'ıt 

tarafından ve akşam üzeri de başv,•l a 
tarafından knbul edilecektir. 

F s 1.6 h d. l . . . k . r d d hariciye veziri Samiy, hariciye erk~nı. Tansa, OV yet, lrf.l.QnCUTi Q lSe eTl n tn lŞQTln ctn memnun Ur Irak oıta elçisi ve elçilik erkı"mı tnrn· riyor: 

biI~~skova, 3 (A.A) - Tas ajansı güvenip güv:nemiyeceğini sormuş sının muhabiri bildiriyor : Sovyetler sulhu samimiyetle is- !uıdan selamlanmışlardır. Dr. Tevfık Rüştü Aras bugün !':.tal 

Tahr m 3 (A.A) - Pars ajansı bi! 1i< 

J ırıyor : ve bay Litvinof müspet cevap ver- Japonya sefiri Sigemitsu, Amour tedikleri için ecnebi mahfeller Amur He~ et S:ıheb-Geraniy sarnyını "t- lO da lrnn mnhsultı.tı sergisini ziy 1 t 
rni~~upobnya.. büyük elçisi B. Sige- miş ve sükunet teessüs ettikten nehri hadisesinin hnlledilmiş oldu- hadisesinin Japonya ile Sovyetler miştır. etmi)iir. 
~ u B Li f k f b l be · ı· b' 1 · d b" "h ·1A f beb " B. Nnci Elasil dün öğle yemeğini B Ynrm r::ı. ll 10 da güzel sanatlar at 11· eder k &un • "tvino u ziyaret sonr ai i tara ın u ada ar üzerin· ğunu ya n etmış ır. ır i~ı arasın a ır ı tı a a se ı-

~k: .Japon-Mançuriaskerlm~ dehl ~d~~rının kar~lı~ı tctk~~ Japon sefiridünLltvinofile~- yetverece~nibirfın ~anmamış~~ -S~P_m_i_y_i_~ __ b_i_rl_~_t_c_y~em~~-t-~-· ~~~~~y-·e_l_&_i_n_i _c_P_ze_c_e~k~ti~~~~~~~~~-
adaı~~n Amour nehri üzerindeki ne tevessül edileceğini ilave etmiş- ni bir mülakat yapmıştır. Sefir ha- dır .• 
Yoda r an Çekildiği hakkında Tok- tir.. li hazırda Bolssoi ve Sennufa ada- Paris, 3 (A.A) --- Siyasi mah
fllotö~Iet7l~raf aldığını ve Sovyet Büyük elçi , Amour üzerindeki larında Japon • M ançu kuvvetleri feller, Sovyet - Mançu hadiselerinin 
keti .. rı ıle adularda bulunan as- hudut hattının istikbalde tesbitine bulunmadığını muhatabına temin inkişafını büyük bir a laka ile takip 
t~t rnu!~~~lerin de çekilmesine in- tevessü! edilebileceğiniteslim etmiş etmiştir. etmektedirler. Bu m ahfeller, Tok-

Pirenin a tın cekic hediyesi 
t ' 

B. L~tıg_ıni bildirmiştir. ve B. Litvinof bundan sonra adala- Bunun üzerine Litvinof sefire yonun v.aziyetin vehamet kesbet-
langı ıtvınof bunun müzakere baş- rm aidiyeti meselesinin halledilmiş Sovyet hükümetinin şimdi bu ada- mesine mani olmak arzusunda bu-
fllcle ':1nda yaptığı ve dünkü görüş- olacağını tasrih eylemiştir, larda bulunan kuvvetlerle civarında- lunduğu hc:.kkında gazete le rde çıkan 
\ıygu nnde de tekrar ettiği teklife Bu görşümeden sonra müdafaa haberleri memnuniyetle karşıla-
cd<mt olduğunu bildirmiş ve icap komiserliği Sovyet askeri motörle- ki fırkaların derhal geri (ekilmesi ınakta ve J npon ve Sovyet hiikümet 
<lctrrı·er~re talimat verileceğini va- riyle silahlı müfrezelerin Amour ıçın emir vereceğini söy emiştir. adamlarının basiret ve itidalleri sa-

B .. ı§~~r. üzerindeki adalardan çekilmesi için Amour hududunun tahdidi rne· yesinde hadisenin yakında sulhen 
Vc}k~:Yuk .elçi bunun üzerine ev- icap edenlere emir vermiştir. selesi bilahare müzakere ,edilecek- halledileceğini ümit eylemektedir-
•••••• ,, Vazıyetin tekrar teessüsüne Moskova, 3 (A.A) -- Havas ajan- tir.. ler .• 

J\ım·····-ıı··:··ııaıyan· .. ·ıekıif ıe····r····reaae········ıa· 
e teli 

eşe 

• ne e r 
Atimı, 3 (A.A) --- Başvekil M e

taksas dün öğleden sonra bütün ha lk 
sınıflarından mürekkep muazzam 

bir kalabalığın önünde Pire şehri-

nin büyük nafıa evlerinin küşat res-

mini yapmıştır. 

Pire şehri başvekile bir altın çe

kiç hediye etmiştir. 

B. Metaksas çok alkışlanan bir 
nutuk söylemiştir : 

Pire şehri ahalisinden bir çokları l~giliz deles:esi, ng ·liz ge ·ıerinin emnif e 
~dilem · yeceğinde lman-ltalya t • • • milli hükümete merbutiyetlerini fili 

• b ir şekilde göstermek için hava kuv
ve tle rine mühim meblağlar teberrü 
etmişlerdir. 

nı e t 

v u e -

B.METAKSAS 

tali :dr~, 3 (Ö.R) - Ademi müdnhnle Italyan teklifini, açık denizde 1ngil:z tarmak için fedakarlıkta bulurunağa zetesi yazıyor : 
~etıdi}orn_ıtcsinde İtalya ve Alınanyanın, gemilerinin emniyetle telif cdilemiye- aınade bulunduklarını gösterdiğini bil- Ademi müdahale müzakerelerinin 
~Otıtro~~ tarafından terkedilen deniz ceği için reddetmiştir. Ekseriyet de drriyorlar. muvaffnkıyetsizliğini lüzumundan fazla j 

Benzini kalmıyan kadın tayyareci 
dan d e İngiltere ve Frnnsa tarafın- bu fikkdedir. Bununla beraber delege- ÇUnkü bu mahfillere göre kızıl ls- bedbin bir tnrzda mütalaa etmemek icn
haıere:~a?' edilmesine kat'i olarak ınu- ler hükümetlerinin resmi talimatını b~k- panyaya muharip sıfatını tanımak Al- heder. Henüz bir çok müzakere imkiın-
ilti ıar:;-1• ve bunun yerine İspanyadaki liyeceklerdk. mnnya ve Italya için fevkalade büyük hırı mevcuttur. adüşmüş 
~ ın. ınuhnsun hukukunun tas-ı Roma, 3 (A.A) - İspanyada iki tn- b~ !edııkarlık teşkil etmektedir. Ve Alman - ltnlyan beyanatında kullanı-
ltıgi}te teklif etmeleri, bu telkinin de rafa muharip sıfatının tanınması h:ık- kontroliln nrtık devam cdememcslııe lan li:mn ~c ~crlinin ne d Romanın ~ü- er tarafta aranıyor 
~~· ~~ ve Sovyet Rusya taraf- kındaki ltalyan - Alınan teklifleri nıat- başkaları müsebbiptir. 1 ~.kerclerın ı~kıtaına taraf tar olmadıgını 
~r· §ımdıden kat'i olarak reddi buat tarafından Roma ve Berlin hükü- Londra, 2 (A.A) - İspanya sahilleri- gostermektedır. Uk bakı§ta ne kadar 
Jas : ademi müdahnie siyaseti if- metlerinin (Konstruktif) arzularının nln İngiliz ve Fransız filolarının nez.a.- hayali görülürse görülsün her proje Honolulu, 3 (A.A) -- Atlas de
lıı~ iş sayılmnktadır. B~ taraft.en yeni bir delili olcırak tavsif edilmek- rctine tevdi edilmesi hakkında Lord tetkike layiktir. Fakat Alman - İtalyan nizini geçmekte olan kadın tayyareci 
taftan - Fransız teklifleriyle diğer ta-1 tedir. Plymouth tarnfından yapılnn teklifi beyanatında ileri sürülen delil lngil- Earhnrtın denize inmeğe mecbur 
bir ~ ltalyan - Alman planı arasında 1 

Lavoro Fnscistn gazetesi ezcilmle di- tetkik etmek üzere içtimaa davet cdi- tereyi ikna etmemektedir.. j olduğu tahmin ediliyor. Tayyareci-
ih 'teza~ zemin! bulmak imka1?5ızl~- yor ki: . . .. len tali ademi müdahale komitesinin 

1 
Jngilt:rc v~ F~an~a ~~e~ir ve bita.- nin akıbeti ?enüz belli değildir. . 

'le . edccektır. Devlet ademı mü- Bu teklifler kontrol sistemine dort celsesi bu snbah saat 11/ 15 de rıç~- raf yenı teklıOer ılcrı surulurse bunları / Tayyerecıden Honolulu telsizıne 
~ellide sıyuscti hakkındaki kararlarını j devlet nrasındnki 12/ 6 tarihli nnlaşrıa tır. l tetkik edeceklerdir. Tam bir anlaşma· gelen bir telgrafta daha yarım saat 
ladır. n tetkik 7.aruretiyle karşılaşmal;.- hükümsüz kaldıktan sonra dahi de- l Alman ve İtalyan sefirleri hiikü- ya imkan olmazsa lngilterc diğer devlet- 1 uçmağa kifayet edecek benzin bu-

A.val'll vam edebileceğini göstermektedir. Zor-j metlerinden knt'i talimat a~ıklıırı !er~c birlikte hareket serhestisini tekrar lunduğu bildiriliyordu .. 
lıa.ıe!et :r ~~arasında tr.ıvnyist mu- luklar hakikaten iktiham edilmek iste- 1 takdirde bugün yapılacak mUzakcn- ıktıs:ıp edecektir. 1 San Fransisko, 3 (A.A) ·-- Hono-

to muhribine yirmi kadar tayyare 
ve ltasca vapuru Earhartı aramakta· 
dırlar •• 

San Fransisko, 3 (A.A) -- Kadın 
tayyareci Earhart şimdiye kadat 
bulunamamıştır. Bir taraftan sahil 
muhafızları tayyarenin aat 20,30 
dan sonra da havada kalamıyacağım 
ve tamamiyle madeni olduğu için 

suyun yüzünde duramıyacağını sÖy· !atı h· eısı B. Attlee tarafından soru- nildiği vakit dalına brr çare vnrdır. Al-ı· lerin salıya tehrri derpiş edilmiştir. t Tı.mcs, Almnn .. ltalyan tekliflerinin luludan alman bir habere göre tay
ll. tcf ır SUnlc cevaben hariciye nazırı manya ve Italyanın (Konst.nıktif) Bununla beraber vaziyetin bu mcr- tatmın. edici plmnmakla beraber iki yareci Amelia Earhart büyük Okya-
ttıl§ vC: Pe~ ihtiyatlı bir lisan kullan- arzusu bk kere daha sabit olmuştur. kezde olduğu zannedilmektedir. Çün- devletin ademi müdahale prensibini mu- 'ı nusa düşmüştür. Diğer tarahan da tayyareyi in 

....._ s dernışUr ki: Matbuat Ingiltere ile Fransanm bu i kü Almanya sefaretinin müsteşarı Vo- h~f~~a ettiklerini temin ettiğini ve diğer Honolulu, 3 (A.A) - Deniz üs- edenler su geçmez hazineleri saye-
ba.1ıtı ~d~ Şunu söyliyebilirim. Eğer tekliflere rnunrız olduğunu gizlemenıek- 1 ernann sefir Fon Ribbentropa hilkil- hukumetler de hunu istediklerine göre bir sü kumandanı araştırmalara iştirak sinde tayyarenin batmadan daima 
:%1tu~n:;o1 ıneseles~nde hir ~~ma ı le ~erabcr Italya. ile ~lına~y~ın va7 !- ~etin son noktai naznrını bildirm.ek ~nlaşma i~k~m. d~~ma mevcut olmak 1 etmesi için emir almış~ır. Hale~ suyun sathında kalabileceğini iddia 

lemektedirler .• 

ıl ctacak 1tnazsa yenı bir vazıyet M- yetınin altUst edilmesıne hiçbır suretle . uzere gitmiş olduğu Berlinden vaktın-,ıcahede~egını bıldınyor. Honoluluda bulunan hır kaç torpı- etmektedirler. 
~~ ~ ~~~M~m~on~tmw~~~~~~~ci~~~~,'~n~e~t~ M~~~~~~ci~~hd~~ ~~~~~~~==~~~~~~·~~~~~~~==~~~=~~-~~~~~~ 
ı...t l'llUdah 1 · · . I · .. ..ı. ı Lond 2 (A A) A k Alman murahhaslarının hükümetinin bu d - ·· bö' 1 b" tedb. ·· •.q tı har . n. e sıynsetı karşısındaki mektedır. 

4 

~ndrn, 3 (A.A) _ Ademi mUU<'l ıa- ra, . --- vam amara:I . . . uguna gore y e ır ır mun-
bllt- kat eketını Yeniden tetkike m<'c- Berlin, 3 (A.A) - Alman resmı ınalı- ı1 Ic tfüi komitesi saat 16 da toplanmış ve sında mebus Atleenin bir sualine ce· I t~kl~f~er h~~kı~dakı. noktaı ~azarlarını hasıran general F rankonun işine 
'lıı'•~- acqktır Ad · d h 1 f'll · h d k "t · t 18 45 ~,. k · vap vere Ed d · '"d h 1 k · bıldırıceklcrı umıt edılmektedır. yarıyacaktır Keza İspanyanın kara ~ -qinln · emı mü a a e l:o- ı erı ugiln Lon ra oını esme yapı- 1 saa , de dağılmıştır. Twı omıte . . n en a emı mu a a e omı- . . . . 
ı-ans1l k gelecek içtimaında İngiliz - lan İtalyan .. Alınan teklifleri arac;m- . Fransız - İngiliz ve Alman - İtalyan tesının son içtimaında Lord Plymouthunl Parıs, 3 (A.A.) -- ispanyada ıkı hudutlarında beynelmilel bir kont• 

~~ıl'll ont:rol teklifiyle muhariplere 

1 
daki tezattan bahsetmemekte ve Al-: plUnlarının delegeler tarafından hükU- ~i.r deni~ kontrolü planı tanzim edilmesi tarafa da muharip haklarının tanın- rolün muhafazası da reddedilmekte

~eıı /\lnı hukukunun tanınmasını is- manya ile Itulynnın teklifte bulunmı- metlerine bildirilerek alınacak cevap- ıçın. lngıltere hükümeti hesabına bazı 1 masına dair ltalya ve Almanya ta- dir .. Fransız makamatı bu hareketi 
~Cilı için an - İtalyan pl~ından ~iriııi' y:ıcaklarını. bildirm~kte~irler: . . . 1 la:ın gelecc.k hafta ~oplanacak ~lan ~o- te~lıflerde . h~lu~muı olduğunu söyle- 1 rafından ademi. müd~h?le komitesi- muhik göstermek için şimali Afrika 't i delegeler hUkumetlerınden 1 Bu mahfıller teklıflerın bUyük b.ı mıte hcyetı umumıyesine vcrılmesıne 1 mıı ve demıştır ltı : j ne yapılan teklıf salahıyettar F ran- ile olan münakalatmın tehdit edil .. 
-!tı~ilil s~"'tnişlerdir. f (Konstruktif) şümulü haiz olduğunu karar vermiştir. . ' ~~ sabah tali ademi müdahale k(>mi- sız mahafilinde reddolunmaktadır. mekte olduğunu dermiyan ediyor-

-~esi şimdiden Alman - ve Almanya ile İtalyanın bnrışı kur- Londra, 3 (A.A) - Daili Telgraf ga- tesının toplantısı esnnsında ltalyan ve Mezkur mahafilde beyan olun- lar •. 

Tefrika No: &9 

..... ll 
'~ııa re :tnelun ı d 
d.il'ıı ~ çıka, · urup dururken b3-ı nu kurtarabilirsek ne alfı, olmazsa c:a-
"llruek, file:rn· tdın, sana bedel topla de- nın cehenneme! 
%ı ltıe del'll ın . kadınlarını zencire vur, Boyacı Hasan kuşkulandığı bazı Ye
~ıı. hell\ b~ık, ayıkla şimdi hem se- niçerileri ve avcnelerici gizlice, saklan
~lcf·~'nı. l<a başımıza dökülen pkin- dığı yere bk bahane ile davet etti, hep
ili'! ;l't!cek, M ırc~o?Iu nerede bulsa seni sini de kancıkça öldürdü. Ve onları da
~p Urhan .ıslıhıttin, Aziz köpekleri vet eden adnmiylc Sadrtızamıı. bir hayli 

ı:). laşenı ~~ltan senin derini yüzdü- kese gönderdikten sonra, geri dönen 
Ç~k Öf~Pe~l~re dağıtacak. bu zavallı yı dn kendi eliyle boğdu. Bi-
lat1lla ğa b ~s nı Boyacı Hasandan linmiyecek bir yere daha saklandı . 

....._ ka!>anı dı. Boyacı Hasan ayak- Saray Sadr:ızamdan Boyacı Hasanın 
l'l iti .\illan S~l~alvarıyordu: yaptığı zulüm hakkında ınnlCımat is te-
~11'1\ <lffct! ett ~ nım! beni ele verme! di. Sadrazam Murnt ağa bizzat gör~ 
fM_ • l'llu"Iku" gırni bnğışla! Ne kadar 

·"'<I ın rnek için müsnade alarnk huzura girdi. 
~ C>d ~il'll b ' akçl'm varsa hepsini Kösem sultanla bir saat kadnr görliş-

"' 'ldı-flı ' nsırn ı l·urtar• 
<11itrı :al'll b" · tükten sonra saraydan ayrılan Murat 
"l'!"cU:r> lokat;:d:~~~~det daha bağırıp, ağa konağına gelip, Katırcıoğluna uzun 
t -..., C· 'iOnra ŞU emri uzadıya bir mektup yazdırarak gön-
"<ldqr ıt! llıelun k ' derdi. Sndrfıznın bu mektubunda: Bo-
~ llıaJın ,. sn ·I. l bir tarafa! Ne yacı Hasanın mutlaka tecziye edilece-

S<tı-esı'n.,. barsla ,.. ıuk g·o·nd"r. Afr·ı- •· · k tn · · b .. " gını, mC"1-n e ıemesını ynzmış ve e-
a ·alım~ Kopası Loyııu- b · d 1.. .. ·1 l ·ı ra cr111 e, zu um goren aı e ere vcr1 -

··············· 
Katırcıoğlu arkasına aldığı beş on, 

c!esiyle Boyacı l:lasanın kafilesini ya
kaladıkları yere varıp o yerden ayrıl
mış, bir iz güderek yü~ümüşlerdi. Fa
kat takip ettiği bu iz birkaç saat sonra 
karışmış, dört,· beş taraftan gelen yol
lar bu takibi bozmuştu. 

Bund:ın u'rnitsizlenmiyen Katırcıoğlu 
ilerleyip yakın bir köye girdi. Sordu: 

- Bu civardan hiç kaçan atlı adam
lar gördünüz mil? 

............... 
Dört gün hızla gittikleri yolları beş 

gün içinde katedip ayrıldıklarının do
kuzuncu günü Akyakahoğlu ile arka
daşlnnnn ulaştı. Istanhuldan gelen 
mektubu aldı. Açtı. Okudu, küfretti ve 

- Yani şehirlinin lokmasının dört
te üçü, çiftçinin bir tohumu kalıncaya 
kadar anbarındakiler, esnafın kazanc:· 
nın kim bilir kaçı değil mi? Oku baka
lım! Burunr nereye sarfccliliyor? 

De!terdar masraf kısmını açtı. Ber
şehri beyinin mahi:re şu kadar kese ta-

yini, nşçısının, uşaklarının, muhafızla

nnın. müezzininin, sakasının, harem 

uşaklarının, kapı uşaklarının, rnutb:ık 

hademelerinin, sayislerinin şu lta:iar 

kese tayini diye saydıkça Katırcıo ··ıu 
yerinden hoplamağa başlamıştı. Niha
yet duramadı. Bağırdı: 

- Sus! Şu defterden aşçıları sil, Lir 
tek aşçı bile lazım değil, b~ uşak b:ına 

yeter, haremini de, knpısını da idnre 
eder, Lir sayis lazım, gerisinin hepsinin 

defterini dür. Bunları ah:ıli namına sil! 
:ıçtı. Buradn irat kısmı görünüyordu. salgını nz al! Daha başka ne var? 
Deiterdnr: 

Dd terdar bu kat'i emirlerden pil'l.'
- Beyşehrinin senevi iradı doksnn 

lcnmc'!e boşlamıştı: yük bindir. 
Deyince Katırcıoğlu sordu: - Pa~am! dedi. Bu eyalette yüz on 

altı znamet, bin beş yüz timar var, kuv
- Bu nnsıl olur, neden bu kadar çok 

bu? 
- Aynen saray için nizamlı 

altı yüktür. 
para 

- Hepsi de çok fazla! Bunlar ner~ 
den tahsil ediliyor? _ , ' -. , 

- Vergi olarnk ahaliden .• 

vci askeriyemiz her tarafta üç, dört bin 
kadnrdır. 

- Saglnın rakam ver ! 
- Dört bin? 

- Çok! Bunların hepsi ne :ılır? 

- Bitmedi -· 
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Simone Simon Pariste 
Atlet gibi bir vilcut, sert bir çehre, 

işte Teddi Mişo. Elinde kamçısiylı.: 
vahşi hayvanlar arasında gördüm onu. 
ötede benimle biraz konuşmak için 
büyilk kafesten çıktı. 

Marks ve Nent. Marksın tenbelliğe ve 
kindarlığa temayül ettiğini hisseder
sem eski maşuknsının ismini söylemPk
liğim kafi. O uımnn her istediğimi y~-

"Holivud isterse bana 
Holivudun 

deli desin 
delisiyim,, 

cTcsadüfon Parite doğdum, dedi. 
Asyada, yahut Amerikatla bir yol<la 
doğabilirdim. Kızıl derililerin kanını 

ta~ıyan bir Kanadnlıfdı babam. Can
baz.lık ederdi. Ben çocukken beni K:ı
nadnya götürdı.i. Çocukluğumu hay
vanlar arasında geçirdim. Bir ayı yaka
ladı mı ben bir kamçıyı elime alır ve 
çok geçmeden onunla arkadaş olur
dum. Fakat o vahşi hayvanların r.vı 

insanı yaşatmaz. Tekrar Fransaya g~l
ilim. 

Cnnb:ızhane benim için bir mektep 
oldu. Sabah saat altıda etrafı temizli-
yen ga~..onlara yardım için piste iner
dim. Sonra canbazlık numaramı ttkrıır 
wer, ata biner ve terbi~ ecilik iç"n lm
fcslerc girerdim. öyleden sonra ve ak
~m tem illerı vardı. Gcı ·ligi~ boyle 
geçti. 

- SinC'maya mı"ıl girdini:? 
- On iki sene evvel. Bazı tchl !•eli 

kısımlar kin cEyfol kules n:n csır ıı 

f lmind"' Trnmclin yerine ge mekliğim 

t klif edildi. Iş iyi yürüdü. Sonra bir 
canbazlık veya vah 1 hny\·mılarla :kar
şıhı<:mak 15.zımgeldıği vakıt şunun bu
nun astarı olmof:a d vrun ettim. 

Böylece cKo Vadis~ filminde arc-Jan-
1.ırln ~anyana bulundum ve cKogli
c. tro flmindc Hnustune rolünde bir 

par ... gerçekten 
- Bu hayvanlar arasıra başınıza 

mesele çıkarmaz mı? Holivudda diyorlardı ki: c:Şu. Si
tu- mone Simon ne garip kız! Ele avuca 

sığmaz bir karakteri var!» 
- Onlara ait biitiin hatıralarım 

haftır. 

I te nnlattığı üç mncera: 
<Kızıl in filminde Jnk Gretillot l·ir 

canbazı temsil ediyordu. Bir fili oyna
tacağı için Teddi Mişo mü.::avir olarak 
çağırıldı. Ve kocaman hayvanı yürüt
mek için biricik çareyi bildirdi; içind~ 
bir Çi\•i giz.lenmiş bir elle hayvanın ku
lağını tutmak. iğnelenen hayvan itaat 
edecek. 

Çok tenlıit ederler, fakat yine on
dan bahsederlerdi. Gerçektir, Simo
ne müatakil tabiatlıdır. Sosyal göre
nekler keyfine göre hareketten onu 
alıkoyamamııtır. Holivud onun bi
raz vahıi ve azimkir tavrını hayretle 
kar§ılamııtı, çünkü Holivud için 
keyf ve istiklal fikri en büyük iki 
günahtır. 

ANLAMIYORDUM 
llk «skandal» Simone ile aaçlari

nın §eklini ve dudaklannın rengini 
değiştirmek istiyen makyajcısı ara
sında çıktı. Simone isyan etti ve 
stüdyodan knçtı. 

«Benden ne istediğini anlıyordum. 
Beni benden bambaşka bir §ey yap
mak istiyordu. Şahsiyetimi yapan 
§eyleri silmeğe kalkışmasının sebe
bini anlıyordum. Fakat §İmdi mak
sadının ne olduğunu anladım ve 
adam akıllı dost olduk.» 

Dışi maymun baTiz bir 1nuhabbPt YANLIŞ ŞA YIALAR 
ddılı istiyor! «Yedinci kat gök» filmi çevrilir-

Grenillot tavsiye edildiği gibi yaptı.Fa- ken yeni bir hadise §ayİası çıktı: 
kat bir saniye içinde, bir kulak darbe- «Başıma bir perük geçirmek"isti
siJ lc {il onu yere ottı ve yakında bulu- yorlnrdı. Hiç birisi bana uymuyordu. 
nan kirli su ile hortumunu doldurup Perüksüz filmi çevirmeği teklif et
artisti çamur içinde bıraktı. Fil ancak tim. Bir tecrübe yaptık, mükemmel
kendi kornakuna itaat eder. di. Yalnız hazırlanmak için bir saat 
Diğer bir defasında, dişi bir Şampan- yerine iki saate ihtiyacım oluyordu. 

ze maymunu olan Miss stüdyoda bulu- Çünkü saçlarıma ayni manzarayı 
nuyordu. Bir arap karısından korktu. ve ayni rengi vermek için her sabah 
Anla!;ılan bu ırk mensuplarına hiç ba
krum:ızmış. Korkusundan çatı kemerle
rine tırmnndı ve ilç giln orada knl<lı. 

Herkes kafasına bir projektör fırlatıl
ma ından korlrnyordu. Fnkat maymun 
bir eye dokunmadı. Ye dördüncü gtin 

Tcdi Mışonım yanında panter us.ıı d ur sab<Jıı muthiş acıkarak aşagı indi. 
• yı idare ediyordum. cAşk kuklasında~ .-Bırınci Fransuva!> filminde cell!lt 
Partönerim bir kaplan, cVaryete~ de b1r rohinü gören Teddi Mişo Fernandcllıı 
ııyı, cYcni admnlan da arslanlar, «A- ayaklarını bir keçiye yalatacaktı. Fa
mok> filminde de Piton, Bona yılanln- kat istenilen dnkikada hayvan harekete 
riyle maymunlardı. Ayni maymunlar gelmiyordu. Celladın aklına bir fikir 
ve terbiyeli köpeklerle cFukara kalbi> geldi. Idam mahki'ımunun ayaklarına 
fılminde bulundum. bal ve ti.iti.in sıvattı. Keçi hemen atıldı 

- Bu iş için sigortalı mısınız? ve nıuttnsıl yalıyordu. 

DtGER İTHAMLAR insanların zihniyeti aklıma yatını -
Simone Simon bir filim çevirirken yor. Onlar latife ettikleri zaman bi

yatağına gireceği sırada İ§İ olmayan- le ciddi görünürler. Sevdikleri kim-
1 lann çekilmelerini istemi~ti. Bu da seler hakkında fena §eyler anlatırlar. 

bir mesele oldu. Artist diyor ki : Fakat bir kelimesine lı:endileri bile 
1 

1 «Etrafımda bunca kişiler varken inanmazlar. Ben birisini tırmalar • ı 
sahneyi eyi çeviremiyeceğimi hisse- aam iatiyerek yapanın. 
diyordum. Böyle herkesin yanında «Fakat bunların ehemmiyeti yok 
yatağa yatmak i§İme gelmiyordu 'Ve Holivud isterse beni deli saysın. Ben 
oyunumu bozacaktı.» gerçekten Holivudun delisiyim.» 

BEN BÖYLEYiM iŞTE 
«Ben kendi tabiatıma göre oyna

J an Paı·ker çiftçi kıyafetini -""' 
• 

Kır kıyafetlerı 
Yaz tatilini geçirmek için dlıi" 

ra, denize gidenler çok. Sad~ ~ 
çiftlik hayatının dadını duyınai' il' 
§anlar da gittikçe artmakta~tİf,ıl' 
toprağa dönüş modasından J9 " 

ederek çiftçi elbiselerini mode~ 
lım. Onlar gibi az kirlenen k rJs' 
lardan pantalonlar giyeceğiz. ~ 
nız, Jan Parkerin elbisesi ne,, 
sade ve sevimli. Kiiçük rnu tJJJi.. 
ketenden. Göz ahcı renklerde , •. .,;a 
lir. Ufak tefek çalıların bile Pli""."' 

l\foTcn O' Sullivon §'U kır robtlt'tf .. ,,,,.,,, 
köpeğinin clerisinc 11ydıırm~ 

- AsJa! Tcddi Mişo bütün bunları cHayvan 
Cebinden bir mukavele .surdi çıkar- arkadaşlarının> kafesleri etrafında uıı

dı: cVohşi hayvanlnrla birlikte çalış- lattı. cBakınız, hepsi ne kadar usludur
m:ıdan ileri g Icbılccek tehlike için lıii- ]ar ... > 
tün mesuliyet şahsınızn mt ol:ıcaktı:.> Beni ikna içiİı bir sandıktan 53 kilo 

nın. Batka ne yapabilirim? Jlaıka· 
Simone Simo1L yedi kat gök filminde larını taklit eden kimseleri anlamam. 
onları yıkamağa mecbur oluyordum. Neden Garbo veya Marleni kopye 
Geç kalmı§aam kurutma makinası- edeyim. Onların janrı batka, benim-

k hah . 'd' z J S ki de ba§kadır. 
nm a atı ı ı. aten ames te- Şah m etraf d b t f · « aı m a unca e aır -
varte görmek için sahanlığa çıkmak- ler niçin 1 Keyfime göre hareket ct-
ta acele ediyordum. İkimiz öyle iyi meyi severim. Neşeliyim ve gülme si-

jerseyleri ve trikoları terk~ ot'-_, 
Kendimizi eyice korumak i~ı? j..,ıf 
dan bir bahçevan önlüğü gıbı ~ 
bir pantalon çok yerindedir. t' 
j üzerine, kadınlığımızı göster~ 
1 korsaj geçireceğiz. Bu da aÇ.1 ~ 
li benekler, çizgiler veya çıçe JI 
süslenmiş ipek veya paınuktıttl - BiitGn mukavdelerim böyledır. ağırlıgında bir Piton yılanı çıkardı ve 

Fakat canım sıkılmaz bundan. Çünkü boynuna doladı. Bana dn aynlni yap
havvanları dnimn tntlılıkb elde tuttum. mamı teklif etti. Korktum ve reddet
Bir misal ister misiniz? Birbirini !;:Ok tim. Artık bu sevimli artistin tcveccü
scven iki Şnmpanzc ma~munum vardı. hünii kaznndığıma emin değilim. 

Mari Pikford ile Roggersin 

•Dı.inyanın nı

şwtlıs1-, Holıvud
d. orkestr 

gn, ile cvlcn
mıştir. Ml'ra ım
den sonra l enı 
evliler do<:tlnrını 

meşhur Pikfnir 
mnlıkfıncsinc ka
bul etmişlerdir. 

Bırkaç 

sonra da 
evlilC'r 
]uya gıtmek iızc -

rc Lurlıne 
puruna 
lerdır. Mannın 

kocası 33 ~aşındadır. 

evlendiler 

anl&§ıyor 'Ve eğleniyorduk ki!» ni severim. Burada (Holivuddaki) lki partöner; iki dost ... ···············c;·ü·ZEL.iM ......... TöPRAK··············· 
Köylünün büyük cesaretini ve topra
ğını, ilih .. kud ini g ·· teren bir filim 

lstıraplı bir destan, insanın ekme- larla dolu bir torba. Mahrumiyetler 
ğini çıkarmak için toprakla miicade- ve ıstıraplar bitmiştir. Artık tnli 
lesinin ezeli hikayesi. Diğerlerine Vang'dnn aynlmıyacaktır. Memle. 
benziyen bir köylü, fakat belki biraz kete dönüyor, topraklar satın alıyor, 
daha cessur ve toprağa iman eden zengin ve köyünün ağası oluyor .• 
bir adam. Malına çok sıkı bağlı ve fakat Oban, muhabbetli ve mütevazi 
en asil faziletleri temsil eden zevce- tavriyle gölgede kalarak ailesinin sa-
sinin muhabbet ve azmi de ona kuv- adetine kalbini bağlarken Vang 
vet veriyor. servetten sarhoş oluyor .• Çiftliğinin 

Toprak : Cömert ve zalim Çin ağır işlerini unutuyor, ipekli elbiee-
toprağı .. Bazan servet dağıtırken ha- ler giyiyor .. Bir saray satın alıyor 
zan da aç bırakıyor ve öldürüyor. ve oraya ancak parasına tama eden 
Bundan daha sade ve perdeye nakli sehhar, fakat alçak bir dansözii yer-
daha güç bir mevzu olamaz. Fakat l leştiriyor .• Kendi oğlu bile onun tu-
Perl Brukun romanını Metör Ausen zağına düşüyor .. Vang bunu öğre-
heyecanlı bir tablo haline kalbet - nince oğlunu kovuyor ve lanet edi-
miştir. yor •• Tali yine dönmüştür.. Bir çe-

Ei•&r:::!mıc::~~~amım:E:zmmm••mm•-E•••••• Köylü Vang bir toprak ~rçasına kirge bulutu tarlaları kaplıyor. Malı-
maliktir. Biricik hayat sebebi ve ha- suller mahvolmuştur .. Felaket kar-
yat şartıdır.Bu toprağı işliyerek gıda- şısında Vang tekrar hakiki köylü 
sını temin etmek. Evleniyor. Karısı ' ruhunu buluyor •. Mücadeleyi ha-
fakir bir hizmetçidir. Fakat halim ve zırlıyor. Ve afeti mağlup ediyor ..• 

cak. ..~~~v 
Geniş bir hasır şapka yfrl.--(,(il 

zarif bir gölğe serpecek. Artık 
retle tarla işlerine atılabiliriz! 

Birine· 
SINIF SAA TTIR cessurdur. Kocasile birlikte çift sü- Zafer sevinci içinde gözlerinin per-

rüyor, ekiyor, biçiyor. Ona çocuklar desi dü~üyor •. Artık Oban ölebilir. ~il 
veriyor. Cüç olan kadın vazifesini Kocasının toprağına, güzelim top- . "',-'-' 

T. C. 
Devlet 

idaresinin 

Demiryollan 

kullandığı saat 

WQQf:PW> >Mifttt*Z• 
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sükunetle yapıyor. llk önce tali ya- rağa aadık kalacağından emindir. Gail Pcıtrikin çok havai bıt ~ 
ver gidiyor. Küçük bir kutuda, gü- Bu uzun macerada hiç bir hata Fakat bir çokları bu Y~~ ~ 
müş paralar çoğalıyor. Fakat top- yok .• Bu filimde her şey incelik, şiir, kıyafetine kır robun~ !er~ 
rağm ekseriya müthiş kaprisleri var- ölçü ve kuvvettir. Harikulade sah- lar. Fakat Cail Patrıkın "el ~ 
Korkunç bir kuraklık memleketi ha- neler var •. ihtilal ve yağma nefis gardenparti tuvaletine he; ~ 
rap ediyor. Sefalet, açlık ve yakında Garylı aktörlerin şarklı çehTeleri bir realizm sahnesidir .. Çekirge bu- yelim. Bir koşu mey~aııı ~-~ 
ölüm .... Vang ve ailesi mallarını hıra- cGüzclim topTak> lutuyle mücadelede .• Sinema bu ka- güzel tutulmuş bir çı~e!'~ 
kıyarlar, Gıda aramak için cenuba Lan gemi azıya almış bir kalabalık dar hayret verici hiç bir eser yarat- kibar olan bu elbise hakıkt Jı 
doğru iniyorlar. Tam ihtilal içine dü- içinde çiğneniyor, öldü diye bırakı- mamıştı. Vang rolünde Pol Hum ve lanılamaz. Bilakis, dai~a Çil 

fÜyorlar. Halk zenginlerin evlerini lıyor. Gözlerini açtığı vakit bir mu- Oban rolünde Luisa Rainer en iyi giyinen Mauren O'Sulli;Uir. 
yağma ediyor. Vanaın zevcesi O cize: Elinin ucunda kıymetli taı - rollerini yaeamıılardır. l feti bize bir ilham vere 
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bir Halayda vaziyet 
türlü durulmuyor 

Yarılr az l asalar 
Babalanmızm para kasaları bu

günkü hırsızların çok sert çelikten 
yapılmı§ mükemmel aletlerine mu· 
kavemet edemez. Hatta bunlar ka· 
salan delmek için evin elektrik pri· 
zinden aldıkları cereyanla elektrik M. -4S 

:i:~~::.:'::~·~~:·:~:~: ~:~:.::a~~;;~~::;~:~~:~~~~:~: 1Reyhaniyede Dörtayakta ve Harab-
:~~~~;~:,,:.~·~ :ı~·::::~ ~~=.:~~:.~::z~::;k;·~;~~.~·~:t:~: arasında tecavüz devam ediyor 

motörü işletir, Y•lhut oksiasetilen 
lambalan kullanırlar. 

Buna karşı koymak üzere kasa 
fabrikntörleri de malzemelerini de· 
ğiştinneğe mecbur kalmışlardır ...• 
Şimdi en çok emniyet veren mad· 
de simananne (Beton)dur .. iyi ka· 
Dalar betondan yapılır. ilk Önce kilit 
meselesi üzerine uğraşılmıştır. Ve 
öyle iyi neticeler alınmıstır ki hırsız· 
lar artık kilidi açmağa teşebbüs bile 
etmezler. Kasanın bir tarafını del
meğe uğraşırlar. Onların kullan· 
dıkları sert çelik aletlere mukavemet 
edecek hususi bir çelik aranmıstır. 
Fakat bu çemc te şalümonum harare
ti altında e.riyor .. En iyi mukavemet 
eden betondur. Alevin harareti çi· 
mentoyu eritemiyor. Onu çekiçle 
parçalamak lazımdır. Ondan sonra 
çelik mahfaza kalır ki buna karşı 
şalümo lazım gelecektir. Eğer beton 
kasa duvarı kafi derecede kalınsa 

rebcı n neşenin taduu unuttum .. Muha- nuştuklnrını da tamamen dinlemişti. 
bile ~rden, Yaralardan hatta ölümden Bunlar uzaklaştıktan sonra Parda-
U"L orkmıyan ben, şimdi rahat bir yan Dük Dnngolemin yanına ko;tu. 
"ll:U:yü .• 

lrıaltı zu görmiyorum. Bu adamı unut- Ona : 
Ma :· Evet, bunun için de para lazım.. - Monsenyör •• Dük de Gize bir oyun 
fra~ıve( bırak ta buradan iki yüz bin oynamak ister misiniz">. 

""'..: alayım.. D d" M. e ı .. 
n
0
ivel bu teklif karşısında dedi ki: Şarl gözleriyle Pardayanı isticvap 

- · ı •ediı o~~ e, büyült vak'alar olmak üze· ederken, ilave etti 
tanı· ült Fransa kralı olacaktır.Hayli - Hemen otelinize dr>nünüz. Mev· 
tın . ~ndan beri başlamı~ olan tertiba- cut silah ve cephaneyi buraya getiriniz. 

ı''iilne ilen de girmiştin.. Şerefinize dövüşmek arzusuyle cayır ca· 
ıte ihn~• k Bu h 1 cu ya ında sona erecektir... yır yanan şu iki hizmetçi ile hemen bey· 

topJ ususta hiç bir eksiğimiz yok .. Asker girlere binerek gidiniz .. 
arnak. . b V old. ıçın iraz para, Navar kralını Pik ik sivri burnunun ucunu kımıl· 

de ur~ek, ve Yalovayı .son sığındığı yer· dattı. Kruasın çehresi uzadı. Şövalye 
"ad:ıt ~§lırıp elde etmek.. Parayı, Papa, bunlara kendi beygirlerinin de getirilme· 
biıd li. Fakat §İmdi de o ihtiyar kurt sini ve değirmenin yanında bekliyece· 
lı.orıen ayrılmak istiyor.. Bilmem neden ğini söylediği zaman Şarl dayanamadı 

ıtUYor N 1 d b1ırad ·· e o ursa olsun paralar iı:te sor u : 
de b \ Bu Para, Gizin tacı da, benim - Fakat ne yapacağız) 
orıurı 1. urnandanlığım demektir.. Eğer - Sana dedim ya 1.. Dük de Gize fe-
Lir Ya; ~.ıı:nını çeker alırsak, pek sefil na bir oyun oynıyacağız.. Bir daha dav· 
lo"ar caıcılik yapmış sayılınz .. Giz bizi 

1 ranıp kalkmak imkiını olmıyacak ve bu 
_ ·N tokat hc:-ifi yere serecektir. 
-F e umurumda... Küçük dük Pardayana kar§ı nihayet· 

' akat benim umurumdadır.Planımı siz bir inan beslediği için daha fazlasını 
lıııı •. ~· Lir lcaç cesur arkadaı daha bula- sormadı .. Kendisi Fransa kralının yeğeni 
Ç1ı"alt u akşam zorla değirmene girelim, ve Prens olmasına rağmen ou serseriye 
lirrı trı ele geçirip Dük de Gize götüre- körü körüne boyun eğiyordu.. Hemen 
(I,;~ ~tc 0 zaman Düke diyeceğim ki hareket etti. Parda> an da Sen Ruk tepe-
1 • Para F k M "k" ·· · b" t 1 k · Qırı f •· a at oreverc ı ı yuz sıne ır saa evve , otuz atırın geçmıı 

ranJc l" ld .. di h b azım .• Bunu verelim, ben kcn· o ugu dar yola tırmanmağa başladı. 
"'"e~ ırna bir fCY istemiyorum. Mo- Yolun vaziyeti kendisini hayret için· 
"eden u Parayı vermezsen altınlan ııe· de bıraktı .. Bi rçok nöbetçilerle karşıla· 
1 ij elde t .... • • h k ·· l" .. k lık '--Q ir.) Za. e tıgımızı er ese soy ~e· şaca~nı aanar en orta ta tepeye IUl• 

~rlYı bu nne~er misin ki Giz istedi~n d~r _!1ıç .~ir kimse yoktu .. Kendi kendine 
tıyt!(:ek . Vaz.ıyet kar§ısında aenden esır· duşundu: 
~ hr.. - Acaba katırlann yükü hakikaten 

da t~;.v~r cevap vermiyor. Kafasın- buğday mıydı) •.• Çuvallarda nlbn bulun· 
l•dllf ıfı tetkik ediyordu. Mar.ivel ar· duğu hikfıyesi bir hayalden ibaret mi 

- ~.kandırmak için dnha ileri gitti. kalacaktı ... Fakat Moreverin pek te al· 
h1ırıu k 

1;:ıden gelen bu kadardır •• Eğer ı danacak bir adam olmadığını biliyordu. 
iiıacıe a ul etmez ve parayı kendiJ;., Değirmenin etrafında hiç bir fevkaJ
tiiııı .• 11 almağğa kalkarsan seni öldürü-ı lidelik yoktu.. Koca kanatlar sert bir 

..... , O w batı rüzgariyle. yavaş yava~ dönüyor ••• 

- O 
0

~~ hakkın .:~r·: .. ~~~~ay oğüten taşın çıknrdığ~. ses 
lıl mi) de dedıgımı yapacagız de· ışıtılıyordu .• Una boyanmı_ş degırriıcn 

- Nok ruşnkları omuzlarında çuvallarla geçiyor· 
Lıa lın1r tası noktasına ..• Bu akşnm işe lardı .. Ortalıkta katırların hiç biri de 

. - p~· J yoktu... Katırcılar da görünmiyorlardı.. 
bır d1tkik ~oıtum .. Yalnız bu akşam Kapısı ardına kadar açık ol:ın değir
~•ca.kaın a b~le benim yanımdan aynlmı-1 mencinin dairesine girdi. Adeta Moreve
l~i ok ·· Şımdi kafanın içinde geçen· rin rüya gördüğüne inanacaktı .. Kılıncın 
.ı _ d uyorum · B · ··1a·· le • 1 d ki d B ·· "" eğ· ... enı o urme , sonra sapıy e ortn a masaya vur u. u gu· 
4lı.irı ~~ene koşup gitmek istiyorsun.. rültü üzerine kıpkırmızı suratlı bir hiz
~er kü1~.de benim dü,üncelerimi din!t" .. mf"tçi kız koştu .. Tepeden tımeja ka· 
Plr'arı ç~~ bir hareket ıre soysuzluk ya- dar silahlı ve şimdiye kadar değirmen· 
l\at'jfy ıç acımam seni boğazlarım.. de eşine rastlamamı~ bulunduğu adamı 
~ en kalp "fl•W• • y 1 .. .. k 1 .. . 1· d" lıt. tunu bil k· znGı ıgını sevmem.. a •

1 

gorup ncc şaş ın ıgını gız ıyeme ı. 

. tı İçin • 1• izden gayri her hangi ardayan : 
b•tıtrı . ~e ı;t reen daimn seninle birle- - Çocuğum dedi.. Bir un meselesi, 

tr k0 Pc"''.a. ben Hanri dö Gizin sadık hakikatte bir n1tın iıi için efendinizle gö-
ler, i•Yım O k" ki k . .. k . . c hırt ·· na ım ya aşma ıs· ruşme ıslıyorum .. 
~el\ olu arım.. Onun sabrını suiistimal 1 - Bu sırada içeriye girmekte olan bir 

0 at k ;aa. Pt ilçelP-rimi gösteririm ..•• , ihtiyar cevnp verdi : 
t..1aııi~~lım !'1orever e mi">.. - Ah 1 ••• Ah!. .. Bir altın meselesi mi 

Antakya, (Y. A) - Ma'um 
ve muavy~n eşhas tarafın. 

c':\n yapılmakta o'a., ta1'ıi\di

t1., m:t~',.qf':f öni A
1

•n"Tlar."'. :ık

fAdır. hte son ·ki f,fi-l ' c;~ cf::ı~a 

hu iddiamıza teeyyüt ettirmek-
tedir. 

Evvelld cumartesi srünü şeh
r~mhden Reyh~nivevP. S!•den 
Ned:m Verd arlın ·t,. Jlı;'ıe 1'-
~me'il Krıvm"ve m"'lo:un h;r 
Rum genci ora-laki Aral) ha'kı 
başına fop'ıyarak •abrilc f m:z 

sö1.ler söy emis ve ezcümle 
hükümetin zahiri durumun
dan korkutmamaııım, hükümetin 
kendilerine müzahir o'duğunu, 
Reyhaniyede bir kulüp açıl
ması zaruretini, bu bu._usta 
lizımgelr.n her türlü yardımın 
y_ pılacai?'mı enlatmış ve hemen 
kulübün küşat re!ımini yapmağa 
bi!e hazırlanmıştır. 

Fakat vaıiyetin vahametini 
g<Sren Reyhaniye Türkferi 
derhal keyfiyetten nahiye mn
dürlOğfinU haberdar etmişler 
ve yapılmakla olan tahrikat 

neticesinde her hangi bir ha .. 
dise çıkması ihtimali üzerine 
nazan dikkati celbeylemiş

lerdir. 

Nahiye müdürü be~aberine 
polis memurunu ve Jandarmayı 
alarak toplantı mahalline git-

miş Antakyadan gelerek halkı 
başına toplamiş olan genci 
hemen Reyhaniyeyi terke da
vet eylemiştir. 

Ayni zamtnda komllnist pro
pagandası da yapmakta oldu
ğu görülen Nedim Verd bir 
otomobille Kmkbana gönderil
miş ve toplantı dağıtılarak bir 
hadisenin önü almmış, yalmz 
güya müdürün bu hakh mua• 
melesini protesto maksadiyfe 
diikkanları knpatmağa tcşet,
büs eden birkaç kişi de hükü
metin mümaoaatiyle bu hare· 
ketten menedilmiştir • 

Bu tahrik hadisesinin ertesi 
Pazar günü sancak Muhafızı· 
nan Reyhaniyeye giderek na
hiye müdürü ile uıun müddet 
görüştüğü haber verilmekte 

Antakyadan 

ise de bittabi ne konuşulduğu 
bilinememektedir. 

Gene geçen Cumartesi günü 
akşamı Harabarasmda bir bahçe 

ev"ne tecavüz edıimiş Bay Meh
met ile logiliz tebaasından Dü· 
vey1' ailesine müıtereken ait 
bulunan bu bahçe evi.pin bü-

bir görünüş 

Diğer taraf tan polis vasıta-
bunu parçalamak için hırsıza o ka· 

siyle kapatılarak kapısı mü-
hürlenmiş olan Dört ayak Us- dar zaman lazımdır ki yakalanma· 
betülamelil kavmi kulübünün masına imkan yoktur. Zaten kasa
kapısındaki miihriln söküldüğü . yı açmağa çalışılır çalışılmaz kendi
ve burada içtimalara devam liğinden zil çalarak işi haber veren 
edildiği anlaşılmakta meçhul cihazlar vardır. Şimdiki halde böy· 
\'eya malüm bütün bu vakala- le kasaların selamette oldukları söy· 
rın mütecaviz ve mütecasirleri lenebilir. 

tün kiremitleri yerlere atılarak hakkında bir takibatta bulunul· Fakat bu muvaffakıyetin kazanıl· 
parçalanmıştır. duğu da görülememektedir. dığı sıralarda da - Talie bakınız! -
~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~. ~~-----.--.-- kasalara doldurulacak kıymetli şey· 

Sovyetlerde serbest seçı rıı ıer o kadar bot değildirı 

--------------------------Sovyet vatandaşı reyini 
serbest kullanacaktır 
Moskova 3 (A.A) - Sovyet-

1er birliği merkezi icra komi· 

tesi tarafından 7 T emmuzdaz 
tetkikine başlanacak olan Sov
yeUer birliii yüksek .Sovyet 

intibabatına ait nizamname pro· 
jesi neşredilmiştir. 

prensibi üzerinedir. Her daire 

Sovyeller birliği Sovyetine bir 

mebus gönderecektir. 

Ordu kıtaatı ayrı seçim böl
geleri teşkil edeceklerdir. Se

çim bütlin Sovyetler l>irliğinde 

ayni günde ve bir gün içinde 
yapılacaktır. 

Satılık mağaza 
liir tarafı Yemiş çarşısı 

Numara 24 v~ diğer tarafı 
Cezayir hanı Numara 27 ye 
cepheli her işe elverişli bir 
mağaza satılıktır. Görmek 
istiyenler mağaıa jttisalinde 
Bay Reşat Leblebici Katibi 
Bay Behcete, pazarhk için de 
hergün saat 19 raddelerinde 
Evliya zade otelinde Numara 

1
4 de bay lsmail Hakkıya 
mürnl aatları. 

s. 7 1-2 (1215) Proje, deliler ve mahkeme 

tarafından intihap hakkından 

mahrum edilenler müstesna ol

mak üzere bütün Sovyet va• 
tandaşları için umumi müsavat Otel SADIK AKSEKi 
doğrudan doğruya ve gizli se· 
çim usulünü tesis eden kanunu 

esasi maddelerine dayanmak
tadır. 

Sovyetler birliği Sovyetler 

seçimi için intihap daireleri 

300 bin nüfus başına bir daire 

Tilkilikte Telefon 3206 

Yeni temiz 
Sabık T evfikpaş:ı Oteli 

mefruşat 
S-~"t a ık e kı zurnan şövalyeleri gibi diyorsunuz) 
C1tdll't-tj~· kalplilıkle konuşuyor, me'l.·· ı Henüz salona giren değirmenci baba 
~ul\ iç~ k Düke bağl:ıdığını söy]iyor, Pardayana şiddetli bir bakış fırlattıktan 

f.~ ,.- : ~. 1 • .... •• • • - ı. ' 

Banyo 
tt 111lıaJct anının son damlasını dııhi sonra tekrar etti : 

tırıirı S:" çekinmediğini, sol eliyle han· - Ne imiş, bu bakalım} 
Jı. Mote":rını tut.a~~k temin ediyordu.. . - Sizden bir knç ~u~al un ~lı_nak İs· 
k l'thıt b· P<'kı oyle olsun dedi.. iki I tıyorum .• Fakat bedelıru on mıslı fazla· 

al.... • ırbirl . . cl' . k k . 1 .. d. ... )'. ·••aRa k erının mı sı ara dost sıy c o ıyecegım .. 
d ~ l:ıiıı f arar Verdiler.. Morevcr iki - On minil fnzlasiyle ıni ~ 
1 '•r lekr f<lngın kendisine ayrılacağına - Evet otuz çuval un almak istiyo· 

11\ 'lt~~ teminııt isteyince, Manivel rum.. Bunun ne büyük bir servet oldu-
Sik 'latern." ğunu düşünebilirsiniz .. 
~· • l\.enıj IYerek bize yardun eden papa Bakışlarını daha fazla şiddetlendiren 
~ n sakal · d · d .. · · k d ti . !!\ı b ~ •na Yemın c enm ki egırmencı te rnr sor u : 

() Pıil\ ağ~ın Ugday çuvallanndnn bi- - Otuz çuval mı dediniz} 
:ı-.ıı. ı se . h E B 'bili lttan Be nın esabına açacaktır.. - vet .. Fakat bir §8rhm var.. en 

)'_/&il\. C n_derhnl istediğin yere gide· beğendiğim çuvalları alacağım .. 
it l:ı· Ctçı k Ib· 
~ . ır ıevg· 11 unde sana kar~ı bü- - Pek doğru .. 
~~ bir t 

1 ~·ardu. Ayrılmaklığımızdan İhtiyar bu sırada odanın kapısını ka-
l111\ arı lst.ir:;:r ~uyaca~rım .. Fakat senin padı .. Pardnyan alay ederek : 

~tııta ~tlanacat~nc kavuşmaklığın için - isterseniz sürmeyi de sürünüz. De· 
l lhdl'r le .amm .• Haydi Dükün ya- di .. Hele iı;tediğim çuvallar şu son defa 
feri\ c ıcap d . 

'r11..J "n f> . . e en tertıbatı alalım. gelen otuz çuval olduğunu söylersem ih· 'la ar13ın ı 
'•ııtt Y .ıl.ıf Yo unu tuttular. Bu tiyat tedbirleriniz iki misil artacaktır sa-
k. arı tarlasın . . d k. . . 
''lo a:\p ın ı-çın e ı çıtın ara· nırım değil mi} .. 
~~l'r tl.l ba;. rı bir baş göründü •. E~er Bu s07Jer üzerine değirmenci .. Bir fer· 

lcıtl ltıı.ı .... 
1 

Ve dudaidarındaki 2cı yat kopardı .. Yanındaki odadan ellerin· 
el lıau .. orrnuş 1 
-~a rıdan d . 0 saydı.. Mutlaka de hnnçer .bulun:ın katırcılar koştular ... 

K l\ırı User -ı ·· d 
·"'I t;t k 0 ur Ü:: Bu ha~ Par- Pardayan uzun kılıncmı çekti ve hay. 
~ o ı (ndisi 'd· tı.. s ıı tı k ' 1 ı ... Şövalye sözle- kırdı . : 
l . 0ıır, 8 Yucdinceye kadar takip - Silıihlarmızı aşağıya nlın .. 

ı ~ ı.ıttıncrek 
........_ "ne.!, e · ll}ağa knlktı ve Katırcılar tnş eibi dondular. Şöval-

tt Bıt .J nıt.ıld~dı . k 
ır '-'da · · ye ılıncını ucunu yere indirdi. 

el'• rn. Uı.nnedersem herifi ele Bu d kikada iri yapılı bakı,ları alay· 

f)atd lı uzunCll boylu bir ihtiyar daha içerıye 
~lıt I Yarı. ~ı DEctRMENCJ girdi.. Katırcılarla değirmenci ortadan 
~ .. odu~ orcverle M • 1· "lk .. k b ld 1 '- 1 k ••rtrı 'U tı ı • anıve ı ı i~Or· uy o u ar.. Pardayan ~ı ıncını ·ınına '>I altı 0 r..tada · 'b l'trı· lf b.. n ıtı aren r,özden soktu .. Bu ihtiyar Pardayanı baştan aşa-
~ 'fti ı.ıtun h k . .' . 

~ ""ııtl' · arc etlerını takıp ğı süzdükten sonra dedi ki : 
"'•C)ı rıorc - Mösyö deO.irmenin sahibi benim .. 
ııı.... 05 

it\ "Pısı ·· c. 
-...._ ile il;: nın ote tarafında Eğer görülecek bir işiniz varsa bana SÖy· 

'"~ ı Ye.,J "11 w k •ıı. a~· l\agını es. i bir bi. le) iniz .• 
'Yerele bırakmıetı. -BiTMEDi-

Şifa 

Kursunlu ,,, Banyolar1 
hassaları muhitimizde tecrübe ile 

Salihlinin 
MEŞHUR 

E--· !abit olan 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

. H~r türlü İ!'tirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zıno hülAsa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolar<fa 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo
bili Sal itli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan baıına otelde kar· 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade lôtil ma,.. 

zaralı çok temiz ve emniyetli ye f,!ane oteldir. 

,IE LYİllATDR 
BULUNMA.YAN EV-XASASl) -. 

OL HAYA H _BANKAYA-BEM?.ER 

Mlkrop hıraı&da1Mlaha- korkÜIÜdur. 
/j; -

Paranızı kasada sakladıtınız ıtb 

~lreceklerlnlzl d•1' . -

sotuk hava dolaplarında muhafaza ediniz: 

lkl defa az lfl•lftekl~ 
•rnı randöınanı verett, 

Pıln• sotuk hava dolaplari' 

18. Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUl>LADA : Ahmet Sabri Acarsov 



En Par!dc 

Kudreti 

---------....J~ ~ ::-:;> 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış piller.dir. Daimon 

pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü uz 
vdemişli. 

• IZMiR 
amukMensucatı Türk 

Anonim Şirketi . 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupamn ayni tip 
mensucatına fa\ktir. 

Telefon No. 2211 v(; a067 
Tclırı·af adresi : 

~ 

J. KALOMENl 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
1ZMIR 

Her cins el ve elektrikle 
müteharrik Y AZl ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

ı ~K~u~ı
2a~k~,~B~o~ğ~az~,~B~ur~u3n~h·as•t•a~-~ 

lıkları miitahassısı 

Ope ator 

~ç 
1 

1 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Paris fakültesinden diplomalı 1 DIŞ T ABiBi Diş tablplerl 

Al Hall
•fTI BayOI Memleket 1ıasıaıusı dış ıahıbı 

~1uzafter Eroğul. 
VE 

Avrupaya tetkik seyaha- Ken1al Çetindağ 
tine çıkmıştır. Ağustostan iti· Hastalarını her gün sabah 
haren hastalarmı kabule baş- saat dokuzdan başhyarak 
lıyacaktır. . Beyler - Numan zade S. 21 

Birinci Beyler Numan za- . numaralı muayenehanelerinde 
de sokak No. 4 kabul ederler. 

Telefon: 3453 1-15 1 Telefon: 3921 

~llZL'llCBI--~·------·· 

Jzmirde l\rasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

'' asırol K mal,, 
NASIR iLACI VARDIR 

Hilal Eczanesi \1ardır 

EKA All J)OGRU ? .... 

E 

lzmir vilayeti Baytar direktör
lüğünden: 

Vilayette bulunan damızhk aygırların yıllık ihtiyaçları olan 
35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot on beş 
günmüddetle eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu miktarlar
dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbalının Tepeköyüne 
9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 kilo 
yulaf Tiren:n Mahmutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 kilo yulaf 
ve 17700 kilo kuru ot Bergamaya 2700 kilo arpa 360 kilo yu• 
laf 6000 kilo kuru ot Dikiliye 2700 kilo arpa 360 kilo yulaf 
6000 kilo kuru ot Menemendeki depolara teslim edilecektir. 

Bunların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihi 12 tem
muz 937 pazartesi günü saat 12 ye kadardır. isteklilerin 210 
liralık teminat makbuzu ile ihale günü saat 10 da Vilayet da· 
imi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha fazla 
malumat almak is!iyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne ve 
Torbalı aygır deposu Baytarlığına müracaatları ilan olunur. 

20 - 25 - 30 - 5 (2011) 1808 

Sevincin bir ifadesidir. 
Güzel ve sıhhi dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellık ve sıhhatınızt muhafaza etmek 
)sterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT'" 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaxsıoız 
~ llV~~ .1'~. ~~ot- ~r4 
~ ll'C. ~ ~ ~~ J<.dM -...·1..'-s~ . 

_5$ 

TURAN Fabrikaları mamulôtıdtr. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi iJe ~Oıellik krem
lerini kullanımı. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız: toptan sa
tı,lar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akvaulı ve J. C. Hemsiye müracaat edinir. 

Posta Kut. 224 Telefon 2456 

lzmir Emrazı sariye hastahanesi 
baş hekimliğ.nden: 

Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar 
tahmini fiat ve eksiltme şt:klile muvakkat teminatlara yazılı 21 
kalem erzak vesaire 10 j?Ün müddetle temdit edilmiştir. 

Şartnameler her gün hastanede baş hekimlikte görülebilir. 
Açık eksiltme 10 T~mmuz 937 Cumartesi günü saat 11 de Te
pecikte Emrazı sariye hastanesinde teşekkül eden komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

DiKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
~ününden evvel teminatlarını lzmir malsandığına yatıracaklardır. 
Tahmin edilen . Muvakkat 

Fi at Miktar Teminat 
Lira K. Kilo Lira K. 
1127 50 11000 84 57 
2400 6000 180 

900 6000 67 50 
700 3500 52 50 

90 2000 6 75 
40 400 3 

140 4000 10 50 
1200 40000 80 

70 350 5 25 
14 70 ·1 05 
75 1000 5 63 

400 2000 30 
87 50 3500 6 57 
30 600 2 25 

450 500 33 75 
160 400 12 
265 1000 19 88 
20 800 1 50 
60 600 4 50 

112 1200 8 40 
140 1400 10 50 

Cinsi 
Birinci Ekmek 
Koyun 
Koyun 
Koyun 
Arpa 

eti 
südü 
yoğurdu 

Kuru fasulye 
Kalın kepek 
Kok kömürü 
Makarna 
Şehriye 
Patates 
Pirinç 
Saman 
Kuru soğan 
Sade yağı 
Sabun 
Şeker 
Taze kabak 

,, Fasulye 
Domates 
Patlıcan 
2218 (1234) 

lzmir inhisarlar baş müdürlüğün
den: 

Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmış 
kalın çul ve 4206 ıskarta çul ve kanaviçe parçaları pazarlıkla 
satılacaktır. Muhammen fiatleri kilosu 15 ve 7 kuruştur. istek
lilerin 144,20 Jira teminatlarile 13 • 7 - 937 günü saat 1 S de 
Başmüdürlüğümüzdeki Komisyona gelmeleri. 

4-8 2177 (2132) 

Bir Grip;n a :madau evv el --- ---- -
Istırabın ve ağrının en 

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

GRıPıN almoktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

Aldıkbn beş dakika sonra ........... .............................. 

Ucuz - Tesir i - Zararsız 

G R p· 1 

BEYOGLUNDA 

ol teli 
••••• 1 ••••••••• 

SiRKECiDE 
• ma 

OTEL 1 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski oteJcisi 

BAY OME'R ·.UTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id•· 
ruile bütiln Eğe halkına ketı• 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlııtı 
kendi evlerindeki rnhah bU' 
lurlar. 

11 Birçok h ur uıiyetlerine iluvete 
fiatlar mil thiş ucuzdur. 

Elyafı ve yap•lma ı hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların tavsiyelerine maz
har, temiz ve beyaz dişler le· 

mln eden, bütün dUn,-anın 
TANIDIGI 

l)iŞ F1IRÇALAHI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR ,~ 

•c:mı~.agam:.; __ _._.R-.._..,.rm;m_,,~ 
' 

Aydın C. müddeiumumiliğinde~; 
1 - 9: 7-937 tarihinden Teşrinisani 937 gayesine kadar ;\~ ~ 

Ceza evı mahkumlarının beheri dokuz yüz altmış grarrıt ,&~ 
muhammen kıymeti 4785 lira olan ve vasati gi:nde 40 ceı' 
Anadolu Buğdayından yapılmış ikinci nevi ekmeği Aydın 
evine teslim edilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksilt.ne açık usulile yapılacaktır. 
1 3 - Muvakkat teminat miktarı 363 liradır. 61• 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 9-7-937 Cuma günii b'~ı 
10 da teminat makbuzJarile birlikte Aydın C.M.U. Jiğinde 
bulunacaklardır. . 8re 

5 - istekliler hu gibi leahhütlere girebileceklerini 'fıC 
1 

odasından aldıhları vesikalarla tevsik edeceklerdir. .. s'' 
6 - Eksiltme ve iha!e muamelesi 9-7 -937 Cuma güı:ıll ıı~~' 

16 da C.M.U. liği dairesinde toplanacak komisyon huzur 
yapılacaktır. LJ. 

7 - isteklileri daha fazla malumat ve şarh!ameyi c.r.1· 
ğinden alabilirler. 

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

I O oyçe O riyantbanl< 
l)RESDNEI~ BANK ŞUHESJ 

ZMiB 
· J\ll~ H h: E~J : BIUU~ I N 

Almangada 175 Şubesi Mevcutiar 
801 ınaye ve ilıtıynt akço i 
165,000,000 Hayhsınn rk 

~' ıirkiyedo Şnbelel'i: lSTA.NBUT.1 ve lZMlH f 
l\lhnr<la Şubeleıi: liAH1HB ve J. IO~NDEHlf' 

Hor türlü hanim muarnel:ltııı ifn vo lrnlrnl ede r . ;çl~ 
< .AI.1MA~YA1>A seyalıut1 iknmet, tnlısil ve sn110 .,....ıı 

ebvflıı ~amitle J~EGJR'l'EH.l\IAHK s:ıtılır. > (l) 



F rate li perco 1 N. V. 
Vapuru Acn ası \~'. 1". it Van i)t•r 
Rov Zce & Co. 

ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEY ANTE LINlE 
F KUMPANYASI HAMBURG 

TR:~li C_!-liOS vapuru 2 temmuzda be~-
lip B ON vapuru 9 temmuzda ge- leniyor.. Hamburg ve Bremen lı-
rruını:g~ - Varna - Köstence li- manlnnndan yük çıkaracaktır. 

S ıçın yük alacaktır. AMERtCAN EXPORT LtNES 

B
VENSKA ORf ENT UNtEN The Export Steamship corporation 
1RKALAND motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz-

~Uıda beklenmekte olup Rotterdam ~a beklen~y~r. ~evyork ve Bnltimor 
li anıburg - Gdynia ve skandinavya lımanları ıçın yuk kabul eder. 
~~nları için yük alacaktır. EXECUTtVE vepuru 9 temnıuz-
~Cl.lJGA POLSKA A.B. da bekleniyor .. Nevyork için yük 

K alacaktır. 
LEc umpanyası AMERtCAN EXPORT LtNES 

rnllıda ~~r AN kvapulru 21An tem- The Export Stea.mship corporation 
CdYni enme .te 0 up vers- Pire Aktarması Seyri Scf erler 
tük ala ve Dantzig limanları için EXCAMBiON vapuru 2 tem-
SERvtcaktır. muzda Pireden Boston ve Nevyork 

SU CE MARtTtME ROUMAtN için hareket edecektir. 
da CEAV A vapuru 14 temmuz- EXC~ODRA vapuru. ~6 tem
ttı Malta - Cenova ve Marsilya li- muzda Pıreden Nevyork ıçın hareket 

flrıları İçin yük alacaktır. edecektir. 
Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETt 

ilandaki h k ihl · 1 ·ı· Pire - Boston 16 Gün lar..ı-ı • are et tar erıy e ı an- p· N k 18 G .. 
'4CUtİ d .. . 'klikl d ıre - ev yor un 

lıli:ret ~ışı er en ncenta mes- SERViCi MARtTlM ROUMAtN 
ilah ul etmez. Bucarest 

Fratel.J.ia fazla malumat almak iç~ DUROSTOR vapuru 31 te~-
tacaat S~erco vapur acentaıına mu- muzda bekleniyor .. Köstence, Sulı-
~ılmesi rica olunur. na, Galatz ve Galatz aktarması Tuna 
.,, FON : 4142 / 4221 I 2663 limanları için yük alacaktır. 

.... ._~--- JOHSTON V ARREN LINES Ltd. 

D• Livepool 
ı ş H ek .. mi DROMORE vapuru 18 temmuz-

~~~ il " 1 ~:n~:k"';"~:.!"::•:~!~:,'V";: 
uU 811 8C, ib:s~Pi~!~N!~isEv• 
HORTAÇSU 

Danube Maritim 

aorkstalarını Birinci Beyler 
td 8 36 numarada kabul 

er. 

~abah 9 • 12 

DUNA vapuru lOtemmuzda bek
lenivor. BeL!rad,NovisAd, Budapeşte 
Bratislava, Linz ve Viyana liman
lan için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VS-

~ ğleden sonra 3,30 - 6 
8 bdevü için telefon ediniz 

LtNGE OSLO 

-.,.~TELEFON 2946 

BAALBEK motörü Z3 temmuzda 
bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 

:······································································ . . . . • • 
i Taze Teıniz Ucuz ilaç = • . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. . 
• .. 
• • 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
1 ecza 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1s1nda 

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

l'a~~a~a, havada yaşa
tı:ıik e ınsanlara hastalık 
ha. robu aşılıyan ne kadar 
. "arat 1 

tıle b Varsa yumurta a-
td eraber hepsini imha 

erı. Ak 
Ribi ' b"b ara ve Istanbul 
haatq Uyük şehirlerdeki 
ka ı, ile, hapishane fahri-

' "''Ş} , 
diğer 8 ve me,kteplerde 
k,b 1 markalara tercihan 
" ~~1edilen yegane ilaç 
Orjin 1

2 " markalı flittir. 
1 a arnb ı ·ı ,, ıı '4 l't a 8J arı: ,4, 12. 

~erı ç~ telik. kutular, için
lıttelik Şrnelı ve sifonlu (20) 
1etde hususi demir varil
l>eta'- ve .döküm halinde 

ıs;ende 
(~liız v~ toptan satılır. 

$ 

ık"""~r . ) Yuzde yüz imha 

llltdıı11 ~nı haizdir. Hastalık· it 7 M ( nİN El'. TEMl.,.., 
't' 0 runmak t s
• 

1 tah t ve gece· DA t1AflA·ı· DEPO.İ"Uoun tııtdt (W Uyumak için evi· - · 

\>c ağı lilZ) bulundurunuz fiatler h~r keseye uygundur. Yerli 
Reç,0 anı tulumbaların envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 
~~seneden daha ucuzdur. Telefon : 3882 

S. Ferit Eczacıbaşı 

~ Şif A ECZANESi 
ttırı" 

l göllük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
l' Tıbbi müstahzarlar 

'ıh ~rrno2ı Dereceler 
\>e bı ihti ar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 

daima Yaçfaran hepsi her yerrlen çok ucuz 
V nıevcuttur. 

eholid su tasfiye cıhazlarının 
lzınir nıüınessilidir. 

Nazilli Asliye Hukuk Ha
kimliğinden: 

Müddeialeyh kocası Nazilli
nin Yazırh köyünden Mehmet 
Ali oğ:u Koca Mustafa aley
hine Nazillinin Eskihisar kö
yünden Halil lnzı Emir Ayişe
nin açtığı boşanma davasının 

neticesinde müddeialeyhin iiç 
sene evvel ikamet etmekte 
bulundukları evden bırakıp 
gidip bir daha avdet etmemiş 
ve tarafeynin bir arada hayat 
geçirmek imkana kalmamış ol
duğu sabit olduğundan boşan-
malarına 11 - 6 - 937 Tarih ve 
98 esas ve 231 karar numara· 
siyle k:ırar verilmiş ve müddei
aleyhin yeri belirsiz bulunmuş 
olduğundan m:~ddeti kaııuni
yesi zarfında turuku kanuniye 
tevessül etmek ve tebliğ ma
kamma kaim olmak üzere key· 
fiyet i!an olunur. 

2223 (1233) 

Olivier Ve Ş ··. 
LıMİTET 

\T,ap_ur acen sı 
BiRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

OPORTO vapuru on temmuzda 
Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
çıkaracaktır. 

POLO vapuru on temmuzda 
Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM NAVl-

GATtON LTD. 
ADJUT ANT vapuru haziran so

nunda gelip Londra için yük alacak
tır .. 

DELOS vapuru 11 temmuzda 
Hamburg, Bremen ve Anversten 
gelip yük çıknracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me• 
suliyet kabul edilmez. 

Fenni Gözlük • 
çın 

HiLAL ECZANESi 

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

o 
Masa ''e cep va ti ato ları 
~~ 
'~~~ ~~~ 

:;:::..:?§::::.. •• 

~,, 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcak· 
larıodan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatla ancak bir kuruş sarfiyab vardır. 

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

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

Sahil Sıhhiye 
bibliğinden : 

baş Ta-

lzmir Motörü için alınacak azami 225 asgari 150 teneke ben· 
2in artırma, eksiltme kanununa le\•fikan münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin benzinlerin evsaf ve şeraitini anlamak üzere 
Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezine müracaatları. Artırmaya 
iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası olan 50 lirayı 
veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuma gi.inü saat 5 de 
dairede toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. 

30-4-9-13 2153 (1199) 

v 

u agınıza küpe olsun! 

• • 
E MUOHI 
(STİRAPTAN 
~ON'RA • • • 

ullanmakla kabi d·r ! 

o 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bır hamlede nezle ve gripi geçirir. Hararetı sür'atle S 
! düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak : 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. a 
~....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

ok oı· 

1fr .. 
OZAR-ı' 

. . "\ 

TOR J.EMSiH 
En eski nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: IngiJiz: Kanz.uk eczanesi her ecıanede bulunur. 

Ciddi ve müessir birnasır ilacıdır. 

Gençlere müjde 

~ 

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

Sağlam, lüks, kimilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFAr 
ma~ kası alınız. 

Te iyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve satış mahalli Büyük Kardiçeli Han No. 4? 

S.KALOMENI 
n:rr~~. 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Poşta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyaoır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 



~an1re ıu 

Gösterilen hüsnü niyete rağmen 
• • Ademi müdahale ışı 

Yarıda kaldı~ Almanya ve ltalyadan 
makul hareket bekleniyor 

Asi askc .. for Bılbao sokaklanndcı 
Paris, 3 (Ö.R) --- Dün ademi mü- nin fikrince Almanya ve ltalyanın Almanya ve Jtalyanın makul 

dahale komitesinde cereyan eden kontrolü ve dolayısiyle ademi mü- tekliflerde bulunduklarını farzet
mühim müzakereler bugünkü dip- dahaleyi torpilleme~ istedikleri mu- mek için pek fnzla nikbin olmak la
lomatik faaliyetin esası olmuştur .. hakkak olmakla beraber bu manev- zımdır •• Bilhassa Fransanın kontrol 
Bir nokta muhakkaktır. lngiltere, rada sonuna kadar ısrar etmekten hakkındaki noktai nazarının değiş
Fransa ve Sovyet Rusya Almanya sakınmaları ihtimal dahilindedir. mesine imkan yoktur. Kontrolün if
ve İtalya tarafından yapılan teklif- «Times» gazetesinin Berlin mu- lası ademi müdahalenin iflası de
Jeri kat'i olarak reddetmişlerdir ... habiri Alman hükümet ve matbu- mck olacaktır. Bu sahada ne pazar
Komitede aza olan diğer devletlerin atının vaziyetini telefonla şöylece lığa, ne uyuşmağa, ne de rnünaka§a
vaziyeti de ekseriya bunun aynidir. tahlil etmektedir : ya imkan yoktur. Eğer Roma ve 
Almanya ve ltalyanın vaziyetine Alman mahfellcrinin fikrince Berlin kontrolün tekrar tatbikini ka
karşı umumi bir hoşnutsuzluk hasıl Alman - ltalyan teklifi pek ala bul etmezlerse devletler ispanyaya 
olmuştur.. kabul edilebilecek mahiyette idi .• karşı serbestiliklerini gen almış 

Şurasını kaydetmek lazımdır ki Kontrolün imknnsızlığı karşısında olacaklardır. 
tali komite bir karar vermeksizin ispanya sahillerinin nezaret altında Berlin, 3 (A.A) - Ademi mü
<Iağılmış ve hükümetlerin yapılan tutulmasını muhasım tarafların ken- dahalc tali komitesinin dünkü top
tekliflere karşı vaziyet alabilmeleri dilerine bırakıyor ve devletlerin bi- lantısından bahseden Alman mat
için celse salı gününe talik e~ilmiş- taraflık vaziyetlerini takviye edecek buatı ltalya ile Almanyanın komi
tir.. Londrada Almanya ve ltalya- mahiyette bulunuyordu.. Almanlar teye yaptıkları tekliflerle ancak kat'i 
nın yaptıkları teklifin uyandırdığl b"lh t "it . d"~ d l t bir bitaraflığın teminini istihdaf ey-

i k k d 1 assa ngı eı enın ıger ev e - l d kl k d · 
umumi hoşnutsuz u arşısın a l d d h . d ·ı·l~ f yanaş e i erini yazma ta ırıar. 

. . . . . er en a a zıya e ı ı a a - D h Ali · Ze" · 
belkı teklıflerını gerı alarak bunun maz bir vaziyet almasından mütccs- eutsc e egemeıne ıtung 
yerine ispanya sahil ve hudutları- sir ol.nuşlardır. Son intiba Alman diyor ki : 
nm kontrolüne ve ademi müdahale t kl"f . ba tadilatla müzakereye Eğer . ln~il~ere. A~man ve ltal-
8iyasetinin devamına imkan vere- e ı 1 71~.1 z~. k . d d" yan teklıflermı obıektıf olarak tet-
cek iyi niyetli baska bir proje ika- esaŞs o akıd~cdegı mker ezıhn de ılr. k~k ct~ezse a~ır bir hata j~lemi~ olur. 

d ki · ·· "d" d 1 ·ı u ta ır e ara u ut arının Fılhakıka hır temmuzda Jngıltere-
me e ece erı umı ı var ır. ngı te- k ı·· d I"" d"l k . l"k v • • 

d. l .. bb"" 1 l b · ontro u e agve ı ece 'e a a a- dan aldıgımız notşda bızden teklıfler 
re ıp oması teşe us er e u netı- d d ı ı · k d" · l · !\' · • . _ . . ar ev et erın en ı nezaretı a tın- yapmamız ı5tenıy ... Ju .. Bu teklıflerı 
ceye hızmet etm.ek ~zn;ıın~edır. da bırakılacaktır. yapmak tesanüt vazifelerinde ku-
be f ~h B~şvekıl hSık~evdıllehC~a:m- Romadaki intibalara gelince,Ha- sur ederek ademi müdahale sistemini 

r aın vazıyet a ın a arıcıye vas njansının hususi muhabiri şu berbat etmiş olanlara ait olmakla 
nazırı bay Edenle görüşmüştür. Na- izahatı vermektedir : beraber yine biz tekliflerde bulun-
zırlar hafta sonunu Londrada ge- Faşist mahafili beynlmilel vazi- duk. 
çirmeğe davet edilmişlerdir. Pa~r- yeti sükunet ve soğukkanlılıkla te- Berliner Lokal Anzeiger şöyle 
tcsi günü vaziyeti tetkik için kabıne- lakki etmektedir. Londra münakn- yazıyor : 
nin içtimaa çağırılması muhteme!d~r. şalarından sonra, ayni mahfellerin Alman ve ltalyan tekliflerinin 

Alman ve İtalyan mahfellerınm teminatma göre, verilecek karar- müzakeresinde bir şey göze çarp
vaziyetinc gelince, bunlar umumi lan Jtalyanın itimatla takip etme- mıştır. O da bu tekliflerdeki tezadı 
olarak son Alman - İtalyan notası- sine mani olacak hiç bir sebep yok- ilk önce gazetecilere bahsedenin 
nın reddinden müteheyyiç değillerdir tur .• Gazetelerin gösterdikleri ka- Sovyet büyük elçisi olmasıdır. 
Bu planın kabul edilmiyeceğini bi- naat, general Frankoya muhasım Berliner Tageblat gazetesi dedi-
liyorlardı ve belki bunun içindir ki devlet hakkının tanınm~sı prensi- yor ki : 
onu teklif etmişlerdir. Faknt bu binin netice olarak lngıltere Ve Şimdi Almanya ve ltalya diye
projenin pek sarih ve umumi bir F mnsa tarafındun kabul edileceği ceklerini demişlerdir. Söz sırası di
tnkbihle karşılanması bu iki hüki.i- merkezindedir.. ğerlerinindir. Ve vakayiin alacağı 
metin vaziyetini belki değiştirme- Bütün bu haberleden çıkan netice şekil de onların hattı hareketlerine 
ğe amil olacaktır. Fransız mahafili- şudur : bağlı bulunuyor .. 
·······································~····························································································· 

Omu~ıında çocttgumı taıııyan §ı.t !JÔz.
luklıi zatı tanıyor musmmz? 
Eğer dikkat <'derseniz JıaJızam::ııı 

onu gözüıniz i.inıinc getireceğini ta1ı

ederiz. Bıı zat Amerikan cihnhur 
in son inıihabattaki biricik ,-aki

"'ndon idi. 
:ntihabat için servetinin :nı\ı

•nı sar/etmi§ti. Ancak in-

' 

.; kendisini meyus et-
~ ~tihabatında ümidı Japon vcliahtı Prens ~işibu, prcmesiyle birlikte geçenlerde Londrayı %ı. 

istirahat etml'l;- yaret etmi§ti. Japon premi •iyasetle meşgul olmııµı" bfr %attır. Kndili i11ı 
bir reuamdır. Sanat hareketlerine ol4kus f4%ladır. 

tngiltcrenin şark işlerini idare ertc:ı 
Lord Loid .5arkta yeni bir seya1cate çı

kacaktır. · 

Suudi Arabistanı yenilik hareketleri 
hazırlıyor. Fotografta Emir tbniuuu'
dun oğlunu görüyorsunuz. 

1ngiliz imparatorluk 

Yeni Asır 
Resimli Dünya Hadiseleri 

tır. Fotografta imparatorluk konfera•ısına 

Hollanda prensesi Juliana ve C§i ve:~ 
kında Berliııi ziyarete gideccklerdfr. 
Almanyanın btı ziyareti nasıl karşıla
yacağı belli değildir. 

Çindc komünizm hareketlcrı gitti/:- / 
çe inki§af ediyor. Bunu 1ıaber vere1 t 1 
Fransız gazeteleri Çin gençliğinin ko
munızmc karşı mukavemet edemiyecC'
ğ{ni yazıyorlar. 

iddiaya göre Nankinde hemen h~ 
ndc böyle bir bayrak vannı; .• 

ltalyanlar memleketlerine turist celbi için birçok propagandalar 
lttr. işte bir propaganda f otografı .. 

Japonya Çindc yeni bazı hareketle;e hazırlanmııtır. 
Jeerlerini CJÖTUtJOTıunu.ı. 


