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iddialı güreş 
1mnbul, 6 (Yeni Asır - TclgTaf) - Pazar gün-

1 kü güreşte kendisini galip ilan eden, fakat bazı 
hakemlerin berabere olduklannı iddia ettikleri 
Mülayimle Amerikan KomaTT iddialı güreşi cu.I 
ma ak§amı tekrar edilecektir:. ı 

YENt :ASIR Matbaumc:la baadDUfbr. 
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"ardeş milletler HAYA Ti UCUZLATMAK iÇiN Filistinde infial vardır - . -.. 

llaric1ye ııe Dahiliye Vekillerimiz Ankara iaUuyonunda 
- YAZISI VÇVNCV SAHiFEDE ı--

Heyetimize riyaset edeıı BcTlin 
sc/irimi;: B. Hamdi Aryag 

1stanbu1, 6 (TeJefonln) - Berlindcn 
bildirJ.ldiğine göre Türkiye - Almanya 
ticaret ve klcring muahedesi müza
kerelerini yapmak Uzere Berline giden 

- Sonu ilcfbıcfl aa.hlfede -

Erdün Emiri Arap ile
minin başına geçecektir 

.. 
Uzüm 
kında 

hak-kurutması 

kayıtlar vardır 

Vzümlerimiz &eTgide 

- YAZISI OONCt SAHlFEDE -



Hayatı Çeşmed 
Ucuzlatmak için 

Kardeşini öld ·· 
katil şehrimi 

.._ BA,STARAFI l iNCi SAHIFEDK - • • td • 
Rizenin Pazar nahiyesidir.. getiri 1 

Şarkta kurulacak hayvan ihracata Çeımenin Çiftlik köyünd 

tirlı:etinin tqkilitı tamamlanmııtl.1'. .. • • • Tı· rede deıi ısmaili tabanca kurt 
Ankara. 6 (A.A' ... lli.:ta.at vekalc· Uzam kon~oı nızamnamesı öldüren Haıim, tehriuıiz 

ti.Delen teb1=~ edilmittir : l.I 
"* --------------- Bir tUtUn çardafiı yandı mahkemesinde muhakeme Endüstriyel mamulahn maliyet ve •• k . . H üzere lzmir hapishanesine 

aabf fiatlerinin kontrol ve tespiti bak· Uzu··m kurut' ması ha Tirede Gökçen nahıyeıınde a- . t' Vak' .. l lmUf 
b• • • • 1.1 tb h' . . .. , d w mıf ır. a fOY e o 

landaki 3003 numaralı kanunun mna ı ra ıme aıt tüt~n ~ar ag~. ~·- Tarlada çah§ma meseles' 
maddesinin verdiii aalabiycte iatina· kan bir yangın netıcesmde, ıçın- kard d ka 

den memleket mamulatı muhtelif cif~ Maıı·yenı·n· emri k d k l d ~e bulunan ameleynin eıtyastahı ilke'bkir- Haı:!, .::.::.:: aitv::.,anc çimentoların toptan Ve pqİn .atış I• ın a ayıt ar var ır liJde yanmıfbre apı an l a• ak ka d • iki d f t,.• e 
( l dah.l) • 'd .. t ild'W • z ta no''re yannın, amele ı' •te bulun- r • dr eıınarale et a a ""S' atleri Vergi er ı atı e gos er ıgı abıt ve mu··sadere .,. "' v 

üzere tayin ve tespit edilmiştir • duğu sırada çardakta kalan alb yerVın k~n Y ahamall~' ar ••• d 
h .. k.. l . l LJ., ll 110 k ·ı l k d b. w k'b 'tl a a m ıne gı en Madde 1 - Fabrikada vasati nakli· U Um erı nası züm CUVQ aTl f 0 0 QCQ ' Yatın a ır çoıkmcu~n zı rı e ~kY· mumi ve jandarma kuman 

ye içinde teslimi bir ton çimentonun ı:a· ·ınfaz edı.lecek • namaamdan ç ıştır. arar mı • btar dah l taba caY 
t., fiati = ... ı·h~acat yalnız lzmı·r ve Urla tarı üç yüz lira kadardır. ımuk ka d' a ekvved: .• nara 2643 num--L bnndayı koruma • 1 _,, .. , • , 11 ar en en ı en ııını Y A - Sun'i Portland çimentosunun nnuı ~ 

17 s .. lka11ılığı vergisi kanunundaki za- lı'manların Jan yapılacaktır Çine belediye reisi tseö!l~o::.ıs;nail kısa bir te B ~aSun'i çabuk aert1e~n Portland bıt ve m.üs•der~ hiı.'kümlen.· _haldan.- a~ ç k ğ d k t ldu 
d Mali '-~1_ .. !_..ı vil- ete b 1- ı a1 d m""ın· .. :,..meler, beyaz uzun gömlek ve o a ır zan an ur u - Beni k~rd,.~im HafİJI' çimentosunun Super Siman 20,S lira· a . ye ~e~ euxnıen ay ll' 

1 
ihracat mallanmızın &ontro tın a -v ....-- '7 

dır.. !tamun g.elmıştır.. • • !Türk pazarlarının itibarını koruyacak başlıklar bulundurulacaktır. Evinde bulunan hizmetçisi ve kaçb, demİ§tİr.. • 
T -L'- b ti u k td h · d ı "lı' d Ozu"'mlen"n nyakla basılmnsı ve ayale- Baht"ıyarı o"ldu"rmekle maznun Yapılan tahkikat netices Madde 2 _ Bir ton asgari toptan emylZ m1U1.K:emesı eye um • şe i e i racı içın ev etçe mu ım te -

eabı addedilir.. İ ~i!esinin 7 /2/9"36 tarihli tevhidi birler alınmakta olduğu malumdur..... la kutulara doldurulması yasaktır.. Çine belediye reisi B. Sakıbtn §İmin yaraladığı kardeşi 
Madde 3 _ Bu fbtler 20 temmuz ıçtihat kararında buğdayı koruma Kontrol memurlarının yetiştirilmesi için Çekirdeksiz üzüm işlemesinde kul- fehrimiz ağırceza mahkemesin· nakledildiği lzmir memlek 

ı 9 3 7 tarihinden itibaren caridir.. l ~ılığı vc:_rgisi kanunund~ ha- 'ı şehrimizde bir kurs ııçılmışbr.. Haber tanılan işçilerin aari hnstalıklardan biri de cereyan etmekte olan muha· tanesinde iki gün sonra Ö 
Madde 4 _ Ticaret mnkaadiyle ken- pıs veya aga p~ cezasını muatel- aldığımıza göre bu yıl palamut, ihracatı ile malUl bulunmadığına dair alınacak kemesi net' celenmİf ve ıuçu ıabit V.ak'adan sonra kaçan 

di hcşaplanna fabrikalardan çimento z~ olmaksızın uç veya.be§ kat ver- behemehal kontrol ııltına alınacak ve doktor raporları her yıl kontrol me- olmadığından beraetine karar geceleyin hannanlar aras 
ki · gı zamlannı gereldendiren hallerde - ·· ih b d ko tr 1- bu murlarına tevdi olunacakhr. verilmittir. B. Sakıp, karar tef- çi tarafından tutulmuı tıabn alan tüccarlar sattı an ç.ımento· uzum raca nın a n o une 

ya fabrikada nakil vasıtnlan içinde ton mü~dere. ~uamel~ v~ zam- : sene başlanmasına çalışılacaktır.. Çe. Nizamname, ihraç edilecek çekir- him edilince sevincinden göz yaş- itiraf -ederek : 
Batı .. fiatin· e magv ••n, depo masrafı ve lan. ıle . bırlikte ... tatbikin.m. ma.lı. mer. - kirdeksiz üzüm kontrol~ne ait nizam na- deksiz üzümleri üç kısma ayırmaktadır. ları dökmü,tür • - Kardeıim bmaili 
icar olarak t:ızami elli kuruş ve aynca cilCTe aıt olduğu takarrür ettirilmı!- me hazırlanmış. devlet şurasına gönderil- l uuı ~ " ...... - A - Standard tipler.. Ç"f .. ··k· • '.. ·ı k dum .. sı·•~Lımı da --1•1-· 

tir. 1 B - Huaus·ı tipler.. l eyı urca ar en ıakladmı. Demi .. tir •• 

darki tevsik edilecek nakil masraflannı ! 2466 numaralı kanunun 2643 &İz üzüm ihracatı yalnız lzrnir ve Urla C - Topan ve kalbur alb.. Bayındırın Falaka köyünde Silih, Haıimin göaterdiğİ 
teslim mahallinden sat~ mııb.o.lline kn· .. miştir. Bu nizamnameye göre çekirdek· 1 "3' 

lli.ve edebilirler. j numaralı kanımla deği§en doku- limanlarından yapılnbilecektir.. Ni- Nizamnamede bu. üç tip hakkında kahveci Bekir oilu 41 yaşında b~lunmU§ ':.e bıtb~ ~pe 
.......................................... ,zw•cu maddesinin B. fıkrasınm ben- 1zamna.menin ihtiva eylediği ana hatlar uzun boylu izahat venlmekte ve bu tip- Mustafa· Gürefgen kahvesinde ogluna musaadeaız 1~., 

Muhasipler di ile (C) fıkrasının birinci bendi fUnlardır 1 lcri dahi muhtelif kısımlara nyuan hü- kendiıine ait olan av tüfengini maktan suçlu olarak lzmır 
ve 264~ n~ kanunun üçün~~ 1 Çek.irdek.aü: üzüm tahta, bez veya kümler bulunmaktadır. kurcalarken alet aldırmıt ve çı- ama gönderilmi§tir. Haşimle 
maddesı anucibmce yapılacak mu- kağıt üzerine aerilerek kurutulacaktır. Kontrol memurları ihraç edilen kan kurtun kalbine isabetle öl- Seyfettinin yakında ağırceza Devir vermeden yeni 

vazifelerine başlıyamaz 
ıaderelerin üç veya bet kat vergile- Bunlar bulunmadığı takdirde taısız üzümleri her nerede olul"Ba olsun atıp müttür. hakemelerine bqlanacaktır .• 
rin tabakl.."Uku ile mükellef olan ve çok temiz toprakla yapılm1t 

00 
muayene etmek ve kutulan yüzde ikiye _..;. ____ _,_._ _________________ ..., 

alakadar varidat idareleri tarafın- 1 santimetre kalınlığında bir sıva üze· kadar açtırarak bakmak hakkını h&.izdir· 
Devir ve~ede? ~azif eden ay- 1 dan vili.yetlerde defterdarlardan, 1 rinde kurutulabilecektir.. Çekirdeksiz ler.: Görecekleri lüzum üzerine yanm 

rılan muhaaıplerm lfe batlattırı· kazalarda mal müdürlerinden alı- kuru üzümlerin dahilde sıkletleri bir kiloya kadar nümune de alnbüecekler-
lamı!ac~ğı h~ında • Mali!e nacak tahriri emre müsteniden ve çuval içerisine yüz on kilodan fazla ko· dir ... 
Vekaletinden vı!ayete hır tamım kanunun dokuzuncu maddesinin B. nnmıyacak, çuvallara çengel ve kanca ihraç edilecek Standard tipler herse
gelmittir. Nakıl ve tahvile tabi fıkrasının üçüncü bendinde yazılı vurulmıyacak ve istif yapı:dığı takdir- ne ihracat yılı bllJlnda relı:oltenin icap
tutulan bazı muhasiplerin idare- bir aydan bir seneye kadar olan -de birbiri üzerine beş çuvaldan fazln lanna göre bir heyet tarnfındnn tespit 
leri zamanma ait hesap ve mua- hapis cezasiyle müterafik müsade- konnmıyacakbr. Her ne maksatla olur· olunacnktır.. ihracat yılı i;inde lüzum 
meleleri tammen veya hiç devret- renin bu davalan görmeğe snlB.hi- sa olsun kuru üzümlerin üzerine BU atıl- görürse nyni heyet tarafından nümune- Bu haberin ltf aiyeden 
meden ayrılmaları yüzünden mu-

1 
yeti bulunan ceza mahkemelerinden ması ve topraklı ve tn~h olarak satıl.- lerine göre yeniden tipler tespiti de 

hasebei umumiye kanununun 121 istihsal edilecek kararla tatbiki ması :vnsnktır. cnizdir .. Standard tipler üzerinde yüzde Mutlaka bir noksanı önce yangını hab 
inci maddeıi hükmüne göre ekse- icap eder.. 1 ihraç edilecek çekirdek.siz kuru üzüm· beşe kadar Tolerans kabul edilmi~tir... olması gerektir alan ga;r.etecl 
riya devir muamelelerinin bir he-1 Kurşun mühürlü olduffıı hal-' lerin her türlü temizliğine dil~kat olu· Tiplerin nümunelerini tespit etmek B' d .. l b' h b Gazetecı'ligv in dünyada ge 

f d 1 l d 1 ~-'-,~ zk ır gazete e şoy e ır a er var-
yet tara m an yapı masına üzum e değirmen erden ıuuuiye le e- nacak. içinde kııt'iyyen ecnehi rnevat üzere Jzmirde her yıl ağustos başlangı- dır: tekamüle güzel bir misal ... 
hiascdildiği ve bu gibilerin yeni resiz ihraç ve aldolunan unların bulundınulmıyncak, koku ve küf izle- cındnn evvel lkhsnt vekaleti kontrolünün «lşte size insanlığın tasvibiyle kar- Bundan iki haftn evvel A 
vazifelerine başlamış bulunma- sahipleri hakkında 9/ 11 /936 ta- rinden ari bulunncaktır. Rütubet dere- haıka~l~~ı . ..al.~n~a lktısat ;e~~tinin şılaşacak olan bir hava hücumu •. Yu- nın San F ransisko. limanında1• ları hasebiyle de emri vaki halini rihli umumi tebliğ mucibince Türk cesini iktısat vekaleti tayin edecektir. scçecegı ıkı, uzum ıhrncat tacırlerının ve nan tayyareleri, şehir ve köyleri yangını San F ransısko beled 
almış olan bu vaziyette divanı mu- ceza kanununun 526 ıncı madde- Bu nizamname, kuru üzümlerin iş- lzrnir ticaret oda.sının seçeceği iki. bor- mahv ve harap etmek için değil, ma- isi ve halkı haber almadan, 
ha.sebat kanununun 36 ncı madde- sine tevfikan yapılacak müsadere lencceği yerleri d~ bir çok temizlik ve sanın seçeceği iki, lzmir ve Manian zi- laryadan ıztırap çeken halkı kurtar- da çıkan «Deyli Mirror» gazet 
sinin tatbikine imkan bulunma- için mahkeme karan nlmnk lazım- sağlık tedbirlerini almağa mecbur et- raat odnlarının seçecekleri birer zattan mak için köylere, kasabalara hücum her almıştı. . .. . . le 
dağı anlaşılmıştır. Her muhasip du .. Mahkemeden müsadere kaı-a- mckte ve vekfıletten izin alınmadıkça mürekkep bir heyet toplnnacaktır. etrnektedirlelr. Bu tayyareler bomba Bu gazetenın mudırı . t~ . 
yalnız kendi zamanına ait he· n alınıncaya kachr müsadereye ta· bu cibi yerlerin açılmasına nsla müsa- Hususi tipler, Stnndard tiplerin nu-

1
yerine yığnlarla balık atmaktadırlar. San Fransisko belediye reısını 

sabından mesuldu"r. bi olan Pıtyanın ceza mahkemeleri nde etmemektedir.. Ç k b k k b l ki b l d ak tah 'b t h kkında ı ~ mara ve isimlerini taşıyamazlar .. Hatta ün Ü u üçü a ı ar, ura ar a r yangın rı a ı a 
Hesap vermekle mükellef olan- usulü ltanununun 86 ıncı maddesi iktisat Vekaleti de bu gibi yerleri bu hususta iltibasa mahal verecek isim hüküm süren ve malarya mikropla- mat istediği zaman : : 

1 h b b k ' 'b' uh L__ L .. p1 __ su açmak için yapılacak müracaatlere iki AN k B" 1 b" ktU arın esa ına a mıyan veya mucı mce m aıa.za veya ~ıw. • ve numnra alamazlar.. Hususi tip ihraç rını taşıyan OPHELES adında i - « oy e ır yangın yo l 
1 fi • d d ld .. h retle emnı'yet - ''tına alınması lazım- hafta znrfmda cevap venneğe mecbur . . . kl . l b" .. k • ed b'l' . 'z» hını a se e enn en evren a ıgı e- w b l k d edecek olan tacirler bu tipler için kulla- sıvrısıne erın yumurta arını uyu zıp e ı ırsını ceva 

sabın noksanlarını göstermiyen du..... ı u unma ta ır.'. . nacaklnn marknlan her ihracat yılı için bir iştiha ile yemektedirler. Biİlııbi gazete idaresi de bu ka 
h • J • b I t tt•• 1 Mu"sadere •---- alınıncaya im- işleme yerlerınde zemın beton veya O w k y . b . k d dd"de mu asıp erın un ara ere up wın1n • . . lktısat vcklileti kontrolörlüğüne yazı ile ogrusu omşu unanıstanın u sıp atış arşısın a tere u 

edecek mali mesuliyeti deruhte dar müsadere edilecek malıann za- rendelenmış tahta olncnk. duvarlnrın ıç bildinneğe mecburdurlar.. sahada yapmıya başladığı islahata müştür. 
ebnı·ş olacakları muh .. "ebeı· um··· bıta man"feti'yle emniyet altına alın- ve dış tnrafları, tavanları beyaz renkte d' k k o· k k b A k b' k d k'k nr 

..... ... Nizamnamenin son hükümleri· Stan- ıyece yo •• ıyece yo amma u nca ır aç a ı a so 
miye kanununun 19 uncu mad- m l lBzımdır.. b' kü . ~n~anal~nac~ ve·~·açal ynpıl~.~ m~~~l- dard tiplerin kutulan hakkında' bazı haberin mutlaka bir noksanı var. Fransisko belediye reisi yn. 
desinde teabit edilmiş ve infisal Makama, §ehriye vel uı vıt- e~n . uva an 

1 1 me~e yu ~e 1 ~e ahkamı ihtiva eylemekte ve aksi ha· Çünkü anofelleri imha için şehirler çıktığını haber ala!ak itfaiyeY1 

istifa veya tekaüt hallerinde USU· leri imal eden müess:e ;r 28b 2WO tn 1 ta ~c ~ap~a~acaktı~.1·vu ~a alle~ e rekette bulunanlar hakkında yapılacak üzerine bırakılan balıkların bu sağ- kete getirmiştir. 
len seleflerinden aldığı devirle numaralı kanunla mdaha 'Wıyki~te fag- ~ ışa~. ı.~ enn t~mı~ı~~ nny~.t e e- muamele ve cezai hükümlerle bu hüküm- lık davasında vazife görmeleri için K } k• ? 
k d' manına •t h 1 lanmı§ olduğundan ı e ~ ı me erı ıçın ııme e a e ıne gore yı- lcre ka"'t vukubula~ak 'ıt"ırazların ne bizim bildiğimiz bir noksanları var- ra ım. 
henlk ı dza t k • ~ı e1 rıap an rilmlar mamulab için müsadere kanma musluklan bulundurulacak, el .... ..... 1 kl 

a a evre me sızın ayn an mu- A ak f 1 h ı 1 .. d il· · b · d şekilde tetkik edilecegvini göstermekte- d.ır. Bu ba.'d ar ~c_aba karada yaşıyan ikisi de, fakat biri gs h · l d · l . mevzuubahis olamaz.. ne ha- ırça arı, av u ar, yuz e tı nıs etan c t ~ 

dasıp çerke evır tykap~. ıncaya ka- lri..ten ithal olunacak makama, §eh- pennenat de potas mııhlü 1. lastik ve dir.. cms en mı ersınız bir miktar bUyükÇB 
ar a ı veya e aut maa~ı ve- !!:".. • • • .. Hırsız · 

rilemiyeceği ve başka bir me- riye ve biskiivıtler .•~ın musadere - I . b h d B. Hüsnü İngilizlerin «İnsanlık» hüvı 
muriyet tevdi olunamıyacağı bil- hülanü tatbikAolubn~~ılk.İdlllm/5/936 zmır mez a asın a Bu cUrUm bir gazete öteden beri üstün olarak taoA 
dirilmiştir. ' tarihli umumı te g a ırı l§tır. Bir ayda kesllen lstanbula dönmeğe muhabirine atfedllmlştlr tır. İngiliz kralı Majeste 

'hayvanlar mecbur kaldı Am 'kad li Corç, taç giyme töreninden 6 y~şında çocuk 
ArCJbanın alllnda 

can verdi 

F oçaya gittiler 
Vali B. Fazla Güleç belediye 

reisi Dr. B. Behçet Uzla birlikte 
dün Foçaya gitmiftir. Bugün av· ödemişin Yazı mahallesinde 
det edeceklerdir. bir kaza oldmuşturz : ~dmet ?iHu 

S0 ya,ların a aım, ı ares•nde 

Seyyahlar geldi bu!unan ar"ba ile Yazı mahal-

l
lesınden ,:?eçerken sokakta ovna-

.Yugoslavya bandıralı kraliçe Ma yan Ali oğlu Arifin altı :vatındaki 
r~a vapuru ile 139 seyyah dün oilu Aliyi çiğnemif, tekerlekler 
lımanımıza gelmi,ler ve tehre 1 altında kalan yavru yaralanmış 
çıkar~ te~afaya fayan yerleri 1 ve ölmüştür. Ara~ac~ . Yakalana-
gezmı,Jerdır. rak adliyeye verılmıştır. 

Z h ._,_ d k erı a ma ye nazın beyaz Nigerya kralını kabul etmişti. 
Haziran ayı içinde bmir be- e irli gazlar baıntn a on- saraydan ayrılırken genç bir gazete ı·k· k 

1 
d ihtı' 

lediye mezbaba!!mda 2985 ko· feranslar vermek üzere lstan· uh b' · ı k b k 1 ra a ram m 
8 k

m da .'rahı ya~ın~ ge eBr: uka"tç~ ha • ayakta idiler. Biri, diğerinin ot 
Yun, 25 keçi. 8952 kuzu, 26 boldan şehrimize gelmiş olan n a ız at ıstıyor utçe t ~ k b 

1.
1 . l d V'ldi bah. • l 1 şe -- smı bekliyordu. İngilizler krıı o~Jak, bir manda, 393 öküz, bay doktor Hüsnünün rahatsız· mı a mış egı r, anesıy e nazır Ad · I d bı"r k 

814 · k 526 d b' d . . l - enıo a, sen e me , ana, ır eve lığı temadi ettigw i için lstanbula ga: '!tecıyı at atmak arzusundadır. b t d · t' 
1 k ·· 13965 b h . k b uyur o ur, emış ır. 

o ma uzere aş ayvan dönmüştür. ~~,~~ ~~cu u habere inanını§ gibi Nigerya kralı Altıncı Corç'ıl 
kecıi!miştir. I t ' gorunuyor ı 

d Aylık top an ı N · . . ha büyük bir kral olduğunu Tire belediye mezbahasın a azır ot b l b k l 
Vilayet u:numi hıfzıssıhha . omo 1 e ıner en yo u • yince İngiliz kralı §U cevabı v 

75 koyun, 52 keçi, 962 kuzu, nun aynı yerde oldugw unu söyliyen tı'r . 
1254 1 k 'k' d .. meclisi önümüzdeki Cuma oğ a , ı ı man a, uç muhabi~ de akıllıca bir hareketle :._ «ikimiz de kral oldugwuın~ 
öküz, SS inek, 141 dana ol· günü Sıhhat müdürlüğü bina· tomobıle ath 

d l k t 1 t a 0 yor ve nazırın yanına aynı zamanda oturabiliriz.» 
mak üzere 2551 baş hayvan 810 a ay 1 op an ısım yap • oturuyor. Yapılacak iş şudur: Nazı- • 
kesilmiştir. cağı öğrenilmiştir, rın cebinde, Cümhur reisine imza- Ucuz JŞ 

... lattığı bir sürü evrak vardır. Bunları Aç ıırı 
!JI elde etmenin çaresi... adam 60,000 ·~ ·: -. . . . .. ~ ·"" 

. 
SiNEMASI Bugün 

2 TEMMUZ 937 CUMA TAYYARE Bugün 
2 TEMMUZ 937 CUMA 

FRANSIZCA SöZLü 2 BüYüK FiLM BiRDEN 
1 - loönü kampmda iz mir Türk Kuşu gençlerinin planör tecrübeleri ve kamp hay ah, 

2 - ALTI TOPLIY AN KJZLAR • Oynıyanlar: DICK POVELL-ADOLPHE MENJOU 

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

3 - AGZIMDAN DEGIL (PAS SOR LA BOUCHE) 

MIREILLE PERREY - MADLEINE GUITTY tarafmdan temsil edilmiş büyük Fransız opereti 
...••••....••.•...•..••••...........••••....•.••••....•.............•...................................................................•.............•.................... , 

SEANS SAATLARI HER GuN: Altın toplıyan: 2,30 - 5,55 - 9,20 de AGZlMDAN DEGIL: 4,10 - 7,35 DE 

Cumartesi, Pazar : 12,45 de iJe 
. r: . . .. • ....... . . 

Muhabir nazırdan sigarasını yak- yemek yer mi? 
mak üzere kibritini istiyor. Nazır Bir adam parasız kalıyor. J'll 
sağ taraha kibriti ararken muhabir, kalması belki de büyük bir I~ 
nazırın cebindeki evrakı gizlice alı- değil amma karnı da parasız 1 IC1 
yor ve cebine yerleştiriyor. Bir müd- tiyle mütenasip bir şekilde acı 
det sonra da kendisine veda ediyor. Memleket Fransa .. Bu aç adafil•

11 
Bu bir skandaldır. Nazır işin far. Piyer Şarpantiye lokantalard8b· 

kına varıncıya kadar evrakın kopya- rine girerek mevcut piya~ko 1 
lan alınmış veya muhteviyatı okun- ne mukabil bir yemek ycdırl1le 
muştur. Nazır derhal zabıtaya, adli- istemiş ... 
yeye haber vererek muhabirin tev- Bu talep usule uygunsuz·· 
kifini İstiyor. lş mahkemeye nksedi- gunsuz amma lokantanın dil 
yor. Mahkemenin verdiği karar şu- vicdanlı biriymiş .. Zavallı 3d0 
dur : karnını biletin mukabilinde 

- Muhabirin yaptığı harekette muş.. . o1'0 
suçu istilzam eden bir nokta görüle- Gel zaman git zaman pıyn i 
memiştir. Havadis peşinde terliyen kilmiş, bilete 300,000 f~an~0o, 
bir gazetecinin bir nazır otomobiline etmi~.. Şarpantiye şimdı 
alınamıyacağını bu harekete göz yu- franga yemek yediğine iMi 
man zatın tahmin etmesi lazımdı. müteessirdir. 



·Ücretli olunca 
t.ı ·· 

Ilı LU~esc ınillctin, mal cemiyetin ~.ı-
•ı.epın · · aittir ~.ızındir. Karı, zararı umuma 

tibi • B~yle olunca işi benimsememek 
\ıe ~;~ı :müstenkif -ve müstağni 1m•ır 

c.uını""t. k ~diı :"' ı taşının ve takınmak lwın 
11ı._ nız, hem de cemiyet jçin mad<li, 
-~('\·· 

Türkkuşu Yugoslav resmi gazetesi Gümrük 
llaz ı 1.ararımızı istemek <lcmektiı'. 

dl?ıııc 1 
defa çok İli neticeler veren \ al

bııı a) kdinıesine karşı olnn alışkınlı
~n hôylc miJli v<.> iktısadi vazifok

T ayyereleri 
lnönünde 

Vekillerimizin Rusya se .. Tarifeleri artırı-

h • • • • k J d lacak maddeler 
"ik l">~ıyetı halinde pek fena bir ter Ankara, 6 (A.A) - Geçen devrede 
oldu~ıyeti nlarak ilcrlcnıuni7.c engel lnönü lmmpınn devam eder ek yelkenli 

ya atını ıyı arşı ama ı lsı.nbul. 6 (Yeni A.•r - Tdelonla)-

~~'Unu acı misallerle görüyoruz. uçuş brövcleı'İni almış olan Türkku.~ Balkan Antantı hariciye nazırları 
~bu sütundaki yazılarımla aldır- mensuplarını ınotiirlü uçuşlara alıştır-
llıa,k lıgın bu cephedeki kudretini yık- ınak için Etiınesutta kurulan Ergazi 'lk T • J l k 
,~1 kemiğini kırmak knrariyle al- motörlii tayyare kampı bu ayın doku- ıı l eşrın ayınaa top antı yapaca 

[.\ gırn !.. Lnkin: zunda açılacaktır. - · ·----
ı.. daın S"ıl d .. t )." l · T kk k Belgrad, 6 (Hususi) - Yugoslavya dostlug"unu ı'lerı· go" türmektedı'r. 
~ltı . " e, muş e ·ı gc mı~ \'at'sın Anknrn, 6 (A.A) - iir uşu u-
ı.... esin, lll'! çıkar, ı'stcrse sat"S olm .... •sın. d hükümetinin na~iri efkarı ola n Samu Balkan paktı, kendi azalarına dı~ "'.il .. ... mnndanı önyiiz.bnşı Zekinin kuman n-
..,.,, aydan aurı u"cretı'ıııı' .. lı.-o.ı·ıım ,.~.' . . Pra, •n gazetesi Türkiye Hariciye vekili siyasada serbest hareket hakkııu ver-
1;1.. J " ,, J • sında tayyareci Vec·ihinin ele bulunduğu 
"b:~cakta ı11n1 çıkar sonra vı"nc yeı·lı' kk . d ki Dr. Arasla parti genel sekreteri Şükrü miştir .. Bu ziyaret rok ehemmiyetlidir .. 
, -qı ,, iki T i.ir uşu tayyaresın l'O mi.irc ~cp ... 

e koy 'b"] · · 1 • Kayanın Mo~kova seyahatlerini me\'• Belgrad, 6 (Rad ... ·o) -Tahranda ı"m· hL gı ı tıcaret<> ve ınsan ıga hir filo clün Ankaradan harl'ketle D i\·- ,; 
,,;:;:dınaz diicu"ııcclcrı·n •~sı' ı··ı~·lc lın'la· zuubahis ederek mühim bir makale neş- za edilen han - Irak paktı Yugosla"""·adn ' ··qı -ı u: . rik, Zonguldak, Ereğli, Adapazarı, Gey- ·,, 
lı.... -:· en k ıld hd · ı retmektedir . çok · · k 1 ı Gaz t 1 b h" ~ ım mnıyan ıniista cmın :JU ve iizerinden uı;arak lnönüne gitmiş ve ıyı arşı anmış ır. e e er u a-
.. liftee~ine: Dığer insaflısının : Bay .. bu sabah tnönün<len Ankaraya dönmü~- Bu gazete diyor ki : <liseyi Türkivenin eseri olarak göster-
~ . tıy~ bak ne istiyoı· tarzındaki ili- lerdir. - Türkiyenin dürbin görii!]lü şefleri, mekte müttefik tirler. 
~ İilt>rıne adeta kızarak harekete gc- Tu'' rk 'h . Sovyet Rusyndnki son hadiselerden Bu pakt Türkiyenin hudutlarını em-
IQ :§esi~ ve isteksiz bır yüz ve surat- taTl l sonra bile Sovyetlerle dostluğunu te- niyet altında bulunduracağından Şark 
CifıtarıU§teı ınin knrşısınn dikilen tez- Amasya köylerinde yit eden büyük bir jest yapmaktad ır. paktının imznsınn h tizar edilmektedir. 
-1dııo.... n bu müstekreh ve kaba haline T ürkiye Cümhuriyeti hükümeti bir Bel'"'ad, 6 (ö.R ) - Öğrenildiğine 

-·• ı tetki ~~ ıer yapıhyor d ı l · ı op· l'iire ı~·acağım. Amma yolumda ~ ii- tara ftan Balkan antan tı ev et erıy e mü- göre Balkan antantı dış bakanlarının ilk 
ier htek h_öylesine: Müşteriye karşı oi- Amasya, H (A.A) - Ti.irk tarih ku- nasebetlerini en iyi bir şekilde idare toplantısı te~rinievvel ayında yapılacak-
.ı....._ :·Usus- .. h l rumu namına Antropologiınetrik iize- f'derken öte taraftan da Sovyetlerle ~ilin· ı muessesat sn ip ve miita :- tır .. 
~ ~nbir~kma~n biııtahlak~rin~ç~~m~içinD~~~ yMın~ ~~~~·------~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b11 ;.ı.ııın faz.ilet ve insanlık oldu~unu bir nrkadnşıyle hurayn gelmiş ve köy- Dost devlet gemı· le-rı· 
~. lllunlarda .. 1. .. 1. .. lerd(• t .... tkık:ıt:ı başlamıstır. 
ı>İr 

1 
• , soy ıye, soy ıye v<> mu- • 

~ 0 ~ •• oıa anıatmağn ve anlat1ırma .. :ı /ta/yan-Alman 
'iııl §acagıın! .. T;ı ki bu gibiler vola ~d-

erı ç·· k • 1 ı • l? "• un li: • 

~ll'J~. Uygunsuz hareketli, biçimsiz ta- şçı erı 
~ llısanlar da millidir. Ccmiyetimi-

ııı tnalıdır. Kardeşlerimizdir Ü:lun ll 'l "'{ • l d 
onlaru Yedikleri ckmege hürmet n- l Q lfflZa an l 

t ni rn" 
~t . usteriyc karşı sürat ve ,"za- Roma. {i (A A) - İtalyan \'e Alınan 
~ ~.0 lcrmesini ögrctmek tC' milli \ .ı- amdC' kı-ekkulk rinin teşriki mesai et
dı ıı.d;r Buna aldıracafıın' Ve al- mduini derpıs ı.:den bir ıtilaf imza ı:~HI-

Ağustos ayı için.de /stanbulu 
ziyaret edeceklerdir 

İstanbul, 6 (Yeni Asır - Tclr>fonlq)- Bu dost dc>vlctler gemileri arasında 
Önümii?.deki ağustos ayı içinde do~t J.aponymıın Yakoma mektep gemic:i ile 
<lcvkt harp gemileri İstanbulu ziy<ıret halyan harp gemileri de bulurunakta-
edecc.klerdir. dır. rtı-ınlıy12'. 

ın~tlı~ İtili~nmc mucibince ıki ınen~ ~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~-~~-~~~~~~~ 

H. OK. lcket ricali \'l' i çilcri muntazaman bir- F utboldeki bicimsiz 
De Valera 
teyferini artırıyor 
Dubı· alı ın , S (A.A) - E n son 

· nan maı · t ·· • •ıırb uma a gore umumı 
t .. ~ abatta başvekil Dö Vale-
..... ın t" • 65 tlub par ısı ve muhalefet 

tır. B da 63 C:zalık kazanmış
tisj . u~un 44 u C osgrave par-

hındı r. 
eq ••••••• 

birleı iyle temus cdeceklc>rdır. , . 
Yeni t iı· enternasyonal ihdas edilın •k 

istenilmedigi hu mi.inasebctle tasrih edil
mektedır. Bununla he)·nbcr aml.'le tc-
şekkülkri b<'~ m lmilC'l mahiyette> b,r 

Is a· 
hadiseler 

teşebbüste bulunacaklnrı zaman i.,;r- •O • • • ı • • • t • 
birleri~ le istis. re edeceklerdir. 1 rn es ın ı ıs ıy o r 

Sovyet ganıhotları ,,_ -·- · t 
Amor açıhl:ırında İstanbul, G (Ycnı ~f>ıt• - Td fonl::ı) - m:ni olın k !('İn ciddi tedbirler alınma-

dclaşı yor Matbuat, son fu bol maçlnrındaki h.:- sını i!C'ri •ürm~ktedir. 

Tok~ o, G (AA) - Domei ajansının <liselerin öniine r,1:çilmc. i için ııeı.riy-"t- Tuı k ~por kurumu umumi başkanı 

Bugünlerde neşredilecek olan ithal-it 
rejimi hakkındaki kararname ile l•azı 

ithal maddelerinden alınmakta olan 
gümrük resimlerinin arttın· cağı 
mallerinden bahsedilmektedir. 

ıh ti-

Mal müdürleri 
Arasında mühim 

değişiklikler olacak 
1stanbul, 6 (Yeni Asır - Tclefonla)

Malmüdürleri arasında yapılacak te
beddülfıt etrafında bir tayin lis1csi ha

zırlanmaktadır. Şark ve cenup vilnyct
lerimizdeki maliye teşkilatının takvi
yesi için bu mıntakalara ehliyetli mal
mildürleri gönderilecektir. 

Hukukta 
So_n sınıfa geçenler 
İstanbul, 6 (Yeni Asır - Telefonla)

Hukuk fakültesinin 1540 talebesi aı:-a-

sından bu sene 20!> talebe son 
gcçebilm~r. 

Japon 
sınıfa 

Ekononıi heyeti 
l..ıondrada 

Londra , 6 (A.A) - J a pon 
ticaret ve endüstri odası reisi 

Kadononun r iyase t ett iği Ja· 
pon ekonomi h eyeti Londraya 

gelmiştir. H eyet lngiliz • Jap on 

ticaret m ünasebetlerini iyileş

t irmek için lngiliz bankacılar ı 

ve sanayiciler i ile ve keza 

ticaret bakanlığı ~rkam ile 

müzakerelerde bulunacaktır. 

Feci 
1(. Randevu evleri 

0 tnlsyonun kararile 

salahiyettar mcnbadnn öğrendiğine gi.'- ta bulurunaktachrlar. Aydın saylnvı B. Adnan Ankaraclı::n 
b . 1 şehrimize gelmiştir. Burada spor islcrmi B re Sennufa ve Sannmu uyu ısga ı>t- r; • • .. -:. • 

k l S t k t ' J b d 1 Matbuat, bu hadıselerın tckerrüruLe tetkik edecektir. 1 r yangın 
me le o an o\ ye ı a an u a a <!rı _ ----~~!!!!!!!:~~!!!!!!!~!:!!""!'~~!!'!!!!!~~'"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1--~ 

F kap.:..u ldı 
buıauhuş ve fuhuş yüzünden 
korn~an hastalıklarla mücadele 
dok ısyonu Sıhhat müdürü bay 
~-,~~r VCevdet Saracoğlunun 
itina· nlıgı altında toplanmış ve 
l'tirı~z aç\lmış bazı randevu e v· 
ll:ıi~t.1° kapatılmasın~ karar ver· 
'•• Y ır. ••• 
As''••ııı 

"'ş l<ERLİK
1111

Ş
1

UBE
0

SİN
1

ÖEN~ 1 

Ub . 
•ltııı en:izde kayıtlı beş ve 
'•kec~ der eceden harp ve 
liı-81 kı malüllerinden iki yüz 
'•tı~ arazi alan ve almıyan-
11611 20 temmuz 937 salı gü-
111,t:k ka~.ar şubemize kat'i 
Ctlil . muracaatları Vekalet 
dlln tsınce bi ldirilmiş olduğun· 
•~ai ~Cele ~fıbeye müracaatları 
Olaca~ akdiıde haklarının sakıt 
ll11t. gı ehemmiyetle ilan o lu· 

4 Temmuz nk.şanıı tahliye etmişlerdir., Ad h • h • J b • . 21 hasta yandı 
Birkaç Sovyct gambotu Amour "ld.'.l- apazarı apıs anesınaen ırı Tokyo, 6 (Ö.R) - Burada 

lan acıklarında dolaşmağa devam et- .d / J ., hk k · 
mektedirler. l am ceza l aort ma um actı bir has tanede çıkan yangın ne• 

ticesinde hastane tamamen 

Ticaret borsaları ' yanmıştır. Hastalardan yirmi İstanbul, G (Yeni Asır - Telefonla) - olup, kararı tasdik olunan Şemseddin-
Paris, G (A.A) - Resmi gazete ti

caret borsalarının tekrar açılması hak
kındaki kararnamenin metnini neşret-

Adapazarından bildirildiğine göre, cc- dir. Şemseddin firarından sonra yaka- bir kişi karyolalarından ka l
za evinden dört mahkum kaçmışbr. lanmıştır. Diğerlerinin takibine devan1 kamıyarak yanmıştır. D okuz 

Bu kaçanlardan biri idama mahkfı n edilmektedir. hasta kurtarılmıştır. 
ınistir. ·············· ····················;;············ ····••··•·························••················································ 

Fransız Uç üzlü para 

Filosu maııevralanla Belçika başvekili ltalya· ve Alman-
an/asmasına 

' 

~;~~:~::~~:~: ~~~:E:~~:: Yayı da itilafa iştirake d vet etmiştir 
sunun da iştira kiyle 7, 8, 9 ve 1 Tan 
10 Temmuz tarihlerinde Toulon Y j 

aç:kfarında büyük manevralar 

Zeeland Amerikalılardan kredi istememiş 
yapacaktır. 

f""' ..... -. •• -. ..... --.-. ......... _. ..... msı~ 

Londra, 6 (A.A) - Buraya gelir gel
mez Belçika Başvekili Belçika sefiriy
le görüşmiiştlir. 

CEŞME PLAJLAl\INDA 
Belika mnhfılleri Van Zcelandın ade

mi müdahale meselesinde tavassutta bu
lunacağı hakkındaki haberleri tekzip 
etmektedir. 

me ile yeni Amerikaya eski kıt'amızın 
şimdi evrensel harp hazırlıkları yerine 
umumi sulhun aletler iikame etmiş ol
duğunu gösterecek bir hale gelınekli-

cimiz lazımdır. 
Gazetecilerden biri muhavereyi is

panya işlerine sonra h ava silahlarını 

terketmc meselesine intikal ettirmek 

(:!öş~!§EJ 
Sokaklara kadar? 

Geçen gün; yavaş yavaş yürüyerek 
işime giderken bir sokağa sapmıştım. 

- Havadan gidecek değils.in a! El· 
bette sokaklardnn geçeceksin! 

Demeyin. Zira bu sokak başka so· 
kaklardan daha mnrifotli imiş ki hana 
şu köşeyi yazdırdı. 

Sokağın bir kö~esindc mukawadan 
tenekc>den, taştan, tuğlad;m yapılruı~ 

biı· çocuk evi görunii~ordu. Üstü da 
nçık .. Bu çocuk evındc >irkaç erkek ve 
kız çocuğu yanyana oturmU§lardı. Ku· 
lağıma giren görüşmeleri merakımı ~ek· 
tiği için daha çok yavaşladım ve utan· 
pıasınlnr ! diye beni göremiyecckleri 
bir yerde guyn terimi silmeğe başla· 
dım. 

Bunlardan birisi koca, birisi karı ro
lünü almış oynuyorlardı. Burada bJJ 

aile yuvasını taklit ediyorlardı. Ç~ 

cuklann geriııi bu k üçük karı kocanınıı 

çocukları idiler. Görüşmelerinden bu 

nnlnşılıyordu. Fakat görüşmelerinden 
ve hatta hareketlerinden anlaşılan da· 
ha feci birşey vardı. 

Bu taklit karı koca, sarmaşıp op~t· 

şüyorlnr ve §Urada yazması bile iğrcnt 
bir takım sözlerle analarının, babal::ı· 

rının evde nasıl seviştiklerini 
gösteriyorlardı. 

Beynim bulandı, küfür etmemek, oa· 
t:.~rıp elalemin çocuklarına çıkışmamak 

için, zavallı yavaş ;:\'ilriiyi.işümü hmı 

bindrrdim; adetn koşarak kaçtım. 
•o• 

Sevgili dostlnrun! Bunları görüp, 
dinledikten sonra ben çok şeyler dil· 
şündüm ve doldum, boşaldım. 

Nasıl olup ta boşalmayayım? Bunlaı 
görmeseler yapmazlar. Çocukların ke•ı· 

di aHe yuvalarının birer çirkin ayna:;ı 
olduğunu gôrüp anlaj arak ığrcndiınse 

kabahat benim mi? Onların da anala.n 
babaları içliıncıi ahlak d<.'rdij le ya mm 
şu köşemde kendilerini göı üp, evlatla· 
rının gözleri önünde j aptıklarından bit 
nz sıkıls.ı1ar çocuklarına nasıl bir aile 
terbiyesi vu dıklerinı <anlasalar oln az 
mı? 

TOKDIL 

Berlinde 
•• 

Türk-Alman 
Ticaret anlaşması konu' 
malarına başlanmıştlr 

- BA.5TARAFI 1 lNCl SAHiFEDE -
ta spor kurumunun davetnamcsi 
dur: 

Türk spor kurumu 1zmir bolge:;i 
başkanlığından: 

1 - Yamanlar spor kulübü kong"" 
si. 11 71 937 pazar güni.ı sabahleyin -;ant 
onda Karşıyakada Lüks sinemasında 
aktedilecektır. Adı geçen kulübü te:.· 
kil eden K S K ve Burnava spor ku
lüpleri he) eti uınumiyderinin tcşrifll•ı i 
rıca olunur. 

2 - Ücok <;por kulübü kongr<'S 
18 7 !•37 pazar giınii sabahleyın saat 
onda h.mır Hulkevinde aktedilecektir 
Bu kulübü teşkil eden Altay, Altmor:h 
ve Bucn kulüpleri heyeti uınumiy ~le· 
rinin de mezkur gün ve snatte t<.'srıfk· 
ri rjca olunur. 

Meşhur 
Futbolcu Bekir 

- BAŞTARAFI 11NC1 SAHJFEDE -
Türk heyeti Bcl'line muvasalat ctmi, 
ve ilk konuşmalara başlanmıştır 
Konu~malar mbsrut şartlar altınd. 

dostane bir surette yapılmaktadır. Ko
nuşmaların on gi.in devam edccegi VC' 

yeni klering anla~"mn projesinin bu müd
det içinde hazırlanarak Berlinde imzı.ı 
cdilccegi tahmin edilmektedir. 

Belçika başvekili Eden ile görüşücek 
ve am·nk Irıgıliz. hariciye nazırı talep 
edecc.k olursa tavassutta bulunmağı ka
bul edecektir. 

istemişse de Van Zecland cevap ver- Bcrlin, 6 (A.A) - Türk ve Almaı 

1( ~o Haziran 937 pazar gUnU açıldı 
\'c yornpJc s abah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
Of<fu : lllek k ahve leri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dabil 

~u halde 350 kuruştur. 
l NBES _ GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 
.~ İÇiN AYRICA TENZİLAT YAPILIR. 

~--------------·------' 

Londra, G (A.A) - Londradan ayl'll
mazdan evvel Van Zeeland matbuata be
yanatta bulunmuştur: 

- Kafi birşey getirmiyorum. Aınc. 
rika rek,icümhuru beni bazı şifohi tcb
ligcı.ttn bulunm~ğa memur etti. Eğer 
Avrupa biraz hüsnü niyet gösterecek 
olur.sa AmerikalıJnrın Avrupa işlerinde 
rol oynayacaklarından eminim. Baş
lad. ıııı ankete devam edeceğim.. Bu 
seyahatten mühim ve cesaret vericı 
elemnnlarla avdet ctti"imi sCyli~ bili
rim. I'akat tabü kat'i neticeler elde et
tiğiıni iddia edemem .. 

Ruzvelt ve Hull ile temas halindl! 
kalkıp kalkrumyacnğı lınkkında s.:>
rulan suale Van Zeeland bunun ah\•alc 
tabi olduğu cevabını vermiş ve tekrar 
temasa geçtik.. Zannedersem en mü
him nokta budur, sözlerini ııtı.,·e etmiş
tir. 

Van Zeeland bundan sonra Amerilc.:ı

lılardan kredi istediği hakkındaki h1;ı
ber i tekzio ederek Aı;nerikanııı iktısadi 

B,.lçika Bcısvekili B. Van Zccland 

engellerle gümrük ınfuıialarının dü~
manı olduğunu söylcıni.<jtir. 

Başvekil beyanatını şu söı.lerle h ü
lfısa ctmi§tır: 

- Eşyamın arasında ne bir mukavele 
' ne hazıılanınış bir proje, ne de yeni hir 

randevü vardır. Fakat eski Avrupanın 

hi.isnii niyet sahibi olan adamlarına hü
yi.i k tt>svıklı;:r getiriyorum. Yapılacak 

ŞC:) kr tabii güç olacaktır. Amerikruı

lar ticaretin serbest olmasını, ifıtihsalci
tın ::erbest olmasııu istiyorlar. Bir keli-

memiştir. dclcgeleıiylc geçen sene aktedilıniş olan 
Brüksel, G (A.A) - Belga ajansı Van ticaret \'e maliye mukavelesinin tatbı-

Zeelanm tayyareden iner inmez A me- kine clair konuşmalara başlanmışlıı 

rikada gördüğü hüsnü kabulden meın- Hariciye nezaretinde başlanılan bu ko
nun kaldığını ve elde ettiği neticeleri- nuşmaları Türkiye büyük elçisi Hamdi 
nin ümitlerinin fevkinde olduğunu be- Arpağ ile hariciye müsteşarı Fon "!· · 
yan ettiğini yazmaktadır. ckenzen açmışlardır. 

Van Zecland derhal saraya giderek Jlus - Japon 
kralla uzun bir mülakat yapmıştır. 

Londra, 6 (A.A) - Dolnşan bir çn- Iht • ı A f 
yiaya göre Vnn Zeclnnd Italya ıle Al- l a ) 
maııyanın i.iç taraflı para itilAfma is•i
rak etmelerini teklif etmiştir. 

Londra, 5 (A.A) - Belçika 

başvekili B. Van Zeeland bu· 

raya gelmiş ve öğleden sonra 

başvekil Çemberlayn ve mü

teakıben hariciye nazırı Eden 

ile u zun bir mülakatta bulun-

muştur. 

Van Zeeland 'm yarm akşam 
Brüksele hareket etmesi muh

temeldir. 

Y enilesti mi? 
' Tokyo, 6 (ÖR) - Y1.:ni bir Rus - Ja 

pon hudut ıhtilôfından bahsedilmekte· 
dir. Bugün alınan maJumnta ve re~n i 
bir rapora göre, So\'yd askerleri, Man 
çukunun şark hududunda bin beş ~ i.ı..: 

kisilik bir kuvvet ve beş topla Mikael 
şehrine yaklnşmışlar ve obüsler atını<;

lardır. 

Japon ınakamatının bıldirdiğine göı'l' 
her ne olursa olsun Japon ordusu her 
şeye hazırdır. 
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Mtw ROMAN SAYI : 21 Ynzıın : V. KEMAL 
Yanlış anladınız ben fikrimi izah e-1 Di~ann c_Uz~l ~.aşını kitarasına eğmiş 

!emedlın. Benim için azap çekmeni is- ellen tellerm ilstunde ruhunun, aşkının 

Dimitri sözUnU keserek! kalktı, bana biraz müsande ediniz, şirn-

n. ount 
Vimbledon kupa

~ını kazan ı 

temiyorum. \hicranını besteliyordu. Dimilri aya~a 

- Hrutı ayni fikri güdilyorsun. A ln-ı di gelirim, diyerek aynlclı. : 
r:un ben seni yalnız bırakmaktansa ölme._ Başbaşa kalan ild gönül birbiriM : 
il tercih ederim. Sevginin acıları sann knynaştılar. : 

1330 
482 

talebeden 
talebe de 

muhakemeni kaybettirmiş. Ben de bir Cemal Turan hislerini anlatıyordu: : 
zamarilnr 0 acıyı tatmıştım. Zihin, mu- - Mabudem, bu gece sana yakın Lu- ı · Daha birkaç gUn önce yollan doldu-
hakeme herşey gönlililn esiri olur. lunmnk için ağnçların kuytulu - ma «')- ran sarı benizli, endişeli, dilşünccli ve 
Bırak bakayım şu bir mana ifade et..- mülmüştüm. D:nıitri, bu vefa' ı v~ i .!- neşeli gölgeler şimdi orada bulunmıyor. 

m.lyen sözleri. Şimdi ne yapacnğız, nasıl yatı tamamen nnlamış şahsiyctfo bu J <.'- Mektebin geniş ve dikine merdivenleri-
hareket edeceğiz? Anlıyorum nrtık, hiç re geldiniz. Nefes almaktan l:orkuyor- ne öbek öbek yayılan çocuklardan eser 
blr kuvvetin seni bu sevgiden vazgeçi- dum. Bütün söz.terinizi işittim. Kfıinnt yok.. Dekoru taınnmlıyan seslerde bü-
remiyeceğinl anlıyorum. Yalnız sendP.n benim oldu. Bnhtiy:ırlığımdan boğulu- yük bir eksiliş var .. Ne ne~ ile konu· 
ricam, sen gönlünün mnntıkını kulla- yordum. Ne hassas nuıneviyetin var Di- şan çocuk, ne oynıyan,, zıplayan, çalı-
nacaksın. Ben aklımın, tecrübemin yana, mevcudiyetimi sezdin. Ve ben şan genç kız .. Hiç, hiç birşcy kalmamış 
nıantığını .. Bu hususta bana itaat ede-ış~di. a~aklarının ucundayım .. ~ beıı· ,. ~~ ı ortalıkta .. Kız lisesinin ctatib i üşa ed~n 
ceğine söz ver Diyana.. lıgımı Dıyana, o ebedıyen s~nındir. ~ bu hali, yerlerde görünüveren kuru ve 

Ah bu yalancı dağ güzeli nereden Cemal Turan başını Diyananın dizleri- renksiz yapraklarıyle biraz da <Ana-
çıktı karşımıza, huzurumuzu kaçırdı. 1 ne koydu. Ve bahtiyarlığımın nihayet- tol Frans> ın cSon ders> ini hntırlatı-
Çok tedbirli hareket la:wn yavrum •• , sizliğinden korkuyorum. Mukaddes srv- yor. 
Haydi, al bakalım kltaranı eline, bu gili, nşkın bu aleviyle yak beni Diyatıa! 1 Sekserilik lngiliz alimi BNnard Shaw: 
hazin gecenin sevdalı Qilinden bize ne· Eriyeyim ve bir avuç kül olayım. Bu Fokat bu yaşıma rağm~"l bir mckle· 
Ier söyliyecek? Türk ştiirl Ömer Hııy- ; bir tutam külün içinde benim kalbim bin önünden geçerken öt!t:m patlıyor, 

geçenler 576, dönenler 
Eylul yoklamalarına 

242 dir. 

yamın şu Rübaisi ne doğru ve ne güzel! 1 vardır. Onu göğsünün Ustünde gizle ve 1 sanki beni de zorla içeri alacaklarmış, 
cMadam ki yarının ne olacağını kim- ben ebediyen senin göğsünde uyuya- Hıı.. Roıı.nd imtihan edeceklermi1 gibi bir hissin yü- Kız lis-:ısi mezunları, kendilerini yetİ§tiren değerli muallimleriyte bır cıradS 

se temin edemez, ay gibi güzel olan g•l- yım. Londra, ( ö.R). -- lngilterede künU taşıyorum, cı~rken ne kadar h;ık- de, kabil olduğu kadar gözden geçlril- den 134 ü dönmüştür. ...rşt 
zel... Ay ışığında şarap iç.. Zira biz ha- Ne güzel ve ıssız bir gece, ve ben diz- bir müddetten berı yapılm,.,kta ~lan lıydı. Hakikati , mektebin bu S(>SSi7. ve miş ve bu ynkın mU~ahedelerle, Jmti- TALEBE ARv ti 
ynta vedA ettikten sonra ay, pek çok lerine yanan başımı koymuş bütün bir Vimbledon tenis turnovası netıce- daha az korkulu haliııG ra~m!ın insa- han neticesi de göz önUnde tutularak Müessesemizde talebe artışı bet 
defa daha doğacnk ve bizi bulamıya- 1,ebediyete değer bir cennet içinde yru;ı- lenmİRtir •. Sampiyonanın. en mü- nın içine imtihan korkusu gibi hir ga- notları verilmiştir. ne daha kabarık bir ychfuı ~ d 
caktır.• . yorum. Güzel ruhunun şarabi~l~ mPst· I him k~rşıl8:~m~s~nı ~eskıl eden. tek rlpseme çokUyor. Bahusus ki ben bu his- nırektöre hak veren bu mtınevver yor. Senelere göre talebe nrtışı f' <' 

Aşkın, hicranın sesi, sakin gecenın ı ve harabım Diyruu, ruhuma yıne aşkın erkeklerın domı finalınde Amerıkalı de kendimi biraz dalın haklı buluyo- adan1 odadan nyrıbyordu: 932 _ 933 ders yılınd talebe fllC\~ 
bUyülU ~iğinde sızladı, inled~ Di-1

1 
h~ü. doluyor. Ben bu nurlu. ge:enin 1 Bu~~e ~erkeri, ~ima~ ~on Cr~mm rum. Çünkü mildür odasında, dahn ye- _ Mazur görUnilz, nihayet ben de du 460, 933 - 934 yılında G30, 934 ~. 

yananın ağlıynn sesi, kltaranın hicran bın hı~ catibesi altından ebedı hülya- lngılterelı Austenı maglup ehnışler- di sekiz sc.nc önce hm.im de muallimim bir babayım. Çocuğumun vaziyetiyle yılında 767, 935 - 936 yılında 966, ~ 
nağmeleriyle birl~.i. Klih bir elem, 'l larla kendimi sana vermiş bulunuyo- di... olan B. Necm delin Halil oturuyor. alakadar olmazsam.. 937 yılında ise 1330 dur. Yılda ~ ıJI 
kUh bir feryat, gönlünün acılan rum. :Beş set üstüne oynanan final kar- o• *"'• artış nisbeti 250 dir. Bu yıl dnba 
ile birleşti. Ve gölün türlil yUzUyle k:ly- Kelimeler, bu bcşcrl kof işnretle.rle ~ılaşmasmda Amerikalı R dge üst Direktör odasında bir taieba velisi, B. Necmeddin Halil bir ricamı yerine bir tehacUm karşısında knlınınnsı ı11 
naştL ben senin nşkını nasıl ifade edebilirim. üste üç set almağa muvnffak ol- direktörle hasbıh~l ediyor. Tahmini- setiriyor: kündür. h' 

Di.yana birdenbire kitarasını elinden Nağme, şiir bunlar da ruhumun sadt", mustur .. Budge bu suretle şampi- me nazaran kızı bı.-ş dersten dönmüş.. - Bu yıl lisemizin son sınıfında mev- Bina vr.ı.iyeti, yeni ders yı~1?:dB /! 
bı:-akarnk bağırdı: basit diyişleridir. Bunlar da sana ruhu- yonluk payesine kadar yükselmi.tir. Genç adam direktöra yana ynkıla şl· cut elli dört talebed n otuz sekiz talebe riçtcn talebe almamıza ınunıı.ilf· ıı 

- Bnba, ınuhnkkak o buradadır. mun aşkını anlatabilmek için tehassU- Çift erkekler müsab,,.kalannda kiyet ediyor: muvaffak olmuştur. On altı talebe ik- cnk vereceğimiz mezun miktarınca 
1 

Gönlilm öyle diyor. Şu ağaçların koyu rümiln cninleridir. yine Amerikalı Marko - Budge çif- - Diğer dersleri için birş~y söyliyc- mal imt.ihnnlarına girecektir. Eu otuz lehe almak mümkündür. Bittabi l{ll
6
J1 

kuytu gölgeleri altında o bizi dinliyor. Aşkımı ancnk ruhumda biriken cehen- te fn~iliz çiftini hezimete uğratmış- mcm ama, kızım Frnnsızcadün epiyce sekiz talebe içinde yiı'mi doku:;:u ol- ln tanlığınca icap eden tedbirleri \ ı 
lki dakika müsaade. nemi nşkıının göz.terimdeki nurundan tır. Tek kadınlarda lngiliz kı7.ı kuvvetli idi. En fn7la çalıştığı bu ders- gunluk imtilınnında da kazanmıştır. cnk, talebenin okul ihtiyacına cC 

Dlyana birden fırladı. Gösterdiği ye- anlayııbilirsinlz. Aşkın dili ruhtan, ru- Round galip gelmi ve Lehli rakibi- ten behemehal geçece;.<inı tahmin edi- Bunların yirmi ikisi edebiyattan, yedisi verecektir. 1t 
l"C koştu. Dimitrinin gözleri ağaçların ha sessiz, işaretsiz birer nida suretinde ni yenmiştir. . yorduk. Fransu.ead:m dönmesi beni fenden mezun olm~lardır. YENl MEZCNLi'- (ı 
arnsındn iki hayalin birleştiğini gördil. tecelli eder. • ..... u ......................... u....... fazlaca Uzdüğü içl!l.. Kı:;: lisesi 936 - 937 ders yılına 1330 Kız lisesi direktörüne teşckk-<:rl~ı.ı 

Biraz sonra Cemal Turanla Diyanal Diyana; ey ilahei n.~kı füsun; sen Ha. vekaletinde Alakalı talebenın notlarını bir defa talebeyle girmişti. Doğıııdan doğıuya bildirdiken sonra Külti.lr direktorteril' 
Dimitrinin önünde hürmetle eğildiler. benim daima dimağımdn, kalbimde ve daha gözden geçiren B. Necmeddin Ha- kalanlar 242 dir. 73 kişi devamsıdık- ne uğrayarak bu yıl ilk ınek~cP fı1 

Dimitri: vicdanımdasın. Diyana sen benliğimi tay İ 01 er 1il cevap veriyor: tan dönmüştür. mezun sayısını öğrenmek isted~· ti 
- Gel bakalım dağların mechul dolduran kUinabm oldun. Bilyük aşk- _ Kızınızın Fransızcası zannettiği- Bu vaziyete göre kız lisesinde bu yıl na verilen mnlUmata göre hcnilı l~ 

genel, sahte çoban Hasan! Her halde lir dilsiz olur sevgili! e urlar ara da niz kadar kuvvetli olmıyacak.. Not- geçenlerin nisbati yüzde 47, kalnnlorın zun yekWılnrı tamamen teshil cdı 
tabiatin ruhu sana füsun vermiş, gönUl- Kalbim damla, damla aşkımın derin- lan epiyce zııyıf.. İmtihanda kendisine nisbeU yüzde 19, jkmale kalanlar da miş .. Ancak elde mevcut rakkamİ'; 
leıi tutuşturdun evlat! dedi. liklerinde eridi. Ruhlarımız arasındaki nakil Ve terfiler verilen nota gelince, buna itimat ede- yüzde 34 tür. Eyhll yoklamalarında da- le oldukça sevindirici, bir başka bıı 

Cemal Turnn titriyen bir sesle mu- mukaddes bağı Allahın eli ebedileştir- bilirsiniz. 'Üç Fransızca öğretmeninin ha normal bir netice alınacağını tah- dan da korkunçtur. 11,r 
kabele etli: miştir. Sevgimin manevi varlığında her yapı IDIŞİJr önünde sözlü yoklamaları yapılımJ ve min ederim. Bu yıl ortn bir hesapla ilk oı-ıı W 

- Dağların garip bir çobanına her I şey sensin Diyana ... Adın bile aşkın ve Hariciye vekdletinde yeni bazı tayin- vasattan ü)ağı cevııplar vermiştir. Kız lisesi direktörüne şu suali sor· dan (mc:rkezde) orta okullara ,.c c 
halde tabiatin ve kızınızın sihirli füsu-

1 
güzelliğin zckft ve hakikatin timsali.. 1 _ B,,_lki de bı'r yanl•<ılık.. Muallim- dum: lerc 3000 talebe mür .. caattc bulun' .-er yapılmıştır. Terfi ve nakil suretiyle -=< 

nu bana aksetmiş. Ruhumda ne isyan ne infial hatt1i en -'-- ta · ı .. _, __ .:ı__ Ier yn<ıı müsait olan talebeleri, daha - Bu yıl, imtihanlar neticesini na- tır. Kız lisesinin talebe kadrosu , 
f k bir ·•-t> i ,_, d R h yapuını yın er ŞuıllCUUU": ~ bile 

Yalnız bir biçare çoban .. Ebedi minnet u a • şııuıyct eser ,...wma ı . u u- o b' · · d ı ..:ı__ kuvvetli yetişmeleri için sınıfta bırakı- sıl buluyorsunuı? kındır. Tek talebe kabulüne . ,l
1
1;t 

h.. il ha nl . i . . .. .. llil ı.-kiknt ifade n ırıncı ercce memur ar~ mcr- k ı: ... ,.sı ~ 
ve urme e yatımı, gö ümü s ze vf'rı- mu senın şur, guz: - v:. llü • • kezdcAhınet Muhtar, KAzım Arif, Lüt- yorlnr. Haklıdırlar muhakkak.. Ama - Bana kalırsa bu neticeler normal- yeti müsait değildir. Erke ,..,.... .• ıe 
rorum. Kabahatim mabudeme tapmnk- eden aşkına ve~ ~lliy.o~ Dıyn- fü Somer Saip llken ve Londra bi.i- benim vaziyetim müsait def,il, memu- dk tmtihanlar iyi şartlar içinde cere- }eriyle ve iki bini nşkın tnlcbesı) 
lıg·ınldır. na, bu aşk bana bın hır tilrlu macern "k l ' b Yaıın n t · dil c van etmı·s talebe ıı· ntihan rr .ı'nler'ınde ı·ıseden -.ıyade bir üniversitenin ~il . . . d G _ yu e çiliği katiplerinden Galip Müba· rum en.. ereye ayın e e e- J # c. ... .. 

- Oğlum, sen kimsin, necisin? Ne- haznlıyor. Ellerımı kavuştur um. u rek M sk b .. ··k ı ili ~ · kAt• 1 · g-im maiılm leg~ il gideceg~im yerde lise fazlaca gayret sarfet~ıstır. En fazla tc- ve ö~etmen kadrosunu çatıları t.-'l . .. ibi kal • o ova uyu e ç gı a ıp.erm- , .,~ _ 
den buralarda bulunuyorsun? Her .un - ruba ynslanan yaralı hır guneş g • den Feyzi Kudiis konsoloslUb'll kancı- bulunmazsa tahsili yarıda kalır.. lefat veren sınıf, birinci sınıftır. Muh- toplamıştır. 11, 
de meçhul birkaç dereceli muadele. . bimden ufuklara süzülen kanları t~ma- ları Ihsan' Kınalı, Şam konsolosluğu Ve direktör, bu iyi velinin endicıesi· tclü ilk mekteplerden gelen talebeler, Daha şimdiden zihinleri kurc:ı1': 

- Bu hususta benden mnlllınat ıs- şa ede ede mukaddcratımın son cilve- kan 1 ,..._ 1 '17'::.-._ Hal k ne cevap veriyor: kendileri için yeni şartlar nitında tat- bu suale acaba kim cevap ver~,,. t . M b" Ş foni t ıç arı ~ma .1.M14U11, cp onso- v~ 
tememenizi rica cderım. 1 uayyen ır !erini güleıek bekliyorum. u op- ı sl ,.., k ıları K ı, V k _ Ben, müessesemiz içinde bir ögy - bik edilen bir tedrisat programiyle kar- - llk okullardan mezun olnn b o u0 ... anç ema ama ançı- ıc 
zamana kada: su~ğa :11~ urum. R&- l'ak üzerinde nasipsiz kalan ruhu~u bir lan Ali Fuat onuncu dereceye terfi et- retmenin böyle bir hisse yer vererek şılaşınca zayıf kalıyorlar. Fazla çalış- talebeyi hangi mekkplere yer 
husus artık hıç bırşey bılımyorum. Ynl- harabe gibi taşıyan vUcudum, hır ı:ün · lerdir talebeyi döndürmek isteyeceğine innn- mnkla, aradaki ~~şluğu dolduranlar !az- ceği.z? ııJi~• 
nız. D.iy~ın. saf, t~~iz W:lC'rinin o.·· o topraklara vaktinden evvel kanşac-ak i!lbil ~lçiligıv• mil~...,., ... Vehbi, Stok- m.am.. Talebenin vaziyeti, bir yıl için- ladır. Mesela bınnci sınıfta 498 talehe- ADNAN 13 •• ••'1 

ünd b di bır sevgı ıle b ı b W""-"~a. eıe••Dl•••llllllll81111&1C•l•l:8111118111Wll8111•111tllllllll••111ae11111 lellllllllllllllllll118111111181llllllllll•lllllllll n. :; c e . . ag.~~ ·r olursa, eğer beni yalnı~ sen anar ~e.~- holm elçiliği kfiübi Behçet Şefik, Var-
csır, azat. kabul etmiyen hır kol "yırn. hunla sararsan ınuztari~ .geçen ?ır om- şova elçiliği katibi Mehmet Ali, 'l'iran J . ii b nan Reisi cü m hu una sa la h iye t B o 1 ut da •• ~ 

- Pekı oğlum, susuyorum. YaLuz rün mükafatını cennetim vermış olur- 1 ili'ğ. kt.t·b· T vf.k B t b k L 

1 b. ı1 • , e ç ı a ı ı e ı , eyru aş onso- Açılacak orm:: n rne .. 
11
_ namusu ır g nç s· atiyle sana hitap sun. 1 F .d C 1 N k b k r 

d. o· ' h b krub· 1 d ti bul d osu crı un ema' evyor nş on- hl t b. v·ı· t' . ., 
e ıyorum. . I)<. ·ının aya ' . ı, ~e- lnan Diyana, ben saa e - ya olu solosu Orhan Halit, 'Osküp konsolosu ra ır arae Bolu, ı aye ımız, ~· 
ref .ve haysıyeti, bahus·us· sande.tı elın-. bir rüya içinde yaşı)'Orum. Kader, gün Şevki, Bakil konsolosu Funt,Midilll nıu- us a d"" .. "I an tıle , 
d dir O fak b 1 t b ması uşunu en orm fi 

e · na en u ır 1 ıane ın eıu geçtikçe en ziyade inandı~ım şey oldu. avin konsolosu Mahmut, Bilkreş elçiliği cl'lo>e 
size ebedi düşman yapacağını h!ç unut- 0 l::adar ki bana mabudemı verdi. konsolosluk işlerini tedvire memur Per- • b tebinin Bo!uda tesis e 

1d . .,Je 
mayınız. Çok tetik ve tedbirli davran- Diyana, sessiz ağlıyordu. Cemal '1\ı. tev Şevki, Kahire elçiliği konsoloslul. e e ş için Ziraat Vekaleti neı 1 

manızı tavsiye ederim. d" !l<t damlasi 1 b · • ~ 
ran yüzüne u.,.c;cn Y-s Ye aşı- işlerini tedvire memur Khım, Parıs ._. _. _.,., teşeübbüslere girişmiştır. ·'·t.J 

- Çok teşekkür ederim. Diyruıaya nı kaldırdı. Sözüne devam etti: muavin konsolosu Recep, Nevyork kan- d J .. 
en küçük bir ihanetten Allah beni sa•,_ u ··zı . den bir .l-rn1a 1 Lu·· bnanda mem1ehalar tesı·s e ı· ı·yor ı ,ı - Y eş· go crın UJ yaş çılan Cemal, Odesa muavin konso osıı • hakeme altına alınrrnş o an ' · .h 
lasın. Namusum üzerine yemin ederim v b t k damla ıı1' 

yuzume düştü. e u e beni Zeki Cemil, Barsclon kançılnrı Riza ru- Be .. 6 (H ·) p · t tur ve Türk muhipleri tarafından surlular hakkınc;t.ki hüklif1l 

f
kidonun küçtik bir işareti ile hayabmı bir umman gibi içine aldı. Aşkının fat, Cenevre kançıları Ferit Şerif, Ha- gelenyrhuabe., 1 Lu.~busı --:. harıs e~ ;ı' Jj 
e ayn h:ızınm. _ 1 :ık bilsen Ak .. B t r er, u nan cum urreı- kurulmuştur. Cemiyet reisi oldu- kemeden çıkmıştır.. ..,,-

:el hi b' fednkarl k . temi ummanında bogu m ne tatlı; lep knnçıları Kemnl yuz, eyru . E<ld b .. ""k . l"h. ğu anlaŞtlan Ahmedilfelah adında B 1 1 K k ıv• 
- Siz l'n ç ır . ı ıs ye- güzel alevim· ağlama Diyana; bu mu- kançıları Sadullah dereceleriyle m~- sı tl l anBm uyu dve gdenış ~ ~. ab.ıl- d k.f u suç u ar ere v? 1 dit• 

ccğim. Yalnız Diyanaya vefa ve sa~a- kaddes daml~da benim emelim, eo ...... _ keze nakledilmektedirler. y~ er~. 7yruta av ete ecegını ı • biri e tev ı edilmiştir. Tahkikata ikamete mahkum edilmış et 
""" dı,.mekredı ehemmiyetle devam edilmektedir. RADYO tSTASYONV .c1 

kat. Dikkat ve ihtiyat. Bakalım bu ha- detim, a,,kıın ve büt.ün bir krıinat tit- Merkezde Halep konsolosluğuna Se- • T~RAr.BLUSTA BiR KARA LOBNANDA MEMLEHA .. e .,:ov· 
clisenin n<!ticesi ne oltıcak. Kızımın sa · b kalbi d lim F N k b k losl ğu Şam, 6 (Hususi) --- Yuc 

9
,# 

riyor. Onu yıne enun .. me ök.. eyzi, evyor nş onso u na EL CEMiYETl BULUNMUŞ Beyrut, 6 (Hususi) -- Lübnan T blı.J 
ndctinı hayatım pahasına kollamak vu- Aşk kalplerde saklanır. Artık sus Di- Mehmet Ali Tevfik, 'Osküp konsoloslu- B t 6 (H.. ") Sa t l- h·llerinde tuz 'h serlik biri Şamda diğeri ra N1 
zifcmdir. _ Saff örf' B k.. k 1 1 ğu eyru ususı - v u sa ı ı racı için mcm- d .k. d k . inşası ver 

yana... gunC mala Boelat ı,M'dila' 1~ konsoloosslu na ahrar gazetesi yazıyor : lehalar tesisine dair bir karar ısclar a ı ı ra yo mer ezı · ~ 
Diyana söze kanştı: Diynna - Söyle Cemal sevgilim; bu e yır, ı ı onso uğuna p 1. f d Ah d·ıfü· ec1·ı . t• B h . . . . Fransız hava şirketine irntıY ı,et~1 

- Sevgili, şefkatli babacığım, hak- d bo~ 1 Ah N . T b . k losl x.... o ıs tara ın an me ı ruş ı mış ır. u ususun temı 'lı :-;m l d }la 11 tah~üs tufanı için c gu uyorum. De- met csıp, e rız onso uı:;"' nez- d d b' . . . d l kk··ı cd ı . . · miştir. Bu merkez er en t"tıv· 1. 
kımda gösterdiğin uh·i hisleri takdis zl in1 ln d. d zif .• 1 •. Sa't A a ın a ırının evın e yapı an araş- teşe u en t:::omısyon rıyasetıne 05 .. J r 

rin ve manalı gö er e ya ız sar be- ın e va· e gonne t uzcre ı raz, _ .ı l .. 1 ba k Zi t .. d.. .. R fik A l t · neşredilmesi ve hava P ev 
ederim. Jnan bi:r.e, birbirimiı.i ölüml<!re dan b .. 1.. d St kh 1 1 ,,1--· 1.1\ti ı:;;· 0 h tırmuoa c e geçırı en zı evra raa mu uru e rs an ayın bete 

ni Aşkına kanma ana o um en o om e ~.uıgı KU P.uoıne r an K l d da b. . . ed'l · · yapan tayyarelerle muha ı 
kadar seven iki genç her şeylerini sana hi~andan bahsetme sevgili, fanilik, hic~ Kutlu, Berlliı büyük elçiliği katipliği ııdr~ e. a ~ ır cemedıy~tın mev- ıKmış •. ır.. .f . f .. 1.. k , 
horçludurlar. . .. b.T. b 1 . Arif Hikm t p rls büyük ıçu·w· cu ıyetıne ışaıet etmekt ır. omısyonun vazı esı ennı, ma ı mesi mümkün olaca tır. 3 1'W.1 

ra_n •. mnte~, 0~~~ •• ud unh' b'7° aı:_sevifgı. ~~t. ı·-· Ş ek, t 
8
B lgrad elçil.eğ:.: Jı~ı Ahmedilfüruşun itirafatına göre ve iktısadi şeraiti nazarı dikkate ala- Şam, 6 (Hususi) -- 3 ı..- ıır 

D:mitri - Haydi çal Diyana, nşk ebe- mızın hedıyetı onun e ıç ır maua a- b.4.1 ıp ıgıne ev e ' e ı !l Ca- oo· 1 b. . f'lh k'k - k ı k 1 ı 1 b. . • k f"I . zuP ır-· .., 
d lak d . d kl 1 . ti 1 . ..,. F.. 5 1 k Ro b"' .··k y e ır cemıyet ı a ı a mevcut- ra yapı aca mem e ıa arın ma- ır ızcı a ı esı temmu . ti ) ,. ıyettir. l{u ver sen e azız genç, de edemezler. Gel, du a ann a gon- p ıgıne uruzan e çu , ma U} u ............................ , .... ,,, .... ,. h il · . t . l . A d b. geııP -t' 

k h fi! b. ..1 h. tt• o . b. •--t d .ı. ı ·ı--· k" · ı·ğ· Ha dar k 1 Z kt>" N k b 1 1 a ermı ayın etme ~lır.. günü vrupa a ır .Jeı.-aş a meşrep ır u u ıye ır. nw1 tümde yanan cchennemı ır ıuı ~uıa e çı ıgı atıp ı ıne y , onso os- na e eli, evyor aşkonso os uğu mu- SURtY U ek t ev ~ef 
en ş:ddct'i huınmalara göğüs gerdiği alevlendir, aşkın, hakkın şarnbiyle ebe- luk işlerini tedvir eylemek üzere Bi'k- avin konsolosluğuna Saffet, Beyrut bnş- ~ E DO~!ORLAR .. mak üzere buradan har e Jl'le'. 
fakat bir ok ürijkten, bir nezleden ürk- diyen mcstolalım .. Aşkın dili ruhtnn, reş elçiliği kfıtipliğine Izzet, konsolos· konsolosluğuna Halep konsolosu Fnik .. Bag?ad, 6. (H.usu~ı) - !ra.k hu- tir. İzciler Hollanda~ı~ delô ~ 
tüğü görülür. ruha hitap eder. Bir bakış ıstırabın lfa- Iuk işlerini tedvir eylemek üzere Kalıi- Zihni konı;olosluk işlcriai tedvir eylem<.•.k kedu:ı;ı__':tık s~~hıye 1?ler!nde ısbt_ıbehd~hm olan Amsterdam şe rırı p0rİ9 

Çal ynvrum, fı" .. in dediği gibi (bu al,- desi, kalbin feryadıdır. re elçiliği katipliğine Ahmet Ragıp, Pa· Uzere Varşova büytik elçiliği katipliği- . ıa.me uz:_re yırmı beş ta ~ 1• - kampına iştirak edcek ve p11rİg 
şamki ruhumuzu bir daha bulamıyacaw Yanyana, sük\ınumuzun esiri bir göz ris konsolosluğu kançılarlığına Bahri ~ ne Atina - Pire bnşkonsolosluğu kan- tıyacı o]dugunu ve bu tabıplerın kampına iştirak edecek Te dit· .... ı:.ı 
ğız) 50 küsur senelik hayatım bir serap yaşı ummanı, ruhıımun nsumanında mal, Odcsa konsolosluğu kançılarlığı- çılnrlığına Tebriz kaııçıları Kami, Ra- Suriyelilerden olmasını kabul ey· ketleri yoluyle dönecek er ~4V 
gibi mazimi canlandırıyor. kehkeşruıhr, güneşler yaratır. na Mahmut Hamdi, Barselon konsolo:;- tum konsolosluğ knnçılarlığına Mo:r lediğini ve arzu eden Suriyeli tabip- BiR GAZETENiN GIR t 

Gençler, hakiki bir nşkın manası ~- Bak sen de ağlıyorsun Cemal! Bu Juğu kançılarlığına Rüat, Cenevre baş- ko\-a büyük elçiliği konsolosluk ~u- lerin eVTakı sübutiyelerini Irak sıh- YASAK EDiLDİ ı.ııttı ~ 
dur. Rulıun esiri güzdliğe gönlil ver- tek damla aşk ummnnınm belagatine konsolosluğu ınuııvin konsolosluğuna besi kançılan Nuri, Moskova elçiliği hiye nezaretine göndermelerini bil· Şam, 6 (Hususi) -- Be~11irı 
mek, ruha tapmak. Zira orada Allahm nisbetle dilsiz ve sessizdir. Hasip Osman, Halep muavin konsolos- munvin konsolosluğuna Batum muavin dirmiştir.. kan (Elcumhuriyet) gnzet~!)f11i1 
varlığını bulur. Diyana, Cemal Turanı başından tu- !uğuna.Bekir Sıtkı, lskenderiye kon- konsolosu Kamil Emrullah, Londra ŞARKI ERDEN S1YAS1 riyeye girmesi Y?sa~ c,~iııdeLI 

Haydi benim kısık sesimi dinliyece· tarak göğsüne dayadı. Ve böylece ruh- !-lolosluğu knnçılarlığına Snluheddin, büytik elçiliği ktıtipliğine Iskenderlye SUÇLUELARI bd ll h kB"u gazet~ Suredi:>:e.rıcalı ;yı;;uı b1Ji1" 
ğinize aşt.-m, hakikntin ve güzelliğin se- ları kaynaştı. Gece silindi, dağlar sön- Atina Pire konsolosluğu kançılarlığına muavin konsolosu Hikmet Hayri, dere- Amman - mir A u a tara- arı teşvış ıcı neşr 
sini dinlc.viııiz. - BiTMEDi - Etem. Filbe konsoloslu2u kancılarlıf.ı- celcriyle nakil ve tavin edilmislcrdir. fmdan verilen bir emir üzerine rnu- maktadır •• 



Ankarada açılan resim 
sergisi dün kapandı • 

Gediği 
B. Salah Cimcozun fikirleri 

Ingiltere bu gediği kapamak • 
ıçın 
• en 

Çarenin Fransız -lngiliz teklifi olduğunda 
1 l.ondra, 6 (A.A) -- Röyter ajan- kontrol hakkındaki kararnamenin ispanyadaki ecnebi gönüllüleri-ı ,-
lcı·~ın kaydettiğine göre lngiliz hü- mer"iyette bulunduğunu ve binaen- nin geri çekilmesi hakkında devlet- f: 
ıı Unıet rnahafili ltalya ile Almanya- aleyh hududun ticarete açık kaldığı !er arasında bir itilaf hasıl olduğu 1 

h~~ıl çekilmesi~!~ deniz kon~r~lünde söylenemiyec~!ni ~ildirmiştir.. takdirde lngilterenin ispanyadaki,. 
el . 0~n gedıgı kapamak ıçın en Atlee demıştır kı : muhasım tarafların muhasım hak- • • 

Ankara Halkevinde geçen mayısm do
kuzunda açılan birinci birle~ik resim 
ve heykel sergisi dün kapandı. Sergiye 
ntüstakil res•amlar birliğiyle güzel sa· 

ı 
• ı • natLır birliği ve D grubu iştirak etmiş-

e Veriş ı tir. Sergi Maarif Ve~etin'.'.1 .. hirnaye-
sınde Ankara Halkevının buyuk sa-

d 
\!onlarında Kültür Bakanının bir nut
ku ile açılı:nı§tı. 

musır ırı Sergiyi on bin kişiye yakın zi)'a<et~i 
gezmiştir. Ankara halkevi gerek ser
gının tanı.iminde ve gerek halkın re
simlerden istifadesi hususunda değerli 

)'ardımda bulunmuştur. Serginin ka
panacağı SLrada Ulus; urnuml intib3L 
sütunlarmda hülasa etmek istemiştir. 

Bu hususta en sa!lihiyetli olarak ' ·-tekr?lı çarenin Fransız - lngiliz Bütün bunlar gösteriyor ki bü- kını tanıyacağı öğrenilmiştir .. in-
dır ı j . olduğu kanaatinde musır- tün akit ve vesikalar bunlara riayet giltere gönüllülerin !feri. .çağırma- tıınbul mebusu B. Salah Cimcouı rica-
l. " ngılterenin bütün (spanyo( ettirecek müstakil mü.,.hitler bu- Sllll şimdiki beynelm.!el ihtılafı adi 
ııııanJa ..- kli ka k da blllunduk. Sovyet Rusya ile Yugos-

tek b r.ında müşahitler ikame ede- lunmadıkça daima ihlal edilecekler- bir dahili harp. şe. 'ne so ~ esaslı lavyada açılan Türk resim sergilerini 
"''ıl ~ lımanlara girecek bütün ge- dir.. !bir tedbir teakkı etmektedır. • ., er k ahf il F de tanzim etmiş olan B. SaLih Ciıncoz 
•-ı• ı ontrol etmeleri teklifini mü- Eden şu cevabı vermiştir : Diplomatik m e er ransanın 
"'<la b 1 ınuharririmize şunları söylemiştir: 

D·· etmesi mümkündür.. Evet ••• Orası öyle .. Fakat bu hu- ihtilaf halinde u unan taraflara •- Halkevinde açılan bu sergi ~a-
fra ı~er taraftan lngiltere general susta Portekiz hükümeti lehine ola-

1 

muharip hakkı verilmesine itiraz yet iyi, parlak ve muvaffak bir eserdir. 

ııın ıı oya muharip hakkının ta- rak bir fark gözetmek mecburiye- etmeg· c devam edeceğini ve gönül-nı Kıymetli eserler ekseriyeti. te~kil edi-
tekf asına da muvafakat edebile- tindeyim.. 1 lülerin geri çağırılması meselesinde yer. Herkese iftiharla göstereceğimiz 

oldll. Bu zatlar memleketlcrind•• tablo
lariyle ve tedri• kıymetlerirle tanınını 
kuvvetli şahsiyetlerdir. Ken°:iilerind<'n 
büyük şeyler ümit edebilfriz. Gençler •• 
mizin de bu hocalardan azami istifaie· 
ye çalışacaklarını temenni etmekteyim.• 

B. Salah c;,..,cozdan sergideki esld 
ve yeni ekollar üzerinde ne düşündük· 
lerinl sorduk; dedi ki: 

- Yenilik ve eskilik kabul etm?I\ 
Bence aranılacak şey güzelliktir. Bit 
eser eksikliği için güzel olmaz. Güze!· 
lik nered" ise oanat hakimiyeti orada• 
dır. Hangi okulun eserinde zevki bedi· 
iyi tatmin c<lici bir güzellik blllıır.;, it 
onu se\·er \"e takdir ederiz..> 
Sayın lstanbul mebusundan şark ile 

garp arasındaki estetik telakkisini ' 
etınclerini ı·ica ettik. Kendilerinin ga .. 

nat felsdesine taallük eden Lu mev
zudaki degerli mütalaalarını naklet· 
mckte büyük bir fayda mülaha1.a cdi· 
yorduk. üstadın cevapların• aynen nak· 
lcdiyomz: 

llaıı •r. Ş.u şartla ki bu mesele Is- Londra, 5 (A.A) - Kabine ak- de logiltereye müzaheret edeceği- mümtaz parçalar da vardır. 
ti afadakı ecnebi gönüllülerin rre- şam toplanarak lspanyol meselesiyle ni tahmin etmektedirler.. 1 Bu seferki sergide bir hususiyet daha dir. Bu da tamamen Rai..,.,n'a tabidir 
da h~~ma~ı meselesiyle ayni zaman- meşgul olmuş ve hariciye nazm B. Siyasi müşahitler aşağıdaki sart- ,·ardır Memleketteki bütün sanatkar- Avrupa o kadar Raisonne is.ler yapm•-

c- Asırlarca garpta Raison, şar!·.b 
Sentiment hakim olmuştur. P.Jn~-mn<ın 
hikmeti vüoudu Perspective de de.«;ın• 

<Uledıl · Ed ·· k" d · .. - . 1 · "' 1 . sın.. en geçen cuma guo u a emL mu- lar altında bir anlaşmaga varılabile- lngil~ l'ıışvekill Çemberlayn ı lar gl'Up ve ekol farkı gözetmeksizin tır ki bütün medeni keşifler bu ruhl lı~· 
letj n~~tere kendi ticari menfaat- dahale komitesi toplantısından son· ceğini zannetmektedirler. : 1 hül.;:...., •• , ~:inüllülerin geri çağırıl- hepsi de sergiye iştirak etı114lir. Sanat Iett n çıkmışttr. Teknik Raisonun malı· 
ı:"ra~0 ~l~ması hususunda general r~ ~asıl olan yeni vaziyeti olduğu 1 1 __ Neticede deniz kontrolünü mas.mı kabule ~a~ırdır .... Buna mu- lulrlarınıızın Halkevi çalısı altınia bir- sulüdür. H•lbuki şark Sentimental .,ı. 
ve B'lba sıkı temaslarda bulunmuş gıbı anlatmıştır.. 'd t enin mümkün old • kabı! B. Mussolını son gunlerde Po- !eşmesi ve bir Lsanüt manzarası ver- duğundan iman ve his üzerinde ;.JemL.« 

ı o • d k' d · Lo d 6 (A A) F f' · ı ame e m ugu · ı -, denle . cıvarın a ı emır ma- n ra, · -- ranea se ırı tah kk k ettiği takdirde ko t 1 polo D'ltalia gazetesınde gönüllüle- mesi bence büyük bir muvaffakıyellir. tir. Bu sebeple şarkın hususiyeti pe)'· 
teit, rınde lngiliz madencilerinin Corbin bu sabah Eden ile kontrol I a ul 1. I kled'~ rok rin geri çağırılması kabul edilemi- Bu tesanüt bir ilerleme funili olacak- gamber yetiştirmektir. 
•lla ardavazifelerine başlamaları hu· meselesi ve ademi müdahalenin akı- spanyo I '.mal I narına tna ı ecela yeceğini yazdığından ltalyan hükü- tır Avrllpa da bugün Raisondan yorul· 

Un b' la bet' h kk d .. .. .. .. ıve beyne mı e nezare memur rı , · 
Londra ır6 (aAn Aş)ma yaApmıştırK. 0ı .. a mf' aNgor~11şmuHştudr.. ·ı bu limanlarda ecnebi gemilerini metinin bu ~u.shu~ta m

1
. uvkafakat ce-ı Bu toplanma şunu da ifade eder ki muştur. Şarkın da Sentiment'dan yorul 

llıara. • . -- vam a- un se ır evı e en eraon ı e k h kk l'k buh.ı cak 1 vabı vermesı ı tuna ı ço şüpheli- her sanat sahası bu memlekette serbest- duğu gibi. Garp Sentimeot aramasa k<> 
eeı •• · ıl bugün başlıca lspanyol me- Fon Nöyrat arasında yapılan müla- arama a ı'nf~ mRa ı ııa -\dir .. Valensiya hükümeti gönüllüle- tir, okullara engel konmamış bilakis şuyor. Tabü şark ta Raison P"'lindedir 

~ıy e rn J ı h · · k tt t ·ı· f" · · 1 !ardır Bu teklı ın omada ve Ber k f' · n~ eşgu o muş ve arıcıye a an sonra ngı ız se ırının span- . .. . . • .. • . . . - , rin geri çağmlması ey ıyetı ademi hepsi de ayni kuvvette himayeye maz- Sanat, hislerin işlenmesi değ.I midir' 
•llall Edene bu hususta bir çok yadan ecnebi gönüllülerin geri çe- imde ıyı k~rşılandıgı .. o~_renılmı~tır. mdahale komitesi tarafından tek- har kılınmıştir. Endüstrideki mevaddı iptidaiye yerini 
f~t sorulmuştur. Bir ~';'ha- kildiği takdirde hükü~etinin mu-\ 2. -- Denız ~ontrolunun terk~.d'.~· lif edildiği zaman bu teklifi derhal Maarif vekilimiz sergiyi açarken Türk estetikte hisler tutuyor. Garp şarkten 
rafa da rnebus. ispanyada her ıkı ta- hasLm ta_raflar.'.n m~~arıp hakkını ~'."''.~e .mukabıl F r~nsa yalnız g_";" kabul etmişti.. B~na ~uka~il. nas- sanatkarlarını bir yandan takdir etti, endüstrisi için ham madde, sanatı için 
ade . rnuharıp vasfının tanınması, tanıyacagını soyledıgı hakkında do- oullulerıo gen çagırılmasını degıl yonali-t hükümetı aynı teklıfı red- bir yandan da vukuflu direktifleri>·le de his arıyor. Şarktaki minyatürler, ha· 
tet;f'.:tu rnüdahal~ prensibi ile kabi!i laııan şa~ları . İngiliz diplo~atik ayni za?'an.~ tayyareler hakkın~ detmiş,tir .. Bununla beraber iyi ma-

1 
Kemalist rejimin estetik ve kültür üze- lılar. daha birçok sanat eserleri ise ::is

teni P olmadıgını ve bunu komı- mahfellerı teyıt etmemektedırler .. da adem• mudahale ve kootrolun lumat alan bazı mahfellerde genera- rindeki serbest ve açık görüşlerinden !erle doludur. Bunlara garbın sald1r-r• 
bir n ademi müdahale sisteminde Londra, 6 (A.A) - Havas ajan· tatbikini ısrarla istiyeceklerdir. j lin fikrini değiştirdiği söylenmekte-1 sanalkii.rlarımızı haberdar kıld" Bu casına inhimaki sebebini izah etmis ol· 
tdipı:nunzam tedbir olarak telakki sı muhabiri bildiriyor : : Haber alındığına göre Alman dir.. 1 vesile ile arzedeyim ki vekAlet geçen dum sanırım. · 

t:q etınediğini sormuştur.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••;•••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••111••••••••••••••• 1 ••••••••••••••• yıl güzel sanatlar akademisinde me\•- Garp s..-ınatı Perspective de Sentiment 

Ve fakn bu ~ual~ cevap verm_emiş Sovyetlerı tanımıyan devletler lcut kıymetli muallimlerine . i!aveten Perspcelive de couleur arıyor. Yapıl:ııı 
"alin at bugun bır çok hususı ah- 1 Avrupadan değerli hocalar getırmek su- bütün tecrübeler böyle izah edilebilir 

~;~~rr~~~.:;;~~:d~:~!~~:~ Eden lngiltereye ait olmıyan suallereıre~eı:::~eyf:d~~;:::ıi lngilt~İ·e cUlus> 

B· .nu •oylemıştır. 

~~~!;!; it:~;:· ::~~;t;~sıh~~ cevap veremiyecegv İni söylemiştir siyadan para almış k~~~a:ğ:~:::9C:."a~~~~:u 
(;',an et erı de dahil olmak üzere Nevs gazetesi yazıyor lngilizce «Neva. gazetesinde okun• 
<ılllp s:I - lngiliz teklifine müzahir Londra 6 ( A.A ) - Avam 1 muştur. miştir. Silah satan müesseseler mahafi- muştur : 

E'.Q madıklarını sormuştur. kamarasında bir istizaha cevap Eden bu mebustan icap eden Eden Fransız. Sovyet paktı linde son günlerin en büyük !ati- İngiltere hükümeti bu hafta, Brıtwı· 
•İnin en, Ademi müdahale komite- veren Hariciye nazırı Eden mufassal iıahalın kendisine hakkında da bunun etrafında fesi Alman silah fabrikaları «Krup- ya imparatorluğu dahilinde yapilan 1t.-l· 
~ni b~tasıl bir karar ittihaz edece- M il I . d • b I b pun» -Almanyanın lspanyol meşru yan propagandasına kuvvetli bir muka· 
de Pı emediğini ve fakat her hal- i et er cemiyetıo e aza U·. veri mesini rica etmiş ve u cereyan eden bütün müzake· helede Lulunmak kararını verdiği ıa· 
1 O t k 1 d 1 ti d · · b · 'd ti' 1 k 'k 1 d B • h k hükümetioden siddetle nefret etme-İfler re iz hükümetinin bu tek- unan ev e er en yırmı eşı· yo. a tev ı o unaca vesı a- re er en rıtanya ü ümetinin • man ne ~i\.ıi bir tedbir alınacağını 1 r· 
l'ııi)ttr tnuarız bulunmadığını söyle- nin Sovyetler birliğini tanımak lan büyük bir itina ile tetkike devamlı olarak haberdar edil· sine rağmen - lspanyol Valensiya- kes merak ediyordu. 

· · · d dan para almış olmas•clır.. k ~'-'-' ısı· · lsııa'n I istemediklerini söylemıştır. hazır huluadu~unu beyan et· ğini söylemiştir. Mussolini, en= < · arnıyetin hl· 
llıan Yo sahilleri açıklarında Al- Muhafazakar mebus Ramsey l Mesele şöyle olmuştur : Krupp misi> olarak ilan ettiğindenberi taş·,ı 
b .. I Ve ita! h ·ı · · B d k" 7 1 ·· · Danima k d propagandası Britanya imparatorJu-:.u 
t'~Unll yan arp gemLerının mezkur dev(etferin bu hattı ha- u cese ıme aı"ttı"r. muessesesı, r a or usuna müslümanlara tevcih edil· 
'-<len ? .. bulunmadığı sualine de I . top satmıştır •• Bu techizat için ödi- dahilindeki 
A..lıııan llhgun Akdenizde hiç bir reketini Sovyetler bir iğı tara· yecel< parası olmadığından, Da- mi, bulunuyor .. 

~nnetf _ _arp gemisi bulunmadığını fıodan bu memleketlerde pro- K ı 1 k ta nimarka hükümeti, ordunun eski En salahiyetli menbadan öğren.il. 
Si, s'.gını söylemiştir. paganda yapılmasından ileri 0 a J ya a şıyan c. ese•ııoplarını satmağa ve alclığı .. paray_la ~~t~i:~örP~~nl~~~!teremh!'::ı:ıi, ~~: 

"ereıı t:-ı?clair'in bir sualine cevap gelip gelmedig" ini sormuştur. K t b ı öd 
r 1 "-<len Akd d h b k d ruppa 0 an orç arını emege Hindisıan ve Afrikadaki miialüman· 
to Ün ı:n eniz e iç ir ont- Eden lngiliz hükümetine ait • h •• • t• 1 1 d ika . . B .. . 1 ~ntrot"evcut olmadığını fakat bu ın uvıye ) an aşı ma 1 rar ve'"'.ıştır •... unun uzerıne ların ruhani reisi Ağahana müracaat 
~ilıııek~n diğer her tarafta idame olmıyan meselelere cevap ve- 1 Antrep şehrınde bır acenta vasıta- edecek ve kendisinin bu hususta mühim 
lır., e olduğunu beyan etmiş- remiyeceğini söylemişlir. siyle eski toplar satılmı' ve l.oı oynamaaını istiyecelr.tir .. 
L Loyd C Bunun üzerine mezkur me- htanbl•I, 6 (Yeni Asır• Telgraf) - Haliçte köprüye yakın bir Kru fabrikasına ödenecek mil<- Kendisine tabi olan müslümanlar 
n p k 1 pp · · t dd" .. · · 
d
lldlldu orç, ortekiz - lspanyol bus lnnilterede yapılmakta olan mahalde denizden bir cesed çı arı mıştır, Cesed

1 
tefessüh etmiş darda para elde edilmiştir.. on~nhemrınbı 

1
ere ,uttıudzcle yeArı~e hgetır-

lltd Uda k t (" " d b" h . . ... ... ·ı meg azır u unrna&.ta ır ar. ga anın 
llrut on ro un tamamen Sovyet propagandan hakkın a ır alde olup henüz hüvıyetı ogrenı eınemiştir. Bu topları satın alan müşteri, !nüfuzu karşısında ftalyan radyo istas· 

tııllnllr .. nıuı olup olmadığını sor- S z il k b ld • ~, icap eden tedbirleri alıp ov- ..• a~a ının bir cinayete ur an ° ugu tahmin edilmektedir. -bittabi kendilerinden iki misli fiat yonlarının lngiliz tebaası müslüman 

au~~ kontrolün filhakika bu- yet hükümetinin nazarı dikka· Ö.unun boynunda kolalı yaka vardır. Cesed Morga kaldırılmış istenen- lspanyol cümhuriyeti hü-ı ahali üzerinde bir tesir icra ebniyece:.; 
• '~' olduğunu ve fakat bu tini celbed 'p etmiyecel!"ini sor· ve zabıtaca tahl<ikata başlanmıştır. lkümetiydi... muhakkak görülmektedir .. 

•yursun! inin huzurundan dokuzdoğurarak, :lele- nunca vermekte aciz gösterdiler. Vakurane odayı bir aşağı bir yukarı 
- Sabaha kadar beklerim! ta kaçtılar. Defterdara: - Siz de tuttunuz evden çıkarıp, evi dolaşmağa başladı. Defterdar yerlerden 
- Gündüz mü uyursun? - Seni vali istiyor. mir! ettiniz öyle mi? binlerce temennalar çakarak çıktı, git· 
- Hayır paşam! Akşama kadar yine · Dedikleri zaman defterdarın etekleri - Emir Istanbuldan geldiği için.. ti. 

kol gezerim! ! ateş almıştı. Bin besmele, Lin Kulbü- - Peki madam bu evler vergi bor- Odada, Subaşı ile Böcekbaş• el pen~• 
Katırcıoğlu hiddetle bıyıklarını bur- 1 vallah okuyup üfüyerek Katırcıoğlu- cundan miriye geçti, nastl oluyor Ja duruyorlardı. Katırcıoğlu bir hayll ge-

'r du: ınun ~anına giren defterdara Kalırcıoğ-'satılmayıp boş duruyor? zindikten, düşündükten sonra, nihayet 
~n : Tok Dil Tefrika No: 71 - Be adam sen eğer gece uyurnıyor- lu bagırd.ı: - Sahibinin borcu fazla, evin paha- onlara hitaı> etti: 

san, gündüz ayak iıstU uyursun, gün- - Bre sakalı kopası köpek! size cmr- sı aşağı olduğundan teklif olunan para - Peki ağalar! Siz de gidiniz şimdi 
be<t; düz uywnıyorsan gece sokakta sızar· ettiğim şeyleri neden olduğu gibi l'Ç- ile kimse henüz almadı da onun için.. Dediğim gibi beraber bir kol gezmek 
'.\la Böcekbaşı cevap vermeğe haztrlanır- sın. Bu ne akla sığmaz söz. Yalan iste- mazsınız, ben kapanan, yıkılan evlerin - Sahipleri nerede şimdi! için emrimi bekleyin, dedi. Onlar• tla 
~ t\llıaı/ Pekı Böcekbaşı! senin adın ken, Subaşı da Böcekbaşına bakarak ıniyorum. Anlıyor musun. Yalan<lan sahiplerini, velev çocuk ta olsa defter• - BazılarL şehirde, bazıları dışarıya başından savdı. 
~· 3<>~~ diye sana Böcekbaşı diyor- kinayeli bir gülüşle acele ilave etti: nefret <'ttiğim kadar hiç bir şeyden et- yazarak, sağ olanları karşıma getirin çıkıp çalışmağa gitmişler.. *** 
tıı laıa;:a gjd'da böcek mı yakalıyorsun. _ Çarşılarda yankesicilikten, hırsız- mem.Ve eğer şu sözlerimi duyan Katırcı demiştim. Subaşı söyledi ki bunurlu - Derhal şehirde olanlara evleri 13- Istanbulda ikilik gittikçe artıyor vo 
~ a~lıvors'.P0, ,çekfrge, fare, kurt, rnw·t lıktan geçilmiyor, her gün evlere hır.ız oğlu yalanını yakalarsa seni Cobcuya sen alakadar olmuşsun, dün defter v<'- de edilecek. Dışarıda olanlar için de bir vak'a çıkmasının yakın olduğu bil· 

~-aı,,.., 10~1 ' · giriyordu. değil kendi kırbacının altında gebert- rirken neden bunu bana söylemedin, imkan dahilinde şu birkaç ay içinde h:ı- diriliyordu. 
tı kaJıa.ı; u-ı.un keyfi tutmuştu ve _Allah Allah! meğe btraktr. Doğru laf et! Bugüne ka- ne oldu bu iş?. ber salınıp memleketlerine dönmeleri Veziriazam Murat ağa ile Kösem sul-
lt l'cıoı:ıuııu l:Ülürordu. Böcekbaşı Ka- Fakat Böcekbaşı da birdenbire kıza- dar yapmadınsa yap! Günde, yirmi dört Defterdar yerlere kadar eğiliyordu: ve evlerine tekrar sahip olmaları söy- tana tamamen zıd giden bir kethüda 
~ aıı...,,0 1 n bu halinden cesaret alarak rak söze karışti: saatlık günde üç nöbet takımı değiştir, - Devletlü paşam aff..Uılmekliği.ni lenccek.. bey belirmişti. Turhan sultanın çok va-
e~&.r;. Uı.r~ Pulat gibi pazuları şişirip _ Paşam bizim htrsızlar, yankesici- sekızer saat, gündüz ve gece, çarşıyı, yalvarmm. Hatırımdan çıknuş bulunu- - Borçları? kını ve mahremi esrarı olan bu adamın 

ereı.;, uııe kollarını bağladığını seyr- ler göz görmeden yaparlar, fakat Sul1a- sokaklerı !:ol gezsinler. yor- Filhakika buyurduklan gibi bu - Borçlar• defterden silinecek, zi•a başına Muslihittin (ağa) ile A7Jz (ef~n-
ı'" il ı afı da .. .. g"re soyar Titreıneg· e korkudan rengi deg"il ken· deflerı' de ben tuttum. Esasen bu ınallar bir imoın devlete oturduğu evin paha- di) ve arkad--ları toplanmışlar, onlarm aı)0 e i! d şının esn a mı goz gore o - -, 
~i'ka ~ek~vlctlüm! dedi. Istanbulda !ardı. Fakat hamdolsun adınız şu şehre dini bile atmağa başlıyan Böcekbaşı: mir! olduğu için biz de alelislami... sından aşkın bir vergi il~ bir .. sene içi!l- satvet ve nüfuzunu gören Yen.içeri 3f.a· 
!\ı: ç "ila" ı Vardır. Bu Böcekbaşılar yayıldı yayılalı ben Cobculara eskiden - Emir sultanımındır!. Kalırcıoğlu defterdarın sözünü kese- de borçlu <ılamaz, bu zulumdur. sı da bu tarafa geçmiş, bunu gören bek-

"il• ••te ve 'ld' il dedi ı f ( ) dah ih 1 • da 1 ı~~ "Yet ol • rı ı. Burası da münı- verdiğim hırsız ve yankesic' erin a DiyebildL Katırcıoğlu bu kızgın ha- rek: - Afları hakkında Istanbuldan er- taş ağa i · tiyar ıgı sırasın •3-
ı..;.~ ~•kb dugundan ötürü beni bu- yüzden bire indi. tiyle: - Miri olduğu için mi? Bu ne de- man murat olunur mu? şına bir hal çıkarmak korkusuyla bu 
~ ... 0ilik, sa ~· ettiler. Hırsızlık yun- - ~kolsun sana! Yarın Subaşı ile - Hadi bakalım! çıkın, vazifelerini-

1
mek? Nasıl miri oluyor? Ne oldu? S:ı- - Hayır! ben emrediyorum. Ben tarafa geçmiş ve Veziriham Murat a~a· 

ta, L Y•uzluk 1ts· · ' iml be b 1 •el ain bırakın 1 d "''t.'ı! f 1 • a ılik, sarhoşluk, şehri gezeceğiz, sen de biz' e ra er ze dikkat istiyorum. Dediklerimi unııt- hiplerinin hiç veresesi yok mu idi? emrettim bu böyle olacak. Mesuliyet yı a eta Y ız lŞ ar ı. 

!~' lteıııeıı a an oldu ınu.. olacaksın! IAki.n aklında olsun, bir gün mayın, sabahın erken vaktinde sizi ko- - Paşam arzedeyim. Bu evlerin sa- bana aittir, Size emri yerine getirmek Kösem sultan bu vaziyetten haber-
tııı, •tıc, hoıı. Yakalarsın değil mi' Meın- hangi gün olursa olsun seninle bir gece nağımda bekliyorum, giderken uğray•n hipleri devlete vergicc borçlu idiler. düşer. Hadi bakalım. B"§ka sözüm yok. dar olmuştu ama, ne çare ki Yeniçeri 

~t? ,~•lınedp·ı evvel bı; saydı- gezintisine çıkacağım, gecenin her han- da bana defterdar• gönderini j - E? IEv sahipleriyle göriişmekten şimdi vaz- kuvveti o tarafı iltizam ettiği ve saray• 
ço"' ınu idi? BiTMEDi gl saat!?-~• haı:ır ol! Sen ıtece kaçta u- Subaşı, Bö~ekb~ı bu kahraman vali- - l<endilerinden borcları talep olu· geçtim, anlamış bulunuyorum. - -



---~=~---==:~ .... - ..... ==~~==~==:=====------·--

Adliyede, mahkemelerde kulağımıza çalınanlar Maksim Gorkinin haya 
ince Mehmet 

ateş etmekle maznun Fahrinin 
ıehrimiz Ağırceza ma}ıkeme· 
sinde muhakemesi neticelen
miş, silahı katil kasdile atma
dığı ve korkutmak maksadile 
ateş eylediği anlaşıldığından 

Ye hidiaede tahrik de bulun· 
masından bir gün hapsine 
ve Ômerin kahveye sarhoş 
geldiği ve rezalet çıkararak 
Fahriyi suça tahrik ettiği, bı· 
çak çektiği anlaşıldığıodao 5 
gün hapsine karar verilmiştir. 
, .........................••.........••..• 

Balı kesirde 
Bir Ebe mektebi açıhyor 

Balıkesir, 6 (Hususi)- Sıh
hat ve içtimai muavenet ve
kaleti tarafından Balıkesirde 
bir ebe mektebi kurulmasına 
kuar vermiştir. Tıp fakültesine 
bağlı bulunan ebe mektebinin 
bütün dersleri burada okutu
lacaktır. 

Şehrimiz doğum evine bağlı 
bulunacak olan bu ebe mek
tebi için Sıhhat Vekaleti 5000 
lira tahsisat göndermiştir. 
Mektep yakında açılacaktır. 
Sıhhat Bakanlığının bu karar1 
Balıkesir balkı tarafından bü
yük bir se ~inçle karşılanmıştır. 

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

[BORSAj 
Uzum 

Ç. 
27 Esnaf bank. 
13 J.Kohen 
11 M.J.Taranto 
51 Yekun 

Fiat 
11.325 13.50 
15. 17.50 
16. 16. 

448325~ eski yekün 
448376,1~ U. Yekun 

Zahire 
883 Ç. Buğday 5. 6.25 

8 ,, Arpa 3.75 3.75 
34 " K.D. 6. 6. 
50 Ton Bakla 4.3135 4.3125 

100 Ç. Susam 16. 16. 
4471 kilo 

73 Çuval 
'l4 fi. Yapak 43.50 56. 

Enteresan bir dava DOST IŞI 
Birinin onheş, diğe

rinin iki sabıkası var 

Genç delikanlı barda tanıştığı kızın 
~özlerine işık oluvermiş .. 

Paralar suyunu çekmiş .. Paraların bitmesi işin mühim 
tarafı değil... Sonrası kötüye varmış .•. 

Geçen sene Turkuvaz ba
rına genç, yakışıkla bir deli
kanlı dadanmıştı. Haline, et-
varına bakanlar, bu delikanlı
mn varlıkla bir sima olduğuna 

kanaat getirmişlerdi. Filhakika 
Bar'a devam ettiği günden iti
baren, akleriılerden bir bayan
la alaka peyda eden bu deli
kanii, Bar'ın müdavimi olmuş 
ve genç kızın füsunkar nazar· 
)arından bir türlü kendini ayı
ramamıştı. 

Bu gencin vaziyetini tetkik 
eden Bar sahip ve garsonları 
bunun bir mirasyedi olduğuna 
hükmetmişlerse de, bilahara 
ktmdisinden aldıkları malümata 

göre, lzmir ve ha valisi beledi
yelerine elektrik ampul ve le
\'azımı komisyoncusu oldukla-
rını öğrenmişlerdi. Fakat haki
katte bu gencin komisyoncu 

değil, bir ticarethanede tezgah
tar olduğunu öğrenmişlerdi. 

Şimdi asıl meseleye gelelim; 
Alberto adını taşıyan bu 

gence, günün birinde Tayyare 
piyangosundan tam bin lira 

isabet eylemişti. Alberto bin 
1iray1 almış ve kendisine çeki-
düzen vererek Turkuvaz barına 
devam etmeğe başlamıştı. 

Bu bin lira, pekaz zamanda 
suyunu çekmiş, ve bardan bir 
türlü ayrılamıyan Alberto, kon
sumasyon ilcretlerine karşıhk 
olmak üzere bara ampul ver· 
meie baslamııtar. Bu am1?_u!lar, 

çahşbğı Burla ticarethanesin· 
den bir bavula yerleştiriliyor 
ve postabanenin önilne bıra-

kılan bavul da, garsonlardan 
izzet tarafından alınarak bar 
sahiplerine veriliyordu. Alber· 
tonun. vaziyeti çok geçmeden 
nazarı dikkati celbetmiş ve 
ticarethanede yapılan bir kon
trolda yüzlerce ampulun nok· 
sanlığı anlaşılmış ve abnan 
tertibat üzerine, Alberto cür
mümeıhut halinde yakalan· 
mıştır. Alberto bu suçtan ve 
bar sahipleri Ihsan, Hüseyin 
ve garsonlardan izzet ve Hacı 
Halil de hırsızlık mali bilerek 
almaktan mahkemeye veril
mişlerdi • 

Bu davanın muhakemesine 

başlanıldığı zaman, muhakeme 
safahatı çok enteresan ıekiller 
almış, Alberto vaziyeti olduğu 
gibi atlattığı bale, bar sahip
leri ve garsonlar: 

- Şunun kılık ve kıyafetine 
bakanlar, kendisinin b8yle bir 
hırsızlık yapmasına kanaat 
getiremez! 

Demiılerdi. Bu işde tica· 
retbanenin mildüründen tutu
nuzda, kapıcısına kadar bir 

çok ıahitlcr dinlendi ve mü
dafaalar yapıldı.. Nihayet. 
Sulh ceza hakimi Naci Erel 
dün bu davayı neticelendirdi 
ve kararın1 tefhim etli: 

Okunan karara göre, mliş· 
tekilerin Albertonun lı&çil~ten 

beri ahlak Ye seciyesi hakkın .. 
da hnsnü şahadetioe ve ken
disinin bicbir mabkftmiyet)e 
şaibeli olmadığı alAkalı mer· 
cilerin cevabından anaıdma
sına ve bu hareketinden dolayı 
hazar bulunduğu celselerde 
elim bir iztırap içinde nadim 
görünmesi ve barların gizli 
muhitinde ve artist Perizahn 
şehvani igfallerine mağlüp 
olan bir çocuğun Tayyare pi
yangosundan bahtına düıen 

mühim bir p~raya da aldana· 
rak kaybetmiı ve tecrübesiz
liğin verdiği gafletle borçlan
dığı paraları ödeyebilmek için 

ıeciyesinden fedakirlık yapıp 
hırsızlığı göze alışı ve hiçbir 
tazyika maruz kalmada derhal 
bildirişi ve ödemeğe Amade 
oluşu ve müdafaaıımn bu nok· 
talara matuf sebeplerinin varit 

görüliitü itibariyle mahkümi
yetin infazının yereceği in ti· 
bahı hilen ve müe11iren temin 
eylediği kanaatile Yerilen Ye 

yaşından indirilen bef ay hapis 
cezaıunan teciline ve diğerle• 
rinin beraetine .• 

Bu karar, Albertoyu sevin
dirmiş, ve memnuniyetle mah
kemeden ayrdmııtır. 

ADLtYECl 

Suçu sabit olmadı 

M. Gorki, edebi faaliyetinin ilk a 
• 

farından itibaren yeni bir sosyetenı 
müjdecisi olan inkılapçı sınıfın bi 
mümessili sıf alile sahneye çıktı 



L_ttMMuz ÇARŞAMBA 1931 -
FAVSTA Sosyalistler 
............................... Chautemps'in 

muvaffak ol-Yzzan: Mlşel Zeval~o 

-so ' masını istiyor 
~~Papa Sikstin yüksek ve nüfuz.- aklımdan sana söyliyeyim mi?... L'HUMANlTE : 

• 

u bır Senyörün huzurunda bulunduğu- - Söyle bakalun. Chautemps, halk cephesinin ikin-
n~ anlaınıştL Mösyö Pcrctri ise misafıri- - öyle ise dinle ••. Şu Pardayan kav- ci kabinesi olan yeni kabineyi tet-
: bUy~ bir iştiha ile yemek yediğın-1 gadan başka blrşey düşünmiyor. ı kil etti... Başvekil Elize sarayına 
b "~ ıyl söz söylediğinden başka hiç - Hakkı da var ya!.:. Sonra?··· giderken ttöyle söyledi : «Halkın is-
r.~Ylll farkında değildi. Yemek bitmek - Sonra mı! .•• Haydi şuradan bıra-, kl . d k tl ba~ l 1 k .. t 
~ ik . . te · erme sa a a e g ı ı gos erc-
ile ,.,. en DUk Dangolem geleli. Kıroas kıp gıdelım. k l bu kabine halk cephesinin 

•ikvik te beraberlerinde idi. Uşakla- Pikvik hançerini çekti: ce 0 an .. • .. 
1"tn ikisi de birer çift tüfenkle bir tak.:n - Dinle dostum. Savaş b=ışlamaclan programını m~mkun mertebe ta-
~bancalar ve harp edevatını beraberle- önce kaçmak alçaklığını ya~rsan daha hakkuk ettinnege çalışacakhr.. Bu
lind~ getirznışlerdi. ı çabuk ölüme atıimış olursun. ÇünkU, nu da içtimai h~y~tta sulh v~ sü-

'1oayö Peretri bunları görünce giil- ben seni suallerimle öldürmeğe karar kun ve iş havası ıçınde yapacagız •. » 
lllekten kendini alamadı: verdim. ı Bu taahhüt, komünist partimi-
d - liay Allah eyiliğinW versin! ..• Ol- Kıroas derhal aklını ba~ına topladı. zin merkez bürosu tarafından izhar 
ed~Ça uzun bir muhasaraya mukabele Pikvik'e sad~k ~alacağına ~~ . ver~L 1 edilmiş bulunan temennilere uygun 
Yors c:k derecede tertibat almış bulunu- Tep~en a~agı ınerken de ıçıru çekıp dü~mektedir. Bu temenniler de. 

unuz. kendı kcndme mırıldanıyordu: 1 k "k ·ıı t• • t'kbal" . 
- ·t·L· • .. mo ratı mı em ısı ını ve 

b ..:.mın olunuz ki muhasaradan daha - A:... vucutlnrımız, oklar, mu;- F h ll f tl . . k 
ily"k ' · ransa a tının men aa erın1 o-u bir hMiso ile karşılaşacağız. rnklar veya tabanca kur:şunlariyle de- . . . . • 
- ~e' z ed" ki,Mös- Iik deşik olacak öldükten sonra iyi rumak endışesıyle izhar cdılrnışler-

~ö d . .. •• ann ıyor musunuz · d' 
0 Giz... beslenmek neye yanyacak. ı. ·• 

ltu~~vet ... Zannediyorum ki, bu akşam Kıroas bu söylcnişin de farkına var-1 Sosyalist partisinin kategorik 
Çuk bir ordu Senrok-un dibine l!ele- mıştı: noktai nazarı da budur .• 

cek. Artık gerisini siz di.işUnün... "' l - !ri, yarı semiz iki adam parlak bir 
1 

Umumi iş konfederasyonu da 
~~ayan bunu söyledi. Ve omuzlarını ölümle ahreti boylamıya yaramıyac;ık .. ayni temennilerde bulunmuştu •• 8 t~ 1 lki adam kılise civnrında birer nok- Bundan başka halk cephesinin mil

d ııoSyö Peretri çekilip gitmenin dalıa taya yerleşerek Scntenere kapısını ta- li komitesi yalnız kendi programının 
11~ olacağını düşünmeğe başladı. Aı-1 ıcıs:u.da ~.a~~a~.ıl~r. Gece olı~u~ Kıro.:ıs hükümetin progrnmı olarak muha
.,. l>ardayana karşı hiç şüphesi kalma- ta ışın gurultusuzcc geçeccğını wnma· ı f d"l . t lehinde bulu kla 
.. l!itı ~!! w k 1 B .. "d' U aza e ı mesı a nma 

· 'ıiVValyenin silahlanmış nrkadasla- ga muştu. u umı ı uzun s mıe- "k 'f I · d ~ ·tdir 
~görUnce meselenin ciddiyetini a~la- di. Birdenbire bir bölük asker Pariskn 1 tı a ey cmış ~gl 1 

k.. d 
~Q. B' l ... n er arsısın ·· ihtiyar kraliçenin sarayına dön- çıkarak kilisnya doj'.,tru ilerlemeğe baş- ız er, ma ~· I d da ioz-
~eği. ~il muvafık buluyordu. Burada ladı. . le~ini ~u~an ımse er en eğı i~ .. 
d' ncUsınin vücuduna ne ihtiyaç olabilir- Bunlar kırk kndnr askerle :J beygır Bızler ıst~s~asız olar~k her ~eyın 
~ Bel~i bir serseri kurşun ... Bir hanger tarnfınd~ çekilen bir nr:badan ib~'l"c~ imkan dohılınde ~~dng~mu ıddia 
~~;?esı .. Aınnn Allahım diye düşündü. idiler. Silahlı nskerler degırmendekilerı etmiyoruz, fakat mumkun olan bir 
~~ Papa kendisinin ôlümUnil haber yola getirecekler ve otuz çuvalı araba- şeyi de kolay kolay bırakmıyoruz .. 
~··· ya koyarak Gizin evine ~al:fodeqk- Biz muvaffak olmasını istiyenlcr-

ta.~0~ö Pcretri böyle düşünmekle be- lerdi. deniz, fakat bu muvaffakıyet, prog-
... er cesur bir adamdı. Hem hazineyi Manivel bu nskerlerin kumandasını tahakkuku ile olmalıdır E _ 
•qulıaf ~ ,,,_or .. . al y d d M ramın • .sa 
b ı_, aza etmek hem ae hiçbir müruuat uzerme m~ı. anın a a orever pratik sahada karşılaşılmakt' 
eıueın '·-' ~ B . ·ı Kl K.r .. ti ~ sen a IÜtn e~ln bu fevkalade işi üz.erine ussı ı e ern ve ose yur yor"\~· _ k"'ll . 

i . ak İstiyen adamı iş başında gö17nı:;k Baskın herkese karşı gizli .tutulacaktı. o!a? mu~ ~ C1'm, P~f ~amın ~~: 
~~ değinnende kaltiıağı tercfo etti. O Faknt şu askerlerin arasında da maske:- bikındckı agırlıktnn ı en geldıgı 

eUn hfldises· ı· Ak ti tü P 'k 'k li asilzade göze çarpıyordu Bu zat Dük meydandadır •• fle t... ız geç ı. şam s ı vı · · . . M }' · · d d b · 
""ll'oas birer gitli nöbetçi sıfatiyle dö Gizin kendisi olup mücadele esna- a ıye ışın e e U vazıyet mev-

~kun dibine gönderildi. Si15.hlı veyn sında hazır bulunmak ve 'çuvallardan cuttur •• » 
t iihsız gelccc:k çctclcd bunlar haber ıve- hiç birisinin kaybolmasına meydan vpr- -liiü«· ;;..._,. 

ikl~l"di. mem~k maksa?1~le geliyordµ. • ,sa biz :oe ytıparız? 
l!itj ikvik neşeli, Kıroasın surntı tıslktı. , 1'..rosc Parıslı o1up S~rtclmı k?+i - Nı~ olncnŞ, muharebeyi de ıµak-

nctsi sordu· ' Ulımındnn sıyrılın~ Krosenin a~aba-: .. _ d . M"" .. Şö'--1 b'-' - ı . . · . ,__ d ~· ..... n scyıc enz. osyo vınye ~ n~ 
Çını nedC'n çekiyorsun?; sındandı. O, Gızc parlillnento a ı mu- +,..; 1 ak !.:-..1 • 

1 
.eli., 

- 'l' ı·· • i · h k • ı 1 eli zare"'r o ar gu:..ıuermemış m J • 
...ı· a ıın aksi tecellisine teessüŞPr haliflq:::-i aber verme buretıy e en - ~'~ - ~ k1 '-. 1-= .. _...:>

1 ~\IJYon.- . . • d" . h' t g· 'şt' '"un.3.,.- - rı...ıroas a mı oaşına topıa, soz e--...... ,. sını sev ınnış ızmc c ~ ı . .o = . . 
il - Asıl teessüf olunacak sensin. Sqp:ı. başb, güzel de rançcr kullanıyordu. nn na~usuma dokunuyor. Haydı koşa· 
e ke ..... :ı.1 • l , __ ...._· Bel d 1 G' •- _, d- B til kumnndanlıg·mn lım dilşmanlann gelmekte olduğunu 

tuı ··~crın Aınuı go erden rur- ız .... rann an :ıs hab lim 
J> Up böyle ru:ızik adamların l'nnına k.l- tayin olunan Jak fo Klcrk iyi silah kul- ~r ~-er~ · 
ılandıktan ve sopa yerine günde dört lnnan ücretli bir hay<luttu. Vasıta'- . Pıkv~k ılerl atıldı. Kıroas ta onu ta· 

deta Ycınek "cdikte · ~-ır e siyle dtisınanlarını öldürtcrel~ Htihnr kıp etti. Fakat birkaç adım atar atmnz 
tee..,..:ıı• " n sonra yı.µe ,,,,.. m :. ~ '-ük"ldil V ... 1 ··sı k 
___,~ediyorsun ha!,... ederdi. ayagı u u . cya oy>e go e~~ 

. - Ben öldükten sonr~ onların hep- Hlilasa Hnnri dö Gizin dBrt rususi istiyerek iki dizi Uzerlııe çöktü. Pıkvık 
•ı neye Yarar. . müşaviri de bu kafile a~ıncla idi. yalnu başına yoluna devam etti. Koşu-

: Ahmak neye ölecekmişsin. Giz Sikstkentin kcndLc;i için. getirt~iş yordu. . . 
..,, Çünkü harp edeceğiz... Pikvik şimdi de vermekten vazgeç~ ~ldugı; Kıroas kalktı baş ~c;ağı Senrok kilı-
Cork · . ':.. milyonları nlmağa giderken buyuk ha- sasınn doğru k~nıağa başladı. Bu 'sırn• 
~Us ının, inkılapçı Gorkinin do- yaller altında titriyordu. Bu serveti ele da askerler de kilisayn yaklaşmışlardı. 

Onu da müjdeler.. geçirince Katt>rin dö Midiçiyc verdiği Askerlerin nynk tcslerini işitince titr~ 
İtlkıfa ~anlar ~~rl.d Rusyadaki sözü bozacak, üçüncü Hanri aleyhine dl. Kendisini mahvoldu sanıyordu. fu-
llıakı:çı sınıfın bırıcık yazıcısı ol- şiddetle hareket" geçecek, pnrlamento- rl0 r kilisayı dolnşarak Kıroasın 1u 

tejitn· . !'almıyordu .• Koca Çarlık daki muhaliflerini para ile satın alacnk· lunduğu dönüm nokbsına girecekleri 
olata.k ıçı~de biri~i~ ~~list y~ıcı tı. Epeyce znmandanberi aylıkları ala- sırada o, kendisini Jillisayn do~ A.ttı. 
ku 0 d ~ne o gorunuyordu .. Çun- madıklarındnn dolayı sızlanan, baş !".al- Pcnçereyi dirseğiyle kırarak ~çenye 
tlıutlak evrın Rus .edebiyatı r.ea}izme dırmağa başlıyan iki alayın ~laca~n- gird.~. Manivelin adamları geçmiş Kıroa
devi d olarak ıha net etmıştı.. O nı da hemen ödiyccekti. Para ıle hır or- sı gorınemişlcrdi. o, kurtulduğunu tah
'.tttek r e r~list yazıcı olmak de- du kuracak, muharebe ccfocek, Hanriyi min etmiyor, korku içinde titriyordu. 
lesin·o devrın keskin sınıf rnücade- esir ederek tahtından indirecek kendi- Hatta korkudan kulağına bir takını fı-

ı, t-L "f k • . } 1 "etrn k •uırı etme sı~ın. aynen si tacı giyecekti. sı lı ar geldiğini sanıyordu. 
iilllin~ dernektir .. Bu ise Çarlık re- Bu düşünceler Favstanın hazırladığı Kıroos şaşırarak sokulacak bir sıçan 
doğu ın ::Yıkılı .mı, yeni bir devrin plfuıdan başka bir~<'Y değildi Dük dö deliği nramağa ba.şladı. Karanlıkta ki
Vak1 !lunu söylemeğe müsavidir. Giz değirmene çıkarken, yirmi sene- lisanın her tarafını muayene etmekte, 
lama <ı 0 devrin yazıcıları içinde denberi bir saniye aklından çıkarma- bu esnada sıralara, sandalyelere çarp
~t d nıen tnürteci olmıyan unsur- dığı Fransa tahtını ele geçlnneğe gidi- makta idi. Hemen bunların hepşi ken· 
lttica a ::yd~~ değıldi. Fakat bunların yormuş gibi bir vaziyet alınıştı. ':yni dislı)e birer dil§man gibi geliyordu. 
ladar ~Şmanlığı, anla.şılmıya.::a.k zamanda Papa Sikste karşı kalbınc;le Sanki büyük bir ordu kendisinip peşi-
ltıı~Pç lkuphcmdi. Bunlardaki in- siddetli bir kin ve nefret vardı. Çünkü ne düşmtiştU. 
tif ~~) ~e realizm düpedüz tah- ~nun gönderdiği memur, Papanın l)ir Dev gibi Kıroas elinde .sandalyeler 
ıt:1Grt:ct rnı~ bir _haldeydi. Gerek çok paralar kaybederek parasız kaldığı- ıayallere hücuma hazırdı. Bağırıyordu: 
tıf edil b~r cdcbıyata, gerekse. tah- nı bildirmişti. • • w • • .. , • .- ~~ adım daha bakalım alçaklar-
~§! ~ış bu dekadan edebıyata Doğruca Roınadan gcldıgını r.o~ liyen Bır kışınin üzerine on kişi ha!. Ha! ... 
'l\kiıa ınucadele eden biricik adam memur, bu tebligatı yaparken Favsb- Biri dalın yuvarlandı. Acıyın baha acı-
0rı dJ_çı, realist Gorki idi.. Gorki, nın bir mektubu, paraların gelmiş oldu- yın... Adam öldilrüyorlar, haydutlar. 
t~li<l'll~z.uncu yüz yıl Rus klasik ğunu haber veriyordu. Manivelin söz- Yetişin ... 
~1Cik 'hın: en iyi taraflarının - bi- lcri de bu mektubu teyit eylemişti. Pa- Hayallerle mücadele eden Kıroas bir
~1.ıtlı, 1 akıki varisi idi.. Çocuklu- panın neden bu paraları vermekten denbire yere düştü. Uwktan da birkaç 
lcrj~ g~b~nlar a~asında,. ~nivers~te: vazgeçtiğini bi~ türlil kestiremiyor: Eu silah b~den patladı. Si.liıh sesleri, bu 
l'eqlızl'll· . eserlerı, Gorkının tcnkıtçı esrarengiz hiidıseye monıı vercınıyor- adamı blisbütün deli etmişti. 
.. F'aka~";\ en iyi örnekleridir. du. Verdiği karar şu idi: Korku içinde can ncısiylc bütün l:ıtv-

tun hu na romanı Corkinin bü- _ Benden <'.slrgcnen parayı benim vetini toplıyarak taşlara nsıldı. KaldJI"
kcttıcladı eserlerinden de bir baş yu- elime geçirmckliğiın .mutlaka lazımdır. dığı bir taşın altında bir delik vardı. Bu 
~0ltu~u:·· A~a romanını, gerek on Eğer Siksct te bir gün el .ne düşerse delikten aşağı atladı. Bir Tavşan bile 
len, R cu Yuz yıl klasik realizmin- ha'lına geleceği düşür.sün. bu derece sıçrıyamazd.ı. Ayağı bir taş 
k:rinden crekse Görkinin diğer ~ser- Hareket ve icraat plfinı gayet sade merdivenin basamaklarına ilişti. Bağı-

1 ~aPıcı ayı~an şey, bu fomanda- idi. Göze çarpmamak iç.in pek az insan- ra, bağıra buradan da aşağıya ind{. ö-
Aııa ' ınuspet ı-ealizmdir.. la değirmene hücum edilecek içeride nüne bir tünel çıkm~tı. Karanlı~ta yer 

~İ.isPet tornanı, yeni bir realizmin, bulunanlar kamilen öldürülecek, cu- altındaki bu tünelin nereye çıkacağını 
İ·ldir.. G yk!>ıcı bir realizmin ifade- vatlar arabaya yüklenecek, Gizin ko- bilmiyordu. J{cnö.i ayaklarının : çıkar
~ tea}~. ı . bu romanında sosya- nağınn getirilecek. · dığı sesi bile düşmanlarının ayak sesleri 

a bug·· ını. Yaratmıştır .. Bu sa- Pikvikle Kıroas askerlerin intizamla zannediyordu. Kafası kocaman bir tok
~r 'Ya~ılun bılc bundan üstün bir ilerlediklerini görünce Pikvik arkacla- mnğa çarpınca yere yuvnrlandı. Bayıl-
"· ~nininnıhrnıştır.. şına seslendi: dı. 
~ı ıibi, G ~klı olarak tavsif etti- - Haydi deP.irmene dönelim. Pikvik ise değirmene koşmaktan d.C-

bi l.ı~Uau ~r 1
• Rus klasiklerinin so- - Şu adamların yanıbaşımızdan sıy- kadaşınm kendisini takip edip etmed1-

~11'lcisidir.~ B sosya~i~ . ya~ı~~lann rılıp g~e.lerine izin vermek daha iyi ğinin f~rkın:_ varmamıştı. Tam deği.r
,~~rılar 1. unun ıçm tamı, olmez değil mi? Onları arkalarından seyrede· mene gırecegı sırada arkasına baktı.Ve 
._hl ıat .. 
~ ~a la caının en bapna yazı- riz. hiddetle bağırdı: , 

rn rdan biridir.. - Ya değirmende mücadele bqlar- - BİfrrMfli - • 

D. No. 936 - 558 
Gayri menkul mallann açık 

arttırma ilinı Madde 126 
BERGAMA iCRA MEMUR

LUGUNDAN: 
Açık artarma ile paraya çev· 

rilccek gayri menkulun ne ol· 
duğu: 3 hektar 4003 Metre 
Mu abbaı mıkdarında bir kıt'a 
tarla 

Gnyri menlmlün bulunduğu 

evki, mahallesi, sokağı nu

marası: Bergama eğrigöl köyü 

beylık mevkiinde Tapunun 9.8 
tarih ve 44 nu~arasmda 

Takdir olunan kıymet: 400 
liradır. 

Arttırmanın yapılacağı ver, 

gün, saat: 13 • 8 - 937 CUMA 
günü ttaat 11 - 12 de Bergama 
icra · dairesinde: 

1 - işbu gayri menkuHın 
arttırma şartnamesi 2- 8- 937 
tarihinden itibaren 558 numa• 

ra ile Bergame icra dairesinin 

muayyen numarasında herke
sın görebilmesi için açıktır. 

ilanda yaııh olanlardan fazla 

malumat almak istiyenler işba 

fartnameye ve 558 dosya nu• 

mara9iyle memuriyetimize mü· 

racaat etmelidir. 
2 - Arthrmaya iştirak için 

yulcarda yazılı kıymetin yüzde 

7,5 nisbetinde pey veya milli 

bir Bankanın te~inat mektubu 
İevdi edilecekti.r: <124) 

3 - Jpote.k sahibi alacak

lılarla dij!er alakadarların ve 

· irtifak hal<kı sahiplerinin gayri 

menkul üı:erindeki haklarım 

hususile faiz ve masrafa dair 

·otan iddialarını işbu i1an tari· 

hi~den itibaren 'yirmi gün için· 

d~ enakı ,müıbite!erile LirJikte 
memuriyctimiie bildirmeleri 

i~ap eder. Ak!li halde hakları 
tapu si "tile sabit olmadıkça 

.. salış bedelinin paylaşmasından 

lıariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde art

brmaya iştirak edenler arttır
fua şartnamesini okumuş ve · 
lüzumlu malumat almış ve bun-

lan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar oJunur!ar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağml· 

dıktan tonra en çok artbrana 

ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetio 
yüıde yetmiş beşini bulmaz ve-

ya sabş istiyenin alacağına 

ruclıanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bcnlann o 
.gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz· , 
laya çıkmaz. a en çok arttın 
nın taabbüdll baki kalıı.Ak 

lizere arttırma on beş gü.a da
ha temdit ve" on beşinci günü 

aynı saatte yapılacak arttırma· 

da, bedeli satış istiyenin ala

cağına rüchanı oTan diğer ala

caklıların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacaklan mec

muundan faıiaya çıl<mak şar

tile, en çok arttırana ihale 

edilir. Böyle bir bedel elde 

edilmezse ihale yapılamaz. Ve 

satış talebi düşer. 

6 - Gayri mekul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı 

vermeı:se ihale kararı fesholu

narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiı olduğu bedelle alma-

g-a razı olurtıa ona, razı olmaz 

veya bulunmazsa hemen on beş 

gUn müddetle arttırmaya çıka

nhp en çok arthrana ihale 

edilir. iki ihale arasındaki fark 

ve geçen günler için yüzde 

beıten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar aynca hükme 

la.cet kalmabwa memmi1eti-

·ılELYINATDR 
iJVLUNHA.YAH EVXASASI, -

Mtkrop hırauıdaA 8aha korkuludur~ 

Paranız.ı kasada sakladıtınız clbt 
.rı»"ecaklerinlzl do 

aotuk hava dolaplarında muhafaza ediniz. 

.... 
:fkl defa az lş1emekl• 
la1nı rand6macu veren• 

V /5 sene GARMttil ı'JecAne ootuk hava dotaplaril 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLA DA : Ahmet Sabti Acarsoy 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkiltkte Telefon 3206 

Sabık Tevfikpaş:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
Jzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade lidil man• 

zmalı çok temiz 11e .emniyetli yegane oteldir. 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
.Dl~ESDNEI~ , BANi{ ŞUBES1 

IZlY&iB 
.MEHJ\~Zl : IH<:IU~IN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuiiar 
ı:;~ı maye ve ılı tıya t akçe l 

165,000,000 Hnyhsmnrk 

Türkiyeı.le Şnbelori : TS'J'Al\ B lJ l.ı ve 1Z1\11 H. 
1\1ıtıırdn ~u1Jelcıi: J\AHIHg vo ISIO~NDEHl\"'t<: 

Bor tiirlii hnnlm muaıoeHitnı ila vo knbul oder 
c AJ,l\1ANY .A])A ~eyahat, ikamet, 1alı il ve 

nı:oı. TERMAHK Fa1ıhr > 

J. KALOMENI 
Caıi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 

IZMIR 
Her cins el ve elektrikle 

müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi· 

nallı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 

kaydedilir. 

l?MSSfiHQEWHE 1 DIŞ TABiBi --, 

A. Halim Bayer 
Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağustostan iti
baren hastalannı kabule ba~
hyacaktır. 

Birinci Beyler Numan za
de sokak N o. 4 

Telefo~: 3453 1-15 

miıce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde (133) 

Tarla yukarıda gösterilen 

13·8-37 tarihinde Bergama İl'ra 

memurluğu odasında işbu ilin 

ve gösterilen arttırma şartna

melİ dairesinde ıablacağı ilin 

oluaur. 2267 (1255) 

iç Hastalıkları mütehassısı 
DOKTOR 

Celal Yarkın 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar· 
hır tütün satış deposu karşı
sında 65 numaralı muayene· 
hanesinde hastalarını kabule 
ba lamıştır. Telefon 3956 

Evi : Göztepe apartmanı 

karşısında No. 1018 
Telefon : 2545 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Yeni Asır gazetesinin 26·6· 
937 tarih ve 9585 numaralı 
nüshasının yedinci sahifesinin 
ikinci sütununda çıkan ilanda 
Homdinin lbrahimden olan ala
Jacağınm temini tahsili iç n 
açık arbrma suretile sablığa 
çıkarılan ipotekli gayri men• 
kullerin {Bocanın Altunay so• 
klğında) kain olduğu %İkrcdil· 
miştir. Mczkür gayri menkul• 
terin (Bocada Kızılçulluda Os .. 
man ağa - Vezir sulan deposu 
ittisalinde Altunay sokağıoda) 
kain bulunduklarının ayrıca 
derc'ne lüıum görülmüı oldu
ğundan keyfiyet tavzihan ilin 
olunur. 1256 2271 ·-------Hususi muallim 

ilk ve orta okul öğrenci· 
ferine öz.el bir öğretmen 
istiyenlerin gazetemiz ida
re memurluauna müraca· 
atlan. ' • 



:Mdıife 8 

işçi aranıyor 
Enstitüden eyi derecede me· 

zun olmak şartile on tane işçi 
aranıyor. Taliplerin şık atel-
yesıne müracaatları. 1259 

Dikkat 
Deniz kenarında iki 
ay için kiralık ev . 

veya pansıyon 

IZMJR BELEDIYF.slNDEN : 

Cinsi miktarı Fi atı 
L.K. 

lzmir demiri 4000 ki. 13,50 

Lama demiri 200 " 13,50 

35X6 
Çember demiri 100 ,, 15, 
25XS 
Yuvarlak demir 100 " 
8X5 
Poyra yerli ma:ı IOOad. 1 00, 
50 No. 

aranıyor Dingil yürek 

Karalaşdan Güzelyahya ka- 1 marka No. 50 
15 " 23 00. 

dar olan kısımda bahçesi de- Lama demiri3X1 400 ki. 13,50 
niz.e dokunan iki ay için ki· " " 6X2,5 400 ,, 14, 
ralık bir ev aranıyor. Pansi- Tek araba sustası 10 ,, 45 00, 
yon da olabilir. Alikadar1a- yürek marka.No.50 
rm, Saman iskelesinde, iş Nallık 10X3 200 ,, 
hanında Üzüm kurumu vası· 3 çeyrek yuvar· 100 ,, 

16, 
15,50 

tasile bay Nazım Ziyaya ad· lak demir 
reslerini bildirmeleri rica olu- 12 milimlik yuvar · 200 ,, 14,50 

1 3 ( 1250) Jak demir 
• -Bnmur ...... mlİİlmillllilıiıııılllmıiıı .. • 
" 1 Çelik ana .susta 200 

" 
45, 

Gayri menkul açık artırma 
ilanı. 

Salihli İcra Memurluğundan: 
Salihlinin Kırveli köyünün 

dede taşı mevkiinde vaki 2 
iıektar 1683 metre murabbaı 
bir kıt'a tarlaya yeminli ehli · 
vukuflar tarafından takdir olu· 
nan (1760) lira kıymeti mu· 
hammenesile 4-8-937 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 
14-15 de ihale olunmak üzere 
açık artırma ile satılığa çıka
rılmıştır. 

işbu gayri menkule ait şart· 
name ilan tarihinden itibaren 
808 dosya numaramızla herke
sin görmesi için açıktır. 

Artırmaya iştirak edenler 
muhammen kıymetin yüzde ye-
di buçuğu nispetinde pey ak
çası tevdi edeceklerdir. 

Tayin edilen zamanda gayri 
menkul tiç defa bağırıldıktan 
sonra en fazla bedel verene 
ihale edilir. Aksi halde on be~ 
gün temdit ve on beşinci gü
nü ayni saatle en çok bedel 
teklif edene ihale edilir.Yüzde 
yetmiş beşi bulmadığı takdirde 
salış talebi düşer. 

Daha fazla mal:imat almak 
istiyenlerin yukarıda yazllı 
dosya numaramızf a her }{Ün 
dairemize müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

irtifak hakkı sahiplerinin 

demiri 

50 lik kapela çift 20 çift 2 50, 
çifti 

Yukarıda cins ve miktarları 
ile muhammen bedeli yazılı de· 

mir malurnesi başkatiplikteki 
şartname veçhile 16·7-937 Cu
ma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ibafe edilecektir. 

Hepsinin bedeli muhammeni 
bin sekiz yüz on beş liradır. 
iştirak için yüz otuz alta bu
çuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

30-3-7-10 2162 (1202) 
Gaziler caddesinde Tahir so

lrnğında 4 ve 6 sayılı dükkan 
ve ahırın enkazı müteahhide 
ait olmak üzere yıkılması işi 
20 - 7 • 937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli iki 
yüz elli dokuz lira on iki ku· 
ruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisli
ğe, iştirak için de yirmi iki 
buçuk Jiralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3-7-10-14 (2220) 1223 

Cinsi Mıkdarı Fiati K. 
Kulak cıvatası 2000 aded 7 

100X14 gayri menkul üıerindeki hak· 
larmı hususile faiz ve masrafa Kapak cıvatası 1500 ,, 3 

dair o!an iddialarını ilan tari- 60X7 
hinden itibaren yirmi gün için- Cıvata 40X9 1000 .. 
de evrakı müsbHelerile birlikte "Yarım ince somun 200 kilo 
bildirmeleri lazımdır. aksi hal· Somun 5X8 400 ,, 
de hakları tapu sicilile sabit 3 çerek somun 100 " 
olmadıkça artırma bedelinin Rodela 5X8 300 ,, 
paylaşmasından hariç bırakı· Çivi 8 ve 5 400 

11 

lırla r. U 261) santimlik 

Paris taküJtesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket lıastarıesı dış tabıbı 

Muzaffer Eröğul 
t 'E 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
·-·---ıı:::ll•Eii•iilllls+iE-.,..:m 

SATILIK HURDA DEMiR, 
MADEN, iSKELE TORNIKE
LERI, DEMİR BORU VE KÖ
ŞEBENTLER VESAiRE~ 

lzmirde Karşıyaka • Bayraklı 
ş\>sesi üzerinde kain Bayraklı 
tersanesi namile maruf mahal
de bulunan hurda demir, ma· 
den, iskele tornikeleri, irili 
ufaklı demir boru, demir kö
şebentler, tahta ve demir ma
karalar, muhtelif anahtarlar, 
zendr kilitleri, d es lere, burgu 
vesaire 10 Temmuz 937 tari-
hine rastlıyan Cumartesi giinü 
saat oiı birde aç ık arttırma su
retile satılacaktır. Alıcıların 
yüzde on teminat vermeleri Ja-
zımdır. Fazla izahat afmak is· 
tiyenler Gazi bu:varında 8 nu· 
marada DemirelJi hanında avu
kat Salime müracaat edebilir
ler. Ahcılaran tayin edilen gün 
ve saatte mahallinde bulum.
cak heyete müracaatları ılan 
olunuı. 1257 2272 

Teker cıvaUısı 2000 adet 1,75 
7X90 

Galvanizli saç 400 kilo 20,SO 
8 numara 

Fırça beygir için 50 aded 50 
Kaşağı 50 ,, 14 

Yukarıda cins ve mıkdarile 
muhammen bedeli yazılı demir 
malzemesi başkatiplikteki şart
name veçhile 16 - 7 937 Cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile iba1e edilecektir. 
Hepsinin bedeJi mubammeni 
sekiz yüz. otuz dokuz liradır. 
iştirak için altmış üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene ~elinir. 

30-3-7-10 2161 0203) 
] - Ahmed ağa mahallesin

de Anafartalar caddesinde Pi
yaloğlu hanı önünde belediyeye 
aid 172 - 1 sayılı mahaUin sa
tışı baş katiplikteki şartname 
veçhile 20 - 7 • 937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale e-:lilecektir. Muhammen 
bedeli dört yüz liradır. iştirak 
iç'n otuz liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

2 - Beher metre murabbaı 
elli kurustan yüz altı lira yet
miş beş kuruş muhammen be
delle 95 sayılı adanın iki yüz 
on üç buçuk metre murabba
ındaki 104, 105 savılı arsaları-

T h ık ... d ' aşra a ına mu1 e ...• 
Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 

tekmil asri konforu havi 

Yeni 
9 Eylül 

Park Oteli 
Beynelmilel Fuarı 

münasebetile şimdiden yaptığı büyük değişikliklerle 
1 temmuz 937 tarihinden itibaren açılmıştır. 

Fiatler çok mutedil, servis gayet mükemmeldir. Aylık 
kalacak misafirlere ayrıca tenzilat yapılır. Otelimize bir de
fa misafir olanlar bu hakikatleri tasdik ederler. 

Müdiriyet 

1 

MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Dosya 
No. V"a K. 
195 
196 

Rurnova Atati1rk cd. 8 e!!ki 10 vPni No. Ju Fv lRO 
Kara Osman O*'. hanı icinde 26·6 eski No.fu dükkan 75 

197 O~manive cd. Kara Osman Oğ. Hanı üst katta 
26 • 79 No. 1u Oda 37 50 

198 Kemer Cd. 208 numaralı arsadan müfrez 220 eski 
No. Ju ana 51 

199 Bayraklı Salhana Menemen Cd. 35 eski 10 No. lu 
Maö-aza 65 

?.00 Halkapınar Ka~ıthane Cd. 250 - 2 e~ki No: Ju Ev 50 
201 Karşıyaka Osmanzade int1kaın So. No. 14 Reşa· 

cHyeden 33 numara alan dükkan 
202 Gatiler Kemer Cd. işçi sokak 208 numaradan 

24 

müfre7'. 222 No. lu Arsa 10 
203 Oruç Reis Kirpi sokak 28 e!lki 19 !a i numarah F.v 65 
204 KızıJçullu Güneşdere Şimendifer crl. 15 taj No. lu Ev 24 

Yukarıda yazılı emvalin s~ne!\k ic~n'ar• 15 güe miiddetre 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 12 • 7 - 937 Pa1artesi günü saat 
15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne mi1racaatJarı. 

2101 (1177) 

•• 
Tabiatın Şifa em baları 

Seferihisarın senelerdenberi herk es tarafından tanınmış 
etrafının yeşilliği ite güzel manzarası ve daimi surette akan 
berrak sularile şöhret alan ( Karakoç) ılıcaları on haziran· 

dan itibaren açılmı ştır: Müzmin romatiıma ve kum hasta
lıklarına şifası tecrübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek isti· 

yenler Birinci Kordonda eski ( Ford garajında ) Seferihisar 
otobüslerine müı acaat et sinler. Telefon 2361 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 19-7-937 tarihinde Pazartesi günü 

saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazar
lık usulile üç sene için ayrı ayrı ldray verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat yatırmaları 
ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri 
olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona reü
racaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

1 - bmir Basmahane istasyno içinde büvet, muhammen üç 
senelik kira bedeli 525 lira muvakkat teminah 3938 kuruştur. 

2 - Karşıyaka istasyonundaki biivet muhammen üç senelik 
kira bedeli 210 lira muvakkat teminatı 1575 kuruştur. 

3 - Karşıyaka büfe kahvehane muhammen üç senelik kira 
bedeli 600 liradır. Muvakkat teminatı 45 liradır. 

2211 
. . . ,.. . .. . .. ~ .. :,. . .,.........._. . . . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins toptan ve perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktadJr. 

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

1 - 1 •• .; •• ... . . 
nın satışı başkatiplikteki şart

name veçhile 20 • 7 • 937 Salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 

için aek"z liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge· 
Jinir. 

3 - Beher metre murabbaı 

yüz elli kuruştan üç yüz elli 
dört lira bedeli muhammenle 

87 sayılı _adanın 236 metre 
murabbaındaki 15 sayılı arsa
sının ve beher metre murabbaı 

yüz kuruştan yüz yirmi Jira 
bedeli mubammenle 87 adanın 
yüz yirmi metre murabbaındaki 
on altı sayılı arsasının satışı 

başkfıliplikteki şartnameleri 

veçhile 20 • 7 - 937 Salt günü 
saat on altıda açık artırma ile 
iha1e edilecektir. İştirak için 
otuz beş buçuk) liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encüme· 
ne gelinir. 

4 - Senelik kirası otuz altı 

tıW'"t'~7i1~~--~--~ .... 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

Iıklan miitahasaısı 

Doktor Operator 

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

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

lira bedeli muhammenli Turan • 

Menemen caddesi üzerindeki 

benzin satış yerinin bir senelik 

kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile 20 • 7 - 937 Sah günü 

saat on altıda açık artırma ile 

ihale edilecektir. iştirak için 

üç liralık muvakkat teminat 

makbuz1J ile söylenen gün ve 

saatte encümene gelinir. 
3-7-10-14 t2221J 1225 

Bir Gripin a!madan evvel -- -------
lsbrabıo ve ağrının en · 

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

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

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

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
BBISTO L 

BEYOGLUNDA 
1 

Bristol Otel 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY O ER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id•· 
reısile bütün Eğe ba1kma keo· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanları 
kendi evlerindeki rahatı bu• 
Jurlar. 

Birçok b uEuıiyetlerine ilnvet 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

~- ,, 
TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda 1ıı:.,ı' 
tuvalet !abunlarmı, traş sabunu ve kremi ile gUz:ellik kr §1' 
lerini kullanınız . Her yerde ntalmaktadır. Yalnız toptollc•~' 
tıtlar için bmirde Gaıi Bulvarında 25 numarada um~~ 9 

teJik Nef'i Akyaıılı ve J. C. Hemsiye müracaat edıoıf.·~ 
Posta Kut. 224 Telefon e:456 

;w ıaıeaw 11 a $ 
Milli Emlak Müdürlüğünden : . ıı 
No. Lır 
193 Göı.tepe vapur iskelesi 7~di:1 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına bidayetcn ve te·tib"J 

haddi layikle talip çıkmadığından 1 - 7 - 937 tarihinden 
1 ,,,r} 

bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin her P~''' 
ve perşembe günlerinde Milli Emlak Müdürlüğünde toP· 
komi~yona müracaatJan. 2268 (1254) 



-
N. V. Fratelli Sperco j 

V ~r. apuru Acntası F. il. \1an 
Zee & Co. 

l)er 

Ray ALE NEERLANDAIS 

F KUMPANYASI 
DElITSCHE LEY ANTE LINtE 

HAMBURG ratelli 
l'RrfON CHtOS vapuru 2 temmuzda bek-

lip BUrgaı vapuru 9 te~uzda g~- leniyor .. Hamburg ve Bremen li
lnaniarı . . .. V ama - Kostcnce h- manlanndan yük çıkaracaktır. 

SV ıçın Jiik alacaktır. AMERtCAN EXPORT LtNES 
Bt;NSKA ORIENT LlNlEN The Export Steanubip corporation 

lb {\KALAND motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz-
ıı:t beldenınekte olup Rotterdam da bekleniyor. N6 vyork ve Baltimor 
liru~I - Gclynia ve ıkandinavya limımları İçin yük kebul eder. ze için yük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9 temmuz-

GLUGA, POl.SKA A.8. da bekleniyor .• Nevyork için yük 
K - alacaktır. 

ltCfftsT AN m;ran~uı AMERICAN EXPORT LINES 
lb\lıda bekıenın ~apu:u A em- The Export Steamahip corporation 
Cdynı. D e e 0 up nverı- Pire Aktarrua11 Seyri Seferler 
)\ile ~ antzig limanlan ıçın EXCAMBION vapuru 2 tem-
StRvıCE M · muzda Pireden Boston ve Nevyork 

StJ ARtTtME ROUMAtN için hareket edecektir. 
~ Ma CEA VA vapuru t4 temmuz- EXC~ODRA vapuru. ~6 tem
lban~ ~ : Cenova ve Marıilya li- muzda Pıreden Nevyork ıçm hareket 

•çın yük alacaktır. edecektir. 
tı·\' olcu kabul eder. SEYAHAT MODDETt 

4r llndaJri hareket tarihleriyle ilin- Pire - Boston 16 Gün 
.dala de~· iklik Pire - Nevyork 18 Gün 

Uli1et kah~' terden acenta mea- SERViCi MARJTtM ROUMAIN 
btJı etmez. Bucarest 

~taleJJi \fa?.la malfunat almak için DUROSTOR vapuru 31 tem-
1\calt ~erco ~·~ur acentaama mü- mı:zda bekleniyor .• Kösten<"e, Suli-
l'tıi lnıesı nca olunur. na, Ga1atz ve C.alatz aktarması Tuna 
.,, FON : 4142 I 4221 I 2663 limanl<\n için yük alacaktır. 
-- • JOHSTON V ARREN LtNES Ltd. 

D• H k • • Livepool 
lŞ e lffil DROMORE vapuru 18 temmu?.-1 ~ ~ 1 da Liverpool ve An ven limanlann-

K uuu l la L Nacı ~~~:.-=~~.:~!:~~~~ 11 SOC. ROY ALE JJ()Nr.ROtSE 
Danube Maritim 

ff ORTA ÇSU DUNA vapuru 10 temmuzda bek-
liastaı lenivor. Bel~d,Nov'~ .. ,ı. Budaı>eşte 

80kak arını Birinci Beyler Bratialava, Linz ve Viyana liman-
tder 36 numarada kabul lan için yük alacaktır. 

SÔahab 9. 12 DEN NORSKE MIDDELHAVS-
ğl d LtNGE OSLO 

R e en sonra 3,30 • 6 BAALBEK motörü 23 temmuzda 
andevü için telefon ediniz 

T bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor-
~ ELEFON 2946 veç limanları için yük alacaktır. 
~~~~~~~~~---------~-----~--~~ 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

Sıhha ecza • es 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karşısında ....... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l<arad 
l'an \ıe .a' havada yaşa-
tlıikt b ınsanlara hastalık 
haşa 0r u aşılayan ne kadar 
rı at 1 e b Varsa yumurtara-
{!de11. e~ber hepsini imha 
~İbi ' b nkara ve lstanbul 
tastan 6Yük şehirlerdeki 
d~ kış~~ hapishane, fabri-
1ht ve mekteplerde 

~cıbuı tn~rkalara tercihan 
~liızdılen yegane ilaç 

?tjinaı " markalı flittir. 
• 4 ı· ~ nı balaı' larr u u d ıtrel·k . 14, 12• 

ı· tıı teşı:n 1 
• kutular, için

ı't'tlik h elı ve sifonlu (20) 
trd UsusA d . . l> e \t ı emır varıJ-
trak e döküm halinde 
( ende 

k ~filZ) v.~ toptan satılır. 
1 tı\'t\!ti . Yuzde yüz imha 
lltd ru haizd· H 
itti arı korun ır. astalık· ft '2 iV\ ( n{N E.N"" T Miz.' 
tl' tahat ınak ve gece· J3"HAnAı· DEPO~ou~ 
\'

1
tde ('\XTijYtaınak için evi- ·~ 

'i. t sağla iZ) bul.ındurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
{!çtn sem tulurnbafarın envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

ncde.n daha ucuzdur Telefon : 3882 

Ş• S. Ferit Eczacıbaşı 

~.n _ ıF A ECZANESi 
llı o"' 1 

c,Ol, ük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
l' Tıbbi müstahzarlar 

lıhh~tllıoılar Dereceler 
~~ 1 

ihli · Arnerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
d.aiına Yaçların hepsi her yerılen çok ucuz 

V llıevcuttur. 

ebolid ı· h l su tas ıye cı az arııun 
znıir müınessilidir. 

1 L A N Olivier Ve Şü. 
Sulh hukuk 937 • 88 LıMİTET 
Bergamanan Atmaca mahal- V p acent&Sl 

leı.inden Simit oğlu Ahmet kı- . a .Ur 
zı Nazire ile muhacir Ahmet BIRlNCI KORDON REES 
kızı Hatice aralarında münaza- BINASI TEL. 2443 
ah ve 150 lira kıymeti muham- Lllermao Lines Ltd. 
mineli . Atmaca . maball~sinde OPORTO vapuru on temmuUla 
kiin ilu odadan _ıbare~ bır bap Llverpool ve Svanseadan ıelip yük 
hanenin şuyuun ızalesı zımnında çıkaracaktır. 
satılmasın-: d~~~ Bergama sulh POLO vapuru on temmuzda 
hukuk bikımfıg~nden sadır olan Londra, Hull ve Anverıten gelip 
24 - 3 - 937 tarı~ • ve 937 • 88 yük çıkaracak ve ayni zamanda 
No.lu ilam mucıbmce ve açık Londra ve Hull için yük alacaktır. 
artırma suretile icra iflas ka- THE GENERAL STEAM NA Vl-
nununun hükümleri tahtında GA TION L TD. 
satılacağından birinci açık art- ADJUT ANT vapuru haziran ~ 
tırma 8 temmuz 937 per~embe da eli Lo d · · ''k -'- -•~ . • . nun g p n ra ıçın yu aıacaK-
günü Hat 15 te ve ıkmcı açık tır .. 
arttırma 24 temmuz 937 cumar- i>ELOS vapuru 11 temmuzda 
tesi günü saat 12 de mRhke- Hamburg, Bremen ve Anversten 
me kaleminde satılması için gelip yük çıkaracaktır. 
tayin edilmiştir: Binaenaleyh NOT : Vürut tarihleri, va-
bu hususta fazla izahat isti· 
yenlerin sataş memuru Berga- purların isimleri ve navlun ilc-
ma mahkeme başkitabetine retlerinin değişikliklerinden me-
müracaatları ilin olunur. suliyet kabul edilmez. 

o 
Masa ve vantilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazan boğucu eıciik
larıodan kurtarır. Masa vantilatorlon üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyata vardır. 

CEP VANTILATORLARI : 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 

Izınirde Nasırdan 

Eczacı Kemal 
Şikayet ayıpdır? 

amil Aktaşın 

sı o e al,, 
NASIR iLACI VARDIR 

ilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi . 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
' lenir, katlanır lurmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

• o '" ·~' • <" \• •.• • L 

Kulağınıza küpe 

EN MÜO"i$ 
\STİRAPTAN 
~ON~A •• · 

olsun! 

Kullanmakla l<abildir ! 

R 
~ .......••.............. ··························································; E Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Hararetı sür'atle : 
E düşilrür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak : 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. : 

• :....................... Kat'i Tesir ....................... : 
icabında günde 3 ka~e alınabilir. 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva luıudur. lnlubaıı def eder. Mide, brığrsak 
ka racigerden rnütn'ellit rııbataııhldarı önler. Ha%Jllı kolay! şbnr. 

ın2iliz Kanıuk ecıanesi Beyo2lu - lstanbul 

Aydın C. müddeiumumiliğinden: 
1 - 9·7-937 tarihinden Teşrinisani 937 gayesine kadar Aydın 

Ceza evi mabkümlerımn beheri dokuz yüz altmış gramdan ve 
muhammen kıymeti 4785 lira olan ve vasati gende 400 adet 
Anadolu Buğdayından yapılmış ikinci nevi ekmeği Aydın Ceza 
evine teslim edilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme açık usuliJe yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktan 363 liradır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 9-7-937 Cuma srünü saat 

10 da teminat makbuzlarile birlikte Aydın C.M.U. liğinde hazır 
bulunacaklardır. 

5 - istekliler bu gibi teahhütlere girebileceklerini Ticaret 
odasından a !dıkları vesikalarla tevsik edeceklerdir. 

6 - Eksiltme ve ihale muamelesi 9-7-937 Cuma günü saat 
16 da C.M.U. liği dairesinde toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

7 - isteklileri daha fazla malümat ve şarh.:ameyi C.M.U. li 
ğinden alabilirler. 

8 - Masraflar müşteriye aittir. 
1-3-5-7 2164 (1207) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü-

Çamaltı tuzlasında yeniden yapılmakta olan tımpzınanm ön 
k'smmda vucuda ge'tirilecek beton havuz ve olukları inşaata 
pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 1852, 11 temin atı 277,82 liradır. Keşif ve şart
namesi muhasebe şubemizde görülebilir. isteklilerin 8 - 7 - 937 
günü saat 15 de başmUdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

'ı256 (1253) 



Sahite ltJ 
YENi ASIR 

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA 1 

Avrupayı yakından alikadar eden bir sual 

a ·ı $otan Kabi esi Yaşıyacak 
Fransanm yeni ba~ekili olan B. Kamil ~otan Pariste l ~ubat 1885 ~ 

doğmuştur. Babcuı Emil Şotan bakanlık tıe parlamento ikinci başkanlı 
yapml§tır. Amccuı Alfons hô.lıi ıenato dza.ndır. iki kardeşi, Moriş tı 
Felib, biiyiik harpta ve cephede ölmü§lerdir. 

B . Kamil Şotan, hukuk tahsilini parlak bir surette bitirmi§ ve 19 ya§' 
d ı.ıı . la k . . t . Bu"" doktorasını vererek avukat Bernar m yanına. ~tıp o ra gınnt§ ır. % 

m havayı çalmakta 
baki kalsa bile 

"Hüküm et, 
devam 

güftenin 

haf aza edilen 
ederse, beste 

değişt~rilmesi lizımdır,, 

da bir müddet kaldıktan sonra 1906 111lmda Tur barosuna yazılmıştır. l9l 
de de Tur belediye meclisine aza seçilmi§ ve belediye reu muavini otmuştıı 
Harpte ıilah altına alınmış, cephede ağır surette yaralanarak uzun :a~ 
ha~tanede 11atml§tır. Harpten sonrcı da avukatlık meıleğine deva.m etmi,dl 

B. Kamil Şotanın doğrudan doğruya politika hayatıncı atıldığı tarih J92d 
dü.r. B. IIeryonun kurduğu birinci Kartel hilkümetinde iç i§leri bakaTU 1 

Briyan kabinesinde de yine bu mevkie getirildi. 1928 mebus ıeçimiı•d• kD 
betti. Fakat bir ıene sonra kısmi ıeçimde iiç gü.n SÜ1'en bir btl§vekilliği 

dır. . . . ı 
1932 seçiminde tek,.ar mebus olan B. K. Şotan bu tanhte tek1'ar ıç t§ 

bakanltğmo getirildi. 1933 ilk kcfoununda ikinci defa. başvekil oldu. Btıfl 
Sta.viski ·meselesi takip etti. Staviski meselesinde B. ,ş'otanm düşmanları 
şicldctle hücum ettiler. O, bütün iftiralara. karşı büyük bir azim ve 1ntl 
netle mukabele etti ve nihayet neticede utanan o değil, dü§ntanlan oldt~· 

Camille Chautemps kabinesi ya-
şıyacak mı~ . 

Bu suali başlıca İngiliz gazetel.e;ı 
soruyor ve cevabını, iç ve dı~ polıtı
ka işlerini tetkik ederek vermiye ç~
lışıyorlar. Deyli Ekspress gazetesı, 
Pariste tetkikler yapan diplomatık 
muhabirinin müsahedelerine atfen 
şu hükmü çıkarıyor : 

- Şimdilik tehlüke yok. . 
Ayni gazetede baş sütunu ıdare 

eden zat ademi müdahale meselesi
ni mevzuubahs ederek, diplomatik 
muhabirinin müşahedelerinin tama
men aksine bir cevapla vaziyeti iza
ha çalışıyor : : 

- Chautemps kabinesini biz bir 
az Amerikada sabık cumhur reısı 
Hoover'in vaziyetine benzetebiliriz. 
Hoover, sır talisizliği yüzünden. ik
tısat politikasının ve rnondial kriz'
in kurbanı olmuştu. Fransız kabine
si de mali kalkınma davasının kur
banı olacaktı. 

*** Üçüncü Fransa Cümhuriyetinin 
'( 103) üncü ve on altıncı teşrii dev
renın ikinci kabinesi imdilik vazi
yetini garanti etmiş gibidir .• F ran-
81Z gazetelerinin tahminlerine göre 
Şotan kabinesi Blum kabinesinin 
parlamentoda temin ettiği ekseri
yetin tamamina sahiptir .• Ayan 
meclisi için de ayni sözleri söyle
mek milmkündür .. 

Muhtelif cereyanların yeni kabi
ne hakkındaki fikirleri şöylece tel
his olunabilir : Sağ cenaha göre 
yeni kabine eski kabinenin aynidir. 
Müspet bir iş görmesine imkan 
yoktur .. Yeni Başvekil hüsnüniyet 
sahibi ise de sosyalistler ve komü
ni tler iş görmesine meydan ver
m iyeceklerdir. 

Merkeze göre Halk cephesi de
vam etmektedir. Kabine radikal -

B. I{amil .Şotan, yerine geçtiği B. Blum kabinesinde devlet bakanı iclı. 
Şimdi üçiincii. defa başııekil olmaktadır. •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
liğe uğrar ve bunun eziyetini de tiraki tehlikesi de bertaraf ~il 
memleket çeker. Başka türlü ha- bulunuyor .• Bu da mühim hır 
reket etmek için ise çok mahir ve dir.. ed' 
iradeli olmağa muhtaçtır .. » Hükümet eğer muhafaza ~ 

Journale des Debats : havayı çalmakla devam edece' 
Blum tecrübesi muvaffak ola- beste baki kalsa bile güftenİll 

madı Chautemps kabinesi de ancak ğiştirilmesi lazımdır •. » 
maliye politikasına dair senatonun LE MATIN : . 
göstermiş olduğu veçheyi almakla «... Halk cephesi devam eclı> .. 
muvaffak olabilir.. kabinenin politik terkibinde de 

Eğer yeni kabinede Blum kabi- miş bir şey yoktur .. Y apılmı§ 0• 

nesinin düşmüş olduğu hataları iş- sosyal kanunlar mer'iyette 
lene zamanla vahimleşmiş olan maktadırlar .. Halk cephesi progrP 
ayni müşküllerle karşılaşacaktır .•. da kıymetini muhafaza etme~h 
Eğer bu hataları işlememek isti- Yalnız maliye sahasında 
yorsa, kabinenin Marksist kısmını temps liberalizme avdet ctmelc 
ikna etmek zaruretindedir.. rarındadır. . . h 

Radikallere bazı mü~iı;ı nezaret: Hük~metin başıı;ıda Camıll~ ~e 
ler tevcih etmek ve rnıflı ekonomı temps ın ve malıye nezaretın ç 
nezaretini ortadan kaldırmak su- Ceorges Bonnet'nin bulunması 
retiyle, Chautemps, marksistlerin manidardır .. itimadın kuv~etl~ 
tazyikini önliyebildiğini göstermiş- ei ve yurdumuzun içtimaı sa fi 

tir .• Senato zecir veya liberalizm arn- ki seri evolüsyonu yüzünden.~ 
sınd~ bu ikisinden birini seçmek nomi hayatımızda vukua gelrnıl 
l&zım geldiğini açık surette söyledi lunan sarsıntıların durduru 
ve büyük bir istekle liberalizmi seç- mevzuubahistir. . 
ti... Şüphesiz Chautemps de ayni Her şeyden evvel bınanın . 
fikirdedir.. lamlaştmlması lazımdır. Y~nı 

B. Kamil .Şotan ba§vekalet bürosunda • • • . • • Müşkül olan ıey, zecir taraftar- binenin yapmağa çalışacağı l§ 

lir... ve diyor ki : csefler~nı ve ıstı~bal ı~ın olan arzu- Iarı ile ihata edilmiş bir vaziyette dur .• içinde bulunduğumuz. ~ 
Ayan meclisi gibi mahdut rey- Eserine devam etmek ve eserini larını ıfa~e etmışlerdır · Bunları;n iken bu liberalizm telakkisine sadık dolayısiyle bu derece zor hır 

}erle intihap edilmiş olan bir mecli- inkişaf ettirmek için halk cephesi- rey. ':er!'1ı§ . ~l~uklan «karar», hır kalabilmektir.. feyi yapabilmek için C~aute~ 
sin, icrası memleketçe matlup olan nin parlamentoda ve halk arasın- n~vı ~bıde gıbıdır v: ~hau~emps ka- Bazi değişiklikler teklif edecek dan daha münasip bir kımae b 
ve umumi intihap ile intihap edil- da müttehit bulunması lazımdır.Ser- b~~esı .de artık bu ~bıdenın daracık olan Leon Blum ve Auriol ile teşri- namazdı .. » 
mış bulunan meclisi mebusanın mayelerin kararma mani olmak, golgesınde .yaşamaga mahk.timdur. ]d mesai etmek suretiyle Chautemps L'OEUVRE : 
tasvibine iktiran eden bir tecrü- frangı korumak ve muhtekirlerle Bunda, .tavsıyelerden, tahd~dattan, ve Bonnetin nasıl olup ta mali «Chautemps kabinesi halk ~eP 
benin yapılmasına mani ~Jması te- n;ıücadele etmek, köylünün ve t.a- memnuıyetlerden başka hır .. tc:! bir politika tayin edebilecekleri bili- sine sadık kalacaktır. Çünku d 
essüfe şayandır .. Sosyalıst fırka- cırlerin hukukunu tahakkuk ettır- yok!u~ .• Bunda Leon Bl~m hüku- nemez... kabineyi teşkil eden phıslar, 
sının ayan meclisinin lağvı lüzu- mek ve ihtiyarlar için tekaüdiye ~etmın yapmı~ bulundugu he~ §e- Karışık bir vaziyete karşi Se- )arını ve doktrinlerini inkflr ~ 
munu programına ithal etmiş ol- tahsis eylemek imkanlarını bahşc- yın esaslı ol~~gu, halk cephesı h~~ natonun temayüllerine uygun usul- bahasına baki kalmak isterıı 

decek olan bir vergi sistemi kurul- dutları harıcıne doğru olacak hıç ' 
ması için halk cephesinin ittihadı- bir harekete müsamaha edilmiyece
na lüzum vardır .. Sulh ve demok- ği, ve nihayet Leon Blum hükümeti 
rasinin müdafaası için halk cephesi- yerine kaim olacak olan yeni ka
nin müttehit bulunması lazımdır. bine muvaffakıyetsizliğe uğrarsa 

Komünistler, s~syalistler, Ra- sosyalist partisinin derhal iktidarı 
dikaller, Sendikacılar, irticaın bü- ele alacağı bildirilmektedir. 
yük hücumlarını kırmamız ve Yeni . hükümet şefinin cevYal 
müşterek programımızı husu] saha- ze~asım tanımamış olsak, yükl~
sına isal edebilmemiz için her za- mış olan taahhütlerin fazla agır 
mandan ziyade müttehit olmalıyız.» olup olmadığını düşünebilirdik. Fil

Dikkat nazarında tutulması ge- hakika sosyalist partisinin Chau
rek olan bir cihet varsa o da yeni tempsa yaptığı yardım, kucakla
Başvekilin birinci beyanatında ,halk nanı nefes almaktan menetmek su
cepheai programının tatbik oluna- retiyle öldüren kucaklayışları an-
cağından bahsetmekle beraber dınyor .• 
«Ressemblement Populaire» yerine Chautemps kabinesinin lti Tc.o
«Rassemblement RepubJicain» ta- lay olmıyacaktır. Kabinenin şeff 
birini kullanmış olmasıdır.. onu daha dünden itibaren halk ccp

yeni kabine hakkında muhtelif hesinin himayesi altına koydu. Bu 
istikamet sahibi matbuatta görü- kabine üzerine yalnız Cümhuriyet 
len dikkate ıayan mütalaalar §Un- ana yasası prensiplerinin müessir ot-
lardır : masım hararetle temenni ederiz.» 

F,.ansız füilli bankasının altın mahzenleri LE TEMPS : ECHO DE .. P A~IS l • Fransız Fa§istleri bir nümay~te . 
sosyalist fırkasının en mükemmel masının İ8abeti bununla da sabittir. «Halk cephesi devam etmekte- Blum tecrubesınden ~nra ~ım- ler ile harekete geçmek vazifesini Esasen hadiselerde kabinefl et 
~hsiyetlerinden biri tarafından teş- Eskimiş olan bir teş~atı esasiye dir.. Halk cephesinin istikameti ~- d! de Chauten,>:p~ ~ec~beaı .. ~ e~ı ka- deruhte' etmiş bulunan tahıslarla cephesine sadık kalmağa ti' 
kıl olunmuştur .• Radikaller öteden kanununun ayan meclısıne bahşet- ne eskisi gibi kalacak ve yalnız yu- bıne, te~e.kkul ıtıbariyle m?thı§ au- bütün geçmit hataların mümessille- edeceklerdir.. ~ 
beri başkalarının hatalannı tnshih tiği hukukun tadili lazımdır. Sosya- rüyüş tarzı eskisinden farklı ola- rette eakısıne ~nzemekt~ır ve bu rinl omuz omuza toplamakta bulu- Çünkü bugün Franaada "" 
eden i?sanlar~ır .. Mutedil sol ce- Jist fırkası parlamento grub~ Ch:ı~- cak~ır .• Hükümette bu c_e!'heye ~eh- d~ onun esas za?~ .teıkıl etmekte: nan Nuhun gemisini andıran bu ve liyakatli bir ida~eye ve '1 
nah yem kabmeyı alkışlamaktadır temps tarafından yapılan ış bırlı- berlık edecek olan polıtık tahsıyet dır .• Yal~ız yenısı hıraz ~ah~ fark nazırlar heyeti hakikaten garip rasının günden güne dah11 f~1 

ve deruhte ettiği vazifede muvaf- ği teklifine muvafakate mezundur .. maharetli, zeki ve tecrübeli bir lıca ol?ugundan pek zayıf hır tan- bir manzara arzetmektedir. hissedilmekte bulunan me1l r 
fok olacağından emindir .. Merkez Yeni kabine halk cephesinin teşkil kimsedir. Uzlaşhrma işlerinde sa malık bulu~ma~tadır.. L'INTRANSICEANT : rine karşı muarız bir idare 
ve mutedil sol cenah yeni maliye na- ettiği ekseriyetten başka bir ekse- mütahas.sıs olan bu şahsiyet bi2'1 Blu~ .... kabmesı ned:n ~uvaffa. Efkarıumumiye Chautemps ka- mek imkanı yoktur.. fef 
ım Bonnet'nin şahsından büyük riyet aramağa ve Blum kabim~sini içtimai sükunete kavuşturabilecek kıyetsızlıge uğradı} Çunku hu ka- binesinin teşekkülünü öğrenmekle Pyrrhus usulünde bir 7JJ. ııi' 
hi~~etler. beklemekt.~ ve ~u limit- yıkanlarla iş birliğinde bulun~ağa bir kudrettedir.. . . bin~ ha~alı iştira kabiliyeti nazari· az çok rahat bir nefes aldı .• Yeni ka- kil eden bu hadise karşısınclıı f., 
J~rmı bılhassa tebaruz ettırmekte- mecburdur. Eğer, başta Radıkal- : alnız . bu zatın teşkıl etmış ol- res~yle ış hayatını canl.~ndırma ... k binenin bariz cihetlerinden biri de şaşalamış olan . mu?alefet fot'~ 
dırler.. ler olmak üzere, yapılacak tecrü- dugu kabmede ~ulunan e_lemanları ~ddı.as~nda bulu~~u ve .butçe açıgı Vincent Auriol yerine ihtiyatkar daha büyük hır şıddetle 13_,;,J' 

SOL CENAH be muvaffakıyetli neticeler ver- ayrı 8 Y?:1 ele ~ldıgı~ız. takdırde onun ıle ıştıgal ~tme~sızın hır çok para Ceorges Bonnet"nin getirilmiş ol- göstermeğe ~~lıyacaktır. 
Sol cenaha gelince : «S. F. 1. O. mezse sosyalist fırkası bundan mes- ~u . guzel nıyetlerını .tahakkuk et- sarfetmek ıstedı.. masıdır.. şüphe etmemelıyız.. . ) 

•osyalist fırkası» mim konseyi tara- ul olmıyacaktır .. » tırebılme~ h':':susuı.1dakı arzusunun Se.?atom~n reyinden sonra te- Mali vaziyet dün olduğu gibi Muhalefet, adeti ve5h1le'i11e J 
fından neşrolunan bir beyanname- KOMÜNiST PARTISl bazı muş~uJler ıle ~~r~ılaşıp kar- şekkul etmış bulunan Chautemps bugün de çok müşkül bir safha ar- panik yaratmak, iftira sıstef1l ıJ' ~ 
Cle eski kabine erkanının sarfettik- Komünist fırkası neşrettiği be- şılaşmıyacagını sor~bılır~. . kabinesi senatonun telakkilerine zetmektcdir ve bir kaç ki~inin yerle- vurmak, nazırlar arasına 0Y'{0ııtı 
leri büyük gayrete kardeşlik şük- yannamede, irticaın halk cephesini . Bundan evvelkı kabıneyı veç- lakayt kalamaz .. Yalnız yeni bir rinin değiştirilmesi rakkamlan de- mak gibi teşebbüslerde bU Al 
ranları arzolunduktan sonra deni]- yıkmak ve sosyalist zaferlere ni- helendirmiş olan şahıslardan Ca- ~Jitika takip edebilmek için ken- ğiştinnemektcdir .• Meseleyi tehlikeli tır... U~J 
mektedir ki : hayet vermek istediğini halk cephe- mille Chautemps'in etrafında bu- di azalarını devamlı surette ikna yeniliklerle değil, başka suretle hal- Esasen daha §İmdiden. }l~ 

«Demokrasinin sosyal terakki sa- sinin mali ihtikarlann önüne geç- lunuyor.. etmek mecburiyetindedir. Eğer ye- letmek kararı verilmiştir. Bu karar temps kabinesinin, halk ce~ıı 
hasında karşılaştığı zorluklara bir mek dilediği bir zamanda ayan Kendilerinden istenilmiş bulu- ni kabinede eskisinin yapbğından mühimdir •. idaredeki değişikliği bu kafi bir surette dağılması_? ,o 
nihavet verilmesi ancak içtimai hnl meclisini bir ameliye sahasına çe- nan müsaadeyi vermek suretiyle, başka türlü hareket ctmiyecek olur- vaziyet anlatmaktadır. ka bir §Cye yaramıyacası 
Çil" 

1 
..; "" '··----.cıı ile l·abil olabi- virio hükümeti devirdi"' ini yazıyor sosyalist mücahitler. mazi için olan sa eonunda kat'i bir muvaffaluyet• Bundan başka komUnlstlerin Is- mektedir . .)) 


