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iin mecliste tarihi bir celse akdedildi. Ateşli meb'
slarımız Türkün büyük dileğini canlandırdılar 

le halledilinceve kadar hükumetimiz Fransadan Antakya ve lskenderun kardeşleri 
ıniz hakkında teminat istemelidir. Fransa irtikab ettiği hatayı tashih etmelidir 

ter hükumetimiz meseleyi beyaz bir kitabla halle-
em ezse kızıl bir kitab cıkarsın 1 

' oo++ .... cıo 

, sızlar oyalarlar. Akşam söz verirler sabahleyin dönerler 
l~ dolambaçlı dostluklara merd düşmanı tercih ederiz • 

.. O•• ~~~~--~~~~~-

tatürk Türkiyesi bir Hataylının 
bir kılına bile dokundurmaz 

~------------~--~---0000 ----~~--~~--~-------

el erce Alsas Loren için ağlıvan Fransa, Türkiyenio Arı 
~Ya meseles~ üzerindeki duyğularmı neden anlamiyor? 

~ltç TÜRKER 
' 27 ( Hususi ) -

~telis bugün tarihi 
lıtı yaptı. Bu top· 

~tltun Türklüğü meı
Antakya ve Isken

ltleaclcsi letrafında 
~ Vekilimiz Tevfik 
t r,s çok kıymetli 
j~tdi. Hariciye Vekili
. h,tı ateşli hatiblerin 
· lllkib etti. 

~. te büyük bir fevkal-
' d D' ı · · 4- ~ar ar. ın eyıcı 

~ha erkenden tama
bt llştu. Antakya mes 
, ~•ı kitabı izaheden 

Vekilimizin nutku 
L '"•sında bittikten 
"'t' 1Pler tekrar söz . 

~~ii 
~ Antakya saylavı 
b~~len aldi. Rasih 

~I \ilerimize rağmen 
,:~in tatbik edilme-
~t ~ tdi ve dedi ki: 

:"sa ile dostluğumu
'~t tlnıek isteriz, de
k tu şartla ki Fran

~11:"'.ı insaf ederek 
ttınin bu içten ge· 

l' ~="kabul etmelidir." 
·~~~k~e (Manisa) mese-
~~ 1 bakımdan izah 
~ t1Ynıetli beyanatta 
" Gkğmetimizin el· 

._, lf•yreti yaptığını 

~\:'•ebetle hfiküme· 
~·"'-borçlu olduğu-

11 '~ demittir ki ; 

~~t REFiK iNCE 
YUSUFiKEMAL ft;~i;deri;-;; b~kle~iz. 11 

- "Dostluk sözünü sık - Hakkı Kılınçoğlu söz laldı. 
sık işittiğimiz büyük millet- 11Sancak balkının'J hür, .. yasa·I 
)erden biri de Fransızlardır. ıftmak arzusunu büyük bir vu-1 
Dostluklarını saygıyle karşı- zuhl-;-belirlti-;~::~ ..... ~
larız. Filen en büyük dost- -Eğer, dedi. Hükğmetimiıl 
Juğunu gördüğümüz Fransız meseleyi beyaz bir kitabla 
hükumetinden, irtikap ettik- halledemezse kızıl bir kiii'b 
)eri hatayı tashih etmelerini çıkarsın. 

• .ıOOOOOOOOOOGO 

ANTAKYA VE İSKENDERUN 

Türkiye dünyayı~' her 'han2i 
bir em.rivakiye sürüklemek 
istemiyor bunu Motröde 

isbat etmiştir 
Mühim bir Türk diplonıatı böyle söyliyor 

Beyaz kitab iyi bir tesir yaotı 

PONSO 

lomatikte çok müsaid bir 
tesir husule ~etirdiğini gös
termektedir. Kordiplomatiğe 
mensub mühim fbir şahsiyet 
bu vadide bir hasbehal sıra
sinda bana şunları söyledi: 

"- Beynelmilel hukuk ba
kımından Türkiyenin naktai 
nazara kuvvetlidir ve bu nok
tai nazar ikinci Beyaz kitab
ta istinat ettiği deliilıle izah 
edilmiştir. Türkiye Cumhuri
yeti dünyayı herha!lgi bir 
emri vaki karşısında bulun· 
durmak istemediğini Montrö 
ile de iıpat etmiştir. 1 

lstanbul 27 (Hususi) Bu notadan pek iyi anla-
lkiDd beyaz kitebm kordip- tılıldıjına göre, Ttırki7e, 

Bcrç Türker (Afyon) bü 
yuük bir heyeca n Sancak 
meı1 .: l" sinde milleıim zin San
cak meselesi h ... kkındaki dü 
süne dt·rine tercüman olan 
gb:,.:l bir h' t c ır .. dctti ve 
mt:selen u uzamak istidadın
da oiduğur.u , bu mesel~ nin 

baHi zam~ıııına kadar hüku
metimizin Fransa hükumetin
den, Hataylıların mu\.-a 'de
ratı hakkında teminat iste
mesini tavsiye etmiştir. 

Saylav Remzi: 
- " Hatayhlar nasıl olsa 

kurtulacak ve manda altında 
kalmıyacaktır, dedi v~ Ata
türk bile kılına dokunulma
sma razı olmıyacağmı ifade 
etti. 

Seyhan saylavı lbrahim, 
meselenin gidişine bakarak 
ıahsi bir endişesini ortaya 
koyarak: 

- " Fran11zlar1 siyasetleri 
icabı olarak oyalarlar ... Ak
şam vakti söz verirler. 
Sabahleyin, bu sözlerden 
dönerler, dedi ve ilave etti ; 

- Biz, böyle dolambaçlı 

dostlnktansa merd düşmanı 

severiz ... 
Saylav Yusuf Kemal'in 

sözleri fasıla ile kesilerek 
mütemadiyen alkışlanmıştır. 
Hatip Antakya meselesinin 
tarihçesini yaparak Hataylı

- Sonu 4 üncüde -

Sancağın ilhakı değil, bu 
havaliye mütedair ibidlerin 
tatbikini istemektedir. ,, 

Diğer taraftan Fransa 
sefiri M. Ponsonun meıunen 
memleketine gideceği hak
kındaki ıayia ve bu müna
ıeletle ileri $Örülen tekaüd
lük meselesi dolayisil de 
alakadarlar böyle bir ihti
malin varid olmadığını, zira 
Fransada son neırolunan 
memurların tekandn kanu· 
nundaki Y•f kaydının diplo· 
mallara tamil bulunmadıjını 
ı~yledU.r. 

HARİCİYE VEKİLİ~1İZ 
~~·"""''"""'"~"""'"""""""-~ 

SANCAK MESELESİNDE 
MİLLETLER CEMİYETiNE 
GİDİLECEGINI SöYLEDI 
~--~--------~oooo 

HARICIYEMIZ BU ISI DIKKAT VE 
ITIN A ILE TAK!B ETMEKTEDIH 

TÜRK ANTAKYA 
I tai nazarını zah· etmiştir. 

Tevfik Rüştü- Aras beyaz 
kitaba temes ederek, bu itle 
921 dt:nberi mütemadi surat
te meşgul olduğumuzu an
lath ve iki taratan verdiii 
notaları izah etti. Harciye 
vekilimiz Sancak meseleıhıde 

.. milletler cemiyetine gidilece· 
~ ğini söyledı ve dedi ki: 

- Büyük Şefimiz ve Bat· 
vekilimizin ve İcra vekilleri 
heyetinin milletimizin arzula

' rına uygun olaruk hariciye
mize verdiği direktifi telildd 

Ankara 27 (Hususi) - Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras Kamutayın dünkü cel
sesinde Antakya ve lskende
run maseleıi etrafındaki nak- ı 

etmiş olduğum için birinci 
teklifi kabul edemiyeceiimiai 
derhal söyledim. 

Şimdi Iskenderun ve An
takya ve havalisinin mukad
deratı meselesi, Milletler cemi· 
~ Sonu 4fincüde -

-HA-LK-IN-S-ES-i -HA~KK~INfil:SiDiR _______________ .... 
Kömür 

D zmir belediyesi havaların soğuması üzerine ~~mür. ih· 
ıikirına ve buhranına meydan bırakmamak ıçıa ıcab 

eden bütün tedbirlere başvurmuştur. Bu cümleden olarak 
yapt rdığı tedkikatta Jzmirde bol miktaeda odun kömiirl, 
maden ve kok kömürü mevcut oldnğunu tesbit ettirmittir. 

Şehirde bol mikdarda kömür mevcut olmasına rağmea 
dışarıdan da gerek deniz yolile, gerek muhtelif nakil va11-
talarile karadan kömür gelmektedir. Belediye kömür fiat
Jerinde ihtikiara asla müsamaha etmiyecektir. 

Bu böyle olmakla berabP.r fakir halk yine kömür bul
makta müşkülat çekiyor. Perakende kömürcüler, en fena 
kömürlere 5 .. 6 kuruş istemekten çekinmektedirler. Diier 
taraftan fakir fukara hiç kömür tedarik edememektedir. 
Hililiahmer gibi diğer bayır mllesseselerimizin ve zenginle
rimizin de bu kıt kıyamette yakacak bir dirhem k6mllrl 
bulumıyan fakirleri düşlinmeleri lizımdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



.•. ı 

Kıskanc bir is-
' panyol cinayeti 

Biça2'ını çekince karsını 
kalbinden vurmuş u 

lspanyollar zaten birçok 
vahşete müsteid ve memle
ketleri en çok cinayete sah-
ne olan insanlardır. Bir de 
bunlar kıskançlığa tutulurlar
sa dünyanın en vahşi insan
ları oluverirler. A vrupada 
kanlı mauzara sdyretmekten 
zevk duyan yegane millet 
lıpanyolfardır. 

Boga yarışları kadar vaşi
yaoe bir eğlence olur mu? 
lavallı hayvanları bir kaç 
se·~ mızrak uclarile yarala
yıp 6ldiirürken, yahud bu 
hayvanların boynuzlarile genç• 
lerin veya bindikleri atların 

karnıları deşilirken lspanyol
Jar bayetlarının en tatli da
kikalarını yaşarlar. Bu oyun-
lar dünyanın her tarafında 

memnudur. ispanyada milli 
eyun addedilir ve mennedil
aez. 

Onun için lspanyollar kıs
kandılar mı pek korkunç 
elu1orlar. Bunun yeni delili 
lladridde ceryan eden bir 
•aceradır. 

Bambeta isminde bir tü
tlncü i'ece yarısı dükkanıiı-
4'u evine avdet ettiği zaman 
kapısının önüde bir gencin 
tlelaıtığım ve karısının ~öl
jeei görülen pençereye 
baktıiını görmüş birden kan 
~aoıaa sıçrıyan Bambeta 
evvela kapıyı yapaşca aça
rak karısının yanına yavaşca 
açarak karısının yanına çık-
mış. yüzene bakarak dışarıda 
41olaıan adamın aşıkı olub 
elmadığını sormuş. Kadının 
kemali saffetle böyle bir 
adamdan habe .. dar olmadı· 
iını söylemesini hileye atfe
tlen Bambeta bahçe-nin ara-
lıiından ayni adamın dolaş
makta olduğunu görünce 
tahammül edememiş, belin-
deki liiçağı çekince karısını 
ıöiüsd~n. kaJbinin ortasın~ 
dan 'urmuştur. 

Sonra sokağa çıktığı za-
man dolaşan adamın uzak
laıtığını anlayarak takibine 
koyulmu§, peşinden gitmiş, 
ı'itmiş; nihayet meçhul adam 

küçük evine girince Bambe· 
ta'da kapıyı çalarak kendi
sile biraz görüşmek istedi
ğini söylemiş, içeriye girmiş; 
boğa gibi vücutlu gencin 
üzerine birden çullanarak el-
lerini,~ ayaklarını bağıamış, 

bu tanımadığı evde bn tanı
madığı gencin üstüne çika
rak onu da mevhum bir şüp-
he yüzünden binbir azab 
içinde kesmiş, öldürmüştür. 

Genç adam kendi evine 
değil, yanındaki evin kızına 
baktığını beyhude söylemif, 
Bambeta'nın kararan gözleri 
hiçbir bakikah görmemiştir. 

Bambeta, buradan çıktık-
tan sora karısrn öldürüldü
ğünü polise haber vermiştir. 
Polis. eve girdiği zaman ka
rısını maktul bulduğunu söy
liyen bu adamdan pek az 
şüphe ederek gece karanlı-

ğında evde tahkikatla meş
gul olmuş, fakat katle aid 
hiçbir i:ı: bulamıyarak mak· 
tulün bsşı ucunda kocasının 
haleti ruhiyesin tetkik ile 
meşğul iken Bambetaya: 

- Galiba ani bir tehürle 
zevcenizi siz ö'dürdünüzl 

Diyince yerdyk ölüden şu 
ses işidilmiıtir: 

- Hayır, o değili. 
Derhal polis cinayetin kur-

banıoı tedaviye uğraşmışsa 

da beyhude olmuştur. Bam
betanın karısı son nefesinde 
k..ıcasını kurtarmak için ya
lan söylemiş ve ovakit öl
müştür .p 

Mamafi ölünün bu yalancı 
şahitliği de Bambetayı kurta
ramamış, genç maktulün evin
de bulunan kama her şeyi 
ortaya çıkarmıştır. 

Tahsildar 
aranıyor 

Vekaletname ile iş göre
cek bir memura ihtiyaç var 
maaş dolğundur teminatı 
nakti bı rakma şarttır müra
caat mektubla h:mir posta 
kutusu ~31 De 10 

SAGLAM ~Ş 

Yalılar halkının kapılarındaki yaya kaldırımlarını:u.:!beledi • 
yenin-kararı ile yapmak mecburiyetinde bulunanlara kendi 
sai ve gayreti ve Avrupanın müteaddid şehirlerindeki tetkik 
ve tetebbuları ile memleketimizde büyük bir endüstri var· 

lığı yaratan bay Saadettin'in 

Y. Sadeddin ve ortakları 
İnşaat ve tezyinat ınalzemesi fabrikası 

Adu müeessesesine baş vurmalarını okurlarımıza tavsiye 
etmeği bir kadirşinaslık borc\i sayıyoruz. 

Bu müessese ile temasa geçenler bize bu tavsiyemizin ne 
kadar yerinde olduğunu teslim ve itiraf edeceklerdir. 

Burada yalnız çimentodan mamul plakaları değil her çeşid 
iaıaat mal:ı:emesini de mükemmel bulacaklardn. 

Adreı: Telefon ıirketi binası ittisalinde ... 

' ftallua Sut l 

RAMAZAN 
FIKRASI ---oo---

Yanlış kapı 
çalanlar 

Bundan otuz beş sene ev
vel lstanbulda bir iki gazete 
çıkar; senede beş on kitab 
basılır, bunlar da dört beş 
yüz tane satılırdı. 

O :ı:amanın zeuginleri, bü
yükleri kitapcılara yardım 

olsun diye ara sıra ihsanlar 
yapar, kitapçıları himaye 
ederlerdı. 

İşte bu eyyamda lstanbul
da gazete ve kitao çıkaran 
gazetecilerin piri merhum 
Ahmed Mitat bir gün Mısırlı 
bayan Zeynebin matbaya aid 
hesabını muhbirlerden bay 
Ahmede verip bedelini almak 
üzere konağa göndermiş ve 
tari ~ etmiş: 

- Bahçe kapısından gir
dinmi sola sap ileride göre
ceğin daire kihya dairesidir. 
Hesabı verir, paraları al 
çabuk gel! 

Bay Ahmed gider, akşam 
olur, bay Ahmed yok, sabah 
olut yok, gene akşam olur 
yok, ikinci sabah gene yok, 
akşama doğrv bay Ahmed 
yüz göz saspsarı, el ayak 
turşu gibi mutbağa düşer. 
Macerasını anlatır ve pek 
merak eden bayı teskin eder. 
Meğer bay Ahmed sağa 
sapacak iken sola sapmış, 
bir daireye girmiş . 

Bakmış kimsa yok. Perdeli 
bir kapıyı daha açmış, bir 
de ne görsün dör beş dane 
ilik gibi. melek gibi cariye 
oynaşıb duruyorl;.r. Ahmed 
efendi başıma bela k f;: silme
sin diye kaçayım derken kız· 
lar ondan evvel davranıb 

Ahmed efendiyi altı okka 
kaldırdıkları gibi bir kapıdan 
içeriye daha aşırmışlar. Ve 
iki gün iki gece eğlenmişler. 

Acaba Avrupa sulhunu te
temin edecek Avrupalı mu
rahhaslar d;;ı konferans salon
larına gideceği ;yerde yanlış 
kapı çalarak barlara gidib 
kadınlada vurpatlasın mı ya
pıyorlar?. 

Sovyetlerin Kutub civarında 
Arkeolojikk kazalar 

H••--
Çok eski zamanlarda buralarda oturan 

Kavın tarih için bir muanımadır 
Sovyet arkeologları, Ku- lskit'lerin kültürü damga11nı 

tup dairesi arzında Obi neb- taşıyan 36 bin kadar mub-
ri kıyılarında Salegard mın- telif eşya ve parça bulunmuf 
takasında çok eski zaman· ve bunlar tasnif olunmuştur. 
larda oturmuş bulunan meç- Bu kazalardan çıkan neti-
huJ bir milJetin konak yer- celere göre, bu iki eski şeh-
lerinde araştırmalarda buluu- rin imevcud bulunduğu :ı:a-
muşJardır. Geçen yıl Sele- manlarda o miktarda bayva-
gard civarında kain eski bir nat ve nebatat tamamen baş-
şehir harabelerinde yapılan ka bir manzara arzetmekte 
arkeolojik kazılarda, orada idi. Bulunan hayvan ve kut 
yaşamış olan balkın yüksek kemiklerine bakılır ise, şimdi 
kültür seviyesine işaret eden hali bir tundra olan bu yer-
bazı artistik eşya ele geçi- ler vaktile zengin bir orman-
rilmiştir. Kazılara bu yıl da bk kaplamakta ve bu yerler· 
devam olunmuş ve evvelce de çok revnaklı nebatlar ye-
bulunandan daha eski zaman- tişmekte idi. Çok eski za-
lara ait başka bir konak ye- manlarda buralarda otukmuş 
ri keşfolunmuştur. Gerek olan kavim tarih için hali 
evvelki konak yerinde gerek muamma halinde bulunmak-
bu yeni keşfedilen yerde tadır. 

0000000000000000000000000000000000000000000000 

IUğursuz bir 
.. ··k• yuzu • 

Uğursuz eşya az değild.r. 
Bir vakitler Abdülhamid'in 
de böyle birçok uğursuz eş

yaya ıabib olduğunu hatta 
bir yüzüğün kimin eline geç· 
tiyse sebebi felaketi olduğu
nu nakiederler. Fakat şu ya-

zacağımız yüzük hali Mad
rid'dedir ve gariptir ki Mad-

rid'de M(ryemana heykelinin 
boynuna t_!lkılı durur. Niçin 
bilir misiniz ? Bu yüzüğün 
pek müthiş bir kudreti oldu
için 1 

Esasen pırlanta içinde olan 
bu yüzük onikinci Alfonsun 
imiş, karısına hediye etmiş, 
kadın hemen ölmüş. Kral 
yüzüğü kızkardeşı Mariya'ya 
hediye etmiş, birkaç gün 
sonra o da ölmüş. Kral bu 
defa yüzüğü karının anasına 
hediye edince bu kadın da 
üç hafta hafta sonra ölmüş· 
tür!... 

Bunun üzerine kral yüzüğü 
nezdinde alıkoymuş ve he
men o sıralarda kendisi de 
ötünce varisleri yüzüğü Mer
yemana lieyketinin boynuna 

ölüm 
Eran~a Dahiliye Nazırının 

intiharı üzerine matbuat eski 
defterleri yokladı. Fransada 
1976 dan beri, hiçbir dahiliye 
nazırı ölmemiş.. Ölen valnız 
Annable Richarddır. Ondan 
sonra da 1936 da Salengr ö 
öldü ... 

Fakat gazeteler: 
Bu ölüm sayılma:ı:, çünkü 

tabii ölüm değil ! diyorlar. 

İzmir halkı 
hayrette 

22 Türk hanende ve sa
zendenin iştirakile filme alı-
nan Türkçe sözlü Alibaba 
filmi İzmirlileri hayrette 
bırakmıştır. Bin bir gece 
masallarından alınan bu şahe
ser filmi görmek için bütün 
İzmir halkı dün geceden 
itibaren Lale sinemasına 
hücum etmeğe başlamışlardır. 
Emsalsiz filmi halka göster
mek için Lale sineması son 
gayretini sarfetmi~tir. Halkı

mıza fırsat kaçırmamalarını 
tavsi} e ederiz. 
~· ... ................. ...,..,... ...... ......... --
bir altın zencir ile asmışlar. 

O gün bugün yüzük orada
dır. Hırsızlar bile bu uğur· 
suz yüzüğe dokunmağa ce-
saret edemiyorlar. 

~...,-------------~----~~~J --------------------------------------------............................................................................. 

1 GözüMüZE ÇARPAN YAZILAR 1 
: : 
................................ 0 ........................................... . 

Bir üçuz doğum 
n nadolu şehirlerinden 
t:J birinde vaktile Musa 

Dede adlı bir devriş vardı. 
Boyu cüce denilecek kadar 
kısa, dili ise korkunç sayıla
cak derecede uzundu. Ça
buk kızar ve kızınca ortalığı 
kelime bombardımanile altüst 
ederdi. Zavallının geçimi 
devrişçe 11 cer,, yüzündendi. 
Şehrin eşrafını, esnafını, ha
raca bağlamıştı, her hafta 
sonu kapı kapı dolaşarak 
muhtelif nisbette tarh etmiş 
olduğu vergiyi toplardı. 

Bir gün onu yü~ sek payeli 
bir memur ile çıkardığı hen
gameye şahid oldum. Dede, 
bütün şehri allak bullak 
eden kar fırtınası içinde 
küçük mikyasta bir çığ gibi 
yuvarlanarak buluuduğumuz 

odaya girmiş ve kısa bir 
selamdan sonra o memura 
şu söı!eri söylemitti ; 

- Bir kundura parası 
lütfedin. Bizim kil d6ktn 

takunya ile geziyor. Onun ana olmıya namzed-
Oturduğumuz odadan so· lenen eşi, muayyen günleri 

kak görünüyordu. Dede sÖ· bitirip te ebe çağırtınca 
zünü bitirir bitirmez pençe- Musa Dedeye merdiven altı· 
reye koştu, o memura çıplak na inib bir köşeye büzülmek 
ayaklarında kırık bir takun- düşer. Adamcağız şiltesiz ve 
ya sürüyerek yürüyen pej- yorğansız yatmıya razı amma 
mürde kılıklı bir kadmı gös- yanıbaşındaki vaveyladan 
terdi: gözlerini yumamaz, bir mum 

- İşte kendisi de geçiyor. yakıp düşünmeğe· dalar. Biraz 
Bakın, ayağında çorab bile sonra ebe, merdiven başın- ı 
yok. dan seslenir : 

Memur, şöyl~ bir baktı, - Dede müjde, bir oğlun f 

yüzünü buruşturdu: oldu . 
- Aman Musa aede, dedi Dede gülümser ve gene 1 

eşim diye bu kadının yüzüne düşünmeğe koyulur. Fakat 
nasıl bakıyorsum? yarım sa <: t geçmeden ebenin 

Dede, tereddüdsüz cevabı sesi tekrar 'duyulur: 
yapıştırdı: - Dede, müjde bir oğlun 

- Sizin eşinizin yüzü ;,e daha oldu. 
harkes bakar, Hüner benim- Bu sefer Dede düşünmak-
kine dayanmakta( ten dalgınlaşmıya geçer, ba· 

Bu ~özile büyük bir mü· şını göğsüne eğip murakabe-
şatemeye sebebiyet veren ve ye girer. Lakin bu durum-
sonundamabpese kadar giden de ebe gene seslenip te: 
Musa Dedenin sayısız hika- - Dede, müjde üçüncü 
yeleri dile ve kaleme sıimız oğlun doğdu. 
tuhaflıkları arasında tiçüz bir Deyince o hemen mumu 
d,oi!Jm mese~si de vardır üfle~ ve ebeye yalvarır: 
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DUNYADA 
NELER 

OLUYORJ 
Neden evlenmiş? 

i:ı undan beş sene eYfel 
L:J Kansas Sitide Mari Le1 

tayyareci Vensan Rapa ••'
dı. 

Bugün de mahkemeye b•f 
vurdu. Ayrılmak istiyor. 

Reis sormuş: . 
- Anlaşamıyacağıoıı bil 

adama ne diye vardınız? .• 
Kadın ne cavap 9erfC 

beğeoirsini:ı:? 
- Paraıız tayyareye bio-

mek istiyordum!.. demiş. 

Doğru mu dersiniz~ 
i-:ı iı zaman MusolioiJ1•: 
L:J yü:ı: metre yüz DJet~ 

yükseklikte bit heykelİJ11~ 
yapılacağından bahsedilıı>İftJ. 

Bu haberi tekzip ettiler· 
Şimdi de batka bir babel 

çıktı: 
Bir dağdan bir oıi11o' 

tonluk yekpare bir merısıel 
parçası çıkarılacakmış .... . ,7 

Acaba doğru mu derstJl1 
1 

Bir milyon tonluk yekP~ 
bir mermerin dağdan b•~.~ 
bir yere nakledilebilecei\. 
aklınız kesiyorsa doğrud"' 

Ingiltere tahtı ·~· 
8 inci Edvard taç giyd•.,, 

ten sonra lngiltere tabtı ~ 
oturacak. İngiltere krab'e
tacı ne kadar baha biçilSSI el 
bir tacsa, tahtı da o der' 
mütevazi bir iskemledir· tır· 

Bu iskemle 6 asırh1' 1, 
Meşeden yapılmıı, zarJJ•~. 
rengi kararmıştır. Bu iıJıe ,4 
leyi 1296 da 1 inci Edf'ııı· 
yaptırmıştı. Ancak bu islı~, •• 
lanin bir taşı vardır ki, 11 

rd 

yete göre Yakubuo 
0 f 

Yusuf bu taşın üstünde " 
muş. ·~ 

Bu taşın Filistindeo. 11'~, 
tereye nasıl getırildiğ• 
lüm değil. 

Denize nıahkurı;1ıef 
Oııtt rlandalı Frank 1' f 
UI günlerden bir gii1' yd' 

merikada bir bankayı 5:oııı 
yor, 30 sene hapse DJ•bttır 
oluyor, bir kaç sene Yf,~t 
tan sonra affediliyor, ıl 
Amerika toprağına ayalı 
ması da yasak ediliyor· ,) 

d .. .,ıv 
Kelley lrlandaya 0 ~· 

istiyor. Kabul oluo~~ l 
Serbest devlet teşekk11 lı"'' 
mediği sırada adada ~~ı'1 
dığ'ı için vatandaşlık h' ~ 
kaybetmiş. ıf., 

Amerikaya dönüyotı b1 

bastırmıyorlar. KelleY fı~: 
vapurda ateşçi oluyor, jJll' 

bütün dünya zabıtası~~iıı&~ 
ve resmi gönderild•'~•b 
onu hiçbir memleket J 

• r'I' etmıyor... ·ıl' 
Kelleyin ömrü deP• 

geçecek!. ~4'~ 
~ odlA 

- Aman sen de,, $61"" 
ınumu söndür. Işıgı ,ıı 
gal:ba dışarı fırhyor· .. 1oııJ,o Tirenin Dereli kO .~ıl- 1 
Ülfet adlı bir kad•0'~~. 

oDf ,e 
tarlada • başlıyan . cıe · jJI 

işini kasaba hastane510beJi11 

lametle bitirerek . e i' 
kucağına nur gibi U~e o~ 
koyduğunu ga%eteler 1141 

b•tJ' ı..tJıı yunca bu fıkrayı ı.· 11 

d 
. ... 

Temenni e erıDJ f!" . 
ben:ı:er haberler her e~IJJ 
sık sık gelsin, yii: b" ~ 
inşirah olsun. ÇOo~ 11. açO 

k 
0kıt . 

nit yurd anca ı ıctt~~ 
doğumlarla ıenleoe~ 1ıv 

M. TURHA 



lhamra Tel. 
2573 

~•realııde Milli Kütüphane ıinemuı 

z BUGÜN 
e~ldi ve eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

ÇAPKIN GENÇ M 
)A!!•r ; En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti& )t 

rdELLE DARRIEUKS ve HENRY GARAT 
~Ynca : Paramunt dünya baberle.ıi Ye 

~· Kazak rapsodisi ; 
1 renkli~ki kısımlık nefis şarkı ve müzik filmi Jı 

m:w;~~ft~~~~~~ 

' k.roskop gösterir ki 

1 

.t 

1 

~ZLERİN A1UHAF.AZASI ANCAK 
(( PERFA PUNKTUELL » 

~ tamlarile kabildir, her cins ea şık ve sağlam 
Çerç~eleri ve güneş gözlükleri f zmir Kemeraltı 
ı._ ?teli alhada Nafız Gözgördlren saat ve gözlük 
"Qhırsunuz. 

SİNİR ve 

DEPO: S. Ferid Eczacıbaşı 
Ş 1 FA ECZANESi 
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E i?S1~8~r:!lt!181112 1 TAYYARE sineması1 TE\~~?N ı 
~ Bu hafta beklenen iki büyiik filim 

~ 1 - Berlin Olimoiyadları 1 
E Bütün miHetlerin iştirakile Berliode yapılaıı spor şenliii 

~2-Barkarol (Venedik şarkısı)I 
~ Güstav Frohlich ve Lida Baa• ovanın temıil ettikleri IJ 
~ şaheser filim B 
@. A YRICAQ: 8 

ı ~ ı\1iki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
m dünya havadisleri 
il SEANS SAATLARI 

I ~ Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi, fgll 

~ pazar günleri 1,15 de başlar R'.ıl 

1 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs,Karşıyakaya vapur ! 
~4 vardır ~ 

' ~ . 
~~~~~~m~~m~;~aa~MS~~Rm~~~~m• 

l 1r~~~~~m• .. ~~~~~e:.Rr-;. 

~ HUSEYIN KAYIN ! 
~ Zarif, temiz, ucuz ınobilye evi ! 

1 

~ Yemek ve yatak odaları f evkaJade kurulanmış ! 
i kerestelerden yapılır 11 

1 

~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ! 
~ Şekercilerde numara 2o 1 
~~~~~li::..t.:il~ ··~~li::t:Sa:.t::ll~~~ 

~ ~mw:=-i=!!rm~•• •• .. mmmms:+":!lm Aıtı6. •aaAta.66A6A6iA~A• .... aaA• 
G TER Z 1 Necmi Teker ~ • S ! Mağazamıza yeni getiıttiğimiz Yerli ve lngiliz ku- ~ D O K T O R • 
~ maşlar1nı sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- n ş k . Uğ 1 
~ . cek en müşkül pesent zevatın zevatın gerek kumaşlar· ~ ev l ur 
! dan. v~ gerek ise dikişlerden memnun kalacakları şüp· ~ ~ • 

i hesızdır. 41 BiRiNCi SINIF it 
ft Zabitan elbiseleri de en sonnizamesini bihakkın tat· ~ 41 O h'I' h 1 ki - h , . .. 
~ bik etmek suretile dikili r. ~ .. a 1 1 asta 1 ar ınute assısı .. 1 Adres: Kemeraltı ikinci beyler sokağında. ~ 41 Almanyaoın Hamb~rg üniversitesinde okumuı.5Huta· it 
~~~~~~.. ••HH~&:::1;;;1~~~ 41 Jarını her sabah saat d-:.:!cuza kadar ve öğleden sonra • 

~----1811111111111: ... l!EIE!im .......... ~-· Birinci Sınıf MutahaU11 1 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 

D D 
• AJ• TERZ h t J_ • • Muayenehanesi : Beylt:r sokağı bay Memdubun labo- it r. emır 1 1 me me Z"Rl • ratuvarı karşısında 36 numaralı mu~yenebanesinda. .. 

KAMÇIO\:iLU e [Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kans•zlık, ı.a- it 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve Ken"!eraltında Hükümet karş,sında numara 24 1 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek baıtahklanS 

elektrik tedavisi Hiç bir yerde şubesi yoktur tl ........... ., ..... '19 .... WO• 
~İt - Birinci beyler sokağı Elbamra Sineması ~- hl •• t • 

arkasında No.: 55 Telefon: 3479 9 Evlül Baharat Deoosu \tAU erem muş erı-

~ İr kahvecilerine müjde 
~6ddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
t.'ak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
~rar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe

llan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
tıa en iyi biskOvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yap•m yeri: 

lsmail Atamer. 

~*~****~i***:l:~~**:A:=*:A:>f 
1t 

DOKTOR = 
A. Kemal Tonay a 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın >t 
L hastalıklar mütehassısı >t 
\ 1:-bane iatuyonu kart1aındaki Dibek sokak batın- ~ 
'•ayılı eY ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
"' ••at 6 ya kadar bastalannı kabal eder. )t 
~•caat eden hastalara yapılması li21mgelea sair )t. 
,, t ve mikro.kopik muayeneleri ile veremli basta· ~ 
''1Pılmaıına cevaz ıörülen Paomotorakı muayene· ~ 
~ llluntaıaman yapıhr. Telefon: 4115 Mt 

~~~~~~~~~~~:w:~ 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

~~t" . 1. Na On 
~~~tı • olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

1 L ~~ltı I) ınden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
~)bk de kendinize lıizmet etmiı olursunuz. Müıterilere 
.~ \tı olmak üzere günde on ve haftada elli kurut tak· '-t et ••hhr. Zengin kiıesi birçok vat .. daılari zengin 

4.' kırar-vermiıtir. 
dre1: HtıkOmet çıdde.i K~meralh karakol ittisalinde 

ZENGiN KllESI 

lerimizin dikkatine 
Elbiselerinizi son modaya muvafık, 

sağlam, temiz ve şık yaptırmak ist~r 

seniz, her halde İzmirJe Alipaşa cad 
desi sarraflar karşı!lında ( 31 ) No. da 

( H ~SAN BASRi) Elbise fabrikasına 

dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının eo ~iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. -

Halkapınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalanaı 
tavsiye ederiz. SAOIKZADE BİRADERLER 

[•J~~~~'~:~~liJiEM41 

1 lzmir Yün Mensucatı 
~ Türk A. Sirketinin 

1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 saii::layısiyle yeni çıkardıjp kumatl•r: 

1 Zarif 1 1 Sat~~r~r~uzdur 1 
1 Bitinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. g 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğla~ 
@;~~~~ -:~~~~~ 

40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: n EYLULSBaharat d enosu -:-

1 
_ Telefon 3882 

------------------------- ·------------~---§==~ 
iÇENLER ı 'iLİR 

Neo'enizi, hayatınızın ze.vkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunma'iını temin edecek ancak 

Yülulel, Kabadayı rakılerıcbr. 



Zıraat bankası 
Zıraat bankasının yeni şe

kil, sermayesi ve ihtiyat 
akçeıini artırmak için bazır
Janmıı olan kanun yakında 
Büyuk Millet Miclisinden 
çıkacaktır. 

Bu kanuna göre Zıraat 
ltankaları iktisat vekaletine 
baalı bulunacaklardır. Banka 
önümüzdeki ay içinde müs· 
tahsillere para vermeğe 
baılıyacakbr. 

Berberlerin 
Bayramı yarın 

Paıar tadili kanunundan 
l.erberlerin de istifade ede
cekleri için bundan sonra 

berberler pazar günleri ka
palı bulanacaklardır. Yarın 

ilk tadili yapacak olan ber
berler öğleden sonra saat on 
dörte Cumhuriyet meydanın
daki Atatürkün heykeline 
~elenk koyacaklar ve akşa
•• kadar bayram yapacak
lardır. 

Boğazdan 
geçecek 
vapurlar 

ftusum Ye sıhhiye hakkın
Uki 500 numarah kanunun 
ltirin~i maddesine bir fıkra 
iliYe edildiiine dair kanun 
ta•im edilmiştir. 

Ba kanuna göre Boğazlar
.la• tranıit olarak geçen 
ı•ç•n ııremilerin lstanbul li
••nından yalnız zaruri ihti
yaçlarını temin veya acente
Jeri : e temas etmek üzere 

talimatnamelerindeki hüküm
lere uygun olarak kısa bir 

zaman kalmaları bu gemile
ri• tranıit sıfatını boz ı.ı... ıya
eaktar. 

Tayin 
iş kanunu mucibince lzmir

.le yapılacak yeni teşkilatta 
haş müfettişliğe eski borsa 
k Jmiseri Kemalettin, müfet
tişJiie eski sanayi müfettişi 
Nazım, ve muamelat memur
luğuna Halim Cavit atanmış
lardır. 

Tokalon 
Bayramda, pazar günleri 

misafirlikte her zaman her 
yerde bir ekmek kadar cil
ein bir ihtiyacı olan ve bü
tün dünyaca tanınmış itimad 
edilm~k bugün için reklama 
ilatiyaç olmıyan bir danecik 
krem ve podra varsa o da 
Tokalondür. 
Toptan ve perakende Şemsi 

Hakikat ucuzluk sergisinde. 

Zavi 
Zıraat Bankasına yabrdı

iım iki kalem depozitoya 
mukabil Banka tarafından 
elime Yerilen 22-3-934 tarih
li ve 289862 ve 289867 N o. 
iki makbuzu kaybettim. Hük
mü ykktur. 

.. ,.,....... 
Ahmet Şükrü Yavaş 

(ı376) 

-== 

(llallua S..ı , 

Sancakta henüz sükün 
teessüs etmedi 

11 nahiyedeki kardeşlerimiz el!m vaziyettedir 
• Kilis, 26 (A.A) - Sancakta henüz sükun tamamile teessüs etmemiştir. Bazı mıntakalar
da intihabata iştirak etwiyenler hakkında tazyik hala devam etmektedir. Bilhassa Antak
yanm 11 nahiyesi dahilinde intihabata iştirok etmiyen Türklerin vazıyeti elimdir. 

Karnuk, Meyhaniye ve şimalinde bazı mıntakalarda askeri kuvvetler toplanmaktadır. 
Bundan maksad Türk halkını tethiştir. 

~---------------------~---------~~oo .. oo~---~-------.,.--------------------------~ 

İpanya asileri karadan İtalyan ve Almanlar 
da denizden hücuma geçeceklermiş 

Istanbul 28 l Hususi] - ispanya harbinde hük5metçi kuvvetler bazı muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir. Asilerin bütün hucümları kmlmışhr. Asi kuvvetler ilk hatlarım terkederek ricat 
etmeğe mecbur olmuşlard r. Asilerin son muvaffakıyetsizlikleri üzerine ltalyanlar ve Alman- · 
Jar asilere yaptıkları yardımı arttırmağa karar vermişlerdır. Yeni tasavvurlara göre General 
F ranko kuvvetleri cumhuriyetçile karadan saldırırken Alman ve lalyan donanmaları da 
denizdeil hücuma geçeceklerdir. Dün bir Rus vapuru tevkif edılmiştir. Asilerin bir düsün
cesi de Madridi muhasa ederek aç bırakmak ve bu suretle cumhnriyetçileri teslime mecbur 
etmektir. 

~---...-.~----~~~~~~~•• .... oo .. ••••~~----~~~---------~~---
Şükrü Neilinin hazin ölümü 

CE·.naze: merasimle Edirneden 
Istanbula 2etirildi ve 2öa üldüj 
__ Is_tanbul 27 (Hususi) - Kalp sektesinden ölen büyftk as- 1 

ker Şükrü Nailinin cenazesini Edirneliler derin bir teessiir 
içinde büyük merasimle kaldırmışlardır. 

Binlerce halkın omuzlarında taşınan taput hususi bir tren
le lstanbula nakledilmiştir. Cenaze Türk Yunan hududun
dan geçerken Yunan jandarmaları terafmdan selamlanmıştır. 

Cenaze Sirkeci istasyonunda el üzerinde çıkarılmış ve bir 
top arabasına konularak Edirnekapı mczarlığıne gömülmüştür. 

M11ğlalı milyarder Zaharof öl<;lü 
Montekarlo 27 - Milyarder Sir Basil Zaharof ölmüştür. 

Sir Bastl Zaharof Türkiyenin Muğla vilayetinde doymuş, 
fakir bir ailenin çocuğu idi. Harbiumumide silah sabtından 
milyonlarca lira kazanmıştı. 

ooooooooooooooooeoooooo oooooooooooooooaooooooooo 

Vali Ankaraya 
eidiyor 

Vekaletlere aid isler etra
fında falikadar makamlarla 
görüşmek üzere valimiz Fazlı 
Göl?ç Pazartesi Ankaraya 
gideceği haber alınmıştır. ---"111r11t---

RADYO 
Bugünkü İstanbul 

programı 

Öğleyin : 12,3(\ Halk mu· 
sikisi, 12,50 son haberler, 
13,5 hafif musiki, 13,25 muh
telif parçalar (plak). 
Akşam : 18,30 dans mu

siki, 19,30 Şehir tiyatrosu 
artistlerinden Bedia ve arka
daşları tarafında Viyola, 20 
Türk musiki heyeti, 20,30 
Cemal Kamil ve arkadaşları, 
21 stadyo orkestrası, 22 
Ajans Borsa haberleri, :22,20 
solalar. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval 
1940 

70 
65 
ısı 

Cinsi Fi at 
Üzüm 6-21 
Si sam ı S,50-16 
Pamuk (B) 50-52 
Palamut 310-450 

Bayra2ımız 
Bayrağımız hakkında neş· 

redilen '2294 sayılı kanuna 

bağlı numune altındaki ced
velde ayın iç ve dış dairele
rin arasında açıkılığı göste-

ren ( C ) emsalinin ( 0620 ) 
olmayıb ( 00625 ) olduğu 
Dahiliye vekaletinden bil
dirilmiştir. 

83 yaşındaki 
kadın 90 lık 
kocasını katletti 

Los Ancelos'da 83 yaşın
daki bir kadın doksan ya-

şındaki mefluç kocasını us
tura· ile boğazını kesmek su

retile katletmiştir. Kadın 
bırakbğı bir mektupta cina-

yetin sebebini şöyle anlat
makta imiş: 

"Kocamı seviyordum. O 
ise evdeki hizmetçi ile ba

na hiyanet ediyordu, geıçi 
hiyanet edecek yaşı çoktan 

aşmıştı amma onun nazarla
rında benden esirgediği şef-

kati hizmet1 iden saklamadi
ğını görüyordum. 50 senelik 
kocamın bu heııline dayana· 
madım. Onu kestim ve kıs
kançlıktan kurtuldum . ., 

Hariciye Veki
limizin izahatı 
-Baş tarafı 1 inci sayfada-

yetinin tedkik ve mütalaasının 
alınmasına tevdi edilmiş olu
yor. Bu suretle Milletler ce
miyeti bizim için milli ve bü
yük bir meselemizle iştigal et
meğe, hele sulh ve iktisadi 

bakımından şimdi Iranın cenub 
kısmından başlıyarak Türkiye
nin Van gölü, Diyarıbekir ve 
cenub mıntakasını teşkil 

eden büyük bir kıt'asile fra
kın şimalini V'! Suriyenin şi
malinde küçük bir mıntakayı 
ihtiva etmek üzere yakın 
şarkın kocaman bir sahasile 

Akdeniz ve Avrupa sahasın
daki mübadelelerin pek 
esaslı bir liman olan bu Türk 
mıntakasının emniyet ve ik
bali hakkında mütalaasını 
bildirmeğe davet edilmiş 
oluyor. 

Hariciyeniziz bu safhayı 
da dikkat ve itina ile takib 
edeceğini temin edrim. 

Şimdi bu suretle harekete 
müsaade ve itimad buyur
manızı rica edeıim. Huzuru

nuzda vaziyeti daima adım 

adım olduğu gibi arzedece~ 
ğim. icabında, icabeden 
kararı almak her vakıt 
sizindir. 

Bu izahattan sonra hatib-
ler söz almışlar ve Türk 
milletinin bu meseledeki has
sasiyetine tercüman olmuş

lardır. 

Bunu müteakik tekrar söz 
alan Tevfik Rüştü Aras şun
ları söylemiştir: 

- Arkadeşlerimin beyanat
larının l.hepsinde müşterek 
bir endişe var. O da iskan
derun-Antakya ve havelisi 
halkınin içinde bulunduğu
muz müzakere devresindeki 
emniyetidir. 

Hükumetimiz bu mühim 
noktayı daima gözönünde 
tutmuştur. 

Sayın başvekilim bu ehem
miyetli mevzua Fransa elçi
siyle mülakatında ehemmiyet-
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Fransa büyük bir endişe i~in~ 
J a ; onya • Almanya ittifakından en 'Ziyade endış~yeoıilS 

şen Fransadır. Fransanın Uzak şarkta büyük hır tr 
k'I ıııe temleke imparatorluğu vardır. Mesahası 727,000 ı.o d·.Çi 

murabbaı ve nüfusu yirmi milyondan fazla bulunan Hıo 1 Af' 
ni müstemlekesi Fransanın en zayıf noktasıdır. Fran•• tot' 
rupaya yakın olan şimali Afrikadaki müstemleke iaıpır• elit· 
luğunu bütün varlığı ile müdafaa edecek bir vaziyett:y6~ 
Lakin Uzak şark denizlerine hakim olup dünyanın e~ ~·.Çi• 
askeri devletlerinden biri bulunan japonyaya karşı tlın ~ıdit· 
ni müstemlekesini liyıkile müdafaa edecek bir halde de 

1 
,iıı' 

B unun için Uzak şark işlerinde ~e Mançuriye ıneıe: bil 
de Fransa Japonyaya karşı aleyhtar ve hasııı•~ ,o· 

tavır almaktan daima çekinmiştir. Şimdi Japonyanıo A ;erli 
ya ile SovyetJere karşı ittifak etmesi üzerine SofYe ell' 

ittifakı bulunan Fransaya karşı bir vaziyet alacağiod•0 d,ii 
dişe ederek Sovyetlerle mevcut ittifakının sırf Avrupa tJ' 
işlere aid olup Uzak şarka şümulu olmadığını ve bitı•e,11• 
leyh Japonya ile Sovyetler arasında bir harp vukuuada frll)I# 
sanın Japonyanın aleyhine bar~kcte geçmiyeceğioi. te Of 
etmiştir. Bu münasebetle Fransa hükumeti Hindi-Çin• ısı 
temle kesi için teminat almak istemiştir. 

0 
J•' 

Japonyanın böyle teminat vereceği tüpbelidir. Çüok 1,
ponya kendisi ile birlikte So11yetlere karşı barbedece1' 

0 fil' 
Almanyanın arkasını Fransaoın tehdid eylemesini dol•Y' 

~1::=:!~C:c:::!~'::~ 
Yurdda 35 bin köy mekte 

~ 

b;ne ihtiyaç var... . ,t 

cekleri köyde lüzumlü ·~~f' 
işlerini başaracak bir bı i'di, 

Ankara - 40 bin köyü
müzün 35 bininde mekteb 
yoktur. Ve mecburi tahsil 

yaşında olub ta okutulamı

yan bir milyona yakın çocuk 
vardır. Bu vaziyet karşıınnda, 

Tüı k köylüsünü daha kısa 
zaman da ve daha geniş 

mikyasta okutabilmek için 
ordudan terhis edilmiş 
çavuşlardan istifade düşü-

nüldü. Bu tedbir şimdi ilk 
semeresine vermiş bul Jnu
yor : Eskişehirde Çifteler 
çiftliğinde açılan ilk tecrübe 

de sahiptirler. Bizzat kt~de 
leri, üç tip inşaat aıer• 
çalıştırılmışlardır. ot'~ 

B. . . . D b ,., te 
ırıncısı: er~ ane •. Of' 

leri taş, duvarları kerP15'b;ıı•' 
tü kiremit köy mektebi dO' 
sı, ikincisi: Temelleri tat• ıt 

1 t v 1 .• t•• kire&ıl var arı ug a, us u .. aıı' 

üç dershaneli lınektep, uÇ d• 
casü de badrum k~tı"ıe' 
mutfağı, çamaşırbanes~ı ,tı 

min katta iki dersanes~ :ı•" 
katında da yatakhanesi bİ' 

. 1 k.. kt bil' . kursundan çıkan hoca nam· pansıyon u oy me e. .eıı1 

ıedlerinin hepsi staz görmek idir. Bu izahat, devletıo ) 11111 

yetiştirdiği köy hocala~'.1,,e üzere şimdi Ankara köyle- ıf" 
rine tayin edilmiş bulunu- köyün her sahasında bet 
yorlar. yarayacak ve köylüY\ ~· 

ıuretle faydalı olacak b• Sf' 
Kursta talebeler, gruplara d · · $ 

ayrılarak çalıştırılmışlardır. 
sur haline getirif iğııU 

terir. b•'' 
Çayır biçmek, ot balyesi Bu stajiyerler, ilkb• ~•' 
yapmak, ağıllarda koyuncu- kadar Ankara köylerinde fl 
luk, tiftikçilik, atçalık gibi lacaklar, baherda tekrar ·W 
ameli derslere her gün bir kişehirdeki kursa gönde'~tl 
kaç saat tahsis edilmiştir. ceklerdir. Kurs Te?'ıs',.to' 

Bundan başka naz~ri ders- kadar devam edecektır· .~ 
ler de gösterilmiştir. Eski 1 vaffakiyetle bitirenlere. 
çavuşlar, şimdi, hocalık ede- olarak vazife verilec~ 
~~~- -~------~~----c:::::l I 

1667 denberi Mecliste hat~ 
1667 de intişara başlıyan t(• t kJ91 re ı nu u ve bugün parasızlık yüzün-

den kapanmak mecburiyetin- söylendi ,; 
de olduğunu yazak bir ga- f ·de - Baş tara ı ı incı ... 41 
zete vardır. Gazette de Gand. t•P' 

Bir Fransız gazetesi diyor ların hür yaşamak bak ·~V 
ki: tebarüz ettirmiş ve dedl' 

ki: ,,-
-Öyle eski gazeteler var· 

dır ki kapandıkları duyuldu-
- "Senelerce Alsas·L

0 ~' 
için ağhyan, arkasınd~ ,ı· 

ğu zaman insanı müteessir yah örtüyü kaldırmıyaP r-' f' 
eder. Bugün de en eski ga- sa, Türklerin AntakY' ~-· 
zetenin kapanacağını haber Iskenderun meselesi aıe ,~· 
alıyorvz. Acaba bu eski . ga· deki duygularını nedest ~~ 
zeteyi kurtakmanın imkanı lamıyor.. Fransa bu ıı:tif 
yok mudur? ve verilen sözü yerine g 
269 sene her gün intişar et- melidir. ~jl' 
tikten sonra günün birinde Arkadaşlar, ben Akdef.~' 

den başhyarak Fırahd ' t•" kapanmak bir gazete için . 1 k o 
sahiden hazin! larında nıhayet bu aca Jılİfo• 

. ~·'"'"''·'"'-~""' tabii hud udlarımızı be ·1ıioi~ 
le devam etmi1ltir. rum Bunlar Türk t~r~tıet' 

Büyük meclisin bu husus- ortaya koyduğu bakılı ,,ııf 
ta bugün gösterd!ğı ıstırabı dir. Türk hakikati 1'

0 ~·· 
bir direktif telakki ettiğimi maktan hoşlanır. Manc:I• 

bul edemeyiz." ,1 arzederim. 

H er av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pivanko 

alma(ı unutmayınız. 
biletlerinizi mutla,~~ 

Basmahane Çorak kapı karakol k4•9~ Bıy Hasan Tahsin Telefon: 3 


