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Türk dostluğundan bahseden Fransız gaze~elerine 

KISA VE AÇIK • Türk dostluğundan bahseden 
Fransız v.azetelerine: lş anununun Söyledik, Tekrar Ediyoruz: 

Türklerle dost olmak istiyeo)erin dostluğunun ne demek 
olduğunu, yani yüze gülüp arkadan soğüp saymak, Türk 
lerin düşmanlarını kışkırtmak, Tür ki ere bu dostluğa mobt.ı ç 
oldukları anda hemen arka çevirmek olmadtğını öğrenmelerı 
gerektir. Hatay meselesinde Fransız delege memu•larının 

yaptıkları meydanda iken, Fransaoıo mütereddid siyaseti 
yüzünden Türk unsuru o çile çeken diya ı da bin türlü eziyet 
ve cefa görürken bazı Fransız gazetelerinin Tüı kiye ile 
yalnız siyasi değil hemen askeri bir anlaşma ve birlık yap
ması lüzomundao bahsetmeleri bize oldukca garip görünü
yor. Milletlerin anlaşmaları ve sevişmeleri hakıkat olabile
cek bu gibi ittifaklar eskiden olduğu gibı yalnız bir iki 
diplomatik bir kağıdın altına birkaç imza atması il~ ne 
vücud bulur ve ne de uzun ömürlü olur. 

ıldöni:mü Münasebetile ••• Paris i le vaki olan müza· 1 rı ispat edecek Suriyedeki 
kereleri esnasında Ankara• 
blD dahi müşabade ettiği 
veçhile Fransa taahhütlerine 
hürmetten ve Türklerin has-

Fransız delegelerinin icraat, 
tavır ve hareketleri olacak· 
tır. Biz de bunu bekliyoruz. 

Türk iki yüzlü olamıyor, Türk sevilmediği ve sevmediği 
insanlara kollarını açamıyor, bu, onun hiç sarsılmıyan ve 
bozulmıyacak karekteri icabıdır. 

Her zaman söylediğimiz gibi gene tekrar ediyoruz: 
Dostluğun vasıflarını ve icaplarını unutarak Türkiyeye 

dostluktan bahsetmek kadar Türkleri sinirlendiren bir şey 
daha yoktur ... işte o kadar .. . 

SIRRI SANLI 

Türkiye yakııı şarkta en kuv
vetli hava filosuna maliktir 

iş kanununun yıl dönümü 
münasebetile dün Atatürk 
anıtı önünde yapılan çok 

parlak ve içten doğan tören· 
de Valimiz B. F azh Güleç, 

Belediye reisi B. Dr. Behçet 
Uz ve polis müdür ümüı B. 
Selahiddin Aslankorkut ha- : 

zır bulunmuş ve rutnklar 
söylenmiştir. Valimiı B. Faz' ı 
Güleç, manası derin ve söz· 
leri kısa bir söylevle i 1çiler · 
J,, iş verenlere 1 ar şılık ver
miş ve bütün işçiler büyük 
sayğı ve sevgi i:e Yüce 
Atamızın heykeline çelenk 
koyduktan sonra eJleriode 
parti bayrakları olduğu hııl · 
de şehir içinde bir tur yap-
mışlar ve fevkalade oeş'e 

ve intizamla dcığılmıflardar. 

sasiyetini rı. ncide etmemeğe 
dikkatte•ı bir an bile fariğ 

oln amıştır. 
Tehiri zarureti hasıl olan 

tescil muameleleri yeniden 
başlamışlard ır . Ruhlarda sÜ· 

kunet husule g eldi. Tüt kle· 
rin Hatay adını verdık leri 

Sancak ahalisinin sükune t 
içinde intihabat kutularıoıa 

ba şına gideceklori anlaşılı· 

yor. 

Bu hadise, herhalde, F ran· 
sa - Türkiye münasebetleri· 
ni itılal etmemelidir. 

Fransa, cumhuriyetçi Tür· 
kiyenio do!!tluğu elde et· 
mekte sarih bir menfaat 
sahibi bulunmaktadır. Tür· 
kiye ve Türkiyenin Büyük 
Cumlıurrehi dahi Fransa 
dostlugunuo faydah olduğu 
nu takdır etmektedirler. 
Halkın Sesi - Bu iddiala-

Manisadaki 
Maçlar1 
~~ 

Do.~anspor Sakaryayı 
1-3, Üçok Bozkurd'u 

1-5 yendiler 
Sakaryanın daveti üzerine 

Manisaya giden Doğanıpor 

hararetle karşılandı, yemek
ler yenildi, saat dörtte Üçok 
Bozkurtla karıılandı. Üçok 
1-5 maçı kazandı. 

Sonra Doğanıporla Sakar· 
yalılar kartılaıtılar. Her iki 
takım dikkatle oynadılar. 
Neticede Doğanıpor da Sa· 
karyayı 3 1 yendi. -----
Körler 

·Okulunda 
Kör ve dilsizler mekte· ---------- - - ······ ...... ---- ----- ~, __ _ bindeki tören ve bu m6aa• 

sebetle verilen konıer gatet 
parlak olmuı tabiabn özilrll· 
ne ağramış bu çocukların 
müessesenin değerli direktö• 
runun bilgilı ve dabi!"ane 
bımmetile gödudikleri ha
rika törende bulunanları de· 
rio hayretlere boğmuttur. Bu 
çok kıymetli doktorumuza 
bir şükran borcunu ödemeie 
medar olmak üzere· .. Dami· 
çi" nio kör çocuklar hakkın· 
da yazdığı nefiı ve derin 
teessür ve heyecanlara ter· 
cüman olan bikiyesini ya· 
rıoki nüshamızda ithafen 

lngiliz gazetes· garib ve manalı makalesi • 
ı 

---------------------------- ~ ·•~ :>w~~--~--~------~--~~~ 

tür kiye göz yumamıyacak 

-- -----~~-.-~--~~ 11 Daily Telegraf., gazete- ı1memirve birçok yetlerde 
•ine Ankara muhabiri bil- berköy kendi başına bir tay-
diriyor : ' yare satın alabilecek kadar 

Türkiyeyi Yakın Şarkta para toplamıştır. Milli hava 
en kuvvetli bava filosuna kuvvetlerine bu suretle ilave 
sahip kılmak için bütün edilen her tayyare, ianeoio 
ınemleket balkı işbirliğine temin edildiği şehrin veya 

giriımiş bulunuyor. Son ye- köyün adını taşımakta Jır. ---••:11-:11-----di yıl içinde yalnız byyare 
Cemiyeti tarafından hediye 

edilmiş olan tayyarelerin •
dedi en aşağı 250 yi bul
nıuştur. 

Memleketin her tarafında 
her şehir bu hususta uhde
ainç düşen yardımı esirge-
-

Müthiş F Iaket 
Kemalpaşa yolunda müthiş 

bir araba felaketi olmuş 

bunda dört kişiden üçü ağır 
biride hafifçe yaralamıştır. 

Ağır yaralıların vaziyeti teh
likelidir. 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Londra (Hu•rnsi) - L'l ıı · 

drada çıkarı 11 Catholıc He 
rald., gazetesi diyor ki: Fran· 

sa ile Türkiye H at ayda y\,; ni 
bir çarpışmaya h .ı z ı r1anıyor· 

lar. Hatay Frans ız mandası 

altinda bulunan Suriye ile 
Türkiye arasında muhta r bir 
mıotakadır. Türkiye bu mın

takanın idaresini kendi eli
ne almak istiyor. Milletler 
cemiyeti bu mıntakada inti · 
hap hazırlıkları yapıyo rsa da 
Türkiye Hatayda Türklere 

ekseriyet verilmesi temio e· 
dilmedikçe bu intihabatın 

yapılmasını istemiyor. Türki
yeoin talebini is'af imkanı 

g ' ttikçe daha az muhtemel 
görüldüğünden Türklerin ta· 
vır ve hareketleri de o nis-

•• 
Düzünelerle Kadın Oldüren Kocasının Ma-

sum Olduğunu Söyliyen Saf Bir Kadın 
(Halkın Seıi) nde okumuşsunuzdur. 
Bir müddet önce Fransada Landürü adında bir adam, birçok kadınları paraları için çok 

acıklı bir şekilde öldürmüş ve cesedlerini evindeq fırında cayir cayır yakmıştı. 
Bu azğın canavarı yakalamağa muvaffak olan Fransız zabıtası onu mahkemeye vermiş ve 
nıahkeme Landrünü giyotin ile idamına karar yeımişdi. Kemikleri çoktan çürüyen bu ca· 
ııavarın karısı, bili, birçok kadınlar ölüdüren kocacıının muum olduğu kanaatindedir. 

Geçende Landürü'oün karJsı ile konuşan bir gazeteciye Madam Landrü şunları söylemiş : 
- Kocam kadınları çok severdi. Böyle bir adamm çok sevdiği mahlukların öldürmesine 

iaıkin var mı ? Ben kat'iyetle kocamın masum olduğuna kaniim. 
Madam Landrü'nün masum olduğunu söylediği kocası, kaJınları s6ylediği halde düzüne· 

ferle kadın öldüriirse, ya kadınları sevmeseydi kim bilir belkide yer yüzüade kadın bırak
ııuyacakh ! 

Ey okuyucu, kocasını bili masumdur, diye 

bette sertleşmektedir Bu a 

rada lngiltere Türkiyeye si
lablarını arttırmak üzere 
le rt>c'i eçmı~ bulunuyor. 

HaJkıa Sesi - Bu gaze· 
ttnio, gert:k Türkiyenin IHa
tayda zoralli bir e k'eriyet 

- Sonu 4 üncüde -

Güzelyalı pazarı 

En bakımsız bir pazar Gü
zelyalı pazarıdır. Bu pazar• 
dan ne alınırsa alınsın her 
halde Izmirden ve diğer pa· 
zarlardan beş, on kuruş faz· 
la bir fark bulunmaktadır. 
Güzelyalı mıntakası sebze 
menbaı olan Balçova ve Nar· 
lıdere gibi köylerin burnu 
dibinde olduğu halde bu 
pabalıhğın bir türlü esbabı 
anlaşılmakbdır. Bu pazarda 
köylü yok gibidir olanlarda 
yerli manavlardan aldıkları 
ders üzerine mallar1nı pahalı 
satmaktadırlar. 

Bu pazar alakadarlar ta· 
rafından ihmal edildiği anla
tdıyor her tuttuğu iıi başa· 
ran sayın belediye reisimiz· 
den bu pazarın· islilunı ve . 

ı Gilzelyalı balkı kendilerinden 
rica ediyor. 

neşrediyoruz. • 

Düzeltme 
(Hatayın Ruyası) ıiirinde 

birinci mısraında gözlerim, 
gözleri, ikincide k~lem, ka· 
}emim, on dördüncüde na
zara, manzara, on ıekiziaci
de tamam, tam, yirmincide 

haykırırdı, haykırdı, elli ikfncide 
tamam, tam, yetmiıincide 
gidince, gittikce, olarak di
zildiklerinden düzeltir ve 
özür dileriz. 

HALKIN SESJ HAKKIN SESiDiR ----------.... ---------
Bütün yurddaşların dileği 
Sütlerin çok ucuzladığı bu zamanlarda peynirlerin hali 

yerinde saydığını ve elli kurnşta dayanıp kaldığını tik&yet 
edenler pek çoktur. Üç beş yıl önce peynir okka ile sahhr· 
ken otuz ve en nihayet kırk ve tulum peynirlerinin de ea 
iyisini eUi kuruşa aldıklarını ve şimdi iyi bir tulum peyni· 
rinin kilosunun seksandan aşa~ı olmadığını ileri ıürüyorlar. 
Hakikaten çok doğrudur. En mühim gıdalarımızdan Hyılan, 
fukaraların ve bilhassa çocuklann en ba~lıca yemeklerinden 
olan peynirin ucuzlatılması bütün yurddaşların en içli di· 
leklerindendir. Ait olan makamların dikkat nazannı çe· 
keriz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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!SiY ASET VE ADALETİ t El IDoktorun Nasihatleri Ş ence 
B Türk Dünyasının En Yüce Hakanı R 

ile •• ı •• DÜNYADA 
oıum NELER 

B B Kadınlarda asabi 
" ,. ' ·• i1101~~~~[]D~[:~J~l!lınOO~ Buhranlar 

H A y A T v E K A H R A M A N L 1 K L A R 1 ~ ka~:~:r;:~:~~td v:~~ z~:~; 
----------------------------------[;] BITarilıi Tefrika Ya.zan: H. Türkekull] eden asabi buhranlar, baş •tt- - 51 - GECIE~• dönmesi, yüz kızarması, baş-

8 b• k• ta hissedilen sıcaklık, ruhi 
eŞ . ID IŞİIİk bir kuvvetle teheyyücat, birdenbire baş· 

- barba tutuc;e.ular lıyan şişmanlık veyahud ge-
~ L ne birdenbire vuku bulan 

Nihayet arkadaşlarını bir )erinden kaçamak gösteren HyifJik, çarpıntı gibi haJler· 
handa buldular, uıun uıadiye Türkler, acemi olan Hintlileri de muhakkak aybaşı halle-
konuştular, irtibatlığı temin kendı sınırlarına ve pusu rinin bozuk olup olmadığı-
ettiler, hancıyı para kuvvetile kurdukları yerlere çektiler. nın araştumalası lazımdır. 
kendilerine çevirdiler, müli· Yalnız kıyaların hücumu deh· yumurtalıkların normal faal-
kat yeri .. han oldu. şetli idi. liyetlerini kaybetmesi ve 

Bir taraftan Karapınar Bu dev gibi bayvanlarıo natamamiyet göstermesi yü. 
topladığı hayvanları karar- önüne kimse duramıyordu. zünden ifrazatı dahiliyede 
giha sevk ediyor ve edindi- Sevük Tekin han bir harp vukua gelen bozukluklar 
öı' babe 1 rı' b'ld" · yukarıda saydıg~ ımız umumi • r e ı ırıyornu. meclisi kurdu, fillerin nasıl 

Savacı Bağator da saray ürkütülmesi lazımgeldiğini teşevvüş&b mucib olmakta 
eararını içerdekilerden sızdı· konuştu, bütün kumandanlar en büyük amildir. Yumuıta-

b .. t" h k ı · · hk bütün bir hayat müdde· rıyor, u. un are et erını birer fikir ortaya attılar, en 
h b d tince her ay ani surette ça· 

a er verıyor u. son Sevük Tekin şu sözleri hşmakla mükellef bir uzuv-
Mihracenin yüz bini süvarı söyledi: dur. Muntazam işlediği za-

oJmak: üzere ?çyüz bi.n a.s· - BunJar ne de olsa bay- man çok iyıdir, fevkalade-
kerle v~ yetmış muharıp f.ıl· vandarlar, biz bu hayvanların dir Bir defada gayri mün· 
le ve bır çok racal.~rla bır- geçecekleri yollara çakıl taşı tezam ve esaslı bir natama· 
leıerek onbeş guo sonra dökelim ve sonra da yerleri miyet gösterdi mi kadınlar· 
~e~bid.en har.e~et edecekte- bir adam boyunda kazalım, da önü pek güç alınacak 
rı~ı ~ıd n~hrını. geçerek. Kaş· Üzerlerini hafif ağaçlarla umumi bubranlan mucib o· 
mır ulkesıne gırerek Pış ha· örtelim ve belirsiz bir bale lur. Aile doktorları bu hu· 
verin cenubundan geçen Sind getirelim. susları takib için çok müte · 
nerini tekrar ·geçip kibil ci- G .. 1 . d k k yakkız bulunmahdırlar. 

d k. "h k ki ene on erın en açama ___........., •• _,. __ 
varın a ararga uraca a· .. t 1. b ti il 

t k 
.1 G k gos ere ım u sure e yo a • 

rını ve e mı azneye a- f k d k k 
d b h l. · t d rın ar ın a olmıyan urna -
., u ava ıyı araç e e· 1 [f'I' 'd d d 1 
ki • • .. v d'I t k ar, ı ı ı are e en a am ora 

Vesta 
Bakireleri ce erını ogren ı er ve ar ı b d .1. ) 

d k 
v u a verı ır. 

uraca kva~ıtları ol~adıgını Altındaki filleri sürecek· Eski Romada, ocak ilabe-
anbyara bır gece koye gel- · V b d' d b ler, bu çukurleri anlamı ya· sı estanın ma e ın e u-
dıler Ye orada beş arkadaş 

caklar içlerinden ~ekiz on 
birleşerek dağlan ve dere 

tane fil bu kazdığımız çukur-
tepeleri aşarak erteai günü lara düşünce ötekiler hemen 
akşamı karagiha geldiler ve 
Sevük Tekin banın huzuruna geri dönerler ve alabildikle-

rine kaçarlar, o vakit bizde 
çıktılar ve edindikleri malu

umumi hücum emrini verir, 
matı birer. birer anlattılar. 
Sevük Tekin han bu kahra- Hintlilere göz açtırmadan on· 

ları perişan ederiz. 
manların alınlarından öptü. 
Ertesi gün hemen orduya 
hareket emri verıldi, Kabil 
yakınlarında ve Hint ordu· 
ıunun geleceği yoUara ha· 
kim bulunan tepelere yer· 
leıtiler. 

Aradan üç gün geçtikten 

(Arkası var) ............ 
Karşıyaka ban 
yosu ve sahil 
iskele gazinosu 

ıoara Hinti ordularının ön· Banyolarırnıza teşrif ede-
cüleri gözüktü, Süvek Tekin cek zevatın memnun olması 
Hanın tertip ettiği pilin mu· için her türlü sıhhi konfor, 
cibince Türk askerleri tama- duş plaj ve saire bınyoda 
mile kendilerini gizlediler. bira için müsade alınmıştır, 
Gazneden gelen otuzbeş ki- sahil gazinosuna Istanbuldan 
ıilik taze kuvvetlerle Sevük celbettiğimiz hanende Artaki 
Tekia hanın ordu mevcudu kemançe Parasko, kanun 
elli bini bulmuştu. Talat~ monoloğ Mazlum ve 

Karargahın çevresine ge· saire gazinomuzdadır meş-
niş hendekler kazıldı, ordu· rubat ıon derece ucuzdur 
nun dört köşesi tam bir mü· Cumartesi ve Pazar güole-
dafaa haline getirildi. rinden maada meşrubat (10) 

lunan ve vazifeleri mukad · 
des ateşi daıma yakmak o· 
lan altı bakire kıza "Vesla 
bakireleri,, ismi veriJmişti. 
Bu kızl r pek küçük yaşta 

iken yani (6 dan 10 yaşına 
kadar) ya nezredileı ek ve· 
yahud ailelerinin arzularile 
bu mabede girer ve 30 ya· 
tına kadar burada kalırlar
dı. Eğer bu müddet zarf ıo-
da uygunsuz bir harekette 
bulunacak olurlarsa diri diri 
gömülmek cezasına uğrar· 
lardı. 

Kaçakçılık 
Ankara ( A.A ... ) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı 84 kaçakçı, 
500 kilo gümrük kaçağı, 
2248 defter sığara kağıdı 
66 altın lira, 211 Türk 
lirası, 24 kesim hayvanı ile 
19 kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. 

Bir 
Ara 

aktilo 
ıyor 

--~-----------------00~ 

Bir adam hizmetçisini işkence 
edere dövdü ve dört gün 

aç b raktı 
Balıkesir (Hususi) - Ban· Engin son defa öküzlere iyi 

dırmanın Ediocik nahiyesine bakmadığı için hizmetçisini 
bağh Hızır köyünde müthiş dövmüş, hırsını alamıyarak 
bir facia olmaş; bir adam, zavallıyı bir ağaca bağlamış 

hizmetçisini döve döve ve ve saatlarca işkence ile da· 
aç bırakarak öldürmek su· yak atmıbr. Hizmetçi daya-
çiyle yakalanmıştır. Hadise ğın sonur:da yarı ölü bir 
şöyle olmuştur : şekilde yere yığılmıştır. Za-

Köyde mühim miktarda lim adam baounla da hırsını 
erazi ve hayvanı bulunan alamıyarak zavallıyı dağ ba-
Ömer Engin rıdında bir ada- ş ndaki bir kulübeye h pset-
mın uzuozamsndanberi Meh· miş ve dört gün aç bırak· 
med Metin ad mda bir biz- mıştır. Yakayı haber ala11 
metçisi vardır. Çiftlik sahibi jandarma derhal klübeuio 
her vesile ile hizmetçisini bulunduğu yere koşmuş. ka-
dövmekte ıve ona eziyet et· pıyı kırara k zavallıyı baygın 
memektedir. Hizmetçisi, bü- bir halde dışarıya çıka rmış· 
tün bunlara rağmen efendi- tir. Mehmed Bandırma has· 
sine büyük sadakatla bağlı- tahanesine getirilirken ıfa-
dar ve kendisini beğendir · de almağa bile vakit kal· 
meye çahşmaktadır. Ömer madan yolda ölmüştür. 
~~~----~~~----~ı::= --~ 

• • g iZ 

Bahriyesini 
Ya aları 

B caiın 
ay betti 

Fakat Bir Sevgili 
Buldu 

Londrada bundan on yıl 

evvel, bir futbol maçı neti· 
cesinde sağ dizinden sakat· 

lanan bir futbolcu. hastaha
neye yatm•ş, orada senelerce 
kalmış, gel zamat git zaman 

delikanlım sağ ayağını dizin· 
den kesmışlerdir. Hasta iyi· 

OLUYOR 1 
İtfaiyeye Giden 

Yangın! 
Yangın çıktığı zaman itfa· 

iyedin onu söndürmeğe git· 
mesi mutaddır. Fakat yan· 
gın itfaiyeye giderse buna 
ne dersiniz ? 

Hadise Kopeuyag' da cere· 
yan etmşitir. Çöp ve enkaı 
dolu bir yük arabası bamu
lesini denize dökmek üzere 
giderken ateş alıyor. Arabacı 
ateşi görünce biç şaşırmıyor, 
itidalini muhafaza ederek 
der hal itfaiyenin nerede ol
duğunu soru}'or. Polis birkaç 
yüz oıetre ileride bir itfaiye 
merkezi olduğunu söyliyor. 
Arabacı bunuu üzerine atla· 
r1m kamçılıyor ve son ı1ür· 

atle itfaiyeye koşturuyor. 

Y anğının kendıleriue doğ· 
ru gelmekte olduğunu uzak· 
tan gören itfaiyecıJer derhal 
hareketo geçiyorlar ve bir 
iki dakika zarfında yanğınt 
sözdürmeğe muvaffak olu· 
yorlar. 

Dünyada ne kadar 
at var? 

Dünyada 75 milyon tane 
at vardır. Oo altı milyon beş 
yüz bioi Rus yada, 11 milyon 
beş yüz bini de Ameıika
dadır. 

logiltere ve Gal'de 858 
bio, lskoçyada 147 bin, lr
landada 524 bin at vardır. 

Vaktile İngiliz bahriyelile
rinin saçları uzun ve daima 
da yağlı idi. Elbiseleri veya 
gömlekleri kirlendiği ıçın, 

bunun önüne geçmek arzu
sile resmi bir emirle, nefer
lerin dört köşe bir yaka 
takmaları, arada sırada çı· 

karıp yakamaları adet oldu. 
Bu yaka bugün ihtiyaç kal · 
mamak)a beraber daha ha 
la kullanılmaktadır. 

Bu yakalarda bulunan üç 
çizgi, bazılarının itikad1nca1 

Amiral Nelsonun Nil, Kopen 
hagen ve Trafa!gar zaferle
rine alamet imiş! 

leştikten sonra, koltuk dey
neklerile hastahaneden çık· bakışmışlar, gönüllerini aşk 
mış, bu sırada kapının önün· ateşi düşmüş olnıah ki bir 

Fasta 
Koskoca bir köprüyü 

c ::ı ld ı lar • 
Şüphesiz ki evet. Fasın 

Merakış şehri civarında, ve 
7 ton ğırlığında olan bir 
köprü çalınmıştır. Köprü 
kullanılmıyan b r Ö"'miryolu· 
nun bir kısmını teşkil et· 
mekte idi. Açıkgöz Faslının 
biri, köprüden ticaret yolu· 
nu bulmuş ve kurmuş olma· 
lı ki dört tane amele teda· 
rik ederek on günde köprü· 
yü söktürmüş, parçalara a· 
yırtmış ve bir yahudiye bur· 
da demir halinde satmıştır. 
Bir müddet sonra hadise 
meydana çıkınca hlrsız ya· 

den geçmekte olan bir kıza hafta evvel de nişanlanmış· 
rastlamıştar. Delikanh ile kız lardır. 
m»~mmm~ooooooooooommooooaooooooooooooooooooom 

Başturak Mat·ye Şubesi Ye
• i Binaya Taşındı 

lzmir Defterdarl ğından : 
ŞiLndiye kadar Ahmet ağa mahallesinde Şamh sokağında 

2 No. lu binada bulunmakta olan Başturak Maliye Şubesi 
tahakkuk ve tahsil şefleıile Mezarhkbaşı~da İstiklal mabal=
lesinde Dikilıtaş sokağında 13 No. lu binada bulunan vera
set ve intikal vergisi tahakkuk memurluğu ile köyler şubesi 
tahakkuk ve tahsil memurlukları Ahmet ağa mahalle!inde 
Numa~zade sokağında 8 No. da kain eski Kültür lisesinin 
bulunduğu binaya nakledilmiştir. Alakadarlara malüm ol· 
mak üzere ilan olunur. · (2177) 
~-===== 

Kazanç Mükelleflerinin 
zarı Dikkatlarına. 

lzmir Defterdarlığından : 

Na-

Hintliler biç bir taraftan ve (15) kuruştur. 
mukavemet görmeden Efga· gazinomuza ve banyomuza teş· Çabuk yazan bir daktilo kaI.nmıştrr. Londrada bu 

Kazanç vergisile buna munzam Buhran vergiıinio birinci 
taksit zamanı hulul etmiştir. Mükellefler Haziran sonuna 
kadar birinci taksit borçlarını ödememiş oldukları taktirde 
borçları yüz<le on zam ile tahsil olunacaktır. Yeni · sene 
sene borçlaranı bakayaya bırakmamak için lazım gelen ter· niıtana girmişler ve Pişave- rif edeceklerin memnun ka· 

ra ile Kabil arasında lamgan lacaklarını vadederiz. _ 
vadisine yerleşmişlerdi. Bir Karşıyaka iskele dibi 
gün an.ııızın karşılarında beş sahil gazinosu ve deniz 
bin kişilik bir kuvvet gördü- banyosu direktörlüğü 
ler ve harbe tutuştular, ön· (15-1) 

~*********=~*~~*~*~****~ 

1 Elhamra T215~3° i 
U ldaresinee Milli Kütüpane Sineması )t 

4C BUGÜN Gayet nefis 2 film birden 

~ Beynelmilel Yankesici >+ 
'! Fransızca sözlü; F ernand Gravey - Edvig F euıllere ~ 
~ La Dam O Kamelya ;+ 
4C Fransızca sözlü: Greta Garbo - Robeöt Taylor >f. 
4C Programa ilive olarak: Süvari ekibimizin lstanbula mu· tt 
4C vasaletleri ve balkın coşkun tezabllrah v. s . q: 1 Seanslar: 5-9 yankesici 3-7 de La dam o_k_a_m-el_y_a_ ' . . . . ,. 

aranıyor. Şartlarını öğren- usul ile birçok evlerin çahn· 
ruek istiyenler matbaamıza dığı vakidir. 
müracaat etsinler. Eski yazı· ••••••••••••••••••••••••••• 

•y-ı _bi!-m-es_i ıaışa-rl-tır •. ---6-1 
11151 
i O O K J O R J 

~ 1 ımo kudreıımız ozcı ıyor, 

den h çb r tem'z ış ~ıkm yo 'e 
he y b zclc holı z ılc, oOrı dogu uyor 

b u rada 

VALIDOL imdadım ızC" retiş' ı 

f Sa i Son i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· 
ı lıklar mütehassısı 

ı ikinci Beyler sokak No. 81 
ı Her gün öğleden sonra 
: Telefon: 3315 ı ••o••••• .. •••• •••• .. ~•••• 
Uc zV 
Satıl k 

c le 
vler 

Bahribaba parkı ile hasta· 
hane arasında Daml cık 
caddt-sinde 34 ve 70· 1 nu· 
marala evler acele ve ucuz 
fiatle sahhktır. Taliplerin 
Komeraltında Hacı Sadullah 
oteliade arzuhalcı Bay Ali 

tibat alıomış olduğundan mükelleflerin hiç bir ümide ve 
ihtimale kapılmıyarak borçlarını muayyen taksit devresi 
içerisinde ödemeleri kendi menfaatları icabındandır. 

Cebri tahsilat tazyikine ve ayni zamanda ceza zamlarına 
maruz kalmamak için sayın mükelleflere keyfiyet ehemmi· 
yetle bildirilir. (2176) 

~*~~ ~ **~***~:* **~*****• 
T A Y Y A R E sineması TE\~r?N ~ 

BUGÜN iki müstesna film birden a 
~e;n~i~~~~~!i h~~~?:y!k Fransız artisti ~ 

RAIMU ve LUCIEN BAROUX tarafından yara,ılmıştlr = 
2 - ·Altın Kelebek ~ 

t( Beyaz perdenin zarif ve şuh dilberi )t 
FRANCISKA GALL'io nefis bir komedisi )t 

~ Seanslar: 3,30 - 7,15 AJtın •kelebek, 5,15-9 da Asri ~ 
iş adamı Cumartesi pazar 1,30 da Asri .iş adamı başlar )t 

+c FıATLAR: 30 - 40-50 )t 
ııııır~v~• 



Salalfe S 

Elenin a6zü efece olur 

Hataydaki Milletler c 
n1n vazife bilmiyen m 

m·yeti
murları 

MiJJetler Demiyetinın, bü
Hin milletler arasındaki ihti 
lifları düzeltmek için kurul -

duğunu bilmiyen yoktur. Hal 
böyle iken. Hatayda bu ku
ruma mensup bulunan bazı 
vazifesini bilmiyen memur
ların, Halaydaki fesadcıları 

kışkarttıkları öğrendik ve 
hayret ettik. Düşünün bir 
kere, milletler arasınd ki an -
lışmazhğı gidermek için ku
kurulan Milletler Cemiyetiniu 

adamları, pişmiş aşa soğuk 
su katıyorlar ... 

Biz onların ;ş yapmalarını 
değil, hiç olmazsa işleri 
karıştırmamalarını istiyoruz. 

llunları biz, miıletler ce
miyetinde aza bir ulus ve 
hakkını arayan bir insan sı
fatile istemektedız. 

Türkün dostluğu ne kadar 
candan ne kadar iyi ise, düş
manlığı da o kadar şiddet
lidir. 

Yüzümüze gülüp te arka-

mızdan bizi kancıkça vur
mak isteyenleri hemen ense
leriz. 

Türkün böyle dalaveracı 
şakalara tahammülü yok. 

Ey Hataydaki, Mtlletler 
C emiyeti adamları ! Size er
kekce bir söz : Ayağınızı 

denk alınız ve vazıfenizi bi-
liniz, sizi oraya, ortalığı ka

rıştırın, diye göndermediler. 
Vazifeniz ne ise onu yapan ... 

Yukarıda da söyledim, 
Türkün şakaya takammülü 
yok. İşiniz duman olur ali
mallah ... 

Efe -· 
Aradı2-ı 

Ne? Veznedar mı arıyor· 
sun. 

- Evet. 

- Yahu daha iki ay ev-
vel veznedar bulmuştun. 

- İşte ben de onu arı· 
yorum. 

f ke 
Coşmuş anlahyordu : 
- Heıif kata tutmağa 

başlamaz mı? Göz erim döa· 
dü Açtım :1<ğzımı... Küfor· 
ı. ~in bini bi paraya idi. 
Öfkem arttıkça arttı. Şöyle 
bir geriledim .. Çat!. Sura· 
hma bir tokat indi ... Beynim 
attı. Kanım yerinden uğradı, 
kendimi şöyle bir toparla
dım ... Ça .. t!. Bır tokat da
ha yedım!. 

Tamam 
Bir gün, uçan kuşa borç· 

lu olan bir zat, dı açık olan 
ve ismi B&y Cömert diye 
anılan bir t:ata müracaat etti: 

- Bana on lira borç ve -
rirnıisiniz? 

- Sizi tanımıyorum ki ... 
- Tamam!... Tanıyanlar 

artık on para vermiyor! 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Kelepir 
Doktor Parıcan oldukça 

tanınmış bir operatördür. 
Her hastada muhakkak a
meliyat yapılacak bir şey 

bulur. Hemen hemen her 
hastasına bir bıçak vurmuş
tur. 

Geçenlerde ahbablarından 
birıue rastladı, baktı, arka
daşının bir bacağı yok. 

- Ne oldun? 
- Bir kaza geçirdim, 

düştüm ... Ameliyatı kim yap
tı ? 

- Doktor Paracan. 
- Kaç para verdin? 
- Yüz lira. 
- Bir bacak için yüz Jira 

ha ... Eğer bu parayı bana 
verseydin ben iki bacağını 
da keserdim! 

• • 
lzmir ili Daimi Encümenioden 

Eksiltmeye konulan iş 

Açın tutarı: 

Bu işe ait evran 
gö:iterilmiştir. 

aşağıda 

1 TORNAKS 

1 ~ ... :<.:A'.<S 
1 

'·' l\S 

'IORNAKS 

TORNKS 
TOR~AKS 

TOR1 1AKS 
Motorsiklet1eri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Ş .,aocak Kemaraltı cad: Emirler çarıısı kartıııada 

Numara 61 Telefon No. 4079 

~E~Ea~~a!aszm~sm~~~aaaaa~ama 
Çocuk Babalarına Mujde 

Rekabet 
. 

Rekabet 
Rekabet 

" 30 " Liraya Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lımir piyasasın

da 45 lıraya satılan bi5ikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklannızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularmızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al
mamalarmı sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu kar111ında No. 7 
Asım Baıakın. 

Kırciceği Kolonyası , , 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Temidik, Tuvalet, Maaaaj ve 
Tu~aJ4!t S .. bunlarına çok elveriıli 

yiiksek dereceli litif kokulu yeni bir kolonya yapmıtbr. 

LiTRESi J 5 Ü Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fjata satmakla büyük bir fedakirhk yaptığına emindrl. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~1en< kşe, Şipr, H. eli kolonya-

]arı 200 Kuruş 
Büyük lüks şbeLr 65 kuruş 
Kü'Çük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 

400 gram sık 

!etindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 



Sıli fet. 

Parklarda 
1Faaliyet 

Babribaba parkı son ıene• 
.•de çok güzelleımiıtir. Ve 

u azı sık aiaçlar da temizle· 
k erek park bir kat daha 
e eadini göatermiıtir. 

1 lzmir dahilindeki parklann 

11f•ç ve çiçek fidanını Te
er•ciktelı i belediye fidanlığı 

1 •tif tirmektedir • Fidanlık 
u.laıraf hususunda ihmal 
ıidilmezıe bu fidanlıktan çok 
jlylk h zmetler beklenebilir 

b•• ıekilde bile varlık gös
a ••• park mi1teha1111ı Veh· 
t •IJi takdir ederiz. 
• 
tiretme al erin 

8 imtihanı 
~ Orta okul öğretmeni ol· 
a aak üzere imtihana giren 
.k okul öğretmenlerinin im-
li laaa evrakı iz mir Kültür 

lrektörlDiil tarafından ba. 
bbia gönderilmiştir. Ağus· 

k n haftasında da An karada 
e ııılı sınavlarda muvaffak 
filoların ıifahen imtihanları 
Dapılacak ve ellerine tasdik· 

•lame verilerek bu yıl ihti· 
eaç rörülen yerlere gönde

ilecektir. 

•evlevihane-
laki kabirler 

b Dibekbaıı ıllvari mahalle
ilmde miilga mevlevihıne da· 

Uiadeki eaki kabirlerin kal-
1rdmamaııadaa o muhit hal-

i ı ıiklyet ediyorlar beledi· 
e•İ• nazarı dikkatini celbe

iı. 

Kaza 
Bacanın Belennerbaıı kö· 

.. dea Abdullah oğlu 16 
aflarından Mustafa babası 
;e bmire gelirken bindiği 

Zıerkep &rkmllı ve yere dü
lerken ıemerdeki ganca ha· 

rma takılmış ve yarıl
br. Çocuk derhal hasta· 

~ eye getirilerek tedavisine 
İllf)anmııtır. • Kamyon 
Çarptı 
Buıiln 1abahleyin Urladın 

t~ire gelmekte olan ve Uı· 
1 belediyesinda kayıdla 18 
ıamaralı kamyon Balçova 

J•ibaae arasında bir şıh· 
çarparak ağır surette 

~aamııtır. Yaralı merkez 
ıulalaaaeıine kaldırılmıı 
:PfW• yakalanmııtır. 
~ .. .. 

Teknik 

ıı-ııaba BOroau 
• E. Çelebi 

inarıısı No. 3 telefon 3435 
Muhasebeye ait biltiln iş
aizi tam bir itimad ile 

Ydi edebilirsiniz. 
Baro, kanuna uygun ıe

e ve muhtelif usullerde 

uhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

Janço tanzim eder 
esap tetkik, tasfiye 
ihtilafları halleder 

QLM 

( Ralkm Seli) 

Hatayda Hakim Olan Türk Nüfuzudur 
Londra (Hususi) - Deyi Telgraf diyor ki : Halayda Fransız vali vekili general Colet 

nin yüksek idare vazifelerine iki Türk'ü tayin etmesi ve hususi polis teşkilatının başında 
bulunan Fransız yüzbaşı Queru'nun istifası ile onun yerine bir Türkün tayin edilmesi bu 
havalide Türk nüfuzunun hakim olmaya başladığını gösteriyor. 

Hatayda 22 meb'us Türk olacak ır. Ve 
bunu Fransa da anlamıştır 

"Daily Telegrapb,, gazetesine Paris muhabiri bildiriyer : 
Hatay mebusan meclisinde Türklerin 22 mebu sluk temin etmek suretiyle ekseriyeti ka

z.;nacaklarına muhakkak nazariyle bakılabilir. Fakat herşeye rağmen Fransı'I· Türk müna· 
sebetlerinin büyük bir dikkatle takib edilmesi ve ıslahına çalışılması lüzumu varır. Fra s· 
sa hükumetinin, geçen sene Cenevrede Halayın yeni vaziyetiai tesbit etmek üıere Fransa 
hükômetinin, geçen sene Cenevrede Hatayın yeni vaziyetini tesbit etmek üzere Fransa 
ile Türkiye arasında vaıilan anlaşmaya tam bir sadakat göstermek niyetinde olduğu da 
anlaşıhyor. 

Hatayın Bize Teslim Edildieini Yazıyorlar 
Hakikati Suriyeliler de Anlamışlardır 

latanbul (Hususi) - Suriye gazeteleri ve Fransızların bazı gazeteleri Halayın Türklere 
teslim edildiği kanaatını ileri sürmektedirler. Buradaki tahrik~iler son kozlarını oynı-
yorlar. 

Ankara (A.A) - Bütün Suriye gazeteleri sancağın Türkleri teslim edildiği kanaatında· 
d1rlar. 

Eko Dö Siri gazetesi bu vesile ile hiç olmazsa Türkiyede bulunan Suriye emlaki mese
lesinin halledilmesini tavsiye ediyor. 

Antakya (A.A) - Suriye gazeteleri Arap memlekfltleriain Sancak meselesinde Surye 
tarafını iltizam etmediklerinden şikayet ediyorlar. Arap ajlnsı Irak hükumetinin bu mese· 
lede açıktan açığa Türkiyeyi tuttuğunu ve Suryeye Sancağı Türkiyeye teslim ed~rek ken· 
disiyle anlaşmasını tavsiye ettiğini bildiriyor. 

Çindeki felaketin Japon gazetelerinde aksi 
lstanbul (Hususi) - Çinde sedleri yıkarak üç bin beşyüz köyü denize çeviren felaket 

Japon gazetelerinde çok acıklı yazılarla tasviı edilmektedir. Bazı gazeteler Çiude bulunan 
ordularının hemen geri dönmesini ve yüzbinlerle yurddaşın harabisini mucip olan bu müt
hiş feliketlarden kurtarılmasını hükumetten istemektedirler. 

Cumhuriyetciler Fransa topraklarına iltica 
ediyorlar. ispanyada açlık ve sefalet devamda 

Budapeşte 19 (Radyo) - Cumhuriyetçilerden iki tabur dün gene Fransız topraklarıca 1 
iltica etmişlerdir. 

iltica eden askerin 48 saattali beri aç olduklarını ve bir çok kuaba ve köylerde açlık 
ve sefalet baı ıösterdiğini söylemişlerdir. 

Busrün Vekiller Heyeti Tekrar Toplanıyor 
lstanbul (Hususi) - Şehrimizde Başvekilimiz Celil Bayarın başkanlığı altında toplanıp 

Hatay hakkında verilen kararın alt tarafı bugün Ankarada toplanacak vekiller heyetinde 
tekrar etrafile bir kerre dah ı görüşülerek tesbit edile cektır. Hükumetimizin bu hususta 
hiç bir fedakarlık kabul etmiyeceği sanılmaktadır. 

Sovyet Matbuatı Ateş Püskürüyor 
Paris (Radyo) - Çemberlayinin batan lngiliz gemileri baklunaaki beyanatını ele alan 

sovyet gazeteleri bu işte ltalyanlarla Almanların oynadı k ları sinsi rolleri takbih ederek 
Roma • Berlin mihverinin çevirdiği dolaplara şiddetle hücum etmektedirler. 

-----------------------••OO••--------------------~ 

Dal~ıç 
•• 
Olüyordu 
Çeımede dalğıç Bodrumlu 

Halil lbrahim denize daldığı 
esnada makineye sakatlık 
arzolduğundan hava almayan 
dalğıç bayğın bir halde çı
karılmış ve tedavi için mem-
leket hastahanesine getir il· 
miştir. ........ ········ 
Türkiye ~öz 
yumamıyacak 

- Baştarafı 1 incide -
elde etmek için çalıştığını 
ve böyle bir zamanda lngil· 
terenin bize kredi açtığını 
manalı ve imalı b1r surette 
yazması bu lngiliz gazetesi
nin bu malumatı, bu işlere 
biraz uzaktan kulak mısafiri 
olarak öğrendiğine delalet 
eder. Türkiye intihabatın 
serbest olma11ndan başka 
bir ıey istemiyor. lngiltere
de her siyasi meselede sa· 
mimi ve sulhsever olduğuna 
kana&t getirdiği için Türki· 
yeye kredi açmığa ve yardım 
yapmığa karar vermiş bulu
nuyor. 

Korkunç Bir 
• 
istatistik 

Hankov, 19 (A.A) - Çin 
askeri makamatı tarafından 
yapılan istatistiklere göre 
muhasematın bidayetioden 
beri J aponlaran askere aldı
ğı kuvvet, yaptığı masraf ve 
uğradığı zayiat şudur : 

Çinde harb eden Japon 
kuvvetleri l 00,000 seferber 
edilen kuvvet bir milyon 
675,000, zayiat, 410,000 (bu· 
nun yüz bini maktüldür) 
harp masrafı Beş milyar 
300 milyon, Batan harp ge· 
mısi 35, tahrip edilen tay· 
yam 629, istihsal tenakusu 
yüzde 22, Japonyanın Çinde 
uğradığı ekonomik zarar 
500, yen. 

Ayni müddet zarfında Çin 
kuvvetleri Japonlardan 25,868 
silah vesaire iğtinam etmiş· 
ler ve Japonların 1051 harb 
malzemesini tahrib etmiş· 
lerdir. 

4757 Yatak 
Dünyanın en büyük hasta

nesinin nerede olduğunu her 

• • • 

Saçsız 
Futbocular 
Amerikada çok tanınmış 

bir spor kulübü, bütün ku· 
lüp mensuplennın saşlarını 
ustura ile etti rme)e mecbur 
tutmuştur. Kulüp idarecile· 
rine göre beşı tıraşla oyun
cularla yaptıkları bütün fut
bol maçların da kulüp galip 
gelmiş 1 

Caket Kalfası 
Aranıyor 

Teşkilatımı zın tevsii mü· 
nasebetile eli temiz iş bilir 
birinci nevi caket kalfasına 
ihtiyacımız vardır. isteklilerin 
aşağtdaki adrese müracaat· 
lan . 

lzmir : Yeni Kavaflar No. 
7 terzihane sahibi 

A . Naci Teter 

halde pek az kişi bilir. Bu 
büyük hastane Kaoada 'da 
bulunmaktadır. Bu hastane
deki muhtelif koğuş ve oda
lardaki hasta yataklerının 
yekunu 4757 ye baliğ olmak
tadır. 
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li Hatay'ın is~iklili 
r•ı Ugrunda 
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Ne yapıyorsun Abdülbaki? 
Abdülkadir beoi köşeye 

çekerek dedi ki: 
- Bugün Arap gazeteleri 

ile bir çok ecnebi gazeteler 
Atatürkün ağır hasta oldu
ğunu yazıyorl ar. HatRy işinin 

çok önem kesbettiği bugün· 
lerde bu yalan havadisin uy
durulması niçindir bilirrni· 
sin? .. 

Heyecandan cevabını gene 
kendisi verdi: 

- istiklale bir an evvel 
kavuşmak isteyen Hataylıla-
rın manevi kuvveHeı ini kır 

mak ve hızımıu durdurmak 
içindir ... Anladın mı? Sen 
nereye? 

Abdülkadirin verdiği baber 
beni beynimden vurulmuşa 
döndürdü. Bir m;jddet cevap 
veremedim. Derin bir beye· 
can ve endişe içinde: 

-Atatürk basta mı yoksa? 
dedim. Abdülkadir: 

- Değil, dedi, seninle on 
beş gün önce işittiğimiz gibi 
Brusaya giderken yolda litü· 
müş ve hafif bir grip geçir
mişti ya .. işte bu haberi par
mağına dolayan yabancı ve 
f eaatçı matbuat, Atatürkün 
ağır hastalığından• bahsede· 
rek o r tal ı ğı bule11dırmak İs· 
tiyorlar. 

Yoksa işin aslı esası yok .. 
Ve tekrar sordu ... 

- Söyle bakayım, Ha ne· 
reye gidiyordun? 

Anlattım: 

- Benim nefer hadiseıini za • 
vallı hemşerimize yüklemiı· 
ler, karakola götürüp allab 
yarattı, demeden öldüresiye 
döğmüşler. Bıına tahammül 
edemem ben. 

Bir hemşerimizin haksız 
yere işlemediği bir hareket
ten cezalanmasına hangimizin 
gönlü razı olur ? 

Şimdi gidip kendimi orta· 
ya koyacağım ve o zavallıyı 

kurtaracağım. 

Abdülkadir koluma yapıı· 
b ve: 

- Ne yapıyorsun Abdül· 
baki? 

Dedi ve ilave etti : 
- Onların bir adamı döğ-

meleri için suç işlcmekmi 
lizım .. 

Sonra düşün, sana bu mil· 
him havadisleri verdiğim bu 
günde, bu yalan haberi çü
rütmek için canla başla mü
cadele etmek liıım gelirken, 
senin gidip kara~ ola teslim 
olman kadar tehlikeli ve da· 
vamız namına bilyük bir za
rar tuavvur edilebilir mi? 

- Fakat dedim, hemıeri
mizi muhakkak kurtarmak 
lizım . Ben bunu yapmazsam 
rahat edemem ... 

( Arkası var) 

Ağırceza Cürmümeşhuda 
Giriyor 

M~şbut suçların muhake· 1 
me usulüne dair kanunun 
birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun layi · 
hası meclis ruznumcsine 
alınmıştır. Meşhut suçlar 

kanununun iki seneyi bulan 
tatbiki esnasında alanan ne· 
ticeler pek müsaid olduğu 

cihetle bu layıha ile umumi 
hükümlere göre takip edil· 
mesıni zaruri kılacak sebep· 
ler mevcud olmıyan ağır ce· 
zalı meşhut suçların bu seri 
muhakeme usulüne tabi tutul
ması teklif olunmaktadır. 

Eayıhadaki bir hükümle 
ondan başka meşhut 
olarak işlenen suçlarda zabı· 
tan1n yapabileceği vazifelerin 

ağar cezalı işlerde müobası· 

ran cumhuriyet müddeiumu· 
misi tarafından yapılmasına 

ve mahk em'!ye de lüzum 
~ör düğü takdirde iti umumi 
hükunıler dairesinde takib 
edilmek üzere müddeiumu· 
miye iade etmek hususunda 
takdir hakkı verilmektedir. 

Ancak cumhuriyet müdde· 
iumumisinin meşhut olarak 

işlenilen ağır cezalı iıleri 
ayni günde mahkemeye ver· 

mesinin çok defa imkln11z· 
lığı düşünülerek müddeiu· 
muminin delilleri tamamen 
teshit ve tahkikatı noksansız 
olarak yapabilmesi için Uç 
günü geçmemek llıere bir 
miiddet tesbit olunmuıtur. 

Büyük harbde :
1 

Esarete 
ilk kurşunun atıldığı 1 ... ahamnnıl edeıniyen 

yer hayvanlar 
Belgraddan bildiriliyor: Sa- Bazı hayvanlar vardar ki 

va ve Tuna nehirlerinin mec· uzun müddet esarette Y•ıı· 
rasını 400 metre daha ce· yaaıazlar. Bülbül bunlardan 
nuba almak için B~lgrad şeb· biridir. Netekim altın kafes· 
ri civarmda büyük hazırl ık· te bile bu kuşcağızı yaıat-
lara girişilmiştir. Bu ameli- mak ve üretmek mümkün 
yenin sonunda ( Kale mey- değildir. Yabani tavşan da 
danı ) istihkamının önünde böyledir. Gıdasının ve bakı· 
bulunan (Hadi) adası adalık- mıoa ne kadar dikkat eder· 
tan çıkacak, sağlam toprağa seniz ediniz, esir yabani 
bağlanacaktır. tavşan anaclaşır anaclanmaz 

Hadi adasının tarihe geçen 
hiçbir sebep yokken ölü· 

bir mazisi vardır. Zira büyük 
verir. 

muharebenin ilk kurşunları 
Avu turya ordusunun taarru, kanları da burada d6klll-
zu ile burada atılm ı ş ve ilk müştür~ 
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