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Almanya Çekoslova ~yaya aldıracak olursa~ .. 
Fransız Politikasının Çürük ü2-ünü Bir Dinleyiniz 

AL~ A UYOR 
KISA VE AÇIK 

Ufuklar Karanlık, Sular 
Bula ık! 

Atatürk Ankaraya Avdet Buyurdular Yunanlılar 
Atatürk'ün Sıhhhat 
\! e ... \fıvelinc 

fngilterenio barııı kurtarmak için sarfettiği bütün emek
lere rağmen barıştırmak ve uzlctşhrmak istediği devlet ve 
milletlerin arasında esen rüzgarın bir dos tluk rüzga r ı ol· 
maktan çok uzak olduğunu bergüo yeni lu diseler ve vesi· 
lelerle anlıyoruz. 

Dünkü radyo haberlerinde de okuduğ muz veçbile Çek · 
lerle Almanları uzlaştırmadan önce Alrn an!nr ın lehler ile 
yeni ihtilaf mevzu ve s ... bep 'e ri çıkarmal drı l ta lya ile Fıan
sayı anla şh rmağa ça l ışırken Fransnn ın , ltalya ile anlaşan 

Almanya aleyh~n1e bazı kararlar vermesi l ng:lterenio bu 
tatlı rüyasının kolayca hakikat ola nıyacn gın ı ~ö..; t ermekte· 
dir. Umumi ahvali düzelt JH•ğ~ çalı ş anla r k ar ş ı sında, istedik · 
Jeri balonları istedilileri gibi uçurtmak için karan l ık ufuklar 
ve arza ettikleri kadar bal ı k nvl yabilmek iç·n de bulanık 
sular arıyon devletler Ya rdı r. 

işte bunun içindir ki sulhun hakiki dost ve t :ırafta r l a rı 
karanlık ufuklarla bulanık suları dileyen devletlerin hüsnü· 
niyetten ari maksatları ve~ t a hrikatı k arş sında pek çok 
zorluklara uğramaktadırlar ve daha uğrayac klardır da .... 

SIRRI SANLI 
________________ ___, ___________________________ _ 

Fransız politikasının çürüklü
ğünü eski bir Fransız nazı

rından dinleyiniz 
[ Franırrric:aliaden ve eı- ki nazı;lardan Bay Lamurö · 

.._.,..._,_, ~-..w w w..,,. 

R d 
nün yazdığı bir makaleden 

o~anya a ı aşağıya aldığımı z parçalar 
Kimler OHim Cezasına bugünkü Fransız d iplomasisi 

-

Çarpacak I nin çOrüklüğüoü ve kötülü 
ğünü pekala gösterebilir. ] 

"Bir senedenberi Fraou
nın nüfuz.ı bütün dür.yada 
hissedilect!k derecede azal
maktadır. Fransa inhitat ba
liode bir millet gibi gö. ünü· 
yor, dahili politikasındaki 

zaaflar ve zıddiyetler yüzün· 
den musyyeo bir yol tutarak 
bu yolda devam ctmeğe 

muktedir deiilmiş hissini ve
rıyor. 

Müttefikleri ve d"'stlerı 
Fransaya itimadı kaybetmek· 
te, ittifakları gevşemekte ve 
zayıilamaktadır. Fransa ya-

KRAL KAROL _ vaş yavaş yalnızlığa doğru 
~~-- gidiyor. 

- - Bükreş, 25 .. (A.A) - Hü- t .,Evet Fransa bugi;n inhi-
kümet, Krala ve Kral ailesi 

tat halinde bir memleket 
efradıaa karşı olduğu gibi ı 
ecnebi devlet reislerine yük· gibi görünüyor. Bunu yaz-
ıek aevlet memurlarına karşı mağa sıkılıyorum. Fakat 
yapılan suikast ve keza si· gizlemek hiç birşeye yara-
yasi cinayetler ve bmıızlık maz. Vaziyeti itiraf etmek 
için adam öldürmeler hak- ve söylemek lazımdır. Buna 
kında ölilm cezasının tatbiki sebeb hükômetlerimizio, dip- . 
lrararlethrılmıştır. lomasımızın ha tasıdır. 11 

-==s; S2S !& - SE! 

iSTER GÜL ISTER AGLA 

Ankara, 26 ( Hususi ) -
Mersin ve Adana havalisini 

Hayırlı yolcu
luklar dileriz 

B. ADIL RAŞiD P AKER 

Bir kaza neticesi ola rak 
rahatsızlanan ve nekahet 
devrini lzmirde geçiren çok
değerli g·ençlerimizden Bay 
Adil Raşit Pakerin bu defa 
tamamile eyileşerek Anka
raya döneceğini haber aldık. 
lzmirin kendisile bihakkın 
iftihar ve gurur duyduğu 
bu faziletli ve yüksek mezi· 
yetlerle mücehhez hemşeri· 

mize tekrar geçmiş olsun 
der ve hayirli yolculuklar 
dileıiz. 

IE2 

Kadir Gecesi Doğanlar 
(C. B.) imzalı bir okuyucumuz şu mektubu gönderiyor: 
"Gazete11izi her gün takip ediyorum. En çok hoşuma giden sütun "İster gül-İster ağla., 

köşenizdir. Bazan orada öyle tuhaf şeylere r atlıyorum k; •.• 
Yalnız merakımı körüklüyen bir nokta var, bir cevap verebilir misiniz? Bıı köşede dai· 

ma bayanlardan ıöz açıyor ve hep kabahah onlara yüklctiyorsunuz. Yalnız siz değil ha, 
bütila mizah gazetelerinde de böyle. l~te ben de evli bulunuyorum, karımdan hiç şikayetçi 
değilim. Evliliğimiz on beş seneyi geçtiği bade ne o benim ve ne de ben onun bir defa 
bile batmnı kıracak bir söz ağzımızdan kaçkrmadık. Ahengimiz tamdır. Şeker gibi geçini· 
yoruı. Fakat duyduğuma görede mahkemelerde her gün karı kocanın ayrılmak davaları 
ıörülüyor acaba neden ? " 

Buna verilecek cevap basittir : Herkes ıizio gibi kadir gecesinde doğmuı olmazya .• Al
lah ••adetinizi artırsın. Ôtekilerinede sabırlar. 

Sen de ey oku1ucum bu dua a amin dede onda 

.,/ 

Duacıdı dar 
Vı adinı'deo : 
Tü ı kiye Cumhur reisi Ke· 

mal Atatürk 'ün giiya ağır 

ha~t ı olduğuna d a. İr, bir 
Fran~ıı gazetes:nin verdiii 
haberi Anadolu ajaıısı ya
lanlamıştır. 

Hcınıdolsun Atatürk'üa 
sihhati çok iyidir. Yunı • 
milleti bu haberi memnuni
ye tic: haber aJarak gen ı 
bir nefes almıştı". 

Bütün Yunan lılar munzam 
işlerı ni başarmak üzere, .A
tatiltkıe uzun ömürler te
menni ed<!rler. -·-

Valimizle 
tetkik buyurnn büyiik şefımiz 
Atatürk dün Ankaraya av· 
det buyurmuşlardır. Büyüğü-

ı erkanı dairesi umum müdür

leri tarafından istikbal edil· 
miştir. 

Konsoloslar Kermes 
Eğlencelerinde 

müz istasyonda halk tarafın
dan içden gelen bir sevinçle 
hıv'Bretle istikbal edilmiş'er· 
dir . 

Ankara, 25 (A.A) - Rei 
sicumbm Atatürk'ün cenup 
vil&ye tleı imizde yaptığı kısa 
bir seyah~ttan sonra bugün 

sa ıtt 19 30 da şehrimize av
det buyurmuşlardı r. Atarük 
Ka) as istasyonunda Bsşve· 

kit Celal Bayar Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya ile Ankara 
Valisi Nevzad Tandoğan ta-

rafında Ankara garında da 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi 

Mareşal Fevzi Çakmak vekil· 
ler meb'uslar büyük erkanı 
harbiye ile milli müdafaa 
vekaleti ve diğer vckalet•er 

- +•-·--
Askerlik 
Şubesinde İşi 
Olanlar 

Askerlik şubesinde işi olan 
ların ancak haftanın Pazar· 
tesi, Cuma ve Cumartesi 
günleri müracaat ederek iş· 

lerini takip etmeleri lüzumu 
ve diğer günlerde şubenin 

ancak kendi muamelatı ile 
meşgul olacağı öğrenilmiştir. 

11111111 --------- 111111111 

~ Müddet 
Bitiyor 
lzınir 

sinden : 
Askerlik Şübe· 

1334 doğumluların ilk 
yoklamalarına mahsus müd

det Haziran 938 nihaye
tinde hitam bulacaktır. 

H~nüz ilk yoklamalarını 
yaptırmamış olan yerli ve 

yabancı mükelleflerin bey

hude ceza görmemeleri 
için nüfus cüzdanlarıle bir· 

........ IWlDI•••••• .. 

Alamanlar 
Çekleri 
Protesto etti 

Berlin 26 (Radyo) - Al
man hükumeti Çekoslovak· 
yaya bir nota veruek aske
ri harekatı protesto etmiştir. 

Yavrusunu 
•• 
Oldüren 

Canavar ana 
Evelki g ece ş ehrimiz mem

leket hastahanesinde n ütbiş 
bir vak'a olmuş, g ecç bir 
kadın, tuvalet yerinde do
ğu •duğu çocuğunu, göbeğini 
koparmak suretile öldürmüş
tür. Sabahleyin helada çcfcu
ğun cesetlini görenler, der
hal nöbetçi hekime malumat 
vermişlerdir. Müddeiumumi
likçe tahkikata başlanmıştır. 

Vak'a faili Torbalı kaza
sının Doğanlar köyünden 25 
yaşlarında Dududur. 

Bergamada devam etmek· 
te olan Kermes baft111 et· 
lencelerini görmek &zere ph• 
rimizdeki konıoloılar Ha 
Valimiz Bay Fazlı Gnle~e 
Bergamaya gitmiılerdir. Mi· 
safir konsoloslar bugtla Ko
zak çamlıklarında yapılacak 
bayramda hazır bulunacak
lardır. Y ıloız Alman konae· 
losu rahatsız bulundutundaa 
bu gezintiye iıtirak edeme
miştir. konsoloslar bilb .... 
zeybek oyunları g6rmep 
çok heveı göstermektedirler. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Şarbaya vadini hatırlatıyorlar 

Evveli gazetenize yazılmak üzre derdimizi dinlemek IGt· 
fôade bulunduğunuza teşekkür ederiz. 

Bizl~r, Balhkuyu mahallesi Kuyu sokak meakfıalarıyıL 
Bu haklı şikayetimizi nazari itıbare alacaiınııa emia bulun• 
doğumuzdan dileğimizin " Halkın aesi - Hakkın ıeıidir. 
sütununda neşredilmesini rica ederiz. 

Mahallemize yağmur yağdığı zaman yukarı Sinekli •• 
dağdan gelen sular evlerimizi harap etmektedir. Hatti ba 
bili bizzat iyi kalbli Belediye reisimiz Bay Behçet Uı'da 
çeşmeler takılırken görmüş ve bu ıuların önilne reçilmeal 
için bir sed çektirmeği vaad buyurmuılardı. 

Heyhat ki aradan epey bir zıman ge~tiği halde biç bir 
faaliyet yoktur. Belki de işlerinin çokluğa do!ayııiyle aaa
dulmuştur, diye kıymetli gazeteniz vaııtaıiyle hatıılatalmuı
nı bütün mahalleli yalvarır ve saygılarımızı Cıaaarıı. 

Balhku a maballe1i alaaliıi --



;~-;~~~~LETt ı~~l1 Arnavudluğun 
Turk IJunyasının En Yüce Hakanı R 

E!ftt~ı=tw:a:ı~t!l!liliı1 nüfusu nekadar 
HA YAT v E 1AHR1MANL11LAR1 m Kral Ahmed logonun Ma- ı 16,511 kişi artmıştır. 1937 ----------------------8 car zadeginından genç bir senesinde 33,929 doğum ve 
~ltika Ya.zan: H. TürkekaıB 1 kızla evlenmesi ve bu müna- 20,036 ölüm vukuatı kayde· 

- 31 - 4!1BBBDa• sebetle yapılan parlak düğün dilmiştir. 
Böyle mes'ud birJ gecede dü- bütün Avrupanın merakını. Nüfus tahririle birlikte bir 
v •• • Balkanın bu küçük hükü· de maarif tahriri yapılmıştır. 
gun evınden 8Vrı)mak tuhaf metine celbetmiştir. Arna· Bunun neticesine: göre, Ar-

Zebra çok bitkin bir hal- ne yapııarak bir çılgın gibi vutluk nasıl bir yerdir, nlifu- navutlukta 660 mektep bu-
de geri döndü. fırlaC:lı, gitti. iç dairelere gir- su ne kadar, diye herkes lunuyor. Bunların talebesi 

Yabındaki kadınlar, ona di. Salonda eğlence bütün merak ediyor. 62,953 va muallimleri 1512 
De olduğunn vr. neden böyle ıevk ve şadı içinde devam Arnavutluğun hakiki nll· kiıidir. 
telAt ve heyecana düştüğü- ediyordu. fusu pek maliim d~ğildir. İlkmektepler 642 olup ta· 
Dil ıordular. Zehra önüne rastgelen Lakin bu senenin başında lebni 56636 ve muallımlııeri 

Zebra, ortada hiç bir ıe- nöbetçiye ve zabite soru- yapılan tahriri nüfusta Ar- 1251 kişidir. 
bep ve tehlike olduiunu bil- yordu: navL:tluğun halin ne kadar Orta mektepler 18 olup 
mediii ve buna ait ufak ita· _ Kumandan döodülmll? olduğu tesbit edilmiştir. talebesi 4252 ve muallimleri 
herde iıitmediği halde hissi Kendisine fırka lcum:nda- Bu tahririn neticesine gö- 261 kişidir . Orta mekteple-
kablelvuku eseri olarak mut· nı Cabirin eşi ıastgeldi. Ara- re, ArnavutI14ğun umum nü- rin talebesinden 4252 si er-
tasd titriyor ve gözlerinden launda şu konuşma oldu: fusu 1,037,856 kişidir. Bir kek ve 1425 şi kızd1r. 
yağmur gibi yaı dökilyordu. _ Yarım saattanberi sizi sene içinde, vefiyata nazaran Arnavutlukta mekteplerin 
Bazıları bu heyecanın ve çıl- arıyorum, neredesiniz ha- tevellüdahn fazla olması ve sayısı ve talebenin adedi es-
rınlığının nbebini, ıaadet nım.? hariçten gelip yerleşenler kisine nazaran ehemmiyetli 
deliıi olduğuna hükmediyor- _ Biraz sıkıldım da bah· bulunması dolayisile nüfus derecede artmıştır. 
lar ve bazıları da, kızın gizli çeye çıkmıştım. ı ·· ----
bir ıey öğrendiğine zahip Senede a1·, D.C.···- DUNYADA oluyorlardı. - Haydi dönüyoruz de- ~ 

Zehra Bint Zehip, Kasım· ğilmi? ı' fa va our Gö- NELER 
elan ayrılınca salona dön- - Nereye.? 
medi. - Yerinize hanım, herkes e Ad OL UY o R ? 

Yanındaki teyzesinin kızı sizi bekliyor, bul gece ayni· ' Poli~zy:!a Ton~a adlı . 
i
l manız uygun olmaz Birkaç z 
e ıol taraftaki kapıyı açta saat sonra hususi dairenize bir adalar manzumesi vardır. a bıtanın hi ma yesin-

•e diğer kadınlara: çekıJecekaioiz. 1 Bunlardan Niyafu adasına 
1 deki köpekler 

- Siz salona yerlerinize k d b. d f 
cl6nün. Beo Esma ile biraz - Kumanda geldi mi? anca sene e ır e a va· Peşte zabıtası köpekler 

Cabirin eıi gülere'ı cevap pur uğrar. Sair zamanlar ada için yeni bir kanun çıkar· 
odama kadar gidip gele· verdi: t civarından geçen vapurlar, mıştır. Bu kanuna göre kö· 
ceğim. - Biraz aabırh olunuz bu ada sakinlerine aid mek- pekler dörder defa hüku· 

Dedi. Ve kapıdan içeriye t l ~b- 1 · t k daldı, te"'e zadesi Esmanın yavrum, timdi nerede ise up arı m'1 ur enmıı ene e met baytarları tarafından 
eline ya;.;mıı, onu hızla ve gelir.. Tabii mühim bir işi kutularının içinde k yar, de- muayene edilerek sıhhatte 

olmasa böyle biraz geç kal· nize atarlar ve yeri. halkta oldukları tasdık• edilecektir. 
kuvvetle çeldyortfo. d kayıklarla gelip bu kutulan U b k Kendi! Odaııaa ,mu ı. mumi ma allerce ağlzh sız 
bahçeye atladı. gitme i, Kendisi b ş kumandandır. denizın llzerindez toplarlar. köpek gezdiriJmesi tiddetle 

Zehra başını önüne eğdi. ~·.__ menedilmiştir. 
Orada ahıra gitti. Nö Gayri ihtiyari yüı üyordu. Ca Sıhhıvede Bir köpek iki aylık olun-

betçiler opun Zehra Bint birin eıinin yanında bulunan ca behemehal hükumete ha-
Zebip oldlifaa gör D t e hür genç bir kadın fU sözleri Ta vinler ber verilecektir. Köpeklere 
metle aaladeJ eğ11Qiler, ar ı;o-yıedı··. fena muamele edenler •id· b d Jı Ankara sıtma milcıcele ... 

ıın • armanı,, baıındd - Hanımın hdkkı var, C:letle cezalandırılacaklardır. 
1 tn. b t d reisi Dr. Asım Urak umum 
•r .u uıaD111a ığı için gözle· 1

1 böyle mes'ut bir gecede dü- Altı aylıktan küçük köpeg· e · d. d·ı sıtma mücadelesi müfettiı · 
nnı yere 18 " 1 er. 1 g· ün yerinden ayrılmak biraz bekçilik yaptırılm'lsı katiyeo 

Z b · hı k d liğine, Manisa ııtma müca· 
e ra, a r uman anına tuhaf. memnudur. • d" 1 ddesi liboratuvar şefi Rıd-

ıa emra Yer ı: (Arkesı 9&r) van Önal 300 lira ücretle Köpekler ile tecrübeler 
- Bana atımı getirin. 1........................... yapılması da memnu bulun-
Ah k d ı ı Konya sıtma nıücedele reis-

" uman anı ıaıırdı, maktadır. Köpek sahipleri 
la il d d ı o ı T o R : liğine tayin edilmiılerdir. en z ıaray a. üğiia eğlen· •. O ı • senede 15 selin vergi vere-
ceJeri olanca gürültü ve ne· -.-- ceklerdir. K.urt köpeklerinin 
pler içiade devam ederken, ıı Salih Sonad ıı Fransızcayı vergisi 2s selindir. 
bu ıelia hanım gece yar111 
aereye sidiyordu, biraz dü- ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı Konuşmak 
ılndllkten aoua fU cevabı ı lıklar miit4!ba11ısı ı 
•erdi: ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı lstİJıenJer 

- Bizi mazur aörüa ha- ı Her g~a öğleden sonra ı • ı Telefon: 3315ı ı 6 Kuruş mukabilinde mat-
aım, ıi&ia gibi böyle yalnız .. E .. v .. 

1 
.. 
8

_ .. d .. lı .. k .... V .. e .. r"İ"- 1 baamız tarafmdan çıkarılan 
iki genç kı•a gece yarısı - Parlons Français adh kitabı 
ben naıaJ at teslim edebi· Kemeraltında ( Etiman ) , 

lirim.? 1 k Ç k (Mektepli), (Yavuz), (Dev· 
Ltltfea gidiniz ya baı ku- ece OCU rim), Gaziler caddesinde 

mandan veya fırka kuman· Tepecikte 1212 sokakta (Bay Suphi Çulcu), Tilkilikte 
danından bir kiiıt getiriniz, barakalarda 33 numarada (Emel), ve sair kitapcı dük-
o vakit emirleriniz başım oturan Tikveş muhacirlerin- kanlarından alıp hediye ko-
.lltilndedir. iç sıkıntıı1nden den lbrabim oğlu Ahmed ponunu matbaamıza gönde· 
bualan bedbaht kız, ne ya- beş yaşındaki Mehmed adın· 
pacaiını ıaıırdı. daki oğlunu annesiz kaldı-

Bir mtlddet ayaktı düşiln ğından evlidlık vermek isti-
da, ıonra gene Esmaaın eli· yor. 1 

M**~**~****~*ı~~~*~~~**~~ 

Elhamra Telefon a 
ldareıinco Milli Kütüpane Sincm~S 7 3 i 1 

BUGÜN Gayet nefis 2 film birden M-

İ - Büvük Aşk ~ 
Fransız sözlü en büyük aşk filmi tt 
Maceralar Kralı >f. 

riniz .. 

Sooı.er bılLırinı tol ;ı edıyor ve l-616 wboh1eyin 
teze b ı ~uvveı o ~ ~a• me~ ıç n b ze 16z m 
ofon ı6kın b u, .;ıy:J ... r ı. ~y• t -r. yonız. 

lşto burada 

VALi DOL imdcdımıza )'eli~irl 
Onu h r lerc 1! r~" .., n.z. Zcırorl z ve 
llniıler r s~ı ı cd c• o b ô, uyt.u~uzhı(Jo 
kcır11 ~ufo1.-z b r d • w r 

ur. ( BUFFALO Bİl.-4) ~ 
\._ Tüı kçe ı6zlü: Garry Coopre • Madelein Carroil )f " · 
pveten: Başbakanımız Celil Bayaran Yunanistanı ziyareti~ ' 

• 
Fiatlar: ~irınci 30 Balkon 40 Hususi 50 ,. 

~~~--~~x~~-~=-=~ı;w;~•;w;:w::w;~ ,. 

*** 
Bir arı kadar küçük 

kuş 
Kuş mütehassısı bir logi

liz, Samooi adalarındanQAv· 
rupaya şimdiye kadar biJin· 
miyen çok garip bir kuş ge· 
tirmiştir. 

Y eşilimtrak rengi bulunan 
bu kuşun vücüdü ancak bir 
arı kadardır. Avrupanm ik· 
limi bu garip kuşun yaşa
masına müsaid olmadığı için 
logiliz ilimi kuşu yaşatmak 
için fevkalade tedbir ler al-
mıştar. 

Kuş daima üstüva hatb 
sıcaklığında bir muhitte ya
şatılmakta ve tazyik ed 'Jmiş 

süt ile beslenmektedir. Bu 
kuı iki saat bile açlığa ta· 
mül edememektedir. 

---... •aı.111---
iş arıyor 

eyi Türkçeyi, Fransızcayı 

bilen ve mahalli ticaret ve 
hesap işlerine vakıf tecrübe 
görmüş bir zat saatla ve 
yahut daimi surette çalışmak 
üzere bir vazife aramakta· 
dır. Her türlü teminatı ver
m~ğe hazırdır. 

Matbaamıza müracaat .. 
3-1 

--KÖYÜ MuıoE1 
DiNLEDiüilVI 

~~~.u·l{AVflfll 
- 36 - YAZAN: Gönül Emre 

Bize, bu sevinçli günleri yaratau Atatürk'e 
binlerce sayğı, bi .- lerce sevgi 

Gülüştnk. Kendisine teşek·ı gördilm. Köylüler, avuçlarını 
kür ettim. Benden rica etti: 

- Yarın yok öb6r gün 
30 Ağustos bayramı var .. 
mektebin süslü bulunmaaıda 

bu sebeptendir. Ne olur. O 
güne kadar köyümüzde ka
lında bayramımızı görün ... 

Hiç tereddüt etmeden ka· 
bul ettim : 

- Hay .. bay ... 
Muallim odasını kilidliye

rek çiktık. Karşıda bakılma· 
sına doyum olmıyan güzel 
bir manzara vardı. 

Muallim : 
- Bak kareeşim, dedi, şu 

manzara şehirde var mı ? 
Samimiyetle cevap verdim. 
- Cidd~c yok ... 

* • • 
30 Ağustos sabahı .. 
Bütün köy ayakta .. çalış- ' 

kan muallim, mektebin etra · 
fını çam dallarile süslemiş .. 
esen rüzgarın öpüşmeleri 

arasında Türk bayrağı ağir 

ağır daı ğalanıyor. 

Köylüler geniş meydanlığa 
toplanm•t·· 

Biraz sonra muhtar geliı>, 
köylülerin bizi beklediğini 

söyledi. Yurd seygisini derin
den duyan fedakar Türk 
köylüleri içinde heyecanlı 
dakikalarımı hiç bir zaman ' 
unutamıyacağım ... 

Çünkü biz, meydanlığa 

patlatırcasına alkışlıyorlardı. 

Benden sonra, k6ylln muh
tarı bir kağıda yazdığı kısa 
söylevini okudu. 

Bu temiz duyğulu köylü, 
Atatürke ve inkiliba kartı 
duyduğu derin heyecanı çok 
güzel anlattı. Çılfıınca al
kışladık. 

Şimdi sıra köy çocukla
una gelmişdi. Biri kız, diğeri 
erkek iki çocuk birer güzel 
şiir okudular ve alkışlandı
lar. 

Tören bitince, mektebin 
bahçesine indik. Delikanlılar 
du ul zurna çalarak milli 
oyunlar oyoamağa bışladılar. 
içlerinde San Mehmet, diye 
bir delikanlı vardı kı, köylü· 
nün söylediği gihi, tam ma· 
nasile döktürüyordu ... 

Biulen karşıdan kılınçh ve 
k~lkanh ihtiyar köylüler gö-
ründü. Manzara cidden gö
rülecek şeydi. Etrafı doldu· 
ran .davul zurna gürültüleri 
arasında ıakhy.ın kdışlar 
insanı heyecandan heyecana 
sürüklüyordu. 

Bu öğleye kadar böyle de· 
vam etti. Öğleden sonra 
mektebin küçük sahnesinde 
çocuklar çok güzel ve bakla 
olarak çok alkışlanan bir 
müsamere verdiler. doğıu ilerlerken, bir alkıı 

koptu.. Bu!öyle candan oka· 
dar samimi bir karşılayışdı 
ki ben de çok derin izler 
bıraktı 

ı -~ Arkası var) 

Makine insanla 
idare edilen 

tayyare 

Köy çocukları, süslü elbi
selerini geymiş, bayramı se· 
mı sevinçle kutlulamağa ha· 
zı ı lamyorlardı . 

Köy muallimi ilk sozu la mine "Ası ın kanadı" de· 
benim söylememi rica ettı. nilcn Japon tayyaresi yere 
Kabul ettim. Meydunhğın inmeden muayyen çevre da-
orta yerine geldim ve beni bilinde uçmak rökorunu 
candan gönülden dinliyecek· kırmıştır. Tokyı civarındaki 
lerini bildiğim köylülere Kizarust tayyare istasyonun· 
kısaca şunları aöyledim : da yapılan son tecrDbede 

"Arkadaşlar, istasyon üdüade geniş dai· 
Bugün Ulu Önderimiz reler çizerek tam 68 saat 

Atatürkün Başkumandanlık 26 dakika uçmuı ve on bir 
muharebesini kazandığı ve bin alb yüz kilometro kat· 
yurdu düşmandan temizle- ı lk" etmiştir. Bundan evte ı 
diği gündür. Çoğunuzun sün· ı dünya rökoru iki Fıanııza 
iü salladığı, tetik oynadığı 

b aiddi. 1933 te Fransız tay-
ve omba savurduğu bu 1 yarecileri on bir bin dört 
muharebe, Türk askerinin 1 yüksek bir kumandan emrin· yüz kilometro yapmıılardı. 
de ne harikalar yaratabile· Tokyo üniversitesi hava o· 
ceğini bir daha gistermiştir. kulunun planına göre yapı-

• • • . • • . • • • lin bu tayyare ise makiaa 
Bize bu sevinçli günleri insan (Robot) tarafından 

yaratan Atatürke binlerce fevkalade idare edilmekte-
ıayğı, binlerce ıevgi. .. " dir. Söylendiğine göre bu 

Sözleri bitirdiğim zaman, tayyare bu ıene içinde Tok-
koca meydanın kımıldadığını · yodan Nevyorka gidecektir. 

**~~~****~**~:~*~***~*· 
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( Htlkın Seal ) 

T ariJen 
r/l.r 

ı:J 

lvaprak 

BUR 
1533 y.alında bir gün Top· 

kapı sarayında bir gürültil 
koptu, bir suru halayik 
·gökh n yere düşmüı eleim 
•ağma kümeleri gibi- sofa· 
lara dökülbü, gürültiiyü çı· 
karanlarin etrafına yığıldı. 
Jki kadın saçaaça, başbaşa 
gelmişlerdi, dövüşüyorlardı. 
Bunlardan biri veliabd Mus
tafa Sultanın anasıydı. Çer· 
kes Haseki diye am!ıyoıdu. 
Öbürü ~Hürı em adla olup 
Kanuni S-uftan Süleymanın 
henüz ele aldığı genç bir 
gözde idi. Çerke Haseki, 
eşini kaybeden bir dişi kap· 
lan kızgınlığı ile Hürremin 
saçlarını yakalamıştı; genç 
kızı yere yatırmıştı, bir ta· 
raftan yuzur. u tırmalayıp 
kan içinde bırakıyordu, bir 
taraftan bağmyordu : 

- Seni hain, seni ıöysuz, 
ıeni murdar seni. Papas ka· 
nı taşıdığını unutuyoraun da 
benimle boy ölçüşmeğe kal· 
ıyorsun ha. AJ öyle ise 

muz ! 
Hürrem, bu yumruk ve 
tıak sağnağı içinden kur
'P cJee.vıa-. aavuşabildiği 

\ 

Rusya ya yaptık lan bir alnn • • esnasında yakalanarak eşsiz 
güzeJJiğinden dolayı saraya 
gönderilmişti. Orada daha 
bir çok güzel kızlar vardı 
ve Hünkiran gözdesi olabil
mek için kıvranıp duruyor· 
lardı. Hürrem endanımdaki 

yuksekliklc, zekasındaki en· 
ginlikle. çapkın ruhiyle çar
çabuk seçkinleşti, yilzlerce 
halayığın arasından sivrilip 
çıktı. Kanuninin gözüne ve 
gönlüne girdı. 

Bir dayak yeme karşılığı 
olerak veliahdın anasını göz
den düşürdükten sonra hüo · 
karı büsbütün ele almıştı. 
Hele iki erkek bir de kız 
çocuk doğuruoca efendisini 
köle gibi kullanacak bir nü 
fuz sahibi olmuştu. Bir de
diği iki olmuyordu, her di· 
leği yerine getiriliyordu. O, 
gün geçtikçe çoğalan bu 
nüfuzuou iki büyük emel 
uğrunda kullandı. Eşini al· 
dığı kadının oğlunu da or· 
tadan kaldırıp kendi çocuk
larından birini veliahd yap· 
mak ve devleti elinde tut-

•• 

maki.. . 
Bu emellerin yerine gele· 

bilmesi için idare makinesi
ni kendine candan bağla bir 
adamın eline vermek ge· 
rekti. Hslbuki sadrazamhk 
mevkiinde bulunan lbrahim 
Paşa, Hünkarın çok sevdiği 

ve inandığı bir adamdı, dev 
letede büyük hizmetler yap· 
mışh . Hürrem Sultnn, ilkin 
bu adamı giderm c.>ğe çalıştı, 

akla sığmaz entrikalar çe· 
virdi, sonunda bir jftira dü · 
züp herifi iöldürttü. Art ık 
sadrazamlığa lbrabim l a dar 

kudretli ve Padişaha liakim 
bir adam gelemezdi . Bunun· 
la beraber Hiirrem o mev· 
kii kendine bağlı birine ver· 
mek ihtiyacını taşıyordu Bu 
nuo için kızı Mihriicoah Sul 
tanı Hırvat dönmesi Rüstem 
Paşaya nikahladı ve bir dü · 
zün kurup damadını Sadri· 
zam yaptırdı. 

Damatla kaynananın u· 
yuşmaJarı güç ve geç olma· 
dı. Yeni entrikalar düşünül· 
dü, yeni dolaplar kuruldu, 
veliahd Mustafa Sultanrn da 

akit bitkindi,iler tutar ye· 
ri kalmamışta. diği dayak· 
tan ziyade 11çlrın10 tutam 
tutam yolunmeıl!a, yüzünün 
bere içinde lt•kılmasına 
yanıyordu. O sır~a hünkar· 
dan da haber ıJli, kendisi 
huzura istenildi. lenç göz· 
de ağlıya ağhy aynaya 
bak ta vo gelen ib fenıağası • 
na ıu sözleri SÖ)jdi : 

Olüm Sa dalvasından 
·ki Adam 

Kurtu-

- Efendimin üne çı-
kacak yüzüm yok. ıte gö. 
rüyorsua kan ıçind~nı. Ya . 
naklarım çizik çizil.;, saçla
rım bütün kopuk. ~endim 
beni böyle görünce .lbette 
tiksinir. Onu kend mtn iğ
rendirmek istemem. 
Hünkarın bu kav için 

verdiği bükiim Çerke Ha
seki için çok ağır oldt Ve
liahdın anası (yüzüne lkaJ. 
mıyacak) kadınlar aı'Hıa 
atıldı. Hürremde birincRöz 
de mevkiine çıkarıl ve 
ilk çocuğunu doğuru~o-
ğurmaz Padişaha oikahl •· 
rak " Kad111 efendi 
yapıldı. 

Çerkes Haseki yalan a • 
}emiyordu. Hürrem Rogİ· 
no adlı bir papasın kızıf 
Karım atlılarının Kırın' 

a 
Amerikada Teksas'da ga· 

tip bir hadise olmuştur. 

Teksas'da 34 yaşındaki 
John Baugban ile arkadaşı 
Zenci JonnieBank Elektirik 
sandalyasında ölüm cezasına 
mahkum olmuşlardır. 

Geçen hafta mahkeme 
kararı infaz edilecektir. Bü· 

t6n haldmler, müddeiumumi, 
polisler elektirik sandalyesi 

etrafına toplanmışlar ve iki 
mabkümu da elektirik san· 
dalyasına oturtmuşlardır. 

Mahkümlar ailelerine son 
sözlerinide söyledikten sonra 

bakim kararın tatbilt edil· 
uıesini emretmiş ve elektrik 
düğmeıine derhal basılmışbr. 

Falcat elektrik ceryanı ol
madığından sand lyada hiç 

bir şey olmamış ve 10 daki
kalık uğraşmadan sonra hü · 
küı:n infax edilmemiştir. 

Ölüm dakikaJarını s&ndal • 
yada bekliyen nıabkümların 
l:titkin h•li karşısında ha· 
kim mahkf.taılarıo yerlerine 
götürülmesini söylemiştir. 

r..-•ıw 

Ucu~luk rekon · 
VE 

Bir fen harikaı 

"Ertesi gece elektrik ma· 

sası tekrar ayar edilmiş ve 

mahkumlar mutad merasioı· 

le sanda;yeyc oturtulmuştur. 

Fakat yine elektrik dül· 
mesine basılınca cereyan al· 

mamış ve mahkum! r tam 
yarım 1aat gözleri kapnlı Ö· 

lümü beklemişlerdir. 

N hayet bu vaıiy .. t karşı
sında Teksas valisiue haber 

veıilm!ş, ne yapılması lazım 
geldiği sorulmuştur. 

Vali bunların şimdilik Ö· 

lümden affini rica etmiş, 

mahkeme heyeti de kabnl 
etmiştir. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddeıı istiklal 
okulu karşısında her çeşid 
cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

Resmi ve hususi müesse· 
seler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz. 

başına yaman bir çorak Ö· 

rüldü ve oğul, babaya öl
dürtü!dü. Herkes bu ağır 

cinayete liaed ederken Hür 
rem Sultan sevincinden zil 
takıp oynuyordu ve bütün 
hücumlara karşı Rüstem pa· 

1 

şayı ayakta tutınağa muvaf · 
fak oluyordu. Çünkü daha 
yapılacak işler vardı, kendi 
sevgili oğlu Sarı Selimi, 
pardeşi Beyazıda te cih et· 
tirerek veliahd ilan ettirmek 
istiyordu. 

Hürrem Sultan, bu eme· 
lin de igrenç düzenler ku· 
rularak, birçok kanlar iôö 
külerek ve devlet basiydi 
kırılarak yerine getirildiğini 
görmedi. Lakin ektiği tohu· 
mua mutlaka filizleneceğine 

inanarak öldü, kendine ta· 
pan kocasını derin yesler 
içerisinde bıraktı. Tahtlar 
deviren ve tahtlar baiışlı • 
yan Kanuni Sultan Süleyman 
kendini birkaç kere katil 
yapan bu düzenci, bu entri· 
kacı kadın için boyuna göz 
yaşı döküyordu, acı acı şi

irler yazıp gece gündüz in
liyordu. Viyanayı ateşten bir 
çember içinde güı.:lerce zel· 
zelbye veren bu adam, Hür
rem Sultanı anarken zelze· 
leler geçiriyor ve kendinden 
geçiyordu. 

Frenklerin Rokzölin de
dikleri Hürrem, Osmanlı ta
rihinde şuurlu güzelliklerin 
tahtı uas 1 kuklaya çevirdi
ğini gösteren uiursuz bir 
yüzdür. Yanlız o imparator
lukta değil, bütün devletler· 
de onun adı korku ile ka
rışık bir sayğı ıle anılırdr. 
İran sarayı, Osmanlı Jmpa· 
ratoru11a olduğu kadar Hür· 
rem Sultana da hulus ça· 
kardı, resmi mektublar ve 
yıl başına hediyeler yollayıp 
onun gönliinü almıya çalı
şırdı. 

Lthistan, elçiler ile ona 
kasideler sunardı ve ondan 
himaye dilenirdi. Venedik 
Cuoıhurluğunun lstanbula 
karşı güttüğü siyasete, Hür· 
rem Sultanı gözetmek ve 
saymak keyfiyeti en birinci 
klana alınırdı. Onun etine 
değer \·erilen kuru bir gü
zellik deiil, yaşadıiı devri 
zekasına bağ'lıyan bir varlık 
olduğuna kuşku yoktur. 

T. T. 

' I TORNAKS 

TORNAKS 

TORNAKS 

"iORNAKS 

TORNKS 
TOR , AKS 

TORNAl~ S 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 

26 MAVIS 

ı M. Alim Ş!oocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 ·ı elefon No. 4079 

Kırciceg" i Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa~ Eczanesi 
. Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sabunlarına çok elverişli 
yüksek d ereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
r Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
ı nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığıoa emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~1cn ° kşe, Şipr, H. eli kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şi~el. r G5 kuruş 
Küçük )) » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
~~~~:~~~ 1 lzmir Yün Mensucatı 

:f Türk A. Şirketinin 

~· Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 
1 Mevsim dolayııiyle yeni çıkardıiı kumaılar : &'1 
~ Sailam Zarif Ve Ucuzdur ! 
&l Satış yerleri d 1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
!) Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oilu 
l+l~~llıeZ~J~~ı~~~ 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
mek için ( Kalküte ) den 
suı eti mahsusada ge'irtti • 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Y emek!eri fazla kaçırırsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Hasan Meyve Öz.ü ) 
nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak· 
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda· 
Jıdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 
kaldırıp saklarken herhalde 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bulunmanız için bu!ihHyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula· 
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eıyaaın.-en"ucuz fi· 
atlcrle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 • 
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Bu Yıl 
Fazla yaş üzüm ihracı 

ıçın ltalya bitaraf kalacakmış 
Buda.peşte, 26 (Radyo) - Almanya ile Çekoslovakya arasında bir ihtalaf çıktığı takdirde 

ltalya bitaraf kalacağını alakadarlara bildirmiştir. 

Çekoslovakyada şiddetli emniyet tedbirleri 
Perağ 25 (A A) - Henlein partisi Egerde öldürülen iki Almanın cenaze merasimi esna

sında kat'iyyen tahrikatta buluoulmıyacağına dair da biliye nazmna teminat vermiştir. Hü · 
kft:met hudut mmtakasmda herhangi bir hadiseye meydan vermem ek için şiddetli emniyet 
tedbirleri almıştır. Perağdan 50 kilometre ileride jandarma kuvvetleri tarafandan muhtelif 
kordon hatları tesis edilmiştir. Bu kordon geçen bütün arabalar ve insanlar sıkı bir mu, 
ayeoeye t .. bi tutulmakta ve vesikaları muayene edıln: ektedir. 

Bu sene yabancı memle
ketlere fazla mikdarda yaı 
iiıcüm gönderilmesinin temi
ai için çekirdeksiz ve raza• 
kilerin en eyileri seçilerek 
heter onar kiloluk zarif se
petler içine güzel ambalaj· 
~arla üzüm yerleştirilerek 
•evkedilmesi için baıı karar· 
lar •e tedbirler ittihaz olun· 
muıtur. Bu sepetlerin şehri· 
miz aan'at okulunda yaptı· 
l'1lma11 dllşüoülmektedir. Sayın mısafirimiz yarın memleketine dönüyor 

• 
t 
1 

Altı yaşında 
bir çocuk 
vuruldu 

Ödemişin Birgi nahiyesi· 
nin Geveli kövünde kara 
Mehmet yanında aylıkçı Bul
danlı lbrabim tabancasını 
kurcalarken kazaen ateş al
d1rmış *lh yaşında bir çocu· 
i• rasthyarak öldürmüştür. 
Suçlu hakkında takibat baş· 
lamıştır. 

Bay Hadi 
Akyol ilk tedrisat ispek

terliğine şehrimiz Hakimi
yeti miJJiye baı öiretmeni 
bay Hadi tayin edilmiştir. 

Bir kaza 
Ödemişin Gölcük yolunda 

çahıan işçi AJi oğlu Meh
med'in ayağına büyük bir 
tat dOıerek bacaj'ının kırıl· 

masına ıebebiyet verilmiştir. 

Yaralı h11tahaneye kaldırıl
mııtar. 

Pireye göndeı i 
len hayvanlar 

A 

Dün Konya vapuruyle Pi
reye 140 tosun ve 214 dana 

278 inek 88 düve 27 manda 
89 malak 185 kuzu 642 oğ
lak g6nderilmiştir. 

Kaçakçılık 
Çeımede kayveci Halil 

adında biri Çeşme bapiaa· 

nesine esrar sokarken cür· 
mü meıhud halinde yakayı 
ele vermiıtir. 

- ........ 4....--

~Çalman para
IDC lar bulundu 

Nafia Vekileti köprüler 
ıefi bay Kenan Aktürkün 
Ankara palastaki odasından 
ay:rıldığı bir ıuada cebinden 

• 210 lirası aşırılmıştır. 

Hemen zabıtamız tabkika· 
ta firitmiı ve bu buıızhğıo 
Abdurrahman Ziya adında 

' biri tarafından çalındı~ı an· 
J laşılmııtır. Bu otel hırsız' 

-
1 

Ankarapalasa Tarsuslu bir 
fabrika tor sıfatile yerleştiği 
meydana çıkarılmııtır. 

Borsa 
Haberleri 

Fiyat 
15.75-22 
41, -42 

lstanbul, 25 (Hususi) - Memleketimizde tetkikler yapmakta olan Yugoslavya Haroiye 
ve Bahriye nazırı O ·geaeral Mariç'in Yugoslovyada işi çıktığı için yarın Bursadan l!tan· 
bula geleceği ve Cuma günü memleketine döneceği anlaşılmıştır. Orgeneral Mariç şimdi 
Buraada tetkikler yapmak)e meşğuldür. 

Yarın buraya gelmesi muhtemeldir. 
Bursa 26 (Hususi) - Yugoslavya Harbiye n~zırı Or general Mariç bugün lstanbula mü· 

teveccihen şehrimizden ayrılmıştır. 

•• 
Uçok dün -. 
Istanbula 
Hareket etti 
Milli küme müsabakaları 

için Üçok takımı dün İstan
bula hareket etmiştir. Izmir 
çocukları, Cumartesi günü 
Galatasaray, Pazar günü de 
Beşiktaş takımlarile karşıla
şacaklardır. 

Üçok takımı, yalnız sağa · 
çık Kemal ve Faruktan malı· 
rum olarak lsta .. bula git· 
miştir Gençlerimize selamet
ler dileriz. 

Karşıyaka da 
Hırsızlık 

Karşıyakada Kurtuluş ye· 
ri sokağında 1 numarada 
otureo B Muaddal Ülkenin 
eyin<! hırsız girmiş; bir altın 
kordon, iki kat elbıse ve bir 
kronometre saat çalmıştır. 

Husız aranıyor. 

Kongre tehir 
ediliyor 

Ankarada toplanması ka
rarlaştırılan ziraat kongresi 
sonbahara tehir edilecektir. 

........ uımıı .... •••• 

Şimali Afrika
nın müdafaası . . ~ 

ıçın, 
Roma 25 (Radyo) - Pa· 

risten bildirildiğine göre Mil
li müdafaa istikra:r:ını miis
temlekeler hakkında tamam
lamak üzere şimali Afrika· 
nın müdafaası için 200 mil
yon ve Hindi çini müdafaası 
için de 400 milyon franklık 
bir istikraz yapılmasına ka· 
rar verilmiştir. Fransız bükü· 
meti bu müstemlekeleri ken· 
di kuvvetlerile kendilerini 
müdafaa edebilecek vaziyete 
ıokmak arzusundadır. 

.. oo•• ------------
Acıklı Bir Kaza Yunan 

Dün Celal Eayar bulvarı 
tarnflarmda telefon direkle· 
rindt:n telleri sökerken direk 
ansızın kı ılmış ve zavallı 
İşçi Ahmed kendisini bağla
bğı direkle altı metre yük
sekliğinden yere düşmüş ve 
!Ol bacağı kırılarak ağır su· 
rette yaralanmıştır, 

I· Gazeteleri 
Ne Yazıyor? 

Biçare işçi ağır izdiraplar 
içinde önce oralardaki dis· 
panıerde iptidai tedavisi 
bitirildikten ıonra memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. __ __...Ciro __ _ 

Filistinde 
Gerginlik 

Roma 25 (Radyo) - Ku· 
dilden bildirildiğine göre 
Fllistindeki gerginlik devam 
ediyor. Yafa ve Telavivde 
haeiseler çıkma!undao kor
k~Juyor. Polis kuvvetleri tak
viye edilmiştir. H~vron - Ku
düs yolunda Araplarla polis 

kuvvetleri aras nda çarpıç 

roalar olmuştur. Hayfada üç 
İngiliz askeri ArapJar üzeri
ne ateş etmişler ve bunlar· 
dan bazılarıuı ağır yaralamış
lardır. 

Yugoslav 
Gazeteleri Neler 

Yazıyorlar? 
Belgrad, 25 (A.A) - liü· 

tün gazeteler htıırbiye ve 
bahriye nazırı Orgeneral 
Mariç'e lzmirde gösterilen 
samimi hüsnü kabulden baha~ 
etmektedirler. 

İn~iltere 
1\lısıra Bombardıman 
r a yya resi Gönderecek 

Londra, 25 (A.A) - Dey
li Ekspres gazetesinin sala· 
hiyettar mehafilden aldığı 
malumata göre, lngiltere Mı· 
sıra birçok bombardıman 

ve keşif tayyaresi gönder-

Londradan bildiriliyor : 
Türkiyenin bura piyasasın

dan yapmaktan olduğu on 
a\tı milyon sterling\ik islik· 
razın bir kısmı müdafra iş 
leriode ve mütebakisi ikti· 
sadi sabada kullanılacakttr. 

Ereğli kömür Eocaktar1 da 
bu para ile takviye edile
cektir. ---.. ---

Sivasi 
suikasd 

bir 
mi? 

Strasburg gazetelerinde 
okunduğuna göre, çocu klar 
Oravgesi parkı arkasında 
oynarken bir taşın üstünde 
kağıdlar• .sarılı bir paket 
buldular. Bu paketi açtık.lan 
:ıaman içinde bir insan ka
fası çıktı. liafanın kime a•d 
olduğu anlaşılmamıştir. Bu 
esrare11giz cinayet faillerioin 
meydana çıkmaması ş~hirde 
büyük bir galeyan uyandır· 
011ştır. Buoa siyasi bir sui
kasd ve intikam süsü veren-
lerde bulunmaktadır ? 

Bu utları ölç
meğe kalkan 

ilimler 
işsiz bazı ilimler bulutlat ı 

ölçmek merakına düşmüşler. 
Fakat meraklarını nasıl gi· 
dermişler, burası malum de· 
ğil. Elde ettikleri netice şu· 
dur: 

Bulutluca bir havada mev· 
cut olan bulutların kaffesini 
bir araya toplayıp tartmak 
mümkün olsa, bunların ağ r· 
lığt 350,000,000 kilo tutar. 

meğe karar vermiştir. 
Bu tayyareler, Kahire ve 

Süveyş kanalı mıntakasında 
bulundurulacaktır. 

------------------~~~~ou~••OO ·--~--~-----------------~--

SON DAKiKA: 

Almanya uyamıyor! 
1 

~vet 

Çu,al 
44 
158. 

125 

Cinsi 
Üzüm 
Pamuk 
Buğday - 6,25 

Londra (Radyo) - Her partiye mensup gazeteler Almanyanın yeni bir emrivrki hazır· 
ladığmı ve Çekler tarafından yapılan şuursuzca bazı şaşkınlıkların Alman diplomatlarının 
işine pek çok yarayacğını ve Almaoyanın uyumayıp son hazırlıklarını ikmal etmek üzere 

·e· ba hklarla azmaktadular. 

------------· .. nıo•• -
Kanaldançırçıplak bir ktJ\ın 

cesdi çıkarıldı -
Fransız gazetelerie okun 

duğuna göre Orleada su 
kaoahnda bir kadıı>.esedi, 

balıkçılar tarafındanavlan· 
mıştır. Kadının elbiseri ve 
sair~qi aşmlmışbr. Yalnız 
kulağının birinde b küpe 
kalmıştır ki cesedil3 kime 
aid olduğu bu küpeo.ı yar
dımile meydana çık•ılmış 
br. Bunun Madmazel Mart 
Yuz olduğu aolaşılmıtar. 

tir. Başında sopa ile \fUl ı.. 
m.ış bir yara görülmüştür. 
Doktorlaran raporuna ı6re 
genç kadmın kafasına bir 
odun vurulduktan ve der· 

mansız bırakıldıktan sonra 

ayakları kesilmek ve iıkence 
yapılmak suretile öldürmü~
tür. Bu da bir intikam neti-

Cesedin ayakları k~ilmiş· 

cesi olsa gerektir. Cinayetin 
faili yahut failleri henüz 
meydana çıkaralamamışhr · 

~~~~~~~----~oo---

Bir Amele bir genci yaralı-
yarak öldürdü __ 

lstanbul - Zeytinburnu Bu sözler kuçuk Ahme· 
fabrikasında aınelelik eden din gururuna dokunmuş ve 
Ahmed, Mecid ve Mebmed evde bulunan ağabeyisı .00 

. . d' da Sababhaddıne ısmmde üç g ,.oç top oyua - ye t yaşın 
.. l k bu çocuklann mak uzere Çırpıcı ç ynıne ıes enere .. ~ 

• k d' ine fena sozler soy· 
gıtmişler ve top oynadıktan en ıs h b ·ıııı.t"ır 

l d. v • • er verm .., · 
il · d t ld w e ıgını ~ sonra e ena e op o ugu Sabahaddin derhal aşağıya 

halde evlerine . döner }erken fırlamış ve bu üç gençle 
Çırpıcı caddesınde Tepeha · eı\öğuşe başlamış, bu sırada 
ğı mevkiinde sokakta oyna· J\hm~d cebinden bir bıçak 
makta olan 11 yaşında Ah- çi·kararak Sabahbaddınin sol 
med i.:minde bir talebe ken · k& ıburgasına saplamıştır. S?· 
dilerine : uBeş kuruş vere- ba\\haddin bu bıçak darbes1le 
yim de şu topu bana veri· y ~alanmış ve yere yıkılmış· 
niz., demiştir. Buna kızan tır. l 
amele Ahmed küçük çocu- J. \kan çok kandan zavallı 
ğa ağır söylemiştir. gen~~ ölmüştür. --------0000 - ·-------
Münib A adenıisi \~az Talili 

Kursları 
Bugünlerde Almanyada • ler için ilk defa ,rak 25 

Münib şehrinde 8 inci Böl· • temmuzdan 13 ağlA>IB ka-
gede Makimilyaneuı:n cad · dar ayrı bir kurs •Çdacak-

desinde vaki Münib Akade- tır. 
tılesi ecnebilere Almanya Alman akadeti bütün 

iç in Y ıu: tatili Kursları ve 
ve ayrıca Goetiıe Enstitüsü 
tedrisat programı üzerine 
şu malumatı Vt'fmektedir : 

Ecnebiler için Almanca 
kursları iki devrelidir. Birin
ci devre 15 temmuzdan 31 
ağustosa; ikinci devre 1 ey· 
fiilden 15 birinci teşrine ka· 
dar devam edecektir. Goet-
he enstitüsü ise yabancı 
memleketlerdeki Almanca 
muallimle rile ilerlemiş Alman· 1 

ca meraklılarına 13 temmuz
dan 3 eylule kadar kursla· 
rını açık bulunduracaktır. 
Tiyatrolara meraklı ecnebi-

bu hazırhklarile amiJerine 
yüksek maluma' faydalı 
o ınayı düşünm ve pros· 
pektler bastırm'· Akade· 
mide Al'llan ıpnıo bütün 
incelikleri kolt'ları içinde 
öğretilecek; tJ ve şimdiki 
Alman Kültu. ~ her şube
de derin ı:ı:rDat \'erile
cektir. 

Evvelden ~kir edinmek 
istiyenlerin rıd ki adres
ten prospeltemeleri rica 
ve tavsiye ur. 

Adres : tsche Akade
mie, Müu· 8, Mıximili-
aneum. __________ _;._ ____ ~---··~~~-
İspi#l U İçki 

pil eri 
Bilecikte Bir 

Cinayet 
Bilecik {Hususi) - Vila

yetimize tabi Osmaneli ka
zasının Yeniceikebir lköyün· 
de feci bir cinayet işlenmiş; 
Sadeddin ismindeki bir katil, 
bütün deliileri ortadan kal
dırmış olmasına 1 ağmen çok 
kısa bir zamanda meydana 
çıkarılarak adliyeye teslim 
edilmiştir. Sadeddin bir ka
dın meselesi yüzünden husu
met beslediği Ahmedi bir 
gece mezarlık civarında PU· 
suya düşürmüş, tabanca ile 
yaraladıktan sonra ıavalh 
Abmedio balta ile haştoı 
kopararak cesedi kansının 
yardımile Sakarya nehrine 
atmıştır. Cürüm iletlui sak
lanılan yerlerden çıkarıhnış, 
cesed de Geyve kazasıtıa 
merbut M ek ece köy\i sahil
lerinde bulunmuştur. 

İspirtı ispirtolu içkiler 
inhisarı~kında 22 Mart 
1921 tı'e 790 numaralı 
kanun(bik suretini gös· 
t~ren ayıs 1926 tarihli 
talimaenin kaldırılmasına 
ve 4C nıadde11inin değiş· 
tirila dair şöyle bir 
taHır4e neşredilmiştir 

MlS-16 mayıs 1926 
tari'İlllatnamenin 39un· 
cu esi kaldırılmış ve40 

10~d~si. aşağıdaki gibi 
de auştır: 

satılan yerlerden ay
lı larının yüzde yarımı 
/de beyiye resmi alı-

ayır ve pazar yerlerin 
•atıcıların kiraları iohi
~aresinde takdir edilir. 


