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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 3 Haziran 1937 

• • Bay Ruzvelt 
Amerika hariciye nazırı 

ile Avrupa vaziyetini tet
kik etti. 

Fiati (100) Para 

Hariciye V eliilimizRüştüAras Viyanada 
Almanya - ltalya arasında 

askeri ittifak mı ? 
B. Ruzvelt 
Dün Avrupa 
meselelerini 
tetkik etti --------------Mareşal Blumberg, ltalya Başvekili ile bey- Vaşington, 3 (Radyo ) -

Amerika Reisicumhuru Bay 
Ruzvelt, dün Amerika Hari· 
ciye Nazırı Bay Holla uzun 
müddet konuşmuş ve Avrupa 
ahvalini tetkik eylemiştir. 

nelmilel vaziyeti ve son hadiseleri görüştü ·-·-· Alman Harbiye Nazırı, ltalyan ordusunu yakından tetkik 
edecek, donanmanın geçit resminde bulunacaktır • · • · 

kral üçüncü Viktor Emanuel Popolo d' /tal ya 
tarafından kabul edilmiştir. 

ltalgan askerleri 
Paris, 3 {Radyo) - Alman Haber verildiğine göre, 

Harbiye Nazın Mareşal Fon Mareşal Blumberg, İtalyan or-
Blumbergin Roma seyahatine dusunu teftiş edecek, ltalya· 
siyasi mahfellerde büyük daki büyük harp malzem,.si 

ehemmiyet atfedilmektedir. imalathanelerini gezecek ve 

Bu sabahki gazeteler, Ma- Almanyaya dönüşte M. Hit· 
teşal Blumbergin Roma seya- lere mühim bir rapor vere-
hatı hakkında uzun makaleler cektir. 
neşretmekte ve bu ziyaretin Alman • İtalyan askeri itti· 

Alman • İtalyan askeri ittifa· fakının bu rapora göre hazır· 
kının tahakkuku için tertip !anacağı tahmin edilmektedir. 
edilmiş olduğunu yazmakta- Roma, 3 {Radyo) - Mare· 
dırlar. şal Fon Blumberg dün akşam 

~----~-------·~·~··-~~-~----~~~ 

Japonya kabinesi 
teşekkii 1 etti ·-·-Hariciye nezaretine tekrar 
bay Hirota getirildi 

Bay Hirota 
~ l' okyo, 3 (Radyo) - Prens 
~d noya, askeri partiye istinad 
ıı:ı·etek kabineyi teşkil et· 

1Şlir. 

dllreni kabinede tahmin olun· 
~u veçhile hariciye nezare· 
t Bay Hirota ve maliye 

nezaretine de Bay Taya geti
rilmişlerdir. ---·---

Londra'da 
Milli kosuları iki ka ... 

dının hayvanları 
kazandı 

Londra 3 (Radyo) - Kral 
altıncı Jorj, Kraliçe Elizabet, 

valde Kraliçe, Prensesler ve 

Dükler, dün Epson' da cereyan 

eden koşulan seyretmişlerdir. 

Bu koşularda birincilikle ikin· 

ciliği kazanan atlar iki kadı· 
nındır. 

• •• 
Yunan kralı 

Tetkiklerine devam 
ediyor 

Atina 3 (Radyo) - Kral 
ikinci Jorj, refakatinde prens 
Petro olduğu halde Ayano· 
rosta tetkikatta bulunmakta 
devam ediyor. 

Venedik sarayında Duçc ile Hadisenin mürettep 
iki saatlık bir görüşme yapan olduğunu iddia 
Fon Blumberg, ltalya başve· 
kili ile umumi vaziyeti tetkik ediyor 
etmiştir. Haber verildiğine ~oma, 3 (Radyo) - Popolo 
göre, bu mülakatta, son Is- d'Italya gazetesi, Doyçland 
panya hadiseleri, Doyçlandın hadisesi münasebetile yazdığı 
bombardıman edilmesi mese- bir makalede, bu hadisenin, 
lesi ile Almanya ve Italyanın Kızıllar tarafından daha evvel 
kontrola iştirak edip etmeme· tertip edilmiş , olduğunu yaz-
leri keyfiyeti üzerinde uzun makta ve bunun için lazım 
görüşmeler cereyan etmiştir. genlerin nazarı dikkatini cel-
Duç~ ve Alman nazırı, bettikten sonra, Almanya ile 

Franksistlerin askeri vaziyet· ltalyanın, kızılların her türlü 
lerini de gözden geçirmişler; tesebbüsatına sed çekmek kud-
Mareşal Blumbcrg, bütün bu retini haiz olduklarım ilave 
(Devamı 4üncü sahifede) eylemektedir. --------- ·------------
Lon d rada ki Af nıan seta-
rethanesi önunde nüma

yiş yapıldı 
Cumhuriyetçiler yeni zaferlerinden bahs
ederlerken, Franko cephelerde sükunet 

hükümsürdüğünü bildiriyor 

Asiler çocaklara 
Madrid, 3 (Radyo) - Teb

liğdir: Bilbaoda taarruza geçen 
asiler, şiddetli muharebeden 
sonra püskürtülmüşlerdir. Mi· 
lisler, mukabil taarruzla birkaç 
mevki ele geçirmişlerdir. 

Dün, Madridin Üniversite 
mahallesindede kanlı muhare· 
beler olmuştur. Hükumet tay· 
yareleri asi mevzilerini bom· 
bardıman etmiş, Oviyeodo 
civarında bir asi kolunu imha 
eylemiştir. Son harekatta hü· 
kumetçiler 3 kasaba zaptct· 
mitler 22 kilometre ilerle· 

giyecek verirken 
mişlerdir. 

Paris, 3 (Radyo) - Fran

konun harp tebliğinde, cep· 

helerde sükunet var, denil· 

mektedir . 

Londra 3 · (Radyo) - Al· 

merya bombardımanı müna· 

sebetile dün Almanyanın Lon· 

dra sefarethanesi önünde bir 
nümayiş yapılmıştır. 

Üç bin nümayi,çi, Alman 
hareketini takbih eylemiştir. 
Nümayişçiler polis kuvvetile 
dıtıtılmıtlardır. 

Belçikada affıumumi ka
nunu kabul edildi 

Gıyaben idam; mahkum olan
lar da aff edileceklerdir 

Brükselden bir görünüş 
Brüksel 3 (Radyo) - Bel- 1 eylemiştir. 

çika parl~me:ntosu, umumi af Kanuna göre, idama mab· 

kanununu müzakere etmek kum olupta firari bulunan 

üzere dün fevkalade bir top· kimseler, affedilecekler ve fa· 
Jantı yapmış ve 75 muhalife kat intihap edilmek hakkını 
karşı 95 reyle kanunu kabul haiz olmıyacaklaıdır. 

--~~------.... --..~--·--~------G. Metaksas imparatorluk 
Y anyaya gi- konferansı 

diyor Dün tekrar toplandı 
Londra 3 (Radyo) - im· 

Atina, 3 (Radyo)--- Başba· paratorluk konferansı, dün 
kan general Metaksas, bu ayın başbakan Nevit Çemberlaynın 
15 inde Yanyaya giderek, riyasetinde toplanmış ve Ha· 
doğrudan doğruya köylü ile riciye nazırı B. Edenin, ispanya 
temaslarda bulunacaktır. hadiseleri hakkındaki izahatını 

Yanya köylüleri, general dinlemiştir. 

Metaksas için parlak bir istik· B. An_t ...... un· esko 
bal merasimi hazırlayorlar. 

-----·..----
isyan ettiler 
Bilbao, 3 (Radyo) - Bask· 

lara ait iki torpidonun müret· 
tebatı isyan etmiştir. 

Bükreşe dönüyor 
Paris, 3 (Radyo) - Roman 

ya Hariciye Nazırı B. Antu
nesko, dün gece Bükreşe mü· 
teveccihen hareket eylemiştir. 

---~-----~~·~·~----~------

Halk evinde Vasıf 
<;ınar ihtifali 

lhtifalde Vali, belediye reisi ve 
Vasıfı sevenler bulundu 

Dun gece, Halkrviıııle merhum 
Vneıf' Çıuıır itin Liıyiik bir ihtifal 
yapıldı. İzıııirin genç \"e de~erli 
çocuğu Vlisıfın ölüıııiinün ikinci 
pldöniiwü münaselıctilc yaııılan 

bu ihtifalde ha~tn Vulimiz B. F:ızlı 
Gülı•ç ye belediye reisi Dr. Bay 
Behçet 'Gz ile kalabalık Lir mü· 
nev,·cr grubu hazır bulunmuş ve 
İzmirin bu enerjik evladının hntı· 
raları yaşatılmı~, meziyetleri anla· 
tılmıştır. İhtifale lise tarih öğret· 

Halkevi 

meni B. Mitatın bir musahabesile 

ba~lanmış; B. l\1itat, merhum Vasıf 
Çınann milli, siyasi, içtimai ve 
fikri sahadaki varlık ,.e muvaf fa. 
kıyetlerini tebarüz ettirmiştir. Bu· 
nu Baro reisi Arnkat Bay Müoür 
Birselin ayni vadideki si>zleri takib 
etmi§tir. Daha sonra arkadaşımız 
B. Orhan R>ıhmi Gökçe (Ynsıf Çı· mütalea etmiştir. Dört değerli ar. 

nar) başlı~ı altında yazmış olduğu kadaş ta dinJeyiciler tarafından ha. 
güzel ~iirini okumuştur. raretle alkışlanlamışlarc1ır. 

Son olarak ta kız lisesi müdürü İhtifal, hususi bir alılka ve 

B. Necmeddin Halil s6z söylemi§ ' Vi11f1 1ennlerin teet1ftrleri içiacle 
Ye Vaafı m,Jalelif ariru•• 
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- Kalıbımı basarım ki 
Arap Abdullahın işidir. 

- Kaçarken herifi görmüş
ler. Yerden yapma, Karamu
sal sepeti gibi bir şeymiş. 

- Benim gözüme ilişti ama 
pek kestiremedim. Zannıma 

kalırsa onikilerden Kavanoz 
Mehmetti ., 

Kızdan, hala dere gibi kan· 
Jar akıyordu. Beti benzi ka· 
ğıt gibiydi. Kendinde değildi. 
hali bitkindi,. 

Ne dersiniz, ortalik iğne 
atsan yere düşmiyecek halde 
de ilaç için tek bir polis yok. 
Hatta ne kanun, ne bir zap
tiye, ne de bir belediye ka· 
vası. 

Nihayet, düşbk bıyıklı, kır 
traşı uzamış, buruşuk setreli, 
sünepe bir üçüncü komiser 
peyda oldu. Afyon tirakisi 
gibi mızmız sesini çıkardı: 

- Hayrola! Susamcı bacı
nın gene babası mı tuttu?Her 
günkü küllü çörek, seyrine 
bıkmadınız mı ey cemaat? 

Birikmiş olan halk hiç al
dırış etmiyor, kıpırdamıyordu 
bile.. Kız hala yerde baygın; 
etrafı kandan göl.. 

- Patapat, patapat, pata· 
pati. 

Birkaç beygir ayağı .. 
Karaköydeki Aziziye kara· 

koluna kim haber vermışse 

vermiş, karakol kumandanı 
paşa, en gözbebeği ve eli 
ayağı adamlarından birini yo
la salmıştı. 

Kurada bir düldülün belini 
çökertmiş, ayakları yere sürü
nen bir serkomiser, peşinde 

iki polisle yetişmişti. Bu ser· 
komiser de başka bir mos
tralık. 

Gökten yıldız tophyacak 
kadar boylu. Başındaki cücük 
püsküllü kapkara fes, sol ka
şın üstüne yıkık. Ağzı bir ya· 
na çarpık. Bir omuzu yukarı 
çıkık, öbürü aşağı sarkık .. 
Haza tulumbacı reisi .. 

Gelgelelim, göğsü nişan ve 
madalya ile dopdolu .. Üçüncü 
Mecidi, dördüncü Osmani, İf
tihar, Girit, bilmem ne madal· 
yaları .. 

Rokfellerin muvaffak ol- Amerikada c;ok 
doğu tek arzusu garip bir vak'a . . . --. -· 

Milyarder, annesinin bir yemini üzerine amerikalı bir kadının terbiye usulü 
ağzına bir damla iç~i koymamıştır. hicbirbeklemediği neticeleri verdi 

Geçen gün 97 yaşında ve mısyoncusunun yanında haf- ' v • • 

milya~ıar s~hibi olarak ölen tada 4 dolarla çalışmağa baş- Kadın şeker degıldır 
Amerıkalı mılyarder Rockefel- lamıştı. . . . .. 
ler (Rokfeller) hayatında bir İşinde gösterdiği çalışkanlık Amerikada, şimdiye kadar kay Hollivutta bırbırınden gu· 
şeye muvaffak olarak, birşeye ve muvaffakiyet ile mal sahih· misline tesadüf edilmemiş çok zel kadınların arasına düşün· 
de muvaffak olamıyarak göz- lerinin gözüne giren genç garip bir vak'a olmuştur. ce iptida şaşırmıştır. Fakat 
lerini kapamış bulunuyor . muhasebeci ertesi sene, haf· Meraklı ve eğlenceli bir ro- çok geçmeden bu şaşkınlığı 

Rokfellerin muvaffak olduğu tada 6,5 dolar alıyordu. mana mevzu teşkil edebilecek geçmiş, kendisini zevk ve sa-
şey bir çocukluk hulyasıdır; 18 yaşında, Con Rokfeller olan bu vak'anın kahra-nanı faya kaptırmış, an~esinin t~· 
muvaffak olmadığı da ihtiyar· 1000 dolar biriktirmiş bulu- Mikay Cudahy adında 22 ya· savvur ettiği gibi çıçekten çı· 
lık hulyası ... ~uyordu. 2000 dolan o!an bir şında bir gençtir. Mikay, çeğe konmağa başla~ış~ı~. 

Rokfeller 8 Haziran 1839 da lngilizle ortak olmak için, Amerika milyonerlerinden biri- Delikanlı, gömlek değıştırır 
Amerika' da Nevyork hükiime- 1000 dolar da babasından nin oğludur. Babası dört sene gibi, metres değiştiriyordu ... 
tinin Tioga Kontluğundaki bir borç aldı. Bu suretle işe baş- evvel ölmüş, kendisiyle anne· Milyoner kadın, her.. ~un 
çiftlikte doğmuştu, Babası ec- !adı ve "Rockefeller- Clarck sine büyük bir miras bırak- başka bir kadınla koşkune 
zacı idi. Kendisinden başka müessesesi" ni kurdular. Bu mıştır. gelen oğlunu dostlarına gös4 

üç kardeşi daha vardı. müessase komisyonculuk işle· Mikayın annesi Adna Cu- tererek içinden fışkıran bir 
Tahsilini kardeşlerile bera- rile uğraşıyordu. dahy oğluna çok düşkündür. memnuniyetle: .. 

her ayni kasabanın ayni mek- Bir sene sonra iki ortak, En büyük derdi henüz tec- - Hamdolsun oğlum, gon· 
tebinde yapan John (Con) koydukları ikişer bin dolar rübesiz bir genç olan oğlunun lünü hiçbir kadına kaptırmr 
Rokfeller onların en çalışkanı sermayeye mukabil, ellerine bir kıza tutulmamasıdır. yor. Göreceksiniz, yakmd~ 

l 7 şer bin dolar kar geçiri- Adna bu yaşların çok teh- bunlardan nasıl lbıkacak dı· ve en uslusu idi. 

Ayni zamanda çok zeki olan 

Conun küçük aklından büyük 

şeyler geçtiği belli idi: 

yorlardı. likeli olduğunu, bunun için yordu. 
1859 da Amerikada ilk pet· çok dikkatli hareket etmek Bu hal, birçok ay daha 

rol kuyusu açılmıştı. Şimdi lazımgeldiğini bilir. Bu se- sürdü. Milvoner kadının tah· 
bütün Amerika' da petrol işi beple tedbirli davranmak la· mini gibi- dellkanlıda, bir 
başlamıştı . zımgeldiğine karar vermiş ve müddet sonra b·u geçici met· 

Rokfeller de, 1865 de, or· tedbirlerini almıştır. reslerden bir bıkkınlık geldi. 
Halk omuz omuz t herkes 

biribine giriyor, kızın gövde
sini kan götürüyor da onun 
dünyadan haberi •yok. Takım açmış da sandık kap· nız bir tek cevab verirdi. 

• 

Her çocuk gibi anada, bü

yüdüğü zaman ne olacağını 

sorarlardı. O, bu suallere yal· d l k el l d Milyoner kadının bulduğu Fakat bu bıkkınlık, Marie As· tağın an ayrı ara ve an -
tedbir hiç kimsenin aklına taire namında genç bir yıldız~ daki petrol kuyusunu işletme· 

ğe başladı. Esasen bu kuyuya Biri cevap verdi: 
- Efendi amca, Piç Edayı 

vurdular. 
Komiserdeki gözlerin tavuk

karalı, kulakların da dıvar 

olduğ anlaşıldı ya.. O, gene 
sorguda: 

Lebbey? .. Ne dedin ev· 
lat? 

Beybaba, Piç Eda yok 
mu? Hani şu köprü ispinozu 
dedikleri sulu, arsız kız. İşte 
o, suratından hacamatı yemişi 

Mostralık komiseri beğen
mezsiniz? .. Hacamat lafını du
yar duymaz birden gözleri 
parlayıp dinçleşivermez mi? .. 
Harekete gelmez mi?. 

- Ne hacamat mı?. Kim· 
miş o hacamat edilen, evvela 
onu söyleyin bakalım. sonra 
da hacamatı edeni ... 

O kaçın kur'ası?. Aklı, fikri 
çapraşık noktalarda .. Vurulan 
kimse, saray takımı paşalar

dan ve beylerden, yahut ec
nebi sefaretler mensuplarından 
frenk mirenk gibi tebayı ec
nebiyeden biri olmasın .. 

Vuran da her vakitki gibi 
saray köftecilerinden, Yıldız· 
daki Arnavut yahut Arap ta· 
burları haşarılarından biri mi? 
O zaman keyfiyet dallandı 

budaklandı gitti. Artık ayıkla 
pirincin taşını .. 

işin liç yüzünü iyice anla
dıktan sonra, komiser efendi 
nefes aldı. Omuz silkiyordu: 

- Ben de mühim bir me· 
sele var sandım. Bir kaltak 
vurulmuş, bu kadar patırtı 
gürültü zait bel. 

Şimdiki derdi de biran ev· 
vel kalabalığı dağıtmak; içti
maın önünü almak.. işte bu 
cihetle köpürmeğe başlamıştı: 

- Yahu, buraya ne top
landınız?. Önü sonu bir sokak 
sürtüğünü yaralamışlar, seyr
edilecek matah mı?. Çırpıcı 
çayırında ip canbazı oynamı
yor. Kavasın bağında da orta 
oyunu yok. Çapkının biri bir 
bacaksızın suratını kanattıysa 
kıyamet mi kopar?. Sayei ~a
hanede o it oğlu itin yeri de 
var: Mehterhane; vurulan yel· 

ma kavgasına gırışıyormuş · .. Yüz bin dolarlık bir adam 
gibi, narayı basarak kalabalığı 
yardı: 

- Aaayt, ne var, ne olu· 
yor, Münkir Nekir mi çıktı? 

Yerdekini görünce o da fos· 
ladı. Dudaklarını kıvırıp yüz 
buruşturdu: 

- Ulan tüü, hay sinsilesi
ne üfüreyim böyle muhbirin. 
Kıtıpiyor vak'ay mış meğerse. 

Maamafih, cart curtuu tu
turdu: . 

- Heeey, kuru kalabalık, 
bizim köylüler! Buradan ferti
ği çekin, kirişi kırın bakayım. 
Haydi fayrap, folispitl 
Yanındaki iki polise kafa 

çarpıtıp göz işareti ettikten 
sonra üzengileri vurdu, atını 

ileri sürdü. Yallah, peşindeki· 
ler de beraber. 

Ahali itişe kakışa gerilerken 
başka polislerle bir iki bele· 
diye kavası ve birkaç zaptiye 
de meydana çıktılar, 

Serkomiser, bağıra bağıra 
şu emri veriyordu : 

- Kaldırın . buradan bu af
tospiyosu.. Onu bunu bıraka
lım, bugün Çarşamba; Meclisi 
vükela günü .. Neredeyse sad
razamı, seraskeri, vekili vüke· 
lası geçecekler . 

Laf anlıyan beri gelsin; 
kim oralı ki? .. Aksinin aksisi, 
acarın acarı olan serkomiserin 
korkusundan ve şaşkınlıktan, 
hepsi alık alık biribirlerinin 
yüzüne bakıyorlardı. 

Naramsı bir höykürme gene 
ortalığı çınlattı: 

- Behey mezhebine, kita· 
hına okuduğum herifleri, hu· 
rada eşek anırmıyor, size laf 
söylüyorum; emrediyorum. Bir 
şeyde bulun, tezkere bulun, 
daha ötesi var mı iki sırıkla 
iki pedavra tahtası bulun; bir 
ayak evvel buradan aşıralım 
şu cinayeti ... 

Sıtma görmemiş sesle ha· 
ğmrken, birdenbire sustu; 
sonra yavaşladı: 

- Bu karının isticvabı, mis· 
ticvabı yapıldı mı? Zabıt va
rakası, falan festekiz tutuldu 
mu? Saldırma, kama, lüver, 
usturya, yani aleti cerh her 
ne estek köstekse, ele geçirilip 
bir kenarda hıfzedildi mi?. 

.il. 1 

olacağım." 
ilk kazandığı para: 2 sent 

Zengin olmak arzusu küçük 

Rokfellerde daha o yaşta baş· 
lamıştı. ilk kazandığı para 2 
sent oldu ve bunu o, yedi ya· 
şında iken'" kazandı. 

Birgün komşularından biri· 
nin tarlasında oynaıken, tarla 
sahibi ona, yerdeki taşları te· 
mizlemesini söylüyor. Küçük 
Con bu işi sevinçle yapıyor. 
Hele, bu yorgunluktan sonra 
kendisine 2 sent verilince müt
hiş seviniyor. 
işte 90 sene sonra milyarlar 

sahibi olarak ölen Con Rok
fellerin ilk kazandığı para 2 
sentti. 
ilk sermaye; 1000 Dolar 

Rokfeller, 1855 te (yani 16 
yaşında) ticaret mektebinden 
çıktığı zaman hayata atılmış 
ve bir iptidai maddeler ko-

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur #acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"ALGERIAN,, vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru 27 Ma
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru Ma
yıs nihayetinde LIVERPOOL 
ve SWENSEAdan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 

"AD JUT ANT" vapuru 5 
Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

iki sene evvel hissedar olmuş 

idi. işleri iyi gidiyordu. 1869 

da bir korpürasyon kurdu. 

1870 de de "Standard Oil,, 

kumpanyası kuruluyordu. 

Bundan sonra petrol kum-
panyası gittikçe inkişaf etti 

ve kar seneden seneye arttı. 

Rokfeller, ihtiyarlığında ar· 

tık şirketin işlerile uğraşamı· 
yordu. Yalnız parasının hesa· 

bını yapmakla meşgul oluyor 

idi. Uğraştığı işlerden biri de 

kazandığı paraların büyük bir 

kısmını hayır işlerine sarfet
mekti. 

Rokfeller, çocukluğunda 

beslediği 100,000 liralık adam 

olmak hayaline fazlasile mu· 
vaffak olmuştu. 

Fakat onun bir de ihtiyar
lık hulyası vardı. 

100 yaşına kadar yaşamak. 

Hatta, hunun için, ahdetmiş 

ve muhakkak muvaffak olaca
söylemişti . 

Bununla beraber Rokfeller 

97 yaşında olarak öldü: 3 sene 
daha ·yaşasa arzusuna muvaf
fak olacaktı. 

Fakat, Rokfellerin 97 sene 
yaşaması da gene bir rekor
dur. Milyarderin buna muvaf· 
fak olması da, kendisine çok 
iyi bakması ve hayatında asla 
içki kullanmamış olmasıdır. 

Rokfellerin içki kullanma
ması, annesinin bir sözü üze· 
rinedir: 

Rokfeller 1 yaşında iken, 
Amerikada içki yasağı müca
delesi başlamıştı. Bu müca
dele esnasında, Rokfellerin 
annesi, yapılan tazyik altında, 
kucağındaki çocuğun büyü
düğü zaman ağzına bir damla 
içki koymıyacağına yemin et
mişti. 

Rokfeller, annesinin verdiği 
bu yemini tutmuş ve hiç içki 
kullanmamıştı. Am.erikada içki 
aleyhindeki propagandaya da 
birçok para sarfederek iştirak . 

gelmiyecek bir şeydir. Adna gönlünü kaptırmaktan ilerı 
kendi kendine şöyle düşün- gelmişti. 
müştür. "Şekerlemeci dükkan· Mikay, artisti elde edeme· 
larına alınan çıraklara bir yince onunla evlenmeğe karar 
müddet istedikleri kadar şe· vermiş ve annesinin razı ol· 
kerleme yemesi için izin ve- mamasından korkarak artistle 
rilir. Çırak ilk gün midesini birlikte Hollivuttan kaçmıştı· 
şişirecek kadar yer. İkinci gün İki aşık, ücra bir kasabanı~ 
bunu bir parça azaltır. Üçüncü evlenme dairesine giderelr oı· 
günü bir parça daha az yer. kahlarını kıydıracakları sırada 
Aradan birkaç gün geçince delikanlının annesi arkasından 

1 h .. şit şekerden bıkar, hatta ağzına yetişmiş, oğ unun enuz re 
şeker koymaz. olmadığını nüfus kağıdilelisba~ 

Birçok lokantalardaki ahçı- etmiş ve bu izdivaca maoı 
lar da böyledir. En nefis olmuştur. 
yemekleri pişirdikleri halde Milyoner kadın, yaptığı tec· 
bunlara el sürmezler, en sade, rübenin hatalarını anladık• 
en basit şeyleri yerler. Çünkü cihetle, bu defa oğlunu sık• 
o nefis yemeklerden bıkmış- bir inzibat altına almıştır. 
lardır. Aradan bir müddet geçtik' 

Ben de çocuğuma böyle ya· ten sonra Mikay, bu d~f~ 
pacağım. Mikayi genç ve gü· Sinema yıldızlarından :Murıe 
zel kadınlar arasına atacağım. Evkns'a gönül vermiş, BaY111 

Çocuk çok geçmeden kadın- Cudahy oğlu reşid çağırı' 
lardan bıkacak ve maddi gü· basmak Üzere olduğundan bıJ 

ll 'k · ) il k · d' "' · l a,...,,x.ı111 ze ı yerme manevi güze i ız ıvaca manı o amıy ..-?S~.f 

aramağa· başlıyacaktır. düşünmüş,, ' ister istemez . ~ 
Bunun ikinci bir faydası da kay'in, Mariel'le evlenmcsırı 

şu olacaktır: Genç Mikay bu razı olmuştur. "f1 
kadar genç ve güzel kadın Bu izdivaçtan on beş gıı 
arasında bir arı gibi çiçekten sonra delikanlı, zevcesindef1 
çiçeğe konacak, bu sayede, bıkkınlık göstermeğ~ başlaıJJ•ş: 
henüz pek tecrübesiz iken annesi· de boşanmayı kol•t, 
devamlı bir aşka bağlanmıya· )aştırmak için oğlunu Avrup•1 
caktır. ,, göndermiştir. rıJ' 

Bu garip kararı veren Ma- Bu seyahatta Mikay, AV Jtı 
dam Edna: dahiyane buluşunu panın eğlence alemlerinde 1 ,,, 

d··kte•· derhal tatbik etmek için, oğ- ay kadar zevkı safa sür u .. , 
k d .. ıJJll' ' lunu yanına aldığı gibi soluğu sonra, Ameri aya on e~ 

Hollivutta almıştır. Burada et· mahkemeye müracaat edet 
rafına birçok genç ve güzel boşanmıştır. d ~· 
kızlar toplamıştır. Mikay Murielden boşan dl 

O güne kadar aile muhitin- tan sonra Marie Roth na.ı:n~ıl 
den dışarı çıkmamış olan Mi- /Devamı 4 üncü salıif 

·--Türk Hava Kurumu 

Büyük piya·ngos~ 
2 ci keşide 11 Haziran 1937 de'!J 

Büyük ikramiye40,000lira .", 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık 1 ii" 

ramigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet ffl 

klif at vardır. bU' 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar b" 

yük ve kiiçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan ~ 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
kinme "niz • 
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N. v. -Fr~telli S/,erco 1 

W.F. H. Van 
f- ~ 1 hikage 1 Uzaktan dönen bir kadın 1 

~-::::;:::::;;:~;;r.:r;~=====-c 1• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Sirkeli ' , Der Zee 
& Co. 

Sofraya oturmuş, doktor duğu teessürün büyüklüğü ile 
Vachonu bekliyorduk. Böyle matenasip bir cenaze alayı 
geç kalması adeti değildi hiç. tertip etmek istiyor: Baronesin 
Onun için, merak ediyorduk. boynuna gerdanlıklarını par· DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. M. B. H. Bu sırada telefon çaldı. maklarına yüzüklerini, kulakla-
Telefonu kapattık, sonra ya· rına küpelerini takıyor. Üze· Hamburg 

nımıza gelen ev sahibi Julien: rine en güzel elbiselerini "ARKADIA. vapuru 11 Ha
ziranda beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

- Düşündüğüm gibi imiş, giydiriyor ve cenaze, herkesin 
dedi. Doktorun acele bir figanları arasından evden çı-
hastası çıkmış. Garip bir ölüm kıyor. 
~aygmlığı imiş galiba. Amma Fakat, evde ağlamıyan iki 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

şimdi işi bitmiş.. Beş on da- kişi vardır: Kan koca olan 
kikaya kadar geliyor.. bu iki uşak hanımlarından 

Bu sözler üzerine, tabii, çok çekmişlerdir. Hakiklcn, 
Seri seferler Pireden aktarmalı herkesin aklına bir adamın Barones çok sert tabiatlı , 

"EXCAMBION" vapuru 4 
Haziranda PIREden BOSTON 

öldü zannedilip gömülmesi sinirli bir kadınmış. 
vak'alarına aid hikayeler gel- Baronese karşı büyük bir 

ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

mişti. kin güden iki hizmetçi, onun 
Ev sahibinin karısı: böyle altınları, elmasları ile 

"EXETER" vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

- Böyle oldu zannedilip gömüleceğini haber alınca bir 
gömülenlerden ardan çok geç· plan kuruyorlar: 
tikten sonra dirilenler de olur Planlarını tatbike hemen o 
dedi. Bunların, iki metre top· gece koyuluyoriar. Çünkü ara
rak altmda can çekişmeleri dan vakit geçerse hem, top
ne korkunç şeydir? Böyle bir raklar kuruyacağı için mezarı 
şey benim başıma ğelirse di- açmak zor olacaktır. Hem de 
ye düşünüyorum da tüylerim 

ölünün kokması işi zorlaştıra· 

"EXCAMBION., vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru ;6 
diken diken oluyor. 

Julien karısının sözünü kes· 
ti: 

- Öyle fena şeyler düşün· 
me,. Emin ol ki, böyle bir 
şey olursa o adam gibi yap· 
marn. Kimden bahsettiğimi 
biliyorsun: 

"Karısına ölüm baygınlığı 

gelmiş.. öldü zannetmişler. 
Cenazesini hazırlamışlar ve 
tabutu dört kişi almış mezar
lığa doğru yola koyulmuş. Y si· 
da, bir köşeyi dönerken tabu
tu taşıyanlardan biri bir taşa 
çarpmış ve sendelemiş. 

Tabut dıvara çarpmış. Bu 
sarsıntı esnasında, tabuttaki 
kadın kendine gelmis. Bunun 
üzerine de, cenaze gerisigeriye 
eve dönmüş. 

"Senelerden sonra kadın 
hakikaten ölünce kocası, ta· 
butu taşıyanlara: 

" - Dikkat edin, demiş, 
bilhassa köşebaşlarını döner
ken taşa falan çarpmayın. 

Fırka hepimizin hoşuna git
mişti. Kahkahalarımız henüz 
kesilmemişti ki, doktor geldi. 

Sorduk: 
- Nasıl oldu hastanız? 
- Geçti. Doğurma esna· 

sında gelen bir baygınlık .. Çok 
defa olur. Fakat, öldü zanne· 
dilerek gömülenler de vardır. 
Mesela, bir tane vaktile ol
muştu: Barones Panat mes'· 
el esi .. 

Ev sahibinin karısı merak 
etti : 

- Anlatır mısınız nasıl ol· 
muş·) 

Doktor: 
- Sizi sofrada beklettiğim 

kafi, dedi. Oturalım da ye· 
mekte anlatının , 

* • • 
Doktor Vachon yemekte hi-

kayeyi anlattı·: · 
Barones Panat gebe idi ve 

çocuğunu birkaç güne kadar 
dünyaya getirmesi bekleniyor 
idi. Birgün, büyük bir iştahla 
tavuk kızartması yerken, bir 
kemik parçasını yutuyor ve bo 
kulacak gibi oluyor. Boğulu
yor, fakat, kalbi duruyor. 

Öldü zannediyorlar. Kocası 
çok müteessir olmuştur: Hem 
sevdiği karısını kaybetmiştir, 
hem de beklediği çocuğunu .. 
Baron karısına içinde bulun· 

caktır. 
Gece mazarlığa giden kart 

koca, mezarı açmağa, pek 
zorlük çekmiyorlar; tabutu çı· 

karmak ve kapağmı açmak ta 
tişen bile değildir. Bundan 
sonra ölüyü tabuattl\n çıkar· 

mak ve üzerindeki yüzükleri, 
bilezikleri, gerdanlıkları almak 
cesaretini de buluyorlar. 

Fakat, hizmetçi kadın, ha· 
nımına karşı duyduğu kini bu· 
nunla da teskin edemiyor: 
sağlığında kendisine attığı to· 
katların acısını çıkarmak için, 
ölüyü tokatlamağa başlıyor. 

Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
" EXPRESS " vapuru 1 O 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
işte mucize bunun üzerine Mayısta beklenilmektedir . 

hasıl oluyor. Ölmemiş fakat KOSTENCE, SULINA, GA-
ölüm baygınlığt içinde bulunan LA TZ ve GALA TZ aktarması 
Barones tokatların altında ken· 

olarak bütün TUNA limanları 
dine geliyor ve hafif bir inilti . . ..k k b l d 

k ıçın yu a u e er. 
çı arıyor . 

Gece yarısı, bir mezarı açıp JOHNSTON WARREN LINES 
ölüyü soymak gibi korkunç LiMiTED · LIVERPOOL 
bir iş işliyen bu iki hizmetçi "INCEMORE,, vapuru 30 
bilhassa bu tokat faslından Mayısta LIVERPOOL ve AN-
sonra, ölünün harekete gelme· VERSten gelerek yük çıkara
sini Allahın bir haşmeti olarak caktır. BURGAZ, VARNA, 
kabul ediyorlar. Bu korku için KÖSTENCE, SULINA, GA-
de avaz avaz bağrışarak ka- LA TZ ve IBRAIL için yük 
çtyorlar · kabul eder. 

Etraftan bu bağırışmalart ---
duyanlar hemen mezarlığa ko· SOCJETE ROY ALE HONG-
şuyorlar. ROISE DANUBE MARITIME 

Barones de b::tğırmağa baş- "BUDAPEST,, vapuru 29 
lamıştır.. Etraftan gelenler Mayısta beklenilmektedir. BEL
öldükten sonra dirilen kadını GRAD, LIMASOL BUDA-
mezarından çıkarıyorlar ve PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
evine götürüyorlar. ve VIY ANA için yük kabul 

Bir hafta sonra Barones bir eder. 
oğlan dünyaya getiriyor. Halk DEN NORSKE MIDELHA VS-
bu çocuğa: "Öldükten sonra LINJE • OSLO 
doğan çocuk,. adını veriyor. uBOSPHORUS,, vapuru 18 
Hakikaten, Baronun oğlu be· Haziranda beklenilmektedir. 
şiğe girmeden evvel mezara ISKENDERIYE, DIYEP ve 
girmişti... NORVEÇ limanları için yük 

lzmirde kültür 
tayinleri 

İzmir Cumhuriyet akşam 

kabul eder. 
"Vapurlarm isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,. 

kız sanat okulu direktörü Bay 
Hasib Akıncı 50 lira maaşla 

yeni ihdas edilen lzmir Cum- ı 
huriyet kız enstitüsü direktör
lüğüne tayin olunmuştur. 

Bay Hasib Akıncı, ayni za
manda 120 lira ücretle lzmir 
Cumhuriyet sanat okulu pğret· 
menliği vazifesini de ilaveten 
ifa edecektir. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agfilı 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

---T=fon 3452 8 

vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 
"JUNO" vapuru 10 Hazi-

rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

"SAIMA,, vapuru 1 Hazi
randa 37 de gelip doğru AN
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 14 Hazi
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINA VIA limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROll-
MAiN KUMPANY ASiNiN 

"ALBAJULYA,, vapuru 16 
Haziran 37 tarihine doğru bek
leniyor. MAL TA, MARSIL YA 
ve CENOV A için yolcu ve 

yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLJ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 -

, 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

T lefon o. 2211 ve 3067 
T gr a ayrak lzmir 

~--Ci."~~lZDID=------~ l 

al a 1 a 

.. n M~ nsııcatı 
o nim Şirk eti 
kumaş fabrikası 

Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
_Y_e_n_ı_;;f ;;;cağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

erleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 

.. Satılık arsa mzm 
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla sah· 
lıktır. 

Talipler T.· M. C. Resmi 1 
ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

!il • 

• 

.. ...... ~ . : ... . ., . . ,. . • . Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıkla 

ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı· 

EJhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

~~~~~~~~~~~~~~~~f!!!!!!!!!!!~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~:~~~· 

.. 
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lzmir'in • 
ımarı ------------

Rıhtım Güzelya/ıya kadar uzatılacak. 

D R.. ı·· ·A v· 'd A t - Buse~tte inşaat'!' müsaade edilmiyecek! r. uş u ras ıyana a vus urya Beledıy~ taraf~ndan ~-m~r arsalardan ibaret olaıı bukıs-
f sahasında ınşa edılecek buyuk mm belediyece istimlak edil-

H ar l• c ı• ye Nazırı ı·ıe go·· ru·· ştu·· Hal, Şebi~ .~araj_ı v~ Çoçuk mesil~zımgelenlerini_ntesbitine 
hastahanesı ıçın şımdıden ha- beledıye fen heyetınce baş· 
zırlıklara başlanmıştır. Bu mü- lanmıştır. Belediye fen heyetile 

Hariciye Vekilimiz, . Fransa reisicümhurunun da bulunduğu 
Briyand gününde bir söylev verdi 

Viya, 3 (Radyo) - Türki· 

ye Hariciye Vekili Tevfik 

Rüştü Aras Paristen buraya 

gelmiş ve Hariciye Nazın B. 

Şimid ile görüşmüştür. B.Rüş

tü Aras, Belgrad yolile lstan· 

bula dönecektir. 
Paris, 

Ajansının 

diriyor: 

2 (A.A.) - Anadolu 
hususi muhabiri bil· 

Cenevreden tayyare ile buraya 

gelen Hııriciye Vekilimiz De. B. 

Rüşdü Aras, hava karargahında 

Fransız Hava 'azın B. Pierre Kot 

l ti. lleryonun her iki tarafında ı etti: 
Hariciyf' Vekilimiz De. T. Rüşdü Cenevrede yakından tanı· 

Arasla Romanya Hariciye Nazırı mak fırsatını bulmuş olduğum 
B. Antonesko vardı. Ve sıra ile 

Briandın hatırasını bu akşam 
her iki tarafmda Belçika Koloni 
~azın, Amerikalı ve Auupalı ri· burada hürmetle yadedişimin 
cali devlet mevcud idi. sebebini izaha lüzum yoktur. 

B. Heryo, Hariciye Vekilimi· Büyük Avrupalının beynelmilel 
zin Cenevrede mesud mesaisini bi- eserini burada çizmeğe de iç· 
tirdikt.eıı ve Asambleye riyaset et- tisar edecek değilim. Ve bu 
tikten sonra hava tarikile toplan· cihanşümul faaliyetin en par
tıya iştirak etmek üzere gelmesini lak Fransız faaliyeti olduğunu 
hiiyük bir şükran lisanı ile teba· 
rüz ettirerek Dr. B. Arasın hatib· da söylemek bana aid değil-
ler arasında bulunacağını da tesbit dir. Bu akşamki tezahür bize 
etti. bu adamın milli enternasyonal 

B. Heryonun bu sözleri alkış· çehresinin ne kadar büyük 
tarafından şerefine verilen çayda Iarla karşılandı. Ye lıazıruna teşek· olduğunu ve en temiz Fransız 
hazır bulunduktan sonra meşhur kür için ayağa kalkan Dr. B. Aras vatanperverliğinin bir ifadesi 
Fransız devlet damı Briand için hazırun tarafından muazzam Sar· 

'b l h r ı b 1 honne salonunu dolduran alkışlarla olan beşeri mefkuresinin ne tertı o onan i tiıa münase eti e 
Sarhonnede gece tertib edilen top· selamlandı ve alkışlar uzun müd· kadar yüksek bulunduğunu 
lantıda bulundu. Toplantı Fransa det devam etti. kafi derecede gösterir. Bu 
reiıicumhuru B. Albert Lebrunun Türk Hariciye Vekiline gerek meşhur bina dahilinde söz al-
huzuru ile şerefleemişti. onun şahsında Büyük Önderimiz dıysam bu Türk mefkfirecili-

Bu-tun- Parı"stekı' bu··y·u··k elrı'ler, Atatürke ve Kamalist Türkiyesine w. • t 1. w. • B . .. gının ve va anperver ıgının rı-

ayan ve mebusan reisleri, birçok karşı yapılan bu tezahürat orada d d h b d d 1 
her Türkün kalbini if tihaıla an ı a a i ayetin e an a· 

mebusll\r, ayanlar, Fransız ve ec· 1 b d 
doldurdu. mış ve cesaret e aşar ığı mu· 

nebi rfrali ile kesif dinleyicilerle 
Sarhonnenin meşhur salonu hınca· Badehu Dr. B. Aras bütün yük· azzam eserini hayranlıkla te-
bınç dolmuştu. sek rical tarafından sürekli alkış· lakki etmiş olduğunu söylemek 

Toplantıya B. Heryo riyaset et· larla karşılanan atideki nutku iraıl içindir. Fakat büyük Fransız 

------~ ............... . 

devlet adamı hakkında yapa· 
cak bir şükran vazifem daha 
vardır. Briandın ensale geçe· 
pek çok sözleri arasında bir 
sözü de vardır ki, Türklet bin· 
lerce senelerdenberi kendile· 
rine aid bir toprağın ion par· 
çalarım kurtarmak için kahrn
manca mücadele ederken (bir 
Kamalist Türkün bunu hatır
lamamasına imkan yoktur) o 
zamanın icaplarından kendile· 
rine şakilerden zelilane bir 
sıfat verilirken Briand o dev· 
rede herhalde cesurane olan 
bir kelime söylemiştir. 

Briand mücadele halinde 
bulunan Kamalistlerden bah· 
sederken: 

"Bu şakiler Fransada olsa· 
lardı adları büyük vatanper
verler olurdu. 

Demekte tereddüd göster
memiştir. Bu muhterem bil· 
yük Fransızın mümeyyiz vasfı 
olan bu yüksek tefekküre bu 
akşam memleketimin tazima· 
tını arzederim. 

Kulüplerin vaziyeti Bozyaka'daki facia 

Ayrllma, asla mev
zuu bahsolamaz 

_____ I ___ _ 

3 amele toprak 
altında kaldı 

----------------B. Fazlı Güleç, işi iyi görenler, birleşme. Bunlardan ikisi kurtarıldı, biri 
nin K~~!:!n~~!~.:;~~:.!ı~~e :!?.!t1~f ~~!!.~~~~d~i>:.?.~ de beyni parçalanarak öldü 
ihyası etrafındaki cereyanda, hele· fından hiçbir zaman beyan edilme· Dün sabah saat dokuzda Dursun, Hüsnü ve Mehmed 
diye reis muavini ve yeni futbol miştir. Ve işte bir yanlış anlama Bozyakada eski İzmir mevki- adlarında üç amele, bir tünel 

sezmekteyim. Kulüblere verilen is· 
ajanı B. Suad Yurdkuruııun da bu· tikamet kat'i ve bozulmıyacak bir inde Kemerboğazında feci bir açmışlar ve içinde çalışmağa 
lunduğu söylenmekle, dün valimizi hedeftir. Ayrılma asla varid değil· kaza olmuş, bir amele, beyni başlamışlardır. Bu esnada iki 
ırördük. Vaziyetin tasrihini rica d' 1 · · · ı b' ı · 1 k ·ı 1 k 1 I " ır. şı, ıyı gören er ır eşmenın parça anma suretı e ö müş· metre a ın ığındaki toprak 
ettik. Bize şu cevabı verdiler: kat'i neticelerinde tamamen müt· K 

tür. aza hakkında aldığımız yığını çökmüş ve üç amele 
·- Bay Suad Yurdkoruya at· tefiktir. 

-------.-.. ......... ~------- malumatı aşağıya yazıyoruz: altında kalmıştır. 

Y V d 1 Bay Hasan Nuri ve şerik- Dursun, üzerine yıkılan ağır a g m Ur ve o U !erinin Tuğla ve kiremid fab- toprak tabakasının tazyikile 
rikası için dört amele, Bozya· üç metre uzağa fırlatmış, ·-·-Bazı mıntakalardaki bağlarla 

tütünler zarar gördü 
Manisadan gelen haberlere havalisinde (7000) dönüm bağ 

göre, geçen pazar giinü ya- ve pamuk tarlası mühim za-
ğan şiddetli yağmurdan Hacı rarlar görmüştür. Akhisrırın 

Rahmanlar ve Saruhan köyleri Çıtak ve Sındırgı köyleri tü

Akhisar be
lediyesi 

Bayezidin yaptırdığı 
kaleyi yıktırmış. 
Akhisar kazasında, fzmirin 

Kadifekalesi gibi asarıatikadan 

bir yeldeğirmeni vardır. Ba

yezid (Sultan) tarafından vak

ti)e kale olarak inşa edilmiş 
olan bu yer, tarihi bir kıymeti 

haiz bulunduğu halde son 

zamanda belediye tarafından 

yıktırılmış, enkazı, bir mek

tebin inşaatında kullanılmağa 

başlanmıştır. 

Hadiseyi yalnız olduğu gibi 

kaydediyorm~. Alakadar ma· 

kamların bu mesele üzerinde 
lazımgelen hassasiyeti r göste· 
rcceklerinden emin bulunu• 
)'OTUZ. 

tün mıntakasıdır. Bu iki köye 
de dolu düşmüş ve tütün tar
lalarında mühim hasarat yap
mıştır. Köylüler, perişan vazi
yette kaldıklarını söylüyorlar. 

Yalnız Akhisarın Kapaklı 
ve Çıftlik köylerine yağan 

yağmurlardan tütün mahsulü

nün çok fayda gördüğü haber 
alınmıştır. 

Busenc Akhisar havalisinde 
ekilen tütün miktarı, geçen 

seneye nazaran yüzde 10-15 

fazladır. İnhisarlar umum mü

dürlüğü busene Akhisarda bir 
(Tütün ıslah istasyonu) açmış· 
tır. Bu istasyonda bir nevi 
tütün tohumunun tecrübesi ya
pılmaktadır. İyi netice verdiği 
takdirde üç senede teksir edi
lecek olan bu tohumlar, tütün 
müstahsıllarına dağıtılacak ve 
Akhisar mıntakasında baş
ka cins tütün tohumlarının kul· 
lanılması yasak edilecektir. 

kada Tuğla ve kiremid ima- Hüsnü, yarı beline kadar top· 
line elverişli toprak kazmak- rak içine gömülmüş, fakat 
tadırlar. Evelki gün dört Mehmed, tamamen toprak al-
amete, çalışarak mühim mik· tında kalmıştır. 
tarda toprak kazmı.şlardır. Hüsnü ve Dursun, kendile-

Dün, ayni yerde çalışan 

İngilterede 
Kazanç üzerine yeni 

vergi tarhedildi 
Londra 3 (Radyo) - Baş

bakan Nevi! Çemberlayn, yal· 
nız kazanç üzerine yeni bir 
vergi tarh edilmesi hususunda 
maliye nazırı Con Simonla 
mutabık kalmıştır. Bu vergi, 
senede yirmi beş milyon İn· 
giliz lirası temin edecektir. 

Doyçland 
İspanya sularında 

kalacak 
Berlin 3 (Radyo)-Dayçland 

süvarisile mürettebatının tek· 
lifi üzerine, geminin İspanya 
sularında bir müddet daha 
kalması, Almanya donanma 
kumandanlığınca da kabul edil
miştir. 

Doyçland süvarısının bu 
teklifi manidar görünmektedir. 
· Almanya, üç tahtelbahir 
daha göndermektedir. 

rini toprak altından kurtarınca 
arkadaşları Mc.hmedi kurtar· 
mağa teşebbüs etmişler ve 
zavallıyı örten toprak tabaka
sını acele kaldırmışlardır. Fa-

kat ne yazık ki, ağır balçık 

toprak tabakası Mehmedin 

başını parçalamış bulunuyor
du. Ameleler, derhal karakola 
haber vermişler ve çok ağır 
vaziyette bulunan Mehmedi, 
hastahaneye naklettirmişlerdir. 
Mehmed, hastahanede öl
müştür. 

Mehmed, Nevşehirli ve 30 
yaşında idi. İzmire, amelelik 
etmek üzere iki gün evci gel
mişti, babasının adı Alidir. 

Hadiseye müddeiumumi mu· 
avini B. Abdullah tarafından 
el konmuş ve tahkikatta amele 
başı B. Mehmedin, bu üç 
ameleye, bir tünel vaziyeti 
arzeden yerde çalışmamalarını 
tembih ettiği anlaşılmıştır. 

Amelebaşının bu sözüne rağ
men üç işçi, aym yerde çalı· 
şırken kazaya uğramışlardır. 

him işler için planlar hazır· belediye zabıtasına, şehrin bu 
!anmaktadır. Eylı11 ayında Hal, kısmında hiçbir suretle inşaata 
Garaj ve Çocuk hastahanesi müsaade edilmemesi için emir 
arsalarmdaki melozların temiz· verilmiştir. Sahipli arsalarda 
lettirilmesine ve temellerin da inşaata müsaade edilmiye-
açılmasına başlanacaktır. ceği için bu arsaları, sahip· 

Belediye, 1 Eylı1lden itiba- leri belediyeye şimdiden satabi· 
ren kendi idaresine geçecek leceklerdir. 

olan mezbahanın idare işleri Denizden gelen temiz hava· 
için şimdiden hazırlıklar yap- yı ve rüzgarı, şehre bırakmı-
maktadır. yan sahildeki evlerin önünde 

Birincikordonun yeni adı inşa edilecek rıhtım ve kaldı· 
(Atatürk caddesi) dir. Bu cad- rım, bu kısımda oturan hal· 
de, Şehir meclisinde verilen kın daimi bir gezinti ve eğ-
karara göre Güzelyalıya kadar lence yeri halini alacak, bir 
deniz kenarından uzatılacak- çok geniş avlular birleştirile· 
tır. Şimdi ev ve bahçelerle rek park haline getirilecektir. --------... ~~·~.--.~--~----
ltalya ve Almanya tekrar 

komiteye davet 
edilecekler 

Londra, 2 (Radyo) ..L Ade· 
mi müdahale komitesi, birkaç 
saatlik müzakereden sonra, 
her tarafı memnun edecek bir 
sureti hal bulmuştur. Buna 
göre, İspanyada kontrol için 
kat'i emniyet noktası tesis 
olunacak ve iki muharib taraf 
bu teklifi kabul ettikleri tak
dirde Almanya ile ltalya tek
rar Komiteye davet olunacak
lardır. 

Alman ve İtalyan gemileri
nin çekilmesi ile boşalan kon
trol yerlerinin şimdilik doldu
rulması için de tetkikat la bu
lunulmaktadır. 

Amerika' da 
Çok garip bir vak'a 
/Baş tarafı 2 inci sahi/ ede J 
başka bir yıldızı sevmış, 

onunla levlenmiştir. 
İlk zamanlar, '.karı-koca pek 

sakin ve mesud bir hayat sür
müşlerdir. 

Hatta Marienin gebe olma· 
sı, bu haşari oğlanı, allesine 
ebediyen bağlıyacağı zehabını 
uyandırmıştır. İşte bu asırda 
ikinci bir rezalet patlak ver· 
miştir. 

Helen Blacher namında 
genç bir kadın iki yaşındaki 
oğlunun Mikayın oğlu olduğu 
iddiasile aleyhine nafaka ve 
tazminat davası açmıştır. 

Mikayın karısı, bunu öğre· 
nince, kaynanasının evini ter-

kederek nakletmiştir. 
Mikay bu dava esnasında 

bir aralık tevkif edilmiştir,An
nesi oğlunun belki hapiste 
aklı başına gelir diye ses çı
karmamıştır. 

Mikay birkaç ay hapis yat· 
m şlır. Fakat nihayet Helenin 
oğlunun kendisinden olmadı· 

ğını mahkemede ispat ile be
rat kararı almış ve barışmak 
için zevcesinin oturduğu otele 
koşmuştur. Fakat• otelde zev· 
cesini başka bir erkeğin kol· 
ları arastnda bulmuştur. 
Bu manzaradan tepesi atan 

milyoner, hem zevcesini, hem 
de aşığını tokatlamıştır. Bu 
3 üncü rezalet gazetelere ak· 
setmiş, Mikay ikinci karısın· 
dan da boşanmağa karar ver
miştir. işte milyoner kadının 
oğlunu fettan kadınlara kap· 
tırmamak için kendi aklınca 

tatbik ettiği tecrübeler bu 
belemediği neticeleri vermiştir. 

Portekiz 
Kendi sahillerinin 
kontrolden azade 
kalmasını istedi 
Lizbon 3 (Radyo) - Porte

kiz hükumetinin, Londra'ya 
verdiği notada,• Almeriya ha
disesinden sonra kontrol işinde 
bir sekte husule geldiğini bil· 
dirmiş ve bu hal devam ettiği 
takdirde Portekiz sahillerinin 
kontrolden azade kalması la
zım geldiğini ilave eylemiştir. 

Almanya • İtalya 
arasında askeri 
ittifak mı? 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
hadiseler hakkında B. Hitlerin 
düşüncelerini Italya başveki· 
line bildirmiştir. 

Tuna devletleri arasında 
teşrikimesai mes'elesini de gö· 
rüşen iki nazır; Almanya ve 
İtalyanın bu hususta nasıl bir 
hattı hareket takipedeceklerini 
tesbit eylemişlerdir. 

Belgrad 3 (Radyo) -Alman 
Harbiye nazırı mareşal Von 
Blumbergin Romadan buraya 
gelmesi muhtemeldir. 

Roma 3 (Radyo) - Alman 
mareşalı Blumberg, ltalyan 
donanmasının Napolide yapa· 
cağı büyük geçid resminde 
bulunacaktır. 
Von Nöraht Balkanlara 

geliyor 
Berlin 2 (A.A) - Alman 

Hariciye nazırı Van Nöraht, 
önümüzdeki hafta Yugoslavya, 
Bulgaristan ve Macaristan hü· 
kumet merkezlerine bir seya· 
hat yapacaktır. Bu ziyaretler, 
Almanyanın Tuna havzası mes
elesine gösterdiği alakayı ifade 
etmektedir. 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze alınıp paraya çevrilmesi 
onaylanan 933 modeli Şevrol~ 
20 kişilik kamyonun 1 ncı 

artırması 7 / 619 ~ 7 pazartesi 
günü saat 15 raddelerinde 
Basmahane civarında Bulvar 
garajında icra kılınacaktır. . 

1 nci artırmada o/o 75 şin• 
bulmadığı takdirde 2 nci ar
tırması 10/6/937 perşembe 
günü ayni saat ve mahalde 
icra kılınacağından talip olan: 
lar mahallinde % jkı 
buçuk dellaliye müşteriye aid 
olmak üzere memuruna müra· 
caatları ilin olunur. 


