
C1mı7llo·iyelin Ve OımıJıuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1lları Çı7w>· Siyasi Gacetedir 

BugUnkU sayımızda : 

Bu çok heyecanli tefrikaya başlaRmıştır 

- Dördüncü sahifemizde -

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

a m iyonunu y~ndi 
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Koopeı·atifleri ni n 
tarişle ınünasebetleri 

-2-
Bundan önceki bir yazımızda 

zirai kredi kooperatiflerinin 
bugünkü vaziyetlerine umumi 
olarak göz almıştık. Bugün de 
bu teşkilatın, yarmki taazzu
vunu hazırlamak mevkiinde 
olan Tariş (üzüm kurumu) ile 
müaasebetlerini tetkik etmek 
isteriz: 

Tariş, kar endişesiyle kurul-
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Huduttaki Fransız köylerinden birine bom
bala savurdu. en Sebastien ateşler içinde .. 

N Hendaye, 17 (A.A) - Dün saat 19.20 de üç 
motörlü bir lspanyol tayyaresi Fransız arazisi 

~ üzerinde uçuşlar yapmış ve hudud iizerinde 
N kain Biriatou Fransız köyüne iiç bomba atmış

tır. Bombaların biri içeride üç kişinin iskambil 
~ oynamakta oldukları bir eve düşmüş ve ev ta• 

rnamen yıkılmış, fakat büvük bir şans eseri 

müş ve bilahare ispanyaya duğr u yoluna devam 
etmiştir. , 

Asilere aid Espana zırhlısı olduğu bilahare 
anlaşılan bu gemi saat 18-30 da San Sebastien 
açıklanna varmış ve toplarım şehre çevirmiştir. 
Gemi saat 20 de daha ateş açmamıştı. 

San Sebastienden alman mütemmim malümata 
nazaran ayni gemi yanmda asi Velasco torpi-

muş bir müessese değild"r. ~ 
olarak oyunculara birşey olmamıştır. 

Bombaların diğer ikisi tarlalara isabet et tosu olduğu halde evvelki gUn bilbaoyu bombar
dıman etmiş ve benzin depolarım ateşlendirmiştir. Üzüm fiatleri biner veya dit

şer e: "Ne kazandım ve, 
ya ne kaybettim 11 diye dü
şünmez. Gözlerini istihsal böl
geferine çevirir. Müstahsil'n ne 
kazandığını veya ne kaybetti
ğini düşünür. 
Yağmur yağdı mı, " Aman 

alivrede ne kaybettim ,, diye 
düşünmez. Zavalh köylünün ne 
kadar zarara uğradığını düşü

nür. Memleketin bundan ne 
kaybettiğini hesab eder. Bütün 
faaliyetinde müstahsili kazan
dırmak, köylerin kalkmmasına 
hizmet etmek endişesinden 

kuvvet alır. 
Bu bakımdan Tarişin takib 

ettiği yol, devletçe müstahsili 
teşkilatlandırmak jçin verilen 
kararı tatbikat sahasına geçi· 
ren yoldur. 

Tariş bir satış nizamı kur· 
mağa, köylünün sırtında yapı

Jan hava oyunlariyle mücadele, 
fiatleri dünya paritesine uygun 
bir nisbet dahilinde muhafa
zaya, dahilde ve hariçte teşki
lath bulunmağa, dış pazarları 
genişletmeğe çalışıyor. Bütün 
bunlar bir tek maksatla yapı
t.yor. O da Tarişin Satış koo
peratifleri ittihadına terki mev
ki edeceği gün, her şeyi hazır, 
kurulmuş bir makine vücuda 
getirmekten ibarettir. 

Gelecek sene, satış koopera
tifleri kanununun tatbik mevkii-
ne geçmesi için beslenen ümitler 
tahakkuk ederse her kredi 
kooperatifinin yanında bir de sa
tış kooperatifi bulunacak; or
taklar mallarını satış koopera
tifleri vasıtasiyle satacaklardır. 

Salahiyettarlar, harici teşki
latın tamam olduğuna kanidir· 
ler. Tariş dış pazarlarda bu 
teşkilatı hazırlamış, firmasını 
tanıtmış, tiplerini beğendirıneğe 
muvaffak olmuştur. Dahili teş
kilata gelince bu iş daha ağır 
ilerlemektedir. Maamafıh ku
rum, kooperatiflerden kendi 
menfaatleri namına beklediği iti
madı bulursa ve ortakların mal
laram istediklerinden ala fiatler
le astabilirse bu teşkilatlanma 

işi kolayJıkla ilerliyecek, hü
kümetin küçük bir hareketi 
bütün müstahsilin derhal bu 
teşkilata akın etmesine saik 
olacaktır. 

O zaman Tariş; işte dahili 
ve harici teşkilfıtımla birlikte 
bütün mevcudahmı satış koo
peratifleri ittihadma devredi
yorum., diyebifecektir. Satış 
kooperatifleri ittihadı, acemilik 
göstermeden, işlemiş, muvaffak 
olmuş bir makinanın başına 
geçecektir. 

- Sonll 2 11w salu/ttlı' -
Şevke'&. Bi.lg·iv 

miştir. 
Samldı-ına göre, bu bombardıman bir yanlışlık 

neticesinde yapılmıştır. Zira Biriatou tam hudut 
üzerinde kaindir Bu tayyarenin hükümete mi 
yoksa asilere mi ait olduğu tesbit olunama
mıştır. 

~ Hendaye, 17 ( A.A ) - Büyük hacimda bir 
harb gemisi dün akşam Fransız kara suları ya-

Dönen rivayetlere göre, asiler bugün gerek 
karadan gerek denizden San Sebastien üzerine 
büyük bir taarruzda bulunacaklardır. 

lstanbul, 17 (Yeni Asır muhabirinden) -
Madridden bildiriliyor: 

Sen Sebastiyen şehri asi torpidolar tarafından 
bombardıman edilmiştir. Şehir ateşler içinde 
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büyük günlere hazırlanıyor Japonyalı profesörün 
• • • ye e sımız u r 

p rlak neticeler e 
için al 
döndü 

,.,, 
gı '' ürkiye e bol "l c 

yoktur. Fakat hol bir 
Bütün vn~yetler ve ticaret odaları Fuvara iştirak ediyorlar hürriyet hava ı var r.,, Ba ekili kar ıli'ma için h zı!'hklar yapıhyor 

Fuar işleri için lstanbula gi- l"T'"...,...'--..,..,..-~~----- bu vesile ile de 
den ve büyüklerim\zle görüşen 
belediye ve fuar komitesi reisi 
doktor Behçet Uz evelki gün 
Ege vapuriyle lstanhuldan şeh
rimize dönmüş ve vapurda vali 
Fazh Güleç, belediye reis mua
uini Suad Yurdkoru ve daha 
bir çok zevat tarafından 
karşılanmıştır, Doktor Behçet 
Uz lzmir için çok mühim olan 
fuar işi üı.erinde aldığı parlak 
neticelerle dopdolu olarak şeh
rimize dönmüştür. 

BELEDiYE REiSiNiN 
iNTiBALARI 

Seyahatı intibalarmı soran 
bir muharririmize doktor Beh
cet Uz ihtisasatmı şöyle anlat
mıştır: 

Başı•ekıl ismet lllÖllli 

- lstanbul seyahatından çok 
memnunum. Bilhassa sevgili 
başbakanımız ismet lnönünün 

lzmirlilere 
ve lzmir fuarına gösterdik-
leri yakın ve sıcak alaka 
işlerimizde birçok güçlükleri 
ortadan kaldırmıştır. 

Büyük şeflerimizin lzmir 
hakkmda her zaman esirge
medikleri teveccüh ve yardım
larla fuvarımız bu sene geçen 
yıllardan daha cazibeli bir var
lıkla meydana çıkacaktır. 

Hemen hemen bUtUn 
vilayetler ve ticaret oda
ları bu yll Arsıulusal iz
mir Fuvarına geni• mlk· 
yasta ı,urak etmekte
dirler. 

lstanbul sanayicilerinin ve 
ticaret evlerjnin fuvarımıza 

- Sonu 4 üncü sahifede -

Japonyalı P.rofesör Koji Oku· 
bo, Tire ve Odemişteki tetkik· 
leri hakkında bir muharriri· 
mize şu izahatı verdi: 

- Cuma günü Tireye git
tim. Tirede· mevcud Selçuk 
eserlerini büyük bir dikkat ve 
alaka ile gözden geçirdım. Ca
mileri dolaştım. Sonra Öde
mişe gittim. Ödemişte gördü
ğüm alaka beni cidded müta
bassis etti. 

Bu iki kazada çok acele 
yapmak mecburiyetinde kaldı
ğım tetkikler bana gösterdi ki, 
Türkiye, yalnız yeni bir mem· 
leketin yapısını kurmakla kal• 
mıyor, ayni zamanda bütün bir 
içtimai nizamın da başarıcısı 

oluyor. Ödemiş bir kaza mer-

kezidir. Şehirdeki t:vlere yak
laşan binaları, parkı, bahçe
leri, kahve ve dükkanları var-
dır. Sineması mevcuddur. Halkı 

bol değilse 

bile · gözleri 

dolduracak 

kadardır. ln
kılab yapan 

bir memle

kete lüzumlu 
olan huzur ve 

Pıo/esör KoJl· Ok11bo çalışma rubu 
halkda fazlasile mevcuddur. 
Halkda yaşama seviyesi bil
hassa şayanı dikkathr. 

insan hayah gittikçe kısalı
yor. Ve insanlar dünyada bu

- Sonu 4 üncü salııtede -
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Bir soyguncu daha tutuldu 

Aksarayda Nadirenin 
evini nasıl soymu lar? 

Ismail Hakkt vicdan azabı duymuş 
firarinin kısa süren aşk oyunu 

lstanbulda Aksarayda otu
ran Nadire admda Tokatlı ih
tiyar bir kadmın evine girerek 
el ve ayaklarım bağladıktan 

sonra beşi birlik, altın ve sair 
mücevharatmı gaspeden üç ki
şiden Gemlikli lsmail Hakkı 
zabıtamız tarafında dün lzmirde 
vakalanruıştır. lstanbulda Na
direyi soyanlar üç kişiydi. Bun
lardan Mehmet ve Necati evelce 
lstanbulda yakalanmışlardı fa
kat lsmail Hakkı izini kaybet
tirmeğe muvaffak olmuştu. Son 
günlerde lzmire gelen lsmail 
Hakkı de nihayet dün yakayı 
ele vermiştir. 

SOYGUNU NASIL 
YAPTILAR? 

lsmail Hakkı soygun vak'a-
- Sn1J11 al/um saı•Jada -

Akstırny SOJ'f!Unun11 yapanlardan 
Jsmail Hakkı 

Altı hapishane kaçağı 

Erzurumda · andarma
arla m·'"sademe etti 

Dört şaki öldürüldü - Bir jandar
mamız ağır surette yaralandı 

~~--------..---.-.--~-
Erzurum 17 (A.A) - Hasankale hapishauesinden kaçan ağır 

cezahlardan altı kişi geçenlerde teslim olan Surikli Hasan çete
sinden ayrılan üç kişi ile birleşerek bir çete teşkil etmişler ve 
faaliyete geçmişlerdi. 

Çetenin tedibi için yapıian şiddetli takibat muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. Jandarma müfrezesi şakileri Taşkesen nahiyesi 
dağlarmda sıkıştırmış ve müsademede şakilerden dördü ölü ola
rak elde edilmiş ikisi teslim olmuştur. 

Kaçanlardan üçü de istimanlarının kabulü için müfreze ku-
mandanma haber göndermiştir. 

Müsademede bir jandarma ağır yaralanmıştır. 
Şakilerin cesetleri bugün Erzuruma getirilmiş ve hükümet ko

n ağı önünde teşhir edilmiştir. 

l)iin Jstanhul'da güpe gündiiz bir 
baydudluk vak'ası olnıuştur 

lstanbul, 17 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Bu sabah saat 8 de 
güpe gündüz bir soygunculuk hadisesi oldu. Cerrahpaşa fırını 
sahıbi Nuri, fırında Hu!usi namında bir serseri hrafmdan iple 
bağlandı. Kasada bulunan 500 Iİı'ayı aldığı gibi firara kadem 
bastı. Zabıta kendisini ehemmiyetle aramaktadır. 

Kemerde 
••••• 

Bir sabıkalı bak
kal ihsanı öldürdü 

Sabtlwlı katıl Kmm 
Bucada oturan sabıkalılardan 

Kerim admda biri Pazar günü 
sarhoş olarak Sürmeli sokağına 
gelmiş ve bu sokakta dükkanı 
olan ihsana: 

- Dükkanım aç... Bana 29 
- Lilt/ençeı•it imz-



Kredi 
••• il ••• 

Kooperatiflerinin 
tarişle münasebetleri 

-2-
- Baştara/t 1 ınci sahi/ede -
Bu netice1i, fimdiden lıiue

den bazı açık gaz mütevaHıtlar 
ortakların kalplerine tereddüd 
tobamlan serpmek suretiyle en 
güzel ve en bayıdı bir İfİ ka
rışbrmaia teıebblla ettiler. 

Biz bu husumet tezahüratını 
kredi kooperatiflerinin yeni ka
nuaa intibalonda g6rdiik. Vi
IAyetin bütün kooperatifleri 
kendi lehlerinde olan inti· 
bak kararını verdikleri halde 
Kemalpqa, Armathı, Ulacak 
ve Parsa kooperatifleri tered· 
dide diişmüşlerdi. Bu tered· 
düdn uyandıranlar bir kaç mü· 
tavassdtan başkası değildi. 

- inanmayınız bunlara .. Boı 
ıeJlerdir. Size para vermiye• 
cekler, kredisiz kalacaksınız 
diyorlardı. 

K6ylftnftn kanınt emmeğe 
alıpnlar onu ellerinden kaçır· 
mak istemiyorlardı. 

Kanun ortaklara anlatıl-
mamııta. Mllstahallin bundan 
bekliyebileceği faydalar g&ste
rilmemiıti. SalAhiyettarlar der· 
hal harekete geçtiler. Köylünün 
akli ıelimine müracaat ederek 
tereddütleri dağıttılar. Vaziyeti 
ka•nyan kooperat6rler (ortak
lar) seve seve yeni kanuna in· 
tibak kararı verdiler. Bugünkü 
kredi kooperatifleriyle elele 
yilrüyecck olan Satq koopera
tiflerinin de Tar işin varlığından 
doğacajma inandılar. Şimdi 
Tarişe esaslı bir itimad beıli· 

yor1ar. Müstahsil anlamıştır ki, 
hük6met bu işi demir elle tat· 
muıtur ve bırakmıyacakbr. 

$evk.et; :Bllgt.n. 

Tetkik 
Bir muaJlimJer heyeti 

Rusyaya gidiyor 
SoYyet maarif komiseri Bab

nof Maarif vekilebmizdea 40 
kiıilik bir maarif heyetiaia doat 
memleketft ilmi bir tetkik 
seyahatı yapmasını rica elmif· 
tir. Bubnof, Maroaki Ye Voro• 

• şilofla birlikte cummiyetimizia 
onunca yald&n&mü palilderiade 
baı.amllftu. Sovyetler Wrliiia· 
de maarif itleri me.taldl ı.
lunduiundan bu heyet yal-
nız Rusya cumuriyeti hu
dudu içindeki kültür mü
esıeaelerini ziyaret edecek· 
tir. Heyet 28 ağustosda lstan
buldan bir Sovyet vapuru ile 
Odesaya gidecektir. Buradaki 
kültftr mtlesseseleri g&rnldlik
ten sonra Leningrad'a geçile· 
cektir. D6nüş Knm Gzerinden 
olacaktır. Buradaki kültür mil· 
esseselerini de girmek tetkik 
programı içindedir. Knm sa· 
hilleripeki talebe sanatoryom· 
lannı ve Sovyet birliğinin en 
büyük bit müeueıesi olan 
Artek b&yük izci kampa •• 
daha birçok apor Ye imik 
yerleri pllecektir. 

Heyet bazı doçentlerle lise 
mOdOr ve muaJJimleri, ilk ted· 
riut mnfettitleri ve muallim· 
leri teıkil etmektedir. Heyetin 
reialiğiai mesleki ve teknik 
tedrisat umum mndliril baJ 
Rlttl yapacakbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luk bir rakı ver demiftir. 

llaaan puar oldajaaa alyli· 
yer~k d&kklm aÇtD&mlfbr. 

Sabıkalı arıUSUDım JerİDe 
getirilmemeıinden kızarak be-
linde taııdığı bıçağım ihsanın 
baldırlarına üç defa aaplamaıtır. 

Faıla kan zayi eden Ihsan 
az sonra ölmüştür. 

llllddeiumumi muavini Ali 
Akkaya bidise mahalline gide
rek tahkikata el koymuştur. 
Hldise11in şahidlerini dinle
mittir. Katil cinayetten az 
ıonra kemer zabıtasınca yaka
Janm11br. 

TOi A81H 

ş &i BABBRLERİ 
Emniyet Müdürü Feyzi Akkor 

Yeni vazifeye ~derken 
hararetle teşyi edildi 

Fevzı Aüonı teşyi edenler 
Bolvadan kaymakamhğma belediye reiı muavini, banka 

tayin edilmiş olan şehrimiz direktörleri, daire reisleri, em• 
Emniyet direktörü Feyzi Akkor niyet müdürlüğü müdür mua· 
diinkü Bandmna ekspresiyle ve vini ve kısım reisleri ile kalem 
lstanbul yoliyle şehrimizden ay· ve merkez komiserleri, tüccar• 
rılm1tbr. Feyzi Akkor lttanbul- lar ve doktorlar, gazeteciler 

ve daha birçok dostları •e 
dan Afyona giderek Bolva· tanınmış zevat tarafmdan teıyi 
dmda yeni vaıifelİne bqlıya• olunmuş ve bir manga polis 
caktır. Feyr.i Akkor dlia Baı- tmrafından selAmlanmııtır. 
mabanecle Vali mua•ini Cavid, Feyzi Akkor'a yeni eazife· 
dl,et idue laeyeti lalan, sİllde de mavdfakiyetler dileriz. 

Piyasa yarın 
açılacaktır 

Bu akşam Nazilli, Aydın, 

Germencik ve Ôdemit ha vali
linden haıut bir t:enle tehri· 
mize mtlhim miktarda ilk incir 
getirilecektir. Piy- yann açı• 
lacakbr. 

Pazar giiaki •Jı•nla da 
,........ p tlzllm pİJUUI 

yirmi Aiuato• Pe,..embe -
açılacakbr. 

tlflll _., 

Abdi Muhtar 
Bir mtlddettenberi lstanbulda 

bulanan maalHm doktor Abdi 
Muhtar pazar g&nl tebrimize 
gelmiş ve bastalannı kabule 
başlamıştır. Sayın doktorun 
yarınki sayımızda çok alaka 
uyandıracak bir yaza11 çıka· 
caktır. 

• • ••••••• 
Güreşler 

Bu gece saat 8.30 da Halke
•inde, -..W donaz=m••un 
peı talnmlle lzmirli glretÇİ· 
ter arasında mDsabakalar ya· 
pılacaktır. 

• ·-·····- t Küçük haberler 
T•ylnler 

inhisarlar bat m&dBriyeti ta
kibat pbesl memurlanndan 
Şiikrn Burnova mıntakasma ta· 
yin edilmiştir. Bornova takip 
memura Mahmat Bucaya aak· 
ledilmiıtir. 

V•t•nd••l•rın lflerl 
iç Bakanlığından vilayete ge· 

len bir bifdirim4e vatandaıla
rın şahsi işleri hakkında vili
yet ve kaymakamlara yapbk· 
ları ihbar ve fiklyet neticele
rinin kendilerine tahriren teb
liği lüzumu bildirilmiştir. 

Hakin Balcıoğlu 
Nazilliye zitmiş olan şehrimiz 

ticaret odaıi reisi Hakkı Balcı 
ojlu bu akşam tehrimize d&ne• 
cektir; 

lzmir - Ankara 
hava postaları 
lzmir - Ankara ve lttanbal 

arasında iıliyecek olan mmata· 
zam bava poıtalan için Hal
kapınada hazırlanmakta olan 
haya istasyonu aahuı bir kaç 
gtbıe kadar bitecektir. lzmir 
bava istuyonunaa açılma me· 
ratimi parlak ıekilde yapıla
cakbr. 

•••••••• • 
Turan dağında 
Yangın iki •••ita 

söndUrUldU 
Pazar günD Karııykada Ta

nn datı &zerinde yahgın çık· 
mış ve halkın, asker ve polisin 
yardımiyle yangın iki saat zar· 
fında söndürülmlltlDr. 

Yapılan tahkikatta yangının 
kuru otların civarda gezen her 
hangi bir p>ban yahud yolc:a 
taraflndan atılan bir sigaradan 
çıktığı kanaatı basıl olmuştur. 

Konferans 
Şehrimizde bulunmakta olan 

ve Ankara ile lstanbulda tet· 
lcikler yapan Japon profes&rü 
Okubo diln akıam Elbamra si• 
nema11 ıalonanda Japon ldll
tftrft hakkında bir konferaaa 
•ermiftir. 

•••••••••••• 
KaUI kasUyle ? 

Dolaplı kuyuda Ferhat ağa 
sokağında oturan aabıkahlardan 
lbrabim oğla kör Kimil evinde 
yattığı bir sırada a•lusunan du
vanna gelen Hasan oğlu Enver 
tarafından uyandınlarak katil 
kastiyle Dıerine silih ahldığını 
iddia ve ıikiyet ettiğinden 
Enver yakalanmıştır. 
Sand•IJ• ile yaralama 
Yemiş çarşısında hammal 

Sllleyman oğlu Abm<?d iskam· 
bil klğıdı yüzünden kavga ne
ticesinde sandalya ile Ali oğlu 
Alinin baıından yaralamıı ve 
yakalanmııtır. 

Küçük bir maliye memuru 

Sefahet yerlerinde tac
sız kral gibi yaşıyordu 
SuiiMtimalleri meydana çıkarak yakalandı 

Vazifesinde müteaddid de- yince mesele mevdana çıkmıştır. 
falar muhtelif suiistimaller ya• Maliye müfettişleri tahkikata 
pan maliye memurlarından biri başlamışlardır. Şükrü, ifadesin-
yakalanmq ve evvelki gün de amirlerinden tahakkuk baı 
tevkif edilerek umumi hapisa- memuru Hakkının ve tahsil 
neye atılmıştır. Hadise bak- başmemuru Ali Rızanın da 
kında edindiğimiz malumatı bu hususta kendisiyle müşte· 
yazıyoruz: reken hareket ettiklerini iddia 

Son zamanlarda küçük bir ederek demiştir ki: 
maliye memurunun aşarı hare- - Hakkı ve Ali Riza ile bu 
ketlerde bulunduğu, sefahet işi hep beraber yapıyorduk. 
yerlerinde Adeta tacsız bir kral Hakkı, gazozcu lsmail Hakkı· 
bayatı sürdüğü zabıtanlD naza- nın defterlerini tetkik etti. Bu 
nndan kaçmallllf, kendisini sıkı müesseseye resen kazanç tak-
bir kontrol altma almıştır. diri lazımgelecekti. 150 Jiraya 

Yaptlan tetkikat neticesinde uyuşuldu. Ve bir gün bu ga-
hüviyeti tesbit edilen bu me- zozcu lsmail Hakkıdan bir zarf 
murun maliye Basmahane tah- içinde olarak yüz elli li-
ail tubeıi tebliğ memurlarından rayı aldım. Hakkıya getirirken 
Şükrll olduğu anlqdmıştır. zarfı açtım içinden yüz lirasını 

Hidiıe ıu suretle meydana alıp mütebaki elli lirayı Hak-
çıkmıtbr : kıya getirdim. O da bu elli 

Tebliğ memuru Şükrü, bir liradan on lirasını bana verdi. 
akpm Arab Meleğin evine git- Bundan başka Zeybek raki 
mİf, eY aahibi Melekten kırk fabrikasından da yine böyle bir 
lira kazanç vergisi borcunu iste- iı ıçm 200 lira alarak ken-
lllİftİr. Mel~ğin qyaları mezkür disine getirdim. Hatta bu ıe· 
vergi borcundan mahcuz bu· klide aldığımız paralarla ter• 
lunması hasebile Melek kork- tip edilen bir ziyafette hep 
muş, tebliğ memuru Ştikrüye bir arada çektirdığimiz bir de 
ricada bulunarak hiç olmazsa fotoğrafımız vardır, demit ve 
borcun yarısı olan yirmi lirayı filhakika alelade bir toplanbda 
kabul etmesini, mütebakisi çektirilmiı bir de fotoğraf gös· 
için de birkaç gln miisaade termiştir. 
etmesini iıtemiıtir. Keyfiyet Maliye Vekaletine 

Bu laiclise tuhafiyeci Re- bildiıilmif ve vekilet maliye 
f8t da birinin yamn- miifettifi baJ Cellb bu i•in 
da cerayan etmiıtir. Me- tahkikine memur ederek lzmire 
mar __. edince kadın otm göndermiştir. B. CeW bir çok 
lira yermiftir. Şlkıl bdmdaa memurlan ve ıahitleri isticvab 

ederek tahkikab tekemmlll et
parayı ahmf. fakat kencliaiae tirmiftir. Ştlkrll hakkında ve· 
mlakkafat itirulan için JUi• rilen tevkif lcararile e••elki 
lan depolİto paruma aid Ye gtın taharri memurlan tarafın· 
bqka aama muharrer makbm- dan yakalanarak umumi hapis· 
lardaa bir taauiai vermiftir. haneye gltlirllm&ştftr. 
Şilkrtl ba makbmdald ismi Ye Maliye müfettiıleri baıma-
lira lıaauinia altmdaki 2,5 i- hane tubesindeki tahs;ııta aid 
raJI ailerek ismia yeriae Arab defatir ve kuyutları bir araya 
Melek Ye &rab•nuiaia altma topbyarak kapatmışlar •e beri 
da 30 yaı•lfbr. temhir edilmiştir. 

Aradan bir mlddet geçtik- Polis vasıtasilede 93S ağus• 
ten •nra birçok memurlarla tosundan yani Şilkrftnün tahsil 
beraber tebliğ memuru Ştlkrft kısmına geçmi, olduğu tarih· 
de hususi muhasebe mBdürlü- den beri birikmiı olan mak· 
ğilne devroluamat ve orada budar toplatbrılmağa bqlaa· 
vazife görmeğe baılamıfbr. mıthr. Bunla" da birer birer 

lwte tam bu ıırada Arap Me- tetkik olunacaktır. Tahkikata 
lekten maliye tekrar para iste· de••m olunmalrtadtr. ••••• 
Ege turu 
Bisikletle 1400 
kilometrelik bir 
tur yapacaklar 

Baraa Acar idman yurda 
azasından Faruk ve Bekir 
adında iki genç sporcumuz 
1400 kiiıur kilometrelik "Ege 
turu" adı aJtmcla bir seyahata 
çıkmıtlardır. Bu iki azimkir 
genç ıeyahab bilikletle yap· 
maktadırlar. 

Sekiz ağutoata Bura.dan 
hareket ederek Bandırma, Ça-
nakkale, Edremit ve Berga· 
mayı dolaprak lzmire gel
miflerdir. 

Gençler, gittikleri villyet
lerde bisikletçilerle müsabaka
lar yapmak ta proğramlanna 
dahil bulunduğundan Çanak· 
kalede yapbkları müsabakada 
birinciliği kazanmıılardır. 

Dtın viliyette vali Fazlı 
Giileçi ziyaret etmiflerdir.Şeh
rimizde iki glln kalacaklar 
ondan sonra Maniu, Kırkaiaç 
ve Balıkesir yoluyle Bursaya 
d&necekler ve 25 ağustosta 
Bursada bulunacaklardır. 

Yavuz 
Takımı K.S.K. la 

berabere kaldı 
Paıar gllnll Halk atadıucla 

donanma takımı ile K.S.K. 
takımı karıalaştılar. Havanın 
çok ııcak olmasına ratmea 
sahada bqta Amiral Şükril 
olmak tiıere oldukça kalababk 
vardı. 
Maçı bahriye zabiti eski K. 

S. K. kalecisi Kenan idare etti. 
Sahada Yavuz bandosu da 
vardı. 

Maç eberiya mltevuia 
geçti. Birinci devreyi K. S. K 
1-2 plib bitirdi. 

ikinci devrede 2 - 3 galip 
veziyete geçen K. S. K. Oçtln· 
cü ve beraberlik iolünl ye• 
mekten kurtulamı.Hakem maçı 
cok tiiiz idare etti ve her 
iki tarafa bir çok penaltılar 
verdi. Donanma talnmınm te· 
çen defaki takımdaa ku•vetli 
olduju mubakkkaktır. 

Bisiklet 
Yapılacağını yazdığımız bisik

let yarışı Bursalı bisikletçite
rin yanıtan haberdar edilme· 
meıi ylblnden yapıtamamııhr. 
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Hırsızlığa karşı 
Orijinal bir mücadele 

tar z ı 
Londra civarındaki meyve 

bahçelerindeki hırsızlığın önn
ne geçmek için bir bahçe•an 
çok enteresan bir usul bulmai· 
tur. Bu adam meyve hırsızla
rını yakaladığı zaman ne zabı
taya veriyor ne de dayak atı

yormuş. Yaptığı ceza husızla
ran çaldıkları bütün meyveleri 
gözü önünde hepsini yidirtmek 
oluyormuş. Bu sefor 14 yapn· 
da bir çocuğa tamam iki bu
çuk kilo elma yadirmiş. Bu ka
dar fazla meyve yiyenler bir 
daha bırsızhğa tövl>e ejiyor• 
larmış. 

lngilterede 
Eski bir kadın atlet 
ameliyatla-erkek oldu 
lngilterenin eski kadın atlet• 

terinden Mari W eston son za
manlarda ameliyatla erkek ol
muş ve Mark ismini almışhr. 

Şimdi bu genç, kızlık aradaş· 
larından Alberta ile nışanlandı. 
Kendisini ziyaret eden bir ga· 
zeteciye şunları söylemiştir: 
-Daha kızlığımda Albertaya 

karşı içimde tuhaf bir his vardı. 
O zaman bu hissin ne olduğu
nu izah ~<\emezdim. Fakat 
ıimdi erkekliğimle bunun ne· 
demek olduğunu pek iyi anh· 
yorum. 
LOYD CORÇ MANAV OLDU 

lngiltere eski başvekilleı in· 
den ve tanınmış diplomatla
rından Loyd Corç Lonclrada 
bir sebze ve manav dükkanı 
açmııbr. Lovd Corç'ın büyük 
çiftlik ve ıeb&e bahçeleri var· 
dır. Mahsulatı bilvasıta satmak
tan istediii kin elde edemi· 
yen diplomat ba atıf İfİllİ ele 
doğrudan doğruya kendi ba • 
şarmak niyetindedir. 

••• 
Fuvarda 
Sağlık sergisi 
935 yılında Ankarada açılan 

biiyOk sağhk sergili, ha yıl, 
eylOltin birinci gtlnü lzmirde 
açılacaktır. Başbakan ismet 
inana •eklletlere ve vilAyetlere 
yolladığı bir tamimde an1alusal 
bir mahiyet verilmeye çahfalan 
nihk ıergiainin mükemmel ol· 
ması için ubaları dahilinde 
lizımgelen kararlan almaları 
bildirilmiştir. Yine bu tamimle 
sağlık sergisinin önce, memle
ket dahilinde hakkı olan ehem· 
miyetle benimsemesi Uizume 
hatırlatılmı,tır. 

Sağlık bakanlığından doktor 
Ziya inanla, lstanbul hıhısıba 
müzesi mtldOrti doktor Ziya, 
serginin hazırlıklannı yapmak 
nzere, dlln akf&lll Ankarada• 
lzmire gelmiflerclir. 

Ankarada açllmıı olaa ser• 
ginin afif, resim, grafik, istatia• 
tik gibi leva:umah pazartesi 
günü hasuıi bir memurla b
mire göaderilecektir. -
Hava 
Hücumlarına karşı 

iç bakanhktan belediyeye 
bir tamim gelmiftir. Bu tamime 
göre yapılacak bitim binalarda 
bazı vasıflar izah edilmiştir. 
Bunlar genel kurmay başkan· 
lıflnın hava b&cumıma kaf11 
şehirlerdeki halkın konm .... 
için te1bit ettiği çarelerdir. 

•••••••••••• 
Esrar satırordu 

lkiçeşmelikte Kabakçı soka· 
ğında oturan Hasan oğlu HU· 
seyin esrar satmakta iken ya· 
kalanmış; elinde bohman t•P
kaıı içinde 21 gram ve eYiaclt 
yapılan aramada da 80 gram 
esrar bulunmuıtvr. Esrarlar ah
narak hakkında tahkikata bat· 
lanmıflır. 
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Yollarımız için 
.. . c:;wqrırg:;cı: 

Muahedeler_. n tadili Giresonda 

Romanya, muahedelerin tadiline 
aleyhtar olan bloktan ayrılmıyacak 

• • • 
ilk fındık ihracatı 

Yeni yol kanunu projesi 
üzerinde tedkikler .. 

BÜKREŞ 17 ( Ö. R ) - Köylü partisinin ~enel sekreteri iyrad ettiği çok mühim hir nutukta 
ıunları söylemiştir : 

Gireson 17 ( A.A ) - Yeni 
fmdık ürününün ilk partisi dün 
parlak bir törenle Cumhuriyet 
vapuruna yüklendi. Bu müna
sebetJe ticaret odası tarafından 
vapurda 60 kişilik bir ziyafet 
verildi. Tüccarlar. Oda ve Be
lediye başkanları şehir bando
su ile ürünü Orduya kadar teş
yi ettıler. 

- Romanya muahedelerin tadiline aleyhtar olan devletlerden yani Fransa, kuçük Antant ve 
Balkan antantından ayrılamaz. Romanya Sovyet Rusya ile de Fransa ve Sovyetler arasındaki 
pakta müşabih bir pakt akdetmelidir. • 

Köylü partisi bugünkü hükumetin siyasetini yalnız dahili işlerde tenkid etmektedir. Sinopt.a 

Kızına saldıran baba 
Sinop 17 (AA) - Sinop 

Halkevi fakir ve şehit ailelerin· 
den 40 çocuğu sünnet ettirmiş 
ve bu münasebetle deniz yarış
ları ve sporları tertib edilerek 
birinci gelenlere ikrao:iyeler 
verilmiştir. Bir vicdansız adam, kızına taarruz 

etmesine göz yummıyan anayı öldürdü Ordu 
Valisi öldü Jştannbui, 17 (Yeni Asır muhabirinden)- Bu ı rak tanıdığı adama teslim olmamıştır. 

sabah büyük Langa'de bir cinayet olmuştur. Gözlerini kaba hisler bürüyen bu alçak adam Ordu, 17 (A.A) - ilbay 
Hadise etrafmda elde ettiğim malumat şudur: bıçağıyla genç kızın üzerine saldırarak onu iki Hayri Sırtıkızıl Anjindopatrin-

Büyük Langada dülgerlik eden 32 yaşlarında yerinden ayır surette yaralamıştır. Kızın annesi den ölmüştür. Vefat. şehri-
Kirkor'un 18 yaşlarında lşkanoz isminde bir işe müdahele edince Kirkor onu da yaralamış mizde büyük bir teessür uyan-
övey kızı vardır. Bu kız cidden güzeldir. Kir ve öldürmüştür. Bu sırada kendisi de aldığı dırmıştır. 

kor, bir iddiaya göre ötedenberi bu kızcağıza bıçak yarasından hafif surette yaralanmıştır. Tokyoda yangın 
tesallut etmekte ve onunla karı koca hayatı Kirkor yakalanmış; fakat hadiseyi tamamen 
yaşamakta imiş .• Bu sabah tekrar Işkanoza ta- tevil etmek suretiyle itiraf etmiştir. Kendi id- Tokyo, 17 )A.A) - Tokyo-
sallut etmek istiyen Kirkor bir ekmak biçağıyla diasma bakılırsa bir babanın kızına tasallut nun şimalinde ufak bir şehir 
odaya girmiştir. Genç kız bu çirkin teklifi bu etmesi imkanı yoktur. O tertemiz bir adammış. olan Jızodo'da bir yangın çık· 
defa şiddetle reddederek, kanunun babası ola- Hakkında adli 7ece tevkif kararı verilmiştir. mış 400 ev yanmıştır. , .••••••••••••...••..........................•.•.....................................................•.....•.....•.•.....••••••••..••••.•••••••••.••............••.•....•..••••• 

Dinarlı galib 
• Yunan 

sırtı 

şampıyonunun 

yere geldi 
lstanbul, 17 (Yeni Asır mu· 

babirinden) - Pazar günü 
stedyumda beklenen güreş 
müsabakalarına kalabalık bir 
seyirci kütlesi huzurunda baş· 
landı. Günün en mühim güreşi 
Dinarlı Mehmed'le Yunan Şam
piyonu Maksos arasında yapıldı. 

Bu maçları organize edenler 
tedbirsizlik ettikleri için maç
lar muntazam olmuş sayılamaz. 
Dinarlı ile Yunan şampiyonu 

kapıştıkları zaman iki pehliva· 
oın da bir an evvel neticeyi 
almak için güreştikleri anlaşı
lıyordu. Dinarlı kedisinden 
daha emin, Yunan şampiyonu 

ise kttvvet itibarile hasmından 
kuvvetli idi. Yedinci dakikada 
enfes bir oyun yapan ve Di
narlıyı müşkül mevkie sokan 
Yunanlı, Dinarlıyı yenecegın· 

den emin bir şekilde adeta 
alay ederken Dinarlı ufak bir 

hile ile elinden kurtulmuş ve 
Yunanlıyı altına almıştır. 

Bu suretle ehemmiyetli bir 

şekil alan güreşme zevkli saf
halar arzetmiş, fakat neticede, 
Dinarlı 82 nci dakikada tuşla 
galib gelmiştir. 

Yunan şampiyonu maçtan 
sonra şunları söylemiştir: 

- Dinarlı Mehmet benim 
sandığımdan daha teknik bir 

pehlivandır. Oyunla;ı itibariyle 
Cim Londos'a faiktir. Fakat 

Cim Londos kuvvetiyle onu 
yener. Aralarındaki fark cüz
idir. 

.. •il' •••••• 

Bafra sporcuları 
Sinop, 17 (A.A) - Bafra 

Halkevi sporcuları Sinoba gel-

mişler ve bura Halkevi spor· 
culariyle iki maç yapmışlar ve 
bir de temsil vermişlerdir. 

Türk Dili kurultayı 

Pazartesi 
dörtte 

günü saat 
toplanıyor 

on 

lstanbul, 17 (Hususi) - TürK Dili kurumu genel sekreterliğinin 
neşrettiği bir tebliğde, üçüncü dil kurultayının 24 ağustos 

pazartesi günü Dolmabahçe sarayının ön salonunda açılacağı 
bildiriliyor ve kurultayın açılmasına pek az zaman kaldığından 
ne tez vermek, ne de kurultaya iştirak etmek için müracaat 
edilmemesi rica olunuyor, 

Boğazlar koınisyonu dünkü topJantısında 
meınnu mıntakayı ayırdı 

Istanbul 17 ( Telefonla ) - Boğazlarda memnu mıntakayı 
tesbit eden Menemenci oğlunun riyasetindeki komisyon son 
toplantısını da bugün yaptı ve memnu mıntakayı tesbit etti. 
Raporunu Başvekalete gönderdi. 
Öğrendiğime nazaren sütlüce ve Altınkum da memnu mınta

kaya dahildir. 

Bolu gençleri 
takımını 

Zonguldak futbol 
3 - 2 yendiler 

Bolu, 17 (A.A) - Zonguldak sporcuları ile Bolu halkevi 
sporcu:arı arasında dün yapılan futbol maçinda Bolu halkevi 
sporcuları Zonguldaklıları 3-2 yenmiştir. 

Uray, Zonguldaklı misafirlere kaplıcada bir şölen vermiştir. 
Bu görüşme ve konuşma iki il gençleri arasında iyi bir tanışma 
sev~isi uyandırmış ve futbol maçını dört bin kişi seyretmiştir. 

Devlet şurası; Bayındırlık 
bakanlığının hazırladığı yeni 
yol kanun projesi üzerindeki 
tetkiklerini bitirerek projeyi 
bakanlığa iade etmiştir. Şura; 
yeni projenin bütün· esaslarını 
kabul etmiş, yalnız teferruata 
ve tatbik şekilJerine aid bazı 
değişiklikler yapmıştır. 

Plan, sistem ve zaman işi olan 
şehir dışı yol inşası, modern 
devlet kuruluşunun mahalli ida
relere yükledıği vazifelerin gün 
geçtikçe çoğalıp genişlemesi 
dolayısiyle, daha müsaid imkan 
lar, beklenerek, geri bırakılmış, 
son yıllarda yol vergisi geli
rinin diğer şehir işlerine sar
fı zarureti hasıl olmuştu. 
Filvaki, memlekette miitema· 
diyen çoğalan okuma arzusu, 
ilk tahsil kadrosunu elinde tu
tan hususi idareleri büdceleri
nin büyük kısmını kültür işle
rine tahsis etmek mecburiye
tinde bırakıyor, muallim maaş• 
ları açılan yeni mektebler ve 
maarifin türlü ihtiyaçları, yol 
için vatandaştan alınan para
nın, onun kadar hayati ve 
ehemmiyetli ve fakat nihayet 
halkın başka hizmetlerine har· 
canmasını mucib oluyordu. Eli
mizdeki rakamlar yol vergisi 
tahsilatının en aşağı yüzde 
elJisinin asıl gayeden uzak 
ihtiyaçlara sarfedildiğini an
latmaktadır. Bittabi bu va· 
ziyet; yeni yol inşasını 
esaslı bir sekteye uğratı-
yor ve diğer taraftan yapılmış 
olan yolların tamir görmemesi 
ve bu yoHarın kısa bir zaman 
içinde bozulmaMyle neticele
niyordu. 

Yurd korunması, ekonomi, iç 
pazar mübadeleleri, turizm gibi 
her biri başlı başına bir mem
leket davası olan birçok me
selelerle yakından alakalı yol 
işinin, bütün bu meseleleri bir 
arada toplıyarak ve hepsini 
göz önünde bulundurarak ba
şarılmış olması Bayındırlık ba
kanlığının bilhassa son yıl 
içinde ana programına girmiş 
ve devlet şurasında tetkiki 
bitirilerek vekalete iade edifen 
kanun projesi bu maksadı te
min için hazırlanmıştır.Bu proje 
Bayındırlık bakanlığının yolla- . 
rımız üzerinde aldığı tedbir!e
rin ilki değildir. 

Şehir dışı yollarının nisbetsiz 
genişliği karşısında bakanlık 

bu yolların 6 metre olmasını 
emretmiş ve 5000 liradan fazla 
olan yol inşaatının bakanlığın 
tasvibinden geçmesini kanun
laştırmıştı. 

Loransıo çıplak kollarına daha Lorans sordu : ret bulamıyordu. Bir sabah Lo-
biraz gömüldü. Gözlerini daha - Nen var? Ne oluyorsun ransa şu teklifte bulundu: 

, . . 
SAFI AŞK iyi görmek için onun üzerine cicim? - Sevgilim, bu on beş günü 

eğildi. içindeki heyecanın bir Bu sorgudan dostunun his- benimle geçirm~k istediğine 
anını onda bulmak istiyordu. siyatına nüfuz edemediği bel- göre hiç birşeyde değişiklik ol-

Lorans aynı melankoliye ka • li idi. mamış, hala güzel komşu sütçü 
pılarak sükut edeceği yerde Lorans duygularını bir az kadınmışsın gibi hareket et ... 

- Günün birinde annenle seni Lorans tatlı bakışlariyle onu şen ve şakrak bir kahkaha anlatmak istedi : Biliyorsun, ben senin şımarık 
barışhrmağa muvaffak olursam.. süzdü : savurdu. - Sen burada, bu evde çocuğunum. Bu hevesimi çok 

B. d J l görme ... 
Fakat sözünü ikmal edemedi. - ıraz o aşa ım mı sev- - Bütün bunlara inanır mısın oturduğum zamanlarda ben da- llkönce Emmanuelin arzu-

Emmanüel şiddetle keserek: gilim, dedi. artık Emanuel... Dün ne idim. ha mesuttum. suna hayret etti. Sonra kafa-
- Ne dedin ne dedin diye Süthane yolunda yürürken Bugün neyim. Ya yarın ne ola- Lorans anladı. Emmanuelin sını fazla işletmeğe lüzum gör· 

haykırdı. Emmanüel Loransın kolunu cağım? niçin mustarib olduğunu anladı: meden: 
Lorans karşısında Emmanu- daha sıJn tutmuştu. Ayni ağaç- Yeni hayatlarından memnun - Kıskanç, daima kıskanç - Peki hazinem öyle görü-

elin gazebli çehresini gördü. ların dalları altında, ayni çakıl- olanlara mahsus bir fütursuz- dedi. neceğim dedi. 
Bakışlarında hiddet ve infial lar üstünde yine birlikte yürü- lukla söylenen bu sözler Ema- Fakat derhal sanatkar bir Fakat bu öyle görünmek işi 
vardı. Çenelerini sıkmıştı. Dos- yorlardı. Emmanuel 0 kadar 1. .. .. d b" .. b' · k d h I okadar kolay değild!. ikide nue ın gozuo e utun ır maıı· a ın ru uy a: b' d 
tunu gücendirmekten ürkerce- k d ır e: 

en inden geçmişti ki sevdiği nin inkarına. onları tan etmeğe "Ey aşk melikesi ben bütün Aff d · ·ı· sine: - e ersın sevgı ım yine 
kadınla yine süthaneye gire- muadildi. tabiatı kıskanıyorum" ld d w b k - Peki p eki dedi. Madam ki yanı ıın emege mec ur a-

b. ceklerini, ateşli sevgilerini bir- - Allah aşkına Lorans sus.. Şarkısını terennu"m etti, Jı ordu hoşuna gitmiyor, bundan ır Y • 
daha bahsetmem sevgilim. leştirdikleri odaya çıkacaklarını Burada o kadar kuvvetli, o Sonra şunları ilave etti: - Madam Mustiye şöyle 

E 1 L b k d zannetti. Kalbi çarpıyordu. Aş· kadar neşeli konuşma ... Bugün - Hocam böyle kırlarda söylemişti, diye başlıyor, fakat 
mmanue ' oransıo u a ar cümlesini bitirmeden kesiyordu. 

çabuk yumuşamasına hayret kının mabedine gelmişlerdi işte.. de hatıralarıma, yalnız sendn, ş~rkı söylediğimi işitecek ölsa 
B k. .. f'k Garib şey Lorans ta sus- senin aşkından ibaret olan kım bilir ne der? Lorans neden bahsedeceğini, 

etti. ir zaman ı muş 1 ve Ü ne konuşacağını bilmiyordu. 
samimi çehresini takınmıştı. muştu. O da hatıralarına yak- hatıralarıma tan eden sen mı O ÜÇ G N SONRA Emmanuel de ondan farklı de-
Bir sözle kendisini teskin etti. ]aştıkça esrarengiz bir hayal olacaksın? Ç gün içinde Emmanuelin ğildi. Sessizce birbirlerine bak-

- 71 - Türkçeye çeviren : R. B 

Yeni projenin getirdiği hü
kümler; bu alınan ilk tedbir
leri çok şümullü ve esaslı ola
rak tamamlamakta, bir taraf
tan yol inşaatını tam bir plan 
ve kontrol altına alırken bir 
yandan da vatandaşın mükel
lefiyetini onun servet ve ge
liriyle nisbetli bir hale koy
maktadır. 

Kanunun ana hükümlerinden 
biri yol için alınan paranın 
yol işine nasıl sarfedilece
ğini tayin etmesidir. Vekalet; 
her hangi bir vilayet sınırı 

içindeki bir yolun ehemmiyet 
ve değerinin o vilayetin hu
dudu içinde kalmıyarak bütün 
yurdu hemen hemen aynı öl
çüde alakalandırdığını düşüne· 
rek şöyle bir tedbir almıştır: 
Tahsil edilecek bütün paralar· 
dan yür:de ellisini vekalet ken
di emrine alacak, diğer yüzde 
ellisi mahalli idarelere bırakı
lacaktır; Bugün, vilayet hususi 
idareleri yol parasının yüzde 
ellisini bile yol işine barcıya· 
madıklarından dolayı bu tedbir 
vilayet içi yol inşasını azaltmı
yacak; tam tersi bu inşa ha
reketini organize edecek ve 
hızlandıracaktır. Vekalet kendi 
emrine alacağı gelirin yüzde 
ellisini de; memlektin, bütün
lüğü, milli ekonomi, yurd ko
runması, turİ7.m bakımından bü
yük değer taşıyan ana yolların 
inşasına tahsis edecek ve bu 
iki çalışma -birleşince cumuri
yet hükumetinin yaratıcı ve ya
pıcs yol politikası belirecektir. 

Kanun projesinin ikinci bir 
ana hükmü de; yol vergisi mik
dannı vatandaşın servetine uy-
~un hadler içinde tayin etme
sidir. Bugüne kadar yol vergisi 
umumi meclislerin karariyle, en 
az ve en çok hadleri olmadan 
tayin ediliyor; serveti ne olursa 
olsun her vatandaş bu mikdarı 
vermekle yükümlü tutuluyordu. 
Yeni projeye göre vergi en 
az dört liradan başhyacak ve 
herkesin gelirine uygun olarak 
6, 8, 10, 12 liraya kadar yiık
selecektir. Verginin cibavet 
tarzı da ıslah edilmekte; mü
kellef lehine birçok hükümler 
konulmaktadır. 

Kanun projesi Kaınutaydan 
geçtikten sonra bir de talimat
name hazırlanacak ve kanunun 
tatbik şekli ile vatandaşın, ser
vetini tayin formülü bu talimat
namede gösterilecekrir. 
..••••••••..........•...•.......•........ , 

Cebhelerde 
Sükunet var 

Sevil, 17 (Ö.R) - Asilerin 
tebliği: 

Hükumet tebliğlerinin iddia· 
larma muhalif olarak Korduda 
sükunet vardır. Nakliyat vası
taları muntazaman işlemekte
dir. Elgezirasta asiler kızıl mi
lislere taarruz ederek zayiata 
uğratmışlardır. 

Braddaki grev 
Belgrad, 17 (Ö.R)- Başve

kil, iki gündenberi grev yapan 
otomobil şoförlerinden bir he
yeti kabul etmiştir.Kendilerine 
taleplerinin is'af edileceğini 

vadederek işe başlamalarını 
istemiştir. 

Romanya kraliçesi 
Bükreş, 17 (Ö.R)- Roman

ya ana kraliçesi Mari Bükreşe 
gelmiştir. 

Kabvelerini bitirmişlerdi. Sof- peşindeydi. Çit önünde durdu- Başı eğik, o kadar elemle neşesi sönmüş gibiydi. Artık malda iktifa ediyorlardı. 
radan kalk~t~ıl~ar~· ____________ __!_~J~a~r.~E~m~m~a~n~u~c~Ji~n~~p~a~r~ma~k~l~anrıLl~k~o~nruuuııu1,1gofillll......l~--=~~~----.!....;k~o=n~u~ga.ı1LJ·c·llL..ıu~unı~..ce.aa......:.._._._._._._._._~:.ı-.-=------L---_....~~------------------~ 

Romen Veliahdı 
Belgrad 17 ( Ö.R ) - Ro

manya Veliahdı Prens Mişel 
Sübutiça tarikile ltalya1a git-



lzmir büyük günlere hazırlanıyor Japonyalı profesörün intibaları 'Fransız büyük 

'• reisimiz fuar için aldığı a akiri nedir? Taş olarak kalmaktan , ~;h~!!!~aha:~~~yesi 
parlak neticelerle döndü Cevher olarak parçalanmak evlidır. ·::~:~~:~~!:.<~:.ı:::,:::~ 

- Daş tarafı 1 in.a salııfede -
top· u bir halde iştiraklerini 

temin için Vali Muhiddin Üs
tündağ bize hararetli muzahe
ret göstermiştir. Bu yıl Kül
t ü µark içine naklettiğimiz Ar
sa usal Altmcı lmıir F uvarı
r· r bizzat Başbakanımız elile 
t ~ ınası devletimizin fuvara v~r
o F i iktısadi ehemmiyeti bariz 
b ' ·ekilde S?Östermektedir.Türk 
y· dunun Akdeniz üzerindeki 
~ı. güzel bir Jimamnda kurulan 
arsıulusal pazar böylece gele
cek yıllar için daha geniş bir 
olgunluğa ve verime namzet 
bulunmaktedır. 

BıR ÇOK ZIY ARETÇI 
GELECEK 

Bu yıl fuvanmıza içten ve 
dıştan bir çok ziyaretçi gele
cektir. Biz de bu husus için 
İcab eden tertibab almış bufo-
nuvonn:. 

lzmirlifere bayram günleri ya
şatan Fuvann sevgili Başbaka
nımız elile açılması yalnız şeh
rimiz halkmdan değil bu mü-
nasebetle Türkiyenin her kö
şesinden gelecek bütün yurd
daşlardaki coşkunluğu ve se
vinci arttıracaktır. 

f çten ve dıştan bu sevinçle
rimize iştirak edenleri memnun 
etmekte hemşehrilerimiz ayn 
ayrı vazife almış bulunuyorlar. 

Her bakımdan neş'eJi ve 
istifadeli günler geçirirken şeh-
rimizi ziyaret edecekler de 
tatlı hatıralar bırakmala gele
cek senelerdeki kazancımızı 

SEYYAR OTEL - naş taraft hırbıd sa/ıifede - general Gamelin dün sabah 
lslanbuldan gelecek ziyaret- lunduklan müddetçe bir nesil general Rydz Smgli ile görüş-

çiler için 300 yataklı bir vapur evvelkileıinden daha çok çalı- tükten sonra refakatmda Po-
limanımızda kalarak seyyar otel şar::k yaşadıklan asrın karak· lonya Büyük erkanı harbiye 
vazifesini görecektir. Fuar ko- t erini daha çabuk belirtmek reisi olduğu halde Varşova 
mitesi dün fuar sahasındaki D' '!vkiiude kahyorlar. Benim civarında Okience askeri tay-
büroda toplanmışhr. görüşüme nazaran Türkiyede yare meydanında birinci hava 

Bundan sonra sık sık burada bol bir eğlence yoktur. Fakat alayını teftişe gitmiştir. 
içtima ederek icab eden ka- bol bır hürriyet havası vardır. General Gamelin bundan 
rarları alacaktır. Bol bir yaşama azmi vardır.. sonra P. Z. L. tayyare fabri-

BÜYÜK HAZIRLIKLAR Zaten inlalap yapan miUetlerin kasım ve Demplindeki tayya-
izmirliJer Fuarm açılma şen- başka şeyleri görmeğe vakit- recilik mektebini de gezmiştir. 

li~ine riyaset edecek olan ları yoktur. General GameJin öğle yeme· 
Başbakanımız ismet lnönü'nü Birgiye Selçuk eserlerini ğini birinci hava alayının mi-
hararetli bir şekilde karşıla- görmeğe gittiğim zaman or· safiri olarak orada yemiştir. 
mak için büyük hazırhklar man içinden seyrettiğim minare Varşova, 17 (A.A) - Sanıl-
yapmaktadırlar. Fuvarto açıl.şı siluetleri cidden şairane idi. dığına göre, Polonya ordusu· 
sesii olarak filme çekilecektir. Daha sonra Bozdağa çıktım. nun büyük ~efi general Rydz 
FUV AR FILME ÇEKiLECEK Bozdağa tırmanuken bir nokta Samiglyin general Gam elinin 

Bundan başka 9 eylül kur- hahnma geJdi. Tokyonun üç .faporı kadınlaft Polonya ya yapbğı ziyareti iade 
tuluş bayramı, güzel pavyonlar, saat mesafesinde Hakone dağı karken daima hatırladık ki idam edilecektir. Kendisine etmek üzere pek yakında son-
Fuvar gazinosunda verilecek vardır. Bozdağ ve Hakone bir aldıklarımız anane ve adetleri- idam hükmü tebliğ edilir. Fakat bahar Fransız manavraları sıra· 
büyük balo, operet, sirk1 lzmir çok noktalarda birbirine yak- mize tesir yapacak şekilde kendisi asker olduğu için şan• sında Fransaya gitmesi ihtimali 
limanı, eski Izmir hafriyab, la şıyorlar. Bu benzeyiş bende ofmıyacaktır. Hayabn esasını sından istifade eder. Bu adam vardır. 
donanmamız, lnciralb ve Çeş- bir nostalji yaratb. değiştirmemek iç!n cidden bü- hükumete ikazından teşekkür Varşova 17 (A.A)- General 
me plijlan, Bergama, Saırt ve Mermer oluktan akan keskin yük bir dikkat gösterdik. Biz eder ve bir nevi kılıçla ( Sep- Gamelin Krakoviye giderek 
Efez harabeleri. lzmir müzesi suyu seve seve içtik. Kestane taklit bir medeniyet yaşamıyo- puku ) yapar. Seppuku inti- mareşal Pilsudakinin mezan 
bir incir bahçesi ve bir bağ ağaçları altında tatlı Türk ruz. Bizim

0

medeoiyetioıiz yalnız bardır. Hara • kiri, Japonca iki önünde eğilmek üzere yanında 
filme çekilecektir. meyve ferini yedik. Gölcüğe git- bizi an!abyo,.. kelimedir. Hara mide demektir. Polonya büyük erkanı harbiye 

Bütün otel, han ve lokanta· tik. Bu iyi bir tesadüftür. Ora- JAPON TALEBELERi Kiri kesmek manasına gelir. reisi olduğu halde Varşovadan 
larla kahveler umumi şekilde d:a Adliye vekiliniz Şükrü Sa- Biz evvelce Avrupa ve Ame- Japonyada şanssızhk esirlik- hareket etmiştir. 
dezt:nfekte edilmeğe başlan- raçoğlunu tanımak şerefini ka- rikaya sayısız talebe gönderi- tir. Japon esir olmaz. Esir ya• General Gameline bu seya-
mııbr. zandım. Sayın vekilin beraber• yorduk. Bilhassa Amerika üni- şamaz. Esirin yaşamaya hakkı hatte ayni zamanda mareşalın 

PEKORASYON IŞLERI lerinde iki meb'us vardı. Bana versitelerinc\e fıtzla Japonyalı yoktur. Bizde bir söz vardır: samimi dostu general Vienieva 
25 ağustosda pavyon satış- Japonya hakkında bazı sual- talebe vardı. Son zamanlarda "Taş olarak kalmaktansa, da ıefakat etmektedir. 

lan sona erecek ve 29 ağus- ler sordular. Bu noktayı talebe rakamları azalmışbr. cevher olarak parçalanmak ev· General Gamelin dün öğle· 
tosa kadar herkes pavyonunun ben sandınınızdan daha mü- Şimdi yu .. ksek tahsil talebemiz l"d den ıoora reisicumhur tarafın· 
d k t J k 

n a ır. ,, 
e orasyononu amam ıyaca • him buldum. Çok mühimdir ıçın üniversitelerimiz vardır. TÜRK MİLLETİ dan kabul edilmiş ve reisicum· 

br. 30 ve 31 ağustosda da bu .. inkılap yapan insanlar bel· Yalnız Tokyoda on, bütün Ja- Ben hir Fransız, lngiliz veya hur büyük merasimle general 
Pavyoularda eşyaların tasnifi Gam ı· Polonya Restitua n1· 

da emniyet altına almış bulu- ile uğraşılacaktır. li oluyor. Buna kompleman say- ponyada 24 üniversite vardır. Amerikalı ile konuşabilirim. e ınbe k k d · 
naca<•ız. mamanızı rica ederim. lnkdaAp Universitelerdeki bütün profe- O I b" ı · · · k ı şanının üyü or onunu ver-

ö F d d nun a ır eş tığımız no ta ar miştir. 
FUVARIN HUSUSl~ETLERI UVar a 0 amıztn adamları için teferrüat yoktur. .sörler Japondur. Lisan profe- takliddir. Fakat Japon ve Türk 

Bu seneki fuvann geçen se- Her şey aynidir ve mühimdir. sörleri müstesna.. ırklan çok noktalarda birleşir- General Gamelinl general 
nelerden çok farklı ve üstün pavyonu japonyada olan haraketler bel- Bizde ilk tahsil alb, orta tah- ler. Japonyalı adam kıskançhr. Rydz Smigly gara kadar teşyi 
bir çok hususiyetleri olacaktır. ş h T B J k d tm• halk Fransız genera e rimiz icaret ve sanayi ki sayın vekili yakmdan ala- sil 4, lise tahsili üç ve üniver- ir apon tzı gün e üç def'a e 11 ve · Ziyaretçilerin roklugu- gözöoün- li · · A lk ı 

ı- odası ile lzmir zahire borsası kalandırmaz. Fakat ondakı" •o- site tahsili de 3 senedir. banyo yapacak kadar temizdir. nı samımı surette a ış amıştır. de tutularak ikamet için İcab ., 
eden tertibat aJmmışhr. fuvarda müşterek bir pavyon ruştunna ahlakım meydana ko-- Senesi fazla olan bu tahsil Japon namuslu adamdır. Kanton 

FUAR EYLENCE BAKiMiN- alarak burada Ege mahsullerini yuyor. şekli talebenini eyi yetişmesi• Türk milleti de böyledir. Çok 
DAN DA ÇOK ZENGINDiR teşhire karar vermişlerdir. Selçuktaki intibalarım çok ni temin ediyor. misafirperver, temiz ve namus- kumandanı 
lstanbul şehir tiyatrosunun Fuar genel sek- iyidir. Bilhassa Selçuki eserle- HARAKiRi NDIR? ·~dudr. Siz~nl kkurtuluhş hlarekedti- Kanton, 17 (A.A) - Kvan· 

opret kısmı elli kişilik bir kad- ri üzerinde tetkikler yaphm. Bunu size anlatmak için ban nız · e esır i ten oş anma ı-
·ı ı -· "b' ku li • • •f • .. · · d -·ı 'd' ? gsı hava kumandanı general ro 1 e ge ecegı gı 1 vvet reterının vazı esı Mımari tarzlarını alakayla göz- noktaları aydınlatmaklığım fi- gıuız IÇID e,gı •• mı ır 

b. ç k ı k · k'. d fu · - · Lingveiche merkezi hükümete 
1r e os ova sır ı e ar den geçirdim. zıoıdır. Japon tarihinde üç si- T k 

müddetince fuarda çalışacakbr. lzmir ticaret odası genel r; !LLIYETÇlLlK VE CEMiYET yasi değifiklik vardU'. Bunlar- ayyare azası iltihak etmek üzere kaçarak 
Büyükler ve çocuklar için sekreteri ve Türkofis müdür f buraya gelmiştir. 

hazırladığımız diğer eğlence vekili Mehmed Ali Eten lkti- Japon pro esörü muharriri- dan biri Meiji devridir. Ve Tokyo, 17 (A.A) - Motaro 
nümuneJeri bunlardan ayndır. sad Vekaletince Arsıulusal mizin bir sualine şu karşıhğı 1268 yılmdan başlamaktadU'. tayyare gemisinde bir deniz Sıhhat vekili 
Fuvan tam zamanında yetiştir- Izmir Fuarı hükümet komiserli· vermiştir : Meiji devrinden şimdiye kadar tayyaresi Sabebo yakininde 
mek için geceli gündüzlü ha- ğine tayin edilmişlir. Hükü- - insanlar, ne kadar iyi 700 senelik bir zaman içinde denize düşmüştür. Aksarayda 
raretli mesai sarfediyoruz. met komiserliğinin esas vazifesi maksatlarla hareket ettiklerini japonyada bir Samurai (Askeri A • t• fJaD lll Aksaray, 17 (A.A) - Sıh-* fuara getirilecek oJan yabancı iddia ederler-se etsinler; cemi- idar-e) idaresi devam etmiştir. · 

OTELLER~ GAZiNOLAR, malların memleket dahilindeki yet nizamlarını koruyacak mil- Samurai bir askeri ahlakın. as- Hükumetinin teşekkürü hat vekili Dr. Kefik Saydam 
LOKANTALAR sahşlanna müsaade etmek ve liyetçılikleridir. ileri memleket- keri vicdan ve namusun adıdır. Madrid, 17 (Ö.R) - Arjan• refakabnda teftiş heyeti reisi 

tayin edilen hadler dahilinde ler için milliyetçilik zaruridir. Bu idare askeri kahraman, tinin Madrid maslahtgüzarı ve iskan umum müdurü olduğu Bütün otel, gaıino ve lokan
talarda ücret listelerinin bele
diyece tasdikine başlanmıştır. 
Tasdiksiz liste bulundurulacak 
olanfar şiddetle tenkid edilerek 
cezalandmJacaklardtr. Ev sahih· 
!erinden evlerindeki bazı oda
ları pan!\iyon şeklinde kullan
mak istiyenler de komitece tes· 
pit ediJmektedir. 

dövizlerini vermektir. Japonyada milliyetçilik cereyanı asıl ve cesur tanır. Samurai hariciye nazınnı ziyaret ederek halde buğün şehrimize gelmiş 
Dün vali Fazlı Güleçin ba~- çok ileridedir. Biz kendi adet- vatanperver, ahlaklı ve şanlı Arjantin tebaasının himayesi ve göçmen evlerini teftişe baş-

kanlığı alhnda ve faar komi• lerimizi muhafaza için değil: bir insandır. Vicdansızlığın ce- için alman tedbirlere teşekiir lamışhr. 
serinin de iştiraküe vilayet· fakat yaşayıpmızı zenginlettir- zasını kendi eliyle verir. ettiği gibi, Arjantin sefirinin Sıtma müadele teşkilatınca 
te bir toplanh yapılmış fuar 

mek için buna ehemmiyet veri- japonyada bir askerin, yani Baladoz•da bulunduğu sırada kurutulan Karasaz bataklığmın 
inşaat ve iştirakleri hakkında 

1 
konuşuJmnş ve mesainin normal yonız. Biz AYrupadan, Ameri- Samuralnin bir suç i,Iediğini kendisine gösterilen yardım• ve bunun kenarmda yapalacak 
bir şekilde ilerilediği anlaşıl• kadan birçok yenilikler aldık. tasavvur ediniz. Bu suç onun lara da ayrıca teşekkür et., olan köçme köyü yerini teftif 
mışhr. Garb kültürunii memlekete so• idamını istilzam etmektedir. miştir. edeceklerdir. 
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Taraçadakl adam gayri ihtiyari titredi 
karşısındaki pek korkunç bir •eydi -·-·-·-Nijo Sien'nin k'ahvesi lıer- tuyordu. Diğer eli yanıbaşında 

halde Palembang'ın en lüks duran likör şişesinin kapağ11ıı 
kahvelerinden değildi. Fakat açmakla meşğuld11. 
Sien•ııin her hususta mezhebi- Aşağıda bir sürü halk kay-
oin geniş olınası burasının fazla naşıyor; kısa kollu caketlerile 
rağbet görmesini temin edi- malaylar, zarif ince saııklarile 
yordu. Kahvenin nehir boyun- Hintliler, beyaz kefyeli araplar 
daki caddeye bakan yüksek sürmeli gözlü Çinliler koca 
bir taraçası vardı. Palmiye ve caddeyi dolduruyorlardı. Üstü 
hurma ağaçlarınln gölgelediği örtülü balkonlardan yerli genç 
bu taraça şehrin en serjn yeri kızlar yeni gelen gem~den çı· 
idi. 

O gün taraçada bir tek kişi kan bahriyelilere laf atıyorlar, 
vardı. Bu, uzun boylu, müte· onların aşıkane hareket1erine 
nasip vücutlu, kırmızı saçlı, şen lıahkahalarla mukabele 
otuz beş yaşlarıuda bir gençti. ediyorlardı. 
Koltuğa boylu boynuca uzan- Taraçadaki adam elindeki 

lığın arasında bir noktaya ta
kılmıştı. Ufak tef ek bir adam 
gözlerile etrafı araşbrarak ya
vaş yava~ ilerliyordu. Her an 
birşeyden korkuyormuş gibi 
bir hali vardı. Hiç kimsenin 
yanına sokulrrııyor, herkesten 
kaçıyordu. Üstü başı parça 
par~a idj Yırbk elbiselerinin 
deliklerinden vücudu gözükü
yordu. Yüzü yara bere içinde 
kanlı gözleri fersiz ve kirpiksiz
di. Kollan Ye bacaktan değnek 
gibi incecik ve kanh idi. 

Bu sırada caddedeki kala
bahk arasında bir dalgalanma 
oldu. Yaralı adamın yolu ka
pandı. O zaman bir kaç adım 
geriledi. Korku dolu gözleri 
imdat arar gibi etrafta gezin
di, taraçadaki adamın gözleri-
ne takılınca ümitler parladı. 
Kendinden umulmıyacak bir 
çeviklikle ileri doğru fnfadı. 
Önüne gelenleri dirseği ile ite
rek Sienin kahvesine doğru 
ko~mağa başladı. Bir an için 

ra taraçanın boyunca uzanan 
hurma ağacına hrmanarak kır· 
mızı saçh adamın yanma geldi. 
T araçadaki adam gayri ihtiyari 
titredi. Karşıdaki pek korkunç 
birşeydi. Binbir yerinden yaralı, 
etleri parça parça idi. Her ye
rinden kan akıyordu. Elini kızıl 
saçlı adama uzatarak: 

- Sen, dedi. Cava Cak 
değil misin? 

-· Evet, fakat sen kimsin? 
- Söyliyeceğim ..• Fakat.. bir 

damla bir şey ver... içeyim .• 
Birde sigara. Cava cak yanın
daki likör şişesinden koca bir 
kadeh doldurdu. Arka cebin
den çıkardığı bir sigara ile 
beraber yaralı adama uzattı. 
Zavallı adam belli idi ki aylar
dan beri ne içki ne sigara yü· 
zü görmemişti. Kadehe büyük 
bir hırsla sarıldı. Bir anda 
hepsini yuvarladı. 

Cava yaralı adamı ommla
rından tuttu. Onu karşısın
deki koltuğa oturttu. y araJı 

___ ,_ .... _ .. , ... 

kanlı parmaklarının arasına sı

kıştırarak tüttürmeğe başladı. 
- Likör çok güzel... Bir ka

deh daha olsa.. Hatta iki ka
deh ... 

Cava Cak sessiz adımlarla 
yaklaşan Çinli garsona bir şişe 
likör ısmarladı. Sonra misafi
rine döndü: 

- Söyle bakalnn,. Bana kim 
olduğunu anlatacakbn? 

- Beni tanıyacaksın her 
halde.. Ben Ezra Robjon'um ••• 
Singapu.r' da karşılaşmıştık.. 

- Hatırhyamıyorum ... 
- Singapul'' da Ma:ay so-

kağındaki kahveyi unuttunuz 
mu? ... Hani bir gece. . • bir 
kavga olmuştu ve •.. ve bir Çinli 
size bıçak atmışb. 

- Ne f Yoksa Çinlinin ko
luna sarılan sen mi idin? 

- Evet •.. ben ofmasaydim ... 
- Biliyorum... sen olmasay-

din ben şimdiye kadar çoktan 
öbür dünyayi boyhyacaktım. 
Fakat tuhaf şey ! Sen ozaman 
~rs!al! gibi.!~~· Nasıl oldu da 

- Sıtma, bıçak, ateş, bin 
bir türlü işkence... Ve daha 
hahrlayamadığım birçok şey ..• 

Birdenbire sustu. Çinli gar· 
son içeri girmişti. Kaoh göz~ 
)eriyle Çinlinin her hareketini 
takib ediyordu. Garson yeni 
açbğı şişeden evvela Cavaya 
doldurdu. Sonra Ezra'n n ka
dehine uzath. O anda iki
sinin de gözleri karşılaştı. 

Çinlinin gözlerinde bir an· 
da tuhaf bir ışık parladı; 

ve parlamasile sönmesi bir ol
du. Fakat Ezra Robjon gör
müştü. San ylizü kül gibi oldu. 
Bembeyaz kesildi. Çinli garson 
uzaklaşıncaya kadar kıpırda
yamadı. 

- Gördünmü... Gördünmü 
Cava ? .. 

Cavacak başını salladı : 
- Hiç bir şey görmedim. 
- Allahın belası Çinli... Ta· 

nıdı... Beni tamdı... Hepsi ... 
Bunların hep.si benim peşimde .. 
Hepsi beni arıyorlar... AUd\ 
belalarım versin !. 
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1 İstifadeli bir seyahat 

98 işilik bir grup lstan
buldan Edirneye gitti 

Urogucly mutavassıt rolü oynıyacak 
Uroguaydan bir hey' et Madritle asilerin arasını 

bulmak için faali yet gösterecektir 
Roma, 17 (Ö.R) - Uruğvay 

haıiciye nezareti, muhtelif 
Amerika hükumetlerine gön
derdiği bir notada ispanyada 
kardeş kanının dökülmesine 
mani olmak için ispanya ha
diselerine müdahale etmeğe 
karar verdiğini bildirmiştir. 
Uruğuay hariciye nazm no

tasında diyor ki: 
- Bütün Cenubi Amerika

nın lspanyolca konuşan Jatin 
devletleri, kendilerini ispanya
ya bağlıyan tabii rabıtaları 
unutamazlar. Ve böyle bir mü
dahale teşebbüsünü ancak iyi 
karşılıyacaklardır. 

Nazır Cenubi Amerika dev
letleri murahhaslarmdan müte
şekkil bir hakem konferansı
oın Madridle asilerin murah
haslarını uzlaştırmağa çahsma
smı teklif etmektedir. 

SABIR SiY ASETI 
Paris, 17 (Ö.R) - Fransız 

gazeteri ispanya vakalarmın 
diplomaı sahadaki akisleriyle 
meşguldürler. Raksjyoner tema
yülatiyle tanınmaz olan jour 
gazetesi bugün kakar korrekt 
bir siya takib'nden ayrılma

mış olan Fransanın devletlerin 
en az anlaşma t~mayülatı bes
ledikleri bir zamanda anarşinin 
kolları arasına atılması anlaşıl
maz birşey olacağını yazıyor, 
Bu iyaset, bizi, ancak Anu-
panı ölümüne muadil olan blok
lar politikasme sürükleyebilir. 

Saint Brice "Journal" jlaze
tesinde yazdığı satırlarda di
yor ki: 

"Çabık, bugüne kadar ya
pıldığından daha çabık faaliyete 
ihtiyaç vardı. Fakat ispanya 
işlerinde ademi müdahale mes
elesinin ileri sürdüğü dakikada 
bu davanın derhal halledimesi 
imkansız olmadığına emin miy
diler? Bitaraflık siyasetinde 
biraz daha sabretmek lazımdır. 
Bu sabır bizim Avrupayı fela
ketten kurtarmamıza yadım 
edecektir.,, 

Excelsior gazetesi Fransanın 
teşebbüsünü şu suretle mütalea 
ediyor: 

"Siyasi vaziyet aydmlanıyor. 
lngiltere hükumeti ispanya iş

lerine ademi müdahale lüzu
munu eyice kavramışbr. iki 
hükümetin bu müşterek hare-

Yazan: Tok Dil 

Y edikulenin, her duvarında 
böcekler gezen, dört tarafı taş
tan, rütubetli bir höcresinde, 
bir kuru ekmek, bir bayat su 
ile her kırk sekiz sa<thnı yaşı
yan ve Vezirin emriyle ayak-
larına zencir vurulan damad 
Fazlı paşaya, elde edilmiş bir 
nöbetçi eliyle bir mektub ve
rildi. 

Evet veya hayır! cevaomı on 
beş günlük mühlet içinde ver
meğe mecbur olan paşa, onuncu 
gün, kuru bir ekmekle beraber 
nöbetçinin gizlice uıattığmı al-

Oodamara cephesıne gıden /isi kuvvetler 
ketleri Fransız tezinin üstünlük diyor ki: "Diplomatların me· 
kaıanmasına yardım edecektir." tinler hazırladıkları bir sırada 

Geuvre gazetesi ispanyanın Almanlar seferlere hazırlanı-
asiler elinde olan kısınma yorlar." 
ltalyan ve Alman tayyareleri- Sosyalist partisinin resmi 
nin gönderilmesi devam etti- naşiri efkin olan Populaire 
ğini kaydediyor. Bu gazete gazetesi de vaziyetten hiç te 

memnun değildir. Populaire 
Badajozun asiler tarafmdan 
işgalinde hükumet taraftarı olan 
miJislerin kurşuna diziJmelerini 
neftetle karşılıyor. Ve Fransa
nın bitaraflık teziyle ancak 
alay ediliyor. 

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

lngiliz kralı Edvard 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün Nahlin yatiyle Dobrovniğe geldi 
Halk tarafından hararetle karşılandı 

Belgrad, 17 ( A.A ) - Ev· oyunlarını kralın maiyeti sey- ı 
velki gün Spotit önünd demir retmişlerdir. 
atmış bir halde duranNahlin ya- Krahn Yugoalav aulannda 
b dün akşak Dalmaçya sahili ilk gecelerini geçirdikleri liman 
boyunca cenuba doğru hare· bundan sonra "Kral Edvard,. 

ket etmiştir. lngiliz Kralını namını taşıyacaktır. Kral ak-
hamil olan bu yat sanıldığına ıam yemeginden sonra maiye-

göre, Dobrevnige gidecektir. tile birlikte balık avına çık-
Belgrad, 17 (Ô.R) - lngiliz mıştır. 

krah sekizinci Edvardın Adır· Belgrad, 11 (Ô.R) - Kral 

mişlerdir. Muayyetlerinde mev
ki kumandanı yllzbaıı Vinkoviç 
ve Pastiç bulunuyordu. Kral 

Dobrovnigi dolaımıt ve bir 
müddet Emperyal otelinde 

istirahat etmiştir. Nahlin 
yatı saat 19 da Dobrovnik-

ten ayrılmıstır.Kral Dobrovnik
te Nahlin yatına harbiye nazın 
Duf Cooperle uzun miiddet 
görüımiiştür. yatak sahillerini ziyareti bu sa. Edvard bugün Dobroniğe gel-

hillerde bayram şenlikleri ya- F _______ ..., ... .._ ______ _ 
ratmakta devam ediyor. Kral ranSJZ büyük erkanıharbiye reİSİ 
Bled 'de Sen - M~rk manastırını 
ziyaret etmiştir. dün Varşovadan ayrıldı 

Belediye sarayından çıkar· 

ken sokak kapısında on altıncı 
asra aid olan bu kapıyı tetkik 
etmiştir. Gemiye avdetten ev
vel Sen Mark kalesini dolaş
mıştır. Bu kale 1813 te lngiliz
ler tarafından :zaptedilmişti. 
Kral (1918) unvanını taşıyan 

meydandan rıhtımına inerek 

V arşova, 17 (Ö.R) - F rasıı büyük erkinıharbiye reisi gene

ral Gamelin bu sabah Varşovadan Krakuvaya hareket etmiştir. 

Hareketinden önce Polonya Reisicumhuru tarafından kabul edil
miş ve kendisine "Polonia Restitua,, nişanı verilmiştir. Generale 
refakat eden zabitlere de nişanlar verilmişbr. 

Nablin yatına döndü. 
Kendi şerefine tertib olunan 

kurunu vüstava aid kahramanlık 

Tefrika No: 54 

hapishanenin korkunç dehliz
lerinden geçirilib, yosunlu mer
divenlerden indirilerek, bir 
mahzene sokulan Fazlı paşa, 
o korkunç tarihi kuyunun ba
şına getiriliyor: 

-Kabul mü? Başın mı?Diye 
ezberletilmiş sual'soruluyor,Faz
lı paşa da başım merdce geri 
atarak, soranları cev&psız bıra-
kıyordu. Her günkü hali rapor 
halinde Saraya verilirke~, mek-
tubu aldığının ertesi günü 
Saraya: 

Paşa teklifi kabul etti! 

Krakuvaya hareket ederken muzika Marseyezi çalıyordu. 
General gazetecilere hüliseten şunları söylemiştir: 

- "Polonya hükumetin merkezinde bana gösterilen samimi 
hüsnü kabulden çok memnunum. Leh ordusunun şeflerile tanış
tım. Onlar da Fransada bizi ziyaret edeceklerdir. Krakuvada milli 
kahramanımı Pilsudsky'nm mezarını ziyaret edece~im. 

Fazla paşa hemen padişah 
huzuruna çakarıldı, damadının 

hatırını hoş tutmak için bin de
reden su getiren deli Sultan, 

damadının arkasını sıvaıhyarak 
eline fermanını verdi, Girid 
seferine gönderdi. 

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

Deli lbraltimin gözdesi Şeker 
pare Hasek;, bir gün Tarhan 
Sultanla bir odada karşılaşmıştı. 

Tesadüfün icad ettiği, yarat-
"ı bu k mada Valide 

Sultan ve bir çok cariye, ha
sekiler de vardı. 

Tarhan Sultanın oğlu sekiz 
yaşında Mehmet anasının ku· 
cağında oturuyordu. 

Diye sükutun ortasma bir söz 
atan Kösem Sultana, Şeker
pare: 
-Oğlum devletlu!Ne yapıyor 
Şekerpare 1 

- Ne yapsın, akşam haı1r
hğını bekliyor. 

- Kim var yanında •• 
- Sakabna inci dizen cari-

yeler, kürkünü giydiren hade
meler var. 

- Sen niçin onu ayrı bı
raktın? 

- Haremden gece eğlenti· 
sine güzel cariyeler seçmek 
için i!'ezi yordum. 
~ Yanım za bu maksatla mı 

geldin? 
- Öyle!.. Öyle amma .. Ba

kıyorum, cana yakın bir güzel 
göremedim .. 

Tarhan dişlerini sıkıyordu .. 
Şekerpare devam etti: 

- Şu kszt biraz hoyrat, öte
' nin bacajı kısa, hele 11111un 

Edirne, 17 (A.A)-Bakırköy 
ilk okulları koruma ve yardım 
cemiyeti tarafından lstanbul
dan Edirneye kadar gidip gel
me tertip edilen hususi şimen
difer gezisi dün yapılmıştır. 

Bu sabah saat 6.30 da Is
tanbuldan hareket eden hususi 
tren saat 15 de Edirneye 980 
kişi getirmiş ve konuklar T rak
yadaki bütün duraldarda çok 
samimi bir surette selamlanmış 
ve kendilerine ayran, karpuz 
ikram edilmek suretiyle ağır
landıktan sonra Karaağaç is
tasyonu ile Edirne şehir istas
yonunda yedi sekiz bin Edir
neli tarnfmdan karşılanruışfar
dır .. 

Misafirleı önde kendi muzi
kaları ve Edirne şehir bandosu 
olduğu halde yaya olarak şe
hire gelmişler ve do w ru Ata
türk heykeli önüne gelerek 
anıta lstanbuldan getirdikleri 
büyük bir çelengi koyduktan 

sopra çalınan istiklal marşını 

dinlemişler ve bunu müteakip 
söz alan Edirne şarbayı Hasan 
Tahsin Erez de Bakırköylüler 
adma bir nutuk vererek Edir
nenin tarihi kıymetinden bah· 
selmiştir. 

Bundan sonra tertip heye· 
tinden öğretmen bayan Saade\ 
le çek heyecanlı bir söylt!vle 
gezinin oıaksat ve manasını 

izah etmiş, fotoğraflar çekilmiş 
ve kafi c gruplar halinde şeh
rin muhtelif yerlerine dağılarak 
Edirnenin tarihi anıtlarını ziya
ret etmişlerdir. 

Edirne stadında Bakırköy 
istiklal idman yurdu ile Edirne 
muhteliti arasmda bir futbol 
maçı yapılmıştır. 

Ha k yeni baştan istasyon 
yanındaki stada akın etmiştir. 
Bu münasebetle Edirne bir 
bayram sevinci yaşamıştır. Ko· 
nukfar gece saat 21 de hususi 
trenle lstanbula dönmüşlerdir. 

Mühim ifşaat var 
Komünistlerin 

mevkiine 
plan! neden tatbik 
konulmamıştır ? 

Roma, 17 (Ü.R) - Revü dö Paris, 1937 Ağustosu içinde 
tatbik mevkiine konacak olan bir komünist plammn son hidi
seler münasebetiyle tatbikinin tehir edildiğini yaziyor. 

Bu gazeteye göre komünistler Franısız ordusunun komünist 
fikirlerine kafi dereeede hazırlanmamış bulunması hasebiyle pro
jenin tatbikini başka bir ~amana talikini tercih etmişlerdir. 

Paris, 17 (Ö.R) - Sol cenah gazeteleri, "Revü de Paris"in 
komünistlere atfedilen pilanın tamamen hayali olduğunu yazıyor
lar. Gazeteler umumi efkarda hükumetin mevkiini sarsmak ve 
itibarım düşürmek için bu kabil rivayetleri ortaya atanlar hak
kına takibt yapılmasını istiyorlar .. 

lngiliz komünistlerinden 15.000 kişi 
büyük bir nümayiş yaptı 

Londra, 17 ( A.A ) - işçi ve komünist partsinden sendikalar 
teşkilibndan ve daha muhtelif birliklerden 15.000 kişinin itti· 
rikile dün öğleden sonra Trafslgar meydamnda yapılan büyük 
bir nümayiş esnasında hükumetin işsizlere karşı takibettiği po
litika protesto edilmiş ve cesur ve azimkir mücadel~sinde is
panya milleti ile ispanya hükumetine lngiliz milletinin muzahe
retini gösteren bir karar sureti kabul olunmaştur. 

Varşova'da bir harbın yıldönümü 
münasebetiyle tezahtırat yapıldı 
Varşova, 17 (A.A) - 1920 de lozıl orduların ilerlemesine biı 

nihayet veren Varşova meydan muharebesinin yıldönümü müaa-
sebetiyle b8t8n Polonyada biiylik tezahurat yllpılmlŞhr. 

Bu kutlamaya bu seferde köylülerin ve o zaman başvekil iken 
bugün menfi bulunan parti şefi Vits'in rolünü tebarüz ettirmek 
maksadiyle halkçı parti önayak olmuştur. 

Şefi menfada bulunan sosyal hıristiyan partisi ile milli hıris· 
tiyan partisi de halkçılann bu teşebbüsünü tutmuşlardır. 

Rusyadaki ihtilal hareketi 
Moskova 17 (Ö.R)- Sovyet Rus yada Troçki taraftarlannın 

çıkarmak istedikleri ihtilal hareketinde zimethal bulunanlann 
sayısı 400 kişidir. Bütün gazeteler fevkalade sayılarında bu 
irticaı idare edenlerin idam edilmelerini istiyorlar. 

yüzü büzülmüş. 
Valide Sultan ayağa kalkh, 

kucağındaki çocuğuyla ay par
çası gibi duran, Tarhanı gös
terdi: 

- Ya bu? 
Dedi.. Şekerpare, bir burun 

kıvırdı: 
Günl, güzel amma ... 

- Amması? 
- Hünkir ondan bıkmış, 

kucağında çocuk var, yiizn kı
nşmış .. 

Hem kederli bir hali de var .. 
Hünkar; şen çehre ve kahkaha 
arıyor, Tarhan istemiyor. Ge
çende geçen hidiseyi biliyonu
nuz Valide Sultan! 

- Evet? 
- Ne oldu! 
Valide Sultan hızla Şeker

pareye sokuldu. Yakasının kıv
nmlarından tutarak: 

- Hepsi senin gibi mi olsun? 
Şekerpare hayret ve hid

detle Valide Sultana baktı: 
- Anlamadım .. 
- Yani senin gibi dışı başka, 

içi fitne mi olsun? 

- Anlamıyorum .. 
- Tabii anlamazsın kaltald 

Tabii an!amak istemezsin, sen 
oğlumun yüzüne gülüb, şehve
tini tatmin ederken onun ilti
fatına dayanarak yaphğın ke
pazelikleri, yediğin naneleri 
bilmiyorum mu sanıyorsun? 

- Ne demek istiyorsun? 
- Ne demek istediii değil. 

ne anlatmak istediğimi bilmi
yecek kadar abdal değil, fasid, 
fitne ve hainsin! 

- Ne yaptım size? 
- Keselerle akçelere satbjl 

vilayetlere bir öpücükle ferman 
alan kl'ltak bize değil devlete 
ne yaphğını elbette bilir •. Bir 
de durmuşsun, bizim mahremi-
mize sokulub oğluma cariye 
seçmeğe geliyorsuı.:, kendin 
yetemedin mi? Ona kendinden 
başkalarını beraberinde götür
mekten hala u~anmadın mı? 

Şekerpare, Valid~ Sultamn 
elinden yakasını koparıb kur
tuldu, sokulub yüzüne bağırdı: 

-Somı \'ar-
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sını şu suretle anlatmaktadır. 

- lstanbulda Kurun gazete
sinde mürettip Necati adında 
bir arkadaşım vardı. Necati 
beni Fatihte bakkal Mehmed 
adında diğer birile tanıştırdı. 

Bunlar Aksarayda ihtiyar, 
zengin ve Necatinin Tokattan 
tanıdığı bir kadını soymak için 
plan hazırladıklarını bana söy
lediler. Necatiden aldığımız di
rektife gören ben ve Mehmed 
kendimize elektrik memuru 
süsü vererek bu zengin kadı

nın evine gittik. Bizi görecek 
olanları şüphelendirmemek için 
elektrik memurlarının taşıdık

ları meşinden çanta ve aletler 
almıştık. 

ZORLUK ÇEKMEDiK 
Nadirenin evine girmekte hiç 

bir zorluğa maruz kalmadık. 

Elektrik saatını kontrol eder 
gibi yaparken yanımızda du

ran ihtiyar kadına ikimiz bir
den atılarak kendisini, berabe

rimizde götürdüğümüz iple, 
kıskıvrak bağladık ve yuka
rıya çıktık. Paralar yukarı • katta bir yatak içinde bulunu-
yordu. 14 beşibirlik, beş altın. 

iki altın bilezik, iki elmas yü
zük ve bir altın kordon vardı. 
PAYLAŞTIKTAN SONRA 
Bunları üçümüz aramızda 

paylaştık. Mehmetle ben bir 
hafta kadar Evipte Necatinin 
metresinin evinde saklandıktan 
sonra ben hisseme düşen pa-

rayı hamilen Ankara vapuriyle 
lzmire hareket ettim. Vapurda 
Mersinli yolculardan Hüseyin 
adında birine altın paralarla 
mücevherrtımı 260 liraya sat
tım lımirde Eşrefpaşada bir 
ev kiraladım ve bekar 
hayatı yaşamağa başladım. 
Yaptığım resimleri çocuklar 
vasıtasile sattırıyordum. Paranın 
yüz lirasını fakir fukaraya da
ğıttım. Bu suretle bir çok fa
kirleri sevindirdim. 

ViCDAN AZABINDAN 
SONRA AŞK 

Zaten yaptığım işten dolayı 
vicdan azabı duyuyor ve mü
temadiyen sevaplı işler yapmak 
istiyordum. Tütün mağazala

rında çalışan Fatma Naime 
adında bir kadınla mağaza 

önünden gelip geçerken se
viştik orada F atmanın iki evi 
varmış birini Lana verdi. Bir 
gece yalnız olarak bu evde 
kaldım fakat bazı sebeple beni 
geceleyin buradan kaçmağa 

sevketti. Kadın da benimle 
kaçmağı kabul etti. Kendisine 
erkek elbisesi geydirdim.lkimiz 
birlikte yürüyerek Urlaya geldik 
içmelerde bir jandarma onbaşısı 
yanımdaki Fatmanın kadın ol
du~unu farketmiş, bizi tuttu 
Urlaya gönderdi. Orada Jan· 
darma kuoıandanı tahkikat 
yaptı ve serbest olarak otele 
bırakıldık sabaha karşı kadına 
çorab almak bahanesile otel
den çıktım lzmire geldim. Mak
sadım kadını sepetlemekti fakat 
o da beni takib ediyordu. iz. 
mirde beni tekrar buldu, Beşte
pelerde bir ev tuttuk oturmağa 
başladık. 

Bir gi!n kadın dışarıya çıktı 
bir saat sonra kadın yanında 

üç taharri memuru olduğu hal
de eve geldi ve eve girer gir-
wez: 

- Eyvah ben rezil oldum. 
diye kendini yerlere atmağ ve 
feryad eylemeğe başladı. Tabii 
numara yapıyordu. Neyse eyi 
oldu. Çünkü ben de bu hayat
tan bıkmıştım. Gidip İstanulda 
teslim olmağı düşünürdum. 

lsmail Hakkı adliyeye veril
miştir. Aynı zamanda asker 
kaçaj!'ıdır. 
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Kap~.nış töreninde de atletler geçit resmi yaptılar 1!~!~~nşi~~~~~~~i 
Berlin 17 (0.R)- Olimpiyad ı limanı olan güzel Izmirin he 

müsabakaları, cumartesi günü . nedense nüfusu eksiktir. Şehri 
yapılan dört at yarışiyle kapan- içinde göze çarpacak bir ten· 
mıştır. Bu sonuncu gün statta ""' halık vardır. lzmire gözü alışık 
120,000 seyirci bulunuyordu. olanlar lzmirde nüfus eksikli-
Almanya, bugün at yarışlarında ğini görürler... Her sene Ey-
beş altın madalya ve birçok tülde 9 Eylül fuvarı şehrin kad-
gümüş ve bronz madalyalar rosunu tamamlar. Güzel lzmir 
almıştır. Kapanış merasimi muh- kalabalık bir şehir olur, canlı 
teşem o!muştur. IJk önce, cu- bir şehir olur, hayalı hareketli 
martesi günü galib gelenlerin bir şehir olur. lzmirin yüzü 
protokol mahiyetinde olan tö- güler, benzine kan, hayatına 
renleri yapılmıştır. can gelir. Halbuki güzel lzmire 

Resmi tribünlere Hitlerin sa- daima böyle bir neş'e, canlı 
ğında Bulgar kralı Boris, so- hareketli bir hayat gerektir. 
!unda Beynelmilel Olimpiyad Ankaraya, lstanbula gidip ora-
komitesi reisi Egatur bulunu- da biraz oturarak lzmire ge-
yordu. Bütün parti şefleri ve !enler, bu güzel şehirde yor-
spor heyetlerinin reisleri de gun, sakin bir hayat var di-
aynı locada idiler. yorlar. 

Dört sene olimpiyad sanca- Bazi insanlara nasıl sükünet 
ğını muhafaza etmiş olan Los ve durgunluk yaraşmazsa lzmi-
Ancelos şehrinin belediye reisi re de neş' esiz, hareketsiz bir 
bu sancağı Egatur'a vermiş; hayat yaraşmıyor. Nüfus kad-

rosu eksik olan lzmire, nüfus 
o da dört yil muhafaza edecek 
olan Berfin belediye reisine _ __ ~ ve hareket gerektir. lstanbu-

lun Florya Kalamiş, Suadiye 
vermiştir. plajlarını lnciraltı, Çeşme tan-

Bundan sonza zafer direkle- zir etmeli, Beyoğlunu, Eminö-
rinde tarihi olimpiyadların be- Dr. Lippert Ber/üı olimpiı1at/atında Türk at/et/erıle ve kafile reisi general Hıkmet Aytrdem/e göılişıiyor nü ve Mahmut paşa, Sultan 
şiği olan Atinaya izafetle Yu- X ışaretli dünya şampiyonu Yaşan'ır hamamını da Kemeraltı, Odun 
nan bayrağı, ortaya Alman darh birinci, Amerikalı Thom- baka kalmış olduğundan Al- 15 Mısır 2 1 2 pazarı karşılamalı, Köprü başı-
bayrağı, üçüncü direkte de ser ikinci,Danimarkalı Sudadvig manyanın elinden birinciliği al- 16 lsviçre 1 9 5 nı hükumet ve kışla meydanı, 
gelecek olimpiyadların yapıla- üçüncü gelmiştir. manın imkanı kalmamıştır. 17 Kanada 1 3 5 Adayı. Boğaziçiııi de Yalılar 
cağı Tokyo şehrine izafetle Ekib halinde, büyük sıçrama Galip milletlere aid tasnif: 18 Norveç 1 3 2 ve Karşıyaka ihya etmelidir. 
Japon bayrağı çekilmiştir. müsabakalarında Almanya bi- Madalyalar 19 Türkiye 1 O 1 lzmir kudretli, elverişli bir şe-

Geceleyin, olimpiyadda yer rinci, Hollanda ikinci, Portekiz Altın Gümüş Bronz 20 Hindistan 1 O O birdir, hepsini yapar. Hareket 
alan bütün atletlerin ve spor- üçüncü olmuştur. Şahsi sıçra- 1 Almanya 29 26 30 21 Y. Zeland 1 O O kadrosu tamamlanmalıdır. Nü-
cuların iştirakile muazzam bir malarda bir Alman birinci, bir 2 Amerik 24 19 12 22 Lehistan O 2 3 fus daha çoğalmalıdır. 
geçid resmi yapılmıştır. Bu Romen ikinci, bir Macar üçüncü 3 Macaristan 10 11 4 ~: P:~:a:ka g ~ ~ incir altı?! 
geç;d resmi gecenin saat yirmi gelmiştir. 4 ltalya 8 9 5 O 

SON VAZIYET 5 F 25 Yugoslavya O 1 
ikisine kadar sürmüştür. enlandiya 7 6 6 26 Afrika O 1 O 

AT YARIŞLARI Berlin 16 (A.A)- Cumartesi 6 Fransa 7 6 6 27 Meksika O O 3 
Berlin, 17 (Ö.R) - At ko- günkü kararlardan sonra Al- 7 lsveç 6 5 9 28 Belçika O O 2 

şularında alıcan neticeler şun- manya milletler arası tasnifinde 8 Japonya 6 4 8 29 Filipin O O 1 
Jardır: kendisine erişilmiyecek şekilde 9 Felemenk 6 3 7 30 Avusturalya O O t 

Ekib halinde yapılan müsa- birinci gelmektedir. Çünkü iki 10 lngiltere 4 7 2 Berlin 17(A.A) - Binicilik 
bakalada Almanya birinciliği, Alman boksörü birer altın ma- 11 Avusturva 4 6 3 Bugün bir manialı yarış ya-
Polonya ikincili~i, lngiltere dalya almışlardır. 12 Çekoslovakya3 5 O pılacak ve binicilik müsabaka-
üçüncülüğü almıştır. Şahsi mü- 11 nci oli:npiyadın son günü 13 Arjaatin 2 2 3 lan sona ererek nihai tasnif 
sabakalarda Alman Ştanben- olan bugüne ancak 4 müsa- 14 Estonya 2 2 3 yapılacaktır. 

······································································~·········~······················································································· 

lrunda ka ı bir harp 
Asiler burada bo~_guna uğradılar 
Badajozda 1500 kişiyi idam ettiler 

Hendaye, 16 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

lthtilalcilerin lruna karşı yap
mış oldukları taarruz akamete 
uğramıştır. Dün sabah saat 
6 dan 10 a kadar lrun etra
fında şimdiye kadar görülme
miş derecede şiddetli bir mu
harebe olmuştur. 

ihtilalcilerin Burgosdan hare
ket etmiş olan tayyareleri 10 
kilometre imtidadınca hükumet 
kuvvetleri cephesini bombar
dıman etmışlerdir. Fakat hüku
met kuvvetleri cephesini bom
bardıman etmişlerdir. Fakat 
hükümet kuvvetlerı Bilbao'dan 
gelmiş olan 1000 kadar milis 
kuvvetiyle takviye edilmiş ol
duğundan şiddetli bir moka· 
vemet göstermişler ve sonra 
mukabil taarruza geçerek ihti
lilcileri büyük zayiat verdire
rek çekilmeğe mecbur etmiş· 
lerdir. 
Öğle vakti lrun cephesinin 

her tarafında sükün yeniden 
teessüs etmiş bulunuyordu. 

Madrid, 16 (A.A) - Azana 
bir kararname neşrederek ih
tilalcilern elinde bulunan Espa
ne ve Nalesço ismindeki iki 
harp gemisini korsan gemisi 
ilan etmiştir. 

Seville, 16 (A.A) - Seville 
radyo istaşyonu nşağıdaki teb· 
liği neşretmiştir: 

Madrid hubumeti tarafından 

neşredilmiş olan haberler hila
fına olarak Cordoue' da sükun 
büküm sürmektedir. Orada 
münakalat ve umumi müesse
seler normal surette faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

Algesiras'tan hareket etmiş 

olan milli kuuvetler kızıl milis
lere hücum ederek onları za
yiata duçar etmişlerdfr. 

Anteguera şehrine karşı ya
pılan taarruz esuasında ve 
şehrin zaptı sırasında mühim 
hasarat vukua gelmiştir. 

Rahat, 16 (A.A) Saat 
13.30 da Sevil radyosunun bil
dirdiğine göre, şimal cephesin
de hükumetçilerin irtibatını 
kesmek ve Bisaaye ve Guipu
zoca vilayetlerindeki asiler ara
sında irtibatı vücuda getirmek 
maksadiyle lruna kuvvetli bir 
hücum yapılmıştır. 

Valora kolu Malagaya doğru 
ilerlemesine devam eylemekte
dir. Malaga radyo vasılasiyle 
imdat istemiştir. 

Oviedodaki asiler takviye 
içiu Feri ola birçok gönüllü ka
fileleri çıkmıştır. 

Sevil radyosu emisyonun 
ltalyan, Aloıan, Portekiz ve is
panya oıilli marşlarını çalarak 
bitiroıiştir. 

Burgos, 16 (A.A) - Asiler 
karargahı umumisinin bir teb
liğine göre, hükiimetçilerio 
kuvvetli bir kolu Avilya 30 

kilometre mesafede kain Naval 
Porala sıkı bir hücumda bu
lunmuştur. 

Sanıldığına göre, hükümetçi
lerin hedefi Madrid etrafında 

ayrı daire teşkil eylemekte 
olan asilerin hatlarını yarmaktı. 

Hükümetçilerin bu hücumu 
büyük zayiat verdirilmek sure
tiyle püskürtülmüştür. 

Lizbon, 16 (A.A) - Bada
jozdan dönen siyasi müşahid
ler şehrin zaptından sonra 1500 
kadar milis efradının ihtilalci
ler tarafından kurşuna dizildi
ğini söylemektedirler: 

Bunlar, Badajoz'un kısa fa
kat kanlı muharebesi esnasında 
iki tarafın uğradığı zayiat hak
kında kat'i bir fikir edinmek 
çok zor olduğunu ve nihayet 
son iki gün içinde şehrin sivil 
hulkından 1500 kişinin azaldı

ğını tahmin etmektedirler. 

incir dalından dU,tU 
Arapderesinde 55 numaralı 

evde oturan 14 yaşlarında 
Mustafa oğlu Kenan incir ko
parmak üzere bindiği incir 
ağacının dalı kırılması üzerine 
düşmüş ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden ağır surette yara
lanmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmı tır. 

KenMari 
Transatlantikte 
heyecanlı bir 
vak'a oldu 

( Deyli Ekspres ) gazetesine 
göre, lngilizlerin meşhur Trans
atlantikleri Kraliçe Mari vapu
runda çok heyecan uyandıran 
bir vak olmuştur. 

Carey isminde bir genç kız 
bir hafta evvel Nevyorka git
mek üzere vapurda bir kamara 
kiralamıştır. Vapurun kalkacağı 
gün ansızın rahatsızlanan Carey 
vapur rıhtımdan kalktıktan son• 
ra genç bir Amerikalı tarafın
dan motörle vapura yetiştiril
miştir. O gece Amerikalı ve 
Carey vapurdaki baloda çok 
güzel bir gece geçirmişlerdir. 
Fakat ertesi sabah genç kız 
ortadan kaybolmuştur. Kamara 
arkadaşı olan Stuart ismindeki 
Londralı o kız yol arkadaşının 
halinde hiç bir gayri tabiilik 
görmediğini söylemiş bilhassa 
çok neş' eli olduğunu bildir
miştir. 

Genç kızı vapura yetiştiren 
Amerikalı Carry'in mektep za• 
manından sevgilisi imiş ve son 
zamanlarda aralan bozulmuş ve 
tekrar barışmışlar. 

Resmi vaziyet genç kızın 
kendisini denize attığıdır. Fa
kat ayni zamanda daha esrar 
perdesi yırtılmış değildir. 

Allı kat albise çalmış 
ikinci Kordonda 164 numa

rada Rizanın evine gece giren 
hırsız altı kat erkek elbisesi 

lzmirin nerede lafı açılsa 

üzüm ve incirden sonra sıca
ğından dem vurulur. lzmiri hiç 
görmemişlerin en çok Kordon 
boyu ile lnciraltı nazazı dik
katlarını celbediyor. lzmirde bir 
Kordon boyu varmış şöyle gü
zel, böyle şık, bu kadar zarif 
imiş, bir de lnciraltı diyor da 
bir daha demiyorlar!? Inciraltıl 

incir ağaçlarının parmaklarını 
germiş gibi enli yaprakları al
tında oturarak denizin kumlu 
plajlarını seyrederken pembe 
ağızlarını açmış incirler altında 
olduğunu düşünmek her halde 
zevkli bir şeydir. Evet lnciraltı, 
lımiri görmiyenler için böyle 
ideal bir yerdir, tıbkı Istanbu
lun Çamlıcası gibi. Çamlıca ile 
lnciraltı adlarile hiç uymamış 

iki meşhur yerdir. Ne Çamlı
ea'da çam, ne de lnciraltında 

incir ağacına tesadüf etmek 
mümkün değildir. Dünyada 
öyle adı çıkmış pekçok şey 
vardır ki, isimlerile müsemma 
olmalarına imkan hasıl olama
mıştır. Nüktedan ve hazır ce
vab bir lstanbullu dostum var
dır. lzmiri hiç bilmiyordu. iki 
sene evvel izmire gelmiş ecza
nede oturuyorduk, caddeden bir 
araba geçiyordu, hayvanların 
ayağı kayarak düştü bir çey
rek sonra bir araba atı daha 
haydı, bir dahaa kaydı, dos
tum döndü dedi ki azizim 
Kemal Aktaş burasına lzmirli
ler yanlış ad takmışlar, Ke
meraltı demişler, kardeşim 

burası kemerüstül Baksanıza 
caddeye demişti. Kemeraltı 
yine kemerin altı ve üstü etra
fındadır, şu incir altına ne der
siniz, bir danecik inciri olsa 
bari! Evet öyledir amma iş 
incirde değil Inciraltı olmakta 
ve kendini öyle tanıtmaktadır. 
Hey gidi dünya hey tanıoma
ğa, tanıtmağa bağlı ..• 

Sarhoşluk 
Güzelyalıda Güneş sokağın

da Kadri oğlu Hasan sarhoş 
olarak ve yüzünde kan olduğu 
sokakta yattı" ı ö ·· 
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- Pekalal Kont! Mademki 
bununla evlenmeyi istiyorsunuz, 
sözüme itimadınız varsa bunu 
sessiz sadasız yapınız. Bir kere 
Alis shin isminizi taşıyınca 

arbk kimse onun babasım sor· 
mıyacakbr. 

- Madaml Biz evlenelim de 
düğünümüz nasıl olursa olsun! 

- işi yoluna koymağı bana 
bırakımz. Kimsenin haberi ol
maksızın ben de hazır buluna
cağım. 

- Ah madaml Beni sermest 
ediyorsunuz. 

- Öyle ise, kiliseyi, saatı, 
günü ben intibah edeceğim. 
Benden bu saadeti esirge· 

yecek kadar Protestan de
ğilsiniz değil mi? Ben kilise 
işine ehemmiyet veririm ••. Bilir
siniz -ki pek müteassıp bir 
katolikim ... 

- Madam! Her arzunuza bo· 
yuo eğmeyi bir vazife bilirim. 
Papas ister katolik, ister pro· 
testan olsun. Bunun becne hiç 
hükmü yoktur. 

- Papas mı dediniz? Bunu 
buldum. Mukaddes olan bir 
adam vardır. Pani Garola sizin 
nikahınızı kıyacakhr. Kilisede 
Sen Jermen LO.kser Ruva ola
cakbr. 

- Ya günü! 
- Bu da kızım Margritin 

evlenme gününün ertesi günü 
yapanz. 

- Hangi saatte ••• 
- En iyisi g~ce yarısıdır. 
- Pek doğru. Bunun çok 

garib hallerini görüyordum. 
- O, birgün sizin bu haki· 

katları öğrenceğinizden korku· 
yordu. Gerçi bu hakikat çok 
miithiş ise de zavallı kıza bun
dan bir mea'uliyet diltmez. 

- Söyleyiniz, sizi dinliyo
rum. 

- Alis isimsiz, ailesiz ve 
Liiks ailesi tarafından evlad· 
liğa alınmış bir kızdır. işte ha· 
kikat bundan ibaret. • . işte 
anası, babası belli olmıyan bir 
kızın sizinle evlenmesine bir 
ananın razi olmamasına sebeb 
bundan başka ne olabilir? 

Deoda gibi bulunmuş bir 
çocuğun önüne atılan bu saç
ma söz, adi bir kilstahlık idi. 
Zavallıyı dünyaya getiren bir 
dakikalık muhabbetin; bir pa· 
pas tarafından riyakarane bir 
surette tasdik edjlmemiş ol
ması mühim bir feliketti. 

Katerin ne yaptığım pek ali 
biliyordu. Son derece sevinen 
Kont: 

- Hemen koşup Alisin ayak
larına kapanacağım !.. Acaba 
kendisinden şüphelendiğim için 
beni affedecek mi? Dedi. Ka· 
terin derhal : 

- Kont, bu suretle pek ile
ri ye varıyorsunuz ! Size söyle· 
diğim bu hakikate rağmen bu 
hal iyi bir şey değildir. 

-- Ah r Madam f Nasıl olur 
da bu mazeret beni tevkif ede· 
bilir. Halbuki ben .... 

' . 

Kont Kraliçenin yüzünde be
liren teessürü gördü ve sustu. 
Hemen önünde eğilerek : 

- Madam 1 Hayatımı size 
medyunum. Beni sevindirdiği
nizden dolayı sizi takdis ede· 
rim. 

Sözlerini söyledi. Başım önü
ne eğdı. 

- Sosunuz Kont! Susunuz! 
uzun zamandanberi ızhrap çe· 
ken bir kadına muhabbet gös
teriniz. Merhamet ediniz, arhk 
bunların hepsini unutunuz. 
kimseye bir şey söyleme)Iİniz ..• 

- Emin olunuz, kimseye bir 
şey söylemeyeceğime dair size 
yemin ederim. 

- Dünyada kimseye buna 
dair bir kelime açmayınız .• 

- Emin olunuz madam! 
- Ne Afise ve ne de krali· 

çenize anlıyor muı;unuz? 
- Yemin ederim madam! 
- Evelce de bütün bu ko· 

nuşmalarunızı gizli tutacağınıza 
yemin etmiştiniz. Hatırbyor mu
sunuz? 

- Evet bir daha yemin edi
yorum madam r 

Bunun üzerine kraliçe biraz 
hafifledi. Üzüntüden kurtuldu. 
Hl'an heyecan içinde bulunan 
kont ise karşısında metanetini 
toplamağa çalışarak sakin bir 
halde duruyordu. Kendi ken· 
dine : 

- Ne oldu? Bana bu kadar 
sevinç nereden geldi. Yoksa 
hakikaten Alisten şüpheleniyor 
mu idim? 

Diye düşündü. 
Katerin, Mariyakm kalbine 

aşıladığı itimadı hesap ettikten 
sonra tekrar söze başladı: 

- Şimdi, size tekmil haki· 
katı söyJiyeceğim. Navar kra• 
liçesinin niçin tereddüt göster· 
diğini ve sizin Alisten niçin 
bu kadar şüphelendiğinizin 
sebebini bilmeniz lazımdır. Bu 
zavallı kız bir sırdır. Sözleri 
ve tavırlan belki size de garip 
görünmüştür. 

- Sona ııar -
•••••••••••••••••••••••• 

Bornovada 
B · i)cııarla temas edlldl 
Yaş meyva ihracab için şeh

rimizde tetkikat yapmakta olan 
ve Türkofis meyvalar seksiyonu 
şefi Zeki Doğanoğlunun reis
liği altındaki heyet dün Bor· 
nova havalisine giderek ora
daki bağlarda tetkikler yap
mıştır. Heyet bağcıJarımıza Ka
liforniya tarzında potasasız 
uzum kurutmalarmı tavsiye et
miştir. Bu nevi üzümlere çok 
talib bulunduğu bağcılara an· 
latılmıştır. Heyet bugün de 
tetkiklerine devam edecektir. 

* •• 
inhisarlar idaresi, Bornova 

havalisinde yetişen şaraphk 
misket üzümlerini kilosu 3,75 
kuruştan satm almağa başla
mıştır. Diğer taraftan çekir
de~uiz üzümler de eskisi gibi 
2,75 kuruştan satın alınmak
tadır. 

Bazı şarap amilleri de hususi 
surette misket milbayaasma 
başlamışlardır. 

... : - . .... ;;..: - . . - . . :': 

RESSAM - DEKORATÖR 

Ka"dri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BÜTUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERİTCİLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

Sahife 11 

Avrupa üzerinde dolaşan tehlüke 

lspanyOI iSilerine sili -
a yardımı teş ·ıa anıyo 

~--------------·--~---BWm---~ZBll:mlm:!lliBmm. La Republiq e' de Pierre Do- büse girişmiştir. ôitaraflik pren
sipi lehinde kafi derecede ta
raftar kazandığını müşahede 
erlerek kısa ve sarih bir bita
raflık projesi hazırlanmıştır. 
Bu proje, prensip itibariyle 
muvafakat cevabı vermiş olan 

ne dağlariyle Rifi hesaba kat· 
maya mecbur etmek mi ? Bir 
Avrupa harbinde, Fransanın 

lspanyol demiryoUarından fay
dalanmasma mani olarak mı? 

minique yaztyor: 
ispanyayı ikiye ayıran kuv· 

vet grubları denkleştiği ve şi· 

maide, işçi milislerin mukave
metiyle yere mıh1anan ve bir 
türlü gelemiyen General Fran-

Fransız komünist pat/isi lideri 7 lwrez 
koyu bekliyerek General Mo
Ja'nın sabırsızlandığı bir sırada 
acele Tetuan'a gönderilen on 
beş kadar Alman ve ltalyan 
tayyaresi, bugün Fasa hakim 
olan eski Kanarya adaları va· 
Hsine, Fas lejyonlarmdan mü
rekkeb kuvvetli bir kıt'ayı bo· 
ğazdan geçirmek imkanını ver
miştir. 

Şimdiden binlerce asker 
geçmiştir ve bu ilk geçenf e· 
rin ardından da takviye kıt'a· 
lan gelmektedir. Bir kolon Ma· 
laga'yı tehdid ediyor. Bir di· 
ğeri dün Sevil' den hareket 
ederek Gordoue ve Toledo isti· 
kametine gitmiş.Hr. Bu netice· 

ler hükumet donanmasını bom· 
bardıman ederd< asi gemilerin 
geçmesine im kin vermiş 

ve ltalyan tayyareleri tarafın· 
dan kazanılmışbr. 

Demek oluyor ki, dünyanın 
burnu dibinde, Roma ve Ber· 
lin hükümetleri tarafından Ge
neral Frankoya yapılan yar· 
dımlar harbın ve ispanyanın 
mukadderatını tayin edebile
cektir. Ve lspanyamn faşist ol
ması veya bolşevik kalması bü
fün Avruphlar tarafından ra
kıp gruplardan birinin zaferi 
diye telakki edileceği için, Al
man - ltalyan müdahalesinin 
Avrupanın talii üzerinde alabi
leceği ehemmiyeti aşikir ola· 
rak görünmektedir. 

Bu hadiseye işaret eden ko
münist partisi lideri Thorez, 
geçen gün şöyle haykırıyordu: 

" T esanüd kararları ki.fi 
değildir. Hitler ve MussoJini 
konuşmuyorlar. Harekete ge· 
çiyorlar. ,, 

Thorez de bilse gerektir ki, 
bu, totalitarie rejimlerin bil' 
hususiyetidir. 

Bu rejimler serbest müna· 
kaşa rejimini kaldırmış olduk· 
larından, · azami sür'atle hare• 
ket etmek ve yaptıklarını gizli 
tutmak hassasma maliktirler. 
Esas~n bu, yalnız faşist rejim· 
lere has değildir ve Moskova
nın en kuvvetli silablarmdan 
birini teşkil eder. 

* •• 
En vahim olan, BerHn ve 

Roma hükômetlt:rinin bu işi • 
belki de mutabık kalarak • ya· 
parken kendi menfaatlerine 
hizmet etmiş olmalarıClır. 

Hangi menfaat ? 

Hiç şüphesiz. Fakat ayoı za
manda bu iki devletin, kendi
lerini bolşevizme karşı nizamın 
müdafii göstermek arzularını 

da hesaba katmak Jazım değil
midir? Esasen bu tabiri icad 
eden ben değilim. Hitlerin sağ 
ko!u olan Rudolff Hess geçen 
9 haziranda Grefeld' de söyle· 
miştir.. Yani, bu bir Fransız 
aleyhtarı jest olmaktan ziyade 
bir Sovyet aleyhtarı jesttir. 

Ne de olsa, Fransız hüküıne· 
ti, - süratli bir tahkikatla dar
beyi tesbit etmek ve bununla 
ikffa ederek görüşmeleri tecil 
etmekle çok doğru hareket et
miştir. 

Eğer sulh kurtulursa, bu, 
Frans:ı ve Ingilterenin müşte
rek faaliyeti sayesinde olacak· 
tır. 

iki devlet için ve Üzerlerine 
harbın korlrnnç yüzünün eğil
diğini endişeyle seyreden bü
tün küçük devletler için en 
mühim şey, vakıt kaybetme
mektir. 

ŞimdiJik Almanya ve ltalya 
kaçamaklı davranıyorlar. Saat
lar geçiyor. Günler geçiyor. Ve 
silah ve mühimmat yardımı 

teşkilatlanıyor • Yalnız bir ta .. 
raf için mi? Yoksa her iki ta
raf için mi? Sağcı matbuatı
mızın bazı organlan çekinme
den vatanlarını itham ediyorlar. 
Fakat onlara soruyorum: Söy
lediklerini ispat edecek delil· 
leri nerede? 

• • • 
Tarafgirleri haykmşmalanna 

terkedelim. Evvelce de şimdi
kinden daha az endişeli olmı• 
yan günler yaşadık. KüçükJeri
mize haykıralım: 1914 ün mi· 
saline bakınız. Avrupanın mil
letlerini idare eden adamlar, 
gecenin karanlığı içinde kalb· 
lerinin pek hızlı çarptığını 
hissetseler gerektir. 

Zarlar bunların sımsıkı ka· 
pah avuçlarındadır. Bunları at
mamalıdırlar. Onlardan bunu 
istiyen hesapsız insanların ha
yatıdır, fakat bilhassa medeni· 
yettir, kültürdür. 

Bunları yazarken yalnız va
tanımı düşünmiyorum. Dünya
nın güzelliğini, hepimizin olan 
kıymetleri düşilnüyorum. Çıl· 
gınlık bir kerre daha bizi 
sararsa bu defa herşey yok 
olacaktır. 

BiT ARAFLIK VE 
KARIŞMAZLIK 

Gene La Republikque'de 
Pierr Brossolette diyor ki: 

lspanyoJ buhranının milletler 
arasa akislerinin sulha samimi

yetle bağlı bütiln zihinlerde 
uyandırmış olduğu endişe dün 
hissolunur derecede ağırlaş
mı~hr. 

Saatlar geçtikçe, hakikaten, 
bazı büyük devletlerin, mücade
leden uzak durmak için bir gay
ret yapmak şöyle dursun, asi
ler lehinde ise müdahale ede
rek bunu alevledikleri ve uzat· 
tıkları hissi kuvvetlenmektedir. 
Gen·e her .an hissolunuyor ki, 
bazı hükumetler, vahim diplo
matik ihtilaflara meydan ver
mek, devletleri ~irbirine düşür
mek ve Madrid hiikiimatine 
yeni güçlükler yaratmak için 
en küçük hadiseyi istismara 
hazırdırlar. 

Dört Alman tebaasının Bar· 

man hükumetinin protestnların
da gösterdiği şiddet ve Alman 
bahriyelilerinin asiler lehinde 
yaptıkları tezahürler bütün hü· 
kumetleri telaşa düşürmüştür. 

Almanya ve ltalyanın göster
dikleri yavaşlık ve bunların 

muvafakatJarı için ileri sürdük· 
leri ihtiyat kayıdlan siyasi ha
vanın sakinleşmesine yardım 

etmiş değildir. Paris ve Lon
dra 'da, Roma ve Berlin hüku
metlerinin valdt kaıanmak is
tedikleri hissi hasıl olmuştur. 

Ve bu neticeyi dde etmek için 
f ransa tarafından ortaya ahl
mış olan bitaraflık meselesine 
karışmazlık ( ademi müdahale ) 
diye adlandırılabilecek olan bir 
meseleyi karıştırmak istedikleri 
açıkça anlaşılmıştır. 

Halbuki bunlar birbirinden 
tamamiyle ayrı meselelerdir. 
Bitaraflık bir h ükümet me~ele
sidir. Hükumetler müşterek 
bir bitaraflık ilan etmekle, iki 
muharib tarafcı silah vermemeyi 
ve hususi teşebbüslerin de si
lah ve kolaylıkla silah haline 
kalbolunabiJecek vasıtaları mu
hariplere göndermelerine mani 
olmayı taahhüd ederler. Aynı 
zamanda kendi kara, deniz ve 
hava kuvvetleriyle sivil barba 
müdahale etmekten katiyen 
çekinirler. Pek basit olmasa 
bile, bu meselenin halli kolay
dır. Biraz eyi niyetle, hükumet· 
ler müşterek bir bitaraflık şart
ların• tesbit edebilirler. Ve en 
ehemmiyetli şeyin de bu olduğu 
muhakkakhr. Çünkü ancak 
doğrudan doğruya hükumetle· 
rin ve silahlı kuvvetlerinin mü
dahalesindendir ki korkulu ha· 
diseler çıkabilir. 

Buna, mukabil, ferdlerin, hu
susi grupların iki taraftan bi
rine karşı sempatilerini izhar 
etmelerine, onlara para, yiye
cek ve elbise göndermelerine 
mani olmak ne faydalı, ne 
mümktin, ne de arzu edilir bir 
şey değildir. Hatti, lpanyada 
yabancı lejyonu gibi bir asker 
kıtası mevcud olduğuna göre, 
"önüJlülerin gidjp muharipler 
arasında yer almalarını bile 
menetmek imkansız görünüyoı:. 
Bu mevzu ürerinde bir müş
terek uzlaşmanın esaslarını tes· 
pit için haftalarca uğraşmak 
icab ederdi. Ve bu maceranın 
tek kazancı, hükumet bitaraf
hğı etrafmdaki faydalı görüş-

melerin neticesiz kalması olur
du. Esasen Alman ve ltal
yan gazetelerinin aldıkları 

durum da, Roma ve Berlinde 
yegane arzu edilen şeyin bu 
olduğunu açıkça gösteriyor. 

Sulhu koruyacak bir uzlaş· 
maya sür'atle varmak jçin Fran
sız hükümeti, yenj bir teşeb-

Hiikmı sağ kolu IJellS 

hükumetlere sunulacaktır. Eğer 
bu hükiimrtler, hakikaten bi

taraf kalmak niyetindeyseler1 

bunu açıkça bildirmek farsetını 
bulmuş olacaklardır. 

Bu itibarla, hiç bir devletin 

bundan geri kalmıyacağl ve 
hiç bir devletin yersiz bir ce
vabJa, barba sebebiyet verecek 
hadiseleri sulha tercih ettiği 

hissini vermiyeceğini ummak 
istiyoruz. 

Bergama Asliye Hukuk ha-
kimliğinden. Esas 19361515 

Bergamanın Yeni köyden 
Ağuş oğlu Hamdi tarafından 

karısı lsmail kııı Atiye alev· 

hine Bergama asliye hukuk 
mahkemesinde açılan boşanma
ya müteallik davanın mezbure 

Atiyeoin tegayyüb ettiği ev
velce tahkikatla anlaşılarak 

tebligatın ~azetede ilan edilmiş 
olduğu ve mahkemeye gelme
diğinden ikametgihı dahi bili
nemediğinden; hakkında gıya
ben muhakemeye devam olun
muş ve davacının geriye kalau 
şahidini getirmek üzere dava 
1 - 10 - 1936 tarihine rastlayan 
perşembe gününe talik edilmiş 
buJunduğundan işbu gıyab ka
rarının gazetede ilan suretiyle 
tebliğine ve bir surefalin mah
keme divanhanesine yapıştmt

masma karar verilmiştir. Meı
burenin vaktı mezkilrda mah
kemeye gelmediği ve kanuni 
ehliyeti haiz bir vekil gönder
mediği takdirde H. U. M. K. 
nun gıyab faslı ahkimınca bir 
daha mahkemeye kabul olun
mıyacağı ve hasmın dermeyan 
ettiği vakıalara kabul etmiş 
sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

(1695) 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir kilçük pille işler 
bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağu·;ığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunm:.ıs ı 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 



Sahife a 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her tür]ü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

--::. • • ' - ~· a.~, ........ ;· \~· .-'<.il .. 

lzmirde istirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet karşısında 

Evliya zade oteline g;diniz. O~alarmıo deni~e 
tam nezareti vardır. Otehn 

bütün eşyası tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym müşte-
rilerin emirleri altındadır. 1-15 (1668) 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
idaremizin 936 senesi tarifesi tadilen tasdik olunarak Veka

letten gelmiştir. 24-8-936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

39 (1693) 

f>orsa idaresinden: 
Yeni incir mahsulü piyasasının 19-8-936 çarşamba günü saa,. 

onda borsa da açılacağı ilan olunur. 33 (1692) 
·==ili rzz;r7J.7.7..Z777..Z7.7.Z7727L/JYZT/J 

G. Mazarakis 
Gazete, mecmua ve 

kitap evi 

Yunan, Fransız, ln~iliz, Al-
man, ltalyan, Yugoslav, Ro
men, Macar ve Arap dille- ~ 
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları size temin eder. l'-: 

Her türlü mecmua kitap si
parişi kabul eder. Fiyatlar ~ 
ehvendir. r-.. 

Koıdoll Cendrli hanı Nu: 3 
C7.7..Z7-7.77J..7..ZZ7.Z7..7.7. /.7../..7.//.L'-'/.7-7J 

Teşekkür 
Tepecikte Emrazı Sariye 

hastanesinde senelerdenberi 
çaresini bulamadığım verem has
talığı iki ay devam eden kısa 
tedavim esnasında bana yük
sek ihtimamları göstererek ha-
yatımın kurtulmasını temin eden 
sayın doktor Lütfü Sabri, asis
tanı Ali ve hastane baş hemşi
resi Fethiye Tozana sonsuz te
şekkürlerimin iblağına sayın 
gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 

21 
Mehmet Mustafa 
(1694) 

YENi AtSIN 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kuJlanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça

lamak 1azımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

Saçları dökulenlere Kom ojen Kanzuk 

, 

Saç Eksiri 
Saçların rlökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP.tlendirir ve besler. Komojen saçlann 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

1 
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Başı, dişleri 
ağrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa. bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

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

Grip 
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Karşısında derhal ric' te mecbur olur 
.... '\ ,., ·ı 1 ..... ... . . .. .. ~ .. -~~ 

Sınai kimya mühen
disliği tahsili için Al
manya ya talebe gön
derilecektir. 

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfında Jisan ve fen dersleri için lüzum]u olan hazırlıkların 
ikmalinden sonra sıhhatları fabrika işlerinde çalışmaya 
müsaid 2 - 3 Jise mezunu her sene kimya mühendisliği 
tahsili için Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve .Almauyaya 
gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intihab edilecektir. 

isteklilerin 1 - Eyiul - 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişehirde Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Genel Direk
törlüğüne göndermeleri 1azımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sihhat raporu 
3 - Mekteb şehadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları 
5 - 9X12 eb'adında üç boy fotografı. 

11---12---13-14---15---16-17--18---19 284/2546 

6'\ b. 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takım1arı. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazam1zda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Ziraat bankası lzmir şubesinden: 
Hükumete aid buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolara 

konma ve çıkarmaJariyle nakliyelerin açık eksiltme ile 21-8-936 
Cuma günü saat on beşte bankada toplanacak komisyon mari
fetiyle istekliJerine ihale ediJecektir. 

Taliplerin 20-8-936 akşamına kadar bankada mevcud şartna
meyi görerek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkur tarihte 
bankada bulunmaları ilan olunur. 15-18-19 2570 (1670) 

IZMIR MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Lira K. 

81 Karşıyaka Osmanzade intikam S. 14 eski 17 yeni 24 00 
ve Reşadiyeden 33 taj numara alan dükkan. 

80 Girid hanında 45 : 32 eski No. lu mağaza. 30 00 
82 Birinci kordon 550 No. lu arsa. 50 00 
79 yemiş çarşısında 52 eski 49-51 taj No. lu kahvehane 120 00 
83 Darağaç avcu S. 11 eski 13 taj No. lu tarla 23 00 
84 Alsancak demir Mehmetçik S. 7 No. lu arsa 20 00 
85 Tuzhane ikinci kordonda 20 eski 26 taj kahvehane 39 00 
86 Bayraklı Meneman C. 49-1 eski 56 taj No. lu dükkan 23 00 
87 " " " 49 eski 63 taj No. Ju kahvehane 42 00 
88 Karant:na iskele caddesinde 1-3 Büfe 55 00 
89 Darağaç tramvay C. 86 eski 66 taj No. lu ev. 25 00 
90 Birinci Süleymaniye Hacı Ali sokak 529 No. lu ev 50 06 
91 Ayavukla kemer caddesinde 20 eski 220 taj No.lu arsa 51 00 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları on beş gün 
müddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 3 - 9 - 936 perşembe 
günü saat 16 dadır. Taliplerin MiJli Emlak müdüriyetine 
müracaatları. 

18---26 2604 (1691) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
l{QY ALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 
ULYSSES vapuru 17 agus

tostan 22 agustosa kadar lima- 1 
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
agustosda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Bur
gaz, Vaına ve Köstence liman-
ları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 31 ~gus
tosta gelip · 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Ams\erdam ve Ham
burg limanlan İçin yük alacaktır 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip yükünü tahli-
yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinav limanlarına 
hareket edecektir. 

NORDLAND motörü 28 
agustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdyma, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

·sERVICE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

tosta gelip 27 agustosta Pire, 
Malta, Marsilya ve Arsilya ve 
Barselone hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acen ta roesuliyet kabul etmez. 
T e 'efon: 2004-2005-2663 

gaarr.LTLZ77,2ZL fi 

f-Iususi muallim 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARKADIA vapuru halen li

manımızda olup Anvers, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük kabul et
mektedir. 

HERAKLEA vupuru 24 
agustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. 
~ 

jobnston Varren Lineı Ltd. 

JESSMORE vapuru 15 ağus• 

tosta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük boşaltarak Bur-

gaz, Varna, Köstence, Galatz 
Sulina ve Braila limanları için 
yük alacaktır. 

•Bll•• 
Den Norske MiddelhavsJinje 

BOSPHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. lskende-

riye, Rouen, Havre ve Nor
veç limanlan için yük alacaktır. 

... 181 ... 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 

SZEGED motörü ağustos 
nihayetine doğru beklenmek-

tedir, Belgrad, Novisat, Buda
pest, Bratislava Viyena ve Linz 
için yük kabul edecektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 

DUROSTOR vapuru 2 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-

Jina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 

Budapest, Bratislava, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

ikmale kalan iJk ve orta ' Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri mektep talebeleri süratle im-

t bana baurlamr. ( M. z. ) hakkında biç bir taabhOde gi-
rumuzife Kemeraltında An- rişilmez. 
kara kıraathanesi ittisalindeki N. V. W. F. Hami Van Der 
tuva et salonuna müracaatJarı Zce & Co. 

9 - 10 Birinci Kordon Telefon No. 
~UJZ7.77.7.77Z77ZZZO/TJZZ/..zlı• 2007 • 2008 

Akciğeri olmıyan ber hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla aatdır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanaşla ve dayanaklı Flit 
tulumbalar1, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, her nevi aıid, oksijen kaynağı için karpit, ıu, macun 
Ye buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden araymız. 

(40) renk üzerine Kız markala meıhur 11 Arti " kumat 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, dit macunları, krem, kokulu ~abunlar Ye daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

inhisarlar Çamalh Tuz
lası müdürlüğünden: 

25 ağustos 936 tarihinde baş
lıyacak tuz yığınlama işlerinde ça
lışmak üzere 1000-1200 ameleye 
ihtiyaç vardır. isti yenlerin şimdiden 
nüfus kağıtlarile birlikte Tuzla mü
dürlüğüne müracaatları lüzumu 
ilan ulunur. 

14-15-16-17-18-19-20-21 (1664) 2628 

YENi ASIR ::sanne • 
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Buca yatı orta okulu direktörlü-
ğünden: 

1 - Eski yatıh talebemizin Eylülün birinci gunune kadar 
kayıtlarım yenileterek ilk taksitlerini yatırmadıkları takdirde 
yerlerine yenileri alınacak kendileri açıkta kalacaklarlhr. 

2 - Son sınıfların bitirme sınavları Eylülün ikisinde, birinci 
ve ikinci sınıfların geçme sınavlara yirmisinde, dersler ilkteşrinin 
birinde başlayacaktır. 

3 - Yeni adaylarm yazılma zamanları: 
Ağustosun yirmisiuden Eylülün birine kadar hergün sabahtan 

akşama kadar, Eylülün birinden 15 ne kadar hergün saat 15 teo 
17 ye kadar. 

4 - Ahnma ıartlan ve belgeleri : 
Yaşı 12 ile 16 arasında olan her aday cumurluk kafa kağıdı 

(Soy adı ile), ilkokul diploması, yeni alınmış aşı ve sağhk raponı, 
başı açık yeni çıkartılmış 6 fotoğraf (kartonsuz) ve beyanname 
için 20 kuruşluk pul ile ege veya ecesile birlikte gelecektir. 

Y ahlı keseneği üç bölüde 200 liradır. ilk bölü yazılırken ya
tırıhr. 2005 numaralı kanun gereğince getireceği belge ile iıyar 
çocukJarmdan yüzde 10, kardcşlerdeo yüzde 15 indirme yapılır. 

Yatılı gereçler listesi okulda asıhdır, yönetkeye başvurulması. 
15-16-18-19-20 2598 (1678) 

Sağlık ve soysal yardım müdürlü
ğünden: 
Cinsi En az En çok Tutarı Teminat akçesi 

kilo kilo Lira Lira kuruş 
Ekmek 10,000 12,000 1230 92 25 
Sade yağı urfa Bileciği 800 1000 750 56 25 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin bir senelik erzak ihti
yacı olan ve yukarıda adları ve miktan ve muhammen bedelleri 
ve teminatı muvakkata akçalan yazıla iki kalem euakın kanuna 
tevfikan 15 gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır.26-8-936 
Çarşamba günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 
lüğünde satın a1ma komisyonunda ihalesi yapılacağından istek
lilerin mal sandıklarma yatırdıklarına dair makbuz veya Banka 
mektupları ile birlikte müracaatları ve şartnameyi görmek isti
yenler her gün Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müra-
racaatlan ilin olunur. 14-18-21·24 2609 (1665) 

Bağcılara 
müjde!! 

Ozftmleriniz için TURAN Y AC F ABRIKALARI 
size sureti mahauaada ha11rlanmış bir kül arz etmek
tedir. Külün muhtevi bulunduiu potasa miktarı 
% 35/36 garantidir. Ytn kiloluk çuvalı yalmz dört 
liraya sahlmaktadır. 

Bir tecrübede buhmmanızı bilhaHa tavsiye ederiz. 
Killin eyi derecesile beraber diğer potasalara na
zaran çok elverifli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

Daha fazla malumat almak için lzmir umum acente
liği Nef'i Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 3485 lzmlr 

Devlet demiryollarından: 
Ataiıdaki gayri menkuller 28-8-936 Cuma günü saat 15 de lzmir 

Alsancakta 8 inci iılet.me komisyonunda ayrı ayn tiçer sene için 
kiraya Yerilect-ktir. isteklilerin aşağıda yazıh miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmiye kanuni bir manileri bulunma
dığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona bizzat 
Yeya tahriren müracaatları lazımdır. Şarnameler Alsancakta ko
misyondan ve Torbala ve Ödemiş istasyon yazıhanelerinden pa
rasız alınır. 

l - Torbala istasyon büfesi ve platform üzerinde satıcılık 
pazarlıkla kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 900 lira ve 
muvakkat teminat 67 lira elli kuruştur. 

2 - Torbah istasyonunda Ödeaıiş şube hath kenarında altı 
numaralı baraka açık artırma ile kiraya verilecektir. Muhammen 
kira bedeli 180 lira muvakkat teminat 13 lira 50 kuruştur. 

1 

3 - Ödemiş istasyonun~a 11 ~umaralı yağ fabrika binası 
açık artırma ile kiraya yerıJecektir. Muhammen kira bedali 300 
lira muvakkat teminat 22 lira 50 kuruştur. (4) 15-18 (1674) 

Olivier Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

B!NASI TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agmıtos 
1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
adan gelip yük boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 agustos 
1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anver1ten yük bo-

Paris fakültesin en diplomalı 
Diş tabipleri 

1\1 uza ff er Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

şaltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değitikliklerinden me 
suliyet · kabul edilmez. 

1 LAN 

inhisarlar lznıir fabri
kası müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yapılacak hazı tadilat ve tamiratın 24-8-936 
Pazar günü saat on beşte açık eksiltme ile ihalesi icra edile
cektir. 

isteklilerin buna müteallik şartnameleri görmek üzere Fenni 
ehliyetleriyle birlikte o tarihe kadar fabrika alım sahm komiı-
yonu batk>tnhğına müracaatları. · 3-8-13-18 

Çarpıntı 

titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

M. Depo 

!Eczanesi 
Hükômet 

sırası 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

KokucuJuk iJemini şaşırtmış herkesi hayret içinde hmakmışbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhabra ) ( Menekşe ) 
( Akşam gftneşi ) ( Ley!ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktat kokulan yerine başka şeyler Yerilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal KAmiJ kokulan 
yeriıae verilecek şeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha is-
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkıtlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatanda, ! 

' ...................................................................... 

TAZE 'fEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyül: Salebçi oğlu hanı karşısında 
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