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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Es<?Tininin Bekçisi, Sabahları Çıka,. Siyası Gazetedir 

• a serı 

Viyanada otuz 
muhakemesi 

bir kl,lnln 
yapılıyor 

ViYANA 18 ( A.A) - Bv ıhtılıil hazırla
makla müttehim milli muhale/et azasından 31 
kışinin muhakemesine bugün başlanmıştu. 

YENi ASIR Matbaasında baıılmıttır. 

Tunceli de Dersim hareketi mevziidir 
c·· .~nıhuriyetin nuru 
1 

e ışıklandırılacakt 
ı:ı.~Vekil G 1 1 1 ·· ·· ~ . . enera smet nonu 
Yııhar •stikametinde bir tehiş se
aılcııltıne çıkblar. Devlet ricalimizin 
tıklan llle~~eket içinde tetkikler yap
cliiirrı .nı, !ç?Dizde dolaştıklannı bil
dtlilc ~.. •çın bu gezide bir fevkala
~01'tniyoruz. Halk içinde do
M. E n halkçı bir hük.ümct için 
~Yna ~dalı_ bulunduğu, bir kuvvet 
tekiııı gı olduğu muhakkakbr. Ne
~telt &erek Büyük Şefin ve 
°'Yııh.ıtl ~§Velr.il ile Vekillerin 
tqrl;ı, erı neticesinde alınaiı ka
Rİni ''b· çok feyizli neticeler verdi
lı11111n ır çok tecrübelerle görmüş a· \tyorıız .. 
~:~7.~aleyh bu seyahatin fev
alınacakgı, yapılacak tetkiklerden 
~ek ka sonuçlara göre ittihaz edi-

l-le . ':'rların ehemmiyetindedir .. 
lı.ılge ~1~12: biliyoruz ki Tunceli 
Vaj;

8
; e~nı teşkil eden Dersim ha

Virlerj '~Paratorluğun çok eski de
•un ha en başlıyarak asırlarca ulu
trıı~tır ~na çok defa gaileler çıkar
~11111~ bedeni hayattan mahrum 
<ı~ l'·· k uranın cahil halkı, özbe
liıcıer~rd olmalarına rağmen, ben
ailı; ca~ .jn uz:aklaşmış, kendileri 
trı~la dı 1 şeyhlerin elinde esir kal
trıa8ı.'h r. Eski devirlerin «ldarei 
• "' atçı! • lideıa b ıgı» şeyhleri şımartmış, 

Teslim olan eşkiya. döküntüleri reislerini 
de bağlıyarak teslim ettiler 

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

D r n taınamiyle o or. Buralarda vekiller nın 

e şkiya . yata ... a arı 
aline 
a tı 

olmadan kimse . oturamıyacak. Dersimi 
eşhas Garp vilayetlerine ev 

as erlik i ,) .ri 

• 
getıren 

• • 
ergı 

ev dağıtıla 
o un o ac 
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T uncelinde tatbik edilecek ıslahat programı hazırdır 
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Sayın Başvekil dün Sivas ve Kay
seriden geçerek Elazize doğru seyahat
lerine devam etmişlerdir. Bu seyahat 
Başvekilin normal yurd gezisinin deva
mıdır ve Şark vilayetlerinin iktısaden 
kalkınmasiyle alakadardır. İnönü ala

verecektir. 
' 

darlara yeni direktifler 
Dersimde Şakavet 

melere tevdi edilerek 
sabını vereceklerdır. 

- -··-
yapanlar mahke-
hareketlerinin he-

l •-

.~ 
A 

trıet id un~n. hükümet içinde hükü
tillc g a~esı kuran adamlar vaziye
hııriy e:.•rrn.iştir. Tabii Türkiye Cüm
'lqtn~ rnılli ~udutlar içinde tek bir 
lıaJl<ıtı ın dahı tegallüp albnda esir 
'a.trıah Ya§anı_asına müsaade ve mü- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• 1 •••11•••••••••• Ferhat'U§4ğı reislerinden. Ani Hatun Ve Seyyit Ri.zanın avenesi 
%<it a "?em~. Bugüne kadar ıs- İstanbul, 18 (Telgraf) - Tuncelide Muhalefet gösteren ve Ağrı sahasın- etle, baş kaldmnakta alakaları yok en kaldırılacak.. ğı haline getiren bazı mahdut eşh"5 
~\in a~b;ı~lerıni geciktirmiş İse bu- ıslahat programının tatbiki normal b" da kendilerinde bir şeyler tevehhüm tur. Yapılan hareketler, sırf reislerin Zorbaların, şunu bunu haraca garp vilayetlerine nakledilecek ve mü 
~n dök·~ şefik ve rahim olmak, şekilde inkişaf etmektedir. Islahat p eden eşkıya döküntüleri, sığındıkları tehdidi altındadır. nlerin malları devlete geçecek.. il hale getirileceklerdir. Bunlar 
latcıııe . ~ eden bu işi başarmak gramı tatbik edilirken, karşılaşılan b mağaralardan çıkarak kuvvetlerimize Dersimde tatbik edilecek ıslahat pr Asıl şayanı dikkat olan nokta, §.dil a her medent insan gibi kendi çalış-
;ı Net:k7 endbir. _ kaldırma, isyan adı vcrilemiyecek ka- slim oluyorlar. Teslim olanlar, re· amı şu esasları ihtiva ediyor: .. kiye cümhuriyeti hükümetinin ö alariyle kazanmayı öğrenecekler ve 
""ti h rn u yolda haylı ablmış dar mevzii bir hareketin ifadesidir.Cüm erini tutup hapsetmek ve bağlamak su Dersimde yol, köprü, kışla, mekte ürk soyundan olan Dersim halkın ca, kazandıklarını sarfetmeyi huy 
~in buy~klb~er de vardır. Bu havali- uriyetin kudreti baş kaldıranları e _etiyle beraberlerinde getiriyorlar. B apılacak.. üreffeh hir istikbale hazırlamak iç· edineceklerdir. 

~lllar; ır kısmı medeni hayatın liacel:iktirm. 9. lilll:1:iil:ız:l•.W2!i11Zil!lli1lmııo:ıımlliilıiEcgaösl;te~r!-;iymolİrDkilİ.mTunmcliiealimh!ialkınii:İiiiiiıniıiıZşeızka28İlliııiAilğilaleıkİİl,adl!iereabemymlikm' ll'rılıişemyrchlika. kökün· dığı tedbirlerdir,_·~·;ci.iDeiMrsımiii·iiii:;i aeiaşkİİııİUyıi.İamyiİam~a:ıiS:lo;ni;uiiıiuil· çiui:· ni:ciiiuiı:· ıiiııaZiih!ililmemdİİemllimıl ~dır na çoktan ayak uydurmuş- ~LZV7-

~~ ~S~..,;iL~~ Kul~u··epnikkounlügplreerlf.earaıl:n·yeı.tnte .Jer- Balayı ... S8fJJi ...... 88ŞVal(il". 
~n Y<ık alinde kabul etmeğe im- aı Seyahatine çıkan 
~~~::::d~~·ıaıı~~:u 7~t b~a~~f= hal yapılması kararlaştı yeni evliler Malatya hattının ilk 
'.'<ltekat e rn~dut bir sahada yapılan 
~~<ltıın' ne hır ihtilali ve ne de bir lstanbul Boğazında en iyi 1 1 1 d 
'~ldir. basbrılmas• mahiyetinde ilk olarak Doğanspor kulübü dakıkaıarını ra,ıyacakıar yo CUSU o muş ar ır 

kııı_ urdun b" k.. . d da'! k • U /k • J l 
~ilc~~~ir ıus

1

ı'rn :~:~d:şıar~ ::ıs;= ongresı na evınue top anıyor 
pııı he ek, Cümhuriyet kanunla- Öğrendiğimize göre lımirin spor iş-
~nda, ; noktada hakim kılmak yo- !eri yeni düzenle, eskisinden daha maz
~ .. D<ıha ~ılan ıslahabn icabıdır. but bir idare yoluna girecektir. lcap 
1ı ltJliik ır_kaç gün evvel Başvekil, eden kararlar alınmış, ajanlar arasın
~ it ~<lreıt!'1ıllet ~celisi kürsüsünden da konll§malar olmuştur. 
:~celeri bn manasını, elde edilen llk yapılacak iş yeni kulüplerin kon
~· lıııe d sarahatle,rakkamlann bela- grelerini, heyeti umumiye halinde top-
''·· a:vanarak izah eylemişler- lamak olacaktır. Bu münasebetle bile, 
J\ L eski kulüplerin diriltileceğini sananlar 

ı,L. Jl<atdan be . !,. 'iltı k rı süren ıslahat ha- mevcut olduğu söyleniyor. Halbuki ye-
1 ·tin <ıd O.td~ısında yaralanan ve ölen- ni kulüplerin kongresi, defterleri ka
•tti e 1 otu k ·· k" "d "ba panan ve kanun önünde de mefsuh sa-k t. C: . z usur ışı en ı -
•r d erçı bir T.. k d yılan eski kulilpler hakkında konuş-

llıi "<>ıl<ı ur vatan aşının 
~ ~e b.. kanının akması kalbi- mak için değildir. Kongrelerde yeni 
.., 1"Q;ı ka~·~~k teessürler uyandır- kulüpler hakkında düşünülen yeni fi
,1anın !ah kırk. Lakin büyük bir da- kirler not edilecek, samimi hasbıhaller 
~ llı.n t>ı ~ ~ku, bir vatan parça- yapılacak, yeni idare ve teknik heyet
'- lın fe.,'.' 1enıleştirilmesi, Cümhuri- !eri seçilecektir. 
'in 'ıı er· d k no· " "- Yamanlar b· hırdd ın en aranlık•a ka- ganspor, uço~""r ve 
:1:e kaç Y'~şların da nurlanması için kulüplerinin kongreleri sıra ile yapıla
lı .. llııııiy uetzl. _ki'i?in can vermesi bile caktır. Bu kongrelerde kulüplerin ni-
~ ırı_- ı l J 'd" 1 zami formaliteleri de tamamlanacaktır. i~t'I• •uar1 Hr ıa ıse sayı amaz •• 

1 
1 al "- T u ı· d k" h k" tik kongreyi Doğanspor kulübü heyeti 

ın • İ3ya nce ın e ı are ata • Y ımi evliler: Dü.k anıl Dü.§es of Vindsor 
'tt it, Ora~ narnlarını vermek yan- umumiyesi yapacaktır. 

Kayseri, 18 ( A.A) - BQfuelıil lamet lnönünün hususi trenleri: 
:saat 14 de fehrimizden farka doğru hareket etmiftir. ~ 
: Relaluıtleıinde bulunan Milli Müdafaa Vekili burada kala-: 
Sralı ıukeri müeuealeri teltife baflamıftır. : 
E Sıuaa, 18 (A.A) - BQfuelıil lamel lnönü Ankara treniyle bu-E 
:e-ün ııaat !' da Siuaaa gelmi,tir. Ve bir aaat kaldıktan sonra Ma-E 
~atyaya hareket etmifleı-dir. S 
: lnönünün tcıril edeceklerini ifiten binlerce hallı iataayonda top-: 
$lanmış olduğundan tren iataayona gelir gelmez İçten doğan aerı-: 
:Si rıe •aygılarla aelıimlanmıı ue alkı,lanmıftır. E 
E BQfuekil kendi eaeı-leri olan Malatya hattının ilk yolcusu ol-E 
5mu,lardır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vefa lisesinde bir hadise 
Bir talebe imtihan oda
sında arkadaşını yaraladı 
Celal lngilizceden muvaffak olama

mıştı. Karakola teslim oldu ~ 1 lı•tqenj a şekavet yapan bir kaç Doğanspor heyeti mumumiyesi, yal- Futbol ajanı B. Yordkoru lıtanbul, 18 (Telefonla) - lngiliz 
ıı:· l !iikii n başının ezilmesi lazım- ruz bu kulüpte müessis olarak imza kullanmak suretiyle iştirak edecekler- gazeteleri, Vindsor dük ve düfe&inin 
~kc,. D:e~ le bunu yapmaktadır. kullanan zevattan ibaret değildir. Bu dir. temmuz ayı içinde Dalmaçya eahilleriy· lotanbul, 18 (Telefonla) - Bu sa-,alamadığı için, ümitsizliğin verdiği asa-

•tj } tsırn böl · d J kulüp heyeti umumiyesinde eski ve Dog'anspor kongresı· hakkında davet le lstanbulu ziyaret edeceğini teyit eder bah oaat on birde Vefa lisesinde müe35if biyetle odaya girmiş ve talebeden Ab-~~ tar k• gesın e yapı an 
~~i l~]~ha~ ~-\ onu takiben yapıla- mefsuh Göztepc, lzmirspor ve Egespor şudur: mahiyette haberler neırcdiyorlar .. Dük bir hadiee olmuştur. Büyük teessürle durrahmana saldırmıştır. Abdurrahman 

1~ır.. uaıtırnından ehemmiyeti kulüpleri llzalarının tamamı da dahil· T.S.K. İzmir bölgesi başkanlığından: ve dütcsin latanbul boğazında bal ayla- kar,ılanan hadise şudur : bu sırada mümeyyi.zler önünde imtihan 
l1tr'''llilrııt I dir. Yeni kongrelere bu zevat ta rey Doğanspor kongresi, ha7.İr8I1lll 27 n- rının en iyi dakikalarını yapınaia fırsat - Bugün Vefa lisesinde lngilizceden halinde olduğu için boş bulunmuş ve 
Je,i1J1eı ida;rl u~ devirlerinde, meş- daima içtinap eylemiştir. ci pazar günü öğleden sonra saat 15 te bulacaklan kaydediliyor. imtihan vardı. Sabahleyin, imtihan edi- arkadaşının ani taarruzundan kendisi-
liııı Sok def erınde ıslahat teşebbüs- Her hangi meselenin üzerine el Halkevi salonunda yapılacaktır. Do- Cannes, 18 (A.A) - iyi bir mcnba- lecek talebeler mektebe gelerek imtihan ni kurtaramamıştır. 
ç:~ ıığ~d e a tekrar edilmiş bu ke- konulmuş ise, o dava mutlaka çö- ğanspor kulübünü teşkil eden eski Göz- dan öğrenildiğine göre Diilı: de Vindııor odası ltapıaında beklemeğe başlamışlar- Celal, nereden tedarik ettiği anla.ıl-

liııı 11~ii 0 :~ dü!ür_ülmemiş~ir. zülmüş ve halledilmi§tİr. tepe, lzınirspor ve Egespor kulüpleri önümüzdeki cylul ayında Parla ııergi- dır .. Talebeler alfabe oıraııiyle imtihana mıyan bir uotura ile derhal arkadaşına 
~it 'l>ı bir .. nlerın ıdarecileri bu ke- Madam ki hükümet Dersim böl- ve saatte Halkevi salonunu teşrifleri ri- sini ziyaret edecektir. çağmlıyordu.. Ve tifahi olarak yapılı- saldırarak boğazından yaralamlflır ..• • 
"ıı~ f:' ak11;su~ olarak kullanmışlar- gesini Cürnhuriyetin nurlan ile ııık· heyeti umuıniyelerinin sözü geçen gün Dük, bundan ıonra Dalmaçya aahille- yord<L Pek ani olan bu hareket esnuında im• 
~lıııı~-l!İ>ster c~m~uriyet rejimi, her !andırmak iatemi§tir. Binaenaleyh ca olunur. rinde uzun bir cevelan yapacakbr. Oc;üncü aınıf talebesinden Celiıl, di- tihan odaoında öulunan mümeyyizler 

""'1 tiia lllıştır ki yüksek mef- mutlaka bu yapılacalr.br. Diğer kulüplerin Jr.oocrtı ııünJeri ııle Dük. lupn Canan' de ikamet edecek- ğcr bazı derelerinden iyi not alamadığı talebeyi hareketinden menedemeınİfler• 
olarak kullanmaktan HAICKI OCAK()(;LV Qrıca ilAn edilecektir. tiıı... • ·n çok müteeaairdi.Beklediği neticeyi - LOTFEN ÇEVIRtNIZ-
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Memur maaşları 
Maliye VellateUnln 

bir tamimi 1 

V:Hifet busui idueleftede 
maatJe çalı~an memurlann Yi· 
liyetler ara~ında nakillerinde 
etki vazifesinden infisal tarihi 
ile yeni vazifesine başladığı ta· 
rihe kadar arada geçecek müd
dete ait maaılannın sureti te
diyesi hakkında Maliye veki
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Buna göre: 

•• 
• • .. 
•• 
' 1 

Başvekil 
Sanayi birliğine 

iki baba valinin 
yanında buluştular 

Baytar B. Aziz kan tahlili yapılması 
teklifini kabul etmedi 

1 - Muvazenei umumiyeden 
idare hususiyede bir m~muri· 
yete nakledilenlerin infikik 
tarihlerinden itibaren vaziyet
leri diğer bir idareye taallük 
etmesine ve müvazenei umu• 
miye dahilinde ifa olunmıyan 

bir hizmet için devlet bütçe· 
sinden sarfiyat icrasına mesağ 
olamıyacağma binaen infikak
ları tarihinden sonraya ait me• 
zanları istirdat edilmekte ve 
idarei hususiyede maaşlı bir 
vazifeden muvazenei umumiye 
dahilindeki bir memuriyete 
nakledenler hakkındada ayni 
şekilde muamele ifa edilerek 
yeni vazifelerinde işe mübaşe
retlerinden itibaren ken<ıilerine 
maaş verilmektedir. 

ce vap ile baytar B. Aziz dün öğleden veli elimdeki vesaikim çürütül-Verdi• Bunah fabrikatör B. Mehmet,, lil edilmesine razı deiilim. Ev-

lt kanununun tatbikına bat- evvel vilayette vali B. Fazlı Gü- sün ondan ıonra kan tahliline ra
lanması dolayısiyle çekilen tel- leçin yaranda birletmitler ve bir zı olurum. 
graflara Batvekil ismet lnönü kere de valinin yanında her iki Vilayetin emriyle emniyet di
atideki cevabı veı·mişlerdir: baba, çocuğun kendilerine aidi- rektörü B. Saliheddin tahkika-

İt kanununun meriyete girmesi yetini iddia etmitlerdir. ta devam etmektedir. 
münasebetiyle hakkımda gös- Vali B. Fazlı Güleç kan tahlili B. Salaheddin en kııa yollar-
terilen duygulara tetekk\ir eder ' yapılmasını teklif etmit ve B. dan tahkikatı iki gün içinde bi
çalıtkan ve gayretli İKilere aağ- Aziz buna cevaben demiştir ki: tirecek ve icap ederse tahkikat 
lık ve refah dilerim. - Ben oilumun kanının tah- evrakı adliyeye verilecektir. 

Baıvekil 
lamel lnönü 

lzmir Sanayi işçiler birliği genel 
sekreteri Mehmet Ali Gökba§ ve 
arkadaşlarına : 

34'"•4/ 2682 iş kanu,nunun tatbiki 
mev ~i'ne konması münasebetiyle 
göste;ilen duygulara teşekkür eder 

•• 

Uzüm Satış koopera-
tifleri . toplandı 2 - Bu gibi memurların in

fikikleri tarihinden yeni vazi
felerine bqlayıncaya kadar ge
çen memuriyetlerine ait geçen 
maaşlarına gelince, idari hu
auıiyede maaşla tavzif edilen
ler memurin kanununun birinci 
maddesiyle memur ad ve ka
bul edilmit olmalarına ve vazi
yetlerinin, eski vazifelerinden 
infikakleri tarihinden itibaren 
yeni memuriyetlerinin taalluk 
ettiği mavazeneye ait bulun· 
duğu kabul edilme9ine binaen 
maaş kanununun ikinci mad
desinde tasrih edilen muayven 
müddetler zarfında işe müba
şeret ettikleri takdirde bu su
retle arada geçen müddete ait 
maaşları da eski maaşları üze
rinden ve tahvil ettikleri mu
vazenede tesviye edilmektedir. 
Bir vilayetten diğer bir vila
yete naklen tayin edilen maaşlı 
hususi idare memurlarının va• 
ziyetleri de bütçelerinin değiş· 
mesi noktasından aynıdır. Bun· 
lar hakkında da bu esas dai
resinde muamele yapılacaktır. 

saye r:ı8.8M:aM~Reiai:A. Renda lctimada lzmir ve Manisa valisi , 
'bulundu. Teşkilata devam olunuyor 

.. il 1 Q •• 

Yamanlar mı? 
Yoksa OIHcUk yaylası mı? 1 ·hı· T 1 K H . ç b ·· ·· f 

• • w Alatehir, Sali ı, urgut u, e- 23 azıran ar•am a gunu ev-
Bu .~en~ bırı Yaman~ar dagm· malpata Ozüm Tarım Sabt Ko- kalade toplantısı vardır. Bu to~ 

da, d1 ıgaken .~oçada defnız kenbakann. operatifleri; tktıaat Vekaleti na- lantıyı müteakip mezkur koo-
da om uzere zayı ve ım- M · •-· l"l · · ukl ku ti l · mına anıaa ve u;Ulır va 1 ennın peratif de yeni kanun hükümle-
ıız çoc arın vve enme en buzuriyle umumi toplantılarını . . . ak d k · "b k 
için iki kinderhaymın açılması- ak . d h ti · ni 1 • rıne mtıb e ece ve ıntı a ın 
na karar verildiiini yazmıttık. YI apar f.l ı B:fe beyel erılardeçırmBıt- tasdiki lktısat Vekaletinden rica 

w er ve ı en ıte » amı• · u d"l k · 
Haber aldısrımıza göre Yaman· .. U 1 art • ·· ·· Arm t e ı ece tar. 

l d .... ··ı k" RUD r a, ı>az eıı gunu u • E b··ı . T S t k larda açı muı utunu en ın- lu salı günü Kınık pertembe J?Ü- ge o gesı arım a ış oo-
derhaymın Bozdaida Gölcük nÜ de Menemen ı~b• kooperatif- peratifleri birliğinin 15 temmu
ot~li~de kurulması dütünülmek· t leri ayni tekilde toplantı ve ıe- za doğru bütün kooperatif mü-
te ımıf.. çim yaparak İte ba,hyacaklardır. mesaillerinin ittirakiyle lzmirde 

il • • • • • • • • y E N·ı Manisa Ba;?cılar Koooeratifinin kurulm sı_c~~~htemeldır. 

Emniyet kanunu Müdafaalarını Suiistimal 
1/8/937 den itibaren meriyet 

mevkiine girecek olan yeni em
niyet kanunu orta mektep me
zunlarına 70 lira, lise mezunla
rına 125 liraya kadar terfi hak
kını vermektedir. 

Yeni kanuna göre gerek polis 
mektebine, gerek doğrudan doi
ruya poliı mesleğine alınacak 
olanlarda tu tartlar aranacak-ı 
br: 

Türk olmak. askerliği bitmiı ı 
Aleni tesekkür olmak, 30 yaşını geçmemi' bu-

, lunmak, 1 ,64 den ataih boyda 

- ....... 
Çok ani bir tekilde vaki rahat- olmamalC, aedikli er haf ve di- . 

ıızhiımın tethiıinde Manisa i!er aıkeri usullere 2 irecek tale-
memleket hastanesi o--ratörü b hh b d • · - enin ıı i ve e enı vazıye-
Doktor B. Semih Sümerman'ın tinde bulunmak tarltır. 
gösterdiği hazakat sayesinde der- Bundan batka poliı mektebi
hal hastaneye naklolunarak apan- ne girmek isteyenlerde liıan bi
disitten ameliyat oldum. Gerek tenlerden ilk mektep mezunu olan 
ameliyatın icrasında ve gerek on- lar da alınacaktır. 
dan ıonra B. Semih Sümerman- K ·, 11

•
1 '-t ff 

dan gördüğüm şefkat ve ihtimam- aza arı .. e lŞ 
1 h l w d .. d Vali bay Fazlı Guleç kazanın ba-
a ra atsız ıınmın evamı mu - . f . k ·· d·· .. w j 

d t . ı ··t fk• IAk l · :zı i!llerinı te bf etme uzere un og-e ınce u u ar a a a arını esır· :ı' 1 K ı "tm • 
gemiyen hastane bafhekimi B. leden evve em.a ~Jaya gı 1§ ve 

. . . . akıam avdet etmııtır. 1 
Alı Faız, Doktor B. Şefık Arıf, ....... 
Doktor B. Enver ve B. Alim Can Mahsullerin vaziyeti 
ile Moris Şinasi hastanesi dahi- tktısat vekaleti ihracat mahsul-
liye mütahassısı D?ktor ~· Ca- leri Ege kontrolörlüğü, belli başlı 
fere ve hastanedekı hemşırelere mahsullerin rekohe, doğu, vesair 1 

ve hatırımı ~oran dostlar~~a ~or.ç- ~ ~~safı hakkınd~ Zir~t m~d~lü- I 
lu bulundugum teşekkürlerımın günden bazı malumat ıatemıştır.Zi- ı 
i~laiına . gazetenizin tavassutunu raat müdürlüğü bu hususta kaza ! 
raca ederım. ziraat memurluklanndan keyfiyeti 

Manisa daimi encümen sormuştur .. Gelen maliimat, bir ra-
aza~ından . porla teıpit olunarak kontrolörlü-

F ahrıye Akııt ğe bildirilecektir. 

a -

Yaptılar Maznunlarının muhake-
mesine devam 

Delilik taklidi yapan edllmektedlr 
ak1lhca söz söyledi Memuriyet vaııfelerini suiisw 

timal etmekle maznun Basma· 
Eşrefpaşada kahveci Remzi hane maliye tahsil şubesi me· 

ve Kadrivi öldürmekle maznun murfarından Şakir ile takip ve 
ince Mehmet ile arkadaşları· tabsil amiri Ali Riza ve Hak-
nın muhakemelerine düo ağır kının muhakemelerine dün şeh-
cezada devam edilmiştir. rımız Ağırcezasında devam 

Suçlulardan berber Ahmet, edilmiştir. 
bu işte hiçbir alakası olmadı· Müddeiumumi muavini Şevki 
ğını ve bıçak çekerek gözcü- Suner maznunlardan Şakirin 
lük etmek suretiyle maznunlara tebliğ memuru olduğu halde 
hiçbir suretle yardım etme· mükelleflerden para tahsil et-
diği ve vak'a sırasında berher mek salahiyeti olup ol madıi!-ı· 
dükkanında bulunduğunu söy- nın Defterdarlıktan sorulmasını 
ledi, suçlu ar p Rauf: istedi. 

- Mahkemenin vicdanm- Maznunlardan Ali Riza: 
dan eminim, beraetimi isterim, • - Tahsi 'at yapacak memur
dedi. farın mükeffel olması lazımdır. 

Ancak daire aıLm emniyet 
Maznun kahveci Hüseyin, ettiği memure makbuz yazdı-

hadise esnasında kahve balkı- rabilir, dedi. 
nın kaçıştığını, si lah atılmağa 

başlanınca zabıtayı haberdar 
etmek maksadile kahvenin dı-
şında havaya bir el silah attı
ğını, maktullere ateş etmedi
ğini ve masum bulunduğunu 
söylemiştir. 

Diğer maznun kasap Ahmet, 
mahkemenin adaletini bakle· 
diğini söyledi. 

Her celsede muhtelif delilik 
taklid.eri yapan maznun ince 
Mehmet de: 

- Biz ş ı kiyetçi olduğumuz 

halde kimse bizim hakkımızı 

Mahkemece, Müddeiumumi
nin dileği kabul edilerek mu
hakeme başka bir güne bı· 
rak'ıldı. 

aramıyor. Katil benim. Bu ya· 
namdakiler de taammütsüz ar
kadaşlarımdır. Benden kim 
şikayetçidir, demiştir. 

Maznun Ali, vekili gelme· 
diği için müdafaasını yapmak 
üzere mühlet istedi. Maznun
lardan Hasna ile Ayşe de 
mahkemeye gelmemiş bulu
nuyorlardı. Muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

.. t.. : • .: t.ı. . ' . . 

Mazereti olan.lar 
Ceza verilmiyeceklir 
Soyadlarını tescil ettirmi

yenler hakkında verilecek ceza 
kararlarında müracaat sahip
lerinin mazeretleri olup olma
dığının idare heyetlerince ted
kik edilmesine dair nufu5 umum 
müdürlüğünden şehrimizdeki 
alakadarlara bir emir gelmiştir. 

2525 numarala soyadı kanu· 
nunun cezai hükümlerini ihtiva 
eden 12 nci maddesiyle soyadı 
ıaizamnamesinin 25 nci mad
desi muayyen müddet içinde 
soyadını alakadar memurJara 
bildirmiyenlerden para cezası 
alınacağı ve ayni maddenin 
son flkraları da bu cezaların 
mahalli idare heyetleri kara· 
rile tayin edileceğini, vali ve 
kaymakamların tasdiki ile kati
leşeceğini emretmekte ise de 
makbul mazeretleri olanlar 
hakkında bir kayd mevcud ol· 
madığından kanuni müddeti 
içinde soyadmı tescil ettirmek 
üzere müracaat etmemiş olan
lardan mazeretleri varit görü
lenler için ne muamele yapıla· 
cağı bazı yerlerden sorulmak
tadır. 

Her ne kadar soyadı kanun 
ve nizamnamesinde bu hususta 
bir kayd ve sarahat yoksa da 
ıoyadını vaktinde tescil ettir· 
memekte sun'u taksiri veya 
ihmali görülmiyen kimselere 
ceza tertibi ceza prensiplerine 
uygun olamıyacağından kararın 
ittihazı sırasında bu cihetin 
idare heyetlerince gözönüne 
alınması lazımdır. - ..... 

Kazanç vergisine 
Tabi tutulacaklardır 

Cümhuriyet Kız enstitüsünde 
mütedavil sermaye iflerinde çalıt
tırılacak bayanlara yevmiye veril
mesi ve bunların kazanç vergisi ka
nununun yirminci maddesi mucibin
ce serbest meslek erbabı gibi vergi
ye tibi tutulmalan li.zımgeldiği Kül
tür bakanlığından alakadarlara bil
dirilm.iıtir. 

Tlyln 
Milli emlik müdürlüğü muame

lat memuru bay Hasan T ahıin Mali
ye Vekaletince Gireson Milli emlik 
müdürlüğüne tayin edilmittir .• 

Karı.Jına bıçak çekmiş 
lkiçe§melik Hastane sokağında 

Bekir oğlu Vahit, araları açık bulu
ntm karısı bayan Feridenin evine 
aarho, olarak giderek bıçakla tehdit 
ettiğinden yakalanınl§tır. 

Kısa hizmetlilere ilan 
Askerlik şubesi rels

llğinden: 
332 doğumlu ve bu doğumlular

la muamele gören ve daha eski do
ğu• ".llu olup ta ıevkedilmemit olan 
ask .!ri orta ehliyetnameli kısa hiz
metliler bir temmuz 937 de ihtiyat 
ıubayı hazırlık kıt' asında bulunmak 
üzere sevkcdileceklerinden 25/6/ 
937 de mektep tahadetnamesi hüvi
yet cüzdanı ve ehliyetnameleriyle 
tubede bulunmalan ilan olunur. 

1 Halkevinde 
Bugün Halkevinde saat 15 de 

temsil, saat 17 de güzel sanatlar 
TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 

komitelerinin toplantıları 
dır. 

Orta mekteplerden riyaziye, 
tabiiye ve yabancı dil derslerin
den ikmaie kalanlara Halkevi 1 
tarafından kurs açılacaktır. 1 

Taliplei"İn Dumlupınar ok.·
lu bat öğretmenliğine m=·---.,,at
leri. 

dir .. 
Yaralı tedavi altına alınmı~tır .•.• 

Hadi:ıc, f\Jursuzca yapılan bir hareket
ten baıka bir ııey değildir. Celal hadise
den sonra karakola ıiderek teslim ol
muı, suçu ümitsizlikle yaptığını itiraf 
etmittir .. 

Bu 
JZMIRDE 

günkü matinalarından itibaren 
iLK DEFA 2 YENi FiLM BiROEN 

1 - BiR YILDIZ 
Billur sesli ( CONCHİTA SUPERVİA) nın teğanni ettiği 

SöNERKEN ( PRIMA ) 
DON NA 

hazin, çok müessir aşk hikayesi ... 
Garp aleminin en yüksek opera parçalarile bezenmiş 

2 - PETRESBURG 
HÖRBIGER ve sevimli yıldız 

GECELERİ Komedi 

ELISA JLLIARO tarafından temsil 
3- MIKI 

ve operet filmlerinde temayüz eden : P AUL 

edilmiş muzikah, şarkılı büyük film. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLERi 

3 - 6,15 - 9,20 de Pri:na Donna 4,45 - 8 de Petres· 
bur Geceleri. Cumartesi pazar : 13 de talebe seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 . 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memurlar 
Halka iyi muanıele 

yapmağa 

mecburdurlar 
• 'ft• 

Dün matbaamıza Tepecik " 
rında Upkb Berber Ahmet n~ 
da genç bir delikanlı geldi .. Y ~ 
den hallin ve selim bir adam old. , . 
bariz bir ıekilde okunuyordu. Şilı:i 
yetini §Öyle anlatb : ;' 

- Zamanında ııhhat muaY 
ıine gidemediğim için belediy~ 
bir lira ceza yazmıılar. Dün bu : 
rayı tahsil için bir memur ge~ 
«Bozuk puam yok, biraz sonra .. ~. 
dedim .. Ben bozanın dedi. . ~ 

Bunun üzerine çıkarıp ellı 
verdim.. Ostünü ver dedim.. tflt 

«Babanın uıağı mı var.. Git k dl-' 
din bozdur» diye parayı yere~ 
Dükkandan çıkıp gitti. Biraz V 
yanında haciz memurları olduğu~· 
de gelip bir lira için eı yalanını, etf1 
lerimi yazmağa hacze teıebbüs ot-.1" 
ler. Nihayet tırq etmekte otdug~ 
mÜ§teri bir lira verdi .. Mesele .. ~ 
pandı .. Fak.at uğramadığım hal<'r 
te kalmadı.. , 

Bugün Valiye ıikayete ~ 
Belediye reisine gönderdi.. ~ eeJ 
saat üçten evvel kabul edemıY 
cevabını verdi. . ..ıı 
Vatandaım ıikiyetini çok ~ 

bulduk. Cezayı ödenıek isteııı•~ 
lere kU§ı icrai c~za · tatbiki ıJ, t 
tibiidir. Fakat bir lira yerine~ 
ra uzatan vatandqa para bozd ~ 
fırsatı verilmemesi çok babı% 
muameledir. .ı.tf 

Hele «babanın uıaiı mı vat" 
sözüne §&fmamak elden ge~ 
Halkın hizmetini görmek için v ~ 
kabul edenlerin ağzına bu söz 
yakıf maz.. aJ" 

Belediyemiz, memurların•~· 
ka yapdacak muamele ve hitap ~· 
kında esasb tedbirler alırsa fen• 
memİ§ olur.. •••' 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayan Ayşe 
Cinayetin nasıl olduğuıı~ 

mahkemede anlattı 
Kireçlikayada bakkal Ceaı•ft 

öldürmekle maznun Esat .,, 
Esadı bu cinayete teşvik e!• 
mekle maznun metresi Sa~· 

1 . ... 
nazla kardeşi Mehmet A ı11 • 
muhakemelerine dün şebriııı'' 
ağırceza mahkemesinde devaıll 
edilmiştir. 

Ce· 
Dünkü celsede maktul 

malin kainvaldesi Bayan Aff' 
demiştir ki: , 

Ak .. . . de oto - şam uzerı evnn 
ruyordu:n, bir se11 duydu'°;. 
Dışarı çıkıp baktım. Esat s• 

1 
hoştu. Yanında Safinaz fdl 
Mehmet Ali vardı. Daınad• 
Cemal ile ağız kavgası ya~: 
yordu. Kavgadan kızım Ze t 
rayı haberdar ettim. fa~' 
Zehra: tte' - Cemal kahvededir. , 
nüz gelmedi, dedi. Bu kafg•f, 
ehemmiyet vermedik. 5°~~, 
tekrar gürültü duydum. pıd• 
katle baktım. Cemalin orll 

olduğunu gördüm. el' 
O sırada bekçi Hasan ~r' 

di. Esadı evine götürdü. Ze . .,e 
da kocası Cemali evin içı 
aldı. lr 

E · -ı·· -ı- kente sat, evıoe go uru ur -İ4 ... ,iP" 
rar geri geldi ve yere eğ• ;I• 
vaziyette yaklaşarak karısı 1, 
kapı eşiğinde duran ceııı'P.' 
küfrederek elindeki bıçağı 5',ı· 
ladı Cemal, bıçağı elinde~..,ıt 
mak istedi, birbirine sarı ~ 
oldukları halde kömür .d~ıet• 
sunun yanına kadar gıt .. 1e 
Cemal orada yere dü!lU ~it 
can acısiyle yerden aldıS'' .~ 
taşı atmak istedi, fakat atıııJI 
Ve öldü. . ter~~ 

Bazı şahitler gelmeaıış. jçi1' 
Muhakeme bunların celbi 
başka bir güne bırakıldı. 

- r 
Zorbahk yapmı~I~ e'-. 

Çorakkapıda Birinci Azıdııf ~ 
balleainin Kının sokağın 8 ~ 
kızı Seher ile Mehmet oilll /J". 
bettin, ev kirası meselesinde;, ~ 
dullah kızı Fikriyenin etYal--6 r 
kağa abnak suretiyle taar' ~ 
(Kaltak) demek suretiyle ~ ~,1111 
rette bulunduğundan Y~ 
lardır. 
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Bicevap 
inhisarlar başmü
. dürlüğünün 

y l'tt. 
mektubu 

ı .i'\ il' na et . 1 • • a .. . ., - eSl ta ırır mü ıırıyct?'lie 

C 1Z~1R 
UZ!.!t nu:· 12 has .ın 'Mayıs 937 tarıh.H nUs-
ının üc.. . 

\'e d' 
1 

uncu sahifesinde •Okuyuş 
Ycniın e>y~~ başlığı altındu int.ışar cd~n 
fıkra C\' sıgarnlarından ııikaycti ha,·ı 

okundu 
"i~· . 

ıce "~---- ki . . ef . . 
?nuJıar ''<UTIUlııı es · ıçıın n nsetım 

genesı aı..ı C?tınekle beraber bilhassa 34 
nın ~nhsulü tütünler ile bu hanna
~ :~ı~eti ~azami derecede yiikseltıl
'adaki ~~ugundan mevzuubahs fık
Şıiph şıkayetin pek yersiz oldu[,rı.ına 

!( ~ ~·oktur. 

il c~ fiyctin b ı · · k 1._ u suret c ve gazctenızın 
çı~cnk ·· h 

ıı:argı) nu asındn tnvzih:ın nesrini 
ntıınla dilerim. 

Uşakta 
ldnıan yurdu 
hlÜsameresi 

\'c UJak (Hususi) - Gençlik 
len tor yuvalarımızdan Erg~
ffal~ 0.n ldmanyurdu kulübü 
no~vı salonunda (ZAFERE 
\'aff lcRU) adtndaki piyesi mu
sa 8 ıyetfe temsil etmiş, mü-

lllerc b 
alaka . aştan sonuna kadat 
Ze . ıle takip olunmuştur. 
ij n~ın bir program davetliler 
l.erınd b 

sın k e u temiz spor yuva-
taı.\ arşı sempati duygularını R c enıiştir. 
0nıanya kralının 

seyahati 
v Bükreş 17 ( A A ) - K 1 
"•rot' . ra 
nası dun Varşovayı ziyareti es-
kat n da kendisine l 1 kişi refa
lia . e. ecektir. Bunlar arasında 

n~ye . 
r1 M nazırı Antenesko, Sa-
Qı~d fareşalı Urdareano ve Milli 

a aa .. t Clat mus eşarı general G • da ••• a,,. 
· eneral Metaksas 

Atioa 18 (A A . 
>.!ttaks .. . ) - Başvekıl 
liylc ~s dun akşam hava yo-

llıaiJe t•na~a clönmüştiir. Mu
Yapıl ~ Epır halkı tarafından 
Jcrd hlış olan coşkun nümayiş .. 
sıa e~ son derecede mütahas
llliııt? rnuş olduğunu beyan et-

" ır. 

Anıerikaııın teklifi 
Va · 

ticiyefıngton 18 (A.A) - Ha-
dt\'f 

1 
nezareti bütün denizci 

1 et erd h ar10 k . en zır lılarmdaki top-
"ak t al.ıbrelerini 14 pus ola
ltnı· ahdıt etmelerini talep ey-

ış oldugw U b'ld' . t" nu ı ırmış ır. 
oı .......... ... 
Ottagunluk imtihanları 

l~ . tnektepl 1 li 1 d .. t . lllıt"h ere se er e soz· 
l..~r. l.anlar bugün sona ermek-
~a ~ler~e olgunluk imtihan
, .. oıt\lnl kesı. günü baılanacaktır. 
t~'ttek vu ırntihanları iki hafta 
it e d'· · ort temmuzda bitecek-

t'E'NI ASIR --

K. Antant .devletleri konuşmaları 
Mülakatların· en · mühimi Sovyet Rusyanın 
beynelmilel vclziyeti, Alman yanın orta A vrupada 

takibe başladığı siyaset teşkil etmiştir 

-
BAZAN masal 

MI şal 

Zamanında değil 
Deniz naldiyatmuı çokluğundan, ber 

çeıit arabaların bolluğundan dolayı da .. 
ima kirlenmesi zaruri olmasına rağmeaı 
doirusu ya bmirin temizliği bir çOk te
hirlerden üstündür denek hiç te müba;. 
liga dniİf olmayız. . 

Ancak bu temiilik tatbikab çok 2a111an 

yerinde olmuyor. Bunun· da sebepleri 
fUdur: 

1 - T enıizlik amelelCT~, itlerini 
eyi anlayrunamalan; sırasız ve zamansız 
hareketlerinden do~.:.n urarlan idrak 
edememeleri: 

2 - Bu amelelerin hareketlerinde 
çok serbest ve konturolsuz bulunmalan. 

Çünkü : Günün her saatinde bilhassa 
büyük caddelerde dolıqan eli süpürgeli 
ve faraşlı ameleler küçük bir çöp için da· 

Budnpcşte, 18 (0.R) - Küçük an- Paris, 18 (ö.R) - Fransız siyasi rna- Yugoslav, Çekoslovak ve Rumen ban- ait meseleleri hallctmeğe uğraşacaklar- bi uzun bir sahada mütemadiyen süpür· 
tnnt devletleri başvekilleri B. Stoyadi- hnfili üç küçük antant "başvekilinin mü- dıralı üç ronıdrkör vap~ takip etmek- dır. ge sallıyariık bütün tozları yerden kal-
nôvic, B. Tntarcsko, B. Antoneskonun :1.akcrelerinin neticesini meınnuniycile te idi. Yugoslavya küçük itilafın menfaat- dınyor, eyilik yerine bilmiyerek fenalık 
Bükrcş mülakatları ile Tuna üzerindeki knrşılamakttıdır. Nc~cdilen tebliğde Dünkil ıniilakatlariylc küçük itilaf !erini ve teşriki mesaisini dalına göz yapmış oluyorlar. Bunun behemehal icap 

müliikatları etrafında gazeteler neşri- ki.içük antant pnktını zayıflctmemcı. .. ve devlt>tlcrinin üç hiikümet TCisi üç Jev- önünde bulundunnnk suretiyle ken- ett~. ~~.~de önün~ geçilmesi lazımdır. 
Iet arasında süren tam ahengi bir kere d" · ·ı ı ı · ~ · b" kild Duıunuyorum ki : Sokaklann, cadde· yat yapmaktadırlar. aralarındaki iş birliğini tam Olarak mu- ısınc aı mcse e erı en ıyı ır şe c • .. •. .. • ha • •• 

kl··1c;·u·k daha tebarüz ettirmek istemişlerdir, . . lerın &upurulmcsı ssaten gecenın muna· 
Gazeteler, bu mülfıkatlardn _ hafazn etmek azmini görmektedirler. halletmıştır. Bu tarzı hareket Roman- "b b. akü" d imal h uhak 

Bu mi.ilfıkntm son seneler zarfında Av- sı ır v n e o ı veya ut m . 
antant devletlerinin, siyasi ve iktısadi B ı d 18 (AA) - Avrun · ya ve Çekoslovnkya tarnfınd:ın takdir '--'- •. d'" 1- .. ul mal d 

e gra ' . n1ansı ... m,.. siyasetinin gerirdiği feci karışık- ıur.• gun uz azımsa once s an ı ar 
münasebetlerinin tetkik edilmiş oldu- b ld · · -r- - ~ edilrnlc: ve B Hodza bu hususta de- U ı ha i irıyor: lıklar içind sulh siyasetine sadık ka]- "" ' fak tefek çöp er ve yvan gübreler.' 
g'iunu yazmakta ,.c mülakatların en mü- Kladovoda pek samimi suret•- se- mic:tir ki· • t dikkatl" • t kald caJ ı.c IDI§ olan küçük itilaf devletlerinin müş- ·~ · ile gaye 1 e oz ımuya 

himini Sovyet Rmwanın beynelmilel va- lamlaşmnlnrdan ~om~ küçü~ .itilaf dev- terek faaliyetlerini..a ınkişafında yeni - Yug~sl~vya ile. ko~~ları aı:sm- surett~ alınmalı ve bu.bu~t~ amele ikıu 
ziyeti ile Alnınnyanın uı1a Avrupada Jetlerinin ba~-vekillerı _hep. bırlıkte «Kral bir merhale leşldl edeceğine .şüphe edil- daki munnsebetlenn ıyıleşmcsı ne- ve dauna kontrol edilmelidır ki : Mev· 
takip etmeğc başlamış olduğu siyaset Karo} Il> vnpuruna bınmışlerdir. Vapur memektedir. Ayni zamanda küçük iti- ticesinde küçük itilafın dağılacağını id- simin bunaltıcı sıcaldan arasında terliyen 
tcşkıl elnwkte olduğunu kaydetmekte- halkın şiddetli alkışları artısında Bazi- laf devletleri kendilerini ali'ıkadar eden clia etmek inanılmıyacak derecede bir rimiz de milyonlarca mikroba yuva ol· 
dirler. ıı.gh istikametinde hareket etmiştir. 1 muhtelif beynelmilel milnascbctlerc safdillik olur. maktan kurtubun. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetler Rusyac(a bir tebliğ · neşredildi 

Konlrola devam Letonya haricifenazırınınMoskovayı 
etmiyecek 

L<mdra, l (A.A) - İyi haber alnn 

mahfill"r Sovyet hükümetinin İspanyol 
sularını kontrol eden dört büyük dev-

let arasında geçen cumartesi günü hfı

sıl olan itilafı tanımak istemediğini bil
dirmektedirler. 

Par is, 18 ( ö.R) --- Kırk saatlik 

hafta mesaisi hakkında işçi konfe-
derasyonunun vermiş olduğu grev 
kararının tatbiki 23 hnzirana tehir 

ziyareti büyük dostluk eseridir 
Yapılan . görüşmeler 

•• •• ederek 
dostluk havası 

birliği teyit goruş 

icinde 
' 

cereyan 
edildi 

1 

H. OK. 

Dersim hareketi 
mevziidir 

-Baştaraf ı birinci ıahilede
Dcrsim tam<ımiyle boşaltılac-ak. bu· 

rada vckill<.'r he~ etinin karrırı olma
dan, müsaadesiz kimse oturamıyacak
tır. 

Mcmlcketın dıgcr köşelerinde ycr-
Jcştirilecl'k Dcrsimliler ev, ev dı:ığıtıla· 
cak, Der!.imde verçi ve askerlik i§leri 
düzene konulacaktır. 

İı:;tanbul, 18 (Telgraf) - Basvekil Js. 
met Inönü, teftiş maksadiyle.. Elfızb 
yolunda seyahatlerine devam etmek
tedirler. Bu seyahat başvekilin evvelce 
memleket içinde yapmağa başladığı nor
mal gez.ilerin devamıdır. Sayın Baş
,..ekiL,ş:rrk, vilayctlcrinin iktısa<len kal
kınması içın teftiş edeceği mıntaka1ar· 
da iktısadi işkrlc de aiakndar olacal.
lardıı". 

Başvekıl bugiın Kayseri ve Sivas-
tan gcçmi!l ve mülki, askeri erkim tara
fından hararetle selfimlanınıştır. 

İsmet İnönü Tuncclide, umumi mü· 
fettiş general Abdullah Akdoğanla bir
likte tetkıklcrinc devam edeceklerdir. 
Islahat programı üzerinde icap eden 
tedbirleri alacak, yeni direktifler vc-re
cektir. 

lstnnbu1, 18 (Telgraf) - Şehrimizt> 

gelen Adliye Vekili B. Saraçoğlu Şiik
rü Dersim hadiseleri hakkında beya-

-._ edilmiştir. 

l~·~_... .............. lilll .. lllmliiml .... lll!lllmli::lllaillE :lllmMl·--~I"" 

ÇEŞME PLAJLARINDA ' ' Sofya, 18 (A.A) -- Veliahtın do- idam cezaları müebbet hapse, mü
ebbet hapis on beş seneye, on beş se· 
ne hapis on iki seneye ve on iki se· 
ne hapis te keza on bir seneye indi· 
rilmektedir. Üç seneye mahkum 

edilenler kamilen tahliye edilecek-

PALA 

Paris, 18 (Ö.R) - Deut-
. schl~nd hadisesinin halli, Al·· 

man erkanı harbiye reisi ge· 
neral Bek 'in Parisi ziyareti, 
Alman hariciye nazırı BM'Gn 
Von Neurathın yakında Lon· 
draya yapacağı seyahatle Av· 
rupa siyasi havasında bir ya
tışma müşahede edilirken Al
man matbuatın4a Çekoslovak
yaya karşı şiddetli bir hücum 
açılmıştır. Bu neşriyatın vesi
lesi D.N.B Ajansı tarafından 
neşredilen bir tebliğdir. Bunda 
Çekoslovakyanın bir hudut 
istasyonunda B. Hitlerin resim-

B. Bek 

ğumu münasebetiyle hükümet 
neşrettiği bir karanamede bir mil
yar 100 milyon levaya baliğ olan 
vergi bakayasını ve para cezaları
nı kaınilen affetmiştir. 

Diğer bir kararname ile de her 
türlü suçlara şamil olmak üzere 

son Te§riode evinde yapılan 
araştırmada bulunan vesikalar 
Çekoslovakyada bir nasyonal -
sosyalist partisi kurmağa ça
lıştığmı isbat etmiştir. Fakat 
mahpusun fena muameleye 
maruz kaldığı doğru değildir. 
20 mayıs 1937 tarihine kadar 
muntazaman cereyan eden adli 
takibat esnasında suçlu hiçbir 
zaman şikayette bulunmamıştır. 

lerdir. 

Bu bir manevra sanılmaktadır. 
Bu manevranın gayesi ise ya 
Çekosfovakyaya karşl bir hü
cum hazırlamak, yahutta Lon· 
dra ziyareti arefesinde, Alman
yaya hiçbir tavizde bulunul
mazsa, faaliyetini merkezi 
Avrupayn tevcih edeceğini 

hatırlatmaktır. 

ao Ha . 1(0 zıran 337 pazar gUnU açıhyor. 
"e y~pl\ sabah lrnhvaltısr, öğle yemeği, akgam yemeği, 
hit oı~': kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo da-

0 N gu halde 350 kuruştur. 

lerinin parçalandığı ve 9 son 
Teşrin 1936 da Pragda nazi 
tahrikatı ithamile tevkif edi
len bir Almanın hapiste işken
celere maruz kaldığı bildiril-

rının Pra~da şiddetli bir pro· 
testoda bulunacağı bildiril
mektedir. 

Resim hadisesine gelinc-e, 
hudut istasyonlarında buna 
benzer hadiseler daima olabi
lir. Hitlcrin resimleri Çe ko!
Jovakyaya giren Alman gaze
telerinin her nüshasında var
dır. Bu sebeple bu hücumların 
laid>ir muhik sebebi voktur. 

Prag'da siyasi mabafil az 
çok endişe hissetmektedirler. 
Fakat bir iki faraziye haricindı 
diğer bir ihtimal de vardır: 

BETç· GÜNDEN FAZLA KALAN AİLELER 
fN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. 

mekte idi. Alman gazeteleri 
bu hadiseleri ele alarak ateş 

sefi-

Pragda ise yarı resmi Alman 
Ajansının neşriyatı kati olarak 
tekzip edilmektedir. Resmi 
rnahafilde şu izahat verilmek
tedir: Bahsedilen Almanın tev· 
kifi haklı olarak yaJ>ılmı hr. 9 

Almanya, itidal istikametinde 
bir teşebbüs yaptıkça, diğer 
taraftan umumi efkarını heye· 
can içinde tutmak için böyle 
manevralara baş vurmak iti-
adındadır. 
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dolayısiyle Gençlik a ina 
yapılan cinayetler Bir reca 

Edilecek tuzlu B k ) k • k 
ihraç Kangütme 

ma J_Jaler ,·~, l•n a an ) yenı an unun Değerli ilb::ı:ız Fazlı Gülcç'e 
UUj 1':' j Damarlarımızda dolaşan kanın ~ıı' 

MlLLl ROMAN SAYI : 6 Yazan: V. KEMAL ı k • l • ı v gmlıiı vücudumuzwı her yerinde bisSt° 
~qne dağlannda taburun karagtıhına lkct halinde idi.. Veri ece prlffl er a l azır ıgını yapı J' or diliyor. Atçılık tarihinin biricik önd~ 

Jiden bu h ey' et silahlan aldılar. Galip Yunanlılar dehget içinde kalmışlar- İnhisarlar genel direktörlüğü tatbik leri bulunan Türk kanı bizi atı ıevınbit' 
beyin çiftliğinde silahlan bırakarak Ala- dı. Mütem:ıdiyen lzmirden imdat, kuv- mevkiine giren tuz knnununa göre mem- Adliye bakanlığı kan gütme se- dürmek istiyen kimselerin bu karar- ve ona derin bir imanla baiJanmak 
tehire döndüler. Ayni gecenin sabahı vet, silah, cephane i tiyorlardı. Sanki leket içinde hazırlanıp tuzlu ve sala- bebiyle işlenen fiiller hakkında tat- Iarına alet olarak adam öldüren ve- sini veriyor. Aayanın bozkrrlarınd• ~· 
ilk kurşun mevkiinde bozulan, ba;ılnrın· karşılarına kolordu dikilmişti.. Hlllbuki munı halinde ecnebi memlek etlere çı- bik edilecek olan kanunun yürü- ya öldürmeğe teşebbüs edenlerin rihin her çağında at oynatan ecdad~ 
da Hamit Şevket ve Tahir olduğu ~~lde ~uvvetle.rin .~ek~nu yüzler rnkkamı ile karılmakta olan peynir, zeytin, balık, tüm hazırlıklarını yapmaktadlt.Ka- birinci ve ikinci maddelerde yazılı zın bize yadigar bıraktığı kanla atı şef• 
Ala§ehire gelmi.şl.erdi. Bun~an~ ~elış~ ve ıfad~ edılebılı:dı:: .. . 1 deri ve barsak gibi maddelerin haz.ır- nun, memleketimizde cinayP-i1erin derecelerdeki akrabalarından cü- mek ve onun üzerinde bu ulusal ıpol'll' 
bozgun Alatehınn manevıyetı uzerınde Bır ak~am ustu guneş batarken S:ılıh· }anmasına sarfedilcn tuzlar için veri- en büyük sebeplerinden biri olan rüm işlendiği zaman f .. ilin evinin ınuzu ilerletmek bizim için ne kad-1' ft' 

tesir yaptı, mevcut silahlar toprağa gÖ· tiye giden k~v~etimiz kararg~hını kur· lecek prim miktarını tesbit etmiştir. kan gütme meselesini kökünden bulunduğu köy veya kasaba veya vinçli oluyor. Bu sporun öncnıini ~ 
müldü • 1 mu;ıtu .. Bu kuçuk kuvvet teçhıznt ve el- Peynir, zeytin ve tuzlu balıkların şekil kaldıracak önleyici tedbirleri ihti- şehir içinde ikamet edenlerin de dan bilen sayın büyüklerimiz, gençlİP 

Ödemişliler, Bekir Samiye iltihak et- bise itibariyle intizam fikri veriyordu. ve hazırlanma suretlerine göre verilecek va ettiğinden bakanlık bunu husu-1 takdir edilecek lüzuma gore nakil- en cnn ahcı noktasını, en eri§ilmes ~ 
h 1 Ali h d. s B 1 I_!_! k dil . • l •-:-d "" mek üzere Eşmeye gittiler. Milli bir eye- a ıyen, art. intepeler hattı mi • primleri yazıyoruz: si bir alaka ile takip etmektedir. lerine karar verilebilecektir. l IUD.l en erme Vel'llll§ er, u;uw- ~ 

can var fokııt tereddütte gizlenemiyor. 1 li kuvvetlerimiz tarafından tutulmuştu.. 14 kilo hesabiyle bir teneke beyaz 1 Kan gütme davasının esası şu- Kan gütme saiki ile adam öldü- S1f ÇDUU' Bulvarında Atlıspor kUI 
Bu sıralnrda çerkca Etem b~ alb arka- 1 Alaşehi~, ~alihli, Egme, Kulada teşekkül peynir için 2,5 kilo, 100 kilo kaşar pey- dur : ren veya öldürmeğe teşebbüs eden- aÇ1111Jlarda. ~ 

d~iyle K~şcu ba~. 1:-'r~fin koyun~annı 1 eden_ mıl!ı k~v;:etle~ mü~afaa h~kuk. ~e- niri için lS kilo, 100 kilo zeytin (mah- 1 Her hangi bir sebeple öldürül- ler ve kan gütme saikine vakıf oldu- 1 lzmirimizin değerli eğitim ocakl . · 
ramak üzere Salihlı cıvanna gelıyor.. l~~kullerı, buyuk bır azım ve ıman ıle sulü tuzlamak) i in 12 kilo, 100 kilo sa- müş olan kimsenin kan hasımların- ğu kim'selerin tahrikine vasıta olarak Y~tiı~en gençler de yin.e b.üyükl.~ 

Tesadüfen (Ahmetli) de Yunanlılarla 1 du~manla çarpışan kardeşlerine yardım lamura ze tin i ~n 3 kilo, 100 er kilo dan olan erkekler kan gütme anane- bu suçları i§liyenler ve bu saiki bi- zın himmelile atlıspora girmiperdir· • 
müsademeye mecbur kalıyor. Ve ondan ledıyorlardı.. to ik lak~ ?1. 29 palam t lak sine göre öldürülenin bizzat intika- lerek suça iştirak etmiş olanlar hak- orada bir buçuk ay kadar çalqma;. 
sonra da koyunların Kula istikametinde Bu aıralarda (Aydın, Soma, Ayvalık) d r . . e 28ası ılçın t 'k u _ . e~- l k b . f d ld k d d hku ld ki nunda değerli neticeler almıılardır. 1İİ 

.... ··1d .. w ...... v • Et de ko m·ııı·ı te" ._,_··ıı . t .. . .... d ·ı ası ıçın ' pa amu amıyarıgı ıçın mını 8 ma mec urıye ın e o u- ınk .a.) a m.ad m o ub an cezanbı.n gençlı'gıw•, Tur'" k t·'cbeu·, ye•;~mekle bet" goturu ugunu ogrenınce em • ı ,..eıuı;u en eeaauı ettıgın en mı • 34 "k k _ . . 40 l ... . ed 1 f 'l .. • l . l w ~ 

1 1 
• d "" .. r uh ~ . E h d ' torı arnıyarıgı ıçın ' pa amut gunu zann er er. ı ı ış emıs o an çe tın mesın en veya u cezanın ır be b lu.sal bi b ak ~ 

yun ann PC§ erme U§Uyor. ı m asara çen en ge avzasın a ta- karn w • • 20 çal h I dl" t k" d'l .k ··1 suretle du""şmesı"nden sonra nakiller h rk u u . sdpoı-u.. ç U' .mıyor~ ... 
B .. d Al ehi d ··bala" üalı marnla t s·· .. b ti K l vonozu ıyarıgı ıçın • pa er suç unun a ıyece a ıp e ı ere o - la kti er eıten zıy e onem v-.....,.or. u muaa eme a~ r e mu e- nmış L. utun u gayre er e es. bal k . · 25 k 1 . d .. ··1ın·· l b" h · --,, 

b• kild . 1 E d t edi IBozd - d ilt· h ı.• ·-•-=--fı nevi taze tuzlu ı ıçın , o yoz bı- uru u~ o mnsının ır e emmı- yapı ca r. 'ı ab sevmek ona __ .ıat ya.ı=-a"ndır da oO' 
ır fe e ,ayı o uyor. tem ave • agın a m ı areıı..atın ı.~ na . . . . . k Meıaf • ta • • ecu ~ 

I! t . 'I. lt d if"hlar rıkaruıyor, saik oldu rlnCl tuzlaması lÇln 40, kolyoz tuzlama- yetı yo tur. enm yını d 
uyor, opr~ a ın an s a " . . . 38 hamsi öld .. ··1 • k l l.. Eğer bir kan gütme cina- an.. ...J 
( 45) süvari Etemin emrine veriliyor. Alaşehirli Mustafa, Alasehir k.uv· sı için 60, koloridye ıçm ' . için ur~ enın. anını~? ınması a- Bir buçuk ayda haftada bir çal~ 

- li · 35 usk · · 24 Id ih tle katılın k yeti yapılacağına dair kuvvetli ama- fi' 
Salihliye gönderiliyor. Bu adam da bu vetleriyle Bozdağma gelince {Poslu Mea- 36, "torinaz iç~ ' . umru ı~ın .. ' zım 0 ugu c e . v~ya an ile güzel neticeler elde ettik. Buıuı 
suretle milli teıkilat arasında kendi ihti· tan efe) Birgiden çağmldı .• Bozdağına sardalye, kılıç, istnvrıd ve mersm ıçın ak .... rabalanndan .. he .. r .h. angı.bır erke- reler bulunursa Cümhuriyet müd- büyiilderimize göıtermiye her ~ 

31 beh h 1 ld 1 deiumumisinin talebi ile agıw r ceza ... d • Yal b" • .. b' •·ta -'1 
r }arını temin için yer almıı bulunuyor. getirilerek milli kuvvete ilhak edildi. 30 zar, kuru çiroz !ç~. • sazan. turna, gın eme .a '? uru mes.ı .şarttır... .. . ama eyu. nız m uzen ar no• .... 

Bu sırada miralay Bekir Sami ~e • Ali Orhan ise Keles milli müfrezesini yayın ve yılan balıgı ıç.m 42, tatlı su lev- Bu 9ebepledır ki her katılı, muka- işlerini g~lreb~lmahk~emecSae l~~linl~ O da, çah§mıya büyiik, çok büyük Ö~ 
den evvelce elde edilen (250) silahla teşkil ediyordu.. ihtiyat zabitlerinden reği, incl, kızılkanad, akbalık, çapak, bil katiller takip etmekte ve bu ha- karar verı e ı ece tır. wııyet ı cimiz olduğu halde tetkilatın buna eJ' 

derhal Salihliye hareket emrini veriyor. 
1 
lsmnil Hakkı ( .. ) Kasabalı (Ali Riza) karagöz, sarıgöz, kefnl, deniz .levr~i lin ailelerden birisinde eli silah tuta- mahkemenin yakınında ceza mah- vermemesidir. Büyük bimmetlerle 11~ 

Ahqehir eşrafından Paşa oğlu ve (Zühtü) beyler de milli ııuurun gö- için 17, sazan havyarı tarama ıçin 23 cak erkek kalmayıncaya, yahut o kemeleri usulü kanununun hüküm- Atlıspor kulübü çalqmalarmı ancak dı;ıt 
Mustafa beyin kumandasında bu- nüllerde yanan ilk me§alesi idiler. l kilogram. !memleketten göç edinceye kadar yıl- leri cari olacaktır. 1at üzerinde temin ediyor. 54 fa8) ~ 
lunrın bu müfreze de Mütevelli oğlu Ha.- Diğer taraftan (Sursallı) 1ı lsmail efe Ecnebi memleketlere ç~ılan pey- larca sürmekte olduğu görülmekte- Haklarında nakil karan verilen- olan kulübün ancak diğer zanuuıl~ 
cı Himmet oğlu Eaat, lsmail Hakkı, Ka· kendi civar löylüleriyle {Halkapınarda) nir, zeytin, ve balıkların ihraç edildiği dir. ler, evlerinin bulunduğu yerden hayvanlardan istifade ed~biliyoruz. M~ 
ra Çavuş. Delilerli Hasan Kiılıya ve da· ! bir müfreze teşkil ederek Bozdağı cep· ı tevsik edilmek suretiyle tesbit edilen ' Kanunun ana hükümleri beş yüz kilometreden daha az bir tazam devam edegelen 114 talebe içil' 
h bazı Alaşchirin münevver kıymetli hesini tamamlnmağa uğraşıyordu. miktarlar üzerinde~ her. kilo tuz için Yeni kanun, bu kötü ve iptid~i mesafe dahilinde oturamıyacaklar- bu faaliyetin azlığı tamamen göze ~r 
gençleri kumanda mevkiini almı~lardı. I Artı~ B~z~ağı milli kuvveti merkez yüz para prim verilecektır. cemiyetlere has olan itiyatları büs- dır. Bu mesafe dışında olmnk Üze- yor. Darnarlanmızdan tıııan sporurt (İ' 
iki yüz kivi ile Salihli cephesine hareket Bozdagı koyu olmnk üzere tamamen te· I Dış memleketlere çıkarılmnkta olan bütün ortadan kaldıracak olan kat'i re istedikleri yeri kendileri tayin ede- gınlığı bizi. biz gençleri çok daha f~ 
edildi. O gün Ala~ehir ilahi bir manzara §Ckkül etmiııti .. Ala~hirli Mustafa bey, deri ve barsakların hazırlanmasında ne h"'k'" l • "ht• tın kted" K bileceklerdir. j çalıımayı, ulusal porumuzwı ileri~ 

r. ··r .... N "f .k __ _r ı~- 1 ceğ" . 'd u um erı ı ıva e e ır. an K .. 1 1 . d . • • • paiıS" 
nrzediyordu .• Minarelerden salalnr verili- ~me mu tusu azı efendi, İzmirli la- mı tar tuz :saı-1.ı ı.u.ımge e ı, ıçen e .. • l d "'ld"' .. 

1 
an gutme mese e erın e ven- mu temın ettirmeyi emrediyor. '°' 

H ık kakı d-k··ı .. '-b" ı ı f ( 150) ı.· rf · ct...1"-1- dil k tuzl balıkl gutmesıy e a am 0 uren veya 0 - len hu00ku··m kat'ı"lecttı"kten sonra b" • 1 d iftih d n ıc yor. a so ara o u muş teıı.. ır a ı- mail e e, ve "ı§İ maiyetleriyle bu sa ve ıs,u~ e ece u ar d .. .., bb .. d ha :ı ızım ça ıımamız an ar uya • 
yordu.. Gözyaşlan arasında bu minimini minimini kuvvet düşmanla mücadeleye için ne kadar prim verileceği genel di- urmege t~~e .. u~ e enw veya ~- nakilleri lazımgelenler hakkındaki duyan ıiz büyüklerimiz elbette bu Çll~f 
kuvvet yola çıkıyordu .. Eğer silah bu- 1 filen başlıyacaktı .. Birgiyi alan düşman. rektörlükçe ayrıca tesbit olunacaktır. kasını bu cu~mu ışle~ege ~et~ı- karar Cümhuriyet müddeiumu- mamıza - şimdi)e kadar kolaylıklnr.~ 
lunsaydı bu kuvveti binlere çıkarmak Bozdağını da işgal etmek üzere hazırla· •• • .. • •• ren veya tahrık eylıyen kımsemn misinin talebiyle duruşma yapıl- terdiğiniz gibi - bundan sonra ~a .bu fıd 
İ§ten bile değildi. nıyordu.. 24 Saatte cÜrÜm işlendiği zaman bir dam al- maksızın hükmü v eren mahkeme ta- kolaylıklar ve yollar gÖstereceğınt.ıC 

Ayni tarihte Bekir Sami Bursaya ta- Poılu Mestan davet edilince ilk eö- 24 saat içinde §dıirde üç hırsızlık tında yaşıyan kardeşleri, kan veya rafından verilecektir. !zaman kalben eminiz. • d~ 
yin edildi. Bu minimini kuvvet Salihli zü Alaşehirli Paşa oğlu Mustafa aldı : iki. dö" •• b" ___ L l 1- b" kocası ölenin bulunduğu yerden Bu karar aleyhine tebliğ tarihin- Söylediğimiz gibi teıkil.atın ııın bı1. 

• • • 1 • r. _ .. 1 ve vuıme, ır NTDO§ u .. ve ır ba k . . . ır 
c.~~~esm~e yerını a ~ı~b. ~me muf-

1 
__ Mestan efe: bütün Türk milleti yur· de haneye taarruz vak'aaı olmu§tuı. ş a bır yere nakledıleceklerdır .. den itibaren bir hafta zarfında hak- 1 ~lığı dolayaail~ ~u ulusal ıpo~u:dse 

tusu Naz.ıf te altmı;ıı kiııılık hır kuvvetle dunu kurtarmak için aüUha aanlm~br.. .. .......................... u............ F aiJler bu dam altında yaşama- larında nakil karan verilenler tara- tun talebeler ııtırak edemedik. B ~ 
Salihliye geldi. Bu kuvvetler taarruz Mustafa Kamiıl (Paga): Anadoluda mil· verildi.. salar bile cürüm işlendiği zaman fa- fmdan itiraz olunabilecektir. itiraz hepimiz mahzunuz. Lakin ilerde b 1" 
için kafi değildi. Çetecilik için ise Boz- 1• k ti" b" ·· • ld H h ld 1 Akçakmnkta toplanan ( 150) kişi- ·ı· .k ~L b l d w k"' .1 b h b" b gençlik bunu üzerine almak için bel< 

1 

ı uvyt n ır gunegı o u.. er a e . . . k . ı ın ı ·ametgGUlının u un ugu oy yazı ı e veya u ususta ır za ıt 
1 

ak beki' 
dağ mıntakası en müsait .görülüyordu... . • b" h .. k.. k I k T .. k lık kuvvetimız a §Qmdan ıtibaren hazır• k b h. . . d ak I ak .. ] k yor sabırsız anar ıyor 

. mıllı ır u umet uru aca . ur yur- 1 w b 1 T 1• h veya asa a v eya şe ır ıçın e otu- var ası yapım uzere o aca tır. • d et 
Bundan sonra Mu~tafa ve Nazıf beyler el d k . 1 __ , k d d~ ıga n~ adılar. , aarruz p anı azır· k d dl ak I . l .. . hk d 'ı Diğer arkada~larımızın ve evaın 

k d l B d 
w h k til un a tc ınsan ,..wıncaya a ar ı,ıJ- 1 d ran yu an a a arı geçen y ın- tıraz ar uzerıne ma eme uruş- ek 

1 
_,_. 1• ,_ (fn~l.ı' 

ve ar a a§ an oz aga are et et er.. w . . . an ı.. k k k . B m le o an genç mCA~ep ı arı::a 

• . 1. 1 .1 f . d . 1 p 1 mania çarpı~mnga karar verilmıştir. Ka- G 8 . • • • • 1 d !arından ve amca, dayı hala, tey.ı:e ma yapara arar verece tır. u d • b"" ""'-l . • d bilbşf 
zmır ı smaı e enın yar ımıy e os u ece ırgının ıçıne, ev ere, me rese- • • ka I c·· h . '"dd . mızın a ma ıaz uyu. ... erunız en, 

M ( ) f d b d k 
rargahımız burasıdır.. 1 I-'·l 1 f d .1 . . , yeğen, kaynana veya kaynatasın- rar ar um urıyet mu eıumu- 1 1

. • b" .. k d 1 0 de' es tan . • • e e e un an sonra ı· . w ere, mezar ~ ara yer eıten e aı erımız . . . . . . -:-·. . sa genç ığin uyu ayanıcısı o a 
l 1 _ .. B d w d k" 1_ Ceph yı (Akçakmakta) kuracııgız.... baht . t k .. ul dan her hangı bırının de takdır edı- mısıyle haklarında kal'ar verılenler w 1. ilb F lı c··ı 'ten bu ttf 

zan arını top ıyarııK oz agın a ı ~uv· Allah b . . l d" ısa eyın a et açma uzere pua arı· l k 1.. .. k"ll . k f d . l b"l k . ger ı ı ayımız az u eç ~ 
.1 .h k til ızım e ır.. . . 1 d" Sabah 8 . • • .1 •. ece uzuma gore na ı erme arar tara ın an temyız o una ı ece t!r. kil•t iJ 1 tilın . . •. m· e ;alJP' 

vete ı tı a et er. M""f .. N .f A k d l na gnnuıı er L ırgırun yeşı or· .1 b"J k . B k b'k ed"I w. a m er e csım, onu uzer ••. 
u tu azı - r a aş ar, en ı ...... k 1 .. 1 il .. 1 .. h vene ı ece tir. u anunun tat ı ı ecegı yer- t _,_t.• t•=- ••• 

1
• Elbette ,.. *** ı tüsunu ırmızı a e e sua emege azır· . . , . erat\Kı e ux-mesını ıs ıyoruz. 

H k h sonda zafer biz.imdir. Her namuslu l '-ahr · 1 k"" .. k k.~ .. k Kan gütmek 8Uretiyle adam öl- lerı Bakanlar heyetı tayın edecektır. d b" • 1.k d~ i &yeyi tt.mamlamak. ıçın Alace ir· ı nnan '" aman ar uçu , uçu grup· yın ayanıcımız wm genç ı ve _ .. 
" dini bütün Türk d l w JY de bıraktığımız beş gencin vaziyetine üşman a vuru§mag.a 1 lar halinde gözlerini kırpmadan bekledi· E . b. • lanmızda dolfl§an kanın ve.-diğİ h~ •..lf' 

avdet edeyim: mecburdur .. ölüm insanın ba§ınll bırller.. srarengız ır cınayet mma bu hamiliğini bizden esirgetW~ 
Ala§ehirden U§ak yoluyle f_omeye kerre gelir. Allah ve Peygamber bizi sa· llk İşareti, hücum emrini Poslu Me... ceklerdir. Kendilerini yine aençlilc ~ 

giden ödemiııli be§ arkadaş bütün mü- va~ çağırıyor. Şehit olsak Hakka ka· ı tan efenin aililhı verecekti.. Fakat Bir· B • F • d •• na ıelamiarız ,ı 
cahit kardeşlerini ornda bulunca sevin- vuşuruz. Gazi kalırank. bizl~re ne mutlu! !giden bir hain sefil menfaati uğrunda ır açıst uşnıanı ••••••11•••••••11••••••11 • 1 •••••••••• ' '' 

diler. Gönüllerinde büyük bir azim ve ~os~u ~lest~n efe - Benı fena >:~ı~~n lyur.duna ihanet etti. Bir casus ( 1) bir al- r B o R s A~ 
iman ile çalııııyorlardı. ı 5 ki§ilik minimi- çevırdıler .. lkı knrım. malım mulkum 'çak milli kuvvetimizin bu baskın hare- arı·ste katledı·ıd1· 
ni bir kuvvet teşkil edildi. gönlümü bulandırmıştı. Onlan koru-, ketini düşmana haber vermişti. 
Eşme milli vicdanın bir .kaynağı hali- mak kaygusuyle silahımı hırakmı§, Bi~- Dü~man bu ihbar üzerine mühim bir 

ne gelmişti. Müftü Nıız.if candan çalıFl· giye çekilmiştim. f.felık namusum bır ı kuvvet getirmiı ve abluka tertibatı al- • • • • • 
rak kendi akrubalannı milli kuvvete para olmuştu. Allah hepinizden rau 

1 mıştı.. Paris, 18 {D. E) - ltalyan façiz- şist aleyh tarından aldığı mektupta 
yazarak Eşme kuvvetinin bizznt başına olsun .. işte Hnk yoluna döndüm. Ne di- _ Bitmedi _ minin düşmanı olmakla maruf pro- Parise gideceğini, orada birleşme- Ç. 

Uz Um 
Fiat 15 

geçti.. lerııeniz yapayını .. Emrinize hnzırım. fesör Karlo Roselli bir cinayete kur- lerini öğrenmiş ve Parise gitmişti. 107 Esnaf bank. 
Bu kuvvetle Kulnya hareket edildi... Mustafa - Efe, Birgide düıımana bir (1) Birgiden Kabaraoğlu topal Hafız ban gitmiştir. 929 da Lipari adası- Cinayet çok feci şartlar içinde 13 B. Alazraki 

16. 12. 
17. 11. 

Tqkilat yapılarak mırumını kuvvete baskın yapalım . Allah yardım ederse ya- Mustafa mel'unu.. na sürgün edilen profesör bir müd- işlenmiştir. Esraren?.iz bir mahiyet 120 Yekun 
biraz dt"ha kuvvet eklendi.. bancılllrı Birgiden atarız .. Kuvvetimiz T h~ h be . p . . . taşımaktadır. Profesor Karlo Rosel- 442888 eski yekun 

Artık propagandaya ehemmiyet VC· çogwalırsa ödemişe hücum ederiz. as 1 detten rı. arıste ıkame_t edıyord_ u. linin O"e nç e.ai bir İngilizdir. Hadise-
B be d k d s ba c ~ 443008 U.Yekun 

riliyordu .. Binb~ı Tahir kumandası al- Uzun müzakerelerden sonra iki gün Dünkü sayımızda 11.kkurşun tefrika- era rın e ar eşı a tıno den sonra ifadesine müracaat edil-
tındn büyük bir süvari ku'\·veti de hare· içinde Akçakmaktan gece Yansından sında ismi geçen Mütevelli oğlu Bay bulunmaktaydı •• O da ölü bulun- miştir.. Zahire 

6
."a.75 

sonra sabaha kar§ı Birgiye taarruza karar Akif mürettip sehvi olarak Mıınavlı oğ- muştur. Bu zat ta tanınmış bir ta- Cinayette suikast kokusu var- 360 Ç. buR-day 6.1875 oc.ı 
( ... ) lzmirde ;andarmalık yapmq va- 1 lu Akif şeklinde çıkmıştır. Tashih ede- rihçiydi .. Floransada ikamet cdiv.,r· dır . • Bir kadının adı üzerinde tahki- 57 B. Pamuk 46 46. 

t~a~n~ın~ı~~~·~dd~c~n~a~ev~en~~fe~dn~kô.~r~bir;" ~za~U~L~~(~ .. ~)~Y~en~i~A~~~r~s~ah~i=bı=·v=·e~ba.şm~~u.ha~~rn=·=n=.~r~iz.~!!'!!!!!!'!!!!·~~~~~~!!'!!!!~~~!!'!!!!!!d~u~ .• ~G~eç=e=n~h~a~f~ta~l~.o~ı=ıd~r~a~da~b~i=r~· F~a~-~k~a~t~y~a~p~ıl~ıy~o~r= .. ~·~~!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~4=6=5=9~1~d~lo~y~a~p~a~k~5~6~!!'!!!!~5~~ 
A~k VP m ro .. " R"' ..... .. .,, 

• 
lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

········ · · · ···· ·· ······ ··················· ······ · ···················· · · ········ · ·······~ - Ne diye)im ... Bilemem ... Sadece 
bu ceset ve bu ölüm ve siz onun ba~ın • 
d •.. Bu vakal r beni bitiriyor üstadım .. 
Susuyorlar ... Girdikleri yollardan yavag 
ve yorgun adımlarla d!§anya çıkıyorlar .. 

ADLlYE BlNASI 
Taşları üzerinde, yumuşak, knlm, tok 

sesler bırakan methal basamaklarını 

tınnruuyoruz. Esasen daha tınnanma

dan <Adliye> kelimesi bize bulundu
ğumuz mevkii anlatıyor. Milruısı kadar 
geniş mevzulu adalet yurdunun ka
pısından girip çıkan insanlarda, bir
birini seyrelmek isteyen serseri bakış

ların minyatürü değil, keskin hat isti
knmetleri, inişleri var. 

Bu sırada .. Kapıya doğru sokulmak 
istiyen bir otobüs görüyoruz.. Kena
nnda sarı bir zırh olan bu otomobilde 
fehrin wnwni hapishanesine ait oldu-

ğu yazılıyor. Onun arka kapısın:ı kar
şı duruyoruz. Şimdi tamamen benzini 
kesmiş olduğu için, gözlerimiz kapı ka
natlarına gidiyor. Orası bir saniye wn
ra açılıyor. 

En evvela iki jandarma neferi sün
gülerini mavzerlerine geçirmişler, dik
katli duruyorlar.. Daha sonra bir gar
ruyanın kolunda omuzlan başının hiza
sında çökük, uzun saçlı ve siyah pele
r inli bir ndam iniyor. Ne kadar değiş
miş yüzü .. Vnk'alnra asina olan bizler 
için profesör SelI\.miyi tanımamak müm
kün m ü? 

Bol elbise kollarının önünde bir ke
lepçeyi gizleme hareketi, memleketin 
bu yüksek üstadına ne kadar acı birşey. 
Konuşulanlar ne kadar fena .. 
- Çok okumak hata.. lşte şu İngiliz 

villasının cinayetini yapan katil .• 

- Amnn .. Haydi kaçmnıyalım .. Mu- divenli methale doğru giruyor. Mübaşir kalabalığı yararak salonun iktirnn edecektir .. Avukatınız vc~·ıı, 
hakemesinde bulunalım.. CtNA YET MAHKEMEStNDE kapısına gcli~ or .. Ve şimdi sesi uğur- bizzat müda!aanızı yapabilirsiniz. (?ı• 
Başkaca, iki şahıs: Ağırcezıı mahkemesinin salonu o suz bir rnij.jdeci gibi koridorlarda reisin deiumumiye dönerek) buyurunuz. ,!_ 
- Katil herif.. Suratına insan bakar kadar kalabalık ki.. sözünü tekrarlıyor: Kara gözlüklü ve temiz yüzlU 

da bu vahşi tabiatın bu yüze nnsıl ya- tnsan havasızlıktan boğulacnk gibi.. - Profesör Se .. lU .. .miiiii! .. Avukat bl bir karakteri olduğu belli olan Jl1 
kıştırıldığıru anlayamaz.. Hakim yerinde kimseler bulunmadığı Hik. .. meeet!.. deiuınuml ayağa kalkıyor.. Bol ~d 

- Fakat hayret edilen cihet. Bir için herkes konuşyor .. Bu kalabalık ko- Bütün gözler şimdi salonun kapısın· cübbesinin içinde ne kadar heybcı.11 

türlü niçin bu cinayeti yaptığı anlaşı- nuşmanın doğurduğu ağır bir uğultu- da.. ruyor. J.I 
lamıyor. lu hava adliye koridorlarını doldurmnk- önde avukatı ve iki süngülü arasın- - Muhterem adalet eı·kfuıı .. 

- Dünkü gazeteyi okudun mu? tadır. da profesör .. Ayni sükfuıetlc maznun reis ve azalar.. .t 
\jı JI 

- Hep müphem sözler .. Zaten b.:?n Böylece saaUer geçiyor. . mevküne kadar onu götürüyoruz.. Tı- Elindeki kağıt tomarını heP 
birşcy bilmiyorum.. Bu cinayetle a!li- üç buçuk çeyrek var.. Konuşuldu- raşı uzamış, yüzü solgun.. Gözlerinde maınıştır. 1-

kam yok, diyor. ğuna göre, saat 3,30 da celsenin açıla- bitmiş bir insanın mecalsizliği var.. - Adaletin pek çok yeni bir JllC' ııı 
- Her katilin.. Her mücrimin da- cağı anlaşılıyor. - Kalkınız.. ve acı bir neticesi olan bu nıuhıılC~1 

yandığı nokta inkar .. Peki o kadının BeHiyoruz.. Heyecanla, korkuyla da- Makineden bir insan hükmiyle aya- nin adalet ve insanlık namına ~ 
ölü.<ıü, mükemmel kristal bir llihda koy- kikaları .. Bu yüksek üstadın akıbetini ğa kalkıyor: faasını yapacağım.. (Dönüyo~ ~ Jl 
mak .. Ve esrarengiz bir lAboratuvar te- bugün öğreneceğiz.. -Adınız? na) bu adam bir cinayetin fai!ıdır· t ~ 
sis etmek.. Hem.. Vakıt geldi artık .. Ve salonun iç<-'- - Sclumi.. öyle acı, öyle ürpertici bir c.intıY' 

- Ha .. Dünkü beyaruıtında .. Cina- risinde tek bir nefes ve tek bir bakış - Babanızın? Tnsavvur ediniz.. üç genç insn11ıtl 
yetin kendisi tarafından olmadığih1 bu- halinde bütün uzuvlar adalet sruıdal- - Mehmet.. müne sebebiyet veriyor.. Polis ,.~ 
na mukabil o cesedin meçhul bir ta- yelerine müteveccih.. - TevellüdünUz? tahkikat neticesinde de bunun. 1'0el 
kım eller vasıtasiylc kimyahaneye ge- Birdenbire bir kaynaşma oluyor. Son- - 1309.. icra edildiği, tutulan şahitlerin ifıı o'' 
tirildiğini, o da birşcy nnlamadan onun ra ayağa kalkmalar .. Muhakeme rc\ieti - Nerelisiniz? den de anlaşılıyor .. Biı· kere bU cC 
üzerinde tetkikat yaptığını söylüyor. içeriye giriye .. önde beyaz saçlı ceza - İstanbul.. ya iki cihetten gözlerimizi dike ti 

- Peki niçin haber vermemişmiş?. reisi, arkada Azalar, sonra müddeiumu- - Vazifeniz? Menfi cihetten, bir de müsbct ciJıC Jı'' 
- Çünkü, eğer polise haber verirler- mi •• - Şark ve garp kültürel enstitüsü Yani menfi cihetten dü.şünür}.cıı /. 

seymiş ilmi tetkikatının yarıda ve bel- Yine dakikalar geçiyor.. Muhakeme ordinaryüs profesörü.. lin tamamen masum olduğUJ18 ; ~ 
ki de kendisinin burada bir parmağı heyetinde fiskoslar.. - Pek ala. . Biliyorsunuz ki dördün- hm.. MUsbct cüıetten dUşüncreit etf 
olduğu uınnedilecekm.iş.. Bu sırada reis önündeki kırmızı dos- cü celseyi bugtin açıyoruz.. Bütün ada- mücrim ~·apalım .. Bu cünnil ıcsb ctıı l" 

- Bakalım muhakeme neticesi ne yanın kapağını açıyor. Tok bir ses: l let hükümlerinin ince tetkik ve tedvin- delfill iki tarafta da aynidir. OrtD 
olacak? - Profesör Selami.. Avukatı Hik- leri neticesi ve müddeiumuminin iddi- cürmU meşhut yoktur. 
Ağır adımlarla kelepçeli adam .-- 8lıet.. ası burtün hükmü adaletin tecellisine - Ritmedi -
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R.udolf a'dası 

Yirmi 

zaman keşfedildi ? K k 
ır genç kız dal2alar 

senedir göklerde uçan pilot Molokov arasında boğuldu 

'deniz faciası Bir ne 

Şimal kutup uçuşunu anlatıyor 

I\~ "'" lh~ . ~\ttık·· 
~ bitlta u onun bu baygınlıktan ayıl-ı Diye bağırırken, Akyakalıoğlu: 
~' b? türlüdür. - Kocakarı! ağzını, burnunu mua
~ «t~ağ ırdenbire kuru kafayı eline yene ettiğin efcmde bir hal gördün sen! 
~~ı: a kalktı, gözleri delicesine par- bize masal okuma! Kafa dediğin, daire 
h' $~ dediğin bana vız gelir. B~ sana kese
ııL ~ \.' ~anınızda, şerbete katılacak lerle akçe vadettim. Bu işi ben yapma
h~ b ~· Yalan söyliyorsunuz, bu dım. Şu senin baygın dediğin başımızı 
) '~ e\~de saklayıp, bnygm ne yap, yap kaldır! Bak ben neler ya
~~ hl! nlıp kaçacak ve istediğiniz pacağım sana! O da neler yapacak! 
l, ... ,~~zu~ Şerbete karıştıracak, ayıl- Acuze tirtir titriyordu: 
-~ ~ ~ger bunu söyledim diye - öldürecek misiniz? 
~ • dııir:nız olursa daireyi geçemc..z- - İnsan paraya kavuşursa ölür mü? 

l~ ~ ltork Ye geçen çarpılır ve ölür. Sana istediğinden fazla para verecc-

~L~ ı..,~~ç söz üzerine Akyakalıol;- ğim .. 
"1.l..1:. ~~ı ·· 1 • ~ l" f on erme bakarak geri Artık ne dairenin, ne kafanın sihiri, 

b ':"' \><ta;laıınknt Akyakalıoğlu: esrarı kalmıştı. Acuze bu zaaf ve korku 
~ i . ! diye haykırıp saldırdı. içinde Akyakahoğluna boyun eğdi. Ak
~~ ~fa;~e girdi. Acuzenin elindeki yakahoğlu artık bağırıyordu: 
tibı Ortıu~akaınyıp fırlattı attı, acu- - Bre leşini köpekler sürüyesi kal
'~ eUe • r~ dehşetli bir kelepçe tak! Ben kendi cfeme böyle hiyanct 
~fi~ atarak sıktı, acuze; eder miyim, illAvelakin ne dedin, ettin 

olanı biteni sen onun vUeı.ı.dundan kes--

Moder 
kızın 

nehri üzerinde on iki 
cesetleri bulundu 

tefsirleri 

Tında sıhhatin korunması işleTİne bll
hnssa büyük bir ehemmiyet etf edilmek· 
tedir. 1 9 1 3 senesinde ba§lan bata bü-

tün Sibiryada mevcut hastanelerde an· 
cak 729 yatak vardL 1936 sene!lindc ise, 

muş ve yatak adedi de bu hastanelerde 
4.384 e çıkmıştır. Bundan başka, garbi 

Sibiryn Kolkhoz ve Sovkholzlannda, 
1936 senesinde 302, seyyar hastane 



çocuklarımız 
• • 
ıçın 

,. -
1 Çocuklara lçı·çeklenen süpürke mahsus · 

KUçUk 
hikaye Balık Oh! Nihayet tatile kavuşuyoruz! 

Merdivenleri 

Görenler diğerleri gibi bir süpürge sa
nırlardı. Fakat yanılırlardı. Bu çiçek aç
mak istiyen bir süpürge idi. 

An1ııtayım size: Yeşilken kesmiş]erdi 

onu. Sopası henüz bir fındık ağacının da
lıydı. Süpürgeleri de kurumamış tarla ça
Jısıydı. ilk bahar gdincc belki de sarı çi
çekli küçük bir nğaçla yeri süpürecekler
di. 

Fakat bir kapı arkasında., karanlık bir 
köşede çiçek açmak ho, değil... Süpür
gecik ormanda çiçeklenmek, kollarını 
rüzgarda sallamak istiyordu. Haydi ora
dan 1 Hamarat anne bırakır mı ki 1 

Bu ihtiyar hamarat anne yok mu~ Müt
hişti! Bütün gün işi Ha şurasını sil, ha şu
rasını süpür. Tencerelerinin dibi de ay 
gibi parlar mı parlardı. Bu pek fena de
ğil; tabii, ev]erimiz o] malı. Gel gelelim, 
ihtiyar kadın kendi işini bitirir, bavkala
rının işini görmeğe giderdi. Kocası bütün 
yıl ormanda odun keser, iki oğlu etraf 
çiftçilerine aylık1a yanaşırlardı. Hiç biri
nin hani nefes almak, mavi göğe bakmak 
için bir dakikaları yoktu. 

seni 1 Hele bir defa istirahat et bakalım. 
Jhtiyar kadın bağmyordu 1. -Brak be

ni asma 1 Yoksa akşama gökünden ke
serim senit 

Fakat asma bir şey bırakmadı. ihtiyar 
çırpına çırpına bitap kalarak nihayet ra
hat durdu. Kır saçları yüzüne göz]erine 
saÇJlmıştı. 

Şimdi gülümsiycn rüzgar ayak ucuna 
geldi, saçların Üzerine esdi ter içinde ka
lan alnı üzerinden esdi, gÜzel sesile : : 

- Zavallı! diyordu, yavaşca nefes 
al, bak ne güze) kokular var havadar 

ihtiyar hayretle : - Ne tatlı 1 diyor
du. 

Sonra gelebek kanadı gibi hafifçe çır
pınan ağaçlar ara.sından pfakın yaldızlı 
ı§Jklvı belirdi. 

- Ne güzel 1 Dedi ihtiyar. 
Sonra küçük tav§anlar geldiler ve 

yere düşen talaşlarla oynadılar. 

- Ne hoş bunlar! Dedi ihtiyar. 
Di~i bir keyik geçti iki yavrusile. 
- Ah, küçük annecik 1 Dedi ihti

yar. Benim gençliğim gibi .•• 
Artık çırpınmıyordu hamarat anne. 

Ellerini dizlerine dayamı~. şuraya bakı
yor, buraya bakıyor, ormanı çok, çok 
güzel buluyordu. 

Bol hava, güneş, Bazı cins balıklar yuıııurlı' 
mak İçin denizden nehirlere~ 
çerler ve nehrin mansabıll 
ti menbaına kadar çıkarlar~ 
lar hem tatlı suda, hem d iJ 
yafayan balıklardır. Nehir ( 
doğarlar, büyüyünce deniıe 

Tatiller geldi. Büyük tatil! Do
kuz ay çalı~ yavrular şimdi üç 
ay dinlenecekler. Tatil demek, bir 
az da seyahat demektir. Vapurlar. 
trenler şimdi hep doludur. Gidenler 
o kadar çok ki .. 

Dağa gidenler var .• Kampa giden
ler var .. Bunların hepsi güzel •. Fa
kat en güzeli denizdir .. lzmirin ken
di denizi var amma, plaja benzer mi
ya? Karşıyakada, Bayraklıda, İncir
altında banyo almak, denize dalmak 
ta büyük zevktir. Fakat plajın zev
ki başka!.. 

Yüzme bilenleriniz için yazın en 
büyük neşesi deniz alemleridir ... 
Alem sıcaklardan buram buram ter
lerk n serin deniz suyu içinde çır
pınmak ne hoştur .• Bir kayığa atla-
yıp kürek çekmek, denizin temiz 
havasını ciğerlerinize doldurmak ya
bana atılır §CY midir? Hele insan 
plajda olursa ... 

O vakit daha yüzmeği öğrenme
miş küçükler bile yumuşak kumlari 
küçük ayaklariyle çiğniyerek deni-
ze korkmadan sokuluyorlar. T ehli
kesizce kendilerini suyun üzerinde 
tutmasını da öğreniyorlar .• Biraz ce
saret, biraz ekzersiz .. Türkiye gibi, 

deniz, ne güzel! 
karlar ve yumurtlamak içİll 
ne nehirlere dönerler. BUO 
nehirlerde bulunuşu bir 
kaynağıdır. Bunları nehirlere 
meğe daima uğratırlar. C 
ıonra bu balıklar tutulup 
serve yapılır. 

Fakat diğer taraftan 
de timdi elektrik iıtihıal e 
için barajlar vardır ve bunlal' • 
lıkların nehir kaynağına 
çıkmalarına mani olur. 
kalar feda edilemiyeceğindell. 
lıkların barajı geçebilmesi ;c 
balık merdiveni denilen t 

bat yapılmıştır. 
Nehrin bir sahili üzerinde• 

birinden 20 santimetre yii 1 
te olmak üzere, küçücük ha~ 
yapılır. Bunlar küçük ıeli 
halinde birbirine ·bağlıdır. 
lık telaleye varınca bir ha• 
tan diğerine sıçrar ve bÖf 
nehrin yukarı seviyesine 1'•.~ 
varır ve yoluna devam edeb1 

Diğer barajda ayni tertibat 
dır. . 

Eier baraj çok yüksek ddt 
bu usul iyidir. Balık 20 • 30 
timetrelik yirmi kadar ,,çr' 
yapabilir ve bundan rahatsıı 
maz. Fakat baraj yirmi ıne~ 
bulursa balıktan istenilen ~ 
ret çok büyük olur ve balık 

hele İzmir gibi deniz memleketinde ta k~mak lazım.. Bu ise, müva- dan vazgeçerek nehirden k• 
yüzmeği bilmemek ne ayıp... zeneli hareketle olur .. Banyonun, Bunun önüne geçmek için 

Sonra kumların üzerinde, güne- güneşin, oyunun, uykunun ve isti- uanıörü dütünülmüttür. 
şin altında küçük kertenkeleler gi- rahatin, hepsinin ayrı ayrı saatleri iın ataiı tarafında kUTUlan 
bi uzanmak ta var.. Serin bir deniz var.. Arada güzel şeyler okumak, 

çük bir havuza balıklar su c 
banyosundan sonra ne kadar hoş- hatta ders çalışmak için bile vakit 
la yaniyle çekilir. Bu havuz nırız bundan .. Canımız sıkıldı mı, bulunur •. Niçin olmasın? Tatildeyiz 
haydi yine denize!.. diye mektebi unutacak değiliz yal katte bir asansördür. Vakit ... • 

Plajda b i n bir oyun icat ederiz. Yaşasın tatil! Bize bol neşe, bol kit yukarı çekilerek nehrin 
Hepsi birbirinden neşeli.. Arkadaş- sıhhat verecek, sonra aileleri olmı- vesinde tekrar nehre dald~ 
lar da eksik olmaz .. Plajda topla- yanla, yahut gidemiyenler için dev· Ve burada kendiliğinden . 
nan bütün çocuklar arkadastır zaten. letin yardımiyle kamplar açılıyOI'. Fakat bütün bu modern tertı 
Yalnız büyüklerin sözünd~n de çık- Bu arkadaşlar da tatilin zevkini ta- ta rağmen balıklar ıerbet 
mamalı ha.. Her şeyin fazlası faz- tacaklar.. Onlar da sıhhat ve neşe inip çıkabilecekleri barajsıı 

Hem de niçin? Söylesem İnanmazsı
nız. Gümüş mecidiye]eri büyük bir kese 
içinde toplamak için. Kese doldu mu, 
§Chirden Eşek sırtında kocaman iki torba 
ile kara cübbeli bir adam gelir, güzeJim 
mecidiyeleri padişah hakkı diye alır gi
derdi. Bizim hamarat anne, kocası, ço
cukları da ha bre, yeniden başlarlardı ça
lışmağa,zaiflemeğe, terlemeğe, mecidiye
Jeri birbir Üzerine aıralamağa.Kendilerine 
kalacakmış gibi 1 

Asma onu böyle sakin görünce dalla
nnı çözdü. Tam bu dakikada süuürge 
geri ge]di. 

Jadır .. Yalnız eğlenmek değil, sıhhat hisselerini alacaklar.. birleri tercih ederler. ••' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.Köpekleri sever misiniz? Te- K •• k • • b• k d f 

Bir gün, bir ilkbahar günü, hamaratın 
kocasının canına tak dedi: 

- Şu güzelim Nisan güneşinde biraz 
uzansam! 

Hamarat anne bırakır mı: 

- TenbeJ ıenif Haylaz seni! Haydi 
i~ bakayım. 

Bir ba11ka defa çocuklar: 

- Aman, hamarat anne! derlerdi. 
Çiçek kokmuş her tarafı Yemekten son
ra bir dolaşsak. 

Fakat cndaloz bırakır mı? 
- Haylazlar sizi! TenbeJler sizilHay

di işe, İşe! ... 

Ve böyle bütün hayatlarınca nefes 
alamazlardı. 

Fakat süpürgeye gelelim. Küçük, çap
kın bir süpürge için hayat mı idi bu? 

Günde yirmi defa insafsız ellerin ara
smn düşer, bir bir sürüklenir, tozu kapı 
eşiğine silkelendikten sonra gelecek de
foya kndnr haydi yine kapı arkasına atı
lırdı. insnf yahu, bir tati] vermiyecekler 
miydi ona da? 

Bir gün daha fozla dayanamadı: 
- Gidiyorum, dedi. Hepinize Allaha 

ı marladıkl 

Açık parmaklıktan fırladı dışarı ve 
akşama kadar ormanda gezinmeğe git-
ti. 

Evin bütün eyleri de sÜpÜrgeyi sever
lerdi. Lenger her deliğinden ağlamağa 
başladı, bula ık bezi up uzun yere seril
di, duvar saati şapatak rakkn ı tuttu. 
Evin duvarına tırmanan güzel bir yaban 
asması da haykırdı : 

- Benim de canıma tak dedi artık! 
Hamarat anne köyden geliyordu. 

Sırtında bir çuval odun talaşı vardı. Bu
nunla ateşini yakacaktı, asma : 

- Biri lkil Oçl 
Diye bağırdı ve çengellerini duvardan 

çekerek ihtiyarı kaburgalarından sardı 
Ye kuyu önüne oturtarak sımsıkı tuttu: 

- Hep çalışmak ve herkesi durma-
dan çalıştırmak istersin öylemi, büyücü 

ihtiyar kadın : : - Zavallı küçük sü
pürge 1 Dedi, çiçek açmak pek kolay de
ğil sanal 

Süpürgeyi çözdü, sopasını buraya dik
ti ve bir fındık ağacı oldu o 1 Çalılan şu
raya dile.ti, ve güneş gibi san çiçelUer aç
tı. 

Tam bu sırada üç erkek geldiler. 
- Koca 1 Dedi ihtiyar, çocuklar, hay

di gczmeğe gidelim. 
Ağız]arı açık ka1dı ötekilerin ..• 
Bir müddet sonra şehrin aiyah cübbe

li adamı yine torbalarile ve ltüçük eşeği. 
le geldi. Kulübe gülüyordu. Çiçeklerle, 
kuşlaıla dolu idi. Anne tarlıeı söylüyor, 
baba çubuğunu çekivor, çocuklar küçük 
bir kedile oynuyorlardı. 

ihtiyar kadın siyah cübbeliye baktı: 
- Mecidiyefer mi? Belki iki üç tane 

arasan bulunur. Fakat dostum, iatermiain 
çam talnşlarile al doldur torbalarını! AJ 
:İşte fındıklar da varl AJ itte çiçek1erl 
Taşı hepsini efendine ve selam söylet 

O kadar güzeJdi, o kadar hootu bu 
manzara ki kara adam da fındıkJar, çi
çekler ve talaşlarla torbalarını do]dura
rak gitti. Pndişah, sarayındaki kadınJar 
bu işe memnun oldular mı bilmem am
ma; söz aramızda, bunun ne ehemmiyeti 
vardı!! ···r ecriibe ....... .. 

• 
etsenız a ... 
Camdan bir reçel kavanozu ve 

tercihan içi boş küçük bir Jastik top 
alınız .. Topu bir masa üzerine koyar 
ve kavanozla örtersiniz .. 

mız, uslu, terbiyeli bir köpek ne ope ' ne ıyı ır ar a aş. 
güzel bir arkadattır ! Köpek te ço-
cukları sever. Büyüklere homur- ı 1 k d 
~:~: ~~r t'!t!~ ~fb~i!!1:1 d;:: nsan ara en ço yar ım 
Tabii ona fenalık yapmamak tar- d b• h 
tiy~~at iyi bir çocuk kendi ha- e en ır ayvan 
linde bir hayvana neden fenalık 
yapsın? Onun da canı var, o da 
bizim gibi neteyi ve acıyı duyar. 
Hatta köpek insanın en iyi ar-
kadatı değil midir? iyiliğe nan· 
körlükle mukabele etmez.. Ket
ki bütün insanlar öyle olsalar! 

Köpek bize çok yardım eden 
bir hayvandır. Bekçilik eder, 
rehberlik eder. Yük tafıyan, ara· 
ba çeken köpekler bile vardır. 
Hele polis köpeklerinden bahse
dildiğini hepiniz duymuf, hazan 
sinemada görmütsünüzdür. Ya 
muharebede askerlerin yanında 
olan kÖl)eklere ne demeli! Kur· 
tunların, aiillelerin arasında can 
kurtarmaia çalıtn-lar.. Kızılay, 
Kızılhaç letlrilatmm bile k<;pek
leri vardır. 

Resimlerimiz kÖpeklerin &'Ör
düğü vazifeleri gö.termelctedir. 

4 - Polis köpeği. 
6 - Küçük arabalarda sakat

ları gezdiren köpekler 
7 - Gözleri görmiyene rehbes-

4ik eden ıadık köpek 
9 - Zehirli gaz matlce.i Mtl· 

yan asker köpeği • 
11 - Dikenli teller arasmdan 

yaralılara pansuman tatıyan Kı
zılhac köpekleri . ........................................ . 

Sonra arkadaşlarınızı top ve ka- camın içinde dönmeğe başlar. 
vanozu bulundukları vaziyette, fa- Top kafi derecede hız alınca, ka
kat topu düşürmeksizin, çekmeğe vanozu ayni vaziyette, yani baş a,cıa
davet edersiniz. ğı tuttuğunuz halde, a.yni şekilde da-

Size bunun imkansız old\18unu i:revi çalkalamağa devam ederek di-
söliyeceklerdir. ğer bir masa ÜzCTine nakledersiniz. 

Bunun üzerine reçel kavanozu- Santrifüj lmvvet, yani merkezden 
nu dibinden tutar ve mümkün ol- uza1da~tıran kuvvet bu &1rada ca· 
duğu kadar hızlı dairevi bir hare- zibe kuvvetinde daha büy;ük ola
ketle çevirmeie batlaru.ıuz. Top ta cağı için top difmeZ. 
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do!:dn~~ ayağa kalktı. Delikanlıya I gelince bize sopadan başka birşey, hiç 
cu~ Yü~dU. Elini tuttu ve hayır ço- J olmazsa biraz ekmek yedirecek bir usta 
~':' .~~ • 1 bulmağa yemin e~tik. 

:tüle Sôz~ ışıtcn Şarl iki kelimede bil-/ - Hazmı daha kolay olıuı şeyler de
ri tes:ıu bulmuş, bi.iyük bir şefkat ese- ğil mi? 
~· ~itrcınişti. - Biz hepsini hazmederiz. Midemiz 

valye ilAvc etti: snğlnmdır. Yalnız gıdalı ve li!tif yiye-
. ~;Neden sizden nefret edeceğim... cekler isteriz. 

eyli en lerniz duygularınıza tahakküm - Heı· ne kndnr harisanc bir müta
l'in Yeceğ~·.. Her türlU meşguliyctıc- j lea ise de esasını kabul ederim. Fakat 
t en as"ıli ve en ziyade insanisi aşktır.! bu eve sizi soktu[;umdanberi nerede -..,,, 
d~ en az fenalığı dokunan bu- 1 yattınız. Ben de burada misafirim. 
lec~Jt Ih~ bir canavnrdır. Bir gün ge-1 Kıroas ahırı göstererek cevap verdi: 1 
Öld·· ' Ulsanlar ihtirası da tıpkı adam - Hayvanlar bize lütfen bir iki bal
l'a ~ek, hırsızlık yapmak gibi ceza- ya ot bıraktılar. Otların Uzerinde yat.-

Şcu.f1k cinayetlerden sayacaklardır. tık, otları yedik. 

YENtASIR 

IELYllATDR 
~BULUNMAYAN EV XASASl 

Mikrop hıraı .. 4an daha korkuludur~ 

Paranızı kasada aakladıtınnt s•~ 
Jlyaceklerinhd d-..: 

ao~uk hava dolas:lannda muhafaza ediniz. 

lkl defa u ftlamakl9: 
• aynı randömanı varea 

J•slne aotuk hava dolaplari" 5 5EnE GARAHll 

~ Ay \' e.a t:Saye ~aLlŞ 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER _ I> kendinden geçerek bağ.ıidı: - Kuru otla mı gıdalandınız? 

llıad ardayan!... Pardayan!. .• Anla- Pikvik söze karıştı: 
~ğun §U fikir nedir?... - tık defa olmıyor ya! ... Fakat ge-
- \l?y.e sözünü kesmedi: çen gece şu hizmetçiye, şu insanların 
~ ntikarn düşüncesine gelince, in- incisine verdiğiniz emir sayesinde öyle 
lcaten ll'l ıstıraplı dimağlarında muvak-i bir yemek yedik ki: 

IZMIR - Saman lske esi ( Büyük Kardiçalı Han) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Gnler 

MUlJLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

bUsb·· ı:ıtlı duygular yaratırsa da aşkı - Demek bu suretle buraya yerleş
hıçUr UtUn ~ başkadır. Bundan gayrisi tiniz. Parasız barınacak bir yer buldu
ediln; ~g!"usu sevilen bir kızın elde nuz. Şimdi de buradan çıkmak istemi
ç~bir tahtın ve bir tacın ele ge- yorsunuz. 
daııct den daha kıymetli, daha fay- - Eninde, sonunda buradan çıkarı- 1 

levij 
1~·. lbyatınızı yaşayınız. Yaşamak lacağımızı biliyoruz. Fakot Belgodere 

1 

~ ilecek herşey demektir. Güneşte, nisbetle daha şefkatli bir patron bul-J 
-.ı ı:rda sevimlidir. Uzun sahraların mağa çalışıyoruz. 
~1 Yazın zümrüt gibi yeşillenen Pardayan titriyerck sordu: 
~ıı • kışın karla örti.ilü dağlar kor- - Belgoder mi?... Bu adam oyun-
b..1 ç veya Yalvaran nazarlarla sizlere cudur. Espcrans otelinde oturuyor de-
~ hayV la ğil" • ., ·"il' dil an r; ymunızdan geçen fa- mı ...• 
"e h enciler, velhasıl dostum herşey - Ta kendisi!... Geçen gece onun 
ae..,e ~l'Şey güzeldir. Bunların hepsini kısac:ı ortalıktan kaybolmasından isti
l'ıleği l'iın. Hayatın asıl manasını öğren- fade ederek hemen bu adamın hizme-f'. 
&arı.ıı de ~z. Hayatı nerede bulur- tinden çekildik. Doğrusunu söylemek 
1.etıan seviniz. Herşeyden ziyade Viyo- lhımgelirse, dabn ilk günU Slkılmağa 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
DRESIJNER RANK ŞUBESi 

IZDliB 
~1 KHK.h.ZI : HEHIJN 

Ainıanyaaa 175 Şubt1sı Mevcuıiar 
tit'ıruaytt ve ıhtıyat l'kc;eıu 

165,000 000 H.ttyb~muk 
Tfirkıyf'de ~nhelerı: lH'IA~HlJL ve fZMIR 

Mı~ırJa Şulıeler1: KAHIHK ve JSKKSVKHIYE 
Her türlii banka moaıoelft.tna ıfa ve kabal eder 
c ALM ANY Al>A seyahat, ikamet, tahsil 'fe 

,.hv, n .-.-rıı ıtl~ H ROI~TERl\1 ARK fıı,tıhr • 

e&ire için 
{1)-h 

. . ' - " 
. bok~ seviniz. v~ Belgo~crin. ne kadnr kötü o~~ ver-

bı Sev . uncu Şarlm oğlu titriyordu.Kal- mış oldugu bırkaç lokma ekmegl ara- ------~im!-~•-•• ·--·-•••••••mzl!Q 
b~ gı. Ve .Üınitsitlikle çarpıyordu. o ~s~. ~~adık. Çok şUkü.r ki Divini~e- • Hem satılık hem oı·ş Hekı·mı· 
oJa11 d§fiır, bır.ız ressam, biraz da kaçık rın onundcn geçerken sıze rastgeldık. 
basın oku.ıuncu Şa.rlın oğlu idi. ölü ba- Eğer izin verirseniz şu ot yığınının üze- kiralık ~ tt • 
bı..ıtd ı~ Yalnız bir saadeti vardı. Fırsat rinde uyurken aklıma gelen bir müta- A~~ I' 
b~ca~ ça Luvr .sarayından kaçmak, Ieayı size nrzcdcceğim: Darağaçta tramvay caddesinde u a acı 
l!!tı~nı Mari Tuşenin göğsünde din- - Mütalea ne imiş bakahın? 108 numaralı kArgir iki katlı ve de- 1 

Pard<ı ktt . -Bize her halde bir efendi lazım. 1 rununda elektrik tesisatı, kum-
"ıı.nı et~an bı~e çocuğu teselliye de- Fakat bu efendinin bizim sabahtan ak- panya suyu ve telefon tesisatı, ayrı
leıınıe iniz liaydi, doslum haydi keder- şama kndar dayakla pastırmamızı çı- ca burgu suyunu havi zemin taşla dö
hiç bi~ • ·- Dünyada çaresi olmıyan karmaması veyahut bundan kurtulmak' şenmiş iki yazıhane ve lağım ve he
lti ;.:1.. S yoktur. Yalnız birşey vardır imktını bulunmazsa bari dayaktan son-1

1 lası mevcut mUceddet bir depq hem 
"llrt:ıd .. 

tır. ~; ur: Onun çaresi bulunamamış- ra olsun karnımızı çakıl taşiyle doyur- satılık ve h~ kiralıktır. ı:_eni li-
o '~ıy~Icttanız ôlihüş bulunsaydı maması lil.zım. Efenc'ılıniz o zammı cesa- man teşkilatı Şehitlere nakledilece-
lard.ı unutsizJ.iğinW0 manasını an- retimizin kudretini görür. ğinden istikbali parlak olan işbu 

_ nı. Fakat şimdi: _ Cesaretiniz mi? ... Ya. depo müsait şeraitle verilecektir. 

d.ıJıa ~un ölmediğini kim biliyor . .• Ah - Evet zektımızın, maharetimizin, Talip olanlar depoyu Darağacında 
hl!lifin ~ var Pardaynn .•. Ya o pis kuvvetini gösterecek bir fırsat elde ede- ispirto depo memuru B. Tevfik va-

- l> nk~u~una atılmışsa. mcdik. Her türlü mez.iyetlerimizin in- sı~y.le görebilirler. Pazarlık vekuşe-
~. e alıı! far:zed l" k" b"" 1 1 • • . . 1 raıt ıçm de Arap fırını Mekke yo -
~u.rıı b e ını ı, oy e o - ki?fına yardım edecek hır efendı ıste- .. 
~tı • una inanınız 1 •• k dınl hakil . B t . 1m nısınız? ı şu 24 numarada B. Avniye mura-

se\ld'kJ . KJ a ar ;:a- rız. u za sız o az ı . d bili" 
1 

... ,___ kta eski 
"'· ı erı ada . . k a·ı . . P d k d" r·k· 1 . d caat e e r er. ~ca ·u.tn~1- h m ıçın en ı erını ko- ar ayan en ı ı ır erın e ısrar 1 • da 13- et-
•· ~~ Usu d 1 karakol merkczı arkasın a m 
'<ltı "Pi.:_ sun a her turlü fcdakll.rlık- ederek sordu: . 1 . 1 birlikte 
a.... .• ~~ez] ~ re ıırsn .ınşaat ma zemesıy e 
-~vıy0....,_ er. Eğer Viyoletta cidden - Bclgoder ile beraber yaşadıgınızı 

1 
tılıkt T li 1 . • Mekke yo-

Jıe ·.-..a onu g·· ğ" • .. •. 1 . . . hald k sa ır. a p crın yıne 
eıın.., . orecc ınızden asla şup- soy eınıştınız. O e şu genç ızm ... ı k d 24 da B Avniye 

'-'Yll'liz • • d k uşun a numara . 
l>ar~- · Ne olduğundan habcrınız var eme - 1 .. tl . • 

ı.._ ""Yan b kil . K . . "d"? murncaa en. 
~.- a<iy} • u şc de daha bi;çok söz- tir. ızın ısını ne ı ı. .. . !. h.a ı _ 10 
~~ ~· O Yalnız kılın!; kullanmakta - G:ıliba şantöz. Viyolettnndan bahs- • 
~ 1' bir kahraman değil, ayni za- etmek istiyorsunuz.? H - il 
de)jkanı keder içerisinde bunalmış bir - Ta kendisi, Bclgoderin şu kızı' 1 DIŞ T ABIBI 1 
~lık~d·ıyı luUf sözleriyle tesdliye muhafaza hususundaki menfaatinin ne l IA H 
l ~l ır, hıiitekaınu bir insandı. olabileceğini bana anlatır mısınız? 1 I' B 

1 l:!di. ~ O~un sÖzlcrini hayranlıkla din- - Bilemiyoruz. Yalnız beş sene ev- a 1 m a~e 
~1' Yo etıcc vcrıruye.n nı·aştırmalarclruı ~el ilk defa olarak Belgodere rastlad~-
~t>!tllii rgun dli§tüğü 1 • k d. . . b. 

1 
gımız zaman bu ndum bize prensler gı- 1 

"~ .. a attı. Gece l çınt eny ısını ır bi araba ile gezmek, mükenuncl yemek Avrupaya tetkı'k ıeyaba· 
gozın • o muş u. m•aş ya- . ek . l . . b" • t klif t 

lla-...ı_ "11 kapandı. yırn şnrtıy e ez.ıyetsız. ır ış e e -
lı.~~~Yan Yavaş k k "dı mişti. o uıman Viyoletta ile Saizoma tioe çıkmıştır. Ağustostan iti· 
tı. l3 <lı-ının ucuna~ a~ıy~·- apa ık. da kumpanyaya dahildi. baren hastalarını kabule baş-
~ <lt-e Soka~ • asara ~n ç - - Saizoma mı? lıyacaktır. 
lı bit ı.._, sındaki otelin solunda u- _ Ev t fal B" deli B 
"'41.!i "<lllçe vard ki . c cı.. ır ·• irinci Beyler Numan za-
~ ~~in 1 burada vaktiyle - Bu Saizoma denilen cndı karı da d k 
'CQtdaYanıa~ı~~rıDbannırd~. Şimdi Be1goder ile mi kayboldu?. 1 eT:~efu~:N34s: 1-15 J 

~-- tı •·a angolemın hay- B"t d. ~•--llliıılıliııİllİİIİıiİm•mi•---• ~ J nyan3 - ı ma ı - m 
~İl vaıYe h Yenı yiyorlardL 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
11akletm11tir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve teda'fİ 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110) 

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 
iki senedenberi dahiliye mü

tabassıslığını ifa etmekte oldu

ğurn Alsancaktaki Sent Antu

van hastanesinden baıı sebep
lerle ayrıldım. Bundan böy!e 

hastalarım• Pazardan maada 

her gün sabahtan akşama ka

dar ikinci Beyler sokağınd~ki 
81 numaralı muayenehanemde 

kabul edeceğim. Hastanede te

davilerine lüzum görülenleri de 

Alsancakta Güzelyerde "Dok

tor Sadık Ahmet Sıhhat evin

de., Hastane ücretiyle tedavi 

edeceğimi sayın halka ilan 

ederim. Telefon: 3315 

1 

1 

~ !lir ot\ ırın kapısında iki kişi gör-

~1:ı:ı. <laı~lY~ı ~er!11e oturmuşlar, 
'- • t1Yorlard bırbırlerıne bir şeyler 
~.'dd!!r. a· 1

• Bunlar Pikvik ile Kıro
"qtı adaın, ~<12 önce öldürmek istedik-

Kendi kendinizerni traş oluyorsunuz 
bı.ır onıa;~liinc.: n~·~ğa kalktılnr. Şö
lig. ettrıİ§ti. LA ir. gün ıçın misafirliğe ka-

ll lı.aıde b kin onlar birkaç gün geç-
tlt uradaıı ·~' clt: VıJt l>u . a.r .. ımamışlardı. 

....._ l'dayana karşı ilk sözü al-

t'ccııtı~''nyö .. •. 
.... d" r, soruyorsunuz ki şu-

...... .i\ı Uıleniyoru 
~ b !<1 <ın:ıa • • z. }) ;::uua di ltıi~ın başka tarafta değil 
lı.ı_~~ ·ılttc ~ enıyorsunuz? 

, 1ktutı sonrroas hayretle birbirlerine 
~ h ll,% b a leıroas cevap verdi: 

Jlıl' urudn t ....._ lırdu 'U 0 urmamıza müsaa-
~llll binlene ."~zu unuttunuz mu? 
llıı> ill' l\nı:ı .. ~!nız. diye değil ıni? Çap-

• """IUIYor k" 
......_ },.ı 1 çok yorulmuşsu-

'ı 0nsenYoı· · h~ itliç bir h ınanınız ki biz katianıl-
~ l'etd ayaı Ceçinnict;k Kask 

"l<'ltı c Yat.rn k °:i~ • atı '-t." <ıı ı it a • Yokuş çıkarken te-
~lı tllck :L 
~ıl 04ı.ra,k ' nuıayet bunların mü-
~ ta~ıa...: lu tarnızın sopasını •·emek 

~ ~ • •Y e kıl J ' 

~ •nın1ş . . · ınç Ytıtnıak, içki ye-
~~ lı.Yatta ~rt:>1.ar~ kullanmak.. lşte 
~" hıkn, iblllliz bunlardı. Artık 

ıs. usanmıştık. Parise 

O HALDE? 
Memlekette birici olan ÖZTURK sahipli 

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGINI VE LEV AZİMA TINI 

KULLANINIZ 
Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA ÖZTÜRKÜN PARASIDIR 

HAKiKi VAT ANI TORKlYEDIR. Çünki: ONUN 

Boı Kurt traı bıçağtnı, Boz Kurt traı sabununu, Boz Kurt traı fırçasını, Boz Kurt trq 
makinasını ve kremlerini aramağı unutmayınız. 

SAHiPLERi: Ft"hmi Ardalı ve Mehmet Bozkurt 
lzmir toptan : SULU HAN No. 6 Rasim Alkanat 

Sahife 7 
......;;;;I 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllı.ellik krem· 
lerini kuJlamnıı. Her y~rde utılmaktadır. Yalnız toptan sa• 

tıılar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acon

telık Nef'i Akyaı.ıh ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta "ut. z24 Telefon 34&5 

lwrRlil!l!lll~ 

Müjde Müjde Müjde 

Müşterilerimize kolaylık K ) b• Qd 
için gayet ehven fiatle o om ıya ve eon 
marka gramofon ve Bı·sı·klet v Lu·· ks. la" m-
pta.kıar her marka e 

baları saatler ve bunların teferruatlarile bera· 
ber diğer mallarımızda 

Haıı•t Seyfeddin ~~~i: 
t:ıksitle 

bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILINÇ 
lzmir Balcılarda No. 182 

• 



nNfASIR 

,----------!--------------------------------~ 
• 

KUVVET . . . MESARIF AZALIR 

:························································································································: 
................ ) Bütiin dünyada nakliyatın mühinı bir kısmı tercihan ~ ............... .. 

: -- ( ŞEVROLE) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de hu : 
: .................. : makinala1·ın az masrafla fazla randmaıı vermesidir. f"'"""""""" . . . . 

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

• • • •• 
TAM:AMILE YENi, DAHA KUYYELI MOTOR 

DUZELTİLMİŞ VEZİN TASKİM.İ SAYESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 

TAM-SERBEST DİFERANSİYEL 
~ . 

HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENİ BİR MOTÖR. - Şe\Tolenin lccrube 
\e tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su
pap usulunde kamyon molöru biçimi, yeni 1937 Şevrolc 
K:ımyonuııa, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta eski.sinden daha buyuk bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork daha yüksektir, dak. 8.50-1()50 
dev. 170' kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış kııv. 
vet idareden hiç bir fcdak:irlıkt~ bulunmadan elde 
edilm'işter zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni motör zaman ve paradan ta
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 

haşında kalmak için yapılmıştır; 

uıun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrolc 
Kamyonlarından da daha saglam 
ve daha şayanı ilimaltırlar. 

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

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan -
lara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ısl:ıhatgrubu 1937 Şevrolc Kamyonunda 
bulunacaktır, Düzellelmiş vezin taksimi yükü arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyuk yer verir. Şevro

lenin lam-serbest arka aksının yeni ve daha kııvvelli arka 
aks kuvanı, şaftı butüh yüklerden kurtarır ve Şcvrolenin 
itimad:ı sayanlıgını artırır. Yeni bir şase daha buyuk 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Düze ili imiş, ken

diliğinden mafsallı, kamyonda kul 
lanmak için bilhassa imal eılilnıi~ 

hidrolik frenler nıuspel, ve musa
vileştirilmiş frenaj hasıl 'c lıal:ıta 

kalınlıgı kullanmakla :ızaldıgı za
man bile İren labanlarilc kasnaklar 
arasıııda tam teması temin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK /\/~. 
lskenderiye, Mısır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: TELGRAF: KUTAY : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OSMAN KOTA y 
IZ~llR 

E TELEFON : 2704 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'--------~-----------m--------..-----------~---' 
.:. ' • ~ ... .... .. ~ ,• 1 •• • : • ' 't •• "I. ~ '.:.. 

• Izmir birinci icra memurlu- il 
gundan: 

1...ı..: J ' ~:' • ~. 

19,6.937 tarihinden itibaren 
ikinci nevi ekmeğin kilosunun 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağnnın en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

böbrt:kleri kalbi 
Aldıktan beş dakika sonra ... ..... . ................ ~ 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
---

Haraçcı Kardeşler 

10 
Taksitle mobilye satışına başlamışlardır. _Fırsatı kaçırma· 

yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 
Satış yeri: Yl:.RLİ MALLAR PAZARI 

c ...: "'·-"'O . ... 
...!ıO "' r;; "i:: 

"' c c 
"' "' .... 
e-= .... 

- >>bO ·-
"' N uı 

N 

c "' 
"' >-"' ·;:: ...c 
"' -.: :.:: .. "' c ... 
"' .. 

t.ı. :::! 

Optimus 
Markası 

eyi maim bir garın· 
tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız: 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Banlıası lıaı

şısında 55 • 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
" Perma .. fabrikası ·• Supersilans ., ismile çok şık, çok ;d~· 

ı' reli ve gayet sessiz çalışan bir saç kurutma kaskı piyasaya ç 
kardı; tafsilat Türkçe katalokta. Numune gösterilir . 

Acentası : HÜSNÜ İDEMEN 

ikinci Kordon Emlak Bankası karşısında 55 - 3 
Bir borcun temini istifası zımnında Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
mahkemece paraya çevrılme· . . ı d b' 1 · b d - U ı 
· k ·ı F th' ı Şımdıye ı<a ar ın erce hastaların şıfa ul ugu rgan ı sıne arar ven en e ıye yay a 

1 1 b .. d 't•b ld 
• h ı ıea arı ugun en ı ı aren açı ı. 

on para tenzilile SEKiZ ku- /1 
ruştan satılacağı alakadarlarca 
bilinsin. 2004 (1985) 

1 

BBISTOL m~l 110 çuval. b.uızday .. ma : Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 
ulu 25-6-937 tarıhıne musadıf .1 • h t·· ı- · · h 1 • • d'I k b"t- Jı 

müşterı erın er ur u ıstıra at erı temın e ı ere u un on-
Cuma günü saat 11 de lzmir foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 
Zahire borsasında açık artırma ettirilmiştir. 
suretiyle satılığa çıkarılacaktı•. Belediye tarafından Istanbuldan Gülbane hastanesinden 
Bu artırmada verilen bedel mu-
hammen kıymetin yüzde 75 ni celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizzat tahlil 
bulmadığı takd~rde ikinci artır· ettirilen sularında yüzde bir buçuk radyonaktevite bulundu-
ması 28·6-937 tarihine n>üsa- ğu görülmüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapor tasdik edil· 

miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide, dif Pazartesi günü saat 11 de 
ayni mahalde yapılacaktır. böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil-

2005 (1980) hassa çocuğu olmıyan kadınların şifa bulduğu bu ılıcalar 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Alfmlrkrt lıasta11rsı dış tcbıbı 

l\lnzalfer Eroğnl 
~·ı; 

Kenıal Çetinda~ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

en son terekkiyat ve nezafetini göstermekle sayın müşteri· 
lerine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula· 
caklarını bildiririm. Müsteciri: Rüstem 

Devlet Demiryollarından: 
14.6.937 pazartesi günü saat 15 de işletme komisyonunca 

ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan Keçiburlu istasyonunda anbar 
için İ<imse müracaat etmediğinden ihale 25.6.937 Cuma günü 
saat on beşe bırakılmıştır. Üç sene için kiraya verilecek bu 
anbarııı muhammen bedeli 300 liradır. isteklilerin muayyen 
vakitle beyannamelerile komisyona müracaatları lazımdır. Şart
nameler komisyontlan ve Keçiburlu istasyonund;ın parasız alınır. 

1977 ((2008) 

1 - 20-5-937 tarihli ve 3177 
numaralı ecnebilerin seyahat 
ve ikametleri hakkındaki 2 
Mart 1331 tarihli muvakkat 
kanuna ek kanun. 

2 - 27-5·937 tarih ve 3186 
numaralı ziraatı takviye için 
1337-1341 senelerinde Jktısat, 
Maliye ve Ziraat vekaletleri 
bütçelerinden çiftçilere yapılan 
yardımlardan doğan borçların 
taksitlendirilmesine ve faizleri· 
nin affına dair kanun. 

Yukarıdaki kanunlar beledi
yedeki ilan tahtasına asıldı. 
Bilinsin. 

(2007) 1986 
- Alsancakta belediyeye ait 

9 sayılı barakanın senelik ki· 
rası 25 lira bedeli muhammenle 
baş kiitiplikteki şartname veç· 
hile 29-6-937 salı günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 2 lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en-
cümene gelinir. . 

-E._-16-19-22 ~a99 J.!06L 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteci!i 
Türkiyenin en eski otelcisı 

BAY OMER LUTFIDI~ 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli idı' 
resife bütün Eğe halkına keıı' 
disini sevdirmiştir. r 

Otellerinde misafir kalanl• ' 
kendi evlerindeki rahatı bil' 

!urlar. . .• ete~ 
Birçok hususiyetlerıne ılaV 

fiatlar mlHhiş ucuzdur. 
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rEN1 ASIR 

Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şü. 
V A W. F. JI. Van Der LıMITET apuru cntası z & c V 
aovA ~ee o. apur acentası LE NEERLANDAIS DEtrrSCHE LEVANTE UNIE 

JU KUMPANYASI HAMBURG BİRiNCİ KORDON REES 
be ~O vapuru 10 hazirana doğru ARKADJA vapuru 12 haziranda bek- BiNASI TEL. 2443 

ldenıyor. Yükünü tahliyeden son lcnilmcktedir. Anvrs, Rotterdam, Ham- Lllerman Lines Ltd. 
ra Buııaa, Varua ve Köıtenceye yük. burg ve Bremen için yük kab.ul ed~r. Yazı makı·neleri ı'çı"o to• t•·t- 15 h da ~- CHIOS vapuru haziran nıhayetmde .. .. DRAGO vapuru aziran 

SVtNSKA ORt beldcnilmektedir. Hamburg ve Bremen· mıyan, ~e makineleri daima te- Liverpol ve Svanseadan gelerek 
ENT UNlEN den yük getirecektir. miz tutan en elveri.,li yağ yük çıkaracaktır. 

SAJM KUMPANYASININ AMERICAN EXPORT LtNES .,UNİC" markalı makine ya- GRODNO vapuru 15 haziranda 
telip ~ vapuru 1 haziran 937 de The E.xport Steamship corporation 
ı.ı_ · • d<>gru Anven, Rotterdam, Pireden aktarmalı aeri seferler ğıdır. d G • Londra ve Hullden gelerek yük 
'"&CIQlba.~ Yegine eposu azı Bulva- k ak • . _.g Ve Skandinavya limanları EXETER vapuru t 8 haziranda Pire· çı arac tır. 
'Çın Yiildiyecekfu. den hareketle, Boaton ve Nevyo~ka gi- randa Küçük Kardiçalı handa 7 GRODNO vapuru 30 haziranda 

AAsNE, Yap 14 hazirand bek decdttir.. numarada yazı ve hesap ma- gelerek Londra ve Hull için yük 
leni"or R uru a EXCAMBION vapuru 2 temmuzda kioeleri tamirhanesi sahibi 1 

ott d Hamb Gd d b alacaktır. llİt \'e ·Ska e.r anı, . urg, • ~- Pired<'n hareket edrck Boston ve Nev· KALOMEz 1 e ulu nur DEUTSH _ LEV ANTE _ Linie 
l'\ik la ndınnvya lımanlan ıçın york için yolcu ve yük kabul eder. • 18 

sa caktır. EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- Hususi muallı·m SOFtA vapuru 10 haziranda 
ERVıs MARtTtM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve Hamburg, Bremen ve Anversten 

kUMPANYASININ Nevyork için yolcu ve yük kahul eder. ilk ve orta okul öğrenci- gelerek yük çıkaracaktır. 
t._ALB9 A JUUA vapuru 16 hazi- Seyahat müddeti : ferine özel bir öğretmen NOT : Vürut tarihleri, va· 
. ..,. 37 t•..:L• v • Pire - Boaton 16 gün • . 1 • t · 'd 
ı. 1 ""'uııne dogru beklenıyor. p· N k 18 .. ısbyen erm gaze emız ı a- purların isimleri ve navlun üc-·~ ta, M . ıre - evyor cun w 

cu \'e .. araılya ve Cenova için yol- AMERICAN F..XPORT LINES re memurJuguna müraca- retlerinin değifikliklerinden me-
ıı~i"~ kabul eder. The Export Stcamship corporution of atları. ıuliyet kabul edilmez. 
~~~~~~~~e~~~ ~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
)et dcğifikliklcrden acenta mesuli- EXIRIA vapuru 24 haziranda lima· 

it.but etmez. nımızda beklenilmektedir. Ncvyork için 
D.ıta fnl f •1• • • . . yÜk kabul eder. 

dond a ta aı llt ıçıo !kıncı kor- Se . M ·~:- R • B t • T h .1 rvıcc anu •. ue oumaın ucares 
•ınd F a rnı ve Tahliye binası nrka· DURUSTOR vapuru 27 haziranda 

~~ RATEtu SPERCO vapur acen· beklenilmektedir. Köstcnce, Sulina. Ka
ll11r. ıı. müracaat edilmesi rica olu- laa, için yük kabul eder. Kalastan ak

,.,._, lELEFoN : 4142/422 t /2663 

ö ki 0 tor Operator 

Sami Kul atçı 
1(111-k 8 w 

Lk • ogaz, Burun hasta· 
lan birinci sınıf 

""· mntahassııı N Yenebane : Birinci Beyler 
o. 36 Telefon 231 O 
E•i· G'" d : 0 ztepe tramvay cad· 
eıı 992 T elefoo 3668 

1-26 (481) 

tarma şartiyle umum Tuna limanları için 
yük kabul eder. 

Johnston V arren Lines - J,..iverpool 
A ViEMORE vapuru 2 7 haziranda 

beld~nilmektedir. Livrpool ve An
versten hamu1e getirecektir. Burgaa. Var
na, Köııtencc. SUlina Kalas ve lbrail için 
yük kabUI eder •• 

Soc. Royale Hoagroise Danube 
Maritime 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad, Bu
dape~te, Bratialava, Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .• 

Den Nonke Midelhavalinje Oalo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklenilmektedir. Pire, Sicilya, Diyep, 
ve Narveçin umum limanları için yük 
kabul eder. 
Fantnein gynpı 

....... : .............................................................. . 
• • • • • • • • • • • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

• • • 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Fu Başı Çividi 

l'Urkiyede t ı · · ı · · · · mükem-llıeJ·d· sa ı an çamaşır çıvıt ermıo en eyısı ve en 1 ır c- • 
B · '-'.>ahıpleri, serma ıesi ve işç·Jeri halis Türktür. 
a~, . . , d 

de) t:•vıtlerde olduğu gibi içinde çamasırları yıpratan ma -
er kar l 

~erir . ıyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediye er 
t- • ıkranıiyelidir her yerde satılır. -=.a-e • • 

t•k1ı b •çın Umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me-
ayarılara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

p IZMiR 
anıukMensucatı Türk 

ş;;ı. . Anonim Şirketi 
il 'f e~ll ~erkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
esıır arnuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

1<ab0 t ~~n .• Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
llıensuc t 11 •mal eylemekte olup malları Avrnpamn ayni tip 'J' a ına f a'ktir 

l' eleton N~. 22ll Vt; 3067 

Izmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 
Eczacı Kemal Karrıil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale elgrat adresi : Bayrak lzn1ir • eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 

,. 336 '~•.(\.Aly f J 
ltacie11 ı..ı 1 aşehir idadi- 1 

-- • .IQJw tı tıtt· Kun ıahadetnamemi 
•111. Yen· . . 1 

ısını a acaiım-

dan hükmü yoktur. 
Alaşehir 5 Eylül mahalle
sinden Hasağası oğulların· 
dan Ömer oğlu Hüseyin Ôzgti 

1981 (2060) 

sıhhi güzellik kremleridir. 
Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamio acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balumiu acı badem gündüz için beyaz renkli 

s.lıife 9 

Ağızdan çıkan her di~ 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

:RADYO"L.i·N· 
. . . .. ':··.: ·.~ · · .. 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa ' 
Radyolio dit macunile fırça
lamak auretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad
yolin diıleriniıi !ade temiz· 
lemekle ve parlatmakla kal
maz. ağızda ki bütün mik· 
ropları imha eder. 

.. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Şif A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeıitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termoz.lar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir • 

SEFALiN 
TECRÜBE EDİNİZ 

Baş ve diı ağnları, 
grip, yaz nezlesinden 
kurtulmak isterseniz 
derhal yeni çıkan 

SEFALIN 

Kaşelerinden alanız 
her eczanede 

1 Jik ve 12 Jik 

Ambalajlarıoı arayı-

İZMIR satış yeri : 

Türk 
ECZA DEPOSU 

ve 

Lütfü Krom 
ECZA DEPOSU 

12-19-26 (1061) 
R,onzattznza.tan (Ok lZflfap (ekıyordum 

SF.FALIN beni kurtatdı 
. . - - ~ . : : < . • • 

En Parfok 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pi!lerdir. Daimon 
pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. 

in~ Kanzuk eczaneai Be1~ilu latanbal -- -
Um~m deposu : Sulu han civarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ôdemifli. 
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Yeni 1 

iki ispanya uçağı . 
hidiseler oldu Üç Müttefik Başvekil 

Tuna üzerinde 
Bir Italyan vapurunu yeni- Çok 

den bombardıman etti 
mühim 
fırsatı 

bir mülikat 
buldular 

Takviye edilen Bilbao kuvvetleri 
şehri müdafaa etmektedir 

kıt'a)arı 
•• yuz metre 

ilk Bilbaonun 
yakındırlar 

evlerine 

-Neşredilen resmi tebliğ Küçük Aıı
tantın kudretini teyit ediyor 

Roma radyosu 
kabul 

-
hukuk beraberliğinİil 

etmektedir 


