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Hamidlye Hanyada kar,llandı 

1 

HANYA, 21 (A.A} - Hamidıj•e mekftp 

gemisi bu sabah S11da lmıanına gelmiş ve rok 

/ıa1a1etli dostluk tezahiiı/eril'le kaışılanmıştu. 

Fiati ( 5) kuruştur Vc~~lmriyct EsC:_ininin Bekçisi, Saba1ılan ÇtkaT Siyas'i Gazetedir /ENt ASIR Matbaasında basılmııtır. 
--~ 

·········· ~ B ········································· ························································································································································································································ alkanlılar . BAŞVEKİL BU AKŞAM ANKARA y A DöNÜYOR 
rr·· :---- • -• 
urıstik hareketlere 

ehenınıiyet 
Vermelidirler 
Vij~kan d.evletJerinin, aralarında 
l'alnız a getırdikleri siyasi birlik, 
lck antanta dahil milletlerin yük-

dund nı;nfaatlerini korumak hudu
let aı a .alrnarnış, beynelmilel siya
•iyle ~~ınde rnüessir olması dolayı
~u\>v unya banşını koruyan bir 
teq.ij~t haline gelmiştir .• Bir çok 
ı . uelerle rn·· f'IA . 
ttrı gö .. 1 uspet ve ı ı netıce-

biraı drh en bu anlaşmaya her gün 
ıtıilletl a. a .k~vvet vermek Balkan 
dir erı ıçın en rnühim bir vazife-... 
llİ§tlkanlılık sevgisi ne kadar ge
dar ~ a;tanta dahil milletler ne ka
ile ba ~ an bir sevgi ile birbirleri
tin g~ bulunurlarsa bu kuvve-
l . Verı l" ' 

~· • c 
1 ZI 

..... 

Ta 
mütehassis olarak 

celi halkının yü ek hüsnü kabulünde Ba vekilimiz 

dilek ve ihtiyaçlariylı 
halkla has ıhallerde bulunmu 

yakından alakadar olmuştur 
Açlık ve susuzluk içinde halleri perişan olan asiler. bir aya kadar tedip edilmiş olacak 

vetle k rn 1 sonuçlarının da o nis-

edi~rne~~Vetli olacağında şüphe llariciye Vekilimiz Irak topraklarında 
ı Unda d l etlerj n o ayıdır ki Balkan mil-

lstanbulda büyük bir yangın 

t~~~e! :i~~~d·:h.~:~ı;:,:~:~~ Musul a hararetle istikbal edilen ve-
t<lfla ' ekonomsal, sosyal inki- Yataklarından kalk 

halk sokağa d ·· .. ldü \~ ~~~'::~~t~:J::.zı çalııma- kil/erimize bir de ziyafet verildi 
bul'ükunl~ beraber bu çalışmalann -----------------------------------

~~i ~d::.~:~:=~:!i ol:::::; Telkocek istasyonu iki kardeş milletin bayraklariyle 
'°l'liyeb·;.§.eyd~n evvel çekinmeden donanmıştı. Halk tezahu·· rat yaptı 

28 ev tamamen, 4 ev kısmen yandı. 
150 aile acıkta kaldı dlıYgu)a 1 ırız kı Balkan milletleri 

Çok l'ak rıl bakımından birbirlerine Musul 21 (A.A) - Amıdolu njan· 
t ın ardır Çok la ·· ' Cte~ h ·· zaman r muş- .suıın hususi muhabiri bildiriyor; 
vd~ ;-aŞaaya: sürrnüşlerdir .• Düşünüş Hariciy vekili Dr. Aras ile fktısnt ve-
·~~ Yış arında biiyük, hazrne- kili Celal Bayar ve maiyetlerinde bu-

tl'h , k aYrılıklar yoktur .• Binaena- Iumınlar bu sabah Tclkocek'e vardılar. 
it Sok ~~a!ma Ve sevişme için İstasyonda hudut knymııkamı, teşrifat 
~t .. y l kanlara sahip bulunuyor- müdürü tarafından karşılandılar. Ve 

'cv~tn:k;z. unutmamak lazımdır ki buradan hududa otom?biller~e -~e~d~~ 
~l§tn çın sık temasın görüsqp ler. Musul mutrumrrıfı ılc polıs rnuduru 
"" anın b"• "k 1 · b d k'll · · · · t'kb l etili ı iln1 uyu tesir eri vardır.. urrı a ve ·ı erımızı ıs ı a er. 
l'rıe't~~aların iş sah l • l t Ve kendilerine Musula kndnr refakat l ıt etti.İt ll • a anm genış e -
1 ~ttır .. 

0B. erı de gizlenemez bir ha- ettiler. 
ıetlerj ınaenaleyh Balkan mil- Şehrin rncthalinde bir askeri ihtiram 
"etıtı arasınd t"' . h . kıt'ası vekillerimizi selfımlndı. Muzika 

ek ~ ~ urızıne e emmıyet istiklal ve Irnk marşlarıl)ı çaldı. 
f ~ettip ~Uretı aşikardır.. Bütün şehir Türk ve Irak bayrakla-
Ctıt aeYah unacak toplu veya mün- riyle donatılmış, şehir halkı sokaklara 

tıc birb" l atler, Balkan milJetleri- dizilınış' misafirleri sıcak ve coşkun te
~illc ır erin. d h 
tek • bu :ı:: 1 

a a yakından tanı- zahüratla alkışlıyor ve selamlıyorlardı. 

' 
Yetmişlik bir ihtiyar paralarını kurtarırken yandr. 

Uç kişi de hafifçe yaralandı 
JSTANBUL 21 HAZiRAN 
Mı Juıbirimizdcn - Telgraf 

Pazar sabahı gün açılırken Beşiktaşta Uzuncaovada çıkan müessif bir 
yangın halkı heyecan içinde bırakmıştır. Yangın çıktığı zaman rüzgar kuv-

vetlice esmekte idi. Bu civarda susuzluk olmnsındnn, binnlnrın da ahşap bu
lunmasından dolayı yangın sahası kısa bir zaman içinde genişlemiş, yirmi 

sekiz ev tamamen, dört ev de kısmen yanmıştır. 
Yukarıda arzettiğim sebeplerden dolayı evlerdeki eşyalar kurtarılama

mış, herkes canını kurtarmak için soluğu sokaklarda almıştır. Yangın sahn
sında itfaiyenin çok çalışmasına rağmen yukarıdaki netice &.ınnbilmişbr. 

Atiye isminde yetmişlik bir kadın paralarını kaçınnak isterken evin için
de fazlaca kalmış ve alevler içerisinde can vermiştir. lki itfaiye memuriyle, 
bu evlerden birinde oturan bir zat ta yaralanmıştır. Bunların yaraları ha
fiftir. 

t klcrj 8 •~ar~tler esnasında göre- Dr. Aras ve Celıll Bayar bu çok sa-

o D~ev~ın;•Yet, birbirlerini daha - Sonu iiçüncii suyfada. - 1ktısat Vekili Celal Bayar Hariciye vekili DT. Aras 

~i~:~~~~~:~~E~:~;'~:ı ....... F;~~~-;;J-;;·--;;y;;;1··1,~--;1;:;~·--· ~-;;;····--···--··M~~;~ii~i" .... 
Açıkta kalan yUı elli ailenin bir kısmı cfünilcrc, diğer "kısmı da aileleri ve 

tanıdıkları yanına yerleşmişlerdir. Yangının mnngaldan sıçrnynn bir kıvıl
cımdan çıktığı anl~ılmnktadır. 

Yangın sabahleyin erkenden çıktığı için, halk yataklarında bulunuyordu. 

Nafıa Vekili Adapazarında ih "r~nd 81 .anlaşmalarla Balkanlı- ş 
kttı"'ı olu a ınkiŞafını temin etmek K · 1 ··tan tem 1 
~tdir .. ı-ı:~ak1_as. serekenbirted~ am1 O as arın· Genç kadınlardan 
)o:t~ buna :s;a b~.gü~ünbselyahat d •• k ••il 1 k 1 t Bol ve gürbüz çocuk 

Sakarya köprüsünün 
açım törenini yapmıştır 

~ .. QÜti.i rnusaıt u unmı- a muş u er e arşı aş 1 ~~h0lan d~ . ınernleketler için alın- istediğini söyledi 
tıı lar a ovı'l:. kararları aynen Bal-

k llh<lfaıa tasında da h"k'" 1 • • V b h ,. k ·ı dl d• d: k"e ka;:ir0 r .. Gerçi ~:U7i ~~~ n.a ine enıız teş ı e i me ı 
Cl) b~t kaç rn tarın §U veya bu şekil- Aurioli kabul etıniş ve J 8,30 da meb· 
~rı ır laraO ernle~ete karşı istisna- usan mecliaine gitmek üzere müzakere-
)~~ ~evcut

1 

J"!~1k. edilmemesi im- lerini keamiıtir .. 
tı) ı e ıleri ·· :_gıldır •. Böyle bir ta- Mecliste ekseriyet grubunu teşkil l11.Jı 1 surulern ' "'k' ka 
tllt o rn k ez .• uı ın r- eden partiler alacakları vaziyeti tayin ı ıglik a kayd. 1 
ıtj~f 1 harek 1~ e Balkanlılar için toplanmışlardır.. Sosyalist partisi 
bılitı t\a hi~nı etlerın aralarında in- ayan ma1iye komisyonunun ve ayan 

A t., et edecek çareler bula- meclisinin inatçı husumetine karşı bay 
' ·~ıl BI 
~er b· garip .. . uma emniyetini her vakitten ziyade 
~~ it 11oktu d BOttilebilecek olan di- kuvvetle teyit etmiş ve halk cephesi ek· 
trıit..

1

~~~ en ka şudur ki:Balkanlılar seriyetini tam olarak muhafaza etmek 
l'" ·•ıı tJi sı ı b. d b 1 h L~tiatj~ r baelılık ır ostluk ve sa- B. ]{amil .Şotan Ve:! aş ıyan ıslahatı korumak için er 
"'<it ~i har ke~e~cut bulunduğu, Paris, 21 ( ö.R) - B.Chautemps ak- §eye hazır olduğunu bildirmiştir. 
~ h lerned·~. erın faydaları in- şama kadar müzakerelerine devam etmiş Müstakil sol partisi B. Bluma sempa-k Qtç'- ıgı 1 ld 
"ti t '<ltı en y"j° e, pasaport, vi- fakat henüz bir neticeye varamamıştır. tisini teyit etmiş ve halk cephesine da-

~aJıilt Bı.ılkanJu cdsek olan memle- Ayan ve mebusan reislerini ziyaretten yanarnk eserine devam edecek her hü
ı .. ·I) "trnc~ e kar ır .. Filhakika se- sonra harbiye nezaretinde radikal par- kümele müzaheret edeceğini bildir· 
btı!'>I!) "i~'-' h~r ;arar Veren adamlar tisi reisi B. Daladier ile görüşmüştür.... miştir .. 

\J \. ~ıla"" ç arı başlı baı:ıına bir Saat on birde hariciye nezaretine gitmiş Sosyalist birliğini Başvekil takdir, lt-.ıı {' b ·•ıu'l:. .• lak· ıır b h 
\> "llİtJe ~t\a ll'li.i . ın seyahatlerde ve ayan maliye komisyonu reisiyle gö- u rana teessüf ve sür'atle halli ar-
tıı~ı~ tı, Be~rn ka~ıl .bazı kolaylık rüşmüştür .• Öğleden ıonra muhtelif par· zusunu ızhar etmiştir .• 
~.d!etJ 0~bilir •. g .ı~tıyenleri t~cie lamento gruplarının mümessilleriyle te- Radikal partisi içtimaında B. Dala-
ilrı' tı n U ıtıbarla Balk mas etmi•tir. dier bütün partinin Chautcmps'e emni-ı .. , ~tırıı .... rasındakı" . an y 

ı71bıtJet' kolay} seyahat ını- Saat 14. 15 te B. Chautemps yemekte yetini ve ona müzaheret kararını bil-
d~tı .~liy~k biiti.in jf ~ran, ucuzlatan BB. Boncour, Albcrt Samıut, De1bosla dirmiştir. B. Chautemps şimdiye ka
d~ llnttı le bir ala.Jt a kan devletleri- bulunmuştur. B. Daladier başka bir dar aala akalliyette kalmamış olan halk 
)" 

1 tı c ri Ve l a Ve hassasiyetle randevu sebebiyle relemiyeceği için ccphe8ine dayanır bir kabine yapmak 
I~ "t. Ctir-J e e aJ.,... J k fik d ld 
~-: tek -.:: er "ere ·:•? arı ço fay- mazeretini bildirmiştir. · rin e o uğunu aöylemiştir. 
.. ~L.- ~r ~dcb·l· ~egı kanaatinde- Saat 15, l 5 ten itibaren B. Chautemps Londra, 21 ( ö.R) - İngiliz maha---. te ı Jt1-. L• 

Qıfllı&k "'" .ıtı SCVİ§rnenin soeya)iat birliği mU.takil eol, komiiniat fıU beynelmilel vaziyetin nezaketi ae-
tır • partileri mUm...Ulerinl, mebu..n ma· behiyle 

·-·-·· tezahürat yaptı. Karşılıklı 
nutuklar söylendi 

Sapanca, 21 (A.A) - Adapaznrı dün 
cilınhuriyct hükliınctinin nimeti olan 
Sakarya köprUsünün Ali Çctinkaya ta
rafından açılması münasebetiyle coş

kun bir giln yaşadı. Daha sabah sekiz
de istasyon binlerce halkla dolu idi. 

1 Köprünün açılış töreninde bulunmak 
üzere Bolu valisi, belediye reisi, Düz
ce ve Hendek kazası belediye ve parti 
heyetleri, lzmlt parti ve halkevi heyet
leri, umum! meclis ve belediye fizaları 
gelmişlerdir. 

1 Yapı1nn program mucibince vali Os
kay, knynuıknm, parti ve belediye baş-

kanı, General Mürsel, General !bra
hhn ve sair erkan Ali Çetinkayayı Ari
fiye istasyonundan karşıladılar. 

B. Mussolini Saat 9/45 de tren Adapazarı istasyo- B. Çctıııkaya 
Roma, 20 (A.A) - M. Mussolini Ve- nuna ~irdi. BU: ?~Iük a~ke.r ve sporcu- ğit, Ali DHrnıcn, Hasan Hayri ve vekil 

nedik sarayının balkonundnn altmış bin lar selam resmını ifa ettiler. Bando mu- Jet erkanından 35 kisi ile birlikte A1 
kadar faşist kadına hitaben aşağıdaki zikanın sesi, yaşa hoşgeldin avazeleri Çetinkaya trenden i~dıl en sonra as. 
nutku söylemiştir: arasında kayboldu. ker ve sporculnrı teftiş ederek halkı11 

- Aile ocağının rnuhaf ızları olmalı- Ali Çctinkaya ile beraber gelen vi- alkışları arasında belediyeye giderek 
Ç k k tll 1 1 layetimiz mebuslarından İbrahim Yi- b' . tirahat tül sınız. o ve uvve o ma arını arzu •••••• •••••••••••n•• ........ •••. • .... ,. •• ır parça ıs e er. 

etmekte olduğumuz çocukların17.a ilk rekkep dört grubn ayrılmış olnn kütle- Nafıa vekili Bolu valisinin, Bolu de. 
intibaları vermelisiniz. Onlara Roma fa- nin alk~c;ları arasında kuvvetli bir miryolu hakkmdaki istifsarlanna ce
şfst terbiyesi vermelisiniz. cEveu sadası yükselmiştir. Bu sırada vaben pek yakında bu yolun da yapı· 

Genç kızlardan faşist kadınlard$11, kadın1ar mendillerini saHamak sureüy- lacağuıı söyledi. 
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~Bir kız yüzünden 
Çıkan cinayetin 

muhakemesi 
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Avcılar 
Nasıl tezkere 

Cetme kazumda Köste köyii alabileceklerdir 
c,ivannda pusu km-arak Mustafa · 
Orbant tabanca kurtuniyle, öl- Kara avcılığı hakkında kamın "" 
4fürmek maksadıyle yaralamakla layete tebliğ edilmiştir. Bundan~ 
maznun Ayetin muhakemesine ka bu kanunun ne suretle ~at el 

dün aiırcezada ba,lanmıftır. Ko·· y • l • • • 1 u·· çu·· ncu·· noterlik edileceğine dair Maliye vekaletı~d 
Davacı Mustafa Orhan köy- JŞ erı JÇID vilayete dün bir de tamim gelrn•f'l' 

den çoban lbrabimin kızma ta- Bay T ahsinin sthhi va- Tamimde denyiyor ki : ııo' 
lip olduiunu, bunu itilen ve öte- 1 k• ki • • • Kara avcılıgı kanunu 26 kan ot 
denberi kıza talip bulunan Gani. esas 1 tet ı er zıyeti dolayısıyle sani 1927_ t~ihllzabıtaisaydiy~ 
adında birinin teşviki ile Ayetin kapatıldt z~m-~ame:ııı;un kara avcılıgına ı ~ 
pusu kurarak kendisini yaraladı- Buca trenlerı· o .. .. t B Tah • . h hükumlerını ve 218 numara! ..... 

D h ·ı • 'iT k Al • • ••h • • • çuncu no er • sının a • k . . •t h• 
im• aöylemit ve tazminat iste- .. • 1 a ı ıye ... e a etının mu ım tamımı vali sıhhiyeaine binaen adliye n~~~n av tez eresı resmıne aı iti 
mittir. Maznun Ayet vak'a gü- Pazar gunü az kaldı hır - vekaletince vazifesine nihayet mu ıle lstanhuld~ tezkere resı:,, 
nil evine giderken Mustafanın hA k" 1 . . ·ı . . attırılmasına daır olan 404 n 
•. •. k w • 1 1 adise çıkacaktı 1 iç işler bakanı ve C. H. P. Genel lahiyetli memurlar oy ere gıttik- verı mıttır. 1 k h""k .. . 1 d'I i~ 
onune çı tıgını ve m•an ısı o an k . B Ş""k .. K k"" . l . hl" .. . ti Adliye vekaletinin emri dün ra ı anun u mu ı ga e ı J1l ·_w 
kızla neden ali.kadar olduğunu lzmir • Buca arasında tren tari- . hse krketedrı "v uı·ı·rkul aya . oh~ ış e~ı çlıe ldt: ıgat kuzk.erınet ne ·ı sutmre le ?1: müddeiumumilikçe B Tahsine 1 Kanunun ihtiva ettiği hükÜ~ 

k 
.. . b·--ı-la h'" • a ın a a ı ı ere yenı ır emır şı ıgını tet ı ve espı e e erım · 1 _ . . lfP" 

aorara uzerıne ı~ ucum fesi şu birkaç gün içinde deiit- .. 1 . . B . h . . k f d l b l tebli« edilmit ve üçüncü noterlik avcı ıgın tanzım ve ısra sur-~ - I . d • tir k. 1 gonc ermıştır.. u emrı e emınıyetı- ço ay a ı u uyorum. ,.. 1 ffi". 
aoy emıf Te emıt ı: . mit.. ne binaen oynen yazıyoruz : 3 _Teftiş layihalariyle gündelik kapatılnuıtır. taalluk etmektedir. Vergi ve ıı,r<' 

- Ben de tabancamı çekllm. Bu meyanda Bucadan lzmire I 1 _ Köy idareleri büro işlerinin muhaberat bu işte her kaza ve na- ı Adliye encümeni üçüncü no- ! noktasından yalnız tezkere 
Tam o sırada aar'~ tuttu ve ta- saat yirmi biri on bet ~eçC: haı:e: pürüzsüz olması ne kadar lazımsa, hiyede ayı:i hız ve heyecanın henüz 1 terl~ğe ait evr~ı te~lim a}arak alınacaktır. 

1 
~ 

bancayı da çekmıt bulun~yor- ket eden otok~ saa! yır~ı hırı köy ve devlete her zaman hesap ı tamam ve kamil surette canlandın!- encümence .taym edılecek hır za- .. 1 -:: E~;!ce .-:9:·'.a . m~r~ İ1' ~ 
d~: Ondan s<?nra ne olduRUDU kırk bette tahrik edilmeare bat- verecek bir halde muamelelerini madığını ıslah ve ikmali istenen iş- ta ver~ektır... • • . . ıç_ın yuz, vılayet ~~rk~_Ierı ı.~ ~ 
bılmıyorum. lkı saat sonra ayıl- lanmııtır. Ya.lnız ~atkm bu?.d~n noksansız ve hazır bulundunnaları lerin çoğunun mali bir fedakarlık J Adlıye vekaletı bır ay ıçınde lyüz, ve İstanbul ıçın dort ~ 
dun ve beni öldüreceğini dütüne- haberd~- ~~ılmesı de tabı.ıdı~. da 0 derece zaruri ve mecburidir. ihtiyanna bile lü~m kalmadan ve y~i noteri tayin. edecek ve o va- 1 ruş olarak ta~n edilmiş ola~ t. ;;J 
rek kaçtım. Pazar gunu aktamı bunu bılmı· ı iyi tanzim edilmiş ve muamelata imece ile kısa bır zamanda yapıl-1 kıt bu evrak yenı notere devrolu- harçları yenı kanunun 1 1 ancı JJ 

Sabit Ali onbqı ile Oanıan da ~en haUt vaktinden evvel geli~ ·düzgu .. n yürüyen köylerde, köylünun ması mümkün olduğu halde gü- nacaktır. desiyle Türkiyenin her tarafı~ 
d . l d·ı Vak' ·· .. ıst d b ki k h j 11 

• • • • • • ~ ın e'!' ı er. a gunu maznun ~syon a e eme mec urı· tam bir inan ve güven du arak her nünde ve zamanında yapılmadığı- J • ) f ) avcı cemiyetlerinde üye olanlar 
Ayetı aradıkları halde bulama- ~etı.ı:ıde .~ctm:ı_şbr. ~undh bkç; işte ltöy idaresine candan ~ardımını nı ve bu yüzden layihaların aylar- zmır te e Oll arı bir lira, avcı cemiyetinde üye 0~ 
dlklannı ve ertesi sabah kır bek- ~ uç ~z a ar ~~ tuya l are ~ ı esirgemediği köyün bayındırlık ve ca cevapsız bırakıldığını, verilen ce- a /1 hh 1 A k yanlar için iki lira olarak kabul 
çiainin kendisini yakalayıp ge- e eni ırl otora! afı .ı:e -?.1emıtf ' genlig~i için , çalıQıldıgıw ve bu suret- vapların da çok noksan ve tenkide ınura as ar n araya rniQtir... ,j 
tir• d ..... · ·· ~ d.l ve yo cu ar 2 ncı sını 3 uncu sını ıc k h" ld h k ·ı ıc ıgını aoyıe ı er. b lık • tif I ak b! b. • .. • le büyük işler başarıldığı her zaman karştlık olmıyaca ma ıyette o u- c;.re et ettı er 2 - Evvelce köylülerden avcı yr 

Bazı tahitler .relmemitler ve b ~ 1j ı 0 ar :{ hı uz:~:::e ı görülmektedir · ğunu, kaza ve nahiyelerce müraka- S b • . t f k t l f • sat tezkeresi aranmamakta i<fi. ~ 
rençber ve fakir oldukları İçin b~nm · erb vleb~tloraky .a. ud~e hı lke ı 2 _ Maddi .• imkanlar nisbetinde be ve kontrol vazifelerinin hakkiyle k t'e trı~ızt 0 0h~e te on t~· ni kanun hükmüne göre köyliile'...,, 
~ -1 . ki b"ld' • 1 d' ır ' : u a ı me ıçın e a h d 1 tk k 1 ad - alakasızlığı de e ı e113a ının e çe ır _ı.eı-· 
uc emıyece erini ı ~ıt er ı. otor• ,n hücum etmiıtir. Az daha köy işleri etra n a esası te i ler yapım ıgmı, f tı ~a~ milyon 200 bin liraya ve yirmi avlanabilmek için ruhsat teI> ,.# 
Mahkemece b~ tahitJ~n Çet- bu l öJ ıdeu bir cinayet oluyordU.. yaptınlarak geçmif yıllar durumu:; edenler ve yo~lz ,4'r ısa ve gb;1k müsavi taksitte ödenmek tartivle almağa mecbur tutulmuş ve o~ 
me mahkemeaı vaaıtuıyle ıfa- Bi4 in bunlara raimen Buca-1 nun müspet ve madde madde not lenler hakkında ' • ~. . bik sabn alınmasının tekarrür etti- bunlara verilecek tezkereler ha 
delerinin alırunuma ve muha- da yo culann yamı Te KızılçuUu- 1 ettirilmesini, tayin edilecek. kısa bir al~ncı .~a.dd~!er gek~ın tat ğini yazmıftık. Bu satın mukave- istisna edilmiştir.. ıJ 
kemenin bafka bir KÜDe bırakıl- da da hepai kalmı,lardır. zamanda bunların büroya müteallik ed~~ed_ı~ını 

1 
g?s~drme ~ ~r: . d lesini imza edecek olan tirketin 3 - Sürek avı gibi toplu a~b' 

maaına karar vermiştir. De'Ylet demiryollan idaresi- kısımlarının ıslah ve ikmalini, prog- . oy ı arc en, 1 
.. arckahesa~ınkarnın a- müdürü B. Rap ile belediye mu- larda asıl avcılara yardım için~ 

.......................................... • b 1-yık ld .. b • ıma sorgu ve mura ı şısın- hh B F ik Ank . 1 cak k" l rd k şJ" 

E 1 
nmti. una a • do .. ugu ed e~lmd.ı-, ramlı işlere taalluk eden kısıınlannın da kalmaz ve sık sık onun kuvvet ra. 1 aadı' • a araya gıt- una cak ımse e en tez ere 

V enme ye v~e~ı ogru egı ıt da iş takvimlerine göre yaptınlma- h · · · ı · 1 karıla az. mıt er ır. mıya tır. .. JI 
kanaatındeyız. Yer olmadıiı hal- . . . . ve ız verıcı ış erıy e. ~ şm '' 1 

• ' ' • 4 - Hane ve mesken mülkutı ... A 

d B ca istu d 1 b·ıd· sını ve takıbatı, tazının ve teczıyeyı sa bütün alınmış tedbırlenn nazan Olgunluk imtihanları k d . tle ırıuv 
e u yonun a a a ı ı- . ,__ ıml .. · d k k lmak .1 . 'd . -· t~L· ra uvar, çıt vesaır sure _A 

Şehrimizin tanınmıt tüccarla- ğine, gelişi güzel bilet kesmenin mucıp ıus ar uzerın e ~~un . ~ tan ı erı gı emıyecegı aoı- Şehrimizdeki liselerde dün- vir araziden tefrik edilmiş olatı JJ" 

rından ve münevver srençlerimiz- minası yoktur. Her halde aeki- l icaplarının yapılmasını ve hutün ıdır.. . .. . den itibaren olgunhık imtihan- 'd k h"b" k b farı11 ti 
d o_ A • N • M . 1 . d"" . d .. .. b"I . B .. d" k. b ış uzerınde l 1 Ol l k zı e gere sa ı ı, gere un tef en uay vnı un eaerretçioğ- zinci itlebne müdüriyetinin bu ış erın uzenın ~ yuruye ı mesı unun ıçın ır ı u arına bat anmıştır. gun u k ld ki h elce 
lu ile latanbulun tanınmıt ailele- meseleye nazarı dikkatini celp ' için de gereken tedbirlerin alınması- esaslı şekilde tedbirler alınmasını imtihanları 4 Temmuzda bite- zkun l 

1 
ank eş a:ıdi.~ şe·'VVdi de~ 

rın en ve vapurcu anmızdan ederiz nı ı erım.. ve metot u sure e ıp ve mura a- cektır. "b"J h k . 1 .. <YafP" · d l d"} · 1 tt tak" ·· k 1 . ere aranma ta ı . ım JC 

A 1 K w · · - tak d h" be -b· 1 b" k d h gı ı er ru sat tez erc.~n a m._ rs an aptan Sadıkoglu kerime- · - • .... ,,. Vılayet mın asm a te ış ya- ye ta ı tutu masını ır erre a a ""'U- iM 0 -p b d l _ı;. 
si Bayan Suatla niki.hlannın önü- Kültür lisesi pıldıkça tenkit edilen maddelerin hatırlatmağı faydalı bulurum. Bu- 1 H J k ~ d ı u; ur a~. il . uıni tıl" 
müzdeki cumartesi 2iinü latan- K'"ltür r . . A r ıslah tarzlan da gösterilerek köy na göre yaptırılacak araştırmalarla a evın e - ":' _ver~_.erı ı......~·m. pl~ 
bulda icra kılınaca«ı rtau '-·il ısesının .:ır:S1 mt. ı · ıste d'!ke idarelerine tebliğ suretiyle bunun tespit edilen vaziyet ve alınan ted-ı matnamesının seııu;en ~ınc~--~ ı(ı 

.. memnuni- o 0111.u ara muaue e ının as ı v B ·· d'd .. · "b" · d. kad r l'P'-yetle haber alınmıştır d'ld.... d . k b'l" faydalarının teşmilini ve varsa nok- birler hakkında kısa bir raporla agus- ugun saat on ye ı e muze ve sı mucı ınce şun ıye ald .,1'! 
Genç evliler terefı·n· e aynı· ak- e 1 ıgıkün~ltüraır d. Mkt~amlük' el ~ u- sanların muayyen zamanda ıslah tos sonuna kadar bilgi verilmesini 1 sergi komitesinin toplantıaı vardır.. ruhsat tezkereleri İsta?wbu a ~ .. ]~ mum ıre or erme 25 L _ _!_ .. .. ·ı · ··d·· ı-·-·· d er y~·,.,.J 

tam Perapalas salonqnda mükel t hl" .. ed'I . ti ve ikmalinin tedbirlemnesini ve sa- rica ederim.» nazıran cuma gunu saat on gı erı mu ur ugu ':d ı . ~r 
lef bir ziyafet verilecek, ziyafeti e A1: bir ız::a:. İçinde büyük var- y~ide dil, _tarihb. ve edla~~r._~ §~~i- mahkall~d~aridat ı are erınce ı-' 
auvare taki d e1rt• G 1 K •• •• k M d nm umuma eyet top uıan varuır. me te ı ı.. ıJov 

• • • P e .ec ır. enç e- hklar gösteren bu yeni lisemizin uçu en eres ve •••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• ...... Yeni kanunun onuncu ın ~ 
rımızın mesut bır yuva kurmaları- muvaffakıyetlerini diler mü- nüz yeni olarak pro1· eleri ha- h"'k .. .. b dan sonfl' 

d·ı • d'd briki · • · ' u mune gore un V 
:~n~~ flDl 1 

en te enmızı eaaislerini can,!1~~-~tluJanz. havzasının ı·sıaA hı zırlamakta o!an bu İmalata ait tezkereler vilayetlerde valil~r'ejel' 
.................................... ...... Bay Hasan Fehmi inşaat müddeti sel ve feyezan- zalarda kaymakamlar ve nah~~ 

Nafıa mUdUrU ların inşaat sahasında çalışma- de müdürler tarafından vcrı 
Vilayet nafıa müdürü B. Tur- Ankara defterdar muavini B. M •• dd d k l d .

1 
. Jarı geri bırakacağı göz önün- tir. -1 

han latanbulda bulunmaktadır. i Hasan Fehmi bir buçuk a~ me-j U eti İÇİD e j ffi3 e ) em ;yeceğl de bulundurularak iki sene Ancak tezkere harçlannın ~ 
Doktorlar iki ay tebdil hava zuniyetle tehrimize gelmiştir. l ·b· b" "b · sandıklarınca alınması laztP1. t'ı,A 'h · l ) } } • • k • ld gı ı 1r zamana ı tıyaç göster- 5 y~ ı !•Yacı.o duiuna dair rapor ver- azzT~..LAZZLZ ... .7..zT....UZz;cDWJMr.l an 3Şl an ame ıyat ) J Sene UzatJ ! nıistir. gıne göre avcılık için izin 

1 ,"J 
mı,ıerdır. • N 1 c;. anı an m a şahısların verecekleri istida~~drt.~ 

--- ~ Bakanlık, Türkiyenin en ve- k k h u ... Tepecik cinayeti son eh tü Sularımızın ıslahı ve memle· ihale edilmiş o:an bu ıslahata ki h ·ayma am veya na iye J1l ~ 
Ş rimizin tanınmıt M""fc· k f d I b" h I .. 1 •t I k " , 1 rimli topra arı aline gelecek tarafından icap eden tahkikn; / fh . d" carforından B. Ahmet u • ete ay a ı ır a e getırı - aı oma uıere yapı mış o an ' olan küçük Menderes ve ta- l ak k . .. aacıe LI' 

sa aya g1r 1 N tüoğlu kızı Bn. Şehime ile de- mesi hakkmdaki devlet tedbir- anlaşmanın 9 uncu maddesinde ar tez ere ıtasına mus f11.,. 
Tepecik pazarında bakkal Hü- ğerli gençlerimizden tüc- lerin in eo eskilerinden biri olan yazılı bulunan 30 Mayıs 937 bılerinin geçtiği yerlerdeki diği takdirde mal memurlaf11'1';' 

aeyni öldürmekle maznun Bur- car Mehmet Buld•nlıog .. lunun ıslah işinin tam ve eksiksiz vale edilecek ve mal meınur. :1 
.... ve dört seneye yakın bir za- o an bitme tarihini 12-11·937 d k · d b" tanet1 ~ 

haneddin. ve kendisini bu cina- nişan merasimi dün B. Ahme- d b . .. . d k" 1 o'arak tashıh etmiş ve bu su- olrPasını kayıdsız ve şartsız a av tez eresın en ır h-- ll~J.. 
yete teşv_ik eylemekle suçlu met- din Kareıyakade.ki kö~klerin- man an era uzerın e 1 ça ışma- isted i ğinden, bu vaziyetleri göz dairesinde doldurularak- <P

7 il', 
resi Nazıfenin muhakemelerine de icra kılınmıştır. Merasim-~ • Jar faaliyetle devam elmekfe retle kanun ile de derpiş edil- önünde tutarak 2246 sayılı makbuz kesildikten ve alıo~ıı~ 
dün aiırceza mahkemesinde de- ~de belediye reisi Doktor B.N 1 olan Küçük Menderes nehri ile miş olan bütün ısl.abat işler i nin kanunun birinci maddesinde mikdan ayni zamanda teı. ~~·, 
vam edilmiştir. Behçet Uz ile her iki tarafın j tabilc in n ıslahı üzerinde Ba- bu tarihte bitirilmesi lüzumu yazılı olan müddeti 4 seneden buna mahsus mahalline "f e1' 

Şahit ııfatiyle dinlenen polis akrabaları ve yakın dostları 1 yındırlık bakanlığı yeni karar- tesbit olunmuştu. 6 seneye çıkarmağa karar resmi mühürle mühürlencC et"f 
Ali; ölüm hadisesini haber alın- hazır bulunmuşlardır. Genç lar zlmıştar. işe baş 'andığı tarihten bu- vermiş ve bu hususta hatırla- mahallin en büyük mal J1l ~ 
c~ .~aktu1ün bulunduiu yere git- nişanlılara saadetler Cliler iki ~ tarnfından imza edildikteJl ti ~ 
tıgını, maktulu'"n yattıgwı yere ya- f b ·ı d · 3.5.1933 tarihinde lcabul ve güne kadar ara vermedt:n de· nan proje Kamutaydan geçe· tezk h"b" .1 ek va. ·11 tat'a 1 le rı c e erız. . 1 ld ere sa ı ıne ven er .. er,:,, 
rım metre u%aklıkta peynir kes- ~wcv-.z..;azxz7.7..7.7..7J/.Z.7..Z.Zc..r.a.ı 5.6.1933 tarıbinde neşredil:niş vam eden bu ıslalı işine ait rek kanun aşmış 0 uğundan makam veya nahiye müdürl.Jtl (!"!'° 
meğe mahsus bir biçak gördüğü- Elli mahkum o '.an <Küçük Menderes nehri toprak kazısmın bl yük kısmı tatbik için gereken hazırlıkla- derilecektir. Bu memurlar 
nü ve buna dair zabıt tuttukları- fmrah ve ZonguJdağa ile tabilerinin ıslabma ait ) bitirilmiş ve 1~eri kalan toprak rm yapılmasına başlanmıştır. üzerine imza atacaklardır .. itı ~~ 
nı söylemiıtir. Bundan sonra as- gönde,.ils cek 2246 numarala kanunla yapıl- işleriyle sınai imalattan köprü Bu kanunla sarhna izin ve· 6 - Ruhsat tezkerelef!_0 ~~ 
liyeceza mahkemesinden maz- lmrah ve Zonguldak hapis- ması tesbit edilmiş o ao ıslah kavuşutklarının anlaşma müddeti riL n 3.5 milyon liraya mahsu- mü ancak verildiği malı 
nun Burhanın sabıkasına dair 1 h t ..ı 
gelen rapor okunmuştur. Bun- hanelerine lzmir bap.shanesin- işinin en çok dört senede bi· içinde bitirileceği anlaşılmıştır. ben 937 mali yılından itibaren mahsustur.. Binaena ey 1 81ıı ,.~t 
da Burhanın Adalet isminde bir den de elli mahkum gönderil- tirilmesi bu kanunun birinci Ancak regülatör ve süt gibi her sene ödenecek olan para hangi tarihte alınırsa 1 İ·~

11

j}e ~ 
kadını yaraladığı ve bir ay on mesi takarrür etmiştir. Bunun maddesinin hükümleri gereğin- hazırlanmasına fenni lüzum ve mıkta11 700.000 lirayı geçmi- teakip mali senenin hu ü ieri :1., 
gün hapse mahkfun oldu<rn ve ce- k ı kf kümden sakıt olur.. Yenİı ıııl ,.t-

.. - için Adliye ve &.etinden şehri- den idi. zaruret görülmüş ve bu model yece ır. edilinceye kadar halen ku B (~~ 
zasını çektiği bildiriliyordu. k d ı b ı KAZANACAKLARIMIZ 11e P'. Mahkemece dinlenecek baıka mizdeki ala a ar ata tebligat Bu itibarla Bayındirhk Ba- tecrü e erinin yapılması dola- ta olan tezkerelerde mevc~t rtfl 
,ahit olmadığı için muhakeme ta yapılmıştır. Bu mahkümlar kanlığı: mühendis müteahhit yısiyle projelerin hazırlanması Küçük Menderes'in ve tabi- mü verildiği tarihten itıbıı ~ 
mütalaaya bırakılmıştır. yakmda sevkedileceklerdir. Abdurrahman Naci Demirağ'a işi uzamış bulunmaktadı r. He- lerinin ıs'abıodan sonra bugün bir sene için muteber olrn~l' 

. ' :· ' .. 

TELEFON f 3151 TAYYARE SiNEMASI 
Bu 

JZMIRilE 
günkü matinalarından itibaren 
iLK OEFA 2 YENi FiLM BiROEN 

1 - B i R Y I L D 1 Z S ö N E R K E N ( ~~~NAA ) 
Billür sesli ( CONCHİT t. SUPERVİA ) nm teğanni ettiği Garp aleminin en yüksek opera parçalarile bezenmiş 

bazio, çok müessir aşk hikayesi ... 

2 - PET ESBURG 
HÖRBIGER ve sevimli yıldız 

GECELERİ Komedi 

ELISA JLLIARO tarafından temsil 
3- MIKI 

ve operet filmlerinde temayüz eden : PAUL 

edilmiş muzikah, şarkılı büyük film. 

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

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

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

bilhassa (Cellat gölü) adı veri· ibaresindeki tam bir sene e 
4 

len ve bir sıtma kaynağı olan çizilecektir. ıı A I 
gölle çevresindeki bataklıklar 7 - Av derilerinden ıı tl'f'I 
tamamiyle akıtılmış ve çok tarihli ve 820 numaralı ka~\lfi',ıı4 
verimli, sulak binlerce hektar hince alınmakta olan verS1 h~~~ 
toprak kazanmış olacağız. dur.· Bu verginin mevcut ııJı 

ler dairesinde tahakkuk .,e .z 
Buralarda göçmen köylerinin ı1• 

kurulması kararlaşmıştır. Böy- ne devam olunacaktır. ·teri I 
lelikle buralarda kurnlacak 8 -- Su ve kara av cler•blİie 

mi talimatnamesinin bu te ut· I 
modern köyler, diğer l>öyler halif hükümleri kaldırılmış •• ••'' ~ 

için bir örnek o:mak değerini .. f.
0 
•• k .• a •• n •• 1.!·l·C··.····b···a·y·····~,~,,s'~ de taşımaktadır. Çeşitli istihsal - ~ 'i 

yapan bu ınmtakada, seneler- YUz elll lirayı çarP t1''I 
denberi en büyük bela olan Birinci kordonda ldo1',.~,"' 
sıtmanın kökünden yok edil- Hasan tzmir vapurun 9~d

w • ır... ~ 
mesi ve buralara güzel köyler kadaıını t~yi edeceg~ • t" 
yapılması gibi iki taraflı fay- talonu cebinden elli br• t•~ 
dalar temin edecek olan ıslah çahndı~ın~ iddia ve zab•A 

yet ctmı•tır. 
İfİ, faaliıetle devam etmek- Zabıtaca tahkikat 
tedir. ~dır. 

~;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;==========:z::=::::z::..:;;;;~==============:;;:~========:;;;;::::=======================================--~~~~~~~--



Türk - Mısır muahedesi 

Dr. Aras a. Mu ır harrU-
• 

cı Ye nazırı telgraf laşte.laif 
Mısır hüküm·~-;;-d; mua.hede)1i 

•• 
suratle parlamentoya tevdi ediyor 

• 
yıne arış ı IH.V eki}imiz 

en· i?la ıı gemisinin Le· 
Reme { is ·e esi hcidise çı 

• • z gı 
ardı 

Irak topraklarında 
-Ba§tarafı 1 . , ci Sahifede

mimi karşılanmadan f vka :ıde müte
hassis oldular. Ve kard .., milletin bu 

hislerinin Türk hislerinin bir makesi 
olduğunun halka bildirilmesini rica et
tiler. 

Bay Edenin 
• • 

vazıyetı 

başkanlığında toplanan 
müzal<ereye gir~ştiler 

P.ıri:ı, 21 (ö.R) - Ililbonun nas- Londra, 21 (ö.R) - Jspanya hadi-

•• sefir uç öğle yemeği ikametlerine tahsis edi
len konal..-ta ycnildL 

Akşam üzeri mıntaka kumandanlı· 

ğında şereflerine verilen çayda bulun-

1 

yonali ... tler tarafından zaptı Beynelmilel scleri için beynelmilel müzakereler dc
rnhadu mühim neticeler verebilecektir. vam ediyor.. Ademi müdahale tali ko· 

1 Valensiyıı hükümetinin 80n tebliği şu- miteııi öğleden sonra saat 16,30 da iç· 

dur : Merkezde Gundalajara cephesinde 1 timaa çağırılmıştır. Müzakerat ruzname
Cümhuriyet kuvvetleri mevzilerini mü- sindeki meseleler şunlardır : Ecnebi 
sait şekilde tashih etmişler ve bilhassa gönüllülerin ispnayııdan geri çekilmesi, 

Arık Mısır ba.şt:ekili, 1ngiliz dış bakanıylc Valdeniozada ilerlemişlerdir. Batarya- ispanya sa~i117rini . kontrol~. ~em~r 
ltııı..,L ~· 20 (A.A) - Türk - :Mı5ır 1 Ekselans Dr. Tevfik Riiştü Aras, lar asileri topa tutarak çekllmeğe mec- harp gemılenne bıtaraf muşahıtlenn 
-~,..],..,.;_:_ H · · V k'l' b · 1 d' Dı'g-er mıntakalard t" irkabı hakkındaki telkin ve nihayet ıh..,... " - .... "" Büyük Millet Mecli- ancıye e ı ı Ankara ur f"tmış er ır.. a u- . .. .. .. .. .. . 

""
1
'" •--' • ş k h . d . . Leipzıg kruvazorunu lspanyol hukumetı-

i)n ~ ~ıki rnüna~betı'yle Dı·. Aras fer.k ve top ateşı.. ar cep caın e ıki . h lb h' . ·tr 
" .,,. M ) T k' d ki d .. t k . ı· .. . ne mensup hır ta te a ırın torpı e• ısır h . . ısır i e ür ıyc arasın a or a - taraf tayyarclerı faa ıyet gostermışlerclir. v bb'" ·-. 'dd' . 

1 
Al a .... _ arıeıye "'"~·rı Butros paşa ) h t s ettı"ı ı ıasıy e man ~"Slnda ........... din tasdikına mütedair kanun ayı ası- 'k' mege eşe u .. 

:ışag~ d ki 1 f 1 Hükümete mens. up. o.n ı ı tayyare Sara- hu"ku"metı'nı'n yaptıgv ı müracaat. ıtın... , 1 a te gra Iar teati o un- nın Büyi.ik Millet McclisincQ kabulünü b b 
~·llr: gos asi mevzılennı om ardıman et- B l ·ı ı~k d olara'-
ı;.1_ .

1
• bildiren haberinizden dolayı ekselans- u aon mese e ı e a a a ar ıı; 

--seans v· f mişler ve hadisesizce avdet etmişlerdir. ıabah Fransa sefiri hariciye nazın bay li nsı Butros paşa, smızn minnettarız. 
<lriciye nazırı Bu kabul keyfiyeti ve ekselansıru- Hueska yolunda bü~?k mikd.arda ~om- Edeni ziyaret etmiş, Jngiliz kabinesi öğ-

zın lütufkar telgrafı Mısır milletini Türk ba atan taY:Yareler duşman sıperlerınde leyin toplanarak münhasıran bu mesele 
milletine bağlıyan asırlık dostluk zinci- mühim tahrıba~ yapmışlardır: . ile · meşgul olmu§ ve saat on beşte Fo· 'l'lit-ki Kahire 

kti lsYC? Büyük Millet Mcclis:inin dün-
Ce t'S.i a iltaırı~ n e Türk - MlSlr dostlıJk ve 

"elesin· ınuahedeleriylc tabiiyet muka

~· 1 
tasdik eden kanun layıhasını 

1P et · 
dU'nı,,,_ nuş olduğunu ekselansınıza bil-

~ıe b'lh :au l assa bahtiyarım. 
.. ınesut hr. .l:_ • -
'•!! kad uuıse Mısır ıle dostluoa 

ar " 0 

Ve .,,,. Ytırekten bağlı olduğumuzu 
ıL "utk tnill . 

rine yeni bir halka dahi ilave etmekte- Şimalde Bıskaya cephesınde Bılbao raynofiste Almanya, ftalya ve Fransa. 
dir. müdafileri düşmanın top ve mitralyöz sefirleriyle bay Eden içtima etmişlerdir. 

B. Akd . 1 k . 1 ıur C ateşi altında caddelerde ve evlerde Meselenin esası hakkında lngiliz ma-ır · cnız mcm e ·etı o nn .ın1sır e-
be kahramanca mukavemetlerine devam hafili hadiseye pek inanmıyorlar. 

nevrede de alenen ve resmen yan S:mtander cephesinden du··ş- . "Teınps> gazetesi muhabirinin bildir-olunduğu üzere bütün gnyrctlerini sul- ediyorlar. ... 
hun idame ve muhafazasına hasretmek mnn bir netice almadan mevzilerimizi diğine göre Jngiliz umumi efkarı böy

bombardıman etmiutir .. Cenupta clüşmn- le liir tecavüz vaki olduğundan emin de-
azmindel dird. ~ulhçu dbcvlctlerle müşte- nın hafif bir tazyiki defedilmiş ve kuv-1 ğildir. Almanyanın mümcaatini hadi-
rek bu un ugumm:u n hedef mem- . . . . h 1 v 'h d'' 

. . d .. vetleriınız mevkılerını mu afaza etmi~- senin sözde vukubuldugu tan ten ort 
lcketlerıınız arasııı a teyemmuncn mev- · d b t •t et• 

k d l · ı .. b ti . . k . }erdir.. gün sonra yapması a unu eyı 

mektedir.. Tahtclbnhirin dört defa hü-
cüm ettiği ve her defasında muvaff akı
yetsizliğe uğradığı iddiası da buna de
lildir. Esasen böyle bir hücurn vaki ol
muJ olsa bile bunun Valensiya hüküme
tine tabi bir tahtelbahir tarafından ya
pıldığını :ışpat edecek hiç bir delil yok-

dular ve ondan sonra belediye parkını 
gezdiler. 

Mutasarrıflık konağının çok güzel 
tezyin edilmiş bahçesinde Dicle kena

rında askeri muz.iknnın güzel havaları 
dinlenerek yemek yenildi. 

Vekillerin getlntilcri halkın coşkun 
tur. tezahüratına vesile oldu. 

Diğer taraftan Alman sefiri Von Rib-
bentrop hücumun Rusya tarafından tel- ML~lcr yarın sabah yollanna de-
kin edildiğini iddia etmekte, bu da Al- vam edeceklerdir. 
man teşbbüsünün Rusyaya karşı bir ma- Bağdat, 21 (A.A) - Irak matbuat 
nevra olmMt ihtimalini uynadırmakta- bürosu bildiriyor: 
dır .. Her halde bu hadise Doyçlan·d ha- Türkiye hariciye vekili ekselans Tev
disesi gibi vahim bir netice verecek ma- fik RüştU Arasın riyaseti altında bu
hiyette değildir.. Ve dört devlet anlaş- lunan ve aziz arkadaşlarından mürek
masının Almanya tarafından münferit kep olnn muhter<'m Türk delegasyonu 
bir harekete girişilmesinin önünü almış bu sabah Irak hududuna vac;ıl olmll§
olmasından dolayı memnuniyet beyan tur. 
edilmektedir. Irak hükümetinin Ankara elçisi B. 

Berlin, 21 ( ö.R) - Reşmi D. N. B. Naci Şevket muhterem delegasyonun 
ajansı öğleden sonra tebliğ etmiştir... arasında hulunmaktndır. 

Bir Alman harp gemisine karşı kızı!ların Türk delegasyonu hudutta Musul mu. 
taarruzundan ileri gelen vaziyet sebe· tasarrıf ı, emniyet müdürü ve yükse\ 
biyle hariciye nazırı Berlinden ayrıla- memurlar ve 0 mıntaknnın eşrafı tara
mıyacağından Von Neurathın Londrn- fından istikbal edilmiştir. 
ya yapmak tasavvurundan olduğu ziyare
tin teehhüre uğrıyacağı dün İngiltere 

sefirine bildirilmiştir. 

Karşılanma ıne.ı:nsiminden sonra Türk 
heyC?ti Musula doğru hareket etmiştir. >«t ~d etıyle l\Iısır milleti ar<>sın

.. t eslik 1 .. b . k' , 
"'lQllıtııi •. . nunasc atının ın ışa.ı 
tlizı Yelinı cümhuriyet hükümeti-

l'IC? kad 
~, ar duymakta olduğunu ek-

~tnı1 l-~ bir kere daha söylel12ek fır
~~ Vermclrt dir. 

cul nr eş ı t munase c erını ta vı-

yo Ş:ı:ı i~:~~k·~~~~: .. :h.~:;d:~- ........ B.a .... ş .... ;~k'iı ..... 17~ .... a .... kş···;;······· ........... 1 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 ........... . 
yurmanızı ve Turkiye cumhurıyeti- U 

Heyet yolda uğradığı bütün yerlerde, 
hükümet ricali, muhtelif halk tabaka-

ları tarafından hürmet ve samimiyetle 
karşılanmıştır. 

ltıan.:ı- .dostluk tcnıinatıma do ayni za-
,... ıt' 

ltıtillerı llnat buyunnanız.ı ve tcycm-

nin ittila ve )-cfahı hususundnki hara- A k d •• • • 
retli dilek~erimin kabulünü ekselans- n ara,,a . onuyor 
farından rıca cd~ken bakanlar heye- J . 

htı ktstn ~it olunan istiklali Avnıpanın 
l'111t .\k;d~ bir sulh rehini olan bü

ltı h'nız devletinin saadet ve ı·cfa
lıuJİinU ndalci kalbi dileklerimin ka

ekseıan.sı 
arından rica ederim. 

tinin Türk - Mısır . munhedelcrini sü-
ratlc parlamentoya tevdüni karnrfaş

fı_OlllŞ ı{)kluğun.u arz ile .kesbi şeref ey
lerim. 

Mı:.-zkur munheddcro ait fasdiknnme-
lerin Kahircde <'kselansınızla 

beni sevindirecektir. 
teatisi 

Btıtros 

Türk Hava Kurumuna 

~zalar 937 - 938 yılı 
t~.kenlerini veriyorlar 

liava l( 
81 21 (A.A) - Tü!k 1 Bayan Nakiye Elgün (Erzurum 

1 ~a\'a ~:u~u ~a~kanhğından: 1 saylavı) 50, Bay Remzi Cener 

1ttıllıiz 93 
hlıkesını bilen üye· (Sivas saylavı) 50, B. Vehbi 

ntirıi Ve 7 ~ 938 yılı yüken- Koç 100, B. Cemal (Piyango 
il iiyeı 1

?1eyc başlamışla:-dır. bayii) 100, B. Şakir kardeşler 
ta erıoıiı' b d ( B G ı· inan b" .. ın aşın a her Bursa pazarı) 60, . a ıp 
"ehberlik~tu.n rnilli hareket!ere Yener (Tüccar) 50, B. Şakir 
).'l'ııı Is erıyle şeref veren Kınacı 50, B. Emin (Aktar) 50, 

Gtk li met lnönünü görmek B. l!yas Batum (Tüccar) 40, 
~t baht~va kurumu için iftihar B. Halit Tura (Hasanpaşa fı-

İstanbul, 21 (Tclefonl. ) -
seyahatlerine devam eden Başvekilimiz 
İsmet İnönü ve refakatlerindeki zevat 
Tuncclide halk tarafın~an hnraretle is
tikbal cdilmi~lcr<lir. Halkın yüksek te
zahürlerinden mütehassis olan Başve-

kilimiz Tuncclide halkla temas etnıiş 

ve ihtiyaçlariyle alakadar olınU§tur. 
Ba~vckil, Tuncelideki kıtaatıınızı da 

teftiş ederek çelik ordunun yüksek mu
\'affakıyetlerinden memnuniyet beyan 
etmi~tir. 

Bir müddet vakit g<'çirme şeklini 
tercih eden Dersim şakileri şimdi or
dumuzun kudretine inanarak teslim ol
nınkta devam ediyor. Asilerin halleri 

~dır. AdYc YC susuzluk ciğerleri
ne işlemi~ir. Bir :ıya kadar bu yuid 
parçası tamamen tcmiilenm~ olacak ve 

Tuncelinde umran eserleri belirmeğe 

başlıyacaktır. Islahat programı ehem
miyetle benimsenmiştir. 

Ba<jvekil yarın akşam Ankaraya va
racaktır. 

Elaı.iz, 21 (A.A) - Başvekil İsmet 
İnönü bugün saat 16 da şehrimizden 

hareket etmiştir. lnönünü hamil tren 
Sivas ve Kayseride birer saatlık kısa 
duraklamalardan sonra yoluna devam 

ederek yarın akşam Ankaraya muva
salat edecektir. 

Nafıa Vekili Adapazarında 

arya köprüsünün Sa 
acım 

' 

,, . . 
torenını yapmıştır 

nik okuluna gönderilerek mühendis
lik tahsilini yapması için köprüler reisi-

, Göçmen geliyor 
latanbıi1, 2 l (:f elgraf) - Bu yıl 

memleketimize gelecd:: olan on bin ka
der aöçmenin Clcsenai Ege ~!yet1etine 
yerleştirilecektir. Göçmenlerin nakli iş
leri11e başlanmak üzeredir. Yakında iki 
bin nufus gelecek, bunlar Jzmir vilaye
tine yerle§tirilecektir. 

Fransada siyasi 
buhran var. 

-Bqtarafı 1 İnci Sahifede--
lecek bir çok meseleler vardır .. Buhranın 
alacağı netice ne olursa olsun ingiliz
F ransız dostluğuna halel gelnfiveceği 
kanaati mevcuttur .. 

Roma, 21 ( ö.R) - Paıar günü ve 
pazartesi aabahı gazeteler çıkmadığın. 

dan Fransız buhranı ancak radyo vası· 
tasiyle haber alınmıştır .. Resmi maha
filde, İtalyayı alakadar elmiyen harici 

bir mesele olduğu için, bu hususta hiç 
bir tefsir yapılmıyor. İtalyan mahafili 
B. Blumun §ahsına kaf§l atipati besle
mernekle beraber halk cephesi teşek

külü için teveccühkar değillerdir.. Bu
nunla beraber B. Chautemps'm gahsına 

Türk delegasyonu bugün saat biri 
çeyrek geçe Musula vasıl olmu~tur. Bu· 

rada yapılnn çok samimi istikbal me
rasiminde Türkiye ile Irak arasındaki 
dostluk ve sadakat bağları tecelli et
miştir. 

Tüik - Irak dostluğunun esas hedef· 
!erinden biri yakın şarktaki sulhun ieo 
minidir. 

Musul şehri donatılmıştır. Ve hall 
dolay> 

Irak 

Türk heyetinin ınuvasalatmdan 
bayram yapmaktadır. Türk ve 
bayrakları muhtelif caddelerin bina-
larında dalgalanmaktadır. 

Tevfik Rüştü Aras gösterilen bu sa
dakat ve dostluk tezahürlerinden mü
tevellit memnuniyetini bildirmiştir. 

Bütiin halk sa majeste kralı, Atatürk 

h:ızrdlerini ve Türkiye - Irak ittihadı
nı şiddetle alkışlamıştır. Bu tezahürler 
halkın samimi hissiyatına terceman ol
maktadır. 

Muhterem Türk heyetinin resmi is
tikbali Gergiikde vukubulacak ve bu 
esnada Türkiyenin Bağdat ve Tahran 
elçileri de hazır bulunacaklardır. 

Bundan sonrn Türk heyeti Bağda& 
doğru seyahatine devam edecek ve salı 
sabahı Bağdadn vasıl olacaktır. 

•tbak~Yarlıktır. Gerek aziz rını) 30, B Bedri Tumay (Mi-
tctliğill:fnırn_ıza gerekse neş· mar) 25, B. Abdurrahman Ki-
ftçen v~~ ılk listede isimleri bar 25, B. Seyfullah Necip 

-Ba:;taralı birinci sahilede
Bundan sonra k<;prüye gidildi. Halk 

yolfarı doldurmuş misufirlerimizi al
kışlıyordu, Köprüye gelindiı}i vakit ve
kalet köprü ve şoseler reisi giizel bir 
nutukla cüınhuriy~t hükümetinin yap
ttrdığı bu ve diğer köprüleri anlattı. 

karşı bir husumet yoktur .• 
ne emir verdi. Ve bu suretle genç fen B 1. 21 (ö R) _ Al h • 
memu ·ı Ü b d er ın, . man ma a 

runa ı t at uyur u. fil" B Bl · k b' · -'-il 

Türk heyetinin samimiyet ve hara· 
retle karşılanması için büyük hazırlık· 
~yapılmaktadır. --------
Faşist 1 erle 

lltınııı1 andaşlarımıza şükran- (Tüccar) 25, B, Dr. Cudi B:r-
l!a~ba~unarız. tek 20, B. Mehmet Keçeci 20, 
~-: an l!ırnet lnönli 1000, B. Aron A·af (Tüccar) 20 · _, 

"ar k ·· & .~ o~e - Erzurum yo.u açıldı 

t Ünderin doğu illerine 
~ 1~.~yeccühleri bildirildi 
l diıe - ~· 21 (A.A) - Kı- Başta vali, ko!ordu müstah-

tab "arak" 
~ ı'>n t ose • Rrzurum • kem mevki kumandanları Bay-
b tıld ransit ı b • ·ı J • ' lltek •ıeden Yo u açılmıştır. urt ta ve vı ayet memur arıy.e 
)otu et ede ve Trabzondan on binlerce hali< da şehir ci-
laı liıer; ...... n ve bu · transit varında umumi müfettişi kar-

altı ''"e d ?t0b.. Sefer evamh ve mun- şılamıştır. 
•le 1.ı,lerin hYapacak olan ilk Tahsin Uzer halka karşı 
\ılll:a~tlan buradan tefiikileri söylediği bir nutukta Ulu Ön-
l'j~ llıı t?ıüf ~ açılış törenine derin dogv u illeri halkına karşı 

aııet ettış T h . 
~tk· etın· a sın Uzer o!an teveccühlerini bildirmiş 
ı an •ş ve · ·ı 
ı~ b· \.'e nı sıvı ve askeri ve bu illerde başarılacak olan 

ır ı.. ernuri 'J k · 1 d b h · lllişti rıalk k" n. ı .e alaba- ış er en a setmiştır. 
t r. Utlusı ıştirak et- -----=-------...... 

'bi ~~turn, 21 (A Adliye tayinleri 
~-li Ufettj~ l' .A) - Umu- Bergama mürettep agvırceıa , ... lld ., ab · U 'Q"i ~ rıı.. sın Zt-r refa- reisi Bay Agah Karaköse ağır 

ta b•ld ufettişlik erkA e bu .. anı ceza reisliğine tayin edilmiş ve 
gun şehrimize Sinop ajır ecza reİIİ 

Bundun ~onra vali Oskay söylediği 
nutukta Osnıanlı imparatorluğunun 600 
senede yapamadığı bu köprüyü cüm
lıuriyet idaresinin 13 yılda yaptığını, 
bize böyle muazzam bir eseri kazan
dıran Ulu Öndere, Ismet Inönünc, Çe
tinknyay;:ı halkın sonsuz ~ükranlarını 

~ 

sundu. 

Halkevi başkanı da halk namına gü
zel bir nutuk söyledi. 

Bu nutuklar"\ın sonra Çetinkaya 
alkışlar arasında kürsüye çıktı, cüm
hm·iyet hükümctinin yaptırdığı köp
ru ' r adedinin Osmanlı devletinin 600 
yı1da yaptığından fazla olduğunu ve 
bütün bu köprülerin beton olarak yn
pıldığını, Ulu Önderin işaret ve direk
tifleriyle günde iki metre köprü yapıl
ması suretiyle lıu işin de fozl:ısiyle ba
şarıldığını ve her gün artan bir hızla 
ça1ışıldığını söyliyerck Büyük Şef ve 
1nC:nünc minnet ve şükrnnlarını sun
du. 

Nafıa vekili bundnn sonra 

Orad clır d" ''Jd" V k ı . umun yenı ·a ıneyı te~ et-an ş c onu u. c par me-
müsadeıne siresine gidildi. mekten imtina edeceğini tah.min ediyor-

Belcdiye tarafından 200 kişilik ziya- lar.. Eğer B. Chautemps muvaffak ola

fetten sonra halk arasında bir gezinti mazsa, B. Laval kabinesinden sonra iş 
yaparak halkın tezahüratına iltifatta bu- başına gelerek halk cephesi intibabatı
lunan vekil askeri ahıyı ziyaretle bir n ı yaptıran D. Sarraut'nun i§ baıına gel
müddet orada kaldıktan sonra istas- mesi muhtemeldir .. 

Roma, 21 (Ö.R) - 1ngilterede Adic 
burgdnn bildirildiğine göre yol milsa. 
demeleri olmuş, faşistlerle dolu bir 
kamyona komünistler hücum etmiş

lerdir. Polis çok tevfikat yapmıştır. 

yona geldi ve halkın al kışları arasında ~mİİİİİİİİİİİİiiiii::;;::;iiiiiiliii:iiiiiii;;;İİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
1.rene binerek hareket etti. 

Adapazarı, 21 (A:A) - Çetinkaya 
yanında siyasi ve idari milsteşarlar, zat 
işleri, inşaat, demiryolları, malzeme, iş-
letme ve sair umum müdürler ve diğer 
vekalet erkanı, vali, general Mürsel, 
Adapazarı kaymakamı, Halkevi başka
nı olduğu halde hususi trenle Sapan
ttya geldiler. 

Kalabalık halk ve tenezzüh trenle
riyle gelen İstanbullulor tarafındnn kar-

şılandılar. Ve saat 6120 da Ankara tre
nine bağlanan hususi \•agonla Ankaraya 
avdet ettiler. 

Vekil Adapazarı telefon şebekesinin 
bir an evvel ~·apılnmsı için gerekli ted
birlerin nlınacağını söylemiştir. 

Sapancalılar da vekilin bu ziyaretin
den çok memnun kalarak coşkun teza
hüratta bulundular. -B. Ribbentrop 

Berlin, 21 (Ö.R) - Hitler 

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ç,~P.!!!~ ... ~~~~ 
Kadınlar çorapsız dolatınağa batladıkları gündenberi çora

bın lüzum ve kıymeti meydana çıktı. 
Son senelerde, haziran ayından sonbahara kadar güneş ve et 

yüzü görmemek üzere dolaplara hapsedilen çoraplar, meğer ne 
kıymetli birer ayıp örtüsü imişler. 

Ötesi berisi sivrisinekler tarafından dit lenmİf, damarlan tit
mif, kemikleri fırlamıf, her nedense birkaç çürük lekesi almq 
bacaklara sık sık tesadüf ettikçe: 

- Aman çorap! Yet iş imdada ..... 
Diye feryat etmemek ve hu bacakların aalıiplerine acımamak 

elden gelmiyor. 

Kadınların bacaklarında, erkeklerin göz zevklerinde yara 
açan hu maskara moda çıkmadan evvel çıplak bir bacak temsili 
serapa zevkti. 

Ne kadar ince olursa olsun, bu ince kılıfın içinde kadın baca
ğını sedeften dökülmüf, mevzun ve cazip bir parça olarak tem
sil ederdik. 

Hayalimizin sukutuna sebep olanlara beddua etmiyen 
mizde kaç kiti var? 

Erkek kafasında daima lehte kanaat ve tahmin tevlidine -
AUıl.cor 
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1 

MU,terek sergiler 

MiW ROMAN SAYI: 8 Yazan: V. KEMAL 1 
KuvvcUerimiz bir hafta sonra yine ye otmak gerek. Sen Hasan, 'Üzümlüye M h • 

!':~a~~cl.~:.!':1'~ııd: ::ru:!~ Herkes çekilsin. Biz d•Şnanı u telif san' at şubelerinin hazırladıgv Jı 
hücumu yap:ın efelerimiz bu çok kanlı Müsademe kızışmış; harp meydanı 

müsademede cesaretin ve fedakarlığın kanlı bir boğuşma halini almıştı. Arada ı · • d d • • k l d • 
çok ytiksek nümunelcrini göstermişler- Gökçenin gür sesi: Saldırın be çocuk- eser er cı en m U emme r 
dir. Palaları ağız.larmda, süngüleri el- lar! Çakal sürlisünü durdurun! Kızan- • 

]erinde Birgi yollnrmdu birer knplan lnrını, her yiğit kruuı boyanmıştı. Bir Davetıı·ı·er .. takdı·r ala" kayla d·ı 
gibi düşman gırtla3mı arayan kalını- damla su; kudurmuş deniz arasında sergı yı ve gez 1 er 
:manlarımızın bu çok korkunç savleti knybolacak •. 
düc;manı evlere, siperlere kaçırmış, öde-I Her tnrnf1 ateş ve ölüm çenberi sar
misten imdat dilenmeğe mecbur etmişti. mıştı. Beş nltı kişinin ka~ısında (150) 

Milli kuvvetler Ödemiş, (Adagide) kndar Gökçen ku\'Veti harikalar yar.ıtı
yollarında balkanlarda saklanarak düş-1 yor. Gök~en her tnrafa yetişiyor. Hay
manın cephane, erzak kollarını vuru- kırıyor. Elindeki uzun pala kızıl bir 
yorlnrdı. ödemiş ovası, gece, gündüz kan içinde .. 400, 500 dUŞ?ll.lnla tek bir 
devam eden kanlı bir harp sahnesi Türk bo[.'Uşuyor. Kızanların hemen 
olmuştu. hrpsi yaralanmış, bir kısmı da şehit ol-
Sık sık yapılan baskınlar sırasında mu~tu. 

ödemişe ve asıl karargaha kat'i bir hü- Gökçenin kısılan kaplan sesi işitildi: 
cum yapılarak bu mühim askeri mev- - Kızanlar geriye, 'üzümliid~ ihti-
kiin istirdadı da diişünülıiyordu. yarlar, kadın ve çocuklar dönınüşlcr-

Efeler birknç gün devam eden mü- dir. 
znkcrelcrden sonra, her taraftan öde- Gökçen en arkada efeler yavaş yn-
mişc hUcum şeklini tesbit ettiler. vaş geri çekiliyorlardı. ı Akşatn okulu kısmından bu yıl mezun 

('O'zürnlü> de Gökçen efe, Birgili Ali Artık y~il çayırlarda. genç Türk kızla- Kız Enstitüsü Akşam okulunun yıllık lardn görücülerin göileri önüne serilmiş sizlikten uyuklıyan iç elbiseleri bir ka- \ 
Orhan kuvvetleriyle, Poslu Mestan efe rmın, gürbüz delikruı.lılann şen, mesut talebe eserleri sergisi de pazar günü va- buluyoruz. Dikiş kısmında, her öğret- dın için ne kadar belirli bir 71iafm ifnde
kolları birleşerek, ödemişi her taraftan yaşadıkları bu yerlerde şimdi onların limizin eliyle açılmıştır. Seçkin bir zi- menin kendilerine, zevklerine ve eser~ sidir. Bu itibarladır ki enstitü, muhite 
saracaklar ve 8ni bir hücumla bu gü- kanlı vücuttan yatıyordu. öğle üzeri yaretçi yığını açım töreninde bulun- }erinin hazırlnnışına göre ayn nyrı hu- bilgili hayat kızları tevdi ederken onla
zel kasabamızdan diişman tardedile- gün~ kızıl ren~ alınış, şehiUerin ka- muştur. susiyetleri vur. Belli ki üzerinde epey- ra, iç'in de ehemmiyeti hakkında en 

açacaı lardır 
Eğitim ve öğretimle ilgili bll 

yıl içindeki öğretmen hareket• 
Jerini meslektaş ara ve velilere 
duyurmak ve bu sene tatbik 
edılen yeni programın meyve• 
ıini gösıermek ve nasıl çah• 
şddığına ve yavrularımızın ne 
suretle gelişmesine ve hayat 
hazırlanmasına yardım edildİ'" 
ğıni halkımıza tanıtmak ff 

bildirmek için bir temmuıd., 
10 temmuza kadar süra>e~ 
üzere ilk okullar, ber bölged• 
en iyi ve vasat bir okul seÇ~ 
rek buralarda birer müşterek 
sergi açacaklarını ve bu ser 
gılerin meydana geliri'mesi içi• 
bütün bölge baş muallimlerioi• 
merkez ittihaz ettilderi oku~· 
Jarda toplanarak hararetli 
surette çalıştıklarını öğrendilı. 
Balrnnhktan ver:Jen bu eaıri 
bütün Türkiyedeki ilk okull•" 
şamil bulunduğunu ve öğret· 
men:erimiıin çocuklarımız nıe-
rinde nasıl işlediklerini • 

meı'ektaşlar arasmda fik•. 
tealisine nasıl imkan verildiji 
g6rülecektir. 

Lam 1 ..... 
cckti. na bulaşmış vücutlarını sarıyordu. I _ Davetlile~, akş~ o~l~un bilgili ce uğraşılmış .. Bu eserler h~la~1~ken pratik görüşleri eserleriyle vermekte-

Poslu Mestan efe kollarından bir bö- İhtiyar, kaclın, çocuk ovalara, dağla- oğretmenlerı ve ogrencilerı tarafından bu müessesede yetişen yenl kabılıyet- dir. Bu kısmın öğretmeni Bn. Nimet Dünkü celsede 
lük ayrıldı. Başına Bozdağlı sarı Ahmet ra kaçıyorlar. (üzümlü) nün sokakları daha kapıda karşılanmaktaydı. Direk- lcr en parlak şekilde elbise üzerinde de Akkeskindir. Keşif raporu okundU 
oğlu Mustafa Ali getirildi. Bu kuvveti- ana, baba gilnüne dönmüş. Kudurmuş tör odasında bir müddet istirahat edil- etüdlerden istifade etmişler. EV lDARESt KISMI: lkiçeşmelikte Alanyah ber• 
miz gizlice 'Üzümlüde toplandı. bir nteş ynğmuru bu küçük, şirin ka- dileten, hazırlanan çayda bulunulduk- MODA KISMI: Öğretmeni: Bn. Seyyare Evsen.. ber Hasauı katletmekle 111,ı 

Bu sıralarda (Dcnıirci Mehmet efe) sabanın üstüne bir ölüm perdesi örtü- tan sonra serginin her köşesi ayn ayn Öğretmeni: Bn. Munis Balkış.. Şehirde en tanınmış elbise silsilesi b 
"'" lla 1 lm ı Fazlı Gtil da b'l nun marangoz Salibin ınu • vç yo ra top çıkararak ödemişi döve- •yordu. gezi iş, va imiz bay eç, ser-- Aşağı yukarı her kadı.:ıı rüyasm ı e bizim kalın, nisbeten sabit renkli 
cek, 'üzUmlüdekl kuvvetlerimiz de ta- Analar, saçları dağınık, lamlı yllzlc- ginin milkemmeliyeti hakkında enstitü bile alakadar etmiye kafi gelen bir çok elbiselerimizin lekesini çıkarmadıktan kemesine dün ağırcezada do• 
arruza başlıyncaklardı. Fakat üç yolla· riyle, perişan, yavrularını arıyorlar. 'idaresine takdirlerini bildirmiştir. güzellikler meşheri.. Son moda bir el- sonr:l, ince bir kadın elbisesindeki le- vam ~dilmiştir. 
ra bir türlü top ç.ıkanlmadı ve bu mü- Yangın, alev büyük Yuda yılanı gıôi Şimdi sergiyi beraberee gezebiliriz: biseyi canlı teferrüatiyle süsliyen ve keyi nar 1 çıkarır, diye düşünebiliriz. Vak'a yerinde yapıfan keşif 
hlın teşebbüs te geri kaldı. Bunun üze- evleri &U"ıyor. Atlar kişniyor. Boğalar t DtKtŞ KISMI: takım haline getirilen şapka, eldiven, Ancak enstitiide, bilgili öğretmenle- ait uzun rapor okunmuş ve r• 
rine 'Üzümlüdeki Poslu kuvveUeri tek- böğürüyor, efeler, delikanlılar bu ce- Öğretmenleri: Bn. Aliye Doğan, Ne- çanta, kemer ve saire.. rin fennin anlattığı esaslan kullanarak pora göre aradaki mesafeY 
rar Akçakınağa döndüler. henncm arasında kadınlan, çoculcfan sime tçen, Leman Erkan.. ÇtÇEK KISMI: en müşkül lekeleri bile kolaylıkla çı- • ·oı 

Bütün bu hareketler düşmanı yıldır- terkilerine alıp ttzümlüden uzakl~c;tıı ı-1 lzmirin dikiş sahasında en seçkin ve Öğretmeni: B.H. Akıncı.. knrmalan, şüphe edilemez ki yeni ka- nazaran maznunun leşbııı 
mış, ne yapacağını şaşınnL~ Gökçen 

1 

yorlar. Aralarında al bir atın üstilnde ince zevkli öğretmenlerinin hazırladık- Çiçek ve kndın, eşya bakımından ny- dın için büyük bir meziyettir. Çıkmıyan im kin olmadığı bildiriJıniştİf• 
efemiz, bu emsalsiz kahraman Türk, demir pençeli, geniş omuilu, uzun boy- ları eser1eı·in en iyileri, ayrı ayn ~alon- n ayn anlntılamıyan ilci !Azımı gayri leke yoktur. Burada anlatılanlardan ve Müddeiumuminin mütalaasıO 
(Tire) köylerinde (Kat.ada) d.. 1 u el b' kah a··k •••••• ••• .......... ••••••••••••••••••••••• milfarilc.. Elbıs· e·d de, şapkayı da can- yapılan tecru·'belerdcn öfu-eni'"·oruz ki ba• uşmnnın u g z esmer ır raman, o çen k 1 ~tur Ornd talar di • m ., ~ .J serdetmesi için muhakeme " 
takip kollarını, geçit yerlerini bekliye-1 efe; kan ve ter içinde kükremiş sesiyle Unluruil mb.uıı b ·b w aça kkal .~arın. !andıran ve kıymetlendiren çiçeğin ha· lekecilik, kimyevt maddelı:~rle yüzde 99 k b b k 1 ır ac; ugu ana enın -sız a ir güne ıra ı mıştır. ,, 
rek mahvediyor. Her ~·erde Yunanlılar haykırıyor: 1 kah ba .. ..k' tarihim. . • b. -? .k yatımızda yeri ne kadar ezdır. Iialbuki muvaffak olmuştur. .. ... , ............................... . 
. . b. ·ı kesili rd a··k ef nl ıı1 . k ramanı, uyu ızm ırıcı ıçın ır azra yo u. o çen c- - Kıza ar, te i:lŞ etmeyın, çolu ço- . • •. ~ • erkekten çok ileride olarak, kadının PASTA KISMI: 
nin geldiğini haber alan Yunan kuvvet- cuğu tcrkilere alın! yine dönmek üzere. e~l:dı, _Tnnrmın bu .. U~lu evladı. Dinle- hayatında en tabii hususiyetlerden bi- Öf,'I'ehneni: Seyyare Evsen.. ı --
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leri bilyük bir korku içlnde nereye ka- Düşman (üzümlü) de hiçbir şey lıı- 1 yınıı:. bizlere. neler soyllyor: rini teşkil eden kokusuz çiçeklerin, bu Yaşadığımız devirde her iş gibi P<"\sta 
1 

çacağını şaşırıyor. Sığınacak bir delik rakmndı. Yaktılar, yıktılar. Gökçen c!ız on bın sene evvel Tanrı dağla- müessese vitrinlerinde, hakikaten ko- da bir san'nt şubesi halinde yaşıyor. L-------------
arıyordu. Kaymakçı taraflarına çckildL Tiirk mu- rın hürriyet ve istiklaI aşkını tazeli- k\ıyfa alakalı olup olmadığını bile fark- Pnstrum ne kadnr d::ı çok ncvilc~i var-

Yunan kuvvetleri ödemişten çıka- hacirleri kadın ve çocuklar köylere da- Y~ kayn~ğından, Alfalıın e~yle içtik. edemiyorsunuz. Burada, zarif eşkaldc mı.ş. Biz, pastaların teşhir edil if,<i oda- Uzüm 
maz bir hale ge~ti. Bu hale bir niha- ğıtıldılar. Sız ey ~k ~anlan, bırer ~ulan bin bir renle ve çeşit çiçeklere tesadüf da onları renk ve şekillerinden bile an- Ç. Fiat 

1 yet vermek üzere Ödemişteki Yunan tki üç gün Kaymakçı havalisinde is· yanar 0 c ~ Kılınç ınız edebiliyoruz. Ancak, geçirmekte oldu- lıyabiliyor, en iyi takdirlerimizi uzata- 544 Esnfa bank. 10.75 1
0
7. 

kumandanları ve ı.abitleri Jzmirdcki tirnhat edildi. Ya.rnlılar basit usullerle palalarınız yıldırun yağdıracak.Bu baht- ğumuz mevsimi hatırlayınca bunlann biliyoruz. Güzel bir Ç<'Y sofrası, nefis 117 inhisarlar 7.75 l • 
Yunan baş kwnandanından büyük kuv- tedavi altına alındı. 11ı obalarda, bu yeşil yamaçlı, beyaz baş- aramızdan mevsim kadar uzak olduğu- pastalnr, yanı başındn modem bir mut- 12 25 14 
yctler istediler. Aksi takdirde ödemişte Bir gün Gökçen kızanlar1nı, arkadaş- ~ı. ~u~ dağlarda yalnız Türkün sesi nu görüyoruz. bak.. Eğer suitefsir edilmiyeceğini tah-

28 J. Koben 2· 2 2 12' ıı 
barmnıruun imkanı olmadığını bu va7.i- lannı ve köylüleri topladı. Ve düşmnna ışıtılınelıdır. Bunların içinden hangisini seçsem d-i min etsem, bu kısmı dah:ı bir çok met-

24 D.Arditi l · 4°25 
yet karşısında behemehal ödemişi de saldırmaga karar verdiler. Ali Orha!ı Ey kahraman kardeşler; «boynumuza ye boşuna kafa yormayınız.Çünkü müs- hedecektim. 12 M.J. Taranto 13.25 l 4· 
terk etmeğe mecbur kalacaklormı bil- Üzümlü fccayiinden müteessir olan kı- vurulacak kölelik zencirini demirciler ri! kadınlar gibi hepsini alm2k istiye- BEBEK KISMI: 10 S.Ergin 14. 

1 "50 
dirdiler. En nihayet Yunan erkanıhar- zanlara; köylülere şu yolda hitap etti: ldah~ dövmemiştir.) ct'ğin:ze ve birini diğerine tercih sebebi Eserler: Bn. Nedime.. 10 Ş.Rıza Ha. 14.50 14· 
biyesi Gökçen efe üzerine (üzümlüye) - Diişmmıın ettiklerini gözlerinizle _Turk diynrında yalnız Türk efendi- yapamıyacağınıza hükmedebiliyoruz. Eserleri hazırlayan sanatkam sanat 1 745 Yekun 
mücehhez büyük bir ku\'Vet gönderme- gördünüz. Tanrı biz Türkleri bu kara dir. Yılmayın, Türkün beyaz ve kahra- NAKIŞ KISMI: zevki, meydana getirdiği eserlerden 443798 Eski yekün 
ğe karar vermek ıstırnrında kaldı. toprak ijstünde elendi yaşamak için ya- ı;.an eli başımızda, mavi ytldınm çakan öğretmenleri: Bn. Zehra DURU, kolnyca nnlaşılnbilil·or. Kendilerinin 444543 U. 
ödemişte gece ynrısından sonra hu- ratmıştır. gozleri gönlümüzdedir. Hfümiye ÖZEMEK.. asıl uğraştıkları sanat şubesi halıcılık.. z~hire 

malı bir faaliyet nauın dikkati celbedi- Bu ovalarda, dağ başlarında hür ya- · ··· · · · · · · · ·· · · · · · · · ··• ·· · ·• •·· • ·· ... · .... Nakıştan pek anlamadığımı itiraf e- Çok ince ipekten işlenmiş halı nümu-
yordu. Türkler bu hazırlığın Akçakma- şamak istiyenler, yiğit delikanlılar. Kaymakçı havalisinde gerilmiş bir derim. Onun tarifini, bana sergi hakkın- nelerini burada zevkle seyrediyoruz: 34 Ç. Buğday 4.375 

ğa yapılncnğı zchabında bulundular.Ve Boynunda demir tasma, ağasından yay gibi bekliyen Türk erleri yine düş- da malCimnt veren bir öğretmen çok iyi Tipik bebekler, bu sanat şubesinin 
26
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hnber uçurdular. Sabahın alaca karan- elonek istiyen köpekler gibi yaşamak- ı mana atılmağa haz.11' bulunuyorlardı. yapabilmiştir. Nakış, kadın ruhu, kadar memleketimizde neler yapmağa baş-
lığında Yunan taburları 'üzümlü isti- tansa, bu kara toprağın altı çok daha Gece, gündüz sekiz ny durmadan din- ince bir zevkle meydana geliyor. Ka- ladığını bize anlatıyor. Bir yosma, bir 20 " P. çe. 3.25 
kametini tutmuştu. Gökçen bu taarru- iyidir. lenmeden düşman basıldı. lleri kara- dm yapısının bütün inceliğini, bütün iç- Laı. uşağı ve saire.. 11453 kilo yapak 47 53 ,••' 
zun kendi üzerine olduğunu anlayınca Atalarımızın dUnyayı dolduran yiğit- , kollan tuzağa düşürüldü. Yine ayni Ii1iğini mini mini iğnelerden ince tüller, DERt VE KABAR'l'MALAR: .................................. ~'&ıJ 
Uzümlü önlerinde düşmanı karşılndı.Yu liklerini bilirsiniz. Bu dağlarda yalnız dehşet, yine ayni azım, ayni iman, işgal ipekliler ilzerine san'at kudretiyle aks- Deri üzerine, maden ve ağaç kabart- Bn. Hikmetin meydana getır 
nanlıların iJk keşif kollarını parçaladı, Türkün, efelerin, kızanlann sesi işiti- kuvvetlerini şaşırtmış, yıldırmıştı. Se- (Gu) ya tnnllCık ettiğini anlıyoruz. Eski eserlere alakadar dairenin naza-~ eserler cidden muvaffak olınuşttJf· 
kaçırdı. Fakat nrkadan gelen büyük lebilirdi. Bugünlerde Çakal sürüleri kiz ny zarfında binlerce Yunan askeri ettirirken bunun herşeydcn evvel eserler üzerine alfıkadar dairenin na7.a- titüde yetişen talebenin bu eserleriılıcl 
düşman kuvvetleri Gökçen efe ve kı- obalarıınızı basb.. Eline geçen her Tür- tepelenmiş yine ödemiş ovasında, köy- Tiirk örnekleri büyük muvaffakıyetle rı dikkatini ç kmek istiyoruz. Mcm-: pılışmda bir çok şeyler öğre~eee 
zanlarını her taraftan ateşten bir çenber kü boğazlıyor. Mallarımızı alıyor. Na- lerinde, kasabalarında Türk korkusu modernize edilmiş.. leketimizde yepyeni bir sanat şubesi umuluyor. Bunun müstakil bit f 
içine almağa çalışıyordu. musumuza el uzatıyor. Eğer bizler dc-

1 dilşmana uykuyu haram e~c;ti. öde- Ayni pavyonda çok güzel iç çamaşır- olan derici ve ağaç işlemeciliği, bu yıl olarak programa ilavesi ciddell 
(Gökcenin) arsfan haykırışı işitildi: delerimizin çocukları isek bu sürüleri miştc yine bir toplantı, tzmirden büyük ları da vnr .. İyi insan, kültürlü insan akşam okulu sergisine hususiyet veren dalı olncaktır. cJe~ 

- Kızanlarım; iki saat kı:ıdnr daya- dağ tınalı, denize dökmeliyiz. Hepiniz kuvvetler isteniyor. için iç'in de dış kadar ehemmiyeti var. noktaların bnşU:~a geliyor: ~i: ltnlyan ı Seı·giyi hazırlıyanları tebrilc ;zı~ 
na~ız! ÜzümlUde.n çoluk, çocuğu geri- işttiniz. Ankarada milli bir hükümet _ Bitmedi _ Mükemmel bir elbisenin altında zevk- bayaniyle kendisi kadar bılgıli talehesl SEl\flH N 

A.,k v.- ,...,,. ........ n................ T .. ~;ka No. 57 'Kendi elleriı;~ldürdüğüDbeni ;;kendi o kad;;-oı~;ın:-Onun esmer te~i;;in, - lıt~-cl~~i~dünkü L;ma- 1gölgesinin onlara doğru yaklııştığıtl' 
kolJannda gütürdüğün bu laburatovarda. aık ve sevinç doğuran o ateıli kokusu.. nm bu iskelet olduğuna hüküm getircmi- rüyoruz ~ 
Eğer hakikat bu ise ben değil miyim o- O içi iJıtiras dolu kadm bakqlannın ya- yorsun .• Gelirsen veya inaııaan bile hala Bu muhabir Ziyadır Onu . 

o halde hakikat iruaııuı kafawıa gö: o kıcı dadı.. O kıvracıln vücudun lezze~ fU göz oyuklarında içi ihtirmla yanan bir ruz Gözlerinde bay:-ct dolu sölleli 
deiiten fey.. • 1 estet.iği.. Nerede.... _ .. . • 1 kadın arayorsun .• Halbuki kan ve enerji.si kıJlar büzüımü, bir halde du.-ıı 

- Hayır hakikat defipnez .• Sen ı.e-1 - lıte ya bu ıordüğün ve Jimdı kork-
1 
kaybolan bu hkelctte ona bulmak zor şana doi:>TU yaklaııyor 

r:ıan değilıin.. O ~ bir ömre bedd kı- 'tuğun ıeyle onun arasında bir yakmlık oluyor senin için •• Fakat niçin ben~en Hasan yan mCfur. Biras d..,_ 
lan Leraan değilün.. 'ı bulamıyorsun .• Yalan burada •• Her ıey korkuyorsun.. Sen bir hınız bir canı al- kaçarak : ,/_ 

• Cülüyor iskelet: ıörülen ve sevilen her fey yalan .. Düna- mak için pencereden atlayup ailihmı çe- - Gelme Gelme Sert ~ 
. . - Evet.. ( parmağım yana doğru fındaki ezeli §Üphenin lmdıırmUJ eli be- kinceye kadar ben senden ko!'ktwn mu? değilsin.. Benim Lemanun fe d~"' t! 

fogıhzceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST uzatarak ) İ§te ıu gördüi.. et kümesi ni ba hale koyduktan sonra ne yaptığını Gel Bar.a Benden korkma. O senin Ben ıeni öldürürken bu Lerfl'"" 
•••••••••••••••••.••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lenıandı. v ben . kıll d.ir •. ... • Evet onun dımcığına göre kristal la- _ Sus sevgilim.. Bugün ainirlerin ge- • • e . ı.ae ona fe en en biliyor musun·· Seven bir kalp içinde bu sevgilindi... lacağunı düıünmedim J..ot ~ 
hiddeki ölünün bütün et limelerindcn aıy- rilerek ellerini belline doladığın nm•n, hır çatısı •• neye hayret ediyor ve timdi , bılnlnıax aadislik karıısmda eserin seni - Çddıracağun yarabbim.. Ziya bira:.: daha yakla,ıyor ~ 
rılarnk nyağa kalktığını görüyoruz... beni kendine çekdiğin zaman daiına en benden korkuyorsun.. Büyük bir İftİyalda korkuttu •• Bana yetipnek için ölümü ih· Gülüyor iskelet: zıl ziyanm albnda bu periıan ve ~ / 

- Has<ın •.. Sevgilim... yumuıaJc arzulara benzetirdin.. Öptüğün dudaldanmm çürümiit kızıllığı tiyar edemiyoraun .. Mücrim ıen iken Çddınnak aklını kaybetmek ya- insan yüzüne doğru ha:rret dolıJ 
fskelet elini uzatıyor ... Ve onu çcığı. Sus.. İşte fU kümccikte •• Haydi uzat dudakla- bir maawnu zından köıelerinde inletiyor-trabbim ölmek.. Gel Bak Bu hayat ' dolgunluğile haykırıyor : Sil rr 

rıyor ... Hasan bir tevahhuşla geriye ken· _ Fakat sen timdi bir iskeletsin •• Be- nnı hareretle emdiğin dudaldarımı bul. sun.. ıstırap dolu hayattan daha gÜzel ve daha _ Siz Swiniz Ha 
dfaini atıyor . .. nim Le:n,anım 0 kaybuldu.. BÜyük ve korkunç bir gıcırdama ile ı - Niçin ben inleteyİm onu adalet sakin müdiri öldüren siz ~ 

- Gelmeın .. Gelmem.. Gülüyor ük-1et·. iskeletin kolu ona dotru uzanıyor.. inletiyor.. f Şimdi i ' elet kımıldıyor Ve gürül- cıılll' J' "" 1 Ona doğru &'iderken o ıne J 

fskelet gülüyor: _ NasJ ben dciil miyim.. İfle beni Hasan canbırq bir feryatla biraz daha J _ Adalet bu.. öldüren sen iken.. Bir, tülü bir hıueketle ileriye doğru atılıyor •• Bir tevahbU§la yerinden {ırb1_~~ '*' 
- Afkm bu mu Hasan.. Benden ni- senin ne lcadar ince kemikli-in dediğin kaçıyor: ımasum cezasını çekiyor.. Eli yüzünde tüyleri diken diken olmut varlanarak ve bir faninin, borcı-' ~ 

çin iğreniyorsun .. Bir zamanlar .. fU bqı- yumuıak kollarım.. İfte beni bağrına bu- _ Korkuyorum senden .. Çekil.. ba- - Ceza muhakkak ki ölüm mü .. Her Hasan, öle, batta bir nefes bile al- lcuıundan ürkerek kapıya doğr'I JI 
mı göğ!üne koyardnn •• O zaman kalbi- tığın zaman gügürdiyerek zm d·-lg. na doğru gelme.. 

1 
ölüme &iden cezalımıdır.. madan duruyor Bozulmut Bir vazi- 8 • ~•- .b. KaranlP 

nin titrediğini De kad&r dinlerdim. Sen.. ğun belim.. itte ben oyum.. .. ,,... Sus.. Hayatımı bugünkü bale sokan 0 \ - Hayır öldüren ceza gönniyorda.. yette Yüz hallan o kadar ıerı:in ki ~;~;· ır ı.,..e gı 
1 

J 
Yaralı elini benim batımda sezdirerek _ Hayır •• ffa)'D" sen yalan SÖJI~ qlun ne oldu •• UnuttUD mu •efuız beni. Bir takım masumlar böyle adaletin oyun-ıBütün kanı donmuı eı"bi mosmor Muhabir Ziya da Hal~ ~~· 
Olqardın •• Hani o aevii nerede. Gel ba- sun.. Hani bir ömre bedeldim ben.. Hani o cağı oluyor.. hkelet ona doiru geliyor diği bir pfkınlıkla onu takibC ""' 
aa Mili o kadar özledim ki.. - Yalan mı.. aeni se:İyonmı derken titreyen dudaklar., - Hakaaam •• Adalet denilen feJ"•• tki kemik kolmıa açarak oma kucak- fimdi... 

1
,sf 

Bosulmut bir kol'ka içinde Haaanm - Hakikat bu.. Yalan 11tc buclm.. Nedir •• Eğer mücrim ben Uem.. ölüme lamak İller sıbi 7 H~0 _,Jj 

a.a.i - Hakikat.. H•kiht • Ola ha ne - Ald ..--.... Sen •· ·• bm.im nwhkVm bile w.. Tam ba .... da lzmir • EtP'-



Boksör Jak Doyle 
Bir miiyarder değil genç bir Parisli 

artistle evlendi 
Salon birdenbire karanlığa 

g~rkoluyor. Projektörün ışığı 
bırden bire pistin ortasında 

k
beyaz ve narin duran bir genç 
, adının üıerine boşalıyor. Sa-

rışındır, mavi gözleri safiyetle 
gülümııeyor. 

l
Orada, Tuke gazinosunda 

0 urınuı olan kimseler onu 
•essiz sessiz dinliyorlar. Altı 

J
ly evvel kimsenin tanımadıjlı 
eanne Manet şimdi bu süva

renin kraliçesidir: 
- Bakınız ona! Bakınız ona! 

S Avizeler yeniden :yanmıştır. 
k •rışın ve Atlet gibi bir deli· 

8 
an~ı, arkadaşları arasında 
Ya!!'a kalkıyor. 
d~eanne Manet tebessüm 

keıyo.r.. Piyanodan aynlıyor, 
. ndı!ıne refakat eden annesi• 

nın b b ç" ve a asının masasına ge-
dıYor. Her gözlerini kaldırışın
r·a }elikanlının nazarlarını üze· 
•nııe hissediyor. 
:;-

8 
Eve dönelim mi? 

n. Jak Doyl'uml" 
Ertesi gün delikanlı yine 

orada d 
kl • aynı erecede takdir-
kı r duruyor. Pazar .... ünü, genç 
oıııın hareket edeceı{İ sırada, 

a Yaklaşıyor: 
•iıı-:-? Benimle kalmak istermi-

12 Bayan Jak Doyl'uınl 
, 11 ; : ak at, ben sizi tanımıyo

ay. 
-.. Her kes Jak Doylu tanır! 
.ı\ . BOKSÖR ROMEO 

rtıst ahlatıvor bize· -s . Ve . alı sabahı ebeveynimle 
~ııı:tnete gidiyorduk. Orada bir 

O llıız vardır. 
ko~ 10ınobilimizi henüz garaja 
Çı\itllıuştuk ki Jak karşımıza 

ı. 

ile-; Tayyare ile geldim. dedi. 
ı.- ın zevcem olmanızı dilerim. 
"'end· · tok ısıni pek az tanıdığımı, 

kalk acele ettiğini söylemeğe 
Vey0

1.ştıın. Kar etmedi. Ebe

vaıak:~ yalvardı, onların mu
fırı311 lını aldı. Beni havaya 
Vinçt 

1
• t~krar yakaladı. Se

toııı : ~eh gibi idi. O kadar 
Ş~ ·lık tir ki! .. 

" ltııd; 1 "it "d" v,3d h ngı ereye gı ıyor. 
a_ oksedecek ve biri fi-

lime başlıyacaktır. Durmadan 
bana telgraf çekiyor. Bakınız .. 

Bana bir telgraf uzatıyor: 
- O kadar aşk delisidir ki 

bana Jülyet diye hitap ediyor, 

kendisi de tabii Romeo'dir. ' .. 
"Amerikada evlenecegız." 
- Son defa onu ne vakıt 

gördünüz? 
- 4 Haziran Cuma günü. 

Amerikalı milyarder Bn. Nib
ley Halman hakkında yazılan-

Blllm kabinesi çekildi 
Reisicümhur B. Lebrun B. Chautemps'ı kabin 

teşkiline memur etti, o da kabul etti 
Peuple gazetesine 

.. 
.blum kabinesi kendi kendine yuvarlanmış ları okudum. Bayan Doylun gore 

kendisiyle evleneğini tekzip Paris, 21 (A.A) - Komünist partisl sebep teşkil ettigi neticesine vaı-,nı~- kabul etmesini talep etmiş ve ıöyle de- f mümkün olan kararı ile kökünden lı 
etmekte haklıdır. Uütün bu parlamento grubu reisi Duclos b~ve- !ardır. miştir : ve fasledeceği mes~ıe budur. 
yazılanlar yanlıştır. lngiltereye kaletlen ayrılırken gazetecilere demiş- Kablnenln bu tııplantısına mebusan - istenilsin istenilıresin .. Biz halk- B. Caillaux'nın kısa bir mLidahal 
dönmesine mani olan biricik tir ki: meclisının bütün sol cenah partileri çılar cephesi hLikümetiyiL. Ayanın ekse- sinden sonra aran meclisi meb . 
sebep, benim kendisinden ~~- - Benim fikrimce ancak yine halk reisleri ve ınebusan, maliye encümeni riyeti ise halkçılar cephesine men•up de- meclisinden gelen reni teklifi redd~ 
tediğim gibi, artık boks ıle cepheslne mensup bir hükUmet teşkil relsi de işür«k etmiştir. ğildir .. Bu ekseriyet bizden mütemadiyen mij ve aran maliye encümeninin mc 
uğraşmayıp sade sinema yap- edilebilir. Komünistler birkaç günden- Pelit Parisien şöyle yazıyor: bir nevi akıllı uslu davronına istemiş ve niui 81 rere ka'1ı 198 reyle kabul e 
ma,:ra karar vermiş olmasıdır. beri malılm olduğu üzere icap ederse (rl,çen se'>e yapılan mtihabatta halk bu hal bizim memleketteki icraatımızm ıniştir. 

Jeanne Manet şimdi kendi halk cepheslne mensup bir hükümete cephesinin elde ettiği ekseriyet zayıf- irsicamını değiştirmİf, bozmuştur.... B. Blu.:> i'imat reyi istememiştir. 
hayatını anlatıyor: iştirake karar vermişlerdir. lamış değildir. Ayan meclisinin bu ümidi hükümetin gi-

- Pazartesi günü " Uğur " Paris, 21 (A.A) - Kablnenln gece Ami Du Peuple ise halk cephesi hü- rişmiş olduğu icraat tam müessir ola-
filminde Lucien Barri ile kü- toplantısına dair verilen ma!Omata gö- küınetinln parlamento tarafından dev- cağı sırada yapmış olduğumuz bir takım 
çük bir role başlıyorum. 15 re reisicüınhur Lebrun ılyanda bir iti- rilmeyip kendi kendisine yuvarlandı- tehditler şeklinde kendisini göstermiş
Temmuza doğru Klodet Kol- mat reyi mevzuubahs olmaksızın ka- ğını yazmaktadır. tir .. Biz kendimiz için bir sukut sahası 
bertin meneceri olan Rolf Blom blnenln çekilmesi sebeplerini anlaya- Parls, 21 (A.A) - Reisicümhur Leh- aramıyoruz .. Bilakis yaşamak istiyoruz .. 

ı"le Amerı"kaya gı"deceg· iaı.Müm- madığını B. Bluma bildirmiştir. run yeni kabincnln teşkiline radikal Filvaki kabin~rnizin mevcudiyeti. ıizin 
kün olduğu kadar tez bir fil- B. Blum ve arkadB§ları reisicümhu- sosyalist rücsadcn Chautemps'ı memur elinizdedir.. Fakat bu mevcudiyeti ida-

me ba•lıyaca"ım.. Ve bilhassa run müta!Aası hllAfına olarak Ayanın etmiş, Chautemps bunu kabul eylemiş-
... ,.,. mesine imkin yok ise yarının ne olaca· 

J ak ile bulu•acag· ım ve evlene- bUkUmete karşı birbirine ardından yap- tir. 
Y tığı ild muhalefeti istifa için kMı. bir Paris, 21 (A.A) - Ayan Meclisinin ğını sizden sorarım. 

.,,;;c;e~ii'~iz~·~· ""'""'""'""'""'""'""=""'""'""'""'"';,!;;""'""'""'""'ii""'""'""'""'""'~l!!!!!,,;;;;.,;~ dün alı:pmld meclisin başlangıcında bay Bundan sonra bay Blum hükümetin 

Balta ]"le baŞJ koparılan adam' Abel Cordey sol cenah fırkalan delegaa- tahakkuk ettirmif olduğu icraatı hatır-
• yon unun entrikalı mahiyetteki teklifi- latmııtır : .. 

nin bilhuııa hükümete cebri bir istik- Her türlü sosyal kanunlar. mali ısla· ''o•• ıu•• m son ve bı·rı·cı•k ha- raz alı:dine tevessül etmek ve Devlet ile hat sahasındaki teşebbüsler .• 
Fransa bankası arasındaki mukavele- Baıvekil demiıtir ki : 
nameleri tadil etmek müsaadesini bah- ka 

kı.kattı·r diye yazmıştı :~ı;::!:e:::~t~ti~~:~n~::ı,::·::: 
'' tirmiıtir. Mütealı:iben söz alan bay Vin-

. . . cent Auriol iyan meclisi maliye encü-
Hatırlardadır ki 4 Hıızirıında Pöt-1 kında bazı izahat elde edilmiştir. Ja- . . . . k bul d . ~· . . . . menının metrunt a e erruyecegını 

,,ensee hapishanesinde Helmn• Hirş roslav Darbek ısınınde bır Çekoslovak b . . 
r -. katı Hirş ail . taraf dan B . eyan etmı,tır. 

-
Ayan meclisi kabul edilmiş olan -

nunlardan rücu edilmesini mi istiyor. 
Ayan meclisi ekseriyetln değişmesini, 
hüküınetln muhtelif amele teşekkül
leri ile olan münasebetlerlnln derln ta-
dililta uğramasını mı istiyor? 

İşte ilyanın netayici tahmin etmek 

Kabine gece yarısından biraz sonr 
toplanmıştır. 

Bazı kimseler hükümetin yeni b · 
metin tcvdiinden vazgeçerek istifa etti 
ğini mebusan meclisine bildircceğ· 

tahmin etmektedirler. 
Paris, 21 (A.A) - Bay -Blum kabi· 

nesinin istifası haberini ancak bir k.a• 

sabah gazetesi nüshalarla vereba;;;r;. 
lerdir .. 

Binaenaleyh gazetelerin bu bapta 

mütali.aları o kadar uzun ve tafsilitL 
değildir. Echo de Paris yazıyor : 

-- Ancak siyasi vaziyettir ki bu istifa· 

yı şimdiye kadar geciktirmiıt.ir .. Ayu 
meclisinin bu •on günlerde mSkcrreı 

defalar reddettiği ıey Bay Blum hükü· 
metinin itimat ettiği ana siyasettir. 

J our diyor ki : 
Radikal sosyalist nazırlar bay Blum 

hükümetinden kendilerine miraa 
kalacak yükü hiç te kolayca kaldıramıya
caklar .. 

adlı ve Amerika vatandaşı 21 yaşların- a~ud il k Amesı"ka ınf er~~e Maliye nazırı demiıtir ki: 
da bir delikanlı me•hur Magdeburg cel- gon er ere erı se arethanesının 5_ • ha b b 

~ . .. . . ...... ıyaeı yabmızın er na z atı· 
!adı tarafından h••ı balta ile koparıl- yardımiyle aşagıdaki netıcelere varan uı· , __ ~· al b" d .. 

~ . . şını m ı &.rcaı ey ın e ıstı.sınar etme· 
mak suretiyle idam edilmişti Bu müt- hır tahkıkat yapmıştır. k . d 

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 
. . G 20 llkkAn da b" ka ak me ıcap e er. 

biş facla dünya matbuatına, bililtizam eçen un ır Y ge- Bay Auriol heyecandan titriyen bir 
kuru b . if d il bildirildi Hirş su zintisl esnasındadır ki Helınuş Hirş ka- 1 ·ı . . ld • .. ır a e e ... « - . ses e vazı esını yapını§ o ugunu uç 
ikastl mak ist mlşti • çırılmış, daha doğrusu zındana atılmak fi . . f · · k · er yap e · üze ban rakta kif edilmiş- tara ı ıb.ra nameyı ımza etme euretıy· 

H . b re ya cı top tev 1 b el il 1 . b" ı··. .. 
epsı u.. . Ail . hafta.1arca dan ha.be • e eyn m e mcsaı ır ıgıne muracaat 

O vakittenberi bu esrar dolu iş üze- ~;- •• esı ti ed b" onAlman ha i= yolunda gayret oarfetmif bulunduğunu 
rmde hiçbir ma!Omat elde edilememiş- ~ ve ne. c e .. ır . P • söylemiftir. 

Maç hararetli oldu O- 2 
Gençler yenildi 

tir. Mesele bakidir: Bu genç Un!versi- nesınde oldugunu öğreruniştlr. Hatip netice olarak ıöyle demiştir : 
te talebesi niçin idam edilmlştlr?. tzahat almak için Çekoslovak avuka- _Ne ademi itimadı kabul ederim ne ls!anbul, 21 (Yeni Asır) - Galatasaray • Gençlerbirliği maçı 

SON MEKTUP tı suçlu ile görüşmek müsaadesini iste- tahdit edilmiı itimadı kabul edertm. dün kalabalık bir seyirci önünde yapılmıştır. 
diği zamanlar Alınan hüküınet erkanı f k 

Balta ile başı koparılınazdan evvel Hirş" kimse il .. .. k . temedig" ini Bay Blum ayan meclisinden sol ce- Maç çok beye canlı olmuş ve iki tara ta ço çalışmışlarsa da 
il . b" ktu ın e goruşme ıs b f '--1 G • Helınuş Hirşln a esıne . ır. me P yaz- bildirmişlerdir. na """arı delegasyonunun metnini Galatasaray ençlerbirliğini 2 - O mağliıp etmıştir. 

::::e=~:n e~~~!~ ac! tan ~~~ta:::e i::ı:n'; ~~~ '"'"'"'"""'"'"'""[~'ip~'iğ""b'~~·b~·;d;·~~·~·~·~"'lı'~<li'~~·~i''"'"""'"'""""''"' 
ceme edilen metni şudur: bir kaç defa, Almanyadan Çe-

Sevgili ebeveynim, aziz Kate, koslovakyaya kaçmış ohm Otto Stras- s f • 1 h •• k •• ti • d 1 • t • t 
Jlk önce şunu söyliyeyim ki ümitsiz: ser ve Grunov ile görüşmüştü. Bunlar e ır er u ume erın PO ta ıma ıs e-

liğe düşmemelisiniz, zira beni affetme- Hitlerci gençlik teşkilatının eski şefle- ._ 

leri imkıinsız değildir. Sonra, ne de ol- rlnden olup 30 haziran 1934 de Alınan- d • v ı • h d • • k d • 
sa herkes için bir defa ö1mek mukad- yad ka 1 d 1 a ansıya a"' ısey te z·p e yor 
derdir. Ben ne kadar iyi ya§lldım! Al- ~ ~':u':e~ «Kara cephe> fa- • J ) J 
manyada, Holandada, Karpat!arda yap- aliyetine büyük bir ehemmiyet verdiği 
tığım seyahatleri hatırlayınız ve deniz malumdur. Bu cephe Strasser tarafın- Londra. 2 1 ( ö.R) - Almanlar tara- role iıtirak eden dört devletin ispanya- . zartesi günü tekrar toplanmayı teahhüt 
kenarında birlikte geçirdiğimiz son ta- dan idare edilmektedir. Bununla mü- fından bir lspanyol tahtelbahirinin ta-\ ya karşı müşterek her hareketine mua- eyledikleri bildirilmektedir. 
tili de hatırlayınız. nasebette bulunmaktan suclu olan her nrruzuna uğradığı iddia edilen Leipzig rızdır. fLZ//ZLZLT'LZJ:r,,c7..ZZl.Zl.Z2:21illCilı::.-ı 

Hayatta büyük bir iş görmedim. Si- şahıs önceden mahkfun ediımiş sayılır. k~u~.nzörü badi~~; hakkında sefirler Londra, 21 (A.A) - Leipzig kru- Göz hekimi 
ze karşı işlediğim bütün kabahatleri af- Helmuş Hirş tevkif edildikten sonra hukumetlerinden talimat istemişlerdir... vazörü hadisesini tetkik etmek üzere I 

fediniz. ölüm son ve biricik hakikattir.> Pragdaki Hitler aleyhtarı teşkilat hak- Fransız kabine buhranı dolayısiylc ace· bugün dört kontrol devleti mümessil-/ 't~ t o 1 
HELMUŞ kında hiç bir malQmat verememiştir. le bir karar vcrilemiyeceği muhtemeldir. !eri arasında yapılan toplantıdan son-, 1 a re 

Dram hakkında bir kelime izahat yok. Zira bir şeyden haberi yoktu. Dunun Valensiya hülc.ümeti taarruzun vukuu . ra neşredilen tebliğde Alman büküme- , 
Ne zabıt varakası, ne şahit. mabadı ise malılındur: Magdcburg cel· iddia edilen saatte bir İspanyol tahtelba- J tjnin müracaati aynen zikredildikten son-

BlR ÇEK AVUKATININ TAHKlKATI Iadı, beyaz eldivenli elleriyle balt:ıyı birinin Üssünü terketmediğini ispat ede-ıra mezkur devlet mümessillerinin bu hu- ı 
Anla•ılan sansörden geçmiş olan bu kaldırarak delikanlının boynuna wdir- cek mevkide olduğunu bildirmiştir.Sov· au•ta hükümetlerinden talimat alarak , lS ağustosa kadar seyahatte bulu-

• h ki h 1 nacağını arzeder .. kısa mektuptanberi bu esrarlı iş hak- miştir. yet ükümetl de esas itibariyle kont" on i · aziran anlaşması mucibince pa- O"'..ô ~~~~~~!'il 

')!l~Wj:~iilijlm\l"".'";"'.fıi'F.<f";:::::i'.~lfy'.'1 1 oğlu inatçı ve kahraınruı bk adamdır· vereceğlm, ayılması yakındır ama ya- sin, lstanbulu arattırsın. Katırcıoğl~idller acaba? 
: Seni kaçırdık ta buraya getirdik, ilAç- rım saat daha geciktirir. 1 PB§amızt bir takım haramiler kaçırmı.ş-ı .............. . 

lar, efsunlarla uyandırdık desek tutar .. A~u.ze kadın belinden bir sargı çöz-, )ar! Saatlerce her tarafı aradılar, bulama. 

rok Dil l"efrlka No: &o 

-.... İie ol 
·~ l<.ıtır~r~u? ı - Katırcıoğlu şiındi çok sakın bir 
ıı, '"da b~ıoglu Kösem sultanın gizli uykudan uyanıyormuş gibi rahat rahat 
"ı Ve girij llnUrdu. Orayı klmse bile- kalkacak, ne şarabın, ne de ill\cın tesir-
' "a• eınezdı·. d ..._ • . !eri kalmıyacak. Şimdi bura a mı uyan-

lıııı,, 'la! 'laı sın, yoksa kısa bir uyku verecek ilaçla 
1-r · O ııe f · Sen ne sanıyorsun oğ- kucaklayıp dışarıda mı uyansın? 

•ıı b· ctt ın ll ~ ır d h ' 0 ne şı ık, o ne ana- Efeler birblrlerine bakıştılar, Akya-
ıı,. o a ı do:'U • ıl 

~it .. Jı.luııun öl . g. ramıyacagı Y an- kalıoğlu, Dağlardelisioğluna sordu: 

11 °""'''on b Umune ferman veren - Ne yapalım? 
't~11t.ıruııu y· ka ne hayır gelir. Eğer - Varsın burada uyansın! 
o. tı hakk ~ze gelip te büyüınn• olsa Deli Osmanla, Şahin bir ağızdan: 
..... ,Q ıı· .,. .. 

ııu da h çın, bu kartaloz fırsat bul-
' A uva d ' l:ı "ilah r ası Yapar .. 

~. ·~• tı al!ahh! 

~ ~•tır:~!;~delisioğlu dudak ısırır
<;: l>"uffffı u bir daha: 

'ltt;, d .. ·· 
-.... l"alt: ondu. lhtiyar kadın ayağa 

li. ~ ç,,,,Ukıa,,ı 
ılı. ,/l>ııca~ efeniz Uyanmak iizere! 

• ııa ız dıişüııüp g·· ;;.ıı-ı d 
Ve •ili: or -.~.. e-

- Burada uyanmasın! 

Dediler. Kendilerlne hayretle bakan
lara, deli Osman: 

- Şahının ağzından da böyle çıktı.. 

Onu alıp götürelim demlnki çeşmenin 
~ına! 

-E? 
- Oraya yatıralım deminki gibi! 
- Ne olacak? 
Şahin atıldı: 

bu hatuna kızar. du, ıçınde bir beze sarılı acaip bir toz- j Emri verilmişti. Sarayın içi dört ara- dılar. Bu haber sür'atle efelerln kızan. 
- Neden? 1an hazırladığı bir şerbete bir fiske at- nıyor, elleri ayakları bağlı kapıcılar is- !arına da yayıldığı içln efeler de mera• 
Deli Osman Şahinin sözünü tamam- tı, karı~tırdı: ı tintaka çekiliyor, birşey bulamıyorlar- içinde kalmışlardı. Osınruıın, Şahinin 

!adı: - Bundan üç dört yudum kafidir. dı. Sadrıazam Murat ağa da ayni za- o gece silfilılanıp ayrılmalarında bit 
- Neden mi? Katırcıoğlunu bilmez Deyip yine burnunu sıkarak birkaç imanda Yeniçeri ocağına haber salıp hikmet olduğunu düşünüyorlar ve heı 

gibi söylirorsunuz. Adamın; Allabın yudum ağzına akıttı. Kadın onunla uğ- ağaya, İstanbulun her tarafının aran- birisi de ne içln ayrıldıklarını habeı 
verdiği kahramanlıktan başka birşeye rıı§ırken Akyakalıoğlu sormuştu: masını, mutlaka Katırcıoğlunu ve ka- vermiyen bu dört efenln meramını an· 
lnandığı var 1ru? - Peki ama, kendlsine hiçbir şey çıranlarını yakalamalarını emretti. ı lıyamıyorlardı. 
~ Öyle ise! sarayda zil zurna sarhoş anlatmaz.sak, saraydan nasıl çıktığını Sadrıazam hayret ve merak içlnde 

11 Saatler böylece geçti. 
olmasa idi. bize sorınıyacak mı? idi. Ortadan Akyakalıoğlu ile Dağlar- Şafak atmak üzere iken dört kişili• 

Acuze söze karıştı: - Siz saraydan nasıl çıkardığıruzı delisioğlu da kaybolmuşlardı. 1 kafile Vezirin konağına yaklıı§ıyordı.ı. 
- Öyle deme!. Öyle deme! Bu adam anlatırsınız! Gecildp te endişeye düş- O gece namazdan çıktıkları zaman Şahının sırtında yav"§ yavaş gözünil 

sarhoşluktan ziyade tütsü ve ilaç bay- tüğünüzü açarsınız. Hoş göriir, zaten aralarında efeleri göremeylnce evvela: açan Katırcıoğlu etrahnı süzdü. Akya· 
gınıdır. Şlmdi onu hakikaten götürün, nerde ise saray bunun arkasına gizli bir - Belki bir yerdedirler demiş. Fa- kalıoğlu, Dağlardelisioğlunu, deli Os-
neden diye de sormayın! size ayn bir çok adamlar takmış, aratıyordur. kat vakıt hayli ilerledikten sonra: maru ve Şahinin Sıı\ına blnmiş halini 
nnsihatını var, ister beni unutun, ister - O zaman vaziyeti nasıl kurtarırız? - Bunlara ne oldu! diye aratmıştı görünce silkinip, yere atlı yarak bağır-
unutmayın, efeniz vezir oldu. Vezirli- - Kendi kendine herşey yoluna gi- ama bulduramamış\ı. Onları kimseler dı: 
ğini Saray verdi. Vezirliği ve Beyliği rer. Hele siz çıkın! görmemişti. Sadrazam böyle düşünür-' - Heyy! Bre kızanlar uğur ola bu 
gilliği yerler içln hayırlıdır. Eğer şu Kocakarı efelere yardım edip Katır- ken: kiirvanla nereye gidiyoruz? 
gördüğü halleri işiürse, Saraya · kızıp cıoğlunu yavaşça Şahlnln sırtına verdi- - Sakın onlar bir halt etmesin! Akyakalıoğlu gülerek cevap verdi: 
hepsini tarüınar edecektir. Verilen mes- !er. Şüphesine düştü. Bu şüphe ile Yeni- - Saraydan gelip saraya giwyoruz. 
netten vazgeçecekür. Siz onu alıp doğ- Sabah yaklıı§ıyordu. çeri ocağında misafir olan efelerin kı- - Nasıl saraydan gelip, saraya gidi-
ruca Sadrazamın sarayına götürün.. Hakikaten saray etrafa adamlar sal- zanlarından tahkikat yaptırdı. Akyaka- yoruz. Anlıyaınadım. Saraydan beni 
Göreceksiniz, Kösem sultan içerideki dırmıştı. Sadrtızam Murat ağanın ko- lıoğlu ve Dağlardelisının ortancı ocağa koğdular mı yoks.ı! 
kepazeliği dışarı vermemek için çok· nağına: gelip bir müddet oturduktan sonra iki ı -r:ayır! 
gizli tertibat alacaktır. Katırcıoğlu Ve- - Katırcıoğlu buraya geldi mi? ha- arkad~larını alıp, biz Sadrizaının ko- - Ne oldu öyle ise? Beni Kösem sul· 
zirin sarayının yakınında uyansın, ona beri gelmiş, menfi cevap götürmüşler nağına gidiyoruz, diye ayrıldıklarını . tan davet etti, gittim. Bir aralık kendisi 
da hiçbir şeyden haber vermeyln. O ve derhal ylne bir haberle: anladı. Artık şüphesi kalmamıştı. Onlar 1 eldi 

- Ne olacağı var mı efem! Katırcı- bilmez.. Bak ben ona bir er 
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e~an bu fırsattan da istifade Luiz seslendi: , 
_ l3 meyhaneciye sordu: 1 - Zavnllı kız •.• 

l'ıaı da U~ın istedikleri çingene ka- Saizomn hiçbir §CY işitmez olmuştu. 
kiın' Ad ta k .. li 'b. ı..,,_,, . - z ~n~ ••• e şar ı soy yormuş gı ı ll.UUlYesl-

n"cuu b' d ~ bırak ır eli.·· Bana rehin ola- ne devam etti: 

- 'll.e~· . 
1 

- Babanın yüzünU §Upheler kapla-
- :e· 0~ bır kadın ha.... dı. Kör gözleriyle dört tar.Utan beyhu-ırknç gun 1 telim b' l1\ınc k evve o e ır o- de b' 1 .. b... . . d' ı.._ U tının.,... eldi B .:ı __ 1___ yere ırşey er gorc ıur mıyım ıye 

·~ b' • . . .t"4&'Yası g u au.wıı.w .. nu _ .. .. 

On .~ .do:ı kişinin yediğini yiyordu. ugraş~y~rdu. Gormcl:~··· A~~ba ne gor: 
Jı.J ~ ıçeccğini içiyordu. o kadar mek ıstıyordu. Ya gorseydi .... «Kwm. 

l3ir ~rçlar.ı dehşetli bir yekfuı tuttu. Evlndım! ... Burada başka birinin bu
dan ~'bclrtıın ki günün birinde orta- lunmadığına emin misin? ... > ••• cEmi- j 
h~ Yholuverdilcr. Daha doğrusu dm babacığım... Son derecede enıi- j 
lbe1.: orutıcular falcıyı birlikte götür- · y · kız ş k "' ••-uttu} nım ... > . .. c emın et · ım. .. u a · · _, ar B d al - tahsil lÇtn h . en e acagunı 1 .. . . tn .

1
. 

er ,..ı,.___ b 1 dına h k . saç arımın uzenne ycmın et... cı ın 
tundan ~ u m er esm avu- .. . . 
toplanan bnşına gelecekleri okutuyor, uzer~e yc~ın et... İşte ~ zaman yal~~% 
tu?n. Parayı hesaba mahsup ediyo- olduguna ınruunm... Vıcdanının bu-

- D ! yüklüğüne ve saflığına imanım var.Ya-
l'ors\lıı emek Paraları cebinize indiri- lan yere yemin ctmiyeccğine eminim .. > 

teriler :bıAlCı! ... Haydi. bakalım müş- Kızcağız nefsiyle mücadele ediyor. 
gelir. tsızlanıyor. Git te şu kndıru öleceğini sanıyordu .. Yemin etmek kö-

rıı~~ıakika tne han . . . d h kı rün ak saçlan üzerine yemin etmek ... c 
~ L,.,.. Y enın ıçın e ay r- Gö'zl . 1 ,. kın "zl . . 
d ' 11.ı.uur" ler b' b' . . taki edi erıy e usı ın go cr.ını &rıyor _ u. tie ır ırını p yor- .. . ~ . 
~ Yhaneci halkı yardı. Arka kapı- Aşıkı gozlcrıyle yemın et durma ... Ye-
t:ı ... çıkıp gittl Bir iki saniye sonra da 1 min et cevabını veriyor. 
-.ı.nda · B" d" dölldu_ ÇUlgenc karısı olduğu halde - ıtme ı -

f~a.Icı llleydana çıkınca şu hırsız ve ı•H ı k h 1 to~ alayını bir titremedir aldı. Sai-111 em satı ı em 
"'· Yollu elb; .. ,...;~ b" .. .. ı .. -_ ı k • 1 k qll~ ~ıe urunmuş, JU.I" ) r a ) 
gU~ı ~kesini yüzüne takmış, gayet 
bı~ b~ an saçlarını omuzlarına dök- Darağaçta tramvay caddesinde 
lrİiıcl<!rı. ır halde içeri girmişti Masalan 108 numaralı lmrgir iki katlı ve de-
8ı.nda geçirdikten sonra salonun orta- rununda elektrik tesisatı, kum
heUi 0ı!nurd.u. Meyhaneci zorla olduğu panya suyu ve telefon tesisatı, ayrı-
1-ıslltt h...~~ ~ilmseme ile çingene ka- ca burgu suyunu havi zemin taşla dö
Ua11eı e~uuıan. geçenleri anlatmağa şenmiş iki ynzıl-..nne ve lllğım ve he-

ltojo it' 1 lllsı mevcut müce<ldet bir depo hem 'i . ~ ederek taliden haber ver- satilık ve hem kiralıktır. Yeni li
tılıırsa lStedı. Hırsızlardan biri, hangisi man teşkilatı Şehitlere nakledilecc
kuı 1t' olsun dedi. Ortalığı d~rin bir sil- ğinden istikbali parlak olan işbu 

aplaınışt S . 
~ll\raş k 1. aızoınn kolunu yavaş depo müsait şcraitle verilecektir. 
l't!lt Onla aldırdı. Elini saçlarına götüre- Talip olanlar depoyu Darağacında 
'liya~ hnfifçe okşadı: ispirto depo memuru B. Tevfik va-
~ . . snhncsinde yer almış bir sıtasiyle görebilirler. Pazarlık ve şe
~aıa:bı. gözünün önünde canlanmış rait için de Arap fınnı Mekke yoku
~ hitap etti. Bu Katedralde top- şu 24 nwmırada B. Avniye müra
' tı..i()1:1n ~~Yörler ve nsll Madaclar caat edebilirler. Al.sancakta eski 
8tıııllz. ;;n böy~e garip, garip bakıyor- 1 karakol merkezi arkasında: 135 mct
\'e Yahı.n ::ıo~lı"U söyliyorum. Riya re arsa inşaat mnlzemeS'iyle birlikte 
~rıllde . erı Pcskoposun dudaklan satılıktır. Taliplerin ,Yine Mekke yo
~il kadı!eı.iyor. Benimkinde değil.Ah! kuşunda 24 numarada B. Avniye 
.. t>lll'da on~ neden sevdin?... 1 milracaatleri. 
~erk Yan bırçok esrar gizliyen bu ! h.3 1 - 10 
~ği~Ie ~lSındn hayret ediyor.Can ku-
~111 i~ı:g~eyi dinliyordu. Saizoma DOKTOR 

..... Be . li~le sıkarak devam etti: • ... 

~kf!t hn~~~.e:iniz: Madamki ... Fe- Esat Ha tıp oglu 
tı.i.lb. söıı . ını ışıtmck istiyorsunuz, bc-
~:uıa k~rune ~ikkat ediniz. Bu haberi Dahiliye müt~hassısı 
'.t ~ b Verdı. Bilmiyorum. Yalnız 
~01'\.ırn Unları bana söyJiyor. Ben de 
~ri idi · Bu ses liana diyor: Akşam 
~llçet'<!d. k'lca otelde ses yoktu. Açık 
1_ t}j l! en kız karşısında duran aza-
"Ne atl'drali ~""'d' B . . ı tl o kili --.,,. ... <;; ıyor. eyınsız .... 
%r. Jl... sa.da Senin sefaletin hazırla-
~l~tli ~~-a kızcağız şu heybetli, şu 

,. llı:! h<tkı Sfye neden bu kadar dik
t\İlı; .... · Yordu. Bak · d' H fif h fif tlü "'.aısıyor §ıın ı. a ' a 1 
~n!'~r. 'S:"a · b'Ne kadar da mesut görü-
" 

11~ıtıi tutn
1 aşına sevdiği oturmus. iki 

"
0
"'' rnuş b"t" ı,.,·"tı sÖ • u un ruhu ile asil Sin-

::ııtıd Ylcdikle • . d' li 
Jiıı e ihti . rını m yor. Konağın 

el dit ~ar 'Ve kör baba istirahat ha-
s.ıı . 

'töın<l b• 
1'ıl, 1~1 trı kırd.cnbire durdu. Göı.leri 

lki senedenberi dahiliye mü-

tahassısh~mı ifa etmekte oldu

ğum Alsancaktaki Sent Antu

van hastanesinden bazı sebep

lerle ayrıldım. Bundan böyle 

hastalarımı Pazardan maada 

her gün sabahtan akşama ka· 

dar ikinci Beyler sokağındaki 

81 numaralı muayenehanemde 

kabul edeceğim. Hastanede le· 
davilerine lüzum görülenleri de 

Alsancakta Güıelyerde "Dok

tor Sadık Ahmet Sıhhat ev:n-

"Damadım Ağa Han to-1 
runum prens Sadri,, -.. 

Bir 
faz1a 

Fransız köylüsü "Kraliçeden 
birşey olan kız1ndan bahsediyor 

1 

Begam Al!ahan 
Hind hükümdarlarından Ağa \ ayrıldıktan sonra geliyor: 

han yedi s~kiz sene evv~1 bir - Biliniz bakalım telefonda 
Fıansıı pastahanesinde "gar- kiminle görüştüm? ~orunumla, 
son,, olan bir kızı sevmiş 9 e prens Sad~i ile, ~arıs.ten bana 
onunla evlenmişti. Kızın babası telefon cdıyor. Bılsenız ne ~a-
B.Koron bir köylüdür. Şimdi dar sevimlid~r: iftihar ederım 

- d" · .. onunla. lngılız kralının taç Agahanın ken ıs10e yaptırdıgı . . . d b 1 d 
·· · - h .. - gıyme merasımln e u un u. 

koşkte bır ranhye ayatı suru• Bul<ingam sarayında kralın kızı 
yor. Evvel~e lokanta~ı olan bu prenses Elizabetle oynadı. Be-
zat, şımdı tuhaf bu~ gururla nim kanımı taş:yan bir çocuk •• 
damadından ve torunundan Bu zavallı Fransız köylüsü 
bahsediyor: için kendi kallının bir hüküm-

Damadım Ağahan... Bu- dar kanına karışması ne kadar 
raya gelir ve aramızda kafır. gurur verici, fevkalade bir 
Alp dağlarının eteğindeki bu hadise!... ı 
manzarayı sever. Tabii, kızım ~ .. 
Andre burada doğmuştur!Şam- 1 DIŞ TABiBi 1 
beri köyünde dünyaya gelmiş- 'A. Hal'ım Bayeı tir. O, hakiki bir Savoyord 
köylüsüdür. 

Sonra Ağahan sadece son 
derece zengin değildir, ç~k 
kudretli bir adamdır ha! Bu
yük bir lngiliz diplomatı, adını 
bilmiyofum amma sözü dinl4?· 
nir bir adam, Ağahan bakkm· 
da bakın ne demiş: "Ağahan 
Hindistanın en açık, en bilgili 
fikirlerinden biridir. 

Biliyorsunuz ki Hindistan 
müsliimanlarını milletler cemi· 
yetinde temsil eder. Düşünü· 
nüz, 100 milyon müslüman .. 
Hem de en iyi bir koca ve en 
iyi bir babadır. 

Ne mükemmel atlan var. 

Avrupaya tetkik seyaha
tine çıkmışbr. Ağusto~tan iti
bar.?o hastalarını kabule baş
lıyacaktır. 

Birinci Beyler Numan za
de sokak No. 4 

Telefon: 3453 1-15 

FIRSAT 
Torbalı istasyonuna cıvar, 

önünden tren hattı geçen her 
yeri her türlü ziraata ve bah
çe haline ifraga elverişli işlen-

~ Çok lı~.ı:ın deliklerinden uzakla-
:t'ol'du. a baktı. Acaba ne düşü- de" Hastane ücretiyle tedavi rım .. 
~ 1htiynr ..ş~~ı snllıyarnk devam etti: edeceğimi sayın halka ilan Bu s1reda telefon çınlıyor. 

Hepsinin de adını ben koya· 

miş, bir kıt'ada 419 dönüm 
mıktarındaki Beyliktarla narci
le ınaruf arazi acele satılıkbr. 
Taliplerin Güzelizmir hanında 
avukat Mustafa Enver Pekdin-

IE LYlllATDR 

5 SEHE GARAHTI 

OLHAYAM BANKAYA BENZ.E• 

Mikrop hı,.ı .. daft daha korkuludur~ 
,. uanııu kasada Hkladıtınıa sibL 

,rıreceklerlnlzl da 

aotuk hava dolaplarında muhafa:a ediniz. 

tici defa az lflemelde 
• aynı rand6ınanı vere!I 

.,eılne aotuk hava dolaplan' 

18 P,.y Veresaye ~auş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Ksrdiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

:ı 

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlere~ has~a!arın şifa bulduğu Urganlı 

ılıcalar1 bugünden itibaren açıldı. 
Ilıcalar eski müsteciri Rilstem tarafından iıletilınekte ve 

milşterilerio her türlü iıtirahatleri temin edilerek bütün kon
foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuf dan Gülbane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizut tahlil 
ettirilen sulannda yüzde bir buçuk radyonakteıvite bulundu
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve şifası ba rapo~ tasdik edil
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabıt ol2n mide, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil
hassa çocuğu olmıyan kadınlann şifa buldcğu bu ılıcalar 
eu ıon terekkivat ve nezafetini giSstermekle sayın mü teri
lerine tekrar ilin ede·. Gelen müşterilerin memnun olacak
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula-
caklarını bildiririm. Müsteciri: Rüstem 

' . .. . . - . 

Müjde Müjde Müjde 

Müşleri!erimize kolay ık Kolombı·ya ve Odeon 
için gayet ehven fiatle 

marka gramofon ve Bı·s·ıklet ve Lüks lam-
pıakıar her marka 

baları Saatler ve bunlarm teferruatlariie bera· 
ber diğer mallarımızda 

Halit Seyfeddin ~:~!:ı. 
bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILI~Ç 
Balcılarda No. 182 lzmir 

\1~'" l{lZ1na eor. peder istirahat halin- ederim. Telefon: 3315 A~a Hanın kayın babası biraz çe müracaatları. 
~ 'lhııt ~ tnınrnha~rahatuyuyor. ·~~~ır.11 .. ~~~~.;.~;.. .. m1~ .... .;.;.;;.;.;.;;~ ............ ~ .................... ımıımzı1111111111imı1'1113:.llSZllll.:Z::iııımı1:1111 .......................... ı:lll ... , o~YlC! d·~ğız böyle sanıyor. Aşıkı , 

~··~;.~':';!~:.~%~::/:~~ Kendi kendinizemi traş oluyorsunuz 
dl. iltıı hu Slrn . 

~'~ da bırdenbire kapı açıl- o H A L D E ~ ~dı lerden b· . f" 
~ ·~;:~7~'." ~ sapsarı olmuş hay- e 
~keııt!ritıj u: açtı. Babası ... Kör pc- Memlekette bı·rı· •""ı·k olan OZTUR K sah·ıpli li~ d~d lrnı~ kızını çağırıyordu. ""' 

1 ~ !'Qtı, «~ u. I~ğız korkusundan o z K u R T ~ıl b021Uşuy0r~~un ... Evladım ... Kimin- B 
lif: ~ hneı •ırn n .. -> • • · <Kimse ile de
~it . .,, v "·~ııınızın odasında kim-

(~ al ~ı.n \ UŞık:. ·· · Oh .... O mahir 
~~ıllt~ıın biJ,, ~l~oşesine çekilmiş ne
~tıı,\r Y nına .1 olnııyordu. Kız ba-
1:\ı '>f\t b1.tın.... cıtrnck için dizlerinde 
~ ""l' . -•ııyord B 
~lılt lıdu .. Elle . u. aba kızma doğ-

"· t eli rin nel'lndC!n Ytlkalndı.cAman 
~ .. itrıllahacığun kadar da üşümüş ... > 
~ tıl\l n fi1J.d ti dnkşam serinliğinden, 
t5L • n lv . n en. Şu kilise . ul 
~11\ ~l'itrıe .. . nm z -

?le ~~ -• ÇOküvcrmcsınden.> ..• 
~ ltı. h '"'<ltlar- da titri 
~ d u sitj b' yor ... > ... cBa-
lı::oı-Jt U Utrıd~,~~enbire görerek hay

t~~ ı.: \t...~tlda ". lr-.> 
~ ~~ h n olUtn d 

~ 1lil' :tt"t'k erecesine gelen 
~ ~d Vor ., '.{:~ dul'l!n llşıkına doğ-

~01" an.. .. Başka bir planı 

TRAŞ BIÇAGINI VE LEVAZIMA TINI 
KULLANINIZ 

Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA ÔZTÜRKÜN PARASIDIR 

Çünkİ : ONUN HAKiKi VATANI TÜRKİYEDiR. 

Boz Kurt traş bıçağını, Boz Kurt traş sabununu, Bo:ı Kurt traş fırçasını, Boz Kurt traş 
ınakinasını ve kremlerini aramağı unutmayınız. 

SAHiPLERi: Ft•lımi Ardalı ve Mehmet Bozkurt 
lzmir toptan satış yeri : SULU HAN No. 6 Rasim Alkanat 

- - -
traş bıçakları 



Sahife 8 

mayilerıe sinekleri 
eQlendirmeyinlz 

FLiT, bütün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

I • 

sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil· r-~~ 
memlştir. F°LİT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yeg3ne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku· 

5 
. 

... ·• , • şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. f:~:~~~:ı, 
'.J'..&.M~..:ı~ ·~~"'.?· l . ~ ,. ıc .. ... ,., 

~
't:~ 1: ~' 1 Yarıklara ı•e köselere biraz FLiT TOZU :~;r . 

• <~g. ,. ~ ....._....__ @ serpiniz. Hasarat derhal telef olur. ~dco.ı,.., 
~., ,~ • utur 

ı-w--- 1 •' .. ~· .... 

N .... c ... c 
t'CS -....... 
:s 
~ 

Gençlere müjde lzmir Emrazı sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Eyi ve elverişli Motosiklet istiyen "TRlUMPH
11 

markasını ter· 
cib eder. 

Sağlam, lüks, kamilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFA,, 
mat kası alınız. 

Tediyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve satış mahalJi Büyük Kardiçeli Han No. 42 

S.KALOMENl 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : 
- Alsancakta belediyeye ait 

9 sayılı barakanın senelik ki
rası 25 lira bedeli mubammenle 
baş katiplikteki şartname veç
hile 29-6-937 sah günü saat 
16 da açık artarma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 2 lira
hk muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 
13~16~19-22 1899 (1063) 

Zabıta amir ve memurları 

için yetmiş ıekiz adet yazlık 
caket yaphrılacaktır. Bedeli 
muhammeni beheri alh lira· 
dan dört yüz altmış sekiz Ji-
liradır. Şartname ve numunesi 

Baş katipliktedir. 

Açık eksiltme ile ihalesi 
29-6-937 Sah günü saat 16 da· 
dır. 

iştirak için otuz beş lirsa 10 
kuruşluk muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte Encümene gelinir. 

11-15-18-22-1864 (1046) 
lzmir palas oteli önünde 

Atatürk ve Cumhuriyet cad
deleri arasındaki mevcut yo
lun sökülerek esaslı ve kor· 
donları çekilmek suretile ta
miri işi 29-6-937 salı günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

işin bedeli keşfi yediyüz 
seksen liradır. Keşif ve şart
namesini görmek üzere baş 

mühendisliğe iştirak için de el

Ji sekiz buçuk liralık muvak

kat teminat makbuzu ile söy

lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 
(1055) (1884) (12·15-18-22) 

Beher metro murabbı iki 

yüz kuruştan altı yüz seksen 
sekiz lira bedeli mubammenle 

63 sayılı adanın üç yüz kırk 
dört metro murabbaındaki 40 
saydı arsanm satışı ba.ş ka
tiplikteki şartname veçhile 2 -
7 - 937 cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. işti rak için elli bir lira 
a ltmış kuruşluk muvakkat t~
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 
1098 (1968) 18. 22. 25 - 29 

27· 5-937 tarihli ve 223 No.lu 
leşvı ki sanayi kanununun mu
addel 26 ancı maddesinin tef
siri Be'ediyedeki ilan tahtasına 
QSıldı. bilinsin 2005 (2031) 

Sat~lık yazıhane 
ve atelye eşyası 
Bay1akhda Bayraklı - Karşı· 

yaka şosesi üzerinde Bayraklı 
tersanesi namile maruf mahal
de bulunan yüksek ayaklı yaza 
masaları, dosya dolapları, kop
ye baskıları, kasa, demir do
lap, camlı dolap, lavman, camlı 
sabit paravan, yazıhane ve atel
ye eşyası, bankolar vesaire 
25 - 6 - 937 tarihine rastlayan 
cuma günü saat on beşte açık 

arttırma suretile satılacaktır. 

Şayet bu gün satış bitmiyecek 
olursa 26 • 6 - 937 cumartesi 
saat on ikiden itibaren devam 

olunacaktır. Arzu edenlerin 
mahallinde bulunacak olan he
yete müracaatları ve satışdan 
evvei açık arttırmasına iştirak 

edilecek malın kıymetine göre 
yüzde on pey akçesi yatınl a-
cağı ilan olunur. (~016) 

Nazilli Asliye Hukuk hakim
liğinden : 

Nazillinin Atça Çelebi oğlu 
mahallesinden Ali km Esma 
Çün'ün kocası Rahmanlar kö
yünden Deli Durmuşun Ali oğ
lu Nuri aleyhine açtığı boşan
ma davasının çıkarılan daveti-

yesi müddeialeyhin yeri belir
siz olduğundan iade edilmiş 

olduğundan ilanen tebligat ic
rasma mehke·:r ece karar veril
miş ve tahkikat 9 - 7 - 937 
cuma gününe bırakılmıştır. Mu
maileyhi n o gün mahkemeye 
gelmesi veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde hakkında 

kanuni muamelenin yapılacağı 
ilan olunur. 2002 (2018) 

Nazilli Asliye hukuk hakim
liğinden: 

Nazillinin lsabeyli köyünden 
dülger Ali oğlu Mehmet Demir 
bilek tarafandan ayni köyden 
Mehmet kızı karısı fatma aley
hine açılan boşanma davasmm 
tahkikatında: 

Müddeialeyhanın yeri belir
siz olduğundan ilanen tebligat 
icrmıına karar verilmiş ve tah
kikat 21 -7. 937 Cumaya bırakıl
mışbr O g ün mezburenin Na
zilli asliye hukuk mahkemesine 
saat 9 da gelmesi veya vekili 
kanuni göndermesi aksi tak
dirde kanuni muamelenin yapı· 
lacağı ilan olunur. 

2003 (2018) 

Hastahanenın 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
miktar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminat:arı 
yazılı 21 kalem erzak ve saire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
Haziran 1937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte her~ün görülebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 10 da Tepecikte 

Emrazı Sariye hastahane&inde teşekkül eden komisyon buzu· 
runda yapılacaktır. 

(DiKKAT): 
Muvakkat teminat olarak- para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca ahnamtyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını lzmir MalsandJğına yatıracakladır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiat Mıktar Teminat 
Lira K. Kilo Lira K. 
1127 50 11000 84 57 
2400 6000 180 

Cinsi 
Birinci Ekmek 
Koyun eti 

900 6000 67 50 
700 3500 52 50 

Koyun slitü 
Koyun yoğurdu 

90 2000 6 75 
40 400 3 

140 4000 10 50 
1200 40000 80 

70 350 5 25 
14 70 l 05 
75 1000 5 63 

400 2000 30 
87 50 3500 6 57 
30 600 2 25 

450 500 33 75 
160 400 12 

Arpa 
Kuru fasulya 
Kalın kepek 
Kok kömürü 
Makarna 
Şehriye 

Patates 
Pirinç 
Saman 
Kuru soğan 
Sade yağı 
Sabun 

265 1000 19 
20 800 1 

88 Şeker 
50 Taze Kabak 

60 600 4 
112 1200 8 

50 11 Fasulye 
40 Domates 

140 1400 10 50 Patlıcan 
11-16-22-26 

====-----

BU'iızın kendi kabahatıniidı~ri'"dlŞterrnızt 
ihmal etdlnlz, bunlara iyi bakmadını; halbuki 
bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

•htiyact temin edecek bir PERLOOENT en 
.tvl diş mac1,1nu vardır .• 

1840 (1053) 

; 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gfizellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. ••• Telefon 3 4&& 

Bir Gtipin a lmadan evvel 

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

GRıP1N almaktır, mideyi 
bozmaz, böbrr.kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika son_!! -···-····-····· .. ·---···----··-·········· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 
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Optimus 
Markuı 

eyi maim bir garan
tisidir, mutfak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası kar

şısmaa 55 - 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
0 Perma ., fabrikası •' Supersilans 11 ismile çok şık, çok i 

reli ve gayet sessiz çahşan bir saç kurutma kaskı piyasaya 
kardı; tafsilat Türkçe katalokta. Numune gösterilir. 

Acentası : HÜSNÜ İDEMEN 
ikinci Kordon Emlak Bankası karşısında 55 - 3 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l ............... ' 

Bu her iki otelin müsteci_'1 
Tnrkiyenin en eski otelcİ91 

BAY OMER LUTFIDlfı 
••••••••••••••• • 

Kırk iki senelik tecrübeli ıd•: 
re1ile bütün Eğe halkına kt" 
diı i ni sevdirmiştir. 

1 
,, 

Otellerinde miaafir kalaP ~
il endi evferindeki rahatı b 
lurlar. t 

Birçok husuıiyetlerine ili"e 
fiatlar mfithiş ucuzdur. 

1 LAN , 
ödemiş C. Müddeiumumiliğind~~; 
Ödemiş kazası ceza evinde mevcut mevkuf ve 01abl<ÜJ:ııı'if1 

beheri 960 gramdan 937 mali yılı içinde verilecek ekrne1' ,c"t 
Bayındır, Tire ve Ödemiş C. müd<leiumumiliklerinde JPefl 4~ 
şartnamedt! yazılı şerait dairesinde ve 2490 sayılı kaou11;7, 4 
ıncı maddesi delaletile 46 ıncı maddesinin R fıkrası ve ıcııı e~' 
ve 49 uncu maddelerine tevfikan bir ay zarfında pazarld 11ıetjJI 
siltmeye konulmuştur. Münakasaya iştirak etmek arzu e ~ 30 ' 
12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 1 .~1o~ 
kadar Ödemiş C. müddeiumumiliğinde mi\teşekkil koıJJ' ôd'' 
baş vurmaları ve şartnameleri de lzmir, Bayındır, Tire ."'c ut• 
miş C. müddeiumumiliklerinden almaları lüzumu ilin o~ 

20 - 22 - 24 - 30 {2013) 19 



--SA.ı.ı zz HAZ1RAN 1937 ~~ 

Fratelli Sperco N. V. 
Va A W. F. H. Van Der 

puru cntası Zee & Co. 
RoyALE NEERLANDAIS oEurscHE u.vANTE UNlE 
J KUMPANYASI HAMBURG 

lıekJ~O vapuru 10 huirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek-
lt.Q erııyor, Yükünü tahliyeden son lenilmektedir. Anvrs, Rotterdam, Ham· 
ll. •. ':'iaı, V ama ve Köstenceye yük burg ve Bremen için yük kabul eder. 
""-~ CHIOS vapuru haziran nihayetinde 
SVENSKA. ORtENT UNlEN belcle~mek~edir. 1:famburg ve Bremen· 

KUMPANY den yuk getırecektır. 
SA! AS~N AMERICAN EXPORT LINES 

'ti' MA Vapuru 1 hazıran 937 de The Export Steamahip corporation • ıp d • 
~ <>ııru Anvera, Rotterdam, Pireden aktarmalı ıeri ıeferler 
~· llrg Ve Skandinavya limanları EXETER npuru 16 haziranda Pire· 

Ilı YiiJdiYecektir, . den hareketle, Boaton ve Nevyorlı:a gİ· 
ı ~NE va uru 14 haziranda bek deeektir .. 
11111for R p EXCAMBlON vapuru 2 temmuzda 
~i ı 'Ve S ott~dam, H~, ~~- Pireden hareket edrek Boıton ve Nev· 
tiiJc kandinavya lımanlan ıçın york için yolcu ve yülı: kabul eder. 

S llacaktır. EXOCHORDA vapuru 16 temmuz· 
f:R.VtS MARtTIM RUMEN da Pireden hareket ederek Boaton ve 

lCUMP ANY ASiNiN Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. 
"1ı A!Jı9 A JUUA vapuru l& bazi. Seyahat müddeti : 
lt 3'1 tarihin .I-"-· Lı.L • Pire • Boaton 16 gÜn 
''lf.ltıı, e ""il'" ueıuenıyor. Pire • Nevyork 16 gÜn 
tıı Mıı.railya ve Cenova için yol- AMERlCAN EXPORT LINES 

"''Yiik il• kabul eder. The Export Steamahip corporation of 
•nd..ı..· h 

l.ı,da . 1 areket tarihleriyle navlun· Nevyork 
toı iti deiii§ilı:lilclerden acenta meıuli· EXIRIA vapuru 2" haziranda lima· 

~bul etmez. rumızda beklenilmektedir. Nevyork için 
()•ha fazı f a· . . ,... . k yük kabul eder. 

d,~d ataaatıçın ... ncı or· Se. M .. R • B t 
a T L rvıce aritime oumaııı ucarea 

-~d O.nmil ve T ahi iye binaoı arka· DURUSTOR vapuru 2 7 haziranda 
~ "ıv..~U SPERCO vapur acen· beklenilmektedir. Kö, tence. s ,.lina, Ka-
1\\ıı. nıure.caat edilmesi. rica olu- lao, için yük kabul eder. Kalaotan alı:· 

tarma prtiyle umum Tuna lirnanlan için 
ıı....._ l'ELEFoN : 4142/4221 /266.3 yük kabul eder. 
I{~ Johnston VUTCD Lineo - Liverpool 

lılalı:.2 Boğa:ı, Burun hasta. A VIEMORE vapuru 2 7 haziranda 
1 beklenilmektedir, Llvrpool ve An· 

D ıklan mütahassıaı versten hamule getirecektir. Burgao. Var• 

oktor Operator na, Köstence, Sulina Kalao ve lbrail için 
yülı: kabul eder .. 

~am·ı Kula~ÇI Soc. Royale HonsroiaeM!:'t!4' DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 

beltlenilmelı:tedir. Belgrad, Novizad. Bu
dapqte, Bratialava. Linz ve Viyana için 

"11ıay yülı: kabul eder .. 
fil enehane : Birinci Beyler Den Nonke Miclelbanlinje o.ıo 

o, 36 Telefon 2310 BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 
Eti: Göztepe tramvay cad· beklenil::nektedir. Pire, Sicilya, Diyep, 
dtıi 992 Telefon 3668 ve Narveçin umum lirnanlan için yük 

'7 1-26 (481) kabul eder. 

=-···································································· • • • • • • • • • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

~il Başı Çividi 

rı-,},_Grkiyed t 1 . 'ti . . . • e mu'"kem· 'idi e sa ı an çamaşır çıvı erının en eyısı ve n 
&- t, Sahipleri, serma esi ve işç !eri halis Türktür. 

dtle lı çi'Vitlerde olduğu gibi içinde çamanr'arı yıpratan mad· 
~tıj: ~katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 
~: 1 tanıiyelidir her yerde satılır. 

1-1 ~e i · d M ~lı lı Çın umumi acentesi : 9 eylül baharat deposu ur. e· 
3Y'1nlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

ZIYA 
Kudreti 

ı:ı_. 
ııı:ı 

tli ko~ Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
(j fllb: larıaıı hiç başka pil kullanmaz. 
~e ... -

1
deposu : Sulu ban civarıuda 28 - 9 Hüsnü Ô:ı; 

"''Ş. 

Öik~·ıl~~=== ........... ---------
tıı tı;kili 1 1 "Belediyesinden: 
~~l~tiıı .~elediyesinin elektrik makinasının ihtiyacı olan 18000 kilo it;- ~ık 1 

e 1300 ki!o makina yağı kapalı zarf usul ile münaka· 
1~de ,arılnııştır. isteklilerin lzmir Bergama ve Dikili belediye· 

aıtnanıeyi görebilecekleri ilan olunur. 
1097 (1953) 18-22-.26-30 

YENIASIR 

lzmir sulh hukuk mahkeme• ı 
sinden: Olivier Ve Şü. 

LıMITET 

Vapur acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

DRAGO vapuru 15 haziranda 
Liverpol ve Svanseadan gelerek 
yük çıkaracaktır. 

GRODNO vapuru 1 S haziranda 

Londra ve Hullden gelerek yük 
çıkaracaktır. 

Sahife 9 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir takat 

lzmirde Tamaşalık Burç so· 
kağında 167 sayılı rvde Devlet 
ve Ali tarafından Nüsret aley
hine açılan izalei şuyu davası· 

nın cari mahkemesinde hisse

dar oldukları anlaşılan Gem
likte meyhane boğazında kah

veci Ali nezdinde bulundukları 
bildirilen Saadet ve Alaettine 
gönderilen davetiyeler bili teb

liğ iade edilmiı ve mefruhat
larına nazaran ikametgahtan 
meçhul kaldığı anlaşılmış ol· 
makla ilanen tebligat icrasına 
karar ver ilmiş olmakla hisse

dar Saadet ve Alaettinin mah
kemenin bırakıldığı 3-7 -937 
tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 10 da lzmir sulh 
mahkemesinde hanr bulunma

ları veya bir vekil gönderme
leri lüzumu tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

GRODNO vapuru 30 haziranda Sizi bu akibetten 
gelerek Londra ve Hull için yük 'k d 
alacaktır. vı aye e er 

DEUTSH • LEV ANTE • Linie 
SOFIA vapuru 10 haziranda 

Hamburg, Bremen ve Anventen 
gelerek yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 

purların isimleri ve navlun Üc· 
retlerinin değiıikliklerinden me· 
auliyet kabul edilmez. 

Izmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Karrıil Aktaşın 

''Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .••• 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

V:!nlin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 

ıen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat maiazalarında arayınız. 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça· 
laınak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersini:ı. Rad· 
yolin dişlerinizi sade temiz· 
!emekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik· 
ropları imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ih t iyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

SEFALiN 
Baş ağrısı büyük bir 

ıstıraptır. 

Derhal bir kaşe SEFA· 
LİN alarak L urtulunuz. 

Grip, yaz nezlesi, ro· 
matizma ve kadınların 

sancılarını ani olarak ge· 
çirir. 

1 lik ve 12 lik amba
lajlarını arayınız. 

lzmir : satış yeri. 

Türk Ecza 
DEPOSU 

ve 

Lütfü Krom 
ECZA DEPOSU 

8-15-22 (1022) 

1 
Devlet demiryollarından: 

Alsancak birinci kordonda eski itfaiye binası karşısında ida· 
remize ait 584/390 lıapu No. lu eski fiat garajı denilen bina 
üç sene müddetle ve açık artırma usulile 6 • 7 • 937 Salı günü 
saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci iş'etıne Komisyonunda kiraya 
veri'ecektir. Muhammen üç senelik kira bedeli 540 liradır. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat 
yatırmaları ve işe girmeye mani kanuni nir halleri bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta Komisyona müracaatları 
lazımdır. Şartnameler komisyandan parasız alınır. 

22-24 2015 (2022) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hacı Mahmut 

mahallesinde Birinci beyler sokağında kiiin 12 eski ve 10 yeni 
sayılı hane tabsili emval kanunu yasasına göre haczedilerek 
tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Bu kerre yenid.,n takdir edilen kıymet üzerinden almak pey 
sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
Tahsilat kalemine müracaatları. 

22-29-6 2017 (2017) 

lzmir milli emlak 111üdürlüjründen: 
Tayyare alayına ait fort 934 senesi modeli 8 silindirli üstü 

tente örtülü iki kişilik spor tenezzüh otomobili 4 dış lastik 4 iç 
lastik bir yedek dış lastik bir yedek iç lastik bir yedek Jant 
bir lastik kılıfı müşamma ve batarya bir dinamo bir mınder te· 
ferrüatile birlikte 500 lira muhammen kıymetle satışa çıkarıl· 
mıştır. ihalesi 28-6-937 pazartesi günüdür. Taliplerin milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları. 2020 ~2023) 
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Ayan Meclisi salahiyeti kabul etmediğinden 

Fransız kabinesi istifasını verdi 
istifa haberi muhtelif paytahtlarda hayretle karşılandı 

Kami~ §ötan yeni kabineyi teşkil edecektir 
CÜMHUR BAŞKANI iSTiŞARE YAPIYOR BILBAO NASIL ZAPTEDILDI 

istifayı kabul eden B. Lebrön Devlet Asiler şehire girince general Mola'nıll 
nazırı Kamil Şötan'la görüştü büstünü şehrin ortasına diktiler 

Siyasi partilerle 
teşkil 

temas eden bay Şötan 
vazifesini deruhte etti 

.Fransa ciimlıur rcisınin bir zıyıınımc aıt mttoa ar 

kabineyi 

Pnris, 20 (A.A) - Ayan mecli- müteakiben ayan meclisi hükümeti muhalif nazır1ar1a bir mülakat ne
sinde tam salahiyetler kanunu akalliyette bırakarak Perrienin meb- ticesinde verilmiştir. Komünist par
hakkında maliye encümeni maz- usan meclisi metninin aynen kabu- tisi sekreteri 8. Duclos ta içtimada 
hatasını izah eden mazbata muhar- Iü hakkındaki takririni 72 rey hazır bulunuyordu. 
riri Carey demiştir ki: muhalife karşı 238 reyle kabul et- Roma, 21 ... (ö.R) -- Fransız halk 

- Bütün geçen eyluldeki ayni va- miştir.. partisi reisi ve sabık komünistler-

Alman devlet reisiyle 
Frankoyu 

ltalya 
tebrik 

Başvekili, 
ettiler 

General 

z.iyette bulunuyoruz.. Hükümet Hükiimet itimat meselesini ileri den Doriot B. Blumun sukutunu 
mazının ağır yükünü taşıdığını sürmüş olduğundan ayanın tadi- memnuniyetle karşılamakta ve 
söyliyor .. Bunu tekzip etmiyor .. Şid- 1atı mebusan meclisine sevkolun- solların nizamsızlık amili oldukları- . 

1 
detli bir hareket lazımdır .. Mali kal- muştur. nı yazmaktadır. Orijinal bir resim: lspanyol çocuğu, ölcrL kardeşini tınııtınamak içi.. kardc§ir.c· benziyen bebeği kollarında tııtı~yof·d, 
kınmayı temin etmek icap eder... Paris, 21 ( Ö.R) ,-Ayan mec- Paris, 21 (A.A) - B. Blum bu Bilbao, 20 (A.A) - Franko kıt'aları- ormanlarda ar~tırmalar yapmışlardır~ taat ilk resmi bina olarak belediye 
Fakat bu milletin ekonomik sosyal Jisinde akalliyette kaldıktan sonra sabah saat üçte reisicümhur B. Leb- nın kısmı küllisi dün öğle zamanı Dil- 150 çocuk hail\ bu ormanlarda saklan- iresini işgal etmişlerdir. .-ı:ıJ 
bünyesine uygun olarak yapılmalı- Başvekil bay Blum gazetecilere.. !.u runun yanına giderek kabinenin isti- baoya girmiş ve şehrin meydanlarından mış bulunmaktadır. MUSSOL1N1NIN C°EVIV' 
dır .. Maliye encümeniniz istenilen beyanatta bulunmuştur : Huku- fasını vermiştir. B. Lebrun yeni birine General Molanın mermerden bir Bu vak'aya şahit olan zat şu beya- Roma, 21 (ö.R) _ General ~ 
salahiyetlerden frangın kıymetini met uzun müzakerelerden sonra is- bir hükümet teşkili için derhal mü- büstü dikilmiştir. General Mola Bask natta bulunmuştur: konun Bilbaonun zaptını «tebşir' ·# 
değiştirecek her türlü tedbiri mec- tifaya karar vermiştir. A:,a~ me~- zakerelere başlamıştır. hUküm~t merkezinde yapılac~k taarru- . - ~u .~vocuklar B~lbaon~n sukutun~ telgrafına Duçe şu cevabı verını; ı? 
huri istikraz, düyunu umumiyenin }isinde verilen reyler, hukumetın İyi haber alan mahafilden bil- zun planını hazırlamış ve bır tayyare öğrenır ogrenmez bırdenbırc kollektif cTelgrafınızdan çok memnun ıold ~ 
mecburi konsiladisyon veya tevhi- sollar delegasyonu tarafından ha- dirildiğine göre devlet reisi ilk mü- kazasında öldüğü için eserinin muvaf- cinnete tutulmuştur. Çocuklar her giin Bu zafer dolayısfyle tebriklerimi . JIJ 
dini ve devlet ile Fransa bankası zırlanan şekilde bir tam salahiyet lakatını Blum kabinesinde devlet fak oluşunu görmemiştir. Ispanya hadiselerini büyük bir dik- diririm. En asil lspanyol eyalctlctjf)""ıJI 
arasındaki münasebatı tanzim eden kanununu kabul ettiremiyeceğini nazırı olarak bulunmuş olan bay ~ilba?~ tahliye etmeden evvel Bask katle dinlemekte l~ilcr. Hassasiyetleri biri daha kurtnrılm:rş oluyor ki b\J~ 
kanun ve mukavelelerin tadilini is- göstermiştir .. Mali v~iyeti korumak CamiJle Chautemps ile yapmıştır .. mllısler~ bırkaç köprüyü berhava et- cidden fevkalAde bır dereceye çıkmış İspanyol milletini kurtarmak plllJl~ 
tisna etmiştir.. için istediğimiz şekılde hareket im- Bundan sonra bay Lebrun ayan reisi mişlerdir. bulunuyordu. takviye etmektedir. Telgrafınızı ~ 

Mazbata muharriri müteakiben kanını bulamadığımız cihetle çeki- Jeanneneyi kabul etmiş ve yarım BlLBAONUN ZAPTI Frankonun ve yahut Mussolininin imparatora bildirdim. O da teŞC 
mali sahadan siyasi sahaya inti- liyoruz .• Bu anda }~a.pıl~c:nk iki va- saat kadar kendisiyle görüşmüştür. Paris, 20 (A.A) - Bilbaonun zap- isimlerini söylerseniz derhal boğazını- ediyor. - Mussolini.> ~ 
kal ederek ayan meclisinin hürriyet zifemiz vardır.. Bırıncısı mebusan B. Chautemps bu sırada Elizede tından sonra Eko Dö Paris gazetesinde za sarılacak bir vaziyet almakta idiler. Roma, 21 (Ö.R)- SalamnnkadaJl ıııd" 
ve huzuru terviç eylediğini beyan ve ayan meclislerinde şimdiye kadar bulunmakta idi. Saat 3,40 ta gece Pertinax şunları yazmaktadır: Bu çocuklardan bazılarında çaki ve diriliyor: Nasyomılistlcr tam!~ 
eylemiştir. bize müzaheret eden ekseriyetlere mebusan reisi B. Herriot Elizeye gi- Bu hadisenin belki sevkülceyş nok- ekmek biçakları vardır. Bilbaonun :zaptından sonra neşrol)J: 

Carey nutkurw söylerken Başve- teşekkiirdür .. Diğeri de salahiyetin derek B. Lebrunun yanına kabul tasından büyük bir ehemmiyeti yok- Kamp idarecileri, çocukların açlık uzun bir emri yevınide deniliyor !fi 
kil Blum müzakere salonuna gir- bir kabineden yeni bir kabineye olunmuştur. tur. Ve diğer noktai nazarlnrdan bil- neticesinde kampa döneceklerini tah- cBilbao cumartesi günü öğlcdeJl ti_ 
miş ve gidip hükümet sıralarına devrinin kanuna uy~~n ve sükunetle Paris, 21 ( ö.R) - Mabusan ve yilk bir ehemmiyeti haizdir. Şimdi Fran- min etmektedir. ra saat beşte uıptedilmiştir. şeJıriıl f. 
oturmuştur.. Müteakiben meclis olmasını t~~ennıdır .• Memeleke- ayan reisleriyle mutat istişareler- kontln elinde İngiltere ile tkarl mUba- Vittoria, 20 (A.A) - Bugün saat on ribinden sakınmak için her şey. ~jl' 
reisi encümenin bir maddelik maz- tin menfaatı bunu emrediyor .. Bü- den sonra cümhurreisi B. Lebrun is- delelerini takviye edecek yeni bir en- yedide bütün nasyonalist İspanyol pos- mıştı. Sadece tülenk ateşi teati f 
hatasını okutmuştur. tün dostlarımızdan bu yeni emni- tifa eden kabinenin devlet nazır- dilstri mıntakası vardır. İngiltere hil- taları Bilbaonun nasyonalistler tarafın- miş, topçu ve hava bombardıınat1~ 

Radikal sosyalist Perrier ve bir yet delilini istemekteyiz. larından B. Chautempsı yeni kabi- kümeti bu noktadan Frankoyu hhna- dan işgalini bildiren şu haberi vermiş- pılmamıştır. Şehir bir mengene lı~ 
çok arkadaşları mebusan meclisinin KABiNENiN iSTiFASI nenin teşkiline memur etmiştir. ye edecektir. lerdir: alınmış gibiydi. Kızıl vandallnr ~ 
kabul ettiği metnin kabulünü tek- Roma, 21 (Ö.R) - Paristen bil- Saat 5.15 te Elize sarayından çı- İngiliz kabinesi Fransa ile mutabık Bilbao nasyonalist kıtaat tarafından rağmen bazı köprUleri dinaınltlc ~ıf' 
lif etmiştir .• Başvekil Blum kürsüye diriliyor : Ayan meclisi hükümete kan B. Chautemps saat 7.45 te tek- kalarak Frankonun muharip olduğu- işgal edilmiştir. Bu taarruz general Mo- muşlardır. Bilbaonun uıptı 'JS!' ıeıı' 
gelerek Perriere teklifinin kabulü- frangı korumak için «salahiyeti ka- rar gelerek kabineyi teşkil vazife- nu tanımağa mcyynldir. Faknt bu Fran- la tarafından hazırlanmış ve halefleri nın şimalindeki hareketleri nctıce 
nü istiyerek demiştir ki : mile» verilmesi hakkındaki kanu- sini esas itibariyle kabul ettiğini bil- ko hükümetinin resmen tanınması de- tahakkuk ettirmiştir. Nasyonalist or- dirmektedir.> ,,,; 

- Hükümetin İstikrar bulması bu- nu kabul etmediğinden başvekil B. dirmiştir .. B. Chautemps bundan mek değildir. dulnr için en büyük muvaffakıyetler- Berlin, 21 (A.A} - Bilbaonull / 
gün her vakitten ziyade elzemdir ... Leon Blum saat 3.15 te Elize sara- sonra bay Daladier'nin riyaseti al- Roma hükümeti Frankoya bu fırsat- den birini teşkil eden bu harekat hak- dolayısiyle Hitler ile Franko n • 
Bunun için de hazinenin istikrarı yına gitmiş ve kabinenin müşterek tında toplanmı~ olan radikal sos- tan istifade ederek kontrol altında bu- kında akşamleyin tafsilat verilecektir. telgraflar teati edilmiştir. )Af 
mühim bir unsurdur.. Hükümet istifasını Reisicümhura vermişti... yalist partisi parlamento grubuna lunan arazide reyifuna müracaat etme- Jean de luz, 20 (A.A} - Bilbaonun Madrid, 21 (ö.R) - Dün ak§8111 ff1 

parayı himaye etmek ve bu husus- B. Lebrun istifayı kabul etmiş ve di- gitmiştir .. Halk cephesi partilerinin sini tavsiye etmiştir. iş~ hakkında şu tafsilat verilmekte- mi otuzda neşredilen tebliğdir: 1;fe ~ 
ta paranın istikrarı için zaruri ol- ğer nazırların hareketinden sonra, mümessi11er heti de toplanmıştır. Populaire gazetesi Fransa bilküme- dir: ceph.:?sinin muhtelif noktalnrınd:ı #.'" 
duğu nisbette harice çıkan senna- devlet nazırı bay Camillc Chau- Buhranın halli için müzakereler tinin Frnnkoyu muharip olarak tanı- Nasyonalistler Bilbaonun şark ve ce- ticesiz ateş teatisi. Şimalde l3 dil~ 
yeyi sür'atle tekrar memlekete ge- temps ile görüşmüştür. . Bay Chau- sür'atle cereyan edecektir.. Mali yacağım iddia eden Hwnnnite gazetesi- nubundaki sırtlardan hücuma kalk- cephesinde topçu kuvvetlerinıiı ev# 
tirmek istiyor. Halbuki encümenin temps yeni kabineyi teşkile memur vaziyet kötü olduğu için yeni hü- nin tenkitlerine cevap vererek böyle bir mışlardır. Bu sırtlardan inerek cvvclfı man tahş.idntını bombardıman ıJl tc 
tespit ettiği madde bu hususta hiç edilmiştir. kümetin bir an evvel tesisinei htiyaç meselenin hiç bir zaman mevzuu bahs Arrusginto su deposunu işgal etmiş- tir. Santander cephesinde şicl~C tlıfc"l 
bir hükmü ihtiva etmiyor .. Ancak Sol cenah gazeteleri bay Blu- vardır. B. Chautemps radikal ekse- olınndıf,'lllı yazmaktadır. lcr ve şehrin şimali şarkisindeki mü- ateşi .. Astürya cephesinde bafif·S1119~ 
bir takım manialar koyuyor .. Hari- rnun istifasını teessürle karşıla- riyetli bir halk cephesi hükümeti Londra, 20 (A.A} - Yaşları büyük hiın fabrikalarla üniversite mahallesini otcşi. Villa Hastorioya karşı ~~li nttlY 
ce çıkan sermayeyi tekrar memlc- makta ve 8. Chautempsın yeni ka- kurmak fikrindedir.. olan birkaç tanesi müstesna olmak ele geçirmişlerdir. zayıf tazyiki şiddetle gcı·i P~1 ttl 
kete getirmek lazımdır. Çünkü hiç bineyi teşkile muvaffak olup olmı- Paris, 21 ( ö.R) - Kabine buh- üzere bUtfuı Bask çocukları bu sabah Cenubi şarkiden hareket eden kuv- müş ve kıt'alarımız mevuletlfl 
bir istihsal unsuru bu kenarda dur- yacağını tereddütle karşılamaktadır. ram sebebiyle Paristen ayrılmasına Southnmpton civarında Neham kampı- vetler de ilerliyerek bunlar dn Duran- hafaza etmişlerdir. 

1 
?<)., 

mamalıdır.. Müfrit gazeteler, bilhassa «Huma- imkan olmıyan cümhurreisi Bay na ısevkedilmişlcrdir. ya yolu üzerinde iltisak pcyd •• ettikten Paris, 21 (ö.R) - tspnnY0 life J'J 

Mevzuubahis olan şey ise umu- nite» B. Bluma ayan meclisinin mu- Lebrun yann Nimes şehrinde sabık Londra, 21 (A.A} - Southnmpton sonra İspanyanın en mühim çelik fab- nalist radyosunun biJdirdiğinc g bif 5 

mi arzu tekrar akamete uğratılma- halefetine rağmen iş başında kal- cümhurreisi B. Doumergue için ya- civarında North Stonehamadakl kamp- rikıılarından biri olan Barocada fahri- baonun işgalinin ilk günü tartı. sC ttf 
malıdır .• Ayan hükümete müzahe- masını tavsiye etmekte idiler. Bu pılacak olan milli cenaze merasimin- ta bulunan 500 mülteci Bask çocuğu kasını zaptetmişler ve cenubi şarkiden kfuıet iç.inde geçmiştir. Şehrin. ~1' K 
ret göstermelidir •. Bu müzaheret ol- gazeteye göre Komünistler ayana de kendisini temsile general Bra- radyoda Bilbaonun düştüğünü haber "ehre girınlşlerdir. kilutını yeniden faaliyete getıfll1081' ~ 
mazsa hükümetin icraatı da müessir karşı kabineyi himaye etmeğe ve conier'yi memur etmiştir •• Hükümet alır almaz kaçmışlardır. Derhal araş- Sahil kıtaları ise Nervironun sağ mesai sarfediliyor. Baş kuntnn ger#"... 
olamaz .• Ve hatta imkansız kalır. hatta «Yüksek meclisin» feshini is- te istifa halinde olduğu için adliye tırmalara başlanmış ve 350 çocuk he- mansabından ilerliyerek bu kısımdan neral Franko Bübaoya gelerek .,,e 

Maliye encümeni reisi Oıillauks temeğe hazır bulunuyordular. nazırı bay Rucart tarafından temsil men bulwunuştur. şehre dahil olmuşlardır. Davila tarafından karşılanmış 
Bilbao 20 A.A - N onalbt ki- rin ollanndan g İ§Ü!• 


