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Dersim kadınları çarşaf farını atıyor 

l ayya~elerin bombardımanında ya-
ralanan Rızayı Munzura kaçırdılar 

Ucuzluk iki Sergerde teslim oldu 

Şirketlerde hüküme- Hükümetimiz bu havali-
tin siyasetine ayak d k• • • J • • 
Uydurmalıdırlar e J JŞSIZ ere JŞ verıyor 

t r~İneral ismet lnönü hükümetinin 
t\ dr ah takip eylediği davalardan bi-
811 '. ayat bahalılığını gidermektir. 
hay "'Yasetin muvaffak olabilmesi, 
~tın ucuzlatılması için hükümet 
feda~· ve imkan buldukça bütçeden 
~e 

1 
~rlık yapmakta, devlet vergi 

~e csıınlerini indirmektedir .. Tuz 
beı~'~er tecrübelerinin çok müspet 
ltıake er Vermesi, alakadar yüksek 
~ aınJarı bu yolda daha hızlı 
~e ~lar. almağa sevkeylemiş, petrol 
"1e 1 .nzın fiatlerinin indirilmesi için 
olu~ ıse Yapılan teklif derhal kabul 
li)od ın~tur .. Benzin resimlerinden 
lıuçuk on buçuk ve petrolden yedi 

Ehlziz, 2 (Telgraf) - Tuncelinde kı- tır. Şimdiden işsizlere iş verilıneğe baş
taatııruzın tedip hareketleri dört istika- lanmıştır. Yürüyen kıtaatımız değil, mil
mctte inkişaf etmektedir. Muntazam li medeniyettir. Son dakika öğrenildiği- l.ı!&Jr~ 
kuvvetlerin kısa bir zaman içinde elde ne göre haydutlardan iki sergerde daha 
ettikleri muvaffakıyet, asrrlardanberi aman dileyerek teslim olmuştur. 
çapulculukla geçinen sergerdeleri ~- Belgrad, 29 (Radyo) - Ankaradan 
şrrtm~tır. Seyit Rizanın Fakir dağın· haber alındığına göre Dersimde çıktığı 
da yaralandığı haberi teeyyüt etmiştir. evvelce bildirilen isyan hareketi, Türk 

Bugün alınan malumata göre isyanı.> ordusunun muvaffakıyetli harekatı ne
elebaşılığını yapan bu adam Sirpat tay- ticesinde kolayca bastırılmıştır. Cüm
yarc bombardımanı esnasında omuzun- huriyet ordusunun kahhaı· hareketleri 
dan al';ır surette yaralanmıştır. Rizanın bu havalide yeni Türkiye devletinin 
sözde erkanı harbı denilen Şahin de ay- kudretini asilere anlatm~trr. 
n1 bombardımanda yara almıştır. Se- Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçe
yi\ Riza yaralandıktan sonra avenesi nin başarısı §ayanı kayıttrr. Çar§afh 
kendisini Munzurun şimalinc kaçırma- Dersim kadınları bir Tilrk kızının ba
ğa yeltenmişlerdir. vırlarda başardığı muvaffakıyeti göre-

Pek yakında Deısim dağlarında, işle- rek artık çarşaf kullanmasının lüzum-
riyle meşgul olan namuskftr köylülerle suzluğunu anlamışlar ve medeni kıya- Cevherli Türk cukeri iıtimhat 
kıtaatııruzdan başka kimse kalnuyacak- feti benimsemişlerdir. b01"USlı çalıyor 
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lzmitin kurtuluş günü, 
lzmlt, 29 (A.A) ızmlt'ln ı 

kurtuluşunun t7 ncl yıldönUmU 
coşkun tezahüratla kutlulandı. ' 

YENi ASIR Matbaasında basılDUJtır. 
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Hariciye Vekilimiz Dr. Ar as 
• 

Iran Şahinşahı tarafın-
dan dün kabul edildi 
Afgan, Türkiye, Irak ve Iran 

Tahranda nazırları bugün 
konuşmalara başlıyacak 

Talıran, 29 (Hususi) - Dün sabah otomobille Tahrana vasıl olan Türkiye· 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras ve maiyetleri erkanı, şehrin dışında 
lran Hariciye Veziriyle hariciye erkanı ve diğer karşılayıcılar tarafından 

muhabbetle selfunlanmıştır. 
Yollarda lran halkının muhabbetkAr tezahürlerinden mütehassis olan Tür-' 

kiye Hariciye Vekili iyi hislerini İran Hari~iye Vezirine ifade etmişlerdir. 
Dr. Tevfik Rüştü Aras ve maiyetleri Simranda Sahibülkerami sarayına mi

ir edilnLşlerdir. Saray kapısında bir İran askeıi kıt'ası resml selamı if: 
y !emekte idi. ~ 
Program mucibince Türkiye Hariciye Vekili İran Hariciye nezaretine gi-'-' 

erek Vezir cenaplarını ziyaret etmiş, bu ziyaret Türkiye sefaretinde iade 
dılmiştir 
Siyasi temaslara bugün başlanarak İran ve Türkiye Hariciye Nazrrlan 

arasında samlınt konuşmalar olmuş ve Dr. Aras şerefine mükellef bir ziyn
et keşide edilmiştir. 

- Sonu Üçüncü aahilede -
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Yirmi dokuz millet arasında 

Kahraman Türk binici
leri beşincilik kazandı 

s· ~uruş tenzilat yapılmıştır. 
tlıe: .aın~~e verilen bu kararın 
·~ ltııyetını kavramamak imkan
liit]·'.r .• ~nzinin ucuzluğundan mo
lı11: nakil vasıtalan istifade edecek, 
tının cuzl~k,bu şekilde nakil vasıtala
lıtu· I çogalrnasını ve tarifelerinin 
tı,1: rasını intaç eyliyecektir •.• 
İde! 0

• fıatlerinin indirilmesinin fa
lıii1ı erı daha şümullüdür.. B undan 
lııi> llasa köyfümüz, müstahsilleri-

DAHİLİYE VEKİLİ POLiSLERE HİTAP ETTİ 
''Hı t • l A • rr... k ·ıı Askeri binicilerimiz Londrada büyük 

uşune ı as a sevmıyen ~ ur mı e- bir sempati uyandırdılar 
d ~Ve ]" . 1 e c 

1. 
ge ırı az o an halkımız istifa-

ıl 'Yecektir. 
te.:eı~ ucuzluk kararının şümul de
li kaı çok geniştir .. Ne kadar yazık 
btırı ~u_n tatbik mevkiine konduğu
lııııef •ı•nci günü çok garip bir mu
llttr0j1 e karşılanmıştır. Türkiyede 
Yalliı ve benzin satan şirketler, 
~ri .~elınekte oldukları satış fiat
~tekUzerinden vergi tenzilatı indiri-

tes · lııa~ı k pıt olunan fiatle satış yap-
bi ka abu) etmemişler, satış yerleri-

D Parnışlardır. 
Çtıirı~letin Türk halkı lehine biit· 
lııın, kn Y~ptığı fedakarlığın bir kıs
~'tıd endı ceplerine indirmek sev
lııUtt h·n vaz geçemiyenler derhal 
li'ıı:ı~ I ıt bir cephe almak yoluna 

f.j 1' erdir. 
lı .. albuk· d"" .. 1 . ı· d ki • 11 ı uşunme en azım ır 

tine nezaketle muamele ediniz ,, 
Bazı kimseler memleketimize ictimai hastalık sokmak , 

isterler. Türk milletinin ictimai hastalığı yoktur. 
latanbul. 29 (Muhabirimizden - Te- ' Türk. kendisine huıunetle muamele 

!donla) - Polis mektebini bitiren edene ıiddetle mukabele eder. 
polialerin diplomaları bugün merasimle Kanınızdaki Asalet icabı olarak va. 
verilmiştir .. Diploma alan 2 18 polis me- 2ifenizi nezaketle J'&paeaksınız .. Herke-
murundan 137 kişi muhtelif vilayetlerde ıe nezaketle muamele edecekoiniz .. Hu-
yeni vazifelere tayin edi)mi~leıdir. ıuneıı· l aa a aevmiyen millete huıunetle 

Diploma merasiminde dahiliye 'Ve· ] muarnc e etmeyiniz .. 
kili ve Parti genel sekreteri B. Şükrü Ka- M" f ısa irimiz olan memleketimizdeki 
ya ve Adliye vekili Şükrü Saracoğlu, em
niyet umum müdürü bay Şükrü hazır bu· 
lunmu~lılrdır .. 

Bu münasebetle bir nutuk söyliyen 
Dahiliye vekilimiz Polis memurlarına hi .. 
tap ederek polislerin vazifelerini Af8 .. 

ğıdaki cümlelcTle tebarüz ettirmi tir : 

ecnebilere de nezaketle muamele ede
ceksiniz .. 

Vazifeniz eınuında menfi eleman
larla da uğrapcakaınız .. Vatandaılann 
her ıahada vazifelerini kolaylqtıracak
aınız .. Türk milleti istirahat ve huzurunu 
ıizlere emanet ediyor. Buna liyık o]a .. 
caksınız .• B. Eyip Kula mania atlıyor 

~tıi~zluk, . onların da iş hacmini 
bı liatJtecektır •. Muhakkaktır ki ye
~~o] erle Türk.iyede benzin ve 
~<le! satışları yükselecek, bundan 
~ktırerıecek yine bu şirketler ola-

- cPolis meoleğinde feragati nefo de
mek, hayatını feda etmek demektir .... 
Sizler meslek hayatınızda müspet işler ya 
pacağınız gibi menfi vak' al arla da lı:aı· 
tıla§acak.aınız.. Müspet işleriniz. vazife 
haTİÇ ve dahilinde ihtiyarların, çocuk
ların ve muhtaçların imdadına yetİ§mek 
tir. SizleT bu gibileTİn gözü, kolu ve her 
feyi olacaksınız . Her hangi bir felakete 
her kesten evvel siz koşacaksınız .. 

- Sonu dördüftcil aahifede - YAZISI 4 ONCO SAHiFEDE-
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Türk milleti çok vakur ve hasııaııtır. 
Kendisine nezaketle muamele ediHree 

~a~ h çok satış prensibine daya
'ıı.ı •iy a~ekete gelmeleri, devletin 
~l\ıı d·~'.:tıne uygun bir ticaret tar
t llı"t 0 lı ulın_eleri icap ederken, bili-
11ldq angı ruhi haletin tesiri al
)~rlq~ 11Ykırı bir yola girmiş bulunu
~llda ·· ~akkamların belagati kar~ı
~~kar ak ve İnsaf mefhumlar•nı 
'dtJerı 'Yleınenin manasını anlamak 
~il ':'1~şkül bir İştir.. on mislini gösterir ve her türlü fedakar• 
~ 'tını 1 1 h D lığa kendisini kandırır. Dahiliye Vekilı" B. '"'k~' Kayı> 
1. •ıı~ e e a a m. ünya oiya- .,~ n> 
•ı •• ""' be . . =---..,,,,.------,...------..---....,,;,,;;~ ...... =;;.,,,,""' 
~ ""'ıtlır Yzı~ın tonu otuz bir Türk l 
b/ Y.~· anı kilosu. üç kuruş ~bi netrol bu amıyanlar ~ "~irı ( a~ıla~ en ınce hesaplarla r 1 

d~'. biitij Zınır lımanına gümrük ıe- l k k l 
·~-~tı lı<t)n ınasraflar da dahil ol- karan ı ta a dılar 
1.' ~ıır de lıtresi on bir kuruş k•rk 
)'i~i ellr;ıe m_alolrnaktadır.. Yani 
~t~r .. S Ycdı kuruş yirmi santim 
"'"ita \·c u hesaba gemilerden ,Je
~l~ olan depo!ardan satış yerlerine 
b;i ır., C nakıl masrafları dahil <le
d~~ trıııaerek bu masraflar ve gerek 
tiıq ~ ıi~ rafları kar payı için Bele
t <lahil e .0.n iki kuruş seksen san
ı..~İııj ı~vc cyliyerek benzinin 
'1\ıı, Yet · Jı. •lık ı, ınış kuruşa saltırm·ğı 
~~~eltrıi) llınuştur.. Benzinin asıl 
ıl.\~tıı, 1.e kıymetine yakın bir 
lııt 1• trıaı~an~a gümrüklenmis hal-

• 'Yet fıatıne ilave olunr>nı~-

Sol';lJ 
1K1NC1 SAlllFEDE -
HAKKI OCAKOGLU 

Müddeiumumilik benzin ihtikarı 
tahkikatına devam eylemektedir 

Evvelki gÜn ve dün şehrin bir çok 
yerlerindeki bakkallar bahalı fiatle teda
rik etmiş olduklanndan bahısle ellerin-
de mevcut petrolü salmamışlar, tenviratı· 
nı petrolle yapan bazı yurddaşlar ka
ranlıkta kalmışlardır. 

Aliıkadarlann teşebbüsü ile bugün 

yin ettiği nark üzerinden ıatacaktır. 
Belediyenin narkından fazla olarak 

litresini yirmi kuruştan petrol satan üç 
bakkal ellişeT lira para cezasına çarptı· 
rJmış ve üç gün için işten menedilmiş

l•rdir .. 
Bundan başka yine narktan fazla fi-

Anadolu petrol §İrketi bütün mahal· atle nafıa dairesine benzin sattığı teApİt 
!attaki bak!<allara iki kamyonla sabahtan edilen Stua Romano şirketi elli lira para 
akşama kadar petrol tevzi edecektir.. ceza91na çarptınlmı§ ve beo gün icrayı 

Her bakkal bu -p•lroll•ri Belediyenin ta- - Sonu dördüncü aııJ.ifede -

Adliye dairesinde üç hadise oldu 

Bir suclu müddeiumumi muavininin 
' 

üzerine saldırmıya teşebbüs etti 
Diğer iki 

Dün sulhceza mahkemesinde garip 
bir muhakeme cereyan etmiştir. Kuşa
dalı 1hsan adında biri bAkiınin huzu
runa girer girmez çınl çıplak aoyun
mlJf ve hftkim B. Naclnln sorgusu vaki 
olmadan: 

- Beni Enver Pll§a ııllnnet etti. Ben 
sünnetsiz değilim. Siz beni mahldlm 
edemezsiniz. · 

Derneğe başlam~ ve gayr! ıuuri ha
reketlerde bulunmuştur. 

Vaktiyle Kuşadasında parasına ve 
emvaline tama ederek anası Hasibeyi 
öldürmek ve cesedini bir kuyuya Gt

mak suçundan muhakeme edilerek ne
ticede idama mahk\lm edilen thsan tem-
yiz mahkemesinin naks kararı üzerine 

idamdan kurtulmuş, sonra akli müva
zenesinin bozuk olduğu anlaşıldığından 
salıverilmişti. O vakittenberi don ve 
göınlekle gezerek yaşayan 1hsan bir 
hırsızlı.Km faili olarak sulhce1a mahke-

suclu delilik 
' 

llô.kim B. Nacı Erol 

asarı gösterdi 
mesine verilıniş bulunuyordu. 

Hakim B. Naci, kendisine vak'anın 

nasıl olduğunu sorarken maznun Ihsan 

derhal elbiselerini çıkararak çırılçıp

lak olmuş ve Enver pa-;anın sünnet et• 
tiğindcn bahse başlamıştır. 

Mahkeme "'1ionunu dolduran dinle~ i

ciler bu çirkın hal kar~ısmda derhal dı· 

şarı çıkmışlar, Ihsan doktora sevkedil

miştir. ihsanın deli oldı..ğuna d= tek
rar rapor verilmiştir. 

Bu rapor üzerıne lhsa.L"1 suç ehliyeti 
olnl.adığ.ana, ancak serbest bırakılması

nın da tehlikelı olduğu ıçin delilere mah
sus bir hastanede ı oulınfaza ve tedavi 
altında bulundurulmasına karar veril
miştir. 

lKtNC! HADiSE 
Dün öğleden sonra ağırceza mai1• 

kc:nc~i ile asliycceza mahkemesi ar.ı• 

LOTFEN ÇEVlRtNtZ-



Ucuzl k ı· 
.. m• llill:ll:El:llic:ılll.:::S::~ -

Şirketler de hükünıe- : : onferanslara 
tin siyasetine ayak :: 1- alkevinde 
uydurmalıdırlar · · 

.. BAŞTARAFI 1 INCt SAHiFEDE- baş! an d 1 

bş ve büro masraflarının yüksek- Göçmenler . . alınan tertı·bat Taksı· tarı·felerı· 1sınnbutde.n gelen doktor .., 
Şirketler, bunu az gbrmüşler, sa-

liğini ileri sürmüşlerdir .. Bir iş iÇi Il Hüsnünün Halkevinde Zehirli P!..'.'. 
ucuzluk davasına dökülüuce bunun Belediye encümeni Iru· h~kındaki konferanaıaruıı11 
müteselsilen tesirlerini her sahada • B J • rincisi parlak ve çok enteresall 
göstermesi icap eder. Sataş masraf- ge JZe ga S a • tenzilat kararı verdi surette basladı .. Hazmı güç olaa 
lannın \•e komisyonlarının indiril- Dün toplanan belediye encümeni mevzuu, doktor bay Hüsnü o 1r.ı1..,r.t 
mesi ve çok satışla büro masrafının yamanlar kampı 53 benzin fiatlerinin ucuzlaması do- lsnrih, o kadar canlı, o kadar tath~ 
karşılanması zarureti vardır. Ni- e e layısiyle otomobil taksi ücretlerinin lsurette tqrih etti ki konferan,...,. 

lU' f" dl ı . l l ... 1· .. hayet ayda iki bin beş yüz lira tek ınen l propagan a &r de tenzili hususunu müzakere ey- ı mış o an znur munevver erı, 
bir adama aylık vermenin külfetini tamarrıen · d" 11 

-·- lemi§fr. konferansa gelmemi§ olsalardı."! 
buna göre tanzim edilmiş teşkila- yersız ır Ik vapur 4 Teınmuzda liman mızda Yapılan tetkikatneticesindeotuz k dar mühimvenekadartatblıl 
tın ağırlığını Türk köylüsüne yük- Verem Mücadele cemiyetinin kuruş olan antre yinni beşe ve on 1 mevzuu öğrenmeden kalacak~ 
ıemelc istemenin insafsızlığı da göz y.~1ar k8?1pı ayın yirmi beşinci Urlaya yolcu arını çıkaracaktır beı kuruı olan kilometrenin de on ta içlerinden anladııa:. ~ 
önünde bulundurulmalıdır. gunund~n beri. açılmış bulunmakta- ( iki kuruşa indirilmesine karar veril- İnsan fikrinin hıç umu A....ı:. 

Şeker ve tuz ucuzluğunun ver- d~. Bır çok yurdda§lar kampta 1 Su bir iki ay içinde Bulgaris- neye yatırılanlar günü gününe miıtir. cephelerde aydınlatıcı bir izah ....-
diği neticeleri gördük .• lstihlakôt saf ve temiz bir hava içinde istira- tandan vilayetimize 5300 nüfus sıhhat ve içtimai muavenet ve- Bu karar bet temmuz sabahmdan· z~yl~, me~z~u d~nleyicilerin ~ 
mütemadiyen artmaktadır .• Şüp~e- hate koyulm~lardır. l göcmen getirilecektir. kaletine bildirilecektir. itibaren tatbik edilecektir. Otobüs !!mdırmesını bılen, hu enfes 
siz bu artma petrol ve benzinde de Verem Mücadele Cemiyetinin Bunların mühim bir kısmı vi- Mürettep yerlerine ıevkedi- tarifeleri hakkında hiç bir karar bin konferanslarına hi!tün ~~ 
tesirleri daha geniş bir şekilde be- bu hayırb müessesesinde sıhhat layetimizde, bir kısmı da Manisa lenlerin hayvan ve eşyası behe- alınmamıştır. Otomobil tarifeleri- ye~leri~ .daha .artan bir kal~ 
lirtecektir.. ve h.ayat kazanan yurddaılar her in ve Aydın vilayetlerinde iskan mehal kendileriyle birlikte sevk nin tenzilini İcap ettiren esbabı mu- ı§hrakım lavsıyeyi bir borç ~-

Tutulan istatisti~lere göre pet- cemıyete şükl'an borcu hissetmek-te edileceklerdir. Nazım vapuru olunacak, ne sebeple olursa ol- cibe benzin fiatinin ucuzluğu oldu- Dr. ABDI MUlffll'"' 
rol müştekkatı sarfiyatı Türkiyedc oldukl~ .. halde bazı kimselerin et- Bulgaristandan getirilecek göç. sun hiçbir yerde b1rakılmıyacak- ğuna göre, otobüılerin tenzilattan Ek- -k-f9: I • 
şimdiye kadar nufus b<ışına altı ıafa kotu propaganda yaygaralan menleri almak ü2:ere 28 Haziran- tır. istiEnumın sebebini anhyamadık. ~ me ıat erı 
kilo dört yüz gramdır .. Buna muka-ıyaptıklannı teessürle i§itiyoruz. da lstanbuldan Varnaya hareket Baytarlar, göçmenlerin bera- • 11 

• • •" Belediye encümeni dünkü '11 
bil Yunanistanda nufus başına 30, Kampta bu sene kimseler yok- etmi tir. berlerinde J?elen hayvanları ta- Yapıcı ustası lanbsındn bugünden muteber 
ispanyada 42, ltalyada 53, Alman- mu , oraya hastalar da gidiyormu,, Temmuzun 4 üncü günü vapur haffuzhanede muayeneden ge. •• mak üzere ikinci nevi elaneiİD 8' 
yada 65, Romanyada 75. Fransada lbu hastalıklann bulıqması ihtimali ~Öç.menlerden ilk mühim bir ka- çirerek beygirlere ruam tehlikesi- Beş metrodan duşerek atini yedi buçuk kunı!a ind~ 
145, Amerikada 1065 kilodur. Tiir- Vftmll§, kampta akrep dolu imif.. fileyi hamilen lzmire S?elecektir. ne kar•ı mallein tatbik edecek- öldü · "• • • •' "' 
kiycdeki istihlak a7lığının başlıca • İns· n bu dedikoduuuı. işitince, Vapur doiiruca Urla tahaffuzha- ler, mürettep mahallerine sevk- E lk" ak§aJD K it d Sakız baklası 
&millerinden biri de bahalılıktır ..• I b!" h : ır ınü~seseıir.in kurduğu nesine gelecek ve 2öçmenleri ora- 1 lerini vekalete telgrafla bildire- .. ae b! k im e:n:.ra :t-ka Ziraat vekaleti vilayete ~ 
Bahalılığı gidermekte, istihlakatı bır kr. ııpa bu kadar iğrenç iftir:ılarıh ya çıkaracaktır. Orada R'ÖÇmen· ceklerdir. k!uess ~~ ~~ 0 ıa:!! ~ !c~ 0

•1- diği bir tamimde vilayetiınİI 
arttırmakta elbette §İrketlcrin de yapıl : .ğını bir türlü havsalasına lerin ia&eleri ve her türlü istira- Hayvanlar, göçmenlerin mü· .anınİ 1 uzerba e M ~af l§~ de komşu vilayetlere Salaz ~ 
menfaatleri vardu. sığdu 8 ·uyor. j batleri Kızılay tnrafından temin rettep mahallerine gidince diğer ~C§~U ~ant ~ uı ~a ın a ithaline ihtiyaç olup ohnadığud-" 

Bu menfaatlerini idrak ederek Bu 'edikodular üzerine alikadar- ı edilecektir. Bunun için İcap eden lazımaelen a•ılar mahallindeki ~.~şaklaiktus ası,... zaend.. f .. metre mtQtur .• 
lar) k t k izah ' ed'k ıb··w·· b lıkl "km l d"l • "' Y 

1 yutu1e en A§&glya ll§MUŞ ve v·•~ et b İh • b l ~ onların da hükümetin gösterdiği a onuş u ve at ıst ı .• u n azır ar 1 a e 1 mıt- baytarlar tarafından tatbik edi- •· d ht lif ı · d 
11~Y ' una tiyaç u Uft0"9~ 

yola dökülmeleri çok arzuya şa- Bize verilen izahata göre bugün tir. lecek ve her ay sıhh" durumları vulcu untun myu eh yemlr erkıntenh ytaa- nu ve ihtiyaç mikdannı bir litte..,. 
kam ta kırk ki id fazla K 1 k 1 ra anmış ır. ara me e e as - (" d bild" · · yandır .. Çünkü bugünkü inatları ile . t" ahp tted" t en yurddaı d ıBzı. a

5
y I~~ bez n>:e~urAarkın- hakkında baytar müdürlüğüne nesine kaldırılmı~hr .• Bay· Mustafa m e ınnqtir. 

halka büyük bir sıkıntı vermekte- ısır a ır. an • e amı unun ıcın n a- 1" t ·1 kt• B"" 1 ld.. 1 t~ • • l d.. • •••••••-• v lan 1ru r d eh • • 1 • • c·· ma uma verı ece ır. oy ece a ıgı yara arın eaıny e un mem- L. I 
dirler .. Tahammülün de bir deTe- .. apı .. ~et ı. dezenfekte ve 1 ra an ·' .rımız~ ~«: mı~tir. OÇ· göçmen hayvanlarının sağlıkla- leket hastanesinde ölmüştür. Hicli- ıse er 
cesi vardır .. Eğer hükümet ana si- mucadele uzenne hır tek akren da-. menlerın ıaşelerı ıçın lazım1telen •1... t b yt l ın d · .. tahkikat .. dd • ·ıik 18..-h• .. ··ı ekted" K h 1 h tü l" t tib t h l ki rı, vı aye a ar arın aınu se ına mu eıumumı çe Askeri kamplarını gpw • 
yasetine taaJJuk eden bir mevzuda 1 kgoru mzeı;ıf lru ır.. ~ota asta 

1

.ker I r du .
1 
e~ a v

1
e azırlı ar kontrolu altında bulundurula- el korunuıtur .• 

söz anlatamazsa daha cezri kararlar yo tur.. aı, vvet ve kilo kazan- ı ma e ı mış, afçı ar tutu mu,. kt __ • navada kur caklar 
almak mecburiyetinde kalacaktır. m~a, istirahate, kafa dinlendirmeae I tur... . . ca B~l~aristan ve Romanya göç. B. Salp Serter Erkek lisesi ile Tecim~ ..: 

Rakkamların belagati karşısında muhtaç yurddql~. vardır •• Kampa ı . Goc;men hayvanları ıçın kırk menlerinin sevkleri hususunda Sark sanayi şirketi umum ka- Kültür lisesi talebelerinin ~ 
hakka boyun eğmek lazımdır Cep- çıkıp kalmak ıstayen1er Verem 1 bın kılo ot Gatın ahnmışhr. Bu vilayetin geçen sene tatbik e i"'" t'b" 1 h l Al d .. k kamplarının Bumavada ~ llJlll' 
he almanın manası yoktur .Önce Mücadele cemiyeti doktorlan ta!'a-ı mikt nn otuz bin kilosu Urla tertibat fe~kalade idi Alınan te~ı ı ~ o ~~h ad~nl"k tmahan.vl~ da Yb - tep civarında müsait bir yerde ~ 
k l k ı .. fınd ıkı b. .b. tahaffu:rhanes·n .,.·· d rl • • - se mu en ıs ı sı ın e u- im K··ı .. d" kt" ,...... e .... 

anun ara, arar ara boyun eğilmeli, an g ır muayeneye ta ı . . . 1 e ..,~m e 1 mış- tibat sayesinde bu sene de ayni lunan B. Saip Serter yaz tnti- ru ası u tur ıre ör ugunc: 
sonra bir hesap farkı varsa onu iste- tutulmaktadır. Hasta olanlann kam- tır. On hın kılosu da ıstasyonla_r· intizamı göreceğimizi zannet- lini geçirmek üzere fehrimize rarlaştınlmıştır. 
melidir.. pa gitmeleri mümkün değildir. da bulundurularak ~öcmenlerın mekteyiz 1 • • ·-· .... -

HAKKI OCAKOöLU 4•• •••• , , havvanlarına verilecektir. · ge mıştır. Şof Örler 
Koope t •fi Sevl{iyat i~lcrinde çahftırıla-

Keklik avı ra 1 er ~~t~.emurıarvilayetçetayinedil- 7 ••y aıı·ml•lll• tokatlı- Ayni _renktkel gdö.mlek 
K 1 b t i 

Birlik mukavelesi için gıyece er ır aza a~a ~ am m S!hh~t ve ic~mai · muavenet . . .. .• .. '*' 
. gönderlldl toplcındılar vek~let•nd~n vılav«:te S?elen bir 1 • t D ı ~de~ ~utün. otobus yefl//lll! 

Yem av kanunu mucibince an- Mulmrrer olduğu veçh·te e el- ta1t1\mde P.or.menlerın Urla tahaf- yara e Jr en an ya mobil toforlen gn renkte. - ...il 
cak mevsiminde avlanacak ı~·-vesa- ki gu··n Ortaklar Ge ikı Erbevv _ fuzhanesinde t~mizlikleri yapıl- · gömlek ve ayni renkte Y~ 
. h naq ' rmenc ' y d kt ... b.. b im k t . ... b edı.Ulll!""'"" b ayvanlatt~n, §U sırada keklik av- li., Karnpınar, Umurlu, Köşk, öde- ı la~ ~onr~ ta ı~yet k eyda.ln~- A v d b •• h "" d • d. s e gıymege mec ur 
~ıp .. satı dıgı alakadarlarca görül- mİ§ incir tanm &ati§ kooperatifleri •ıme ermın. a ı~~CI\~ ve e~ 1 .e~ı- gır ceza a U teeSSU fe şayan a J- ır .• 

muştur ·· ill · ·ı K l Arm t ne mP"acır ka.,.ıdı ve her aıle ıc•n 
Şimcİi lru§, h~ate~. kek~ avı- i:~=cm~n: e u:a k.!3ık, T:r:~t?~raflı k;mıeler verileceği bildi- senin muhakemesine dün başlandı Vali B. Fazlı G_üleÇ._... 

nm zamanı olmadıgı ıçm keklık avı gutlu, Salihli ve Alll§Chir üzüm ta-ırılm:ktedır. A •• Vali bay Fazlı Güleç diın ,,,,-_ yapılmaması hususunda vilayetten nm satış lroo lifleri mümessil- G~menler, tabııyet beyanna- Dikili kazasına gitmi§ ve ~ 
kazalara bir tamim gönderilmiştir. leri O .. .:;: da t lanarak ?'elerı, J?ÖÇmen ka~ıtları ve sevk Cum~ovası . nahiyesinde köy gün akşam üzeri B. Danyal: «Bu geç vakit dönınü§tür 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••" 1zm· . z':1m .... mu~ opt koo-I Juma11arı ile birlikte mürettep mektebı muallımi B. Cahidi to- köyde gençler birliği kurulmıya- _.:_ 
sında da bazı vak'nlar olmuştur. per ~-fic?" J/ l~ sa ~vele- o!duklan yerin en büyük mül- katla döv~rek neticede delirmesi- cak» diyerek öğretmene hepi- Gard en arti 
~c;ada knhvecl Kadri ve Rem- a ı. e:•. ır ~m~aı;; liir kurdu-ık~ye amirlerine ~önderilecekler- ne ve malul knlmasına sebebiyet mizin gözü önünde birkaç tokat .. P ·~ 

2.iyi öldilnnekle maznun tnce Mehmet İames:ı b-İ& ~ . ır beş •. dır. Sevkiyah müteakip kamp vermekle maznun çiftlik kiracııı vurdu. Verem Mucad~l~ ~e~~ 
ile suç ortakları hakkındaki muhakeme ar.. u I ır en 1~ ont gunlm 1 yeri ve çadırlar temizlenerek ye· B. Danyahn muhakemesine dün Ertesi gün öğretmende gayri yıllık gardenpartısı onünl ~ 

sonra bat ıyacaktır V UAye ma - ı · h · • ... um.art · ·· ·· -',··- t ~ ağırccznda sona erdiği için dUn ~ar d b b" 
1 
.... : ._ __ ..ıiki• • • lk nı P.'"'len S?ÖCmenler hu temizlen- şe nmız agırceza mahkemesin- t!lbii haller görülmeğe batladı. c esı gunu aagcuuı saah• '~ mınca a u ır ıgm Q.MI ıçın • . d b 1 k tuzd ·ı kt" s··t•• ~ ·. 

tefhim edil
ecekti. '-•--unlardan 1n ... • fla .. mıs verlere yerleştirileceklerdir. c aş anmıfhr. hakvede oturur en kendi ken- 0 •ven ece ır. u un 

~wuu.u ce bsat vekaletıne telgra muracaat· G Oku · · l ilanal ec1·1ın· tir Mehmet her muhakeme celsesinde 
1
_ t b I ulm öçmenler, vaourla Urlaya ge- nan ııtintak kararname- disine: ar ı ı§ • 

duğu gibi dün de mahkemede d li~ e u un U§tur. lince gelen eöcmenleı·in adedi, sinde sucl~nun çiftlikte ilençler - Arnavutlar geliyor! ~ 
hareketleri göslermeğe başlamışı: t ç·ftç"ler için sevk amirfüHnce derhal iskan arasında hır ilençler birliği teaiı Diye baihrmağa ba,ladı. Bir- Eczacı Kemal Akt 

Mnhkemece baz . tl . · 1 umum müdürlüğüne t elle bildi- etmek teşebbüsünde bulunması kaç gün sonra zavallı adam la- Ankarada şube aça '.:'""....I 
dikkate alınını ı vaui: ~ehmnaza.rı Maklnalar harekete rilecektir. üzerin~ ~· Danyal, B. Cahidi bu tanbula akıl haıtaneaine gönde- lzmirin maruf eczacısı ~ 
bir kere daham:: aı': aıın::!:: getlrlldl Vapurun tahlivesinden sonra teşebh1;1su~~en vazgeçirmek iç.in rildi. eczanesi ıahibi Kemal ~ 
lüzumlu go··ru1m·· e ınakild karnı D---adaki eo_~,_.ör (Zahire t-- s;relen1erin hakiki ev, büyük, kü- Cahher~~bın ı~ınde dövmüttür. 8. Maznun Danyal söz alarak: Ankarada büyu .. k bir ... ı,. ~ ~ ve o şe e r &.nat;auı .;xn:ıu ~ .. k k d k k ··fu ıt u yuzden delinn' tir d il" H n s··ı l ~-• V. verilmiştir Muhakeme b ka b' .. mizleyici) akinanın harmanlarda çu • a ın, er e nu s sayısı .. l§ ' en ı- - a ı ve u eyman a aram- cağını haber aldık •• KeDJıP 
bırakılmış~ aş ır gune d l tı ıarak11 ahıulün cuvala g· _,ve beraberlerindeki hayvanla· yor ve agırcezada muhakeme edile- da çiftlik araziıinin hududu me- mil müıtahzarativle bütii• 

B .. zerin· 1nc ; ~§ "t . 
1 

::1mesi içın" Ziraat vır 
1 
rın cins ve miktarı ve eşyaları, re!c: cezasının tayini iıtenmekte selesinden huıumet vardır. Ken- mal Kamil kolonyalarını ... 

unun u e maznun e Mehmet e en emız e e- .. d ··ı·· d .. k' 1 • dı d"l • ·ı d 1 Sah" likl · "ks k es1 küfü 
1 

. kil f akin" t ··cretiyle gaz bed li : ... apur a o um, ogum va a arı ı • ı erı ı e ava ıyız. ıt erı- be toptan ve perakende 

la
yu .~ sJ edarmnlr er sa~ğa b.~- ha ealı ~. ~. ud--it ve m-'..!~~ olrnuşaa bunlar hakkında yine Maznun B. Danyal: ni kabul ebnem demittir. caktır. ~ 
m~ır. an ar kendisini gur.. v eıını gon ,..._., a&ma t l fi · k"' ··d·· ı·· Ben ..... tm H"• • Ca H ı·ı H d b .. 1 1 lUkl t tm' !erdir ~ f r et . "lnıi§tir Bu makin e gra a ıı an umum mu ur u- - one en useyın - :ı ı - ayır aramız a oy e Ankara stibi bir meııı 

1 
e zap c ış · .. aa ;r e geçml tem~lemekted" a I! ğf e malumat verilecektir. hidi dövmedim. Delirmitse ken- bir meıele yoktur. Müstantiklik- fzmirin maruf Kemal Kid' ~ 

nce Mehmet hakkında muddeiumu- ıaaK.~ ı'?.n __çuva klik tohum~~ Sevk edilen her kafiledeki in- disi delinniftir. Benim bunda bir te 1->akikati ıöylediiim için bana Jonyalannı bulamıyanlar• ~ 
mi idam cezası istemişti. 0iıkwı ah_re;n~ bu' s ti t sanlara, hayvanlara yapılan atı- ıun'u takairim yoktur, demİftİr. kız1r1ndır. O zamandanberi gö- de eder kıymetli eczacıl1'-

Maznundaki delilik halleri bu talep- v4: ja 1d1 •• 
1 
~ ır~ en ure e e- 1 ların nevini ve kaçıncı defa ya- Sabit aıfatiyle dinlenen B. Ha- rü,miyor. Ben de tabii mukabe- y-ük mu~affakıyetler diler"9 

ten sonra artmıştı. DUn de kararın tef- mV~l~ ırı. mıı ~ ':a:i' . . .. 1 pıldıiı, aralarında hasta olan· lil ve Süleyman iıe dayak hadise- leten görü,miyorum. -
hlm e~il~~ği düşüncesi mamunu ulu d •

1
1 ay~tın ~ ed andım g~ ·~ar bulunup bulunmadığı, ıevk aini fU .. suretle anlatmıflardır: Cevabını vermi,tir. Hayvan sergisi 

orta soz soylemeğc ve deUlik hareket- e:;::esı ~ .. I rd en lm •. be 1urnallarına yazılacaktıli. - Ögretmen B. Hüıeyin Cahil Gelmiyen bazı fabitlerin celbi O ·· d tm k Ü~ 
lerini arttırmağa sevketmiştir. İ e::;. ugun e e ge eaı k- : Tahaffuzhanede ölüm ve do· köyde bir stençler birliği tesisi için muhakeme başka bir güne 1. fd gun B ev;m e ~ ol;ct 

OÇONCO HAD!SE eıım ır. rum vak'aları, revir veya hasta- teşebbüsünde bulunuyordu. Bir bırakıldı. hy u e ~c_a h~ daki p 
Asliye ikinci cezadaki vak'a bundan • :!la ayvan serguı .. .'!' _ .. _ ~ 

daha milessiftir. Hırsızlıkla maznun yakında Bayt~" mudur1~gurı 
meşhur sabıkalılnrdan Cideli Hilseyin, T A y y A R E s 1 N E M A s 1 .~ vanncaya kadar d~ 
muhakeme edilmiş, şahitler dinlenmiş- TELEFON ! 3151 tıf 
tir. Sıra müddeiumuminin iddiasını seni 1 Halk evinde 
etmeğe gelince milddeiumuml mua-
vini B. Kemal iddiasını serdetmiş,~- Bu günkü matinalarından itibaren 
nunun hırsızlık suçundan ceza kanu-
nundaki mndde ile cezalandırılmasını FRANSIZCA SöZLü 2 BüYüK FiLM BilıDEN 
istemiştir. Bunun üzerine maznun Ci- 1 COŞKUNLA deli Hüseyin, birdenbire müddeiumt: ıi. - R BAR HENRY GARAT tarafından temsil edilmiş 
muavini B. Kemalin üzerine atılarn. ŞARKILI - DANSLI - EGLENCELI NEFiS OPERET 
boğazını sıkmnğa teşebbüs etmiştir. 
Orada bulunan jandarmalar vaziyeti 
kavrayıncaya kadar tecavüzüne devam 
C'trniş, hnlk Uı işe karışmıştır. Kori
c~orcla bulunan bir polis memuru ile 
l ir belediye zabıta memuru mahkeme 
salonuna girerek maznunu yakalamış
lar, d~c;arıya atmışlardır. Cideli ;Hüse
yin hakkında bu hareketinden dola~ ı 
zabıt varakası tutulmustur. 

2 - KARIMI EN öLOÜ OM Seyircilerini bUyük heyecanlar içinde bırakacak 
aile yuvası kuracaklara ibret teşkil edecek büyük aile faciası 

s- f.'SIKI 
································································••&••······································································································· 

SEANS SAATLERi 
Coşkunlar Barı : 3 - 6,10 - 9,10 da. Karımı ben öldür

düm : 4,45 - 7,55 de. Paur günleri 1,30 da ilave seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

1 -- Bugün saat on ~ 
man lrurıuna baılanacak -ve '-' 
tamba devam edecektir·· eri. 
lann Halkevine müracaatl il 
manı olanları kemanların' 
raberlerinde getirmeleri.. laıl 

2 - Evimizde açılacak o 
mektep ilanal kurstan kııyıt 
j lesi bugün öğlede kapatılac 
1 zu edenlerin öğleye kadar 'da 
• nı yaptırmaları, kayıtlılann tık 
ram hakkında malumat alın ~ 

1 
re bir temmuz sabahı saat ~ 
dokuz arasında Duınlupırı .. 
tehi bat öğretmenliğine ıt1 
leri.. 
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Siam 
Tahtında değişik-. 

lik olacak 
f.,; • .• __ _.. 
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ÇEŞME PLAJLARINDA 

r 
,l 

I< ~o Haziran 937 pazar gUnU açıldı 
"e y::p~ sabah kahvaltı sı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
01duğu ~ 

1 
kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dabil 

ONB a de aso kuruştur. 
\ ES . GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 

.,, İÇiN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. 

'I 

hadisesi 
Vatik aıı , 29 (A.A) - Po· 

lonyadaki papa vekili mareşal 
Pilsudskinin cesedinin nakli 
etrafında çıkan hadiseyi tah· 
kike memur edilmi~tir. 

verd iği karara göre Insull, uhdesinde kalan bir kısım eshamı 
tediye edecektir. Bu suretle hazinenin zararı da kapa t ı lmış 
olacaktır. 

Insull, hak kında cereyan etmekle olan tahkikatın neticelen· 
mesi üzerine gazetecileri kabul etmiş ve şunları söylemiştir: 

- "Yorgunluğum fazladır. Avrupaya giderek bir müddet 
' İ stirahat edeceğim. Hakkımda yapılan muamele pek uzundur. 

Bunlar artık unutulmuş sayılır. Londrada bir müddet kalacağım.,. 
Insull, bu müddet zarfında avukatlara ve mahkeme masari· 

fatına 124000 stedin sarfetmiştir. Kendisinin rezikosuz serveti 
sekiz milyon sterlindir. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Ar as . ... ................................... .. 
Iran Şahinşahı tarafın-
dan dün kabul edildi 

- BQftaralı birinci •ahi/ede -
lran ulusunun Büyük Şefi Türkiye Hariciye Vekilini kabul ederek uzun 

müddet gö~müştür. İran • Irak hudut anla§masının Dr. Arasın tavassutu 
ile imzalanacağı anlaşılıyor. 

Tahran, 29 (A.A) - Pars ajansı bildiriyor: 
Türkiye liaric:ye Vekili Dr. Aras ve Türkiyenin Tahran büyük elçisi dü'l 

Şalıinşah Hazretleri tarafından kabul buyurularak öğle yemeğine alıkonul
muşlardır. 

Öğleden sonra da Veliaht tarafından kabul edilmişlerdir. 
Dlin gece Hariciye Veziri Samyi Dr. Aras şerefine büyük bir ziyafet ver

miş ve bu ziyafeti biı' suvare takip etmiştir. Ziyafette bütün vezirler, mebus
la,\ gcnerc,lJer ve kor diploınatik de hazır bulunınuştur. 

Teati nlun:.n çok hararetli nutuklarda Türkiye ile İran arasında mevcut 
kardc;çe dostluk duyguları ve münasebetleri tebarüz ettirilmiş ve devlet 
adamların ·n mütekabil ziyaretlerinin ehemmiyeti kaydolunmuştur. 

Tahran, 29 (A.A) - Pars ajan'1 bildiriyor: 
1rnn - lrak ihtilafının bundan on gün evvel hal ve tesviye edilıliliı olına

sına bin~en Iran Hariciye Veziri Samyi Irak Hariciye Vezİİi Naciyülasili 
Tahra11a <li>vet etmiştii:. Irak Hariciye Veziri yarın lrana muvasalat edecek
tir. Kendisir.e Irak hariciye nezaretinin biı'çok erkanı refakat eylemektedir. 
Alınan malumata göre Afgan Hariciye Nazırı da Tahrana gelmektedir. 

Dfö·t komşu memleket hariciye nazırlarının bu toplantısı İran tarafından 
20 Teşrinievvelde teklif ve Cenevrede parafe edilen ademi tecavüz muahe
desinin in1zas1vle alakadardır. ---

(-------9" 
BAZAN :r.~·_ı 

Bunlara nasıl güvenmeyiz. 
H. OK 

Istanbulda 
Petrol ve benzin 

f iatleri tespit 
edildi 

İstanbul, 29 (Y~ni Asır ınuhabİİin· 

den) - Belediye Jl('trolun kilosuna 
14 kuruş, benzinin de 16,5 kuruş fiat 
tesbit etmiştir, 

Perakende satıslar yarından itibar~r 

başlıyacaktır. 

Kanser 
Tedavisi icin • 

Maymun kanı enjek-
siyonu la2ım 

Roma, 29 (A.A) - Giornale 
Ditaliada sekiz sene devam 

elmiş olan araştırmalarının ne· 
ticelerinden bahseden profe· 

sör Sabino Lembo şöyle di· 
yor: 

"Kanser maymun kanı en· 
jeks;yonu ile tasfiye edilebilir ,.. 

Profesör maymunun dahili 
ifrazat yapan guddele.inin de 
kanseri iyi etmeğe medar ola· 
cağını ilave eylemektedir. 

Denizaltı gemisi 
Tarante, 29 (A.AI - Faca 

adındaki büyük seferler icra· 
sına yarıyacak deniz altı ge· 

;.aıisi diln denize indirilmistir. 

• 
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; .... :-· .. .. • Bekir A anyadan döndül.ı:=.;Kı:z;r.r;ı·~-~r--:-s_•~~.:ı; 
\ orun goLU, • 

~=ı ·Garbi -n~erkezi Avrupa muhtelitleri dır;ürk~r;,: fıf~:~~i;~~ 
Yazan : V. KEMAL t A k d o!ur" der. Bu söz derin bir pi• 

Onlar bile o kadar vefasız ki. Seyyfil nehir gibi, fakat ayni su bir daha ak- maçını Of a vrupa azan 1 aikoloji işaret eden bir cünıle· 
bir ateş halinde benliğimi kaplamış, ıisa- mıyor. Bütün tantanalar, debdebeler, dir. lnsan rubu yaşadığı bet 
bını kızgın bir tel halinde be)'nime yıl- şanlar, şöhı·ctleı· hepsi zail, hep.si ya- M M ı k J k 
dmnılar yağdırıyor_ Gündüzlerim gece lan!... lSJr ve acar atııet~eri nıem e etimize ge ece • hangi bir mefhumu, maziye 
oldu. Sabahın doğuşwıda elem, al~~- *** devrettiifı vakıt daha büyükı 
m, hüzilnlü gurubunda lezzet var. Sa- D~in sessiz karanlık geceler!.. Ve o Mısır futbolculariyle de temaslar yapılacak daha azametli dağa muhteşelll 
bah olmuş, akşama kadar ziya ve nur l 15huri ı;ıünevver gözler. göriilüyor. Eskimek, tarihe 
beni tazip e :vor. Ah liıhurl gözler hazan lıihuti bir Orta Avrupa ve garbi Avrupa muh-1 mize cclbedilmesi de mevzuu bahistir. 

' 1 ti · d ıimas d ··1 ,..,. '-'- B Ik nlarla b. t ık hayat ve tesirden uzaklaş• Akşam, bu mesut zaman, karanlık i- aşkla gıller, ruhumu bu Bni alemin her te i en arasın a yap ı üşünu en nıte....,u a a ır urneye ç -
15.hesinin lrudumunu wbşir ediyor.Nur- şeyd,n, her varlıktan azade sermedi bir karşılaşma, nohayet cumartesi günü maya hazırlanan Mısırdan bir atlet :.mı-! mak demektir. Nedir buru• 
dan nefret, zulmeti nasıl takdis elmiye- hi<le avu!ur. UyuturdtL Amsterdamda yapılmıştır. Maçı elli j bu tstanbula da uğrayacaktır. 1stan-: bi duyguna düne karışan bet 
yun! Gecelerimi onun nurlu, sihirli la- Bu gözler, 0 kadar derin, bir manayı bin scyird seyretmiş ve 70.000 Türk bulda tanınmış atletlerimizle bir temas! şeyi biraz daha büyük, biraS 
huri gözleri aydınlatıyor. Zulmet, ve şiriyetle, bnzan nadim, nihayetsiz l(e- lirası hasılat tem.in ediuni~tir. yapılması bu suretle mümkiln olacak- daha kudretli göstermeğe ya• 
cehennem işte benim hayattan nasi- celerin derinliklerinde parlıyan yıldız-! Orta Avrupa muhtelitine !talya beş, tır. rıyor. Tekamül kaidesini yede• 
bim.. ' !ar gibi ayrılık acısiyle sakinleşir, 0 ka- Macaristan üç, Avusturya iki, Çekoolo- MACAR ATLETLERİ b 

k b . · f G bl d liyeo bu hissi görii•, öyle ta • GUneş doğuyor, benim siyah güne- dar derinleşir ki o yeşil gözlerin engin- va ya ır oyuncu verınış ır. ar Atletizm federasyonu, bu mevsim e ~ 
tim battı. liğinde saadet rüyasiyle inlerdiın. Avrupa muhtelitinde beş oyuncu Al- atletleri faaliyete geçirmrk üzere ba- min ederdim ki İnsan ruhiyle 

*** Bazan hırçın, isyankilrbir asabiyetle, man, diğerleri Belçikalı, Hollandalı ve zı teşebbüslere girişmiştir. Bir Macar beraber doğmuş, onunla berı• 
15 Kd1'unııevvel Pazartesi maj;rur bir heyecanla, haris, kalırern- Fr~ •ızdı. atlet kulübünün lstanbula gelerek An- ber ölecektir. Türkün büyiik 

Oh yine akşam, ufukta kızıl bir alev rici, müntakim yeşil nurlar, ateşlrr, ce- Oyunun ilk golü on sekizinci daki- kara, İzmir ve İstanbul atletleriyle kar- inkılabı, bu basta duyguyu eli• 
dalgası, gecelerim bana acıyın! Ne ya- ı honnemler, hicranlar ibda eder. Ru- kada oldu. Macarların meshur orta mı~ şıkışması mukarrerdir. Bu hususta te-
payım? o sırlı lihuri gözler gündüzle-, hum yanar, ve ben yine mutlak bir esir avini Saroşinin verdiği derin bir pa..ı şrbbüsata girişilmiştir. Macar atletleri ne almış, bunu sağlam ve ıııe• 
rlml öldürdü. Ey gönlümiın mukaddes gibi mesut sızlardım. Hicrana kanmış, Sas garbl Avrupa kalesine soktu. 1kin- ağustos ayının ilk haftasında İstanbula tin bir şelde sokmağa başla• 
alevi, bilmem seni düş~ede.'.' bir sa- hüsrana g\;nül vermiştim_ I c~ gol.~ ~'.ne __ aynl .oyuncu ikinci de~e- gelecektir. mıştır. insan rubu, elıyle tart• 
niyem geçmiyecek mi? Dırnagım, kal-ı *** nın dorduncu dakikasında yaptL Uçun- BEK1R GELDİ tığı bir kilo ağırlığında bir ıııa• 
b!ın bütün varlığımda hayalin yaşıyor. Cemal Turan geçmiş günlerine ait cü golü a,yni takımın sol açığı, Piola Senelerdenberi Alrnanyada bulun- taı 

00 
sene sonra 

00 
kilo ağır-

Her nereye baksam lihurl gözlerinizin siyah defteri, kapattı. O kadar dalmış- (İtalyan) dan aldığı pasla yaptnJştır. Orta Avrupanın yeg<ine goliinii çıkaraıı makta olan Türk milli takımının en lıg" ında idi diyerek söylemekt• 
nuru ruhumu heyecan ile sarıyor. 1 tı ki, gece yarısının geçtiğinin farkında Garbt Avrupanın yegAne golünü Hol- Bakhuyu• kuvvetli unsuru meşhur Bekir 1stan· 

ı b" d ğildL tanda! kb ...... söylemekte on kilo duymakt• Bu akşam gurubun halinde öy e .r I e · ~endi kendine söyleniyordu. ı Ba uyus yapm ... ~ · ner muhtelitinin Kahire ve tskenderi- bula dönmüştür. Bekir bir dalıa 
0 güzellik var ki, deniz kenarına koştuın. 1. Hayatım ış ve aşka bölünmüştür. Ci-, MISIR - TORK!YE e temasları taki etmiştL Alınanyaya dönmiyecek ve futbol an- devam etmiştir Kör olduğuğo 

Ufukta nur ve ziya pınarı akıyor. Se- handa en büyük kuvvet aşktır. Zaten ci- Kardeş Mısır sporculariyle evvelce y Karde Mısır s P rcuları kısa bir müd- trenörlüğü yapacaktır. Bekirin Ankara bildiği bir İnsanı maziden çı• 
manın yansından itibaren körfezin garp 1 h"."da herşey ayrı ayrı birer ıışk değil olduğu. gibi münasebetlerimizin sık- det i U:de futı: oyunlarına İngiliz kulüplerinden birinin ııntrenörlüğUnU kararken badem göz ü görıııek 
cenublsini çerçeveliyen dağlara kadar mı? Ayrı ayrı manalarda he!'§ey yine laştırılması için iki federasyon arasın- leni ~ affak !arak kabul edeceği haber verilmektedir. milli terbiyemizde bir hastalı~ 
penbeleşen erguvan! Ledrin bana neler, kendi mefhumuna göre bir aşkı temsil da bir yakınlaşma imkAru aranıııakta te ğinl geUrmeğe mdauv . . d 0 el M1LLl KtlME MAÇLARI • ııı 

d ti • ..,, dak.kal ilh eder Allah d' fk·'- .1 f ile 1 1 ..• ~:ı-:. . :r.amıın zaman Avrupa ıyı erec er B haf k' .111 k.. d k. gibi t.ılakki edilmelidir. Biıı ne acı ııaa e er, w.u ı ar am 1 · _ • ın, :ne u.e, aı e, az t, o duğu memnuniyet e ogre~ • ..,tir. 927 . .. k u ta ı mı ume e ı puvan va- • 
etmedi, o penbelik arasında mahmurla- ilim ve ırfan bunlar da birer aşktır. 1 yılından sonra Galatasaray • Fener almışlardı. Bugilnku f_ııtbol uvvetl~rl 7Jyeti şudur: zamanımızda Eczacı mektebıo• 
şan dağlar, birer esai.irl bayi'! ibdA e-j Benim hayatı= istihkar ederek yur- kombinezonu için hariçte temas lmkAn- bundan altı sene evveline nazaran -bız- Fenerbahçe 30, Galatasaray 29, Be- de bir kimya profesörü vard~ 
der. Gü:zel yalılar, mor ve müzehhep dum, milletim için buralara kadar ge- lan hazırlanırken Mısır sporcuları ilk de olduğu gibi- bir tevakkuf devresi şiktaş 27, Güneş 25 puvan .. Hepsi de Talebe arasında, bütün Istaıı• 
birer kelebek suretiyle hazin nazarla-; ]erek çalışmam benliğimi kaplıyan mil-

1 hatıra gelenler arasındaydı. geçirmektedir. Bun~ beraber Mısır on ikişer maç yapmışlardır. Daha iki- bul muhitinde bunun kadat 
nmı okş•ror. Bipayan maldıklara bük- liyet aşkının neticesidir. Bu Yunan dil- Nitekim evvela El'ittihat takımı 1s- fu•.bolu hfila bizim futbol seviyemizden şer maçları kalmıştır. Milll kiline maç- d d ktUI 
meden uzak dağlar müphem bir hatırai heriyle kur yapmağa muvaffak olur- tanbul ve lzmirde cidden güzel maç- ileridedir. larında en fazla gol çıkaran '()'çoktan bir alim Avrupa a a yo G 1 
aşkın hayalini saklıyor gibi.. Deniz sa- sam, ağzından yurduma çok mühim ha- !ar y:ır3l'ak J:>üyük alaka uyandırnu.,--tı. Yapılması düşünülen temaslar yal- Sait ve Güneşten Salfilıeddindir. Bu kanaati hüküm sürerdi. b:. 
kin, lill<ayt, kalbiniz kadar lakayt, uyu- vadisler "."'bilir~ . 1 Bunu diğer Mısırlı takımların ziyaret- nız futbol sahasına inhisar edecek de-j iki oyuncu on ikişer golle en başta ge- zaman git zaman ben bu 
yor. Yavaş, yavaş mUphem bir el siyah Kanaatıyle sevındL Bu ıssız dağlar Jeri, ondan sonra ela Galatasaray - Fe- ğildir. Mısır atletlerinin memleketi- liyorlar. cam ile hayat arkada~lığı )BP" 

tUlleriyle bu manzaraları örtmeğe baş- arasında bem bir sevda sahnesi yarahr, •••••••••••••••••••••••••d••••••k•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••d••••••••••••••••••••
1
•••••b•••••••••••b•••••b•••••••

1
•••••:-•• tım, ilmi, faıli atelide idi, Se• 

lıyor. Her taraf karar•lL Sema yıldız- eğlenir, hem de vazifemi yapmış olu- Yirmi o uz millet arcısın a a ıta a er t•rı nelerce mektepte hocalık ya• 
!arla donandı. Nihayetsiz boşluklarda rum düşüncesiyle başını yastığa daya- b• k. · · t ıııatilı 
titreşen yıldızlar kalbimin acısiyle bir- · dı. T k b • • • FAZLA KAÇIRMIŞLAR pan ır ımyagerıo sıs e 
leşU. Ah yine daima seni düşünüyorum. Sabah, focrin solgun ışıklan henüz Kahraman u··r ınıcı-' Damlacık ca~desinde .. Ömer o~~u bilgisinden başka birşey de de' 

*** Bozdağlarının başlarız!! yaldızlı;or. Ka- Yozgatlı lbrahım ve Süleyman og- ğildi. Bir sırası g~ldi, ~oca.~ 
19 Şubııt 1920 runhğa gömülen gölün mavl sulan sa- lu Recep, fa~la sarhoş olaralt bağırıp bunu kendi söyledı. Benım bl 

YALVARIŞIM hah rüzı;arının hafif öpşleriyle titri- lerı• beşı·ncı·lı•k kazandı çağırdıklarından yakalanmışlardır. gim budur, ben hayattan çe• 
Bilmem artık kime hitap edeylriı, her· yordu. TAHKtR EDiLENLER kildiğim vakit daha geniş ~~ 

ıeyden, bütün mnh•sini tabiatten, her 1 Bir se•, uykusuz ceçen gecenin yor- • Kemer Sürmeli sokağınd:ı Ha- büyük yetişenler, beni dahılı 
varlıktan riya sezen ruhum uyuştu. gunluğuyla derin bir uykuya dalan Ce- A k .. b• • •ı • • L d d b •• •• k san oğlu Sabit Mehmet kızı ·Meleği 
Bütün cihana, her güzelliğe samimi- mal Turan yorgun gözlerini açtı: S erJ IOJCI erJmlZ 00 ra a UYU tahkir ettiğinden yakalanmıştır. azam zannedeceklerdir diyor• 
)'etle çarpan maneviyetim kırıldı. tn- -- r ·!at, güneş doğdu. Haydi iş ba- b• . d d ) - Yeni Bat pazarınd3 Hasan kızı du. Estağfirullah üstadım, el• 
sanlardan, her türlü zev1<:ten, sami- şına. süt güğiimü seni bekliyor.. lr Sempati Uyan lf 1 ar Nazmiye, Ali oğlu Mı.:stafaya ha- bet doğru söyliyecekler ~8 
ıniyetten, faziletten ilim ve irfandan, Cemal Turan yerinden fırladı. - karet ettiğinden yakalanmı~tır. doğru görecek!er dedim. 6d 
nur ve ziyadan, hayattan, aşktan - Geliyorum, efem, bu gece biraz Yirmi beşinci Enternasyonal bini- Lirinci gelerek İngiliz kralının altın OTOMOBtL KAZASI hocamız: hayatıan çekileli tarıl 
bezdim. Hicrandan, hüsrandan, ıs- okudum, dalmışım. cilik müsabakaları haziranın on yedi- kupasını kazand•gı anlaşılmıştır. Çorakkapı Gaziler caddesinde de 
tıraptan, zulmetten, yeis ve ka- Elinde süt güğümü ça ·rlara doğru sinde Londranın Olimpia sahasında Yukarıdaki fotografı aldığımız cThe Fabriketör Raşit oğlu Mehmet Sart 29 aene olmuş, dün bir yer · 

il li C mal T kl k yil nerede eski. hocalar d·ıye bıf hırdan, ölümden bezdim. Maneviyetim- · er yen e uran ya aştı ça · - açılın'§, dokuz gün devam ederek ne- lliu.•trated Landon News> ta haber ve- idareeindeki 125 sayılı otomobili, dil• 
de derin, siyah bir boşluk var. Ne nu- reğindeki heyecanın fazlalaştığını his- ticesi illin edilmiştir. Senelerdenberl rildiğine göre, müsabakalara giren muh- caddeden bir taraftan diğer tarafa laf geçti. Merhumu tam 
ruyla ısınacak bir yıldızım, ne de sız- scdiyoı du. Bu tatlı ıstıraptan korkma- devam eden ve müteveffa tngiliz kra- telif milletler düny.ının en seçkin hay- geçmek istiyen Fatma kızı altı yaş· şündüğü gibi bir dahii aza~ 
lıyacak bir kalbbı var Ali.ahım!. tnsan- ğa başladı. Kaç defa yolda durd11- Dil- !ı Beşinci Corcun koyduğu altın ku- vanlariyle müsabakalarda büyük rol larında Saadete çarptırarak yaralan- olarak tavsif ettiler. Ölen lı~ 
!ardan u&aildım. Onlar inliyen bir kal- şündü. Geri dönmek istedi. Fakat gizli payı almağa heveslenen milletler, cid- oynamışlardır. Bizim hayvanlarınıız, İn- masına sehebiyet verdiğin.len yaka- " b d .. l" I nu bıt 
bin eninini, hicranla sızlıyan bir cönü- bir kuvvet, caman sen de, bu bir çocuk- den mü~kül şartlar içinde .yapılan as- gilizlcrin 25000, 30000 sterlinlik hay- lanmıştır. run a em goz u 0 uşu ·o 

1 d h " .. t·· H öleııı !ün acılar"" duyrr.ıyorla:. An amıyor- luk, hen bu illere yurt için geldim.Hay- kert atlı müsabakalarda zaman zaman vanları yanında pek tabii olarak zayıf AMELE BAŞIYl DöVMOS. LER a a gormuş um. er • 
·- d • b·ıd·· · .,.jblı lar, Her türlü zevkten, toptan ıgren- di ilcrit diyordu. iyi dereceler almışlardır. kalacaktı. Nitekim hayvanlar zayıf ikinci Kordonda Os"'lan oğlu Ah- kör olma ıgını ı ıgıın " 

dim. Vuslctlerinde zehirli bir titreyiş, Çadırlara yaklaşınca bağırdı. cTa•e Bu yılki müsabakanın en büyük olduğu halde sırf kahraman binicileri- met, amele Mehmet, Ali oğlu Meh- her körün mutlaka badeJll 

ru-Jımelerinde Mil ve matcnJi fena bir süt, taze süt.> hususiyeti, müsabakalara giren mil- mlzin ustalığı. sayesinde Türkiyenin met ve Hasan oğlu Mehmet bir iş gözlü olmasıoı iddia etmiyorulll• 
hava sızıyor. Her fan! ses soğuk bir Bu seste kalbinin heyecanı vardır. !etler arasında tngiltercnin ve Türki- bu sahadaki muvaffakıyeti, beynelmilel yüzünden amele başı Süleyman oğ- Fakat amalarıo zamanla şaŞl1 • 
hüsran, hicran nağmesi ile alnımı bu- Acaba Diyana uyanmış miydi? onu gö- yenin de bulunuşu ldL Bizden dört alanda bize şeref kazandırmıştır. lu Hüsnüyü döverek tehdit ettik.le- b le 1 

rllihıruyor. Ruhwnu donduruyor. s~- rebilecek miydi? Gözleri hep o büyük kişilik asked bir ekip bu müsaba- Yukarıda neşrettiğinıiz fotograf, bir rinden yak:ılanmışlardır. telekki edildiklerini bir ~·ııı 
ını·mı·yeuen, faziletten bıkt·- Her ne- ı;adırda.. kal il. ruhiye diye iddia edebilecegı ' 

" m~ ara girmiş, Türkün binicilik saha- İng· ız m-crnuasının tesbit ettiği enfes aOı 
reye baksam, her hangi kalbi okşasam Çadıra ancak 15 adım ~tı. 8'.1- sında, kötü hayvanla da neler başa- bir enstantaüedir. Yukarıdaki fotograf- Detrol Asır, terakki asrıdır. zaııı 
gözlerim yandı. Ellerim incindL Her bah haliyle mavi ipek bır pııamaya bü- racağıru isbat etmiştir. ta yüzbaşı B. Eyibin bir mfuıiayı atla- ,r 1 hayattaki körleri, badem goı: 
hangi d~ryayı fazilete atılsam, boğul- rünmüş Diyana göründü. Bu müsabakalara dahil olan 29 mil- yışını görüyorsunuz. Kıymetli Tiirk lüleri de badem gözlü göslı~. 
durn, aldandım yarabbi! Renk ve ziya- Cemal Turan yine sendeledi .. Diya- · · • b B l / k rı• 

!et arasında yalnız yedi millete men- süvarısı eger u son maniayı da hata- u amıyan ar a- recek kadar kuvvetli ve a,_ e 
dan kaçtını. Onlarda nuru nazarımı çal- nanın gö;ı.lcri onu sarmış ve iradesini sup biniciler derece almışlardır. De- sız atl..ısaydı, derecemiz üçüncü ola- t M . . h t t 1 kkiJerıll 
dılar. Hayattan bezdim. O da bir serap hybcttimıişti. Kesik, kesil< tilriyen Tanlıkta kaldılar ır. azınıo as a e e ·je 

rece alan milletler şunlardır: caktı. • - ·1 h r . fkb r el 1 
değil mi? Bu soğuk ve manasız yolda sesle: Belçika, Almanya, 1ngiltere, trlon- A,!lı müsabakalarda togiltereyi tem- cıegı • 3 ın ve ıs 1 a ın 0' 
Yürü•nekten voruldum. Ayaklanm ka- - Süt. · Süt getirdim Matmazel! da ki sil ede d··rı kiş aff -BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE- tutulan vasıflarına bakarak Y , , Tür 'ye, Romanya ve Amerika.. · n on o · ilik ekiLin muv r.kı-
nadı. Kalb'm dondu. Aşktan b~zdim. Diyebildi Beynelmilel müsabakalar zaman za- yet kazandığı ileri sürülmektedir. Bu san.at ve ticaretten menolunmuştur. rümek gerektir. 
B . k ~ kalb · ı·h· hisse kad Di•·,.na Cemalin olduğu yerde sende- M"dd · ·tik b · · · h- u_ ır ·auın i nu i a 1 0 · ar ' man heyecanlı olmuş, Türk binicileri ekip ilk defa olarak Dorsetteki İngiliz u eıumumı enzm ışı aıuun- - ~ 
big5.ne ki .... lıicrand:ın, hüsrandan, ıs- lediğini anlayınca eliyle gel işareti yap- bazı günler birincilik bile kazanmışlar- askeri binicilik mektebi arasından seçil- daki tahkikatına devam etmektedir. Ha- Kral Karol alay bıt; 
tıraptan kandını, zulmetten, yeis ve ka- tı. Fakat Cemal Turanın bir adım at- dır. Ancak umwnl tasnifte İrlandanın rnL';tir. ber aldığımıza göre müddeiumumilik 

mağa takati kalmamıştı. Şaşkın, şaşkın ................. ------..--.,,,==,,,.,..--_ ..... _______ .,,.,...,_,.... .... ----- benzincilerin tevdi etmit oldukları muh- rai!:ına · nişan takt•, hırdan maneviretim karardı. Ademden, 
ölümdeı. !;ezdim. Siyah bir boşluk, bir 
fezayı hilsran! ... Yalnız anlaşılmıyan 
mazlum ve kimse.iz kalbimle gecelerin 
sessizliğinde inliyorum_ 

*** 27 .Şubat 
Bugün ... Yerdeyim, ruhum sızlıyor, 

bulunduğum salonun duv:ırları, ta:.ılır 

l:ırla örtülü. Göz, kulak. göğüs, sinir
leri gösteren levhalar .. 
KOşede iskelet, kafa tası, yuv<ı.rlak 

bir kemik, gözler oyuk, burun yalnız 
~-anında bir parçacık kemik, yanaklar 
dökülmüş iki çukur, göğsü kafes halin
ile, kollar bacaklar kemikten birer maşa 
gibi sallanıyor. Dişleı· sırıtnı!§, düşün

l!Um: 
Hayatın sonu, zevkin, ınihnef,iıı, sii

urun, kederin, vu.sletin, hicranın, ncf
·~tin, aşkın, cehaletin, irfanın, fakrın, 

lervetin bütün bir hayatın, herşeyin 

'<mu bu, bir avuç korkunç kemik yı

lını, yahut toprak olmak .. 
Ruhum bu mutlak ve zaliın hakika

Jn önünde ıiciz sızladı. Kalbim yandı. 
Boynum bükük taLlatin değişmez ka

.Aunu karşısında diz c:>ktüm. Hayat bir 

ona b.:ıkıyordu. D h • 1 • v k • ı • 1 e 1 telif deliller üzerine yazılı bazı evr .. kı v ) I(rl 
Diyana gülcr~k ona yaklaştı: a ) ıye e J ) po JS ere tetkik ve terceme ettirmektedir. Varşova, 29 (A.A - ,. 
- Rumekas bilmez, ne fena!. Bunun neticesinde lzmir acentalarının Karol dün askeri kampı ı•~,. 
- Bilmem Matmazel. he e fiat teopitine aal8.lıiyettar olup olmadık- ret ederek 57 nci piyade • i• 

Sen adin? 1 tap ettı lan, emir veren umum müdürlerin suç- yının bayrağına bir Roıoen p = Hasan J\!atmazel... la alakadar bulunup bulunmadıkl n şanı talik etmiştir. ,,,•" 
- 1-Iasan! Hasan! Tiomorfu (ne gü- ~ ehemmiyetle tetkik olunmaktadır. ••••••••••••••'' 

zel). -BAŞTARAFI 1 lNCl SAHiFEDE-! Dahiliye vekilinin nutku tiddetle al- ---- .................... ~ 
Diyana süt güğümünü Cemal Tura- Bazı kimseler memlekete bir takım kışlnnmıştır.. Turı· zm [ B o R s A 

run elinden alırken hep yeşil gözleriyle içtimai hastalıkları sokmak iıterler .•. 1 Adliye vekili de kısa nutkunda bil- _ _ 
onun siyah gözlerini aradı. Türk milletinin içtimai hastalığı yoktur. hassa ıunlan söylemiştir : 

Gözler birleşti. Cemal ruhunun bil- Hariçten gelen kimselerin teoiriyle ear- - Zabıta mesleği dünyanın en ae- Mükafatları Alman• 
tün heyec:ıniyle ona bakıyordu. ho,Juk, eroincilik gibi gizli amiller ve vimli, en çok aşkla çalııılacak bir mes-

Diyana Rumca kendi kendine söyle- hastalıklarla doğrudan doğruya mücade- leğidir .. Bu meslekten hırsızlar ve na- ya a ld 1. 
niyordu: le sizin vazifenizdir.. Burada aldığınız mussuzlar korkar .. Namuslu adamlar ise Paris, 29 (A.A) _ Dün bu-

- Yazık, ne yazık, bir dağ güzeli, terbiye, disiplin ahlakı. kanınızdaki te- sizleri sever.. rada toplanan beynelmilel tu-
çıldırtıcı bu siyah gözler, bu ince esmer mizlilt sizlere bunların hepsini yenmek iyiler tarafından sevilmek, kötüler 

rizm merkez konseyinin ha· 
yüz. için kuvvet verecektir. tarafından sevilmemek ve korkulmak ta- kem komitesi turizm ilanları 

Cemal Turanın gözlerinde şimşekler Türk polisi daima muvaffakıyetle bildir. Bu mesleğe intisabınızdan do-
çakmağ:ı başladı. Gönlünde mukave- uğraşınıı ve galip gelmiştir.> layı sizleri tebrik ederim.• beynelmilel musabakanın birin· 
met.siz bir fırtına koptu. Elini göğsüne',.,..,._ ........................ ...,...,,,.... ........ _,=,.,.,,..,...-------,.,...----....,,- ci ve ikinci mükafatını Alman-
bastınrordu. Bir ıin geldi ki hemen 1 BORU ÇAUNMIŞ CANI YARALAMIŞLAR ya ve üçüncü mükafatıoı Mı-
Rumca, fasih Rumcasiyle kıza: Burnavada Hilal mektebinin hah- Keçeciler Pe~temalcılar başında sıra vermiştir. 

- Ah, bu yeşil ve büyülü gözleriniz, çe kısmında bulunan üç metre uzun Hasan oğlu Şerif, Mustafa oğlu Can Sabık Mısır kralı Fuadın 
ben onları senelerdenberi bekliyorum. luğundaki kurşun borunun çalındı- ve Derviş oğlu Nuri birbirleriyle kav- altıo kupası bu suretle ikiı_cj 
Muhayyel ve ebedl aşkını! diyecek ol- ğı şikayet edilmiştir. Hırsız aranmak- ga etmişlerdir •• Kavgada Ali Can ya- defa olarak Almanyada kalmıı 
du !tadır.. ralanmıstır" bulunmaktadır • 

Uzum 
Ç. 

207,5 
fiat 5o 

Esnaf bank. 11.50 16· 
10.50 11· 27 inhisarlar 

12 F.Sabit 

11 istiklal şir. 

257,5 Yekun 

9 9. 
14: ı 4· 

446591 eski ye~iin 

447848,5 U. Yekün 

Zahire 
7 Ç. Buğday 5.75 

33 kent. 
97 ., palamut 215 
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arkasında Evin kapalı kapıları Hitlerin Ak Alman 
4"1 ....... . a ı ı ı • ı ıı 

Re·s seveıt· 
B. Roosevelt nas1l ça!ışıt· nasıl 

tn Aınerika Reisicümhurunun ika- zat hazırlar .. 
d :tgahı olan Ak - Evde sekreterlik B. Roosevelt her gün yüz kadar 
Raıreleri asla işsiz kalmaz .. Fakat B. rapor okur •. Sekreterleri tarafından 
b 0?sevelt devlet reisliğine geceli hülasa edilmiş olmakla beraber, 
§:k~lbaşkanlık büroları çok hızlı .bir yine bir çok satır eder •• Reis günde 
laşkıde Çalı~ıyor.lar.. B. Roosev~lt 

1 
vasati olarak on kadar şahıs veye 

leş'k n faalıyetlı bir adamdır ve Bır- 1 delegasyonu kabul e?er •. Bu şartl~r 
n· b' devletler federal hükümeti ye- içinde bay Rooseveltın hır çok sala
~ ır çok salahiyetleri de onun elleri hiyettar ve faal sekreterlere ihtiyacı 
Tında toplamıştır. olması tabiidir .. 

cc Codar Rooseveltin reislikten ön- BEŞ SEKRETER VARDI 
içind~~r:terlik reisin ~k?metgah! Şimdiki halde A~. - Ev~e 162 
bi ıdı .. Sonra bürolar ıçın hususı memur {Sekreter, mustahdım, dak
tntPavyon yapıldı ve git gide burası tilo v. s.) vardır. Fakat reis bunlar-
U~ın bir bina oldu.. dan bilhassa beşine dayanır. Cüm-
BlRLEŞtK DEVLETLERlN hur riyasetine geçince B. Roose-

a· ASAP MERKEZt velt ihtiyar dostu ve siyasi hocası 
t\irntr~e~ik ~evletler hükümetinin Louis Hove'ı başkanlık sekreterli
IÇcr' cı ~sabıye merkezi buradadır .. ğine tayin etmiş ve muavin ola
çilcrıi ~.1r~.n ziyaretçi ilkönce nöbet- rak yanına Stcphen Early ile Mar
rnc ~ onunden geçer, sonra bekle- vins Mac lntyre'yi vermiştir. Reis 
da sa onuna girer. Bu salonun ucun- bir çok senelerden beri hizmetinde 

oturan p M k K . t' ıebeb· . at a ena zıyare ın olan hususi sekreteri Bn. Margaret 
ını ve . . . d 1 

licr . z~yaretç~nın a ını s~r:U. Le Handı da yanma almıştır. Niha-
rnet . r~ıt zıyaretçı vardır : lrı çız-1 yet Ak - Ev sekreterliğinde Mac 
L)l' Çı çıler, küçük şehirlerin orta K' 1 . · ı·v · d be · 'ıa ı tac · l . .. .. . . k m eyın re ıs ıgı zamanın na rı 
1akinlcriır ~· _bhyl~kd şehır{erın şı , kalmış olan B. Rudolf F orsteri bul
tarisi ii: . rdı a ın ... eb?'ap: mkış elan- muştur .• 
e,, k «-erın e sun ı ır çıçe o n B R 1 b 1 h b. · 

adını d k' b' ,. . ooseve t un arın er ırıne 
~<>- nın yanın a es ı ır ayan h b' 'f · · 
~sının k b · emen ayn ır vazı e vennıştır ••. 
tej n ızını tanıyan ve unu j H k ·1 · ·ha B 1 

.. ''0osevelt t fı da k b l e<lil- Albay ove ongre ı e ırtı ta, , 

Prnege kafi bı'r araben n a u son l Mak f ntyre halk ile münasebata, 
ar· se p s:ıyan en , . 

har ıha tnodasına göre geyinmi~ ki- B •. EB~l>: matbuat ve radyoya. ~emur 
tal b' ~an göze çarpar. Her ziyaretçi edılmıştır .. Bn. Le Hand reısın hu
lacc l ının son derece mühim ve müs- susi sekreterliğine ve B. Forster işleda: b olduğu kanaatinde olduğun- rin umumi nezaretine bağlanmışlar
birj • Unlan elekten geçirmek ve her dır .. 
Mak\crnerciine göndermek B. Pat Albay Hove bir sene evvel öl
te11 :n~nın işidir •. Ancak gerçek- müş ve yerine başkası tayin edil
lar B rtıuhırn bir şey söyliyecek olan- memiştir .. Çünkü reis BB. Mak in
biri t. Rooseveltin sekreterlerinden tyre· ile Early've yeni bir şef tayin 
Va.ffaakrafından kabul edilmeğe mu-

olurlar.. etmek veya bu ikisinden birini diğe-

A. N~E KAiDESiNE RiAYET rine t:r.cih ;tmek istemem!ştir. F~-
rı-d~nı beldeme odasında reisin kat reısın oglu James ' ldarı muavın 
1 -< 1ne · k 1 • d'J · t' 

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

kabul eder ve nasıl dinlenir? 
arasında mütavassıt vazifesini gö
rür. Daima sakin, daima nazik olan 
bu zat, en büyük azimle «Hayır» 
demesini de bilir •. 

JAMES ROOSEVELT 

B Ea 1 matbuata her gün teblig"' _ James Roosevelt şimdilik reisle 
· r Y k d · 'ba 

ı · Bundan baska her salı ve ongre arasın a ırtı t memuru ve.-
er verır.. • 'f · d ki k d · deci' 

sabahları bir matbuat kon- zı esm e çıra ı cvresın ır ..• 
cuma R . h .. . 1 Uzun boylu ve cevval olan Jrunes 
feransı vardır.. cıs atırnuvaz bır b b "b' . 1· k h'b' . . . k a ası gı ı sevım ı, arar sa ı ı ve 
şekilde, hıç bır ı;ıerasıkb l apılına- seri hareketlidir.. Yorulur gibi ~ö
dan matbuat erkanını a u eder. rünmeksizin ayni çalışma kudreti de 
Sorulan bir suale cevap veremezse, \•ardır •• 
sekreterlerinden sorar .. Reis gittik- Bu üç adam reisin göz1eri, kulak-
ten sonra B. Early meslekdaşlariyle lan ve bazan sesidir .. 
daha bir müddet görüşür. (Zira o ~,.....,...,,,,.,.,.,..._,...,....~. 

da bir Razeteci idi.. 

RUDOLPH FORSTER 
Kanunlar veya zaruretler lüzum 

gösterdikçe, protokola riayet edilme
sine nezaret etmek Rudolph F orste

MAR~lN MAC 1NTYRE . . rin işidir .• Bu zatta en derin itimat 
B. Marvın Mac lntyre de eski hır hissi telkin eden muhterem bir no

gazetecidir .. B. Rooseveltin bahriye 
1 
ter hal ve tavrı vardır •• 

nazırı ve B. Hove kabine şefi oldu- ,__,,,~,..,.....--~ ... - ........... _,,_.,.,,.,....._ . .,.,.., 
ğu zaman o da bahriye nezaretinde 
idi. Şimdi istida sahipleriyle reıs 

uvveti l\facar da· 
Yasına yarar ını? 
Budapeşte, 29 (A.A) - Ga

zeteteri Mareşal Fon Blom

bergin Budapeşteye muvasala

hnı sempati ile karşılamaktadır. 

Peşter Lloyd diyor ki: 

Almanyanın artmakta o1an 

kuvvetinin Macarislamn dava

sına hadim olacağını ümit et
mekteyiz. 

---
)oııannıası 

d(•niiyor ınu? 
Londra, 29 (A.A) - lngiliı 

deniı makamatına gelen ma

lümata göre Alman Leipıig 

ve KoJnd luuvazörleriyle dört 

muhrip ve bir denizaltı gemisi 

Pas De Calin boğazından şi

mal şarkiye doğru giderk~n 

görülmüşlerdir. Binaenareyb ge· 

çenlerde CebelGttarıkm gar

binde görülen yedi Alman 

harp gemısıoın Almanyaya 

dönmekte oldukları teeyyüd 

etmektedir. 

Nutk nda ispanya 
maden· de mi 

vardı·? 
Paris 29 (Ö.R} - B.Hitleı in 

Münihteki nutktmda "Alm ... nya 
ıçın ispanya demir madenini 
ele geçirmek zarnı i, sulh da
vası ıçın b~ynelmilel işbirliği 

mülahnzalarma tekaddüm eder" 
şeklindeki fıkra D.N.B. ajan
sının nululc hakkmda verdiği 
resmi met'nde dahil değildir. 
Nutkunda Frans1z gazetecileri 

hazır bulunduğundan bu fılua 

nutku dinliyen birkaç lngiliz. 
gazetecisi tarafından nakledil
miştir. Fakat D.N.B. ajnnsı 
bunu tekzip etmektedir. 

Bertin, 29 (A.A) -- ~itlerin 
Vurtzburg'cla "Şimali ispanya· 
daki demir madenlerini ele ge· 
çirmek hususunda Almanyanın 
beslediği arzu diğer her türlü 

müta laalara tekaddüm eder . ., 
Cümlesi nutkun resmi metnin
de yoktur. Bu nokta hakkmda 
şimdilik sarih birşey elde edin
meğe imkan yoktur. 
Berlin, 29 (A.A) - Kanada başvekil. 

B. Mackenı.ie King B. HiUer tarafından 
kabul edilmiştir. Görüşme büyük bir 
samimiyet havast içinde cereyan etmiş• 
tir. 

Türist ere kolaylık 
geçiş karnelerinden fay. Gümrük 

da/anacak vasıtalar hangileridir 

ecek} . gı~en imselerin anlatabi- ı tayın e ı mış ır. 
~Bzjeen b~ h~iyeyi d~ma dört ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cerı beklıyen gazeteciler vardır.... Al bı·r kararı 

Triptik ve gümrük geçiş knınelcrin- na bağlı bulunnn alıcı radyo cihazları 
den islifnde edecek nakil vastlaları lınk- scyyahl:ırın yolda ku1lanmaların:ı m:ıh· 
kında bir talimatname hazırlanmışitr. sus olarak nakil vasıtalarının içinde gc· 
Talimatnameye göre memleketimiz~ tirdikleri mutbah ve yatak eşyası ve 
muvakknt muaflık yoluyle girerek na- kamping, nv, kayak ve sair spor i'ı.IBt 
kil vasıtaları arasında kara ,.e hava ve edevatı. 

tıla ç kadın sekreterler kara kaoı~ manya n ı n 
. r, rn w l , l d-
ırni b· ngrur tavır ı memur ar a-
aıJas ır geliş gidiş hareketi içinde fa
lır v ızkalondan geçerler. Kapılar açı
kaPık apnnır, Bütün memleket bu 
hatd hn arkasından idare edildiği 
dostİ k h~a~a gerginlik değil, bir 
~rn u b' ıssı vardır. Biitiin bu muaz
l\sla ınada neşe, reis Rooseveltin 
~. R. ayrılmadığı neşe bir kaidedir. 
?u~lik~·~eveltin çalışma kudreti çok 
ıçin b' ur. Bahusus ki çalışmak onun 
ta&.rıa.ır ze:'ktir. Bu zevk hissini et
derı tatelkın eder. Nihayet birbirin
birind rnarniyle başka meselelerin 
&aati en. diğerine geçebilmek ve 
tında ıelınce, her şeyi unutup iş ba
'aaı al arşılaşacağı mesuliyetlerin ta
de iar tında kalmaksızın tem şklin
liA.BtRhat eylemek iktidarındadır. 

Marlen Dietrich'in Arzu 
filmi menedilmiştir 

seyyahlarına ve yolcularım ait olan- Triptik veya gümrük geç.iş karnesi 
lardan gümrük ve sair resimler temi- ile getirilecek nakil vasıtalarının triptik 
nnt karşılığında alınacak para ,.e ban- veyn geçiş karnesinde adı yazılı şahıs
ka mektubu yerine, tanınmış beynel- lar veya bunların usulü dairesinde mc
milel otomobil kulüpleri ve beynelmilel zuniyet verdikleri UçUncil şahıslar tara· 
turizm birliklerine mensup Türkiye Tu- fından getirilmiş bulunması şart ola
ring kulUbUnün ve bu lrulübUn ke!a- caktır. Triptik ve geçiş karnesinde ya
let ettiği talimatnamede isimleri yazılı zıh nnkil vasıtalarının, sahiplerinin 

BN. LE. H~D . . ı turing ku1ülılerinin, hava seyyahları yurdwnuza gelmelerinden evvel \'eya 
Bn. ~e Han.d rıesın takdırme ha- için de uluslar arası hava kulüplerinin sonra kara veya deniz yoluylc gctiril

vale edılen seçılmis mektuplarla meş T" k h k kl . mesi mümkün olacaktır. Nakil vasıta· 
gul olur .• 1920 den"' beri B. Roosevel~ v~ U~r a~a ~rumu~un k ver~. ~n lan Türkiye hududundan içeri girdiğin-Marlen ispanya çocuklarının ıstırabını 

filminde canlandıracak 
tin yanında çalıştığı için Bn.Le Hand ~·ıi 

1 
ve gl ~ geçış arne ert a- den itibaren bir sene içinde yurt dtsına 

onun fikirlerini bilir ve yarım sözle uB 
0 unaafcalckıtanr. . tif d d kl çıkarılacaktır. Hastalık veya nakil • ''a· 

d d k . ed'V. . l B R u mu ı ıs a e e ece er 1 "b' 1 __ 

••••• ene eme ıst ıgını an ar. . oo· kk b' . sıtasının sakal anmnsı gı ı ıtaçınılması 

. Ak _ · RAPOR VE TEBLtôLER 
llİr rı. Evde muazzam bir ica görü-

Hollivut, 29 ( Röyter ) - Marlen Dietrich'in çevirdiği "ARZU,. 

filminin Almanyada gösterilmesinin yasak edilmesi Hol ivud'da 

büyük bir asabiyetle karşılanmıştır, Alman yıldızı, filimlerinin 

doğduğu ve manen bağlandığı memlekette gösterilmesinin men• 

ini büyük teessürle karşıladığını beyan etmiştir. 

sevelt yazdırdığı şeyleri çok hızlı Türkiycye muv~ · ~: ır zaman ıçin elde olmıyan sebeplerden dolayı bir se
söyler ve hemen hiç tekrar etmez... seyahat veya saır ır maksatla gelen ne içinde yurt dışına çıkanlmıyan na
Fakat her mektubu kendisi okur ye ecnebilerle asıl iknmetgahı ecnebi bir kil vasıtalarının müddetlerinin uzattl
imza eder. Bn. Le Hand B. Roose- memlekette olup muvakkat bir zaman ması Turing kulübü veya tayyare ku
velti daha henüz Poliomyelit hasta- için Türkiyeye dönen Türklerdir. Tür- rumunun müracaati üzerine gümrük ba
lığından mustarip olduğu vakit ta- kiyeyc nakli hane suretiyle gelen cc- kanlığınca verilecektir. Çalınan nakil 
nırnıştı.. Aile erkanından bir gibi- nebilerle kat'i olarak Tilrkiyeye dönen vasıtalarının gümrük resimleri arn
dir Ve aile içinde kendisine Missy de- Türkler (talebe, memur, tüccar) bu nılmıyacnk .yalnız meydana çtlttığı tak-.. ,,c· :r 

telgraf 18 günde 5000 mektup ve 
Bu hadise Marien Dietrich'in hayatında derin tahavvüJlere 

nilir.. 1 muaflıktan ve usulden istifade edemi~ dirde bunların bir sene içinde yurt 
antc\k b~lır .. Her ne kadar bunların 
de he ır .~ısmı kendisine arzedilirse 
llıına r rnuracaat sahibine kendi na
lle11 b\Ccvap verilir. Mühim görü
kendi .ektupların cevabını ise reis 
l3u~ 81 Ynzdırır ve kendisi imza eder. 
l'eket ne . kadar selefleri böyle ha-
1ukJa11etınıyorlardı .• Reis bütün nu-

vesile olacaktır. Çocuğunu bu yıl A~manyada bir mektebe ver• 

meyi tasarhyan Marlen, kilçük Maria'yı lsviçrede bir yabh oıek· 
tebe kaydettirmeyi muvafık bulmuştur. Onu lsviçre terbiyesiyle 

y~tiştirecek, bilhassa kinci olmamasını tavsiye edecektir. 

.. REiSiN SAAT 5 ÇAYI ( ycceklerdir. Muaflık usulünden istifade dışına çıkartlmast veya gümrüğünün 
Oğleden sonra saat beşte, reisin edecek nakil vasıtaları ve eşyalar şun- verilmesi şart olacaktır. Bir sene için

de?iği gibi, «Çocukların saatidir.» lardır: de yurt dışına çıkarılmıyan veya güm
~.ıssy ve diğer dört sekreter reisin 1 Otomobiller, bisikletler, motosiklet- rilğil verilmiyen nakil vasttalan güm
bu~osunda toplanır ve çay içerler. Ier, tirisikler, otobüsler, sayttkar, oto- rüklerce sattlacak ve paralan irat kay
Daıma gülümsiyen B. Roosevelt coş- karlar, romorklar, rulatlar, tayyare ve dolunncaktır. Çalınan nakil vasıtaları
kun neşesi sayesinde bu vesile ile diğer hava nakil vasıtaları, motörlU nın çalındığı en bUyilk mülkiye ami
idare mesuliyetlerinin verdiği yor- nakil vasıtaları ile birlikte getirilen y~ rinden alınacak vesika ile isbat olu-

~ Ve '·o h. bel · · d b' --:.:..__ ngre ıta erını e ız-

Marlen ispanyada kadınların ve çocukların dahili harp yüzün· 

den çektikleri ıstırabı ifade eden bir filim çevirmek üzere an· 

j;?'aie edilmiştir. Bu filmin adı "Melekler arasında" dır. gunluktan istirahat edilir.. : dek ve tecdit parçaları, nakil vasıtası- nacaktır. 

~an : Tok Dil Tefrika No: && 

llJt . 
lllay, .. ~~~i köyde erkekten eser bula- yap~ ve görülmilştil. 
~ .. ,~ .. ~ bul dönü-~den, ka Pı kırarak sokulduğu birkaç Boyacı Hasan artık tstan 8 

dı, bir Çan erkeklerin karılarını top- yordu. 
tllıda ko meydanlığa getirip kamçı al- .............. . 
Sot-du. ~~larının nereye gittiklerini Güneşin kızgın hararetiyle yerler ca-
~Cdller. :a:n~rın hiç birisi cevap ver- yır cayır yanarken, boyacı Hasan ve 
.urı.u te • hn.yorlardı. Boyacı Hasan aveneleri atlarda, yi.lzlerce kadın da tek 

tı "(!rdi~PU bir danışık sayarak şu em- sıra boyunları kilitli zencirlerle yürü-

l<ı ...._ au k d yorlardı. Genç, ihtiyar, güzel, çirkin 
ıla ltırı.ı ko ~ ınların boyunlarına zencir uzun örgülü saçlı, yalın ayak kadınlar, 

"'el"slrı.~a ~tının hesaplarını İstanbul- birbiri arkası sıra, boyunlarındaki ki-
l3ı er· 1 d"kü' lm" l> Çare k · litli zencirler üstüne saç arı o uş, 

ı.~arından adınlnr ağlıya, .sızlıya ho· ağlıya, ağlıya, inliye inliye kimisi iki 
-~Çı iln. Zencirlerle kilitlendiler ve büklüm olmuş arkasındaki çekiyor, 

QQ '" Yola ' 
lt0 Yac:ı li çıkarıldılar. kimisi kendisini salmış, gayri iradi lap, (il: "e kaıa~n geçtiği daha beş altı lup adım atıyor, kimisi deli olmuş gü
tqlt~ bU!ınadık; bulduklarından bedel IUyor, ağlıyor, kimisi mertçe yürüye
da1tt ı. l3u İşk arının kar larını zencire rek muhafızlarına ve boyacı Hasana 
f:aı ll'lasurn e~ce zencirlııin halkaların- beddualar savuruyor, hatta küfürler 
ın_ ttı~. ?-l ... - adın a ]edi gittikçe ço- ediyordu. 
~ '-4onun bil 

'lorerned . e yapamadığı zu- Yol uzundu ve mola vermek yoktu. 
tgı esir bu hainin emriyle - Susadımt su! sut 

1 

Diye feryat eden kadınların sırtları- yerlerde sürünen ölü kafilesine ölü ola- ı Girdiği bir köyde, köy halkının tilki O sırada kaçan köylUlerin pek çokla-
na kamçı iniyordu. Yürümekten der- ı rak katıldılar. Bu yürekler parçalıyan girmiş kümesten tavukların kaçtŞtığı rı da geri dönüp Katırcıoğluna iltihak 
~ı kesilen, y~~· tutuşanların ba-j manzaradan boyacı Hasnnın yüreğ~nde gibi her b~i ~ir semte koşuşup dağtl- etm~le~i:. . . 
caklarına kamçı ınıyord,u, bayılanların • zerre kadar merhamet belirmedı. O dıklarını gordil. Arkadaşlarından ayrı- KoylUnun birısl atıldı. 
suratlarına knmçı iniyordu. 1 giln yürüdü, arkadan kendisini takip lıp, atına hız vererek bir kaçığın önüne - Ben gördüm! dedi. Dayıma sıla-

0 zamana kadar hiçbir tarihin kayd- etmelerini emretti. geçti: ya gidiyordum, bir kurşun ahmı yerden 
etmcıdiğl bu milthiş işkence altında ka-1 Bu hal bir gün bir gece devam etli. _ Aman! aman! bize kıymayın! gördüm, sonra on~ gören "e bilenlerle 
lan kadınlardan bir ikisi dayanamayıp,, ölenler çoğalmağa ve kokmağa başla- Feryadını basarak yalvaran, ellerini beraber kaçtık genye, canımızı kurtar-
boyunl~rındaki zencirin ve zorla sü~ük- 1

1 dılar. Nihayet muhaftzların göğsilne kaldıran köylüle;e, atından atlayıp so- mak için köyü boşaltıyoruz şimdi ... 
Ienmenın tazyikiyle canlarını verdiler. merhamet gelip, gizlice kılınç çekerek kuldu: Katırcıoğlu koşarak atına atladı: 
ölenlerin önünde ve arkasındaki ka-, ölenlerin kafasını kestiler, zencirden j _ Susun! dedi. Ne var? Ne oluyor- - Şu gören adamı, atınıza alın! Yol 
dınlar, muhafızlarına yalvarıyordu: ~dılar, diğerlerine biraz rahat \'er- sunuz? Ne kaçıyorsunuz? Kimden kor- göstersin! 

.. ~ Bu kadın öldli, kilidini ÇÖ~~ cfa ~er. (*] lkuyorsunuz? Diye btt~. J_~akalıoğlunun hem· 
suru.klerunesin zaten kendimizi çe- • "· · · · · ·· .. · .. · ·· tç.lerinden bir kaçı Katırcıoğlunu ta- her atına atlıynn köylüyü öne geçirdi. 
kemıyoruz. .. Te.~ tük uzaktan ''e yakından geçen· nımıştı. Ağlıyarak ayaklarına atıldılar, - Akyakalıoğlu sür atı, çatlasın var-
Muhafızlar kilitlerin anahtarları bo- koyluler ve kasabahlar bu hali görün- ellerine sarıldılar: sın, yetişelin1, neredeyse göstersin. 

yacı IIasanda ve boyacı Hasan da önde ce geriye kaçmto:lar v:ıhut bir tarafo M"th' h her' D d' Ak k l wl t tl t . . ')' ' · - u ış a · e ı. ya a ıog u a mı ça a ırro-
olduğu için gidip haber vermişlerdi, sınmışlcrdi. Kaçanlar vardıkları ınem- - ölüm! işkence adamı geliyor! sına köylüniin işaret ettiği yol üstüne 
boyacı Hasan bu haberi getirenlere çı- leketlerinde, köylerinde bu faciayı gör- _ Kim bu? saldı. Aı·kasından Katırcıoğlu, daha nr-
kıştı: dükleri gibi hikaye ediyorlardı. _ Boyact Hasan! kasından bütün efeler ve arkadaşları" 

- Ne mlinascbct! canları cehenne- Herkeste bir telaş uyanmıştı. _ Ne oluyormuş, söyleyin? Yollar bölük bölük toza gnrkoldu .. 
me! sürüklesinler. Kocalarının yerleri- ............ Birisini sarstı. Adamcağız, tükrüğU Bu engizisyon işkencesinden beter ·1· 
ni saklamak ne oluyormuş öğrensinler, Katırcıoğlu, Beypazarından kendi vi- gırtlağında kurumuş bir ifade ile cevap kence ile sürüklenen kafile Bursa ta-
yürümiyenleri kamçılayın! sürilklesin-j layctine gideceği yerde yolunu değiş- verdi: raflarına doğru yaklaşmıştı. 
ler! tirip haberi işittiği İzmit tarafına koş- - Aman KatırcıoğlU; bizi kurtar!Bu Saatlerce gittiler. Bir aralık Akyaka-

Y crine getirilen bu vahşi emir, zen- muştu: boyacı Hnsan, birçok kadınlan boyun- lıoğlu bağtrdı: 
cirli kadınlara güneşli ve tozlu yollarda - Her halde bu iş buralarda oluyor farından zencire ~'"lllış, sürükli:•e, sü- - BiTMEDi -
ayn ve korkunç azaplar verdi. ki, içerilerden sağlam bir haber alama- riikliye geliyormuş, her taraftan da ka-

Yerlere çökercesine aralarındaki ölü ı dun!. dın alacakmış! 
kadınları boyunlarındaki zcncirlerle sil- Diye düşünmüşlil. Köyden köye, ka- - Allah belAsını versin melunun, 
rüdüler, ağladılar, sürüdüler, inlediler, 1 zadan kazaya sorup soruşturarak Bursa Nihayet yakaladım. Bunu kim görmüş, 
sürUdUler, tahammül edemiyenler bu 'taraflarına ~aıı.ık. _. '" _ nerede &örm~, bana haber verin? 

[*] Sevgili okuyucum, maattccssüJ 
tarih bu jıiciayı yazıyor, siz nasıl bu 
mazi kcpcızeliğine diş gıcırdatıyorso.nıa 

ben de ö11leyim. 



n 
Hemen ... Balta, güm üsten bir 'im

tek gibi, hav ada döndü, Ç3mın içine 
girdi. Aı;aç tepesine kadar uzun 
uzun titredi. Sonra Hans Müller doğ
ruldu, alnında toplanan iri ter dane
lerini elinın tersile sildi ve neş'e ile 
çağırdı : 

-- Stani ..• Hey! Stani ..• Öğle ol
du. 

Çamlığın Öteki ucunda devrilmiş 
bir ağacın yaprakları arasından bir 
delikanlı fırladı. Bukleli saçları o ka
dar kara idi ki adeta maviye çekiyor
du ve gözlerinin iki kor ateş gibi par
ladığı yanık yüzünde dişleri iki inci 
dizisini andırıyordu. Terennüm eden 
bir sesle cevap verdi : 

-- Geliyorum babalık ... Geliyo-
rum ... 

Yeşil bir mahpes içinde kendisini 
1aran dallardan sıyrılarak ilerledi. 
Yirmi beş yaşlarında görünüyordu. 
Yarı açık gömleğinin .gösterdiği yal
dızlı cildi ile güneşin altında mağrur 
ve dik dururken güzellik ve ask ila
hının soluğuyle birdenbire canlanmı
bir tunç heykeline benziyordu. Hans 
Müller ise onun yanında, yağmur ~-e 
rüzgarların sertleştirdiği yüzü, bir 
me~ dalı gibi budaklı kısa kalın vü
cu<lile, kırkını ancak geçtiği halde, 
ihtiyar hissi ·veriyordu. 

Stani çimen üzerine kendini ata
rak : 

- Ne sıcak, allahım ! dedi. l\1at -
rayı versen '" babalık. 

Yüksek bir dağ tepesinde ve or -
man kesiminin serinliği içinde olduk
ları halde boğucu bir sıcak vardı.Bu 
temmuz öğlesinin ma\·i seması için
de güne' beyazlanıncaya kadar ısı
tılmı~ bir çelik daire gibi ışıldıyordu. 

Hava hiç ihtizaz etmeden yanıyor 
ve yapraklar hareketsiz sarkarken 
çamlardan inatcı çıra kokuları yük-
•eliyordu. , 

O kadar ağır bir hava vardı ki 
kuşlar bile. hararetten boğulmuş gibi 
9usuyorlardı. Yalnız göze g\irünme
yen bir otlakta kaybolmuş bir sürü
nün çanları ve uzaktan uzağa, yük
•eklerden geçen bir karga sürüsünün 
korkuhi bağırışları da duyuluyordu. 

Hans sabahtanberi ıslak otların al
tına serinlemeğe bırakılan şarabı al
mak üzere gittiği korudan geldi. 
Sonra, bir şey demeden, muhabbetli 
büyük bir tebessümle, doya doya iç
tiler. Hans torbasını açtı, ekmek, 
peynir çıkararak toprak üzerine koy
du ve bir şişe şarabı da çapkın bir 
göz kırpışile Staniye uzattı : 

- Al bakalım şunu ... MaMel se
nin icin verdi ... Eeeh ! nasıl seviyor 
seni Marsel abla bak ... 

• 
1 
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aş affet! .. 
o~a layık mıyım. d'.ye ~ü_şünüyorum I balığın arasından bir adam çıkmış, inildi yen ağaca iniyor ve oduncu
bıle... Ekmek gıbı eyıdır. Taze bir ı onu evine almış, çocuğu olmadığı nun göğsünden bir körük gibi de
çamın kalbi gibi yumuşa'· ... Hem için çocuğu yerine geçmesini teklif rin bir nefes çıkıyordu .. 
ne kadar da güzel..· Düşün ki bana etmişti ona.. Birden, ağacın şiddetle sarsıldığı
varmasın_ı istemeğe cesaret edemi -1 Staninin bakışları Hansa dönü- nı gören Hans, kalbinin durduğunu 
yorum bıle. • Ondan on yaş büyük yor .. Mert çehresinde bir tebessüm hissetti. «Kendini koru Starı I» diye 
vahşi bir ayı gibi idim ... Ah! Bak, ışığı var .. O kadar sakin uyuyor ki haykırdı •. Fakat şimşekten daha hız
beni sevdiğini bana söylediği zaman. bir sinek, küçük adımlarla yatağı 1ı olmuştu bu!.. Arkadaşının feryadı 
Üzerimde yaptığı tesiri anlatacak üzerinde dolaşıyor.. Fakat şimdi ... üzerine Stani dönerken, çam yerden 
söz yoktur .. · Ya ben, bir sorsan a Staninin alnı utançla kızarıyor ve fırlıyormuş gibi kırılan dalların 
bakalım seviyor muyum onu!. .. O- müthiş bir pişmanlık, azaplı bir müthiş çıtırtısı arasında devriliyor
na tapındığımı İspat için ateşe, yahut ümitsizlik yüreğini dolduruyor ... du •. Görmemek için gözlerini kapı
göle atılmaklığımı İstemeli,., Bir iki Onun için ana baba olan bu adama, yan Hans koca gövdenin etraftaki 
demez, atılırım vallahi! ..• Ah, Sta- ona oğlum diyen, çatısı altında ona ağa'< dallarını ezerek boğuk bir ·:lar
niciğim benim, bilirsin ya, sen benim yer veren bu adama ah, yarabbi, be ile yere uzandığını ve bu sese b:r
oğlum gibisin. Ondan sonra yalnız o nasıl mukabele etti? ' den bire tüyleri ürperten bir ıstırap 
sen varsın benim İçin. Mesut olmanı Delikanlı bir hıçkırık içinde fı- sesinin karıştığını duydu •. 
isterim, bunun için de sana Marsel sıldıyor : O anda ihtiyar oduncunun şuuru 
gibi bir karı bulmak isterim ..• Canlı --- Ah!.. Marsel.. Ne yaptım .. Ne uyandı •. Yolun dibine doğru atıldı. 
bir saadettir bu, inan ... 

. Stan_i ~ozulduğunu gizlemek için 
bır •ahının uçuşunu takip ediyor gi
bi davrandı, Hans onun birdenbire 
"ertleşen kara gozlerindeki garip ale
vi görmedi. Sonra, çok ağır bir yük
ten kurtulmak istiyormuş gibi, deli
kanlı omuzlarını silkti ve sahte bir 
neşe hissi veren sert bir sesle : 

-- Haydi babalık, deli oluyorsu
nuz ondan bahsederken .•. Bütün ka
dınlar ayni mal değilmiş gibi ... Bıra
kınız şunu da yeyelim ... Ve içelim .• 

'e sıcak! ..• 
Kendi kendine hayale dalmış olan 

Hans «siz» diye hitabı ve Staninin 1 
güçlükle zaptettiği kızgınlığı fark 
edemedi. Fakat o kadar eyi kalpli ve 
o kadar temiz yürekli idi ki belki gör
se de bir şey anlamıyacaktı, 

Sessizce yemek yediler, sonra 
Hans mutat öğle uykusuna uzandı. 
Çok geçmeden hurulduyordu, şimdi 
Stani ayağa kalktı, ona tarif edilmez 
bir göz attı ve orman yolunda beş 
on adım dolaştı, sonra yere çömele
rek başını elleri arasına aldı ve çatık 
ka~larla düşünmeğe daldı. 

*** Orada, uzak Rusyada geçen ço
cukluğunun silinmiş günlerini görü
yordu 1 Babasının ve küçük anne 
Nataııanın şefkat ve muhab
betini daima üzerinde hissetmek, 

yaptım ben, Allahım .• 
Fakat genç kadının güzel hayali 

gözlerinin önünde •. Stani kalbinde 
bir saadet güneşi hissediyor ve ru1ı
ların birbirine karıştığı bir öpii için 
dudaklarını uzatıyor : 

-- Marsel... Hayatım .•. Aşkım ... 
Seviyorum seni ... 

Sesinin ihtizazı birden sarhoşlu
ğunu açıyor , • Delikanlı bir deli gi
bi doğruluyor .• Gözleri şaşkın, al
nında soğuk ter damlaları var .. Son
ra, öldürücü bir endişe anını mütea
kip, derin bir istirahat nefesi alıyor. 
Hayır .. Hans bir şey duymamıştır .. 
Günahkar bir aşkın etrafında can
landırdığı memnu hayallerden ha
bersiz, sakin ve müsterih, uyumağa 
devam ediyor •• 

Şimdi, bir an için, Stani bir kin 
havası içinde bucalıyor. Elleri, da
ima ağaca asılı duran baltanın sapı
na doğru uzanıyor .. Bir delilik sesi 
kulaklarında çınlayor : «Saadetini 
fethet, şu adamdan İntikamını al.. 

.-,: 

• 

Fakat orada dehşetli bir manzara 
bacaklarının bağını kesti.. Bir yaprak 
gibi titriyerek, gözlerine inanmak 
istemiyormuş gibi, apdal apdal dur
du orada 1 Çam Staniyi devirmiş ve 
üzerine uzanmıştı. Delikanlının et
leri ve kemikleri birbirine karışan 
göğsünde kocaman bir kan lekesi 
an bean genişliyordu .• 

Korkunç bir gayretle Hans ağır 
ağır ağaç gövdesini kaldırmağa kal
kıştı .• Fakat onu kımıldatmağa bile 
muvaffak olamadı.. Yaralı, yürek 
parçalıyan bir inilti ile haykırıyor
du .. ölümden şikarını kurtaramıya
cağını anlıyarak ıstıraptan delirirce
sine diz çöktü ve göz yaşları ara
sında Staninin başını seyretti. 

Alnında ahiret gölgeleri şimdiden 
dalgalanıyor gibiydi .• Renksiz kalan 
mustarip çehresinde korkunç bir 
sabitlik vardı ve göz kapakları 801-
muş bir kadife parlaklığına bürünü
yordu .. Han• hüngür hüngür ağlıya
rak sayıklıyordu : 

-- Allahım... Ölmiyeceksin, de
ğil mi, Stani. .• 

Benim Staniciğim ..• Cevap ver
•en a, Stani .•. 
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lik vardı ve göz kapakları solmuş bir Hans... Fakat beni affetmelisin... Bil 
kadife parlaklığına bürünüyordu.Hans af busesi, Hans ... 
htingür htingtir ağlıyarak sayıklıyordu: Oduncu birşey duymadan ona baktı. 

- Allahım... ölmiyeceksin değil mi, Eğer Stani hala anlıyabilseydi, arkada
Stani. .. Benim Staniciğim ... Cevap ver- şının bambaşka olduğunu, sanki birçok 
sen e, Stani... senelik bir çiğ altında ezilmiş gibi bir-

ölüm!e pençeleşen delikanlı cevap den ihtiyarladığını görecekti. Omuzlan 
vermiyordu. Hans dudaklariyle ona te- çökmüş, sırtı iki kat olmuş ve yüzü 
mas edercesine eğildi. Fakat o Anda geri binlerce kırı$ık altında büzülmüştü. 
atıldı ve gözlerinden bir delilik alevi Delikanlının üzerine eğildi ve başka bİJI 
geçti. alemden geliyor gibi bir sesle: 

- Oh, hayır ... deli oluyorum ... Ha- - Bilmiyorsun Stani... dedi, bana 
yır... verdiğin ıstırabı bilmiyorsun.. Ben-

Stani lhtlzar bulutlariyle puslanan den Marseli almak.. Marseli, hayatımı, 
gözlerlnl bu Anda açml§tı. Oduncuyu güneşimi.. Onun· için yaşıyordum ben .. 
tanımamıştı. Bir cinnet rüyası içinde Onun için çalışıyordum.. Ah, beni öl
idi. Bir buse vaadı için uzanır gibi olan dürsen daha memnun olurdum.. Ne 
dudakları mırıldanıyordu: olacağım şimdi?.. Marsel, benim Mar-

- Marsel... Sen ınisln, sevgilim ... Oh selciğim, niçin yaptın bunu?.. Marsel .• 
ıstırap... Çok ıstırap çekiyorum ... Mar- Marsel.. Hem de sen, sen Stani. Onu 
sel... benden sen aldın.. Sen ki oğlum gibi 

Hans, bir engerek apansız kendisini seviyordum.. Aman Allah, öleceğim .. 
ısırmış gibi doğruldu ve sendellyerek Elini kalbine dayadı. ölü gibi sarar
birkaç adını attı. Etrafında herşey dö- mıştı. Fakat sonra, son bir hayat raşe
nUyordu. Sema, glineş', ağaçlar baş dön- siyle çehre hatları gerilen Staniye bak• 
dUrllcü bir rakısla onu da sürükliyor- tı. Kendi ıstırabı pek eski birşey değil
lardı... Sonra, ağlıyarak diz üstü düş- di ona. Can çekişen gencin üzerine atıl
tü ve kalbini altüst eden çok tatlı, inil- dı, onu kucakl1yarak gözyaşları arasın• 
tlll bir sesle· da: 

- Stanıcıi;im, bunun doğru olmadı- - Staniciğim, söyle, ölme.. Affettim 
ğını söyle bana... Doğru olmadığını seni. İşitiyor musun, hayır, ölme .. Bi
_, ı Sö' ı zimle gel.. Marsel senin olsun.. Onu ouy e... ye ... 

ölüm yolcusunun ell oduncunun eli- sana vereceğim, bak.. Ben ise.. Ben .. 
nl aradı ve kuvvetle sıktı. Kirpiklerin- Gideceğim, uzağa.. Çok uzaklara .. Söy• 
de göz yaşları toplandı ve bir nefeste le, yaşayacaksın, değil mi yavrum? .•• 
yalvardı: Onun aşkına .. Bak, yemin ediyorum sa-

af na.. Ben gideceğim.. İkiniz de mesut - Affet, Hans ... Beni et ... Onu da 
Hans ... olacaksınız .. Ben de, sizlerin saadetiniz-
Duymıyordu o ... Istırabı başım uğul- le mesut olurum .. Oh, fakat cevap v~r

datıyordu. Stanl ölümün geldiğini his- miyorsun bana.. Oh, fakat öldü m~ .. , 
--~ k boğ ı bir h 'b" Stani... Stani ölme yavrum.. Kalbım Bt:Uere az_anan ayvan gı ı 

d parçalanıyor .. Onu sevmiyor musun ya .. 
korkunç bir sesle hırıl amağa başladı. Nasıl olur da ölmek istersin .. Ya Hans 
Hans ona kindar bir bakışla bağırdı: babanı.. Onu da sevmiyor musun, söy-

- Fakat •us, alçak .. · Sussan a. .• ı Stani • dinl b · Ben 
d 

e.. , çocugum, e eru .• 
Fakat Stani duymıyor u artık. Ha- de seni seviyorum... Ben... Ay ... 

yatın son dalgaları vücudundan çeki- Şiddetli bir raşe gencin vücudunu 
lirken o aşkı tekrar yaşatıyordu. sarstı, gözlerini açtı, iyi kalpli Miille· 

Nihayet •on bir ürperme ile gözleri rin yaşlar içinde yüzünü tanıdı ve da
açıldı. Hansı dalına diz çökmüş, daima ha birkaç söz mırıldanmak kuvvetini 
ağlar vaziyette gördü. O vakıt Stan!nin buldu: 
yüzünde korkunç bir yeis belirdi ... Bu - Mersi, Hans .. Çok ... Memnunum .. 
adamın hayatından fazla birşey, karı- Mademki beni aL .et ... tin ... 
sını, aşkını, ruhunu çalm!§tı .. Kendisini Korkunç bir halde titredi, uzun bir 
besllyen, oğlu gibi seven bu adamın... çığlık kopardı ve başı tekrar arkaya 
Ah, mümkün mü idi bu ... Yeniden yal- düştü. ölmüştü. 

varan bir oesle fısıldadı: Dudakları üzerinde bir tebessüm var-
- Hans... Hans. .. Ah, ölüyorum dı ... 

Madlen Karol1u boğulur
ken kocası kurtardı 

1 Saçların ağardığı şu şakak üzerine 
I indiriver baltayı •. » Staninin tırnak
ları aletin sapına saplanıyor. Sonra 
birden bir adım geriliyor, çatlıya
cak gibi uğuldıyan kafa tasını el
leri arasına alarak ümitsizlikle çır
pınıyor .• : 

ölümle pençeleşen delikanlı cevap 
vermiyordu •. Hans dudaklariyle ona Hollyvood'dan 24 haziran tari-
temas edercesine eğildi, fakat 0 hiyle bildiriliyor ı 

-- Hayır, hayır, yapamam .. iste
mem .. Gideceğim, kaçacağım bura

ne saadetti o! •• Sonra, ne olduğunu dan .• Ondan uzaklara ... 
iyice hatırlamıyor .. ihtilal ateşleri.. Hansın üzerine eğiliyor, sallıyor, 
Kanlar .. Stani günün birinde, Di- uyandırıyor onu, kuvvetle elini sı
mitri amcasiyle Parisin çıbanlı bir kıyor .. Ve yolun öteki tarafına ka
sokağında kendini yalnız buluyor.. çarak ağacın dalları arasında kay-

F akat bu acı maziyi canlandır- boluyor .• Uyku dalgınlığı hala üze
mak neye yarar? Amcası da ölüyor. rinde duran oduncu Staninin yeis 
Açlık içinde bir serserilik hayatı baş- ve endişe izleri taşıyan yüzünü gö
lıyor .. Delikanlı için .. Fakat neşesiz, remeden, rüyasında gördüğü Mar
zevksiz, aşksız bu maziyi hatırlamak seli düşünerek gözlerini uğuşturu-
neye yarar? yor .. 

Stani bunları bırakıyor. Buradaki *** 

anda geri atıldı ve gözlerinden bir Dün sabah Hollyvood civarında 
delilik alevi geçti.. Malibri Beach plajında yüz kadar 

-- Oh, hayır ... Deli oluyorum... banyo meraklısı, can vermiş gibi 
Hayır.. görünen genç bir kadını tekrar haya-

Stani ihtizar bulutlariyle posla- ta iade etmek için bir doktorun üç 
nan gözlerini bu Anda açmıştı.. çeyrek •üren heyecanlı gayretleri
Oduncuyu tanıyamamıştı. Bir cin- ne endişe içinde f3}ıit olmuşlardır. 
net rüyası içinde idi .. Bir puse vaadı Bu genç kadın meıhur sinema 
için uzanır gibi olan dudakları mı- yıldızı Madlen Karoldu .• Bir günlük 
rıldanıyordu ı İstirahatten istifade ederek kocası 

--- Marsel... Sen misin, sevgilim. e•ki lngiliz hassa zabitlerinden yüz
Oh ıstırap ... Çok ıstırap çekiyorum. batı Filips Astley ile birlikte banyo 
Marsel... yapmağa gelmişti. 

Korkunç bir gayretle Hans ağır ağaç Mükemmel bir yüzücü olan Mad-
Stani titredi ve birdenbire yanak

larını kızartan kan hücumunu gizle
mek üzere ba.,ını çevirerek sıkılgan 
bir sesle bir «mersiı) fısıldadı. içlik 
bir hayale dalmıştı. 

hayatının nasıl başladığını hatırla- Oduncular tekrar işe koyulmuş-
yor şimdi .. Bu dağ köyüne ümitsiz !ardı .. Devrilmiş bir kayının dalları 
gelmi~ti .• Biliyordu, vatansız ve arasına yarı gömülmüş olan Stani 
ocaksız yabancıyı her yerden ko- hiddetle dalları koparırken tekrar 
varlar. Ve kovmuşlardı onu buradan baltasını elleri arasına alan Hans bir 

gövdesini kaldırmağa kalkıştı. Fakat len Karo! sahilden uzaklaşmıştı ... 
onu kımıldatmağa bile muvaffak ola- Birden bire şiddetli bir rüzgar çıktı. 
madı. Yaralı, yürek parçalıyan bir inil- Birbirini takip eden şiddetli dalgalar 
ti ile haykırıyordu. ölümden şiktırım genç kadını sürüklediler .• Bereket 
kurtaramıyacağını anlıyarak ıstıraptan yüzbaşı Astley sahilden onu görerek 
delirirceslne diz çöktü ve göz yaşları hemen imdadına koştu.. Fakat 
arasında Staninin başım seyretti. onun yanına vardığı zaman zevcesi 

Hana bunun farkına varmaksızın 
sesinde kendini belirten bir tapını<la • devam etti : 

- Yal Böyle bir karı bulduğum 
için talüm varmış doğrusu... Bak, 

da ilk Önce; evet, bir köpek gibi ... çamın gövdesine indiriyordu onu •. 
Hatırlamak istemediği sözlerle .... Her kol kaldırışında omuzları gı-
Çekilip gidiyordu; bacakları daha cırdıyor ve boyun adaleleri şişiyor
yorgun, kalbi daha kederli olarak gi- du .. Sonra parlak çelik havayı yara
diyordu.. iste o vakit, alaycı kala- rak, her darbede boğuk bir 8Csle 

Alnında ahiret gölgeler! şimdiden kendinde değildi.. Yardıma koşan 
dalgalanıyor gibiydi. Renksiz kalan diğer kimselerle birlikte onu sahile 
mustarip çehresinde korkunç bir sabit- nakledebildi. Madlen Karo! 
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du::siıı işinin gücünün Hüknoları öl- Di.işes bu 7.runruıa kadar muhafaza 
~k olduğunu sanıyor. Yalnız sen etmekte bulunduğu neşesini bir tarafa 
Vazı hcrşeyi görüyor ve anlıyorsun! bıraktı. Gayet sert ve metin bir ifade 
birıc:-ethniz ~k tehlikelidir. Bir taşla ile cevap verdi: 
te ç §eyl hU"den vurmak avlamak is- _ Evet, Valovayı öldilrmeğe kat'i-r hlisin? ' 

Cen bi Amerik~da sosyal 
ve ekonomik 
in A~ 

ilıt ·ıaı e 

• vazy 

Emir yetle karar verdim. 

- . lerinize haz.ırım Mndam. - Hah şöyle. Şimdi yola yattınız. Latin Amcriknsı dış mübadele bakı-ı haklar ileri sürmeğe başlamışlardır. Ye- lnn bu memleketin politik istikra-G~ ~. dö Valovanın ölmesi lfızım. Şu byyü.k i§i iyi bır neticeye vardır- mından Avrupaya bağlıdır. Tek başına, ni gelenlerle toprağ:ı sahip olan bilyiik rı hnkkında emniyetsizlik izhar etmek
~ e.rüin başını tıraş etmek te ya- mak için lazungclcn metruıeti n~fsiniz.- Arjantin lfltin Am"rikası dış ticnrctinin ailcl.!r arasında orta sınıfların teşckkü- tedirler '\'e inkılapçı ccreyan!ar burada 

erıka dev le ti erini bir sosyal 
rkesi mi tehdit ediyor? 

illa'-- atelinizeıl~r. bir fikir değil ama. Altın % 50 sini temsil ed~r ve nlım satımının '1u karşısında bulunmaktayız. Her yer- git gide genişlemektedir. Latin Ame-
"4i3 k 1 t...';: E de toplamış bulunu~orsunuz. O güzel 1 b ı k ı d ·h il~' ~ .. ço güze ya~ıyor. ğer büyük bir kısmını Avrupayl:ı yapar. de olduğu gibi, latin Amerikasında da rikasının ütün mem e ·et erin e ı f ı:..ı 

do lı4ı;J0 Vnlova gebermezse, Katerin ve narin elinizi ölüm nuı.hkô.munun pis İngiltere Ar;antinin en iyi müşterisi ve nzalınış bir milli geliri miktnrı artan hareketi yürüyüş halindedir. Latin Ame
lir. çl çok fena bir oyun oynıyabi- kanları~ ~sıl bulaştıracağınızı da başlıca satıcısıdır vı:ı 1935 denberi Bre- halk arasında, tevzi etmek mevzuu ba- rikası için, gelecek seneler içinde hal-

t>u§es d" 11w sormak ıstcrım. 7.ilyanın müşterileri nrasında Almanya histir. Ilundan sosyal karşıklıklar çık-
1 
ledilmesi gerekli hnkiki problem or-

dının ° J.vı.ontpansiye, şu güzel ka- - Ah. Ah .. Şimdi işi anlamağa baş- hemen hemen Birleşik devletlerle mu- makta ve bu hal ekonomik kalkınmaya' ta Bınınarın te§ekkülüyle sosyal muva-
baJısed tıpkı elmas ve pırlantalardan lıyorum. savi bir mevkie çıkmıştır. Fakat, diğer zar:ır vermektedir. 1 zenenin tesisi. servetin daha adil bir 
~tı ~:_ rbi ö!Umden dem vurmasına - Sizi harekete getiren intikam his- taraftan, harptanberi kıtaların araların- Bir zamandnn bı:ri. ekseriyetle melez- şekilde tevzii ve toprağın daha gcniı 
dinkd' oy ediği sözleri titriye titriye sini başka birinin kalbine sokabilmeniz daki ınüncısebetlerde vukua g •'fon inkıta !erden mürekkep olan orta sınıf, ve ölçüde dnğıtılmasıdır .. 
>'ord ı. ~a~sta düşünüyor gibi duru- de bu iş için kfJidir. neticesinde şimal ve cenup Amerikalnrı idealistlerle mahir tahrikçiler tarafın- ! Orta sınıflar problemi toprak mül-
fllıy0~ Yüz~de hiçbir değişiklik yap- Düşes titredi. Mırıldand~: arasında ticaret Avrupanın zararır. ola-' dnn i~lenen halkı devlet idaresine işti- l:iyeti problemine sıkı Bıkıya bağlıdır ... 
IÖ~Un u. Y.ıne bu soğukkanlılık içinde -- Biri. Evet biri. Nefsime s<.•yleme- rak çok inkişaf etm~tir. ırak etmek hakkını talep etmektedirler. jToprak mülkiyetinin dnha iyi tevzii için 

- ~~er~~. etti: ğe itimat edemediğim sırrı söyliyebile- 1912 den 1928 e ~dar, Birleşik dev- Bu hareket, aosyn.list mahiy~tt_c ol- bazıA te~ikle~ yapı~mıyor. ~eğildir, mk~t 
ltındu~ 1 

<lo Vnlovanın mahkô.m bu-ı cek itimada layık bir adamı nerede bu- Jetlerin lltin Amerıknsına yatırdıkları makla beraber, yıne de rnıllı kal-
1 
hatta ArJantınde bıle.teşncıler ekonomik 

- Öl" dan haberiniz vnr mı? ? • da V sermaye miktarı 428 miJyon dolardan !maktadır. Cenup Amerika3ında bil-
1
ve sosyal terakkileri kötürümleştiren 

Urne n.: Mad ? lnyım.. Bu adamın aynı zaman a- mil yük lmist' h p ·r·k k fi d k·'h b' d eh ı·k . . . 
- ~ ••u am. k d b .... k b. kini lm 3 milyar 625 yona se _ ır. Ce- nssn ası ı o yanusu tara arın a ·o ne ır er ey ı sıstemının mu-

%. \ret onu ben ölUme mahkOm et- lov:i:m. arşı a uyu ır 0 
a- mıh! Arnerikadaki ecnebt sermayelerin-1 cBeyau adamla cZengin> adam arasın-ıknvemetiyle karşılnşmaktadırlar. Şilidc 

sı .. ·.. . . .. .. . de Birleşik devletlerin hissesi 5 milyar da bir fark gözetilmediğinden bu can- halkın yüzde kırk biri ziraat ve hayvancı-tir; Su hUkmü kim yerine getirecek- - Kuçuk bır aşk, sıze boy le muthış dolar ve di~er memleketlerin hisscsl 1 tikapitalish harekete müphem bir ırk- ılıkla geçindiği halde Ziraate elverişli 
bir silahı tedarik imkanını bahşedebilir. d 1 ı ak takd'r dilm 1 .... _ j 1 k ··ı·· d k k d B . . ·· · · · - s· 2 milyar o ar o ar 

1 
e e.l\.u_- ç~ 1 temayu u .... e anş~a ta ır:. . ~ arazının yarısı nufusunun yuzde bınnın bUş ıı. Hem bu adam mevcuttur kızım. dir. · hıı kuvvetlendıgı takdırde tabııdır kl elinde bulunmaktadır. Bolivyada yüz 

~11...:;: d:rhal sarardı. .. :Qu defa Mari dö Montpansiye mos- 1936 ilk kanun~da Buenos-~iresde 1 beyazlnrın m
0

addi me~~aatleri. için za- bin ve hatta yüzlerce bin hektarlılc toprak 
de\'lltn . iillŞılacak bir sogukkanlılıkla mor kesildi. Göğsü inip çıkıyor, elleri toplanan pan-Amerıkan kongresınde B. rarlı bir mahıyet alabılır. Haklkaten bu mülkiyetleri nadir değildi. Toprak sa-

- s·edıyordu: 1 titriyordu. Birdenbire n6tzından bir isim Ruzvelt bir türlü harpçı huylarından temayüller kuvvetlenmektedir. hipleri, kendisi için muayyen günler :r.ar-
Ciı, l<,a ııe ~aziyeti anlatayım. Hanri dö ,fırladı: .. vazgecmiyen kavgacı Avrupa .karşısında Irki terekkübü dolayısiyle Arjantin fmda meccanen çalışmak mukabilinde 
lo"nzıın ~;~? dö Midiçlye Hanri dö Va- _ Jak! dedi. Amerika devlctlerlnln sıkı hır tesanüt-

1 
bunun dışında kalmaktadır. Fakat o da yerlilerin topraklan üzerinde yaşa-

~ 1 o UtnlinU bekliycceğini yemin le birleşmeleri lüzumuna isuret etmisti. •ba~ka ihtilaflara maruzdur. Köylü nu- malnnna mü.sande etmektedirler. Peruda eının Favsta yine mutat so8ukkanlılığiyle k · ı · d kad 1 ı 
1;_,t nıı_ ettl O da kralın kendıs' in1 ve- Fertler gibi avım enn e mu dc-

1
fus oehirli nufu!la nazaran atmış sene da k d y 

11 "Cl.ll "4<til ilnve etti: d h d d ayni sistem tatbi c ilir.. er i erin 
\' .. 10""' eyliyccegın ... 0 dair söz verdi. ratlarını tayin e er er şey en önce önce 72 • 28 nisbetin e idi. Bugün Lu d 

"l •q d Ev t P J-'1- K 1 t Jak · k 1 çalıııma usulleri son derece İpti ıı.idir .... " aha on sene, belki de yırmı· • se- - e' apas UK ı eman. sı- !ç nizamlardır. LAtin Ameri asının ne ·nisb t 40 - 60 olmuştur .• Büyük şehir 
..... J l .. k bilin. 

0

dd tli b
0 k1a ı ve be§ am önce cetlerinin usullerinin ay-btı tn~~ahilir. Altı ny da yaşamış olsa z sonme ıyen şı e ır aş vaziyette olduğun~. ve ner~ye doğru 1 toplulukl rında, yabnncı diller çok ca~- d. 

klı,_... bdet Kater·ın ı·çın· ,_a~dir. lhtı·yar seviyor. Sizin için o herşeyi feda etme- gittiğini anlamak ıçın maddi ve tnane•1 lıdır .• Aro.jo.ntinde çıkan 2820 mevkut rı- ni ır.. _ 
'ta r<: tUUJ bıl" ık __ ,_ l 1 •- Jl ı1 k Orta sınıfların ka}'llnşması, bütün 

Türk Hava kurumu 

Orta Anadolu yer 
ürünü 

kongresi açılıyor 
Ankara - Üretmenlerimi~in 

istihsal maddeferindeo Hava 
kurumuna v ermel< te olduklara 
yllıde ikinin daha düzenli, 
top'anabilmesi ve çe~itlerinin 

tesb ti esasları üzerinde ka
rarlar almak için Afyon, An· 
kara, Çankırı, Eskişehir, Kay
seri, Kırşehir, Konya, Kütah
ya, Niğde, ve Yozgad v liyet
leriyfe kazalarından !leçilen 
delegeferin iştirakiyle yaran 
~aat 16 buçukta Türk Hava 
Kurumu merkez binas10da bir 
kongre toplanacaktır. Kongreyi 
Ankara vali ve belediye reisi 
B. Nevzad Tandoğan bir nu· 
tukla nçacaktır. 

ihracat kontrolörleri 
kursa gelecek 

Dün Ekonomi Bakanlığında 
Teftiş heyeti reııı B. Hüsnü 
Yaman 'an Reisliğinde iç tica· 
ret genel direkt5rli Mümtaz, 
muavini Cahid, Tiirkofis reisi 
Burhan Zıhni, ve muavini Ce· 
lil komisyon halinde toplan· 
mış'ar ve ihracatın kontrolü 
işlerinde çahşacak memur nam· 
ıetlerioi seçmişlerdir. Seçilen· 
fer 26 kişidir. T cmmuz b:rde 
lzmirde açılacak kursa iştirak 
edecektir. 

AÇILDI 
? •-,,ı u fırsattan istifade ederek Şay- ğe hazırdır. Siz onun kalbine her tilrlü servetlerinin nnçosunu Ç a ... J.<U\; a- salede 2 7 muhtelif lisan r.u an ma ta- j 

°"•<ıa ... _ ı 75 • ı 1 t 7 · dünyada olduğu gibi Latin Ame-li.,;k~d"'1 :Yok edı.lmcsm· e çalıştıgı" gı'bi kudret ve kuvveti vermeğe muktedir z.ımdır. dır.. Bunlnnn 26 ı spl\nyo ca, sı 
-..ı..ı Am ·k Birl ik d l l A 16 t T rikaaındn da, otarııi hadisesine bağlı- ı Düoyamn en meşhur ed~,. e Ortadan kalkmanız için icap olabilirsiniz. Utin crı ası eş :v et ~ v-, Almanca, ı 7 ai Arapça, sı ngl ızce, .. . , 

1 d ·• tedb' l . _Zavallı dostum!. rupa ar:ısında mutavassıt hır mevki dokuzu Fransızca, altısı Çekçe, altısı Leh: dır. ~fubadele cercy~nla~ında mth~- ç PJ •ı 

• 

e "a2:i ırcrı hnzırlıyacaktır. Şu hal- -Sizi tahkir edenin ölUmünil ister işgal eder, çünkü onların başlıca ham çe,beşiPortckiz e.dördüHırvatça,aynılzenenınbozulınasıveışlcıınynvaşlnmn,,~ eşme aı arı 
~,~~

1

. •çddır. Yn ölccok veya öl- ırusiniz?. madde knvnağıdır. Dünya lstilı.'3Une lmikda,da Kaıalonca, avni mikda.da fa- liitin Amcrikası memleketlerini kencb Hayat, istirahat, eğlence, 
......., C . •nız. lkisinden birini seçiniz. • . nauıran la.tin Aınerikasının bazı mad- meni ve Litvan ve Japon dillerinde, iki kabuklarına çekilıncğe mecbur etmiştir. tabldot ve alakart nefis ye· ı:. uzcl büı:::es t••-~..ı· - Evet ıstiyorum. 1 h . hsa1 i b 1 .• B 1 G.'ınrUk 1 h. . ltı d 
-1:a\'sta ,.. h .. n:uı: . . • • • • de er ususuncıa ıstı n s et eri şoy- Felemenkçe, ayni mikdarda u garca, u sınır arının ımayesı a n a , ki . k·ı 

'llratı nefes nlmadan söyleniyor ve - Bıraderınızın kral olmnsını ıstiyor le gösterilebilir: al,.ı % 95 knhve % Yunanca Macarca Rusça, Ukranyaca, cndlistrileşme orada yeni hamleler y~p- me er ve ıç 1 er. 
c <:ev · ' F d b

0 

• • 1 s- ' ' FiatJerde her seneye ııis-...... \' ap ıstiyordu: musunuz. ransa sarayın a ırıncı 0 
• 8,5, kendir tohwnu %57, gilınilş "'{, 44, lsveçcc, ve Cnlce, bir Romence ''e bir tı. lhti~·aç hissedilen ve döviz kıt;lı~ı 

latna1c ~kıt geçiyor. Derhal icraata baş- ınak, sizi tahkir edenleri terzil eylemek, kamış şekeri % 40. knkao % 30, baklr Esperantocn. dolnyısiyle hnriçtcn gctirilmiyen ma.m\tl- betle yüzde kırk tenzilat. 
dut ~dır. Eğer bir saniye tered· biraderinizin saye~inde ihtişam içinde % 25, mısır % 20.5, kalay % 19, petröl ı Drczilya ile Şüinin s'iyasi jstikbali }eri yerinde yapmak icap ediyordu. 1 Her gün sa~ıah ve akşam 
e eı:erseıuz mahvolacağınızdan şüp- nüfuzunuzu yürütmek ister misiniz? % 16.51 pamuk % 9.5, v.s. Diğer taraf- üzerinde de ihtilü.1 tehlikem dolaşmak- Otarşi lehinde ve aleyhinde olanlar yeni konforlu otobüslerden 
- oı'.ı'lnlz. - Evet Jslerim! tan cenubi Amerika akar su ve ?"~- ı tnd1'. -Brnzilyada OT~·~·~ . ve poli•in birblrlerlyle mücadele ede du1"Unlar, istıı:;t:.:d ilir. _ı =3 ..!.!! 58) 

dti.trnekr ilrınck! Şu ellerimle adam öl- - Öyle ise sadık ve itaatlı ol kızım. layanl~rında dUnya .. su kuvve.tleı;ın.ın kontrolu cKurtnncı mlllı bı~lı~> ecre- Jatin Ameı·ikası devletleri heyeti umu- il 
1 

*& "" 

~ . Oh! Bunn c~aret edemiyece- Haydi şimdi git .. Hemen harekete geç! ~ l2 sınc sahip oldugu he.sap edilmiştır. yanına daha uzun zaman hak.im olaca- miycsi clirije ekonomi diye adlandırı- H İ ) k h 1 
Sö.zl · d lr, im ı Fakat bugünlük bu imld\nlann yalnız ğı ıüphelidir. ŞiJide bir halkçı cephe- Iabilecek olan tedbirler almaktan geri 1 em 53 ) ) em ......., lia erım en as a ayrı a. B 

"113.ı,n lbu)ti Yalova şu güzel başınızı Düşes başının döndüğil,nil hissederek % 1 inden lsUfade cdllmelrtcdir .. 1935de nin teşekkülü ancak hükümet dışı kuv- kolmndtlnr. Du hususta mutlakıyetçi k • J k 
~ "el ~tı~ı altında yere yuvarlamak- söylendi: dünya ticaretinden lfıtin Amerıkasının vetler tnrafındnn önlenmektedir. Bo- devletlerle demokrasiler arasında bir J r a ) 
~ gı-" Qnnııyecektir. Beyinsiz.• - Oh Mndam; kimsiniz.? Elinizde hiss"si ithalat itibari) le yüzde 

6
:
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ve li':ada, toprak ve iktidar beyazlann prensip ayrılığı görülmemiştir. Her ta- Darnğaçta tramvay caddesinde 
O itqcl0tnıeğe llluktedir olam;a:i~~~! bUyük bir hakimiyet varmış gibi konu- ve ~hracat iübnriyle yüzde 9·6 idı. t?- clmde bulunurken, nufusun yüzde 3o rafta, muhtelif derecelerle, ihracat ti-1 108 numaralı kilrgir iki katlı ve de
l! ar ş l r:cat e. mtcası n.rasında ham maddelcrm n~ tevkil eden melezler bir orta sınıf teş- careti feda edildi. Arjantin ziraatçilc:-i rununda elektrik tesisatı, kum-Ctj • ey er Yaptınız, bu işte o kadar şan, diişüncelcrimi altüst eden, sesinizi n b t % 80 lir k J tın ı d. ı B f d - 1 
t &ittiniz k . di kalbimin Ui derinliklerine kadar nüfuz ıs : ı o c • '. c c tte ır er u sını git gi e in- hususi bir devlet organizması şeklinde panya suyu ve telefon tesisatı, a}TJ t.'çllıi§ ol~- ı şım · her şeyden vaz- Munakale vns.ıtaları seneden .s. ene- k.·.ışaf . etmekte, ve batta <inha bir nesil bir buğday ofisine tabi oldulnr. Ken-1 ca burgu SU"'UDU havi z.emin t:to:la dn...c ~ız · d' kad ettiren siz nasıl bir io.>ansmız? fnka ğ b k ül et · J -Y ...-~ı u ' şım ıye ar yaptık- ye < .t n ır u: ~ette ~ e~ - oncesme kadar ancak bcyazlam açık dilerine asgari bir b ğday fiati garanti şenmiş iki yazıhane ve lağım ve h ·~ti~ nutturrnak imkan.sızdır. Gi- - Ben, size gizli Konklavın gönder- mektedir; daha ,ıı.W:uz edilmemı~ mın- olıı.n hükümet memurlul-Jnnna intisap edildi. lası mevcut müceddet hır depo hem ~ bı..:_. lllUcadele mutlaka iki taraf- diği, kilisenin mukadderntma ihanet takalar vaıdır ve hır kısım arazıde do etmelltedirler.. Peruya gelince, iş adam- (Le l,fois nıecmuasından) 
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k • 

1 
kir 

1 
ktır Yeni ü-

'k ~"'lın ol" .. d d' kat v• in. t bilin satı ı \ e ıem a ı . ..... tğer ti .. umu ile nihayet bulacak- eden Sikset ile milcadelc için gon er ı- alınır veya eşegın Ycı:. 1 kokıfom?. .. -- man teşkilatı Şehitlere nakledilecc-
di. 'l'ı' b ... Çuncu Hanri ve Katen·n do" ğ~ sözleri Allahın ilhamından ibaret ası uzun zamana muteva gorun- n.:::nya Boks . şampı·yonu 1 k l . b ~ .. mektedir ı t ı 1lar lt da 85 M ğindcn istikbali par n o an ış u ı ko'-· ışıc ınnhvolrnnzlarsa, Giz. ai- bulunan bir zatın vekiliyim. Den Pa- mil ." ş e blul şaık a ın balı;.. depo müsait şcraitle \•erilecektir. h "'Unde k b. · · F yon ınsanı es eme mevzuu ... -
il ' n ·urban edilecektir. AI- pas ırıncı avstayun. tir. K 1 k ? Tnlip olanlar depoyu Darağacında ~dı... ladık gUzclim. Artık bMınızı Düşes büyük bir korku ve heyec :n Ek ı•m o aca tır e ısplrto depo memuru B. Tevfik va-.. Siıt ~ • kl onomik buhran nihayete ermiş sa-
il dud.,ı ..• ırı altır.a koydugvunuz za- içinde kndının yUzilne baktı. Dır i 1 bil' 1 sıtasiyle görebilirler. Pazarlık ve şc-......... yı a ır. Ticaret istatistikleri hayır ı 
umu d' ~:ınızda belirecek son te- adım geriledi. Dizlcıi büküldü. Hayret bir inkişafı knydctmcktedir. Fakat rait için de Arap fıhru Mekke yoku-

l)u li§Unerek gidebilirsiniz. içinde yerlere knpandı. Favsla ona doğ- sosyal sahada cenup Amerikası bir buh- Şameling diyor ki: F arr ile yapaca- şu 24 numarada B. Avniye müra-
...... 'f?.~ k~ndinden geçerek mırıldandı: ru yürüyordu. Onu ~·avaşça yerden kal- ran geçinnektedir. caat ed bilirler. Alsancakta eski 

i il' Söz M d dırdı. Ve alnından öperek dedi ki: 1\11' }J\ ld k .. • go"sterecek karakol merkC'zi arkasında 135 met-i ..... Ya"' .... ~ a am. Tek bir söz. Her 'J.a um o uğu gibi lıitin Ameri ası- gım maç şamplyOnU 
,,, t'·••aı,:a h B d f re arsa inşaat mnlzcmcsiyle birlikte "' Uı'bı ı ~rıf b~~ll'un. Fakat ben .. Be- - Haydi gidiniz yavrum.. un an nın nü usu üç renklidir. Yani beyaz, 
"- <u ... IılCık N sonra benun· hır· mcle<f'm olncaksınız. kınnızı · h kl-__,- kkül' der I..ondraı 28 (P.S) - Geçen sene Nev- vanı üzerinde iddia yürütmeğe hak- satılıktır. 'faliplerin yine Mekke }'O-v , " mo ... asıl... .., ve sıya ır • w-w.ı.n teşe e · k di k d 
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- " s:ı•- k uk S 1 b k b ı h yor ta ,Toe Luisi nak-avt suretivle mngv - kırn vardır. Fakat niyetim bu değil 'r. ·uşun a numarn a . Avniye "'\'11 1 'k "'11
C üz.ere koltuktan kal- Düşes kendinden geçti. Bir çoc • osya a ımdan en iptidai ka i e a- J 

' · ı-a t d d lılp eden ve o zaman dünya ~..,mpiyo- EylUl nyında hu kndar gıpta edilen hu müracaatleri. İiak·k r Yerine oturdu· gibi itaat ederek geri geri çekildi Dı- ya ın nn sen ikalizmc kadar insan evo- r-

eı 
1 

aten k · . . luSyonunun bu··ıun dn....,.elerı· mevcut- nu ol<µı Brnddok ile knrş~a mu- ünvan iki boksör :ırasında mücadele · nrarınızı vcrdınız mi? şarıya çıktı. ... ..... afiak 
_ Bitmedi _ tur. Muhtelif demokrasi şekilleriyle be- v olamıynn Alman şampiyonu 

---...;;;;;;;;-..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-:=-..,.;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;~-.-===::;;;::;;;;;;;;;;;;~~~~~iiiiiiiiiiiiiöiiôiiiiiiiiiiiiiiilP rnber feodal rejim ve vahşetle yanyan:ı Maks Şıneling bu sabah Londrada idi. 
yaşamakta devam ediyor. Brezilyanın Dilnya boks şampiyonluğu hakkında 
bazı kısunlarında nüfusun yüzde 80i şu beyanatta bulundu: kELYİllATDR 

mevzuu olacaktır: Tommi Farr ve be;,1. 

Bu mücadelenin galibi inkar cdilenıi
yecek surette biricik dünya ,şampiyonu 
olncaktır. 

okuma yazına bilmez. Arjantin ve Uru- - Joe Luis benim tahmin ettiğim 
guay gibi en münkesif memleketlerde gibi Braddoku nak-avt suretiyle mağ- MAÇ HASILATI BtR MlLYON LIRı\, 

• !Up et · '· B k Maks Şmelingin mannccri olan Joe bile okuma yazma bilmiyenlcrin nisbeti ınışllr. unn pe • memnunum. 
Zira b ks h kk d k 'rü 1 · · h• Jakobs sevinç ıçindedir. Diyor ki: % 15 ilıJ. 20 yi bulur. Ne de olsa, umum 0 a ın a i go ş erunın a-

'BULUNHAYAH EV KASASI' ... 

,~, 

nüfusuıı ancak 111,0 2S ita 30 nu tec:ki1 1tı. isabetli olduğunu göstermektedir. Be- - Joe Luis dünya ş>mpiyonluğunu OLHA"AJf BANKAYA-BEN7.ER. ır • t ı.._L ş ling h b 1---- t Hak'ki " eden beyaz ırk birinci safı işgal e~ nun auuunim Jak Demsey veya Jak me esa ına .ıuu.c.ınmış ır. ı 

Mikrop hıraıı:da" faha korkuludu~ 
Paranızı kasada sakladıtınız clb• 

.ı ~eceklerlnlzi d.,1 

•ofuk hava dolaplarında muhafaza ediniz. 

. "'\ 
\,.ı defa az l~le:nekleı .. 
aynı r ndömanı veren,, 

r•ılne •otuk hava dolaplart" 

tir ve miidir sınıflar halkı mutlak bir Johnsonun taluninlcrinden daha doğru şampiyon Şmelingdir. Maç hasılatı 748 
şekilde ve hnmen diktatörlükle idare çıkmıştır. Fakat Joe Luisin dünya ağır bin dolardır. Tam 62.000 seyirci otur
etmişlerdir. Halbuki, harptanbcri iki sıklet şampiyonu Unvanını takınması dukları mevkil<'rın ücretini ödemi;ıler
yeni şekil ortaya çıkmış ve buhrandan- beni lakayt bırakır ve onn mcydnn oku- dir. 
beri genişlemiştir. Renkli milletler ve mağa gitmek niyetinde değilim. Alman boks führeri doktor Metze.ner 
melezler pasif hallerini tcrketmişlcrdir Benim noktai nazarımca o dünya şaın- de şu beyruıntta bulunmuştur: 
ve mildir sınıfların iktidarı mukavemet- piyonu obmaz, çünkü bir sene evvel - Şimdi Şmelingi hakiki dünya şam
lerc ınnruz kalmadan icra edilememekte- onu, hcın de sarL"ı ve inkarsız bir şc- piyonu telakki ctnıeğc hakkınuz var
dir. . kilrfo, ınağ!Qp ettim. Zaten dünya şaın- dır. Öyle umnrım ki beynelmilel boks 

Latin Ameriknsiyle şimal Amerikası piyonu ünvnnı meselcsi cylul nYJnda federasyonu Furr - Şmeling maçımn 
b . tasfiye edilebilecektir. arasındaki türlü farklara rağmen, ır bütün sınıflar için diinya şampiyonluğu 

devri karakterize eden cereyanların Dün Tommi Farr ile karşılaşmak için maçı olacağını ilfin edecektir . 

h.3 1 - 10 

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 
iki senedenberi dahiliye mil· 

tabassıshiznı ifa etmekte oldu
ğum Alsancaktaki Sent Antu· 
vao hastanesinden baıı sebep· 
lerle ayrıldım. Bund11n böyle 
hastalarımı Pazardan mead 
her gün sabahtan akşama ka
dar ikinci Beyler sokağındaki 
81 numaralı muayenehanemde 
kabul edeceğim. Hastanede te· 
davilerine lüzum görülenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok
tor Sadık Ahmet Sıhhat evin· 
de,, Hastane ücretiyle tedavi 
edeceğimi sayın halka ilan 

S A
1

İ-ı İB INeiiyN ~tE S J 

her tarafa nUfıız ettiği görülmektedir. bir mukavele imza ettim. Tommi Farr FAK1R IlRADDOK VE ZENGlN LUt7. 
Llilin Amerikasının kendi has demokra- bugün Avrupanm en iyi boksörüdür Bir milyon lira hasılat temin eden 'bu 
sileri de Amerika ve Avrupa ile ayni ve halen ağır sıkletler arasında belki maça Brnddok fakir ola~k çıkmıştır. ••••••••••••••••••••11 .. ••••••u••••nn•• 
problemlerin karşısında bulunmakta- en ziyade göz.e çarpan adamdır. Ve fakir kalması çok muhtemeldir. 

ederim. Telefon: 3315 

'r ız~u~ A R T H u R v E T T E R 
btNo.ı\ . - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

·Mıebtnet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Gnler 
~LADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

dır. Hakikat şudur ki orta sınıflar gün- Ben şunu iddia ediyorum ki dünya Zira hasılatın yüzde ellisi ona ait ol
den güne daha dişli olmaktadırlar. İrk- şampiyonu ünvnnı yeşil masa üzerind~ makla beraber borçlarını, maneceri
lar karışmaktadır. Önce yabancı va- değil, ringde kazanılır ve bütün spor- nin hissesini ve diğer mnsraflan öde
ziyette knlmış olan göçmenler şimdi cular benimle ayni fikirdedirler. Ben dikten sonra elinde mühim birşey kal
yerleşmişler kendi menfaatlerinden Joe Luisi mağlOp ettlın. Şu halde on- mıyacaktır. Joe Luis ise esasen zcngin
ve kuvvetlerinden şuurlanml§lar ve dan evvel benim dUnya sampiyonu ün- di ve şimdi bir kat daha zen~ olacak-

tır. 

Joe Luis 13 Mayıs 1914 de doğmuş• 
tur ve şimdi 23 yaşındadır. 1915 sene• 
sinde Jess Vıllard tarafından zenci 
Jak Johnsona karşı kazanılan zaferden 
beri siyah ırka mensup boks dünya 
Pn\Pi~·onu cıkmamıştı. 



J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı • Borsa sarayı 

karşısında: Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cins el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi· 
natl; olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

Dosya 35/202 
Kemalpaşa lcra Memurluğun

dan: 
Karamanın Göçer köyünden 

Hüseyinle müşterek ve mü
teselsil borçlu 11f atiyle 1200 lira 
ve masraf borçlu Armutludan 
kasap Ahmet oğlu Mehmet ve 
karısı Gülsümden temmuz 931 
tarih ve 35 numaralı tapu kay
diyle Gülsümün namında kayıtlı 
6500 lira için oğlu Mehmede bi
rinci 1500 lira: için Ali Fehmi ka-
rısı Fitnat ikinci derecede ipotekli 
iken 6500 liralık birinci derece
de ipotekin terkini sebebiyle bu 
borca hacizli bulunan alan kıran 
mevkiinde şarkan oda başı kızı 
Fatma garben sarı oğlu Mehmet 
şİmalen kadı oğlu Mehmet Ali 
cenuben Ahmet hoca bağlariyle 
mahdut kayden 4 dönüm halen 
sekiz dönüm genişliğinde içinde 
1 O senelik aşı çekirdeksiz üzüm 
çubukları ve kenarlarında 27 bü-
yük aşılı zeytin ağacı bir armut 
bir yemiş ağacı şamil 1000 lira 
muhammen kıymetli bir kıt'a ba~ 
ile yine ayni tarih ve 36 numara 
lı tapu kaydiyle Gülsümün na
mında kayıtlı Armutluda lzmir 
caddesinde sağı oda başı oğlu 
Hasan ve demirci Süleyman ve
resesi solu Ahmet ağa hanesi ar
kası 31 Hüseyin ve hemairesi ha-
nesi cephesi demirci Mustafa ha .. 
nesi tarik ile mahdut evin garp 
cephesindeki kapıdan girilince 
havuz ve kuyu ve iki kaysi iki 
4eftali bir erik bir asma ve muh
telif gül ağaçları şamil avlu ve 
bahçenin iki taraf ta iki kısım eb
niyeden solda yani şimal cephede 
tahtani bir sofa iki oda fevkani 
bir sofa iki odayı kireç harç taş 
ve tuila ile inşa edilmiş bir kı
sım ebniye olup bu kısmın şimal-
deki caddeye açılır bir kapısı 
mevcuttur. Diier kısım ebniye 
sağda yani cenup tarafta yeni in
şa edilmiş henüz sıvası yaptırılma 
mış fevkani kısımda iki oda bir 
aralık tahtani kısmında iki oda 
ve çatı harici bir mutbah ve bir 
hamamlığı ve ebniyenin arka kıs-
mında beş altı merdivenle cıknı
ca ufak bir avlu olup bu avludan 
şarka açılır bir kapıyı şamil ta-
mamı 4500 lira muhammen kıy
metli bir bap hane satılmak üze-
re müzayedeye verilmiştir. 4/8/ 
937 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 11 - 12 de yapılacak 
birinci arttırmada teklif edilecek 
bedel muhammen kıvmetinin yüz
de yetmiş beşini bulduğu takdir-
de ihaleleri yapılacaktır. Nok
~an bir bedel teklifi halinde müş
terinin mülzemiyeti halci kalmak 
şartiyle arttırma 15 gün uzatılır. 
19/8/37 tarihine rnüsadif per
şembe günü ayni saatte yapıla
cak ikinci arttırmada teklif edi-
len bedel muhammen kıymetinin 
yine yüzde yetmiş beşini bulma-
dığı takdirde satış dü,ürülerek 
2280 numaralı kanuna tevfikan 
borç bes sene taksite bağlanacak
tır. Dellaliye ve resmi ihaleye 
müteaJlik pul paraları ve ferağ 
harcı müşteriye aittir. Almalc is
teyenlerin muhammen kıymetine 
göre yÜzde yedi buçuk nisbetin
de teminat akçesi veya sağlam 
milli banka rnektubuyle ihale va
kitlerinde Kemalpaşa icra daire
sinde hazır bulunmaları ve bu 
mülkler üzerinde bir güna hak 
ve alacak iddiasında bulunanla
rın 20 gün zarfında vesikalariyle 
birlikte icra dairesine müracaat-
leri aksi halde tapu sicilile hak
ları sabit olmıyanların bu gibi 
alacaklarının paylaşmadan ha
riç tutulacakları ilan olunur. 

2156 (1198) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket hastanesi dış tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kenıal Çctindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başfıyarak 

Beyler· Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 
~~ı:r_z;~rn 

iLAN 
35/589 

Molla Hüseyin oğlu Azmiye 
(1300) Jiraya borçlu yukarı kı-

zılcadan gül Veli oğ'u Ali ve 

karısı Ayşenin bu borçlarından 

dola ı haciz altına alınan 
31-3-937 tarihli 108 numaralı 
tapu kaydiyle Ayşe namına 

tescil ettirilmiş olan evran gölü 
mevkiinde vaki şarkan hacı 
Şemseddin garben biraderi Nuri 
şimalen tariki am cenuben ha
fız Şemseddi~ bağlariyl~ mah
dut 7352 metre murabbaı bağ
daki 100 lira muhammen kıy· 
metli Ayşeyc ait kırkta altı 
h!sse çekirdeksiz üzüm bağı ve 
ayni tarih ] 09 numaralı tapuya 
müstenit Ayşe namına tescil 
ettirilmiş olan gene evran göfü 
mevkiinde şarkan hemşiresi 
Gülsüm veresesi garben Nuri 

şimal en kahya bir~deri M thmet 
ve lbrahim cenuben N.f çayı 
i'e mahdut 3 hektar: 2165 
metre murabbaı bağ ve delice 

ve yeni aşıdaki Ayşeye ait 
730 lira muhammen kıymetli 

40 da altı hisse ve ayni tarih 
110 numaralı tapuya müsten·t 

ve Ayşe namına tescil ettiril
miş olan taşlıca mevkiinde şar

kan biraderi Nuri garbe.ı tarik 
şi:nalen tarik cenuben hemşi

resi Gülsüm veresesile mahdut 
bir hektar 1028 metre murab-

baı bağ ve ku!esindeki 180 Jira 
muhammen kıymetli Ayşeye 

ait 40 ta altı hisse bağ ve köy 
içinde ayni tarih 112 numaralı 

tapuya müstenit ve Ayşe na· 
mına tesciJ ettirilmiş o~an dört 

tarafı yol ile mahdut ve fev· 
k~rni 10 oda bir salon tahtani 

ahır, kahvehane, bakkaliye 
dükkanı ile mağaza da Ayşeye 

ait ve 375 lira muhammen kıy
metli handaki 40 ta altı hissesi 

satılmak üzere müzayedeye ve
r;Jmiştir. 

4-8-37 tarihe müadif Çar
şamba günü saat 11-12 de 

Kemalpaşa icra dairesinde ya· 
pılacak birinci artırmada tek· 

lıf edilecek bedel muhammen 
kıymetin 100 de 75 i bulduğu 
takdirde ihale edilecektir.Nok
san bir telilifi baJinde müşteri
nin mülzemiyeti baki kalmak 
şartiyle artırma 15 gün uzatı
lacaktır. 

l 9-8-37 taı ihe müsadif Per· 
şembe günü de ayni saatte ya· 
pılacak ikinci artır:nada teklif 
edilecek en son bedel muham-

men kıymetinin yine yüzde 
75 i bulmadığı takdirde 2280 
numaralı kanuna tevfikan satış 

düşürülerek borç beş sene tak
site bağlanacaktır. Almak is-
tiyen!erin ihale vakitlerinde 
yüzde 7 di buçuk nisbetinde 

teminat akçesilc dairede hazır 
bulunmaları ve fazla izahat is-

tiyenlerin bugünden itibaren 
açık bulunan şartnameyi gö
rüp tetkik eylemeleri ve bu 
mü.kler üzerinde bir gfına hak 
ve alacak iddiasında bulunan· 
!arın 20 gün zarfında vesika
larile birlikte daireye gelmeleri 
aksi halde hakları tapu sicili 
ile sabit olmıyanfarın paylaş· 

madan hariç tutulacakları telJa
Jiye ve ihale çekilen pul ve mas· 
rafların müşteriye ait bulunduğu 
ilan olunur. 2157 (1196) 

!ZMfR BELEDIYF.S!NDEN : 

l - Bayındırlık aabasında 
Tevfik Rüştü Aras bulvarın· 
da Montrö meydanından 
itibaren iki yüz metre 
uzunluğunda lağım yapılması 
işi 9-7-937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin keşif bedeli bin 
dört yüz liradır. Keşif, şartna· 
me ve planı yedi kuruş muka-
bilinde baş mühendislikten sa
hhr. iştirak için yüz beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 

ile söylenen ~ün ve saatte en· 
cümene ~elinir. 

2 - Parklara konulmak 
üzere beheri on üç lira seksen 
yedi kuruştan iki bin ~eksen 
lira elli kuruş bedeli keşifle 
vüz e!li adet kanape vaphrı· 
Jacaf<tır.Ac1k eksiltme ile ihalesi 
9- 7-937 Cuma günü saat on 
altıdadır. Keşif, şartname ve 
p!am baş mühendislikten be
delsiz olarak verilir. iştirak için 
yüz e!Ji altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
tt!mİnat mektubu ile söylenen 
gün ve s::ıat e encümene geli· 
nır, 

?.3-26-30-3 2034 (1134) 
1 ·-Tilkilik caddesinde Fa-

ik paşa parkından iki bin met

re murabbaı yerin bir senelik 

kirası baskatiplikteki şartname 

veçhile 13 - 7 - 937 Salı günü 

saat on altıda açık artırma ile 

ihale edilecektir. Şartnameye 

bağ:ı keşif mucibince 684,17 

liralık bir hela kiracı tarafın

dan yapılmak şartiyfo senelik 

kira bedeli muhammeni yüz 

liradır. lşliran için 59 liralık 

muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte 

encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası. 42 lira 

bedeli muhammenli ismet paşa 

bulvarında Hasan Hoca !oka

ğında 14 sayılı arsanm bir 

senelik kirası başkatiplikteki 

şartname veçhile 13 - 7 • 937 

Sah günü saat on altıda açık 

ıı1rtırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için üç yüz on beş ku· 

ruşluk muvakkat teminat mak• 
buzu ile söylenen gün ve sa· 

atle encümene _s.('elinir. 

26-30-3-6 2104 
Cinsi 

Jzmir demiri 
Larr.a demiri 
35X6 

miktarı 

4000 ki. 
200 " 

Çember demiri 100 ,, 
2SX5 
Yuvarlak demir 100 ,, 
8XS 

(1170) 
Fi atı 
L.K. 

13,50 
13,50 

15, 

13,50 

Poyra yerli ma:ı 100ad. 1 00, 
50 No. 

15 " 23 00. 

lzmir Birinci icra Memurluğun
dan: 

Hendekçizade Mustafa Nu
rinin Etem oğlu Vedattan ödünç 
aldığı ve mumaileyhin de Ciliv' e 
temlik ettiği paranın temini isti
f ası için birinci sıra ve derecede 
ipotekli bulunan lzmirin Ahmet 
ağa mahallesinde Sabuncular so
kağında 3/5 numaratajlı ve 231 
ada 8 parselde kayıtlı ve 3 numa
ratajlı kısmı müstakil depo ve 
içinde sekiz adet gayet büyük de
mirbaf yai kazanı bulunan ve S 
numaratajlı kısmı sabun fabri
kası olup tahtani kısmında de
mirbaf olarak bir demir tulumba, 
bir su dürbinası, bir büyük, bir 
küçük iki ocaklı kazan, bir be
ton havuz, yağ için bir demir ha
vuz mevcut olan ve beş numaralı 
depo ve sabun fabrikasının fev
kani kısmı da beş numaratajlı 
fabrikanın mütemmimi bulunan 
ve isimleri yazılı demirbaş tu
lumba ve kazanlarla birlikte altı 
bin lira kıymeti muhammineli 
gayri menkulün dörtte bir hissesi 
2/8/937 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 11,30 da acık art
tırma suretiyle satılığa çıkarıla
caktır. Bu arttırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde en 
çok arttıramn taahhüdü baki kal
mak tartiyle satış on beş gün da-
ha uzatılarak 17 /8/937 tarihine 
müsadif salı günü saat 11,30 da 
icra edilecektir. Bu arttırmada 

dahi satış bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en çok attırana 
ihale olunacaktır. İşbu gayri 
menkul üzerinde her hangi bir 
(lekilde hak talebinde bulunan
lar işbu ilanın neşri tarihinden 
itibaren yimi ı?Ün içinde ellerin
deki vesikalariyle birlikte dai
remize müracaatleri I&zımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicilile 
sabit olmıvanlar paraların pay
laşmasından hariç bırakılacak
lardır. 22/7 /937 tarihinden iti
baren artname herkese açık bu
lundurulacaktır. Yüzde iki buçuk 
dellalive müşteriye ait olup mü
terakim vergi, t~nviriye ve tan
zifiyeden olan belediye rüsumu 
ve vakıf icaresi arttırma bedelin
den tenzil olunur. Arttırmaya 
i tirak etmek isteyenler yüzde ye
di buçuk pey akçesi veya milli 
bir bankanın itibar mektubunu 
hamilen 937 /2157 dosyamıza ve 
icra dellalına müracaatleri lü
zumu ilan olunur. 

2155 (1201) 

Kulak, Boğaz, Burun hastıı· 

Jıkları miitahassısı 

Doktor Operator 

Sami Kula~çı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad
desi 992 Telefon 3668 

kuruştan 

nur. 

1-26 (481) 

satılacağı Han olu-

2163 (1200) 
Dingil yiirek 
marka No. 50 
Lama demiri3Xl 400 ki. 13 50 Cinsi Mıkdarı Fiati K. 

Kulak cıvatası 2000 aded 7 
it it 6X2,5 400 11 14, 

100X14 
Tek araba sustası 10 11 45 00, 

Kapak cıvatası 1500 ,, 
60X7 yürek marka.No.50 

Nallık 10X3 200 ,, 
3 çeyrek yuvar· 100 ,, 
lak demir 
12 milimlik yuvar· 200 ,, 
lak demir 

16
• Cıvata 40X9 1000 

15,50 tt 

Yarım ince somun 200 kilo 

14 50 
Somun 5X8 400 ,, 

' 3 çerek somun 100 ,, 
Rodela 5X8 300 

11 

3 

3,50 
40 
40 
40 
40 

Bir Gripin a 'mscıın evvel 

Istırabın ve ağrının en 
ıiddetJisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bi; kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

' ,, ' 5 cla~i~a 5 onra .... 

Aldıktan beş dakika so~.~.~ .... . .................................... 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

STOL 
BEYOGLUNDA , 

Bristol Oteb 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reaile bütün Eğe halkına kert• 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanları 
kendi evlerindeki rahatı bu-
lurlar. " 

Birçok buıuıiyetlerine ilavete 
fiatJar m llthİi ucuzdur. 

1 LAN 
ödemiş C. Müddeiumumiliğin~e,?, 
Ödemiş kazası ceza evinde mevcut mevkuf ve mahkurırııi 

beheri 960 gramdan 937 mali yıla içinde verilecek ekmek -;c 
Bayındır, Tire ve Ödemiş C. müddeiumumiliklerinde ıııerı 4 
şartnamede yazılı şerait dairesinde ve 2490 seyıh kaou1417 
ıncı maddesi delaletile 46 ıncı maddesinin R fıkrası ve ki•' e~ 
ve 49 uncu maddelerine tevfikan bir ay zarfında pazarlı rıle · 
siltmeye konulmuştur. Münakasaya iştirak etmek arzu e~6 30 
12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat . ' oP 

kadar Ödemiş C. müddeiumumiliğindc miitesekkil ko111'
5bd 

baş vurmaları ve şartnameleri de lzmir, Bayındır, Tire '/C r. 
miş C. müddeiumumHiklerinden almaları lüzumu ilan olu

9
n
4
u 

inhisarlar 

20 - 22 - 24 - 30 (2013) 19 

umum .. d .. ı .-:-g~ iiıt mu uru 
den: ,,t 

1 - Tütün denklerinin ambalajında kuJJanılmak üzerb,:d~ 
na:ne mucibince numune örgüsünde muhtelif e 
45450 aded beyaz çul pu.arlıkla satın alınacak!'~{i 6'' 

2 - Pazarlık 9 - 7 - 937 tarihıne rastlıyan Cu:na gu jode 
14 de Kabataşta Levazım ve mübayeat şube5 

3 
alım komisyonunda yapılacaktır. bede 
Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu 
ahnabilir. 88tt 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün "e : 0111i 
yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçerı 

yona gelmeleri ilan olunur. 
Çelik ana susta 200 ,, 
demiri 

45
• Çivi 8 ve 5 400 ,, 

santimlik 
17,50 c;;;;;;omiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---iiiiiiiiiiii;::;;;;;;;;;;~iiiliiiiiiiiii;iıiiiimiiııii;;;;;;;;;;;;:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;;.iiiiiiiiiiiii.--

50 lik kapela çift 20 çift 2 50, 
çifti 

Yukarıda cins ve miktarları 
ile muhammen bedeli yaz•lı de· 

mir malzemesi başkatipfikteki 

şartname veçhile 16-7-937 Cu· 

ma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile iha!e edilecektir. 

Hepsinin bedeli muhammeni 
bin sekiz yüz on beş liradır. 

iştirak için yüz otuz altı bu
çuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

30-3-7-10 2162 (1202) 
30 - 6 • 937 tarihinden iti

baren ikinci nevi ekmeğin ki· 
)osunun 20 para tenziJile 7.50 

Teker cıvatası 
7X90 

2000 adet 1,75 

Galvanizli saç 400 kilo 20,50 
8 numara 

Fırça be.vgir için 50 aded 50 
Kaşağı 50 ,, 14 

Yukarıda cins ve mıkdarile 
muhammen bedeli yazılı demir 
malzemesi başkatiplikteki şart· 
name veçhile 16 - 7 937 Cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme · ile ihale edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
sekiz yüz otuz dokuz liradır. 
iştirak için altmış üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

30-3-7-10 2161 ()203) 

Sahil Sıhhiye merkezi 
bibliğinden : 

lzmir Motörü için alınacak azami 225 asgari 150 ten~~:ı!ııf 
zin artırma, eksiltme kanununa tevfikan münakasaya k k aıe' 
tur. Talip 1crin benzinlerin evsaf ve şeraitini anlamArtırJSS' 
Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezine müracaatları. SO )it~ 
iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası oJ~o saat 5 
veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuma günu 
dairede toplanac~k komisyonda hazır bulunmaları. (1199) 

30-4-9-13 2153 ~ 
~ 

Devlet Demir yollarından : 1z t; 
Alsancak ambarında döküntü olarak toplanmış :

1is .. ~ ~ııt 
arpa ve Buğday bir ton palamut ve 145 kilo parnu ·nci İ!= eılııı 
tarihinde salı günü saat 15 de Alsancak garında 8 dı. e •tlj,;ıı• 
komisyonu tarafından satılacaktır. DelJaliye ve Beler

1! 3 t ıı 
alıcıya aittir. Eşyanın cins ve kıymeti hakkında ma u 
istiyenlerin Alsancak garına müracatları. ( 1t97) 

214~ 
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ratelli Sperco 1 N. V. F 1 R S A T Olivier Ve Şii. 
V A \~1• F. fi. \'an İ)cr Torbalı istasyonuna cıvar, LıMİTET 

apuru cntası z & c önünden tren beth geçen her 
Ray ALE NEERLANDAIS .ıCe ,o. yeri her türJü ziraata ve bah- , Vapur acent Si 

DEUTSCHE LEVANTE LlNtE h I' 'f ~ J • I' . 1 
r:- KUMPANYASI çe a ıne 1 raga e verış 1 ış en· BlRINCİ KORDON REES 
rrateUi HAMBURG miş, bir kıt'ada 419 dönüm 

. l'RttoN CHtOS vapuru 2 temmuzda be~- mıktarındaki Beyliktar!a nami- SINASI TEL. 2443 
lıp BUr vapuru 9 temmuzda gc- leniyor .. Hamburg ve Bremen lı- Je maruf arazi acele snhlıktır. Lllerman Lines Ltd. 
~larıg~ • Varna - Köstence li- manlarından yük çıkaracaktır. Taliplerin Güzelizmir hanında 

S\fE ıçın yük nlacaktır. AMERICAN EXPORT LtNES avukat Mustafa Enver Pekdin- OPORTO vapuru on temmuzda 
8J~~~~~ ORtENT UNtEN The Export Stcamship corporation çe müracaatları. 2-10 Liverpool ve Svanseadan gelip yük 

rı:ıUtci~ND motörü S tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- wm ••twıti çıkara~ktır. 
~antb'u,beklenmek~e olup Rotterdam ~a beklen~y~r. ~evyork ve Bnltimor DIŞ TABİBi POLO vapuru on temmuzda 
l~la g. -. Gdynıa ve skandinavya hmanları ıcın yuk lı:abul eder. ~ H ı • Londra, Hull ve Anversten gelip 
"> ... ,. rı ıçın yük alacaktır. EXECUTIVE vepuru 9 temmuz- a "k ık cak · d 
~\.ılUGA POLSKA AB da beldeniyor .. Nevyork için yük ı a ım er yu ç ara ve aynı :zaman a 

· · al caktır Londra ve Hull için yük alacalrtır. 
,.. Ltcııısr AN Kum2pan1 ytagı a AMERICAN EXPORT LlNES THE GENERAL STEAM NA Vt. 
'"lJıda L. vapuru em- Th E S h' . GAT!ON L TD. 
Cd . ueklennıekte olup Anvers- pe. xpAoktrt teamsSeıp ~o5rpof raltion j Avrupaya tetkik seyaha-

Ynia \'e O . ıre arması yrı e er er ADJUT ANT vapuru haziran so-
l'\ik ~lacakt antzıg limanları için EXCAMBION vapuru 2 tem- tine çıkmıştır. Ağustostan iti- nunda gelip Londra için yük alacak-
StRvıCE ır. muzda Pireden Boston ve Nevyorlc bınen hastalarıcı kabule baş- tır •• 

SlJÇE MARtTtME ROUMAIN için hareket edecektir. 1 hyacaktır. 
da "-i AVA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem- Birinci Beyle·r Numan za-
~laı, ~ : Cenova ve Manilya fi. muzda Pireden Nevyork için hareket de sokak N o. 4 

NOT : Vilrut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikJiklerinden me· 
auliyet kabul edilmez. 

y •çın Yiik alacaktır. edecektir. Telefon: •3453 1-15 J 
l ~ olcu kabul eder. SEYAHAT MODDET! -

l...:ı ~da)Q hareket tarihleriyle ilin- Pire - Boston 16 Gün • 
~ değ" iklikl Pire - Nevyork 18 Gün 
")et ~ erden acenta mes- SERVlCl MARtTIM ROUMAtN 

- Cicim sana Eczacı Kemal Kamil kolonyası getirdim 
- BeJli Hihil eczanesine uğramışsın .... 

[)lbt f etınez. . Bucarest 

J.'ttteJU ~ nıalUınat almak İç~ DUROSTOR vapuru 31 tem-
'l edibn ya~ur acentasma mu- muzda bekleniyor .. Köatence, Suli-

l'tı.EF eaı rıca olunur. na, Galntz ve Galatz aktarması Tuna 
_..... ON : 4142 / 4221 / 2663 limanları için yük alacaktır • 

.. _ • JOHSTON V ARREN LINF.S Ltd. 

D• H k. • Livepool iŞ e imi DROMORE vapuru 18 temmuz-

l L~uııa~ Nacı· ;,~~E~:s~ RUu lbrail limanlanna yük .ı.c ....... 
SOC. ROY ALE PON~ROtSE 

Danube Muitim 
1-f lf ORTA ÇSU DUNA vapuru 10 temmuzda bek-

•ok,~~talarını Birinci Beyler leniyor. Belpnul,Novi~,_d, Budaı>Cffe 
tder" 36 numarada kabul :=.:ti=v~ ~·~iyana liman-

S~ lD Ô~aab 9 • 12 DEN NORSKE M DELHA VS-
glcd LINGE OSLO 

Rand c~ .8~nra 3,30 • 6 BAALBEK motörü 23 temmuzda 
cvu ıçın telefon ediniz 

TELEFON 2946 bekleniyor. Pire, Dünkerk ve Nor-
liii::~~~~~~=--: veç limanlan için yük alacaktır. 

=······· • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
i Taze Temiz Ucuz ilaç ~ . . . . . . 
1 Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
• • 

l Sıhhat eczanesi ~ • • • • 

~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 
• • 
S Karş1sında : 
• • 
········· : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ş S. Ferit Eczacıbaşı 

p•nn· iF A ECZ.ANESi 
1 Rözl .. k u . 

Sıhbi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
l' Tıbbi mnstabzarlar 

•ıbb~t'tııotlar Derece] er 

Kolonyan "Gönlll"mO, Ba~ar çiçeğimi, Zümrllt damlasımı, Al
bn rüyamı, Fulyamı, Yasemınmi ? .• 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
diomiydi kokusundan tanı bakalam •••. , 

. . ........~ ' ' ·~ ·'\. . . . ' "· . -
~~ 

1 -~- ' -< 

Çi ç· ve hayva 
sahiplerin· n a
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihularını ve nesçlerini bozmayınız. 

fruran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarıfmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz b:ışı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı .h~~ret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve inekfe~u~ızın verdiği sütfio fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksımz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmn; ma
mulatı lımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

lzmir vilayeti 
lüğünden: 

Vili\yette bulunan damızlık aygırların yıJhk ihtiyaçlara o!an 
35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot on beş 
günmüddetle eksiltme usulile satın ahnacaktır. Bu miktarlar· 
dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbahnın Tepeköyüne 
9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ôdemi11e 5500 kilo arpa 360 kilo 
yulaf Tıren n MabmutJar köyüne 7600 kilo arpa 720 kilo yulaf 
ve 17700 kilo lıuru ot Bergama ya 270~ kilo arpa 360 kilo yu, 
laf 6000 kilo kura ot Dikiliye 2700 kılo arpa 360 kilo yulaf 
6000 kilo kuru ot Menemendeki depolara teslim edilecektir. 

Bunların muhammen bedeJJeri 2800 Jiradır. ihale tarihi 12 t~m
muz 937 pazartesi gDnD saat 12 ye kadardır. lstekJiJerin 210 
liralık teminat makbuzu ile ihale günü saat 10 da VilAyet da
imi encümenine f8rtnameyi görmek ve bu hususta daha fazla 
malümat almak iıtiyenlerin Viliyet Baytar direktörlüğüne ve 
Torbalı aygır deposu BaytarJığına müracaatları iJan olunur. 

~~ d . ihtiya~ıaArnerikan. Duş Jutikferi. Hulasa 
aırna tın hepsi her yerden çok ucuz 

l::r nıevcuttur. 

20 - 25 - 30 - 5 (2011) 1808 ,_. 
v ehoı·d 1 su tasfiyP- cı hazlarının 

t\,t lzınir ınüınessilidir. 
uıtt'I -
th ı i BeJ -d· . d ~ııt~".İfi Beı . e ıyes n en: 

·~ tı11 ·ı edı:ve . . 
it~- k 1 

t 1300 ~~ın elektrik makinasımn ihtiyacı olan 18000 kilo 
tıtıd~' arıJlllı 1

'0 ınakina yağı kapalı zarf usuliJe münaka-
ftrtn8~11". lst.~klilerin lzmir Bergama ve Dikili belediye· 

eyı ~orebilecekleri ilin olunur. 

1097 (1953) 18-22-26-30 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
Ienir, katlanır kırmızı ve mavi boyalarm çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Kulağın1za küpe olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

···················································································l : Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Hararetı sür'atle : 
~ düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. ! 
: ....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

En hot mey•a luıudur. ln1ubaıı def eder. Mide, bağr1ak, 
~aracigerden müte\eJlit rabatsııhkları önler. Haımı kolaylattırır. 

lnsriliz Kanzuk eczane!ıi Bevoızlu • lstaobul • 
-DAIMON 

Masa ve vantilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazm boğucu sıciik· 
larJadan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTİLATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve cepJerdo taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

De osu Sulu ban cıvarı 
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Uzun bir anlaşmazlık devresinden sonra 
' . ·-· . .... ........ . : . .. . ... - . . . \.• . ... . . .. " . .. ~ ~"' . 

•• dahale komitesi topland 
a• - \ &p 

Komitedeki ta yan sefiri Italyanın Franko ispanya 
snna gönüllü gönderdiği hakkındaki şayiayı tekzip ett 

"\ '•·"'·•·• • ,.• ı ~ f• '.\"'-.t'\l!L.... ;- ..... ' ., • ' - • ... ' ' . 

Italyan sefirine göre bu haber Valansiyanın Londra sefiri tarafından sansasyonel olduğu için ortaya atıldı 

B. Mu.ssolini 

renin Akdenlze bağladığı ehemmiyeti 
makul bir hadde lndirmeğe çalışmakta 
ve şu ınUta1Aalan yürütmektedir: 

cDuçenin daima söylediği gibi, Akde
nlz tngiliz lınparatorluğu için bir hayat 
~ ,olu değil, bir kenar yoludur. Diğer ta
raftan İtalyanlar da AkdenW cMare 
Nostrum> -Bizim deniz!- teIAkki eden 
Roma tAbirini unutm~lardır. Duçe 
her şeyin Akdcnizden ibaret olmadığı-

cemi yeti ,_, 
Varıova, 29 (A.A) - 8",, 

da bir Almanya - PolonY~ ,fi' 
miyeti kurulmuştur. cero•1 ~ 
hedefi iki memleket ar•fl ~I 
edebi, artiıUk, Kültürel •:tit• 
münasebetleri geniılet111e 

RibbentroP ,.1 
Hltlerln tallmatını ••~.,.,, 

Londra. 29 (A.A) - .Af•~~ 
sefiri Fon Ribbentrop ~..,;_'[ 
tinde deniz ataşesi b•'"' 
Fon Vassner olduğu .ıısi~ 'ter , 

ğını söylüyor. tngilizlerAkdenizin ehem- ademi müdahale koP11 I>~ 
miyetini mlibaltığa etmişlerdir. Vaziyeti bugünkü toplantısında cıo( 
tavzih etmek lhımdır.> mak üzere gece yarısı 

Muharrir Akdenizde kuvvet mUva- dona gelmiştir. 
1
._..,rf 

zencsi hakkındn da şunlan knydediyor: S f' H' 1 · ta ''"' 
cNeticc itibariyle, Fransa ve ltalya- e ır, ıt enn ~ 

hamildir. • •••• •"jl 
nın Akdeniz kuvvetleri arasında nlsbet- ............... -.............. ,,'V".I 
sizlik yoktur. tngiltcrcye gelince, ihti- ta lngiliz ticaret filosunun ele ~ f 
laf halinde deniz kuvvetlerini Ccbeliit- zayiatın yüzde kırkı Akd~;# _./. 
tarı1ı:: ve Adcnde ~ide mecburdur. tur. Akdenizden geçit hUrr1>' ~ 
Başka suretle hareket edemez. Harp yıp olınasiyle hcrşeyin ita)' t , • 
halinde Akdeniz ilca.ret gemileri için telkin eden zihniyete nUıa)'e 
emniyetli bir ırol de~ildir. Btiyük harp- lhımdır..> 


