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• lktısad Vekili lstanbulda ~ 
1 

ı 18Uuıbul, 20 (Yeni A.nr muhabirinden)- tz-
f!liTde iktısadi tetkikZCT yapan Iktısat Vekili B. 

1 

Celal Bayar bugün saat on altıda şehrimize gel-1 
miş ve karşılanmıştır. Vekil iki giin sonra An-1 

karaya gidecek, pazartesi günii tel...-rar şehrimi- 1 
, zc dönecektir. / 

'~ Fiati _(5) _ kuru,tur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Be1cçi3i, Sabahlan Çıkar Siyad Gazetedir YEN! ASIR Matbaasında basıllDlftır. 

........ ~üyük ef Deniz Gezintisi Yaptı 
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laferininyıldönümü~ Al• C . k l l E 

Dün Cümhuriyet tarihimizin en~ l t etın aya sveç par amento- i 
lerefli giln)erinden biriydl Lozan ::S 

lafeıinin hW tatmin etmiyen, milli 'I sun Jakı• tesı•satı lllUdafaarnız bakımından dalına bir x U j gözden 
:dişe knynağı teşkil eden Boğaz- • 

geçirdi 
--------------------------·--m-. nıeseıesı Montrö'de bilyük bir 

~e?-le kat 'i §eklini -alınıştı. · 

d :SugUn artık tam bir emniyet için-

Devlet adamımız 
B. Sandler ve e bulunduğumuza ltanüz. Zira Bo-

t~ Çi!lik ordunun kuvvetli pen- lst.ınbul, 20 (Telefonla) - Nafıa Ve-
~de bulunuyor. Fakat Montrö kilimiz B. Ali Çetinkayanın 1sveçe 
:erinin yıldönümünU büyük bir se- yaptığı seyahat İsveç maha!ilinde ol-

ç ve inşirahla hatırlarken bu N duğu gibi Tilrkiye nıahafilinde de ehem-
ıtiıe) · b · d B" Yti neticeyi ize tcmın e en. ~- t'\ miyetle karşılanmıştır. Cihan barışı-
Ye k Şefe ve onun ~orulmak bilını- S na mesailerini hasre~en iki memleket 

n arkadaşlarına şükran bcrcumu- N ricalinin iktısadi salında tecelli eden bu 
t\ı Öd • '' ..._,,__.ernek lsterız. teşriki mesaileri Türkiye bakımından 
lı l~k ~h k rz'Z72'7..b27; önemle karşılanan bir hAdise sayılıyor. 
·~Q Q Q SlZ lT Gazeteler 1sveçtc gerek matbuatın 

ltliikellel iyet 
lQhmil edilemez 

(l._ - ) ... ., ... 

ve gerek rcsmt makamların B. Ali Çe· 
tinkayaya karşı bezlettikleri yüksek 
alakayı ve dostane beyanatları tefsir et
mektedir. 

Nafıa Vekilimiz tsveçte tetkiklerini 
tamamladıktan sonra Berline gidecek, 
Alınan rica1iyle görüşecektir. Türk -
Alman lktısadt münasebetlerinin inki
şaf halinde bulunduğu bir sırada ya-

şerefine 
Cetinkaya 
' 

verilen 
nutuk 

ziyafette 
söyledi 

~ vehirlerir:ıizin iman, tezyini lü
j' ftıundan sık sık balısederiz. Dün
~ b ~ayranlık içinde bırakacak ka
tet uyük işler görülen bir mem1e
tc tk §ehirlerimizin henüz iptidailik
}t\ik .~r~ulmamış olması belki en hü-

- Sonu ücüncü aahilede - B. Sandler, geçenlerde lsveçi ziyaret 
.................................................................................................................................... 

J U2!untümüzdur. Narlıderede bir cinayet ~iz ki, muhtelif $abalarda mu
~ hamleleri canlandıran eserler 
~1nda !e!ıirlerimiz de ayni terakki 
t elennın canlı birer portresi ha
lc~e ~elsin. Bu içli dilekte halk, ham
bc crı Yapmak mevkiinde olanlarla 
di}~~rdir. Fakat halkın bir başka 
bi egı .. daha vardır: O da kendisine 
trır fllukellefiyet tahmil edildiği :za
h~n ~dalet mefkuresine tam bir 

Bir adam kıskançlık yüzünden 
metresinin başını taşla ezdi 

l\a sasıyetle itina edilmiş olmasıdır. K • I v •• •• •• • • f 
l\as~Unu ~e!imenin en kuv':_et!i ~a- atı ( a gır C U rm Un Ü ) b ra 
tini ~le hakim kılan, hAlk hakımıye- Akşam üzeri Narlıderede müessif bir r ..... ~ 
lck t erşeyin Üstünde tutan bir mem- hadise olmuıı. kırk yn~lannda bir adam lı; ~ 
iti ~.~e .. ~?aletin birbirinden başka kıskançlık yüzünden metres hayatı ya- -ı., '"' 
~ h Çusu olamaz. Bütün vntandaş· §adığı iddia edilen Bn. Fatmaya kıymış· 
Ş\l hakkında ayni ölçü tatbik edilir. tır .. Suçlu bir hiddet dakikasında bayan 
bil ~ide, en güzel bir maksad için F ntmanın başına sopa darbeleri indir
l>aİ ır §ehrin yalnız bir semtine, mi • ba§ını da taşla ezmiştir .. Hadise et
leri~~ bir kısım vatandaşlara diğer- rafında elde ettiğimiz malumat ıu 
'trıi] e.n fazla bir mükellefiyet tah- merkezdedir : 
biUrı~ılernez. Olsa olsa teberrü ka- Narlıderenin Tırazlı aşiretinden olup 

en bir yardım istenebilir. Tırazlı köyünde oturan kırk yaşında 
Bu Halil adında biri 26 yaşlarında Ömer ,. 

~l~. ana 'prensip ihlal edilmedikçe km Fatma ile iddiaya göre metres ha- ' ' 
'trıilirıdlYettarlar mükellefiyetlerin talı- ... ·atı yn .. amukta imi.... Hatta Halilin : e y o •k A ı l k l J .. .. "' , 
l'tııl'a k ersız şı ayet er e arşı aş- Fatmadan bir de gayri meşru çocuğu , 
n~ l ta ~.arından emin olabilirler. vern·ıış ... 
1 llU&un bö· 1 b' h"'d. h.d · ~ \Jl'oru Y e ır 8 ıseye şa ı Halil, çıldırasıya sevdiği Fatmanın 

~lcd~· : . son günlerde kendisinden yüz çevirir gi· 1 

lar sem ı~e, hır kaç sene evvel yalı- bi olduğunu, işin içinde bazı gizlüikler ~ 
hlı:va hnde Danış beyden Kokar- bulunduğunu eczer gibi olmu§, bu ince 
~tkc ~adar uzanan caddeye oüphc, kıskançlığını büıbütün arttırmıı· 
tt do~~ • J"" w 1 ta • ·· ,trıi~i. ~rnış, agım a~ı mır tır •• Suçlunun iddiasına göre Fatma uç Katil Halil 
t~ \>c ·?O. zaman beledıye v~r· gün evvel i§i büsbütün azıtml§ ve Halilin ! söylenen Süleymanın çadırın' gittiği ve 
~ lnad caı~Jcr kanununun 41 m- yüzüne kartı s · • ltendisinden ltaçtığı haber verilmesi üze· 
tiii ~ deabne da yaparak sarf et- - Bıktım arhk senden ıen çekilmez ıine Halil. o çadırın yolunu tutmuı ve 
~'~ti. B~ı u ~c?1t ha.Jkm.d~n iste: bir hale geldin, deınekten

1 

bile çe.kinme· filhakika Fatmayı, Sü1eymanın yanında 
'-tı~ın çok ıtırazları!J Jl~ayetlerı mİJtİr.. • ~ ! : bulmuşt~ır .• Müthiı bir hiddetle çadıra 
~le dcv~en bu tale~ u~~ne .me: Çad11laıda deveran etmeie · hao)ıyan ııiren Halil eline geçirdiği bir .opayı 

lcdi~ §urasma gıtmıftı. Şıriıdı dedikodu mahiyetindeki pyialar da Ha· metreai Fatmanın ba•ına var kuvvetiyle 
o JC ny · Jeb· T k " ~tı ~n t ta ı yc"?.ı ıyerc Jile akaettirilmittir .. Bazı arkadaılan Ha- indirmeğe baılamıı. hiddetini yeneme· 
~ n iatink! ında hor~larını. ?demek- tile : ' yinçe büyük bir ta.,la zavallı kadım ha· 
l tıunu 'laf edenlerı tahsılı emval - Senin Fatma ba•ka birini 1e'Viyor, omdan yaralamıo ve beynini czmiıtir. 

ediyor 
.... w ...................... .. 

Eski Ermeni. 
kulübünde 

Bir çok bombalar, 
dinamit ve patlayıcı 
maddeler bulundu 
ADANA, 20 (Yeni Aaır muhabirin

den) .- Adananın Tepe bağında, Er
zurumlu Yuauf oğlu Ahmedin oturduğu 
evde bazı memnu ıilah ve bo~balar bu
)unm~tur.. Bu ev Samürb~ adında bir 
Ermeni zengininden metrUktur ve evvel
ce Ermenilerin gençler kulübü olarak 
kullanılmakta idi .• 

Ev eahibi evin samanlriında temizlik 
yaparken on iki tözlü mermi koliLu. do
kuz 1ngili% bombası, iki tüfenk, muhtelif 
cinsten bomba, dinamit ve muhtelif pat· 
lay.cı maddeler bulmuttur.. Bunlar du· 
vardan çıJunııtır .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

ine bolu 

Atatürk'ün Yüksek iltifatları 
l.tanbul, 20 (T elgral) - Uzan meıafe üzainde idman yap

mak makıadiyle açılan Güneı kulübüne mensup kürekçiler Flor
ya önlerine gittikleri aırada Büyük Şef ATATVRK'ün yüksek 
iltifatlarına mazhar olmuılardır. 

Büyük Şel akillerden biriyle gezmek armıuna izhar etmif ve 
Çetin adlı bir ıkife binerek Florya açıklarında on dakika kadar 
kürek çekmiılerdir. 

Gençler Büyük Şefin ıpor alanındaki teıviklerini ba,arıları 
için büyiik bir teıvik mahiyetinde karıılamıılardır. 
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ilim aleminde bir kayıp 

ita/yan alimi Büyük 
Markoni öldü 
gazeteleri ''Markoninin sesi 

kadar işidilecektir,, diyor 
ltalyan 
ebediyete 

Roma, 20 (A.A) - Gugleilno Mar
koni 63 yaşında olduğu halde saat 3.30-
da ölmüştür. 

Kalp sektesinden vefat etmiş olduğu 
zannedilmektedir. 

Roma, 20 (Hususi) - Büyük Alim 
ve lyAn Azası B. Markonl gece bir kalp 
buhranından sonra hayata gözlerini ka
punıştır. 

ölüm haberi bütün ltalyada derin te
essür ıve matem havası yaramıştır. 

Müteveffanın cenazesi namdar Azası 

bulunduğu fen akademisinde teşhir edil
mi~r. Yarın (bugün) büyük Mime 
milli cenaze merasimi yapılacaktır. 

lTALYAN MATBUATININ 
NEŞRlYATl 

Roma, 20 (Hususi) - İtalyan gaze
- S~nu dördüncil aahifede - Büyük alinı l\forkoni 

Vapur navlunları yine 
yükseltilmek isteniyor 

Üzüm ve incir nakliyatında yapılmak 
· istenen ilave yüzde seksendir 

, Limanımızın ihf'ACAt f a.ali31eti 
Bir n)üddetten heri ihracat maHan- ehemmiyetini artbrmaktadır .. 

t.1\1) 1 c taz ·k t bb ·· · .. · Unu.Yor yı c eşe us etmış demişler.. Fatma bu ıiddetli darbeler neticeu 
\> itte .Yalıİ · Bir başka arkadaıı da : · olarak yere yıkılmıı ve hayata gözlerini 

d~ll hak .. ardahalkını, herşeyden ev- - Halil Fatma Süleymanı eeviyor, ebediyen kapamıttır .. Katil HaJil ora· 

mın Kontinantale nakleden biiyük ;,~. Müzakereler de·vam etmekte olduiu 
pur kunııpanyalan aene ba11nda tarife· için bu · hususta fiındilik faZla bir teY 
lerine yaptık.lan zamma iJi•eten bey- yazmak iatemiyoruz.. 

Muhakemesinin nelmilel bir talum 1ebepler ileri ıürerek Kumpanyalar da memleketin umumt 
navlunlan mühim mikdarda arttnnak hayabna taalluk eden bu mühim iot• 

1 • vC a l t fk" • Rıt ""d e me µretıı namına d · t' dan, ""Yanı hayret bir aoguw kkanlılıkla 
tı.ı " en h.. •. b d a· k em~ ır.. ,,.. 

4 J in · acı..ıse u ur. ır erre Halil, bu dedikodulardan ıonra Fat· babasının yanına aiderelt : 
son saf hası teıebbü.ünde bulunmutlardır.. Sene daha dikkatli bareket etmeleri lizım 

b&flnda otuz iki tiline c;ıkardıklan tari- geleceğini anlıyacaklnrdır .. 
b cı tnadd .. d' r . • 

d ~ı.>el-...ı· eye goz gez ıre ım · mayı gizliden gizliye takibe ba§Jamıtbr. - Baba ben lzmire gidiyorum .. lste· 
~ ""1Yece h" k k ·· d la" en in.. . ır so 8 ta muce - Evvelki akpm, Fatmanın. eevdiii - SONU iKiNCi SAHIFEDE -

l f •ki '"l .. ..ncü fderi elli bq oilin yapmak istediklerini Tröstün haricinde bulunan bazı kum• s ı a vapuru uçu iheaa eylemitlerdir .. 
panyaların yaltında eıki tarife 'Üzerinden gırn rn ~ edılccek kaldırım veya 

~tın h ~!arifi in~aiyesinin nısfı in-
ı.ıJ'llna ıtarnın(lan sonra o sokakta 

kaptanı m-a.şahedele-
Tini bildirdi 

Halbuki reami maltamlarunız bu 
zammın memleket ekonomisine yapa· nakliyata devam edeceklerine dair t~ 
cağı büyüle te.irleri göznönünde bulun- minat verecekleri ümit edilmektedir. Alaylarımızda Sancak töreni 

dq· n eb . h 
t 1te.i bel ~ıye cep derine nisbetle 
d~kaite ra edıyece ashabına bittevzi 
.,

1l>c ı:?ibi rt ~lunarak rüsumu bele
(Otrı ta.-...· 1nhsıl olunur. Kaldırım, la-
~:Y . ••ır eri . . h b 

Mazisi şerefle dolu 189 
Bay Ômerin ifadesi ine
bolu süvarisinin lehine 

değildir 

durarak buna mani olmak için müza
kerelere gİl'İ§mİ§tir .. Bu müzakereler bir 
aydan beri devam etmekte idi.. Esasen 
bazı kumpanyalar bu zamma da pek ta-

t · alınuın ıçın as a ından hiç bir-
~da 9 az. Sokağın arzı kasaba- CU "u • şeh · ı l'tı ı etti~· hır erde 12 metreyi teca-
~arifi~ nlde fazlasının kaldırım 

alaya sancak verildi İnebolu vapuru faciasının muhalte- raftar görünmiyorlardı .. Diğer, zam ci
mcsine dün ağır cezada devam edil- betine gidenler de henüz kat'i ıurette 
miştir .. Dünkü celsede, ' kaza esnasında bu yolu ihtiyara karar verdikleri hak

savaşları yapan l 69uncu alaya or general lnebolunun imdadına yetİ§en lıtikbal kında alakadar makamlara malumat 
Fahrettin tarafından sancak verilmi§tir. ! vapuru üçüncü kaptanı bay Ömerin Zon- vermiş ve müracaat etmiş değillerdir. d ak.i .. 

1
• arnaınen belediyeve aittir. c· ·• em·· J 1~bu r ırıye ve akaratı yakfiye den) - Alaylanmıza sancak verilme 
esrne tabidir.» 

.l,c 93 
3 tarihl' b Bugün merasimle ve kalabalık bir 

' SON" ı ir tefsir 41 inci ınad-
v 1KINCt SAHJFEDE _ halk kitlesi huzurunda ıerefli maz.isiyle 

ŞEVKET BlLGtN 

lstanbul. 20 (Yeni Asır muhabirin-

törenlerine devam olunmaktadır. 

tanınml§ olan.ıimdiye kadar birçok teref 

Merasim Taksim stadyumunda yapJ- guldak mahkemesince istinabe suretiy- Zammın endi~e ile karşılanan nok-
mış Ye bir çok generaller, subaylar me· le alınan ifadesi okunmu§tur : tası mcır ve üzüm mahsullerimiz üze-
rasimdc hazır bul~nmu~tur .. Sancak ve· Bay ömer kazanın ıureti cereyanını 'rinde geçen eene bu mevsimdeki tari· 
rilme töreninden sonra alay bir geçit anlabrken hül&satan diyor ki : leye nazaran yüzde 1eksen nisbetinde 
resmi yapnufbr.. - SONU 1K1NC1 SAH1FEDE - tezyide yeltelenilmi§ oluşu hadisenin 

Lederer · 
Bağ potasaları 
Elli seneden beri bağcılar ta· 

rafından tercihan kullanılmak
ta olan LEDERER potasaları bu 
sene dahi getirilmiştir. Bu seneki 
potasalar 100 dereceliktir • 

DEPOSU 
Kemerallı camii ka?fısmda Sabri 

Süleymanoviç. 



Halka ha sız bir 
mükellef iye 
tahmil edilemez •• . ' .. 

• • 
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Dr. B. Ziya 
BAŞTARAFI BlRlNCt SAYFADA 

dedeki cmüccddeden• kelimesinin veni 
açılan sokaklarda vepyeni yapılan kal
dınm ve lıiğımlara nıatııf olduğı 1ıu 

tasrih ehni§tir. Çimento fiatleri ucuzlatılıyor 
1 

lnebolu 

Rapor muhteviyatın 
hakikat olduğuna 

beyan ediyor 
Yeni Asır gazetesi müdüriyetİJ1 

Gazetenizin 18 temmuz 1937 
rihli nüshasının ikinci sahifes~. 
(Sulh ceza mahkemesinde dün d 
kate şayan mühim bir hadise o~ 
Mahkemeye rapor veren bir su, 
nun vazifesi başında çalıştığı te5 
edildi) başlığı altında neşredilen 
yazı ile bir avukatın beyanatına 

1
s 

fen bazı adamların hasta olrnn° 
lan halde hastalık raporları kulV 
ınak suretile davalarım sürüncenı 
bıraktıklan mevzuubahis edilrn 
ve bu zümreden olarak Devlet , 
miryolları 8 nci iş!ctme müdürlü 
çuval dairesi şefi Necmeddinin 1 

rafımdan verildiği zikredilen bir 
pora istinaden duruşmaya 
icabetle mahkemesinin başka bir 
ne bırakılması talebinde bulund 
halde hakim tarafından daireı' 
yapılan ziyaretle mumaileyhin 
fesi başında çalışmakta olduğ°, 
keyfiyetin bir zabıtla tevsik Cdı 
ği istimal edilen raporun zabıt ' '·r' 

Narlıderede 

Yumurta 
ihracatımıza ye

niden canlılık 

rapor 
Devlet demiryolları ve limmı işletme 

umwn mUdürlUğünden alakadarlara ge-

T e pit olunan fiatler 
vilayete tebliğ edildi 

-·-·-·· Lakin piyasada yine eski fiatler 
Üzerinden satışlara devam ediliyor 

Kültür lisesi ~ençleri 
kampı bitirdiler 

-·· Gençlerin muvaffakıyeti takdir edildi 

Muhakemesinin 
son safhası 

istiklal vapuru üçüncü 
kaptanı müşahedele .. 

rini bildirdi 
Bay Ömerin ifadesi ine
bolu süvarisinin lehine 

değildir 
- Baı taralı birinci sahi/ede -

cSckiz mil sür'atle yolumuza devıtm 
ediyorduk.. Karanlıkta bir vapur gör-

dük.. Oradan feryatlar geliyordu.. Bir 
sandal indirerek üç, beş kişiyi imdat· 

!arına gönderdik.. Biz de seyrimizi de
ği§tirerek ayni cihete gitmet;e bıı. 1 dık. 
Yaklaşınca fiıciayı anladık .. 

Jnebolu vapuru süvıuisi Mehmet Ali 
vapurdan tamamen ümidini keserek \•a

puru terkettiğini ve bir kayıkla denize 
açıldığını ııöyledi.. 

fnebolu vapurunun tay!aları da vapurun 
batacağını anlayarak vapuru terketmİ§ 
bulundukları için atmak istediğimiz ha
latı tutacak kimse vapurda bulunınıyor
du .. 

Gemi seyir istikametine nazaran is· 
kele tarafına yatmıştı .. Yavaş yavaş battı 
ve sular arasında az: sonra tamamen kay
boldu .. 

Belli idi ki gemide kalanlar vnrdı .... 
Feryat ediyorlar ve göz göregöre boğulu
yorlardı.. Kendilerini denize atanların 
çoğunu biz kurtardık .. 

Can kurtaranı tersine bağlıyarak gey
miş olanlardan bir kaç kişi de bo~uldu.. 
Can kurtaran yeleği almamış kimse uu-

lunup bulunmadığını bilmiyorum .. 
İnebolu vopuru filikaları denize İn· 

dirilmemiş bulunuyordu.. İndirilmiş ol-

saydı belki yolculardan daha bir çoğu 
kurtanlnbilirdi..> 

istikbal vapuru lostrumosu bay T ah
sinin ifadesinin alınması için muhakeme 
eylule kalmı tır .. 

kasile birlikte müddeiumuro:.ı 
tevdi edildiği hikfıye olunmakt 
Bu neşriyatla yalan beyanatı nıuht 
vi bulunduğu zehabı uyandıran~" 
por tarafımdan verilmiştir. f ıv 
münderecatı hilafı hakikat bey 
muhtevi olmayıp hakikatin oldıJ 
gibi ifadesidir. Münderecatmı te 
ile ısrar ederim ki mumaileyh ha5 

dır.. İstirahate muhtaç ve bilh l 
heyecanı mucip olacak hareked 
den kat'iyyen tevekkiye mecbu~ 
M üpte!a olduğu müzmin bir iltı 
adelei kalbiye neticesi hipotansif h~· 
jin depoatrini vardır. Heyeti sı , 
yemiz tarafından müteaddit de~d 
muayene edilmiş ve bu akseler1 

mükerrer defalar vazifesi başıJ1 1 
zuhur ederek idaremizin muht1• 

doktorlan tarafından tesbit edilfll1 

tir. Kendisinde tazyikki şiryani 

Bl•r • • len bir tnnıimde lilks kedi ve köpckle-
C ln a ye f rin demiryolları ile naklinde menşe şa-

ı:oıı&.- 111111 • 

Bir sof ör 

mi (7) asgr..ri ( 4) dür. Nabzı an<'. 
hissedilecek derecede hafiftir. Sı 
tabi bu keyfiyet ne hekimin ve • 
de kendisine refakat eden şahitled 
takdir edebilecekleri lıususattan 
ğildir. Bu gibi hastalarda en ufak 
deni ruhi sademe ve heyecan ek 
ölümle neticelenen akselerin da 
tini mucip olur. Mücerret munıaik 
hin vazifesi başında görülmüş. 
ması verilen raporun hilafı ha~. 
olduğuna delalet edemez. Net h. Baştaralı birinci sahi/ede hndetnnmesi ve sağlık raporu nrnnıl-

diğin vakit gelir beni E§refpa nda bu· masınn evvelce bir diğer tamim ile lü
luraun, demiş ve fzmire gelerek f.oref· zum gösterilmiş ise de banliyo katar
paşa kahvelerinden birine oturmuştur, larında yolcu bC11abcrinde nakledilen 

Hndise köyde derhal yayılmış ve lüks kedi ve tasmalı köpeklerin bele
cinnyetten haberdar edilen jandarma 1 diy~l~r~ . verilen muıı~ene :uhsatna
Mehmet katili takiben lzmire gelmiştir. 1 mesını haız olmak şartıyle_ saglık rapo
Mehmet burada yanına aldığı diğer bir runa tfibl tutulmaması Zıraat vckrue
jandarma ile katilin babasından aldı- tincc muvafık görlilmil,ştür. 
ğı malumat üzerine E.şrefpap.ya, kati
lin oturduğu yere gitmiş ve : 

- Halil 1 buraya gel 1 Emrini vermiş
tir .. 

- . .--

Bari fuarına bir 
heyet gidecek 

Kültür Lisesi ta~ebeai askerlik kam· 

pını ikmal etmiş ve evvelki gün kamp ye· 
rinde mtütahkem mevki komutanlığı 

kurmay başkanı ile zabitlerden bazıla· 
rının huzurlannda, gençlerin askerlik Katil, bu emre evveli itaat etmi§ ve 

sonra pifman olarak : Ankara Türkofis reisliğinden şehri- kampında iktisap eyledikleri bilcileri 

; 

' dinle- yine gazetede neşredildiği veÇ Verilen emri 
mediğinden kazaya 

sebebiyet verdi 

hastanın merdiven başında ba~gı 
lık geçirmiş olması hastalığın 11 

tabiiyesindendir. Bu gibi hast~ ~ 
öldürücü akselerden korumak ~ 

.. ~'l.::t.,.~---

DUn öğle üzeri dikkatsizlik yüzünden hastaların istirahatine ve heye ,> 
Birinci Kordonda balıkhane önünde 'bir verici halattan tevekkiye sevk~~~ 
kaza olmuş ve Sıtkı adında şoför mu- tababetin hekimlere tahmil ettıgı ~ 

gör- avinl kamyonda mevcut yükün üstün- cibelerdendir. Ilu vecibenin ha~ J 
den düşerek yaralanmıştır. ve icabı veçhile yerine getirilnı1!J 

kendilcrini cidden tebrikc layık 
düklerini bildirmişlerdir .. 

İmtihandan sonra Kültür Liseliler 
önlerinde askeri bando olduğu halde 
şehirde bir gezinti yaparak Birinci Kor
donu takiben cümhuriyet meydanına gel
mişler ve Atatürk heykeline bir çelenk 
koymu~lardır .. 

Dün askerlik lcvazımatıru lu~laya tes

Hadise şöyle olmuştur: masının hilafı hakikat rapor ve~ 
Urlaya gitmek üzere üstü de eşya ile man~.rası .• d~ .~öşterilmesi ~ 

dolu bulunan soför Ali oğlu 330 doğum- mucıbı teessurum olmuştur. ~ 
1 ı t. 'd ' :ı: • d ki U la ı..-lcd' . şahsıma ve gerekse mesleki şe 4' u zzc ın ı aresın e r u..: ıyesı- . k . · b ti 

. · mm orunmasım temınen ı§ U ur 
ne mukayyed bır kamyon tam balıkha- ·ı · · · 'lk k cak nü•,,.. .. . .. .. zı un gazetenızın ı çı a · .ı. 
ne onlinden geçerken kamyonun onu- · h'f · "ttl,.... 

- Hayır, siz yanlqsınız.. Ben Halil 
değilim, diyerek jandarmayı iğfal ıev• 
dasına düşmüştür .. Vazifesini yapan jan· 
darma neferi : 

lim etmişlerdir .. 

mizdekl alAkadarlara gelen bir telgraf. yoklanmıştır .. Askeri erkan gençlerin on 

ta Bari Fuarına 1zmirden de iki ihra- beş gün gibi çok kısa bir müddet içinde 
catçınm mümessil olarak gönderilme- edindikleri malumat~ takdir etmi~er ve 

sinin takarrilr ettiği bildirilmiş ve iki ----------------------------· namzedin adlarının bildirilmesi isten-

sının aynı sa ı e ve aynı su ...., 
ne geçen zabıta! belediye memuru B. neşrini rica ile hürmetlerimi sıJJ,. 
Mustafa. şoföre kamyonu kenara çek- nm. . - Ben acni tanıyorum, aen Haliisin, 

demi§ ve nufua teikercsini çıkarmasını 
söylerniıtir .. Katilin verdiği nufut tczke· 
resine balctlktan aonra ı 

- Nufua teikercn eözlerimi teyit 
ediyor, haydi karakola.. 

Katil, bqka çıkar yol bulamıyacaiuu 
anlıyarak : 

- Evet ben 1 Ialilim .. Tırazlıda met· 
resim Fatmayı öldürdüm .. Diyerek cÜr· 

münü itiraf etmİ§ ve jand•rmalarla bir· 
likte merkez jandarma bölük komutan• 
lığına gelmiştir .. 

Halile bu cinayeti niçin yaptığı soru
lunca : 

- Ben Fatmayı çok seviyordum. ... 
Ondan bir de çocuğum var .. Süleymanı 

sevmeğe başladığını duyuyordum.. • • 
İnanmıyordum .. Dün akşam yine işittim, 

gidip orada elimle yakaladım.. Kıskan
dım ve yaraladım .. ölüp ölmediğini bil
miyorum.. Cevabını vermi~tir .. 

ınişt4'. Bari Fuarına gidecek olan ih
racatçı milmesslllerinin yol ve Baride 
ikamet masrafları Bari Fuar komitesine 
ait olacaktır. 

Çeşme 
Çok müessif Haber aldJiımıza göre şehrlmızden 

İzmirli Tallt, Kethüda zade SuPbi ve 
B. Sabri Süleyıuanoviç namzet olarak Evvelki akşam saat yedl sıralannda 
gösterilnılştlr. 1 İzmir - Çeşme yolunda feci bir otom<>-

- • • • • 
1 

• bil kazası olmuş ve hususi bir otomobil 
HAKARET ETMl~LER. silratle giderken devrilerek yolculardan 

Karantinada Halil Rifatpaşa cad- lş bankası sigorta şefi B. Tahsin ağır 
desinde Sadık oğlu Bekir ile Arif oğlu surette yaralanmıştır. 
Reşat bir!>irlcrine hakaret ettiklerinden 1 B. Tahsin kazadan sonra bir otomo· 
yakal.anm1§lardır. 1 bille sıhhat yurduna getirilmiş ve tedavi 

ta Temmuz 937 

TAYYARE CUMADAN 
ıtibaren 

Mubteram halkımtzın tanıdıği ve bildi~i ve 

2 MUHTEŞE~I 

mcsini söylemiş ve muavini yük üstü- 8 nci işletme kısmı hekjfl)I 
ne bindirdiği için ehliyetnamesini almak doktor Ziya Bekm~ -~ 
ist~~r. M~avin aşağ.ıya inmekte ~~ YENi ASIR - Dün haber aldıiJ:, 

yolunda 
bir kaza oldu şofor de ~hli~etnam:yı vermemek ıçm göre bir hakaret davasından çıka~ 

gnza basarak ılerlemış, sarsıntıdan mu- kuki hndise doktor bay Ziyanın #' 
avin Sıtkı yere düşmüş ve yaralanmıştır. runun doğruluğunun sabit olma61 

altına alınmıştır. Bu vaziyeti oradan geçmekte olan po- sona ermi~tir.. ~ 
Haber aldığımıza göre B. Tahsinin ya- lis memurlarından 101 numaralı Bay 1 Iakim karanna tevfikan rapor . ~ 

rası boynu ile başındadır. Kendisine Avni görmüş keyfiyetten nokta polis adliye gönderilmi~ tıbbi adli keyfi:etı _,. 
yurdda ameliyat yapılmıştır. memurunu haberdar etmiş, şoför yaka- lahiyeti haricinde görerek meseleyı 111 

Otomobil B. Tahsinin Aydından ge-
1 
lanmış yaralı da memleket hastanesine leket hastanesine havale etmiştir.. ti 

len bir akrabasına ait idi ve onlar da kaldırılmıştır. Hastane mütahassısı doktorlatl J~ 
otomobilde bulunuyorlardL B. Tahsin- Tahkikata adliye ve zabıtaca devam rafından bay Necmeddin muayene cJ~ 
den başka kimseye birşey olmrunıştır. edilmektedir. mi~. doktor bay Ziyanın raporıJfl Jııl" 

hastalıkların mevcudiyeti teyit 0 

1 

SiNEMASI 
sevdiği artistler tarafından temsil 
Fil"'M BiRDEN 

. .. . ~ .... ~ 
TELEFON 

3151 
olunmuş 

muştur.. -t' 
istirahate muhtaç bir suçlunUfl i,,f 

·r · l · b ı d do · zı esme ce mış u unmasın an ~ 

bu adli ve hukuki hadisede sayın~ 
doktorumuzun isminin de mevzU~ ,# 
cdilme"i, iki gün şüpheli bir \'a:z.if"' 
devamı bay Ziya kadar bizi de ırıu' 
sir eylemiştir .. Cinayet tahkikatına müddeiumumi 

muavinlerinden bay Cevat el koymuş ve 
dün geç vakite kadnr jandarma mer! ez 
bölük komutanı yüzba§ı bay Hüsnü ı!e 
birlikte tahkikata devam etmiıtir .. 

1 - PAGANİNİ 
iV AN PETROVICH - MARY BELING tarafından temsil edilmiş muzikalı, şarkılı büyük operet 

Yukar~·,;;;h~İlelerJ: 

VlKTORYAYI DöVMO~ 
Karnntinn Snlhane trnmvay cadde

sinde Leon oğlu lsak Kontnnto; iki ay 
evvel kendisine tehdit mektubu yazdı
ğı Nesim kızı Viktoryanın mnhkemeyc 
müracaat etme.sinden muğber olarak 
önUne geçip dövmek ve hakaret etm~ 
olduğundan yakalanmıştır. 1 

2 - PALYAÇO 
LIL YAN HARVEY - ARMAN BERNARD gibi iki dahi sanatkiirm vücude 

SEANS SAATLARI 
Paganini 3,30 - 7,15 de 

Palyaço 5,15 - 9 da 
Cumartesi, pazar saat 1,30 da Paganini ile başlar 

l J 
Renkli 
MIK/ ı ı 

getirdikleri enfes filim 

FIATLER 
DUHULiYE 

TALEBE 
20 
10 

KURUŞTUR 

Kanalizasyon yapılaC~ U' 
Belediye reisi doktor bay Beh~:ıJI' 

dün öğleden sonrn yukarı mnhcıl ,el 
muhtelif cihctlerinde dolnşnll~ ve 
kikJcrde bulunmu~tur.. . ,~ 

Bu sene yukarı mahallelerin bıt pJ" 
yerlerine kanıılizasyon tesisatı >.,. rof 

1 bir P caktır.. Hazırlanmakta o an 1'i V 
rama göıe en müstacel yerlerde ,,O
nalizasyon tesisatına 1 S - 20 gÜP 

1 ra başlanaca.lı:hr .. 
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SaAlfe 3 

Neşeye kavuşmak için 

·Hayatta · ucuzluğu 
yaratmak lizımdır -·-·-·--··············~ TÜRKİYE İSVEÇ TEMASI ~ ............... . . . : ....................................•......•...•............•••.••...•......••.••..•••••••.••••... 

Ali Çetinkaya f sveç parlamento

IMontrö . -.. 
Gazeteler neşrİfat 

Stalin böyle düşünüyor ve Rusyada 
bunu temine çalışıyor 

Sov:rel Rus) a neşe diyarı olmak isti-

su"Qdaki tesisatı gözden 
. yor. 

y 3 p} y 0 r Stalinin parolas; ~udur: ;:Halkımız 

geçirdi lstruıbul, 20 (Yeni Asır muhabirin- bol neşe içinde yaşamalıdır.:t 
den) - Montrö ve Bo~azlar mukavelesi- Hayatı ucuzlatmak için alman te<lbir
nin imzasının yıldönümU münasebc- ler sayesinde So\'yetler ittihadı vatan-

Devlef adamımız şerefı'ne verilen ziyafette tiyle gazeteler hararetli ne~iyat yap- daşlarmm geniş ve neşeli bir hayata ka-
ınakt..\dırlar. Gazeteler, Montrö mu- vuşacağı umuluyor. 

B S dı Ç • k fak H l d • kavcle&inin ehemmiyet.inden bahsetmek- Moskovada çıkan cPravda» gazetesi . an er ve etın aya nu soy e l tedirler. . 1 
1 bu münasebetle şunları yazıyor: 

~~ARAFI BJRINCJ SAHiFEDE·- bazı modem tt•sisat ilave edilecektir. Ziyafetin sonlarına doğru harı- . A~~.nmı· • 
1
• cHiikiiınct, iiçüncü be§ .seqelik P.lan 

~- teınasJardan müspet neticeler Erikson c;irkcti umumi direktörünün ciye nazırı B. Sandler ve Türkiye ""'1UÇ fesmdc ~hlckctin iklıSad.L....ltq ... "."ll.e-

~ı ınuhakkaktır. B. Ali Çet~nkaya şerefine verdiği ziya- nafıa vekili B.Ali Çetinkaya nutuk . J. h .. . ı · J · tini bir knt da inkişaf ettinneği an.u · 
~ıtııbul, 20 (Telefonla) - hvcç fette İsveç endi.istri tılcmine mensup söylemişlerdir.. mfİaa Q ecıe ettiğlnde'n. eş~~a !iatlerini -aklÔm.um dÜ-

,.,, 1 s.tokholmdcn bildiriuor: tanınmış şahsiyetler, 1sveç hariciye veı. STO. KHOL~·- . 20 (A.A) -- p • • .. b · [ şürmeğe karar vermiştir. Yünlü, pa-
•ııtl.' "' b ld r rensıp ıtı arıy e ~ ~Ye. Nafıa Vekili B. Ali Çe.tin- ve milli mi.idafna nazırları bulunrnU§tur. Isveç a1ansı ı ırıyo muklu ve ketenli kumaşlarla ayakkabı, 

a..;_-_krefıne gece verilen nkşam zıya- _ ST?KHOL~1 •.. 20 (A.A) --- Bay Ali Çetink~ya lsveç telefon a.zı ·iti/aflar dikiş makinesi, gramofon, elektrik lanı-
:;~ B ç --~ ı......ı ~ b ld servisini tetkik etmış ve Stokholmun b ~ . etinkayanın n:laı1.m entt- ısveç a1ansı ı ırıyor : f . l 

1
. • ası, sigara, kibrit, kürk, ıtriyat ve spor 

t... ~ başka Türkiye elçisi, Is- Türkiye Nafıa vekili Bay Ali Çe- ~enup kısmında tele on otoma tık Je eJi mİŞ t~r levazımı fiatlerinde son emirnameler sa-
~ ı.,... .-· ıstasyonunu gczmiıtir.. Bilhassa 
~ ~e nazırı, müna'kalat nazırı, tinkaya kooperatif federasyonunun l "de k Londra, 20 (A.A) --- Ademi mü- yesinde yüzde beşten yüzde on altıya 
llıp llatiri Ye endüstri Alemine mey):. büyük silo inşaatını· ve Lurnc:ı elek- par ament~ sarayınaL gı ~?ra- dal*le komitesi saat 13.5 te 'toplan., kadar bir tcnzılfıt teniin edilmiştir. Bir 
~ ~ zevat haı.ır bulunmuşlardır. trik ·lambalan fabrikaınnı gezmiştir. da elektr e rey top yan ına- rnıı ve iki saat bir çeyrek müzake- temmuzdan itibaren da~a bir takım cş-

lt1 8 '-fet esnasında İsveç hariciye na- STOKHOLM, 20 (A.A) --- lan ve t~sisatı .. t~~kik .e~lemiştir ...• red~n sonra içtimaım on altıya te- ya fiatlerindc yine yüzde beşten yüzde 
iL.: · 8-ndler or:~-k de.,1-* adamını sc~ 1· • b"ld' · . Zira Türkıye hukumetı ın Ankara- beş k d -
~ ... "" • · iP sveç- ajansı ı ırıyor . . .. ük M'll t M l" . d 'a . hiT ctmiıtir.. on e a ar tenzilat yapılacaktır. Bun-
ttı.__l'in bir nutuk .söylemiştir. Buna l lasse Backen yaz lokantasında dakı · Bu~ . 1 e .. ecdısm ~ Y~~ ltıtihbar edildiğine gÖre lspanyol li- lar da müzik aletleri, oyuncaklar, mek-
d.~~~ \Teren B Ali ç . k T'' k . tarzda hır tesısat vucu a getınnex: I te al 1 . 

1 .~ h k · ctın aya .ur . c~1- Isveç hükümeti Bay Ali Çetinkaya . t" dır Erikson telefon sos- nıanlarırlda bcynelmiJel müşahit e.r P m zeme crı, çorap ar, çamaşırlar, 
lıı.w~·. ııare etlerinin ve na!ın ıc;lctmm . .. .. · . : · . nıye ı var ·• bu d tuhaf ·ır ·ı ı · d B 
~dan bahs . . • şerefıne buyuk hır akşam zıyafetı t . .. bin kuron mukabilinde lundl!rulmuı hususu~ a pren- ıyccı ge aı 1er nevı eşya ır. u 
ll etmiştir. 8a Al" Çe ye esı yuz • J ha .· l bazı · ·ıaf h'" l l yıl So"')'et topraklarında mükemmel B. Stnlin 
~ .\Ii Cetinkaya İsveç telefon ve v&miş ve bu ziyafette Y ı · - bu tesisatı yapmak üzere bir teklif ınp ti rıy e ıtı ~·1 0 b::! bir mahsul alınacaktır. Şimdi asıl mev-ı zanacaklnrı para ile ihtiyaçları olan e:, 
lılhL servisini tetkik etmiştir. :ıs\•cç tinkaya ile maiyetindeki zevattan yapmıştır.. ve ~ura~hasla~ ?u m. ın .. 
J;'illleııtosunu :dyarct eden Türk dev- başkn Türkiye elçisi ve elçilik er- Erikson sosyetesi direktörü bay telanlGfcıhetlennı tdunk .koaut~yc ~ b~olan şey bütün çiftçilerin ka- yayı satın alabilmeleridir.~ 
~~daını, parlamento binasındaki elek- kanı, ı.~veç h~riciye nazırı B. Sand- Holm Türk. misafi.rler şerefi?e bir havale: etmek hususunda .mutabık 
'telefon, telsiz ve mük!ılemc zabıt ler, munakalat nazırı B. Vorslund, öğle ziyafetı vermış ve bu zıyafette kalmışlardır •• 
~ tıyle çok yakından alakadar ol- müdafaa nazırı B. Nilsson yüksek müd~faa naz~~ı bay Nilsson ile da- Tali komite hu noktayi. ~aat ?n 
~ Ut. Be~;an edildiğine güre Tür- memurlar ve bi~ çok enstitü mü- ha hır çok yuksek zevat hazır bu- altıdaki toplantısında lngılız teklıf-

Cümhuriyetçiler 
mukavemet 111~.~Uy{ik Millet Meclisi binasına da messilleri hazır bulunmuştur.. lunmuştur.. lcrine göre tetkik edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gösteri yor Çin ültimatomu reddetti 

Mamafih Nankinin 
cevabı itilô:lcuyanedir 
Japonya. tarziye verilmesini 

lttiicrimlerin tecziyelerini istiyor 
_,,,_ 

. -~ı 
... :~ ~T~·:'l 

. ,~-:fi~_'.;''.}~ 

Cenup hududurQuzdan giren 

Son çete de kahraman 
erlerimizce imha edildi 

Roma, 20 (Ö.R) ·- Salamanka
dan bildiriliyor : 

Milliyetçi kuvvetler dün akşam 
Uzera - Brunette - Villa Nueva dt;l
pardillo müsellesinde taarruza geç
mişlerdir .• Bu cephe 3 - 4 kilometre 
uzunluğundadır .• 13urada cümhuri
yetçi kuvvetlerin cephesi yarılmış 

• . • ise de ayni zamanda cümhuriyetçi-
1stanbu1, 20 (Yenı Asır muhabirin- ~µpta gıren son ~te de Jmh.a edil- 1 Ca ha h ) 'l. • d 

. . er ra ne e cepnesın e taar-
den) - Cenup hududumuzdan giren miştir. · lenl" B dakikada 

Şeyhin uşaklarından ikisi de pyhin ~ ge~ı~ ır.. . U 
ve Karaküprü vak'asının baş faili bu- imhasından iki saat evvel yakalanmJ§br. mıJJıyetçılerın büt~n ceph~e taa~-
lunan Şeyh Mi.sbahda yüzbaşı B. Ha- 'Oç giln evvel imha edilen Abdur- ruz~ı deva~ edıyor .• Cumhur!
midin kumandasındaki müfreumiz ta- rahim çetesinin mensuplarından Sofu yetçıler Madrıd etrafında fevkala
rafından öldürülmüştür. Bu suretle Saidin cesedi de bulunmuştur. de fiddetli bir mukavemet göstcri
!!!!!!!!!!!~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!-1!9!1!!!!!11-.ı!!'!!!!!!!!!!!!!l--mı=!!!l!!!!l!!!!!!!!ım!!ı!I~~~ yor lar •• 

Bir suikast 

Suudi hükümeti 
Şark paktı hakkında 

ne düşünüyor? 
Londrn, 20 (Ö.R) - Suudi Arabisla· 

nını temsilen Londrada yapılan taç 
giyme törenine iştirak eden Emir Suud 
İngiliz gazetecilerinden birinin vaki 
olan sualine şu ce\'a bı vermiştir: 

- Saadabfıd paktını imza eden dev
letlerden hiç biriyle aramızda en kil· 
çük bir ihtilaf mevzuu bile yoktur. Kar• 
deş milleUerin teşriki mesaileri iyi ne--. 
ticclcr verir. Suudi lıükümetinin bu 
pakta dahil olması hakkında her han· 
gi bir te~bbüs yapılmamıştır. 

Milletler Cemiyeti hakkında iyi şey• 
ler düşilnüyoruz. Milletler Ceıniyetlnin' 
takviyesi bittabi fay dalı olur. Bu cemi
yetin mesaisini faydalı buluruz.:> 

Barlının elektrik 
meselesi En şiddetli hava muharebesi 

Roma, 20 (Ö.R) ___ Sao Paloda Bartın, (Hususi) - Klearing ve ' h b d b Brezilya integralist partisi şefi atey- gümrük muameleleri bitirildiği için, Bu mu are e e On eş h" d b" "k l H k aylardan beri gümrük anbarında 
ın e ır suı ast yapı mıştır.. al bel:livcn elektrik malzemesi ile di-

suikastçıyı parçalamıştır •. Entegra-

d l l . . r· "k k nam~, bu hafta içinde alınmıştır. 
Alnkadar mühendis bir kaç gün tur .• tayyare UHşuHrıı.. m· u"ştu"r ist partısı şe ı suı asttan urtulmu~-

dı J h .. evvel ~ehrimize gelmiş ve şebeke iş-
Or uaa arp sana y ıı . ıerine başlatmak üzere tertibat aı

Madrid, 19 (A.A) -- Cümhuri- mikdan mühim idi .. Muharebe pek 
l sınıfı mıştır . . 

yetçi erin bir tebliğinde harbin baş- çetin oldu .• Çift satıhlı bir avcı tay• Santrnldan mubavYile merkezi· 
langıcından bugüne kadar vukua gc- yaresi ile yedi fiat· bir Heinkel tay- Ankara, (Hususi) - Kara, deniz ve ne k~dar olan yeraltı kablosunun dö-
len hava muharebelerinin en şiddet- yaresi ve ecnebi markalı yedi tek sa- hava kuvvetlerimizin silah, mühimmat, şenmesine şu günlerde başlanacak· 
lisinin pazar günü saat on dokuzda tıhl techizat, giyecek ve saire ihtiyaçlarını tır .. Havai hatlara da onu müteakip 

k ı ı tayYare dü•ürdük .• 
vu ua ge mis olduğu beyan olun- -s hazerde temin eden fabrikalarımızın se- başlanacaktır .• 
maktadır.. - Berlin, 19 (A.A) ~- Frankonun 

. Be feri vaziyete geçişlerinde bugünkü mev- Dikkat edilecek 
1 ~.. • Nankindcn bir m~ıızara Tebliğde ilaveten deniliyor ki 1 yenı rlin sefiri Matki De Magaz cudun birkaç misline çıkarılması zaru- Ad . .. . . 
"~l· 19 ( 1 · ç· ı · 1 b'"t" Harbe iQtirak eden tawyarclerin dün akıam buraya gelmi•tir. lıye Vekaletı tamım ~ 1 • AA)-M~~~~ ~ ın~~~lraınıqpw u~~~~~~y~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rl~n~~~IB~~b~ün~~ 
~ ~~ h4 

d.e Nankindeki Japon sefiri- postalara sansör ... ·azetmişlerdlr. . . D zırlanması düşüncesiyle bir harp sana- gönderdi 
~ ~~Ukünıeti tarafından tevdi edi- Şanghay, 19 (A.A) - Çok emın hır oğu me•kezi Erzurumda canlılık yi sınıfı teşkili kararla~ıştır. Bir icra dairesinden diğer bir icra da· 
~·~ ~ Jap0~yanın ~etalibini bil- ecneb.i memb.aından .. ~.reni~diğinc. göre Harp sınıfının hizmet müddeti 2,5 iresinc gönderilen paralara ait yazıların 
~~I ınalııyetınde ıse de notanın Hopcı eyaletinde hukumetın halı ha- Er e t senedir. Bu sınıfa ayrılacak olan erat, vaktinde gönderilmediği ve bu h~sa 
~llda itllafcuyanedir. Japonların zırda 4 fırkası vardır. üçü piyade ve zorum ıs asyo n un un diğer müessese eratı gibi altı aylık talim dair yazılarda alacaklı ve borçluların 
'~.l>o ?'apnıakta oldukları hazırlık- ikisi süvari olmak üze.re ~ fırka da ve terbiyelerini piyade alaylarında gör- isim ve adresleri ve dosya numarası 
'tl~adan nakledilmiş olan as- Hopeiye doğru ilerlemektedir. Bu beş 

1 
• J ld dükten sonra iki sene de mürettep ola- tasrih edilmediğinden tahsil olunan pa-

~Lı Pe. k Yakında oraya muvasa15t fırka Hopciye yasıl olunca Nankin. hü- teme ı· to• ren e atı 1 
"il ~l"i ı cakları sınıf, kıt'a müessese veya as- ralarm, alacaklıya ödenmesinin teah-
~ 4 ~ tahminine yol açmaktadır. kümetinin bu eyaletteki kuvvet en en kert fabrikalar emrine verilecektir. Bu hilre uğradığı adliye vekaletine şika-

U. ~. t 2arfında Sanhatkuan tari- az iki yüz bini bulacaktır. t ı · ih kar d _,,,_. . 
'" " era , ı.izum ve tiyaca göre a, e- yet euumıştir. "~li Çı"ne 3500 J k . Hong Kong, 19 (A.A) - Askeri ına· E z 20 (AA) Er 1 fetti•imı·z 8 ... L • U 1· "ld apon as crı r urum, • - IU• r •ı Aalln zer, Ya ı, nJz veya hava fabrikalarında çal·<-+ırı- Adliye vekaleti alakadarlara go··n-" Uğu tah · 1 ak d kamat bir bölük ınüstesna olmak üze- f ~· 

'l' mın o unın ta ır. . . rum iıtaıyonuoun teme1'tma maari mllpyiri ve heyetin rei- lacaktır.· derdiği bir t~mimde buna meydan ve-
~()~o TEKZİP re bütün İngiliz kuvve~erının .sh~- töreni umumi müfettit B. Tah· ıi Trabzon KllltBr direktörü - Harp sanayii sınıfına dahil ilk erat rilmemesi ve sebebiyet verenlerin ce-

8';_ ' 19 (AA) H'"k"" t hkvunc alınarak Tiyençınde tahşıt edı-
~ "l.: a(i • - u ume namı- · • U .1 K hararetli nutuklar ll•lemi-•er• bu sene esnanı içinde yetiştirilecektir. zalandırılacağı bildirilmiştir. ~ "~bt l'lenıeğe salahiyettar bir zat leceğini beyan etmektedir. . san zer ı e Orgeneral lzım J .,. 

~ llıeıtılek tI d . . . Maaınafih orada bugünlerde hır kar- Orbay, ·Korgeneral &-nder, dir. . 
ıl.. ~hrı' e er e ıntışar eden \'C • • · t d • ·ı a • D " Er 
\~ b· •ın Lo k gaşalık zuhuru ıhtımalı m<!vcu egı - vali Ihsan '·can·ın bulunduk- orunun merkezi ·olan • ~~t. Uiıtii u outechiao meselesin- c1ir. A9 d 
~ lİll Çin ade sarı nehrin §imalindeki lan çok kalabalık bir heyet zurum a az zamanda R6riHen 

f,~~~ eyaletlerinin kontrolunu eli- Altınlar huzurunda yapılmııhr. b6yük canlılık ve imar faaliye-
~ ita~ e:r~ ıstk. emekte olduğu suretinde U tinden fevkalade mlUebauis 

· ı at'i mumi mllfettiıimizin Ulu 1 • f" 1 .., surette tekzip etınic:- .• Ô o an mııa ır er dün Erzurum 
~lt "" - nderin doğuya •erdiği hususi 
"-. ı~!~rıdisC'yj hal ve fnslcdcn ma- Uzerindeki haczin ehemmiyetten cükranıa bahse· istasyonunun temel atma me· 
~ ~·ıa " rasiminde bulunduktan sonra ~ 1

, nıcnin 11 Temmuz tarihin- k ) k • l • den ve trenin bu mıntakaya 
ı.~ Cdilnı· a ması ıs enıyor Trabzona dönmüclerdir. ~ bu · • ış olduğu ve Japonyanın her bakımdan vereceg· i fayda· "' d ~~ ıtılfıf n • .. ı ı ı , , , • 
• ~~~ edcccğj~~1~ ~mına tevfikan Paris, 20 (A.A) 1-- lBilbao Gba~- lardan kıymetli bir lisanla Polonyada 
ı t. " \'c ~ .. ~ uınıt elınekte hulun- kalarındaki bütün atın arı ve uı- b h d 

1Jıı- """iag d k a 3e en veciz nutku çok al· ~lt taıcbi b 1 a i üç ınaddede>n gay- puscoa eyaletine ait arşivleri hamil 
l Uç tuı ulunınadığını söylemiştir. olan «Axpemendi» ve «Stebank» kışlanmııtır. SUİkastler 
~' 'l'a:rz~P şunlardır: ? vapurlarına konulan haczin kaldı- Temele umumi müfettişimiz 
3' Atııcı-: v~rHmcsi, rılması için Volens hükümeti tara- ve generallerle vali ilk harcı Varşova, 19 ( A.A ) -- Baltık 
'~ JaJ>on , crın cezalandırılması, fından ikame olunan davanın rüye- atmıılard:r. devletleri mahafili ve matbuat mi-

l ~ıl~~i::eld'hi.ndeki . tahrikfıtın tine Poitiers mahkemesinde başlan- ·Erzurum 20 ( A.A) _ Dün ralay Koc'ye karşı yapılan suikasclı 
aır yenı zımanlar mıştır.. komünist partisinin bu son zaman-

Valens hükürnetinin vekaletini Trabıon muallimleri ıerefine !arda Polonya ricaline karşı müker- lngiliz teslihat programının bir ay evvel ikmali i in geceli gündüzlii algılı· 

s 
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ed'lebilir mi? ispanya ve lspanyollar Doktorlar s andarize 

Şimdi Amerikada bunu _ ,-;; val:an: "· A sAN -

is iyen/er vardır... B'r senedenheri devam eden vatanda 
M~~~Neşim. bir~!!! ~ıı: bisesinigiydi.~~:~~~·=ı!uş Dr. vopet·6"ky'nin hazırladıg~ı · ı A kavgası milli istiklal savaşt halindedi 
sesi beni bin bir fikrin ag· ınn sardı.Dal- idi ki, gilldil ve kendi çoban elbisesini 1'., 1 Aı# p an l b. ek . "b" l d" ~ t 

d M d · ·· · Mebus Do oresin nutku halk ır sır gı ı yutturu an mı . mı"un, beni affet. Takip edilmiyelim. k5.ğıda sar ı. ü ürün tavsiyesı uzen- •da ı · b • k ·a ., ' k"ç 
,. ı 1 lt ld v .ki .. el şı et l ır ten l e ugramıştır. cephesi ile sağlar arasındaki ihti- kinler, diğer taraftan da en ·u ıhüy"ta son derece dikkat eyliyelim. ne w unıın a ına n L e ı gun evv b f k h k .. kah ed 

.. ld h 1 ka 1 d lafın nasıl bir safhaya girdig-ini gös- ir i ir are ·etmı. r en e B dan korkmayız. Di- a ığı ana tar a :[.ııyı açara ~ ışarıy k T . il l h l 
en ve sen canımız . 1 di V d • ğ T . k New-Yor 'ta çıkan c ime> gazetcsı tennesi itibariyle çok manidardır .• zisyonlar, zava ı Ispanyo a 

yanayı elimlzle öldürtmiyelim.. bg~zektr.eğ d. de gece en Dyaz~ı bı. u.~k~~ yazıyor: Bu iki grup nrasındaki zıddiyetler, mukndderata boyun eğen kuzu 
1 b . . t 1 ır u •ı ı uvara astı. erın ır su u Am rika Cümh' B 1 B R ı b .. b' h l · · 

- Diyanaya o an u sevgınız en işk t il d 1 d rU e W' aş ~anı ır. uz- udeta derin bir kin ve nefrete in ti- i mutl ır a e getınmş, on 
h tl dn ... n..:t Ad ta .. k ·ence ve 15 ırap e 0 u 0 :ısının - I · - 1-' dostl d B Esth h · h · · ·lm· · f ayre ere "'i .... wyor. e oz ız.ın. b tı• 1 • k karanl. ve tın en saıw.uu arın an n. er kal etmişti.. Hele köylülerin, kili- ayatıyet cev erını sı ıştı .•.. .. . hah d d tu e ı, oş sogu ıgına acı, ncı . . • b ıı 

- Diyana, omrilmlln an ır os- '--kt kta b" k°". t 1. d Everett Lape'ın mUdırcsl bulundugu se ve derebeyliklerine ait topraklan bu büyük kitlenin, gühün ırı 
.. kızımd . hi b b uu ı n sonra ır tomar ugı e ın e d 'k 'ği b h kl f l'l rd k tum. Onu 'O'Z an - gerçı Ç a a da . k • cFon asyon Amen en> neşretti san- zaptederek kendi aralannda tak- ütün a arını tu ey ı e en 

lam dun -d"L- fazla · Biitün koltuğun paketi, yavaş, yavaş orı- l b. k·ta ta bir d 1 t üst I Iar bah cak ·· h" b" "d l kalkı o a una severun. d l rd . Tfil' gül.. rd sasyone ır ı P eve m e- sim etme eri, sağ ı ne asına tara mut ı~ ır cı a e 
varlığımı onun bahtiyarlığına verdim. H~rbai a~bgt~ti. tlı onadan 11 ~yok u. şarının idaresi altında diplomalı 150 olursa olsun halk cephesi hüküme- bileceğini ve bu takdirde lspan 

rd d la · 1 · ttan ıç r no c çıye ras ama ~ apı- b. A "k 1 d k ih · d k k l b" d k 1>11 Ya unm o yışıy e sana mume m idi. N"'b ki rd Ell . ın men a ı o toru liva e ece tini bir darbe ile yıkmak için fıer an ı ır vatan aş ·avgasının 
kard im. ya ge o etçi uyu ıyo u. erı 1 h k -.J 

eş olan bir teşkilatın tatbik mevkiine ko- çareye baş vurmağa sevkediyordu. l ıync.nğtnı ta mi.n etme icap ecıC· - C'dd il k bir kız. z ki titriyor, yüreği çatlıyacak derecede • b. ğl k ,~- . edil lk C h h b d .rı. ı en sev ece e • d Kfı• . 1 .. v .... yacagı ır sa ı pı.öuı tanzım ınc- tidar mevkiinde bulunan halk ı an ar ın en sonra sar 
malt1matlı ve çok güzel. Son olarak :vuruyor u. gıt. tom:ırı~ e gogsunu si teklif ediliyordu. Amerika tıp kon- cephesinin (Largo Kaballero) hü- gittikçe artan İspanyol proleta 
al B . tt Ukran bastırarak ve bUylik hır ırade sarfede- 1 k . d , , lan da k h 1 ·ı ı·· ••e 

y vanyorum. ana nunne en, ş - . . . .. . gresinin At anti sıti eAı top tısın ümeti, ~u aliflerin gizliden gizli- sı, spanyanın ezı en, zu um • . 
dan hiç baL--tme. Beni menettiğin g'ıbı' rck .temız hır rumca ıle nobetçıye ses- d k 1_, "" T _ • ,~ b k k .. k" 

1 
.. 

1 
. • h lk kı 

u:;c o tor Kopetz ... ,i. 1\'ı.isS ı...apenın pwnı- ye üyü bir isyan hareketine ha- aret goren oyu erını, a 
i. n de seni bu gibi sözler söylemekten lendı: nı dört noktaya irca ederek şu suretle zırlanmakta olduğunu pek ala gö- !erini kendilerine bir müttefik 
ka •·yycn menediyorum. Biz hakiki dos- - Yahu arkadaş, kendine gel, mil- izah etmiştir: rüyor ve anlıyor ise de, bunlara rak buldu •• Proletaryanın beyne 
tuz. Ben dostuma olan - borcumu d~il- dür gönn~. mUhim bir iş, polis mü- 1 - Her Amerikan doktoru federal karşı alınması gereken tedbirleri al- le] mesai birlikleriyle olan rabı 
vazifemi ödiyorum. İcap ederse ber.ı- dürüne bu dosya}'ı evinde yetiştirece- devlet memurlarının imtiyazlarını ha- makta tereddüt ediyordu .• Hüküme- onu mücadeleye sevkederken, 
berce ölürüz. ğim. Hemen kapıyı aç. iz bulunacakbr. Muayyen aylıl,'l bu- tin bu tereddüdü sağlara cesaret ve panyol münevverleri de, asırla 

Hapishaneye gece gizlice girdiler.Ge- Nöbetçi uyku sersemliği içinde, göz- luncak, buna mukabil ihtiyntı ıışılnrı cür'et veriyordu.. beri halk kitlelerini uyuşturan~ 
lshan ni !erini ona dikmişti. Cemal Turan, cAti- · ·· ü "d·· 1 · k · · k h·ı k · · ko ce saat on biri buhnuştu. Hı:ıp e n ve plkürleri m~terilerinden hiçbir Uc· Rokf eller enstıtus mu uril Nihayet on iki temmuz Madrid- enn uvvetını ıra ı me ıçın 

her larafuu derin bir stlldlt kaplamışb. ~~ dedl Herll vazife başında uyuduğu ret talep etmeksizin yapacakbr. Dr. Alek.ri Kare! de «halk cepheei> hükümetin;n lüler ve küçük burjuvalar ~ 
thdu~::.tla Cemal Turanın odasına sokul- ıç ~ Aman ark. a.ı~p, dalmışun. M.U.dUr 2 - Her Amerikalı hasta doktor Uc- de eğilemez. Sizin ortaya atmak iste- müfrit taraftarlanndan olup sağ- da gereken propagandaları yap 

~ reli, mual~ ve hastane ücreti gibi diğiniz sual şudur: lara karşı da kin ve nefreti ile ta- tan geri kalmıyorlardı. 
Dlmitrl -Türkçe olarak- Merhaba duy~asın. Halım harap, sakın soyle- masraflarını hUkUmete ödettirebile- Doktorluk bir seı-bcst meslek mi ka- nınmış (Kastilyo) ismindeki bir za· Fakat tarihin ispanyaya mu~" 

Cemal oğlum. Gece ziyaretine geldik. me dıye mırıldandı. . .. cektir. lncak, yoksa bir ticaret mesleği mi biti öldürdüler •. Bu vak'a, halk kit- ettiği kilise ve feodalizm hala bıı 
Kalk bakalım. Öyle k.. e bilzUlme. Cemal Turan kcsık cumlelerle mu- 3 - Birleşik htikümetler yalnız dev- olacaktır? leleri içinde büyük bir teessür ve kuvvet ve azametiyle mevküni ııı. • OfeY . kabele etti: b 
Kurtuluş zamanı yaklaşıyor dedi. _ Korkma h ld lar t~ k Jet ve şehirler hastanelerinin idaresi- Bu mesele bütUn Amerika doktorları galeyan uyandırdı. Madrid halkı nü- hafaza ediyordu .• Bu vaziyet, 

Cemal Turan bu Türkçe hitaptan . . n en an ız. ~ ço ni kendi üzerine almakla kalmıyarak kad.1r umumt efkarı da altıknlandınnış- mayişler yaparak, katillerin yakalan- rinin hayatına kastedecek 
ks d • h ish ··d·· ·· ·· mUhım. Ben de dahnışım. Gece ıyansı hususi kliniklerin bile muhtemel açık- tır. Kopelı.k.y'nin dostları onun izah et- masını, ve ~iddetle cezalandırılma- menfaatleri zıt olan bu iki.. . ...;, ma a m yme ap .. ane mu unınun ··ı·· kt" b 1 d A · ~ il" 

lamamas · ww· · d k go urece ım u me un osyayı. ynı !arını karşılauacaktır. tig·i planın faydalarını saymaktadırlar: sını istiyordu •• Bu aralık (Kalvo So- arasında - ne zamansa - muthıf an . • ı ıcap e .g~ . za.'Ule ere ' haldeyiz. Llifa tutma beni. Aç ta koşa- .J rd 
ve vaııyetini hiç değıştinnıyerck cevap l' üd" .. 4 - Birleşik hi.lktimetler Amerika- - Bu sayede doktorlar aylıklarını telo) tevkif edildi .• Ve öldürüldü... çarpışma olacağını gösteriyo d· 

verdi· yım po ıs m urune... nın bütün tıp fakUltclerine sübvnnsi- çabuk nlaea.klardır. (Knlvo Sotelo) nun bu ölümü sağ- İşte bu kanlı vatandaş kav ._..ı. 
- Merhab:ı aziz üstadun, dostunuz Kapı açılnlmnş, Cemal :uran ken~~inl yon verecektir. - İhtisasa göre bir aylık baremi ola- lann isyanına bir i§Uret gibi telak- -bir yıldan beri - bütün ~iddetıY 
. . sokakta bu uştu. Ternız hava, LUnyet k" ed.ld' O 1 d ed" Türkçe bilmiyor demek. Evvelkı ak- .• 1 .. d ld d Esk" ku Dr. Kopctzky'nin bu plAnı ınes1ek ar- C4"\ktır. ı . ı ı.. zaman ar (Fas) ta bu- evam ıyor.. . 

şanı beni eplyce telişa dilşilrdil. Her ha~ası cıger erını 0 
.ur. u. 

1 
v- kadaşlnrı arasında hararetli bir hUsnü - Hastalar vaktinde ve daha mun- lunan general (Franko) 17 - 18 tem- Bu kav_gaların ne!ic~inin 11kef 

§eYl bildiğini, kendisine itimat E"lmekli- vetıni ~ulınuş~u. Ha~itlikd ' d~:z- kabul görmemiştir. tiızam surette tedavi edileceklerdir. muz 1936 gecesi Faata isyan hayra- Y_e vara~?ını .~daha şımdıden .. be' 
ğiml ö 1 dL F 1 

t be h" I d lık hepsı gt:çınış, uçu~or u. Kışla onun- Şikagolu Dr. Morris Fisbbein bu Doktorlar hastadan ücretlerini alıp al- gwını açtı .• Ertesi günü de kumandası tırmek mumkun olmamakla ber.n. s Y e a;ca n ıç a uı ırma- d b b'l .. d" O d ğru k d 1· f1l 
dım. Kızdı ve gitU. Siz de asıl adımı e ir otomo. 

1
d g~ .. u ... ; 

0
• b oş- projeye itiraz ederek şunları svylemiş- mıyacaklarını düşünmiyeceklerclir. altında bulunan ve ekserisi Lejiyon ha iselerin esbap ve avami ı şu · 

söylediniz. tu. Şoför .yerın :a os~o . ınıitrı, aşına tir: Atlantik siti kongresi bu mesele hak- Etranger denilen profesyonel as- lünü İyice tanıdıktan soı_ıra. n~ıJ 
Dlmitrl gUlerek ve ruıoca olarak: bUyUk bır şap geçırmış onu bekli- «Tıp, kablettarih zamanlardanberl kında sarih bir fikir dermeyan etme- kerlerden ibaret olan ordusuyle ce hakkında bazı tahmınlerde 
- Yanlış Cemal, bu dostumuzla an- yordu: doktorla hastası arasında karşılıklı me- den dağılmıştır. (Cebelüttarık) boğazından İspanya- lumnak mümkündür.. I 

laştık. Kendisine benden fazla itimat - Atla oğlwn yanıma, telaş etme .. suliycllere dnyruıan bir fı.mme hizmeti- Fakat 1.ıiicadelc devam ediyor. Bir ya geçti.. . Bu ~~caddede İspanyol .~:d 
edebilirsin. Konuş benimle, kışla önündeki nefer- dir. İnsan varlığını stnndnrdize etme- taraftan Miss Lnpc ve Dr. Kopetzky, Daha önceden tertip edildiği mu- kıtlele~ının hemen ~:meı: • • r: hll 

Cemal Turan - Aziz Mösyö beni af- ler şUphdenmcsin. ğe imkfuı olmadığına göre doktorları diğer taraftan Dr. Fishbein Amerikanın hakkak olan bir plan tahtında ayni seksem, halk cephesı ıle bırlikt 1' 
!ediniz. Dün sizi üzdüm ve kızdırdım. .. O~mobil onu :°iyananın evin~ g.ö- da standardize ctmeğc kalkışmayınız. 700 gazetesinde her luı!ta 15000 keli- günde ispanyanın her tarafındaki reket etmektedir •. Generalv~ran ti 
Tehlikeli vaziyetiıni takdir edersiniz. tunn~..ıu. Evde kunseler yoktu. Bırbır- Doktorluk hem bir sanat hem bir ilim- me yazıyorlar. Her işte olduğu gibi generaller isyan ettiler .. Bunlardan nun muv?.ffak olması degıl, ;J,i 

Hapimane müdürü - Haklısınız, za- Ie~m.e ~rıldılar. ~i~.anadan bahsettııer. dir. Bu bakandan idari kaıdcler ö.nOn- bunda da hnkem Ru..··velt olacaktır. bir kısmı cenuptan ilerlemekte olan sad<:c~ . rnucadelede d~va~. ehe 
rnn yok. !Ik geldiğinizde sevgili dos- Durutrı Cemale kuçuk bir çanta \'e bil- - (Franko) ya iltihak ettiler.. mesı ıçın Jspanyadan bır muza .. 

tumla alakanızı bilmiş olsaydım, her yükçe bir pa~et uzattı: llı·m a" )eminde bir kayıp Halkçı hükümet bu isyana 7.aten görmesi mümkün olmadığı gıbi 
ne ıse• ~ ....... ft .. ,. • M 1 el' - Bwıun ıcinde hcrşey var. Yalnız muntazırdı •• Tanı degy ilse de bazı ih- -evvelden beri devam eden- ecncl t ..-..... ..... "'eçıyor. ese eye geç un. • . . 

1
.. ı 

s· b" j d lb" . ..2•-- ıhtıyatcn Dıyannnın uıektup bırakma- tivati tedbirler almış bulunuyordu .• müzaheretinin devamı da azım ızc ır an nrma e ısesı geyw.n.:ze- d ed H b kel B k ~ l ı • " b'" d l "'teffl ğim. Sabaha karşı alaca karanlıkta gc- sına müsnn e etm ~· epsi ir . i- u··yu·· t A • Fakat İspanyol halkı bu vaziyet Bu ecne ı yar ımcı arının mu 
yersiniz.. Şapkayı biiyUkçe olarak sc- ~e, ~ayansız tchassU:lC'r .. Sen a~.nı el- a yan a l m l karşısında hiç bir taraftan emir ve diye~ devam e~mesi, ~ihan sulh~. 
çeceğiın. Alnınızdaki yara görülmesin. bıskcl 11

1
(" pl asaporta ugramatlnrsdan bırlTka- telkin alma~sızın kendiliklerinden !e~dıt .~en hır. mahıye~. kazanitetİ 

Elinize bir tomar kağıt alır ve serbestçe yı a tn yan vapuruna a . m. . ç~- JI 1 k • 
0 
.. z· Ju•• harekete geçtıler •• Silahlandılar, asi- ıçın -mudahalenın men ı korıt 1 ~ 

koridorlardan geçer ve kapıdan çıkar- rum:~kurtuldun, tehliKeli bır geçıdm l y I ar on l a ~ lerle çarpışmağa başladılar .• Büyük şeklinde bazı harict mü?.al.~aıd;"' 
smız. Çok Um!t ediyorum ki bunu bcce- var ·· . • . rtI sanayi merkezlerinde ve büyük şe- yol açmıştır .. Avrupanın buyuk ~ 
:rec~iniz. Zirn çoban rolünU çok iyi Saat sekize kndnr Dimıtri ıle de ~ J J J 'M k hirlerdeki isyanlar derakap bastı- letleri - beynelmileli bir rejim J1\ trı' 
oynadınız ve hepiıniz.i aldattınız. tnsa- tikten sonra g<.zleri yaşlı ay~ıld~~· fa yan gazete erİ • ar Onİnİn SeSİ rıldı .. ispanyanın her tarafında şid- lesi mahiyetini alan- İspanyol .. el 
nllnh bir aksilik çıkmaz. tki akşam s;n- Saat (8,5) Cemnl ~ran, .. gilm~. ya- detli ve kanlı çarpışmalar oluyor· seleleri karşısında gittikçe büytı~ 
ra parola Alina olacaktır. Kapıda bu kınlarında bulunan. bır Türk.;a:t~çı- ebediyea.e •kadar işidilecektir,, diyor du.. . bir r~h.atsızl~k duyma~tadır .. 'f" 
sözü nöbetçinin kulağına fısıldarsınız. sına rumca seslrndı ve kayıg 1 dı. .. Halk . asıl ere karşı hiç bir sempati b.u gıdı§. . bır taraflı ~.uzaheret ~ 
Şayet şüphelenir yüzUnüze bakarsa üç Vapurlar arasından ~ayar~ talyan BA.ŞTARAFI B1R1NCI SAYFADA soliniye ve krala tazi,et telgrafları gön· go~tennıyor, çok şiddetli hareket rı.ne,her ıki ~rafa da.mus~ah3 rJO' 
parmağınızı havaya .kaldırınız ve (uı- vapurunun merdiven~e elını ~ttı. ~- tcleri bu sabahki snyılannda #siyah çer- dcmıiştir. edı_Yordu.: Ordu gerçi fuşist general- bılmek suretıyl.e .netıc~le~ır~e, f~ 
fer) deyiniz. yıkçıya «arkadaş yu nnya ge > ıye 1 .. ..:J l\" k • • ··ıüm-· il bil- lLUM AL'r:'ıl"' .. "'DE TEESsıırn lerın emrı v.e tesiri altında ise de ko kuvvetlerını~ sen hır ınh .• r<f .. .. ı· d Bicare ndam af l çevc er ıçın..,.e ·ıar .onınuı o un ı:.DUl"ıi un. h lk h h k k d k 1 - ~ır H hnld · ı k . B Turkçe soy ıyor u. • a - d. 1 d' . .• 1 d J!. I' p . 20 (H t) M k . . a cep esı ü ümeti kendili- arşısın a a acagımızı zann er e sızc yo verece rur. u son 1 . .. b k yordu Cemal bl irıniş.er ır. Eiltun gazete er e uıı- arıs, usus - ar onının w. d h k • . 
ı~.... lU .. . amış ylızune ~ 1 

• r . ..1.. .. hakk d k' h b b gın en are ete geçen halk kıtle- rum.. ı.. ~ete zum gostennezsenız daha çok 1 1 'a ·d· ·n bacına vard 1 . mm resmi altında şu satırlar vardı: o umu ın a ı a er uraya an- l . . "k ed k H lk ,_ • 1 d d ırı"" 
i i olac ktı z· b . k ı· mm e e ıncı ıvcru ~ ı. çerı- B'"tUn k lb" ·ı f . la b' ... k ··-; . •w• ... erını t.ensı ere muntazam(mi- a cepnesı- spanya a e.-" ~ " r. ıra u ış~ret ve c ımc- ye girdi Kamaranın hir köşesine çeki-

4 
u a 

1 1 e aşıst 0 n uyu c:1k ogleyın geldigınden .. ~.alnız ogle va~- lie) kıt alan vücuda getinnegw e mu- ratik inkılabı - ne bahasına olıJJ~ 
y1 ancak ben bıpıc ya soylcrinı. Bun- • · t T'· ~- 1 dan ltalynn.> tı çıkan rtazctel b ı d bahs di ff k l l h kk k t1l' le .. k, çantayı a" ı urK para arın b er u o um en e - vo a o mus.tu.. o sun- ta a u ettirmegw e azrne dnn sonra dostum n· •t . . . . .. e ~ . 1. 

ımı n sw vapur ıs- 1. al k d Kam ka Giornnle d'Italia şuiıları yazıyor: yorlar J 1 ·ıı · . ·· ·· ·· B b "rı ı• 
k 1 . d bir beş ır ı ayır ı. aranın pı- · spany.? . mı et.mm hemen he- gorunu.yor •.. u .. çarp.ış·m·a u.gu • 

11 e esın e hususi bir otomobile alarak d bakan Türk kayık . dcd' «Markoni öldü. O nrtık susmuştur. BüXUK CENAZE ALAYI k - b k h h k b « NJ 
i cd "t'" k . S 1 . sın a ona Çilin ı . • men at ı ır e serıyeti halk cephe- cep esı u umetı ıçm ır 
cnp en yere go urece tır. nat erın k Faknt onun ebediyete kadar susmıyn- Roma 20 (Hususi) Mnrkonının · h "k.. · ·ı b. 1 k · ·kl"I h ]" · 1 

geçm ini bekliyeceksiniz. Saat 8,5 ta ı: G 1 ı.-rd...,im al şu b . 'l · - sı u umetı ı e ır i te hareket edi- ıstı a »savaşı a mı a mıstır. fi': 
l 1 b . - e ~ -s • parayı, ent cak olan sesi, radyo, namütenahi boş- cenaze a ayında 1talyanın her tarafın- yordu .. Fakat milis orausunun ken- Hadisatın bu seyrine bakıl~~ 
6~~ru~e a~~:~~~ v:~=~me~~ getirdi ıni kimsBeyeb~yl~e. B~ıru be- lukları katederek hnykırmakta devam dan gel"n heyetler bulunacaktır. ltal- diJerine karşı durabilecek bir kuv- alelade sınıf kavgalarının bO) 

lfı) a sokarsm. E"Il ır TurkUm kaçıyo- ediyor. yan _akademisi aşağıdaki tebliği neşret- vet halinde taazzuv eclebi!mesi çin k,nlı bir vatandaş harbine rrıii11'jf \·~~urddn~ t~~mazlh"~~ J~dan~-~ elbise- rum. Durmadan UUlklaş buradan, Cc- :ı. mlŞti.r: geçen zamnndan istifade eden ası·- olması, halk cephesinı"n yaprn81' J nızı egı ırır u..ı.aıyetinize ıuı"lruşmuş nl T b" . . ki Marıconl şimdi bir ölUdür. Fakat G !\ F I fP' 
olursunuz. Bundan sonrası size ait.An· m ~rnn. ırı~cı. mev bir kamara insanlığın hatırasında çok uzun pımnn- < • farkoni bu gece Romada ölmiiş- Jer, aşist devletlerin müzaheretini tediği radikal ıslahatı kolay 8 

·-ı d d . ed'W• iz .d . . alarak ıçenyc gı.rdı. Banyosunu tU\'a- lar yaşayacnktır.> tl.ir. Kahramanlar ve dehnların nnnsı temin ettiler •• F rankonun ( Pers mak iÇin, adeta lüzumlu bir ..;~ .n ""ya an a ıst ıgın yere gı crsınız. 1 • . k b' ... k ' . ) h of'· 
Haydi dostum, Allah yardımcınız olsun. eti.nı :>'~para . uyu paketteki sivil İtalyan gazeteleri ancak Markoninin olan 1talya bu oğlwm ebediyen hatır- asos:~~ın .~u abirlerinden birisine. mahiyetini almıştır •. Hakikate~ ti' 
Hemen ayrılalım. elbıs_esını gcydı. Aynaya bakarak söy- tcşebbUsU sayesinde yeni ve eski dün- layacaktır. İnsanlık ta onun kendisi- verdı?ı. m~I~~~~ .: zama.na ait bir çok nıüesseselerııı ~j# 

*** Icndı: k hl ·ı b "lam k kabil ld ğu ne yaptığı iyilikleri unutmıyacaktır. «Bızım gırıştıgımız mücadele, Is- mamıyle ortadan kaldırılmn51 'i 
lkir.ci gUnti öğle üzeri bir İtalyan va

purunda Diynna lstruıbula gidiyordu. 
Y anı:ıda Fransız bir kadın hizmetçisi 
vardı. Dimitri görünmiyordu. Geçir
meğe biJe gelmemişti. Cemal Turan bü
yük bir heyecan içinde ak;,'Wlll yapmış
tı. Gece yansı kapıdan bir paket atıldı. 
Hafif bir .s<>s .. Cesaret dostum, ben me
zunum, tahkikat için Ayvalığa gitmiş 
bulunacağım. Sizin için muvaffakıyet 
dıliyorum. 

Cemnl Turan haftalarca çektiği ıstı
rap dolayısiyle zaif dilşmüştü. Bütün 
\'Ücudu titriyordu. Sabırsızlıkla sabahı 
bekliyordu. Saatler geçmiyor, zaman 
Adeta durmuştu. Köşeye biizillmü~ 
başını demir p::ırmaklıklı pençcrenin 
soğuk tıışlanna dnynmış, gözlerini göğe 
di~, yıldızlarla konuşuyordu. Diyn
onnın hayali onu sardı. Bulunduğu ka
ranlık höcre değişti. Bozdağı, kayalık 
ve ağaçlarla örtülil kuytu yer. Diyann 
kollarını boynuna dolamış, bahtiyar ko
nuşuyorlar. Bu hayal onu oyalam·ştı. 
Birden gözleri yıldızların birer birer 
aöndilğUnU gördü. Tanyeri ağarmala 

Ad b d' yayı a o ı e ag a o u - 1 . l k . b k , ka l . "ıt 
-1 d a~a l'n: ~·Bu halimle :u- nu, Okyanuslar üzerini:leki ilk hava se- Markonl en basit mfması ile mesafe palny?l mJ be~e eııı oeJm~ tan ~ıyade bey u adar n l bır savaşı g~. 'tf 

nanı ost nrun cnı tanımazlar. Elun- . . . . . . mefh rt d kaldırın t K t'· ne mı e ır mes edır •• Ben, Alman- mak lazımdı.. Netekim bugııı1 -
d k' k b . lma forının de onun ışaretlennden ıstıfode umunu o a an ış ır. ı ·ı Jt 1 .. d l . d b" tl~t'ı..ı 

e ı şu ır aç ~ arnsı o sa... , . ~ . nları ve ın·u ti . b' b' · ld t _ ya ı e ayanın muca e emız e ı- yandan harp olurken diğer tar cJY 
Küçük çantada hiçbir şey unutulma- cdılcrek yapıldigını, tclsızlcrde ve rad-

1 
e erı ır ırıne .ya aşır ze sempati göstereceklerine kani- da halk cephesi hükümcti aşıığt ( 

ınıctı Bu nliıka ve intizam '---~15 da yolardaki büyük terakkiuat iizerinde mıştır. Hemen hemen mucızeler ya- im » diyordu h 1 t · · "h t• ··rııt11il 
.,, • &öl~ ın .J 1 . .. · ·• usus arm emını cı e ıne yu mırıldandı· Markoninin dehası müessir oldugwrunu ratmıştır. nsanlık mıtol0Jıde11 hoşlanır. M ht l'f b l d 1 h .. ..it 

. ~ u e ı mem a ar an ge en a- tur : . ır 
- Ah J?iyana, bu muhakkak senin ilave ediyorlar. ~ar 0~1 eseri. i.lc bir ~fsanedir. Bir vadislerden öğreniyoruz ki Fran- 1 - Halk cephesi hüküınetl~ 

güzel ellennle hazırlanmıştır. Aşkın be- VAT1KANDA ınsan ki yer yüzUnde hlçbıı· kuvvet onu konun bu kanaati boş değildi .. Ha- emirname ile isyana iştirak ed~J1 ,1 
ni zından:ı atmıştı. Fakat yine aşkın Roma, 20 (Hususi) - Markoninin =yacaktır.> kikaten bir çok Alman ve İtalyan tün derebcyleri ve papazlara aıt··Jef' 
nura, hayata kavuşturdu. Öğleden son- ölümünden tefofonln ha.berdnr olan D " . gönüllüleri, Franko kuvvetleriyle ziyi müsadere ederek köylıJ 
r.:ı sant dörtte Cemal Turan salonda Papa derhal kendi şapeline çekilerek Un yanın en kUVVefJı birlikte mücadeleye girişmiş bulu- tevzi etmiıtir.. . Je' 
oturuyordu. Yunan jandannaları. sivil mUtcvcl!a için dua etmiştir. f . • nuyorlardı.. 2 --- İspanyada asırlnrdan ı,erıd.,r 
memurları teftişe gelmişlerdi. İtalyan Kardinal Pacclli bu münasebetle Mus- QVCl ay yaresz *** vam ec{en dini taassup, c:laslı 
süvarisine, icap ettiği kadar vaziyeti - Ncvyorlc, 19 (A.P,..) -- Nevyork (İspanya ve lspanyollar) adını beler yeyerek çok .. iflemiştir.•. ~1r 
izah ettiğinden Cemal Turan mUsterih almağa ve vize ettirmeğe lüzum yok- T oymis gazetesi dünyanın en kuv· verdiğimiz bu tetkiklerimiz artık so- 3 -- Eski ordunun miihirn bd ır 
'Ieziyordu. tur zannederi~. . . • . . vetli avcı tayyarelerinin tecrübeleri- na ermiştir •. Bu yazılarımızın başın- mı isyana iştirak ettiği için, of Jı~ 

Sivil bir Yunan memuru ona sordu: . Memur :ısabıyetinı gızlıyer~k: c:Stlva- ne başlanmış olduğunu haber ver- da, ispanyanın medeniyet tarihini lahatı da kendiliğine bert?.rıı el 1~ 
- Siz Türk müsünüz Mösyö. Nere- rıden hakıkati nnl:ının> dcdı ve ayrıl- mekte ve arkalannda uskurları bulu- tetkik ederken görmüştük ki, lspan- miş ve şimdi cesurane muczı .~5 el 

len gelip nereye gidiyorsunuz? dı . .. . . . nan çifte motörlerle mücehhez olan yada ulusal fikir ve ruh, her türlü bulunan (halk ordusu) teessl 
Cemal Turan alaylı bir cevap verdi: Jtalyan suv:ırısı, Cemalın husust mi- b t , d .. bo ba t k l ıslahat ve yenileşme teşeobüsleri miş bulunuyor.. .ı;cıı' 

d 1 d f . . ld w u ay,} are ..... m a aca o an k d f 1 1 l 4 K 1 Ba ktn ' ..,, - Garbi Ana o u a uzun bir scya- sa ırı o ugunu ve lstanbuldan vapura .. l l l . I .. b l d w arş1sın a e ce uğramış ö Ü >İr - atn onya ve s 1'e'' 
hattcn. bindiğini söyliyerek memuru başından a et er, 8 t3ıOmOk ıt:1a yoz u un fugkunu kitle Ribi, hareketsiz kalıyordu .. Bir da getirilen milli hükümetI.~r. Jtlt' 

Y ı p .. ' l V d l . i al körf d ve saatte ı ometre mesa e at- k" 1 . 1 • h b" h ld d" k"" .. k d 1 . 1 rrıucO fu. - a. asaporttan mı geçtınız. savcı. apur em rm mış, · ez. c v• • • • ıt eyı eme sız ve ru suz ır a e ı uçu or u arıy e • ~~ 
- Buna hacet görmedim. Tayyare ile ilerliyordu. edecegını tasrıh ctmekt:dır. T a}/'a~e yaşatan amiller arasında -pek tıla nin başından beri, hem de nı1.1 ~~ 

vapura atladım. Cemal Turan, artık güverteye çık- tamamen madenden ınşa edılmı§ anlaşılıyor ki,- kilise ile lspanyol kıyetle - çarpışmaktadırlar .. H 
- Alay etmeyiniz Mösyö! liltfen pa- makta bir mahzur olmadığına kanaat olup on bin metre yükeekliklerde feodalizminin el ele vererek geniş yürüyor. Ne şekilde olursa olşdı> 

.;aportunuzu görebWr miyim? getirdL yapılacak muharebeler için ıeıtılacak ölçüde bir iammar aiyueti takip et- eözü istikbal .öyliyecektir· 
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Yüz sene yaşayacak rrıısınız? Memurların Barem 
kanununda değişiklik 

Kayseri de 
Kurutulan bataklıklar 

Şehirlerimiz ve 
halkımız 

Saçlarınız dökülmüşse 
bu hulyaya kapılmayın Projeye yeniden 

hükümler ilave 
bazı mühim 

ediliyor 

Kays<'ri, (Hu,;usi) - Kayseri ve 
ch·arındaki bataklıların kurutulması- Eve nisbetle. aile, yani ev halkı 
na faaliyetle devam edilmektcdır. Ya- ne ise ~ehre ~i~et ;;ehir _halkı da 
pılnn çalı~malar neticesinde büyük saz· od~:· Hız~e~~~sı bulundu~ ıçın 
lı gölde kanallar açılmış ve bir sıtma evının t~mızlı~ın~en mesulıyet ka
yatağı olan, ayni zamanda daima civar bul ~tmıy~~ ~ır ~~e k~d,nı t~~vvur 
köylerin topraklarını mevsim movsim edemıyecegınız gıbı evın erkegınden 
su altında bulunduran bu durgun su- kızına ve oğluna, hatti en küçük Bir Rus alimi e göre her adam 

180 sene yaşayabilirmiş ... 
l l .. k k k J "" • d f d ı ~ b ı B çocuğuna kadar herkesin bu meau-Dev let memur arı maaş arının tev- yu se me tep mezun arı on 11<1ncı I an ay a anma5 a aş anmıştır. un- I' . h. . • be . d 1 __ 

hit ve teadülüne dair olan 1452 dereceye (yüksek tahsil müddeti üç 
1 
dan başka Sarımsaklı yatağında da ~yeti, 15~1• ~ıs tın .~ pay...,maaı 

sayılı kanunun bazı maddelerini de- seneden az olan mektep mezunları· 
1
899 amele yevmiyesi sarfedilcrek 2697 lazım gel~ıgını de:b~ı _bkluraunu.z. 

ğiştirmek ve bu kanuna bazı madde- nın eksik müddetleri üst dereceye küb r..elr~ hafriyat yapılmıştır. .. ..- Oglugı, ~ etını anapenın 
!er ilave etmek üzere hazırlanan ka- terfi etmeleri için doldurmalar lazım 1 Çalışmalar başlangıcından itibaren ustune atma, yerme ko)ikı •• k 

Yiiz sene yaşamayı umuyor mı kimdir? 
ıııusunuz? Bir zamanlar buşerefi bizim 

Hakikaten bu ümide düş- Zaro ağanın taşıdığı iddia edi- nun projesine yeniden bazı hüküm- gelen müddete ve üç seneden fazla Kayseri ve civarındaki bataklıkların 
1
- Kızım, babanın ter erını ar-

leriıı ilavesi için tetkikler yapılmak- olanların fazla geçen her seneleri kı- 1
1 kurutulması işlerine esaslı bir tedbir yo :•j~ ~y:I: u~ ~k.. T al ıııüşseniz bir kerre aynaya ba- yordu. 

kınız. Saçlarınız dökülerek ba• Kitabı mukaddesteki şahsi- tadır.. demlerine eklenecektir .• 12 inci de-

1 

olmak üzere sazlı gölün kurutulması v berımız ~ I r. ~n ven ıp 1
: 

Şınız mücella bir hal almışsa yetler dahili hesap edilmezse 
Yüz yaşına Yarmak için şansı· Portekizli tarihçilerden Kaste-

Devlet memurlğuna ilk defa gir- rece 25 liradır •• ) için karasu yatağında ve sazlı göl için- ~an 1 u d emır ~;· .ın~ ~f'e.sı 
mek isti yenlerin menşelerine, tahsil E -·· Altı senelik yüksek mektep de ve sarımsaklı mecrasının temiden· hap f1~. ~n f 0 d ugıı zifı~ın,h~ı ~n.ınl 
ve vasıflarına göre şu derecelere mezunları 11 inci dereceye (On bi- me ameliyesinde ve keykubat bataklık- el~kkie~ 1

1 
ara m an va e ısaı 1 11 

nız yok demektir. geda ve Maföre göre en çok 
Niçin mi? olan insan Numas de 

il · h kk d · b. d · · d 30 ı· d ) ı' ı d h · k d al k · '-'-- te a 0 unur .. kabu erı a ın a proıeye ır ma - rıncı erece ıra ır. arın a ur,üne a ar ç ışma ım""'ıı . . . 
de iliıvt: olunacaktır : F -- Yüksek tahsilini yurdda yap-

1 
hasıl olınu~ ve mesainin başından bu- Fakat, ev.ı~ın nızamı~a kartı 

işte bu ıualin cevabı biraz yaşamış A __ Orta mektep mezunu olanlar tık tan sonra ecnebi bir memlekette gün , kadar karasu yatağındaki taşla· - on ~erece tıtız elan .~ynı kadın, 
ve orta mektep mezunu olmayıp ta muayyen bir meslek için iktısas tah- rın temizlenme ve harice atılması için 1 sokaga bul:ı,ık suyu dokmekte ve
memurlar kanunlarına göre memur sili veya (yurdda) lise tahsili ikmal 1902 amele yevmiyesi sarfiyle 2894 küb ya pencereye çamatır asmakta 

] olabilecekler on beşinci dereceye; etmekle beraber ecnebi bir memle- metre taş hafriyatı ile 682 amele yev- beis görmez. 

güçtür. Şimdiye kadar bunun ·~--
sebebini hiçbir mütahassıs dok- _....,...,-.-._ 

lor izah edememiştir de .•• 
Yalnız misallerle biliniyor ki 
Yüz yaşına yarabi'en insımlar
dan biç birinin saçları dökül· 

ıııd.üş değildir. Dişlerin de asır-
ıde olmakla büyük rolü var· 

d~r. 75 yaşında dişlerinin bü-
Yuk kı•mını muhafaza eden 
adam daha bir çeyrek asır; 
llıuammer olacağını ka•iyetle 
liıııit edebilir. 

Bir üçüncü işaret te işitme 
kıı•vetidir. 70 yaşındaki ibti-

{arlar grubu içinde bir hal· f 
aya bağıanmış olan birçok I 

anahtarların sesini işitebilen 
tebrike şayandır. Yürürken bu 
•nahtarların çıkardığı gürültü 

j3Ptı güç birçok yüksek nota
ardan müteşekkil olduğuna 

&lire bu ıesi bili ititebilen 
llıesııt ihtiyar yüz yaşına ko· 

lb~~lılda varacağını emin ola· 
•lir. Detroit'de çıkan " Ame• 

'!can Weeldy" Birleşik Ame• 
rık11 topraklarında yüz yaşına 
namzet olanların sayısı bine 
Yakın olduğunu yazıyor. Şu· 
r~sı muhakkak ki asırdideler 
bılhaı~ bizim memleketimizde 
•z değildir. 

Bazılan soruyorlar: 
Çok yaşamak için ne yap

llıalı? 

d· Söylenenlere bakılırsa asır· 
•delerin bir kısmı yaşadıklan 

lllüddetçe ağızlarına alkol koy· 
~amışlardır. Diğer bazıları da 

~.ıııişler, hem de çok içmişler
b~r. Yine yüz yaşındakilerin 
l •r. kısmı hiç sigara içmedik
erı halde diğer bir kısmı gün· 

~e 20-30 sigara içmektedirler. 

k'U?lardan şu neticeye varılıyor 
1 •nsan ömrünü uzatmak için 

ş~ \>eya bu perhiz şayanı tav

!'Ye. değildir. insanlığın bu 
t Zelı sırrı şimdilik bir tesadüf
en ibaret kalmıştır. Çok ya-
~aıııak bahsinde hereditenin 

fh~~ı çoktur. Bazı ailelerde çok 
b 'Yara tesadüf edildiği halde 
I aıılarında genç yaşında ölen
~r ekseriyeti teşkil ederler. 

'Psi bu kadar değil ••• 
Q~ayatta bin çeşit kaza var. 
Bn °ıııobil, tayyare, tren, vapur •• 
, tlin bunlara karşı insan bir 
c:ıı nıutlak içindedir. 

~Y.!_r ylizünün en ihtiyar ada-

ı (On be~inci derece on lira asli ma- kette yüksek tahsili üzerine muey- nıiyesi sarfıyle 1705 küb metrelik top- Halbuki evlerimiz gibi telıir-
aştır .• ) yen bir meslek için ihtısas tahsili ya-· r&k hafriyatı yapıldı. !erimiz de bizimdir. Titizliğimi:z 

11 B •. Lise veya rauadil mektepler- panlardan ihtısaslarını yurdda sala-1 C k k b • - evlerimi:dn kapısından içeri doğ-
1 den veya orta taheille "yni zaman- hiyettar bir heyet huzurunda ispat l , e a lneSl • ru değil, evlerimizin içinden so
l da meslek tahsili veren en az bes edenler onuncu dereceye (onuncu t k 'l d 'l Jl kağa ve tehre doğru Y"-Yllmalıdır: 
yıllık meslek mekteplerinden mezu~ derece otuz beş liradır.) 1 eş l e l emea' Odamızdaki lngres'in tablosun
olanlar on dördüncü dereceye (On G - 15, 14, 13, 12 ve 1 1 İnci de-

1 
Prag, 20 (A.A) - B. Hodza sıra.si dan ayrılan gözlerimiz, pencere

ldördüncü derece on bP.ş lira asli ma- recelere kabul edileceklerden bir, hderlerle üti~arelerine devam etmek- mizin karfısındaki mezbeleden 1._ 

' t ) v~ onuncu dereceye gireceklerden teıb- Yeni kabinenin bu hafta orta- tırap duymıyacak olursa, 0 tab
i aş c" ... Lise derecesinde bir tahsili iki garp dilini iyice hildikleri Bakan- sına doi;'l'U teşekkül cdecef:i tahnıin loyu duvarımıza getirmit olan 
ile en az bir senelik meslek tahsili lar heyeti kararyle Arıkarada teşkil olunmaktadır. zevke kim bıyık altından gülmez? 
yapmış veya kurs görmüş ve yahut ~lunacak ko~isyon hı:zurunda İm· j Öğrenildiğine göre yeni kabinenin si- latanbul belediyesinin genit 
beş yıllık meslek mekteb tahsili üze- tıhanla sabıt olanlar bır derece ma· yasi noktai nazardan tarzı te;;ekkülü bir temizlik mücadelesine gınt
rine en az iki yıllık daha yüksek bir fevk memuriyete... 1 eV\·elki kabineninkiuin ayni olacaktır. mit olduğunu gazetelerden öğre-
mesıek tahsilini bitirmi§ bulunanlar H -- Devlet memurluklarına alı- • • • 

1 ed ·kı · h ıd Demır yıyen Jelıkanlı niyoruz. Sehirlilik tesanüdünü '°" 
13 U"ncu·· dereceye (Lise veya mual- nırken lisan bi m ı erı a e me- a' 

l ... d ki 1 hirlilere hatırlatmak mecburiye-
ll·m mektebini bitirdikten sonra imti- mur iken garp isanı ogre.n. i eri ve- Erzuruında 340 gram demir ile birçok 

k f ld kla tinde kalan belediye elbette hak· hanla orta tedrisat muallimliği eh- ya lisana va ı o u rı ıçın memur· çivi yutan bir delikanlıya yapılan cer· 
liyetnamesi almış olanlar maarif luğa girerken bir üst dereceye kabul raht ameliyenin iyi neticelendiği haber lıdır. - N. B. 
mesleğine bu derece ile alınabilecek- edildikten sonra bir garp lisanı da- verilmektedir. Ankara boks kulübü 

Bir buçuk asır ll<l§"Yan Zaro cağa> )erdir.. 13 üncü derece 20 lira asli ha öğrendikleri G. fıkrası~da göste- J İnsanlarda bu gib iştiha galeyanlarına r J l 
Gujna namındaki biridir. 1196 maaştır .. ) rilen heyet huzurunda sabıt olanlara çok tesadüf ecllıniştir. Fakat bu gibiler Teaere O uyor 
senesinde doğmuş. 1566 sene- D __ Beş seneye kadar tahsilli ait olduğu bakanlıkça ve nizamna- şimdiye kadar bizde görülmezdi: yahut Teşekkül ettiği günden beri yük-
sinde ölmüotür. Yani tamam """"""""''"''"'"'""""''" ...... meler ile tespit olunacak nisbetlerde böyle acaıp huylu!~ bizde de vardı, la- selmeği gaye edindiği spor şubesi 
370 sene yaşamıştır. Bu müd- yordu. Lazarev namında bir bir defaya mahsus olmak üzere nak- kin gazetelerimizin istihbar şebekeleri Üzerinde devamlı faaliyeti görünen 

f d S ovyet alimi ise cümlei asabiye di bir mükafat verilebilecektir.. ı da oldugundan biz öğrenemezdik. Ankara boks kulübü, federe edil-
det zar ın a dişlerini dört defa k b 

k 
1 ·-- Tahsil derecesi itibariyle da- Artık bu çeşit garibeleri vaktinde öğ- me Üzere ölgeye müracaat etmiş· 

d • • t• · t' üzerinde yaptıg" ı tel iklerden egış ırmış ır. ha yüksek bir dereceye girmek sa- renip okurlanmıza da öğ.eıebildiği- tir.. 
1930 senesinde Pekinde ölen sonra lıerinsan 180 yaşına kadar la!ıiyetini haiz olduğu halde açık mize göre Amerikanvari gazeteciliği- Haber aldığımıza göre, alakalılar 

bir Çinlinin 252 yaşında oldu- yaşıyabileceğini iddia ediyor. yer olmaması dolayısiylc aşağı de- mizle iftihar edebiliriz.. vaziyeti tetkik etmektedirler. Ve 
ğu söyleniyordu. Thomas Carn 125 veya 180 sene... recede bir memuriyete alınanlardan 1 Fakat bu delikanlı bu kadar demiri ve bu spor yuvaııının da diğer kulüpler 
namında bir lngi!iz 1381 de Şurası muhakkak ki Jobn ehliyetleri görülenler girebilecekleıi çiviyi na>1l yutabilmiştir .. Bunu da an- arasında yer almasına ait formalite-

d derecelerde ilk açık yer olduğunda laaaydık.. ye yakında başlanacaktır •. 
doğmuş, 1588 de ölmliştür. Rokfeller gibi bir milyar er tercihan tayin edilebileceklerdir.» 
Buffon insanların yaş baddını bile 98 yaşına güçlükle tırma- Projenin Kamutayın bu toplantı· 
125 sene olarak tahmin edi- nabilmiştir. sında çıkması muhtemeldir .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruzvelt Junior karnı ile l•Veç Veliahdı ve zevcesi 
Amerika Reisicümhurunun oğlu Ruzvelt Juniorun Bugün prensleri kalplerinin sesini hiçbir ,eye, 
dünyanın en büyük silah ~e mühimmat fabrikala- hatta aaltanat .. z~vkin: bile feda etmiyorlar. lsveç 
rı direktörünün kızı Mıaa Ethel Duponla ye- veliahdının buyük oglu da saltanat hakkından 
ni bir Romeo • Jülyet gibi ıeviferek nifıı.nlandığı 1 vazgeçerek Kontes Yon Rozen ile evlenmittir. 
yazılmıfb. Junior Ru:z:.ve.lt'in 30 Haziranda sevgi- Kontes tiaıdi Prenses Bernadot ismini almıthr. 
tisi ile evlenme meraaımı yapılmıttır. 

Fakat ışığı farkeden meçhul muarız· - Fakat ben oğlum Ankaradan çı· 
!ar doludizgin onları hedef a!nuşlardı. karken haber yollamıştım .. 
Bu sırada, bağlanan Abaza Hasan, eli - Haber ancak geldi. Bugün gün-
arkasındn yerlerde yuvarlanarak: dilz aldık! 

- Heyy! Hişşt! Evvela beni çözUn! - Sizi kim gönderdi? 
Uulan Mustafa! gel çöz beni! bu sefer - lznılc Kadısı! 
sahiden basıldık! - Nasıl oldu da bizi buldunuz? 

Kutbu geçerek Amerikaya giden kahraman Rus tayyarecileri 
Gromov, Yumafev ve Daniline'nin on bin kilometre katederek 
Los Anjeles yakıninde San Jasintoya indiklerini yılZmıftık. Bu 
mesafeyi 60 saatte kateden tayyarecilerin bugün resimlerini ko
yuyoruz. Sovyet tayyarecileri bu suretle Codoa ve Rosainin 1933-
de teıia ettikleri rekoru kırmı,Iardır. Bu fotograf Amerikadan 
Fransız gazeteler.i tarafından televizyonla alınmıttır. 

ettiler. 

.................. 
Abaza Hasan on onb~ dakika kadar 

uzaklaştıktan sonra birdenbire durdu, 
arkasından kendı..ini takip eden arka· 
daflarına bağırdı: 

mağa koyuldular. Kafilenin reisi: 
- Şehir yakın kaldı. bizim az oldu

ğumuzu anladılar, hızlanın! 

Bir an geldi ki Abaza Hasanın kafi
lesi, kaçanları muhasara etmişlerdi. 

Hay, huy, nara, feryat, sililh, kılınç bir· 
birine karıştı. Karanlıkta bir: 

'razan: Tok Dil Tefrika No: 83 Diye bal!ırdı. Abazayı bağlıyan hil· - Bir saat evvel, bu tarafta siW:ı 
cumculard.an birisi koşarak Abazanın sesleri duyduk, hızlandık, nihayet filp
elin! çözerken, at pkırtıları çok yakın- helenip üzerinize yürUdiik! 

- Hepiniz tamam mı? 
Birisi: 

-Vur! 
- öldlir! 

~dı v d ,,,__ __ .. 
lo.kıld 

1 
e eUAailll Abazanın arkasına 

d; iti 1 
ar. On on beş adım gitıneınişler

•Uaıııı:arkadalarından yetişen bir süril 

di;: ~IU-ıuı! eller yukarı! teslim olun! 
tıq ku ağıtınışlardı. Abaza Hasan taba
•ınc1all ""et kaçmağa devam etti. Arka
l'ıltı.lıkta l<adı ve delikanlılar da onu ka
ken n" takip etmekte geri kalmazlar
"11aı,;'011m edenler yetişip dördünü de 
'tııda ~: aldılar, Abaza Hasan arala
derı. b' • Bunları muhasartı edenler-

ıtısi· 
...... /\. k. 

d~. il ara Kadısı kimdir? diye sor-

11.bııQ 
....._ llo Ilasan mukabele etti: 
~'il~~ budur ama, onu ne yapa
' derler en varım, bana Abaza Ha
~11l h ' ıneramınız ben isem 1 beni 
oı, . Utı.J.arın 

"Qlllil canların1n yerine beni 
~· ıı. 

'<leoav· l 
ız erden diğeri seslendi: 

- Hoca! seni biz Ankaradan çıktık
tanberi arıyoruz. Sende hayll kıymetli 
yükler varmış. Bunları bize göster! 

Abaza Hasan bu sözü duyunca, yum
ruklarını sıkıp söy !enenin üzerine yü
rü dil, Kadının dili boğazına tıkılmıştı. 

- Kimi ve neyi arıyorsunuz, onun 
kıymetli eşyalarını çaldılar, ben canla
rını kurtardım. lki genci arıyorsanız 

onlar da yerlerine ulaştırıldı, dedi. Fa
kat hücumların önünde söz söyliyen 
Abaza Hasan da dahil olduğu halde 
hepsini bağladılar. Emirler veren heri
fin sözü ağzında kaldı. Zira, İznik yol
ları üstünden ve çok yakından gelen 
silah sesleri arasında: 

- Heyyy! burasını boş mu sandınız, 
nedir bu kepazelik! 

Naraları belirdi. Atların şakırtıların
dan kendilerine doğru geldiklerini an
lıyan bu garip hücumcular birdenbire 
ellerindeki çıraları söndürdüler 

!arına gelmiş, ancak Abaza Hasanı çö- - Ne biliyordunuz? 
zebilmi§ier ve derhal atlarına atlayıp - Bildiğimizden değil şüphemizden! 
Abaza Hasana da bir at bırakarak, Ka· Hem Kadı hazretleri, şimdi görüşmek 
dıyı ve gençleri bırakıp kaçabllmişler; sırası değil, derhal yola çıkalım! Ne 
di. olur ne olmaz! sizin atlarınız var mı? 

Fazla düşünüp söz söylemeğe kalma· - Yok! 
dan bu ikinci hücumu yapan bir slirü - Haydi her birinizi atlarımıza alı
atlılar etrafı sardılar. Atından hızla i- rız, gelin! 
nen biri sordu: EvvelA. kendi atına atlıyan kafile rei-

- Kadı Abdülkadir hoca! nerede? si, Kadıyı atının terkisine aldı, arka· 
Zaten Kadıdan ve gençlerden ibaret daşları da delikanlıları birer birer at-

üç kişilik zavallıların arasından Kadı !arına aldılar. Kadı Abaza Hasanın son 
cevap verdi: sözünden herşeyi anlamış ve birinci 

- Benim! benim ama, nerede ise hücumun Abaza Hasanın tertibiyle ya
ben değilim diyecek hale geldim. Ala- pılan yapmacık birşey olduğuna, son
cak bir canım varsa alın da benim de- radan gelenlerin onunla birlik olmadı
mekten kurtulayım. ğına iman etmişti. Aklından bin türlü 

- Hoca! biz aramağa geldik, Anka- evhamlar, çözülüp, düğümlenerek ter
radan Iznığa geleceğini haber vermiş- kisine bindiği at üstünde ses çıkarma
sin, bizi Iznık Kadısı gönderdi, belki dan süvarinin belini tuttu ve geçliği 

yolda haramilere rastlarlar diye sililılı yolları manasız bir bakı§la seyre koyul
adamlarımızla cıktık! du. Arkadan elenler de onları takio 

- Hayır ağa! iki bölilndlik, bir kıs
mımız başlca semte, biz bqka semte 
kaçmışız, nerdeyse gellrler .. 

- Bre herifler biz ne diye kaçtık 

bunlardan.. 
- ... ??I 
- Öyle ne diye kaçtık.. Bu kadar 

kuvvetimiz varken kaçmak korkaklık 

değil mi? Arkamızı takip etmedikleri
ne bakılırsa heriflerin kuvvetleri bile 
yok, dönün geriye! Şaşkınlıkla kaçtık. 

dönün! insaf yok size! icap ederse hep
sini kılınçtan geçirin, ne kadar eşya, pa
raları varsa alın! haydi arkamdan! 

Atını mahmuzladı. Ortalığı bir at şa· 
kırtıs1dır kaplamıştı. Yıldırım gibi ge
ri dönen Abaza Hasan kafilesi Üzerle
rine hlicum eden Iznık kafilesinin Iz
nığa doğru gittikleri ~mti tuttular. 

Çok geçmedi, lznığa giden kafile ar
kalarından doludizgin at sürerek üzer· 
!erine hücum ettiklerini anlayınca at
larını sıkıştırdılar, bu aefer 

- Yakala! 
- Kaç! 
- Oof! 
- Ali. pat! çat! gUm! tan! 
dır gitti ve o kadar birbirlerine ı:t· 

riştiler ki, bir taraf adamları kendJ 
adamlarından bUe bir kaçını yarala
mışlar, öldlirmüşlerdi. 

Bu aralık Kadı Abdlilkadlr bir fırsal 
bulup, kavganın dııına çıkmış. keyb
olmuş, fakat Hasan ve Kadir onları mı>
rakla arıyan Abaza Hasanın eline düş. 
müpü. Abata Hasan, arkadaşlarını kav· 
gasına bırakıp, iki genci yakalıyarak, 

bağırta, çağırta, ellerini arkalarına bağ
ladı . 

Zafer Abaza Hasana yliz göstermiş 

iki kafilenin çarpışması ile dökülen 
kanların çoğu lznık kafileıinin olmuş. 

tu. Nıhayet h~psi de teslim olmağa mec
bur kaldılar. Lakin teslim olanlar için 
Abaza Ha.san 

:nı -
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Bir Yakut Sözü 
"Y akutistan halkı kede

rin ne olduğunu bilir,, 

Gürcistan 
On beş senede 
Çarlık idaresinin ih
mallerini unuttura
cak kadar başarı ve 
zindelik göstermiye 
muvaffak olmuştur 

• • 

''Takımımıza sürülen lekeyi 
suları kafi Tunanın 

Balkanlar spor hareketleri arasında 
haftanın en şayanı dikkat h!disesi Yu
goslav milll takımının Bulgar milli ta
kunına mağlup olmasıdır. Sofyada 15 
bin seyirci önünde oynanan bu maçı 
Bulgaristanın O - 4 gibi büyük bir fark
la kazanması hayret edilecek bir sür
priz sayılabilir. 
Eğer Balkanlar futbol seviyesini bir 

tasnife uğratmak icap etse bizce şöyle 
bir derece düşünülebilirdi: 

Romanya birinci, Türkiye ikinci, Yu
nanistan üçüncü, Yugoslavya dördün
cü, Bulgaristan beşinci.. 

Bittabi bu tasnif, takımların son hu
susiyetlerini hesaplamak suretiyle mu
teberdir. Yugoslavyanın son bir sene 
içinde kuvvetinden birçok şeyler kay-ı 

temizlemek icin , 
gelmez,, 

1 1 
bettiği pyidir. Nitekim geçen sene bi- Bulgar - Yugoılav maçından bir eutantane 
z.im en zayıf kadrolarımız karşısında ter on yeri İstanbuldan doldurmak hu- oyuncular celbederek kamp kurmaya 
iki defa zorlukla beraberliği temin et- susundaki tuhaf gayreti bu def# da ihtiyacı var mıydı, bilmiyoruz. Bize Jta. 
mişti. Bulgarlara gelince, Bulgar milli kendisini göstermi§tir. lırsa bu kamp killfetl, pek Ali antren
takımı son senelerde çok çalışmıştır. Netice böyle kat't bir şekil ifade et- manlı bulunan oyuncular için olsa ol
Bir zamanlar müteaddit defalar, kolay- tiğine göre tzmirden ve Ankaradan sa bir masraf kapısıdır. 
lıkla mağlup ettiğimiz bu takını artık !!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!"!'!"!!"~!!!!'!ı~~~!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m Elyazıları paha biçilmez kolaylıkla yenilmiyecek bir kuvvet 01-

Dedikodu günlerinden sonra bir kıymet ifade etmekte- :::.. bilhassa son maçlarında ispat 

dir. Lenin kütüphanesinde MAÇ TAFSlLATI M V fj Jd d A • 
bulunan mektup/ar bü- bı:;:na==~~ .. Bl~azlasey=~ r. ar e e merı• 
yiik altJka uyandırdı Yalcutiatcın halkındafı bir grup Bulgar gazetelerinden alıyo~ Ha- k d be k d 1 1 de 

Sovyet Gürcia~ı~~ mer~ez! ruble fazlaa!yle .. kayd~ilecek_tir.. b~ endü~~i~iı:.de en birine~ mev- !':::a::s~!_ sa!::1~inden faz- a a ır a )0 a e V en ) 
olan Thiliıi (eskı Tıflıs), beşincı Bu aenekı planda, cumhurıyet da- kilerden hırını 1fgal etmektedır. Oyun başl Yugoslavlar neti-
uırda kurulmuı ve ıimdiy~ kadar bilinde bir çok ,ehir ve kasabalarda Y akutiatan, yalnız albn bakımın- . ala~~ kadar emin ki ~ 
hir çok yabancı ellerden geçmiştir. umran itlerinin, büyük bir mikyas- dan zengin değildir. Bu memleket cey~ lüzum 0

•• • orlar. Oyun
Nihayet on eekizinci asnn bafında, ta, yapılması da mevcut bulunmak- topraklan ~lbnda ~~~k çink~, Vo!- :W,;:;'

1 
takımı:o::unu kontrol 

Thilisi, Ruı çarhiınm Kafkasyada- tadır.. fram Molibden, gumuş, demır, mı- ed . t rbest hareket etme
ki kalesi halini almıtt fakat .~~a ~n. ~ne,. ~ürcistan cümhu.,.i- ka ve saire ile pe~ol da ~~~uttur. ler~~~= ~orlar.. Bu serbest 
rağmen Çarlık Ruıyası tchırcılik yetı dahılındekı ılk ve orta mek- Sangar madenlennden komur,Nor- k tab't b' ü i olarak 
bakımından Thilisi'ye hiç bir şey teplere 633 bin çocuk gitmekte bu- dvick bumundaki madenlerden de :u: ı;; ı:ı ~ :.::r. 
yapmamııtır .• 1921 senesinde şehir- lumnuıtu •. Bu aene içinde ise bu petrol ve tuz çıkanlmağa baılan- ~kin . tadı~ ~':ıı!rların gayret
de ancak yarı endüstriyel bir .iki mikdar 692 bine çıkanlacakbr. mı§br •. Aynca Kangalaataki kö- li cı ; o:ıa 

1 
da e 'ik bir 

müeueae vardı, tehrin suyu ise SOVYET AZERBA YCANI mür madeni de iflemektedir.. ounlyununaukabueleg tvtilar Fekan trJ eüce 
b• · le .ı.::.. ..__L ·di Vı!! 1 1937 ih. d Mad d.. · · d · Y oy a m e er. a n iptidat ır m.tem UDIS•hıma&ta ı • 1 Mnunuevve tar ın e en en uıtriaın e ~yrı, a- d ~. edi B 

1 
takımı daha iki gol 

Tbilisinin iman hakkındaki Sov- Hazer denizi aeyriscfain tröstü filo- kutistanda dabağhaneler ıle odun :..· b u ~ 
1 

tahki tti. 
yet faaliyeti bu 1921 aenesinden ıu, 1 ~ gemiden mürekkep bulunu- kesme fabrikalan ve bir de mühim ç y os1a u neüceyahafili bm e maçın 
• ·L-- L--'--- Şeh · d ba1 k d.. . . tt ug v spor m u ıtiuaren ..-,111DUfbr.. nn ortuın- yor u.. ı en ustrısı mevcu ur.. . . d . d tarzına 
da 2 .t. • 1:;:.:-d Kala 1936 · d Haze d · ·nc:1 ıLı· · · .. 't 1 neücesın en zıya e cereyan ., metre tıelllf""lll e yevı- aenesın e r enızı e .uımın gayrı musaı omasına tulm lardır B' uası 
ki bulvan açıhmt ve toprak teavi- iıliyen gemiler 14.433.000 ton eı- rağmen, ziraat te ilerlemektedir... tu da uş ~ ır ~r m~ 
yeainin yapılmuı üzerine bu bul- ya ve 371.451 yolcu tafımııbr. Hilen yüz bin hektar kadar arazi 1:'8~ ~~ . en en şu 
'Varın yokutJuğu çok hafifletihniı- Azerbaycanın nehir vapurlan, üzerinde ziraat yapılmaktadır .• En yı Milylt ıtakyor. _,,_,,, 

1 
1.--a 

• Q-1. • _.. ____ ..J_ b 1 · V b la da b.. . ad b JC..I- • c ımımıza •urwen e~ı• tir.. ~.nn o.-uuwıaa u unan mi- kırk beıtır •. e un r aynca u- zıy e arpa ' u ...... y zenyab ya- temizi k 
1 

. Tuna ve Sava nehirJe-
DMIZ eski binalar kaldınJarak ora- tün 1936 aeneai zarfında 236.600 pılmakta, fakat ayni zamanda da, e~ ~ w· gelmez.> 
da büyük bir asfalt meydan vücu- ton qya ve 33.693 yolcu tafımıılar- bu son aünlere kadar mucize gibi rinin butiln ••• ı 
da getirilmittir .. Operanın bulun- dır.. görülen, sebzecilikle de JlleflUI gUnl rde TUrk milli ta-
duğu muhtetem Şota Ruıtaveli Azerbaycan Sovyet cümhuriye- olunmaktadır. • Ziraatin en bathca Pek yakın Jarla e caktır Kam-
caddesi bu meydana açılmaktadır. tinde hava yolu ile yapılan nakli- luanu ~~an Yetİftİrme, aert bir kum~~ 0= ~da
Kura nehri üzerinde yeni bir köp- yat ta gittikçe büyüyen bir hızla surette ınkipf etmektedir.. pa çekil~ fed oyun katı b. acı. 
rü yapılmıtbr •• Bu nehir etrafında artmaktadır.. Azerbaycandaki ıivil Şimal deniz yolunun açıbnam ve ha flmdiden erasyo:.~ Jerd ıranla
ricuda ptirilen granit ve beton tayyare hava hadan, 1936 eenesin- i,Jemeai, bu cümhariyet için çok ro tesb1t eı:u= göre :wıı e:kı 
nhbmlar, halkın en çok ho,Jandığı de 1.24) kilometre uzunluğu bul- fey~ olmuttur.. Ayni zamanda pbyor. Bil ı.tanbulduı, biri ad ıu:n_m""m 
aezjnti halini almıtbr .. Bir kaç ee- muftur.. nelıır leyl'İaefaini de . bu memle- on oyuncusu e 
neden beri Thiliai halkı, yeni Pata- Azerbaycan dahilinde iki ,elıir- kette gittikçe aeniflemektedir. Ge- karadan olacak~ "-:~~An
bnki yolu ile aetirilen soğuk ve de, Beldi ve Kirovab.dda tramvay rek Koliına üzerinde prek diğer karadan yalnız oyuncu ~ 
herrak bir eu içmektedir .• On alb vardır •. BakCi tramvayları, 1936 ee- eQ)ar üzerinde kuvvetli nehir tica- dir 

Şimdi düşes gibi Mr. Varfield de 
balayı seyahatine çıktı 

eene zarfında Tbiliei tehrinde bir çok neai dahilinde 179.000 yolcu tap- ret filolan vücuda aetirilmiftir... i:enm kütüphanainin çelikten 
petrol, kumat. mobilya veaire fab- mıtlaıdır .. Kirovabad phrinin tram- Bu nehirler Gzerinde yeni yeni b- kanlan içinde, kıymet biçilmez ve Vlyaanm gUrUltüden uzak bir kiS-, sut gUnler geçirirlerken Vindııor dilfe 
riblan açılınıı bulunmaktadır .. Tbi- vaylan iae, yine ayni eene içinde ~ eahelar ve telıirler peyda olmakta- dün)'llda tek el yaZıJan, büyük Rue f"'nde. bel ayı ,unlerlni Yll§amakia sinin sabık kocuı Amerikalı llr. Var
lieide burün otuz bet ihnt tetkik kuz milyon 400 bin yolcu nakletmat- dar.. muharrirleriiıin eserlerinin ..n.n. olan Vinüor dilfesi ve dUkU hilA hı- field Speneerin ne ile metlUl oldulu
emtitiisü, dokuz müze, on bq yük- lerdif •• Bu iki febirdeki ~ pek I~ evvel Y akutlann an- devlet .damlan. tarihçiler Ye mu- glliz psetelerinl •l&hdıar ediyor. On- nu elbetteki merak edecekml:ı, llr. 
eek mektep ve on üç tiyatro vardır. yakında yeni hatlar iJlve ecLJece!' cak Jüıde ikiei okuyup yuma bi- harrirlerin .,Wleri wJumekta.: ı.r ~ve lnsanlardan ne bdu Vufleld Spemer Amerika bahrlyesladt 
ilk Ye orta mekteplere siden tale- ve bu euıetle ihtiyaca tebbGJ eyli- lirdi.. Şimdi iee bunJann nİlbeti yüz- dar ~ Jaıçaınlu; kendilerini bUynk ltir kununyWwfll'. Bu zat Londrada :lft· 
be .dedi yetmif bini hulmuftUr .• Y al- yecek bir hale aetirilecek~· • de ahmata aeçmiftir .... tah.a mec- Bu el yuaJui ........ en .... bir ...wratle takip ~ ~ler Yar- eesinden •ynlmca derhal evlenmetl 
mz ecm iki lene zarfmda on sekiz ye- Azerbaycan dahiJinclelu dan~- burt kıluumf ve bundan l.tb bil- 1092 tarihli ArUnael inn1idir. &.a dar. BuDJar )'eni çiftin münuebetll te§ebbUs etti. Bu suretle &(iniln dedi
ni mektep binw yapalmı,br .. A,..,,. yollan aıumda e.k6 ~ ~m lw Y.ın.t .._için hir alfabe eser Rue dilinde Y6zıhn1t en eeld ..,a mfh ıMtslz. fotocnflumı liz- kodulanna dm eon vermif olacakb. Ni
ca, bir hükümet earayı, bir kitap evi. 3rumcla ifliyeni elek~ ~ Yic.ı. aetirilmitdr.. Son eeneler eeerdir.. ~ ilce elde etmek için epiyce uinıpJor- tekim ,.__,_. Detroitll :en. Ncınna 
bU ~ tiyatrosu Ye daha l8İr bir yoludur .. Her hWmdan bü~ bir ncla bir mil,on nüeh.dan E.. On aJtmci Mmla müthlf IYan la. Bitlabl pzetecllenlen bWec1ll- ae.., Jcıfmece 1pıdn.je kırk it,..-.. 
cok büyük binalar da inta halinde- eMınmiyeti olan bu hatta lflİyen la kitap laualmlftll' .• Bu dinıhmi- zamanından bhha •Tarih> eseri- cltll ......,lmlflır. da bir k.whnla evlenme karanm-. 
dir.. ~ 1936 ~ ~~ yet dahilinde halen on ÜÇ ~ nin muazzam bir cildi ele bu kGtGp- VIDcllor dUkiinOn 1011 haftalar için- Bu bdmJD ilk Irocuı bir fabrikatAll'dll 

EKONOMi PLANI milyon 300 bin yolcu ~...-wa-·· çıkmaktadır '" hanlardan eekiz ta- hanede mevcuttur.. Bu eein ya. de en pymıı dikkat temuı A'9111tur)ta Vindlor düf.Wn •bık ef1 deılla1 
Cürc:ietan Sovyet cümhuriyeti Yakutiatan cümlum~ bu~ nesi Yakut liamndt_dır .• Bir Yakut zdmuma yBzlerce tarihçi ve kopilt C6mhur reisi B. Mildeala olmupur. Bu bu wmı. nllDcll ve o a bal 1111 • 

halk komieerleri meclisi, 1937 eko- ne, kuru)UfUnun ~n .betine• yı)dö.. Dil ve Kıltür ·enc1a.trm brulmut- iftirak etmiftir •• Bir nevi umumi~ cllulUlb temasa Macar mahafilinde )'ahatine çıktı. Artık dedikodular dur-
nomi planım tuvip etmİftİr.. nümünü idrak etmiftir.. . • tur .. Bu müeueee çok feyizli meea- rih olan bu aerin Çncle artiatik ehemmiyet veriliyor. mUf iki tamfta kendileri için mesut 

Bu planın eaulanna göre, bu ee- Bu cümhuriyet, S:ovyetle~~ırli- ide bulunmaktachr •• Yakuta ,dırin- minyatGrler vardıt ve hunlann renk- Vind8or düküyle dilfesi Viyanada me- bir hayata kavuşmuşlardır. 
ne~~~~~~~en~~~~-de~m~mek~~~~~~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!~ 
teeddit müeueeelere 173 milyon Oç milyon küeur kı1?metre murab- muhtelif teknik ve ean"at mektebi bohnam•ftır .• Nikitinin on befinci Elize sarayında. toplantı 
rublelik fazla yeni kapital ilave olu- beındadır v.e. 300bü.~~ nu= .var: mevcuttur •. Radyo ve ıinema bu unda yazdığı cOç denizin ötesine 
nacakbr .. Gene bu eene içinde 2SO du.. Ahalinın ,.... .. rıyeti memleketin en ücra kôtelerine ka- eeyahat> kitabamn yqine nüahua 
milyon ruble kıymetinde yeni ya- (yüzde 82) Yakuttur .. Yüzde •won dar yayıh1ııt bulunduğu gı'bi mer- da elenin> kütüphanesindedir .. Bu s l • t l k b • 
Pllnut Ye yahut yenilqtirilmif f~ bir niabetinde Ruı vardır ~e ~ıger kezde de bir milli tiyatro meydana eeer, eski liik edebiyabn en mühim osya ıs nazır ar Q f • 
riluJar itlemeğe açılacaktır. kımn da Evenk ve daha saır ıımal getirilmektedir.. abidelerinden birisini tqkil eylemek-

Plinın tahminlerine göre, umu- kavimlerinden mürekkeptir.. inkılaptan beri, bu memleltette tedir.. J k •ı • k 
mi endüıtri randmanı, bu sene için- Bir Yakut atalar eözü cYakut, bulunan dolttorlann mikdan esJü.. ölümünün yüzüncu yıldönu- neaen ce f mıyece 
ele, geçen aeneye nisbetle, yüzde keder nedir iyi bilir:o der .. Bu da gös- ıinin bq mieline çıbnııtır .• Hasta- mü dolayısiyle tasnifi yapılan «Put- t 
28,6 artacakbr.. tcrir ki Yakutlar, filhakika, Çarlık nelerin mikdan da eskiye nazaran kin> el yazılan da büyük bir ehem- _______ ._..,...,.. _____ _ 

Ekilmiı arazi mikdarı, 1.936.000 Rusyasının elinde tam surette is- sekiz kerre daha fazladır.. miyeti haiz bulunmaktadır. Bu kü- Cümhurreisi bütün otoritesini 
hektar olarak tespit olunmuştur .. tüımar edilmiılerdir.. Vaktiyle yavaı yavaı sönmek- tüphanede aynca Gogol ve Toleto-
Çay zeriyatı için 4760 hektar, li- O zamandan beri, Yakupstanın te olan Yakut nesli, halen artmağa yun da çok zengin el yazılan var- başvekil lehinde kullanıyor 
mon, portakal için 1000, meyvahk hayatı radikal bir surette değipnif- baılamıı ve kültür bakımından da dır .. Bugün kütüphanede Gorkinin 
İçin 6920 hektar ve bağ için 2830 tir •. inkılaptan evvel, burada hiç feyizli bir hale gelmiştir.. el yazılannın tasnifi ile uğr8§ılmak- Roma, 20 (Ö.R) - Pariaten bil- tir. Sosyalist n3Zırlar baıvekil M. 
hektar aynlmıştır •• Tütün için 21 bin bir endüstri mevcut değildi.. FJ.. YAZILARI HAZINF.SI tadır.. diriliyor : Chautemps ile ayrıca görüşmüıler-
lıektar tahsis olunmllflur •. Ve bü- 1923 senesinde burada AJdan Sovyetler Birliğindeki el.enin> Kütüphanenin el yazılan tubeai Fransızlar nazırlar mecliai bugün dir.Mııamafih eosyalist nazırlann k84 
tün rekoltesi bu eene 1936 ,ene- mıntakasında zengin altın damarla- kütüphaneeinin el yazılan kıımı, mevkut bir mecmua nqretmekte Elize earayında Cumhur batkanı B. b' ed çek'lmeleri mevzuubehı de
eindekinden yirmi bin kem.) faz- il kqfedilmiı ve vahıi tayganın dünyamn her hangi bir kolehiyo- ve eJcle edilen yenilikleri bildirmek- l..ebrun'un riyasetinde toplanmıtbr. ~~: encümh· ı ba k b"" .• to-
luiyle 182.700 kentale •• ortaeanda büyük bir endüıtri mer- nu ile, hatt& Britielı Mueeam ve tedir •• Bu kwmdan, edipler ve mü- Bu toplanbda hükümetçe alınmam 15aaaar. ur ~anı utun ° 

l1Ca1et eah•ndaki F- · fıtbmatbr .. Yabtzoloto triieo- F._.. mi111 ~ile, wıkWtlerdebbllkittilallel• • 1er ritaini ekil M. Oıau~ 
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Ağır cezada BlR 1DD1A 
tk'nci Kordonda Nusret oğlu Hamit; 

Yusuf oğlu Hüsnil Karacanın açık bu
lunan kapısından içeriye girip üç lira 
kıymetinde bir çift sknrpinini çaldığı 

iddia edildiğinden yakalanmıştır. 

b E - ===- - .Sahife) 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikpa.ş Oteli Yazan : Mlşel Zeva•·o 
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Bir ana çocuğunu 
ö dürmek suçuyle 

uhakeme edildi 
BU DA ÖYLE 

Çiviciler çarşısında Ahmet oğlu HU- yeni temiz 
seyin; Abdülmecit oğlu Şevket Gümüş-

B Torbahnm Saipler köyünden - iraz evvel beni aradığını söyle- ğırıyordu. Bir taraftan da mer:hamet, 
~İşte buldun. SÜyle bakalım ben- merhamet diye yalvnrıyordu. O kadar gayrimeşru münas.cbet netice• 

en ne istiyorsun? dayak yemişti ki nihayet baygın bir sinde doğan küçük çocuklarını 
•-- Usta §unu istiyorum ki... Beni halde yere yuvarlandı. Çingene bu de- öldürmekle suçlu mezkur köy
~tkettın1-

u;." Ben.... U ••• S ... T ... A ..• fa onu tekıneliyerck: den lbrahim kıu ve Selim 
:SiÇare Kroas gözU sopada, ne söyli- - Ayağa kak köpek! ••• Beni dinle karısı Melek ile topal Halil 

knp:ının nçık bulunan camekfuıından 
18 Met gümüş lirasını çaldığı lddi edil
miş ve yakalanmıştır. 

SUÇ VSTV YAKALANDI 
Çorakkapıdn Abdullah efendi ma-

hallesinde Tevfik oğlu Mehmet; Süley
man kızı Zcynehln bulunmadığı bir sı

da dükkznının çekmecesinde bir be-

mefruşat 

Banyo 
~~ini şaşırmış kekeliyor. Ne yapa- diye bağırdı. Kroru. inliye inliye doğ- lbrahim hakkmdaki dava ev• 

:UU hllıniyordu. ruldu. Belgoder kendisine hitap etti: 
llelgoder bağırdı: - Demek beni gözetlenteğe geldin rakı Şehrimiz Ağnceza mah-

k - Dilsiz misin? be... öküz herif... ha! .. Senin o s~rseri efendin riyoletta- kemesine gelmiş ve dün bu 

yaz k~ğıt içinde ufaklık paralarını al- B } h 
dığı sırada suç \istil yakalanmıştır. o ava 

\'ekcliyor ••• Birşey söylemiyorsun? yı kaçırmak istiyor ha! ... Öyle ise dinle muhakemeye başlanmıştır. 
SARHOŞLVGUN TESlRl 

Çorakkapıd.n Gaziler ınahalleslndc 
0~ dilini açayım mı? şimdi ben çıkacağım. Seni Viyolettn ile Maznunlar, böyle bir şey 

ti Çıngene elindeki sopayı vurmak is-1 burada kilitliycccğim. Bir iki dakika kat'iyyeo yapmadıklarmı çocu-
Yor libl kaldırdı. Kroasın ancak bu sonra döneceğim. Eğer Viyolettayı bu-

Mehmet oğlu Ahmet sarhoş olarak Sa- Ucuz f ı· at 
minin arabasına binip Gaziler mahalle-

'°Pa lle 1 gw un kendiligw inden ve hastalık ı.. dili açılacağını biliyordu. U- rada bulaınnzsaın, eğer biri tahta per-
sine geldiklerinde yolda Saml tarafın· l . • h _ .ı • d d · k I k l ~d f ~ 't ..]_.;.. 110 1. ' 1 d ğ ik'' t zmırın en auauar yerın e ve enı:ıe arşı ev a a e atı man-
Wlll ırasının ça ın ı ını § oye 

~ daha sopa inmeden Kroas öküz gi- 1 delere yaklaşırsa ... Dilini koparır o neticesi o•arak öldOğOnü beyan 
t ır Yere YU\·arlnnmış inim, inim inleme- karga burnunµ şu sopa ile ezer, göı.le- etm:şlerdir. 

etmiştir. Bu yönden tahkikat yapıl- zaralı coll. temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

e başlanııştı: irini oyarım yerine kurşun akıtınm. Dinlenen hukuku amme şa-
ltıa- Aınan Allahım ölüyorum ..• Vur· Kroas tirtir liriyor, haygınlıkl.ar ge- hitlerinden bay Abdullah oğlu 

Yınız ••• Ah FHomen ... Beni nerelere çiriyordu. Belgod~r dikkntle knp~lurı Ali: 
~tird~ ... Mahvoldum ... Herşe)•i söy- kilitledi. Doğruca. manastırın reisesi - Ben köy kahvesinde otu. 
Yeceğim. Klodinin yanına gıderck cereyan eden 
llelgoder mütemadiyen elindeki so-1 hadiseleri anlattı. Klodun vaziyetinden ruyordum. Bu sırada köye bir 

l>a ile ndamı korkutuyor. Bu herifin 1 prenses Fnvstaya haber vermeği mil- otomobil geldi. Etrafımdakilere :e llıaksatın buralara sokulduğunu öğ-ı' nasip gördü. "ne var., diye 8ordum. Müd
~~ğe çalışıyordu. Kroas biliyordu Delgoder köşke dönünce herşey yerli dciumumi ile Doktorun geldi-

• ile kadar doğrusunu söylese çingene- yerinde lidC Kroas hala dişleri korku- ğini söylediler. "Acaba neden 
~ B<>ı>asından kurtulamıyacaktı. U- dan biribirine çarpıyor, ne yapaca"'ını I d k• 1 
~'il gelmişler" şek in e ı sua ime l\e ~ de olsa bir kurtuluş ümidiyle şaşırmış bir vaziyette yalvarıyotdu: ki k d 
v r §eyin doğrusunu söylcmeğe karar - Beni affet usta... Bundan sonra de yine etrafımda ar a aı'ar 
~~: Bununla beraber büyük bir te- ne isterseniz yapacnğım.. Meleğin alen çocuğu için gel-
~ dut içinde çırpınıyordu. ÇUnkU Par- - 27 - diklerini anlattılar • 

makta iken tekrar parasının alınmadı
ğını söylemek suretiyle Samiye suç is-, 
nat ettiğinden yakalanmıştır. 

ÇEŞME 
llıcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, 

banyo sulariyle birlikte ub· 
lakhr. Taliplerin ılıcalarda 

bay Hnsameddine müracaat-
ları. 1-15 (1302) 

.... Y~a DUk Dangolemin hiçbir zaman SEVGtLtLER Ben de mezarhğa bera• 
""Pa il ka ı akti ı b' BOrhaniye asliye hukuk mah-~~ e rşısına dikilerek söz söy et- Tam on nltı sene sonra v · ·ye ır- her gittim. Çocuğu meı:ar• 
~ ge. teşebbüs etmediğini düşüne- birlerini çılgıı1ca sevmiş olan iki kalp dan çıkardılar. Yüzün6n omu- kemesi 148-202 
d it Vıcdanı bir üzUntU içinde kalıyor- şimdi karşı karşıya idiler. Prens Far- Blirbaniyenin hacı Ahmet 
dt~· 1-{ihayet birşeyler söylemeğe başla- nez ölmilş bildiğı sevgilisi Leonor ile zuna yapışık odlduğunu dg~rdüm. mahallesinden Balıkesirli Ab-

beklcmediği biı· d:ıkikada k1'rc:ıla~ma- cigv erlerinin e ze e enmiş I d I 
-~ · d met Sokur oğ unun uçar o • 

'--- İşte usta siz birdenbire ortadan dan doğan heyecanın altında çırpını- olduğunu doktor söyle İ. Ço- d l ·ı 
22 "<IYhold .:1 d dugw u hastahk o ayısı e unuz. yordu. Lconoru baştnn aşağı tetkik etti cuğun ne zaman oo<Y oğunu 

Ilı - Ey . ., Size hesap vermeğe borçlu ve or.un iri büyUk gözlerinde yanan ve nasd aldOğünO de ilave etti. Mart 934 tarihinde hacır olu-
UYlıın? ateş hnt~ sönmemişti. Çehresi değişme-- Di~er şahit Süteyman da: nar"k kendiaine kar111 Ayşe 
- Bayır bunu söylemek istcmiyo- rnişti. Dağınık saçları ona esrarlı bir _ Ben cami av'usunda otu• vasi tayin edilmit idi. Bu kerre 
~· Siz kaybolunca biz ortada knldık. güzellık veriyordu. Kardinal ihtiyarla- mumaileybio müracaatı Uzerine 
"Çlıkta ruvordum. Beni doktor çağırdı. 
dUJt n Pikvl.kle acınacak bir. hale mıştı. K<'rku ve şaşkınlık heyecanı bir Fakat çocu<Yu oraya kimin ge· icra ktlınan muhakeme netice• 
,._... Uk. Ne yapacağımızı §8Şırdık. ES- az sUkOnct bulunca kalbinde sevginin ,,. I b 
;tans otelinin sahibi bizi kapı dışarı yeniden canlandığını hissetti. Yerinden tirdiğini ve ne zaman öldüğünü sinde hacri mucip 0 an se ep 
~· 'Birçok günler otelin ctrafuıda do- kalktı ve yavaş yavaş kadına yakl~~a- bilmiyorum. 2ail olduğu fen raporu ve ehli 
ttr.ıık. Dönrnediğinizi görilnce bizi terk- rnk sordu: Şahit olarak dinlenen Ah- vukufun beyanatile sabit oldu· 
~e karar yerrtl~ olduğunuzu an- - Mutlaka benden nefret ediyorsu- met kızı ve suçlulardan Mele- ğundan hacren ref'ine 3-7-937 
n Bıraz yiyecek ve birkaç günlük nuz. Hakl.ınız var, kPndimin nefrete ğin anası bayan Fatma da şu 1 tarihinde vicahen karar veril· 

laoak Yer aradık. layık olduğunu bıliyorum Fakat b~ım- ifadeyi vermiştir: diği ilan olunur. 2470 (1354) 
-1şln kısası Bet: terkettiniz. Bari dan gcçc11le.rl anlatacak olursam beni •r••---~ı•••mt!i•••'! ~..ı.;.- - Biz o gün çoban Muhar- c 
~~ yeni işi bulabildiniz mi? affcdecegini.z.i umarım. Çektiğim ıstı- I b d d k K Jr Hasta'ıklan mütehassısı 
- °Eınsaisiz bir saadete kavuştuk. rnpları anlatacak olursam, intikamını- rem e ir ara a i i · ızım ~ ili; beınck tali sizin gibi heriflere de zın alınl"''S bulunc1u_ğunu görerek te., Me:eğin ağladığını duyduk. Bu DOKTOR 

..;eğe baslnmış. Size cl uzatan, sizi selli duyacaksınız, beni ~nlcylniz. sırada Melek bizi çağırdı, git- c 1 A 1 y ~ 
ete kavuşturan bu ndnm kim? K:ırdinnl gayet yavaş hır sesle hun- tik. yeni dosrmuş çocuğunun e· a ar 1 n n 'Bu adam Dük Dnngolemdir. lnrı anlatırken kalbinde söndüğiinü hınçkırıklar içinde olduğunu 

1-ıt. ~lgoder yerinden sıçradı. Ku- zannettiği ateşin yeniden parladığı.ru gördük. Beş on dakika sonra 
L larına inanamıyordu. Hayretle hay- hıssedlyor, kadının yüzüne bakmaktan ld .. d k Ç w 

~ll-dı· . t ö ü, götürüp gom ü • .ocugu 
· utanıyor. Mutlaka ona cmn,ıye verme- Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütün satıı deposu karşı· 
smda 65 numaralı muayene· 
hanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon 3956 

- Ne dedin?.. ğe uğraşıyordu. asli kızım öldürmemiştir. • 
:: Ev t Mö yö lö Diık Dangolemdir., Favsta ile nasıl ve ne için birleştiğini ÇAK! tLE TEHDtT 

Jtraı 'rebrik ederim. Benden sonra bir Papa Sik.set Kcnt'e ~~ı Favstayı ~1: Kemcraltında sabıkalılardan Bursalı 
lir. Ot;luna çatmanız bUyUk bir şeref- karmak sureti~~~ ~~~·.~tı~anlı.1( ftlemını Kadir oğlu Nureddin tbrahim kızı Ay-

1< kurtannağı düşundugunu anlattı. Bu şeye çakı göstererek tclıd!t ettiğinden 
k toas kendisiyle alay edildiğinin far- mücadelenin kendisini ihtiyarlattığını çnkıyle birlikte yakalanmıştır. 
131:t varllladı. Hatta sopayı da unuttu. ipek gibi uzun sakalını bemb~yaz yap- BA.~INDAN y ARALADI 

Cod r al.ıyına devam ediyordu: tığını ilave etti. Keçecilerde Zinet garajında ıAh--b; ~Yi aına bu söylediklerinizin hiç Fnrncz hakikaten aşk ve sevda tıle-- dtıllnh o~l Ali, Balık kutusu ile Hay-
~b l.Si benimle burada karşılaşmanızın minde büyük bir darbe yemişti. Şimdi rullah oğı~ Recebin basına vurup ya- Telefon : 2545 

Evi : Göıtepe apartmam 
l(arşısmda No. 1018 

~UU izruı c.:tmedi. onu telMi etmek sc\•gisiyle eski aşkını raladığmdnn yakalan~tır. -~--l3l•lllll•ım••---•I 
gq as kendisin~ ~arsı gösteril~ bu. ihyu e~·lemek istiyordu. O kadar ;.i Leo-

Ygılı k ~ t ' 
\'a onuşmadan cesnret a).arnk ce- no~'un karsısında Vi~·olettayı unu mu~, 

ı> Ve.tdı; · Favstayı öldürmek istEldiğini kafasın-
Qıı ._d lJ ~ g nç Dük 'bazı sö;derindell dan silmişti'. Ona hlkiın ol~ ~·ainiz 
tn • ııa göre bir ge_'lç' kıza · üşık ol- aşkı r~vmek nı-zL u idi. : ' 

- Leonor~ Beni dinler misin d .. di.. B -
- \' :.. · · ni kıliscye baglıynn mukaveleyi "b ~a-

, ~~ nu kızcagız b~dt'.!nnire I ortada~ t m'ak suretiyle iş1ediğim cİifayet_l ~Sal}a. · 
~e11 ilrnuş. AnlnŞıfaH buctda bir çin- ruıla tayım. Den ne yaptım? Kor~'1.Uı~ 
b...._e kc;:r • r i , ·.ı..- • ,..., b{iı!:~ 
~net. ısı \'atmış: .. Bu ~ingene 'k~-ısı .ıYc bir alçak oldum. Ben s~ı ~~ "': . 
ıı_., . edllC'Cckı dertcede insanm .tsµ.k-ı tim, sann tapmL~ım. Bunların hıçWı 

nı k . · . 
ll\j feder. Gnfpten ·haber verir- gözUndc yok mu? 
clı.ıı:. •• Gc-hç Dük kaybolan kızın ne ol- Kardinal duygulannı anlatmak İçin 

6
1.tnu bu · .. 1 ısı · · 'fad ı.t(!lt çıngcne Karısından ögrcn- çırpınıyor, fakat taşkın ı erını ı e 

'hr Unıidiylc bımıya gelmiş bulunu- edecek kelime bulamıyordu. ·O, kızııı 
..:_ b kalbindeki sevgi kıvıleımlarını yeniden 

lı\ll~ eıııck Mösyö iô DUk ınnnastırda 

1 

yakmak ·istiyor, fakat buna muvaffak 
~ll n <'ıng 111) karısından kızın ne olamayınca göz yaşları döküyordu:Far
t\ n &Unu öğrenmek düşüncesiyle bu- nez on ~ş seneden beri hiç ağlamal111f-

g ln · afi al '- p ı-d ~ış. Çok gUzel. Ya siz? Şu tah- tı. Hatta Fa\'stadan kızının ını Y -
dtı11Uı nın karşıs.nda ne için duruyor- varırken bile gözlerinden bir daınla ~·~ 

._ :av n~d n içeriye atladınız? akmamıştı. Şiındi Leonorun karşısında 
llına h n ını? Beni bu bahçede bir ba- çocuk gibi ağlıyordu. 
lıasanı 1 "'nl:tıl:ır ... Etrafımda bir takım Leonor bir şefkatle söze başladı: 
.,, ar gö ·· ., Sizin d ""lll l3 rur gibi olduğumdan Urk- - Ne o, ağlıyor musunuz. e 
~bııtll ~ . t~phcli insanlan daha iyi gö-j kederiniz var mı? Kalp ıstır:pları göz 
'tetdıro ıçın bu tarafa atlamuğa karar ynşları ile birlikte kaybolup gıder. Bak, 

y ben ağlnmıyorum. Bundan dolayı da 
hllın _.ı. D 'ınek sen şimdi Dük'ün knlbimi sıkan, boğan ıstıraplardan kur-

u cok 1 d b d ' ' ._ S t·c-sur olmuşsun. tulnınıyorum. Ne o ur u en e sızın 

'%ı! ız b ni çok iyi tanımamıştınız gibi ağlıyabilseydim. 
Çın , 1 Kardinal başını kaldırdı. Hayret 

'1tl ~<ık n<' birdenbire öfkelendi, Kroa-l içinde kuldı. Söylenen Lconor mu idi?. 
>1kt1 "F:J ınd<ı~ yakalıyarak herifi yere 

1 
Ondan tarize uğramak istemiyor, yal

t'tı~or h ndekı koc~ sopa ile hem \'U· nız merhamet dileniyordu.. Acaba ka-
..._ ı r rn bağırıyordu: 'dınm lqılbindeki sevgi büsbütün silin-

>o un ~·dut h<'rü!. . Benimle alay edi- ! miş mi idi. Ş~kınlı&ı kafasında dolaşan 
~~dun <ıyle ıni... Beni aptal yerine bin bir suale cevap verememekten do-
~ · Ben sana gösteririm. ğuyordu. 

n Ye uğradığını anlıyamadL Leonor sözUne dev .un etti: 

. . 
· Tabiatın· Şifa Membaları 

· Seferihisarm seneJerdcnbeıi herl\_es tarafında~ . tanınmış 
etrafının yeşilliği ile güzJ maot~rası ve daimi· surette ~kan. 
b!r.r ak sulaııile .şölıret al11p :{ f<~~oç,.) ılıp:1an• 0n haııran-
dllW ifibat~.D\ aÇıliii ştır. ·f4ij~n romatjzJq, v(kum hast~
lıklanna· ıifası · tecıUbe ed'ijlllİf b.- şifa yur~&Jna gitmek isli-

yenler Biı:inci Kordond~ eski ( Ford garajında) Seferibisa~ 
otobüslerine. müıecaat etsinler: ~e1~f~ ~361 

1 

lzmir mıntal<ası ·K·adasfro :ır.üdür-
lüğünden: ' 

Şimali Kemer caddesi, şarkı Melez çayı, cenubu kısmen Melez 

çayı, lnımen a.İağı Siuekli caddesi, garbı yukan Sinekli ve Hacı 
Alr c~ddeleri ve işçi sokağile çevrelenen Aziziye mahallesinde 
bulunan gayri menkullerin Kadastrosuna başlanmışbr. · 

Bu· mahalle içinde ğayrimenkul malları veya gayrimenkul mal
lar ilzeriode ayni haklan bulunanlar on beş günden sonra bir 
hafta içinde bu mahallede Debbag Ahmed ağa so'kajzmda Parti 
ocağı binasında bu'unacak Kadastro postasına müracaatla be
yanname a?mafarı ve bunları aldıktan sonra doldtJtup veya posta 
memurlarına doldurtup en çok bir ay içinde tekrar postalara 
tapu ıcnedi, nüfus kağıdı, iki1er tane fotogr.afı veya sair vesi
kaları da göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri menkul 
mallarla bunlar üzerindeki ayni haklar 2613 sayılı kanunun 20 
inci maddesinin C. fakrasa mucibince vukuf crbabmdan alınacak 
ma!ümata istinaden tahdit ve tcsbit edileceği bu mahallelerde 
gayri menb.ul veya gayrimenkul mallar üzerinde ayni hakları 
bulunan kimselerin malümu olmak üzere ilin olunur. 

&lCLIK·5DtUKLUK·EKOnonl' 

KELVİNATOR iki defa daha u: l~lll DEftElTİR 

halde a1nı .rand&man eld• edilen -,eıine soluk hava dolaplan 

18 Ay Veresiye ~abş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

JZMIR - Saman Js}e!esi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güleı 
MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

Salih!i Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile Rabit olan 

Salihliniİı 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
F a2U yetted lr 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otom ô 
bili Sal hli istasyonunda emre amadedir. ~er aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dabH ol-mak üzere insan baıma otelde kın· 
yo!a· 100-75 diğer kı~amlarda gene insan başına yataksız 

inci 50, ikinci 40, üçüncü ;i(J kuruşttJr. · 
Müsteciri : KEMAHU AHMET HAMDI VE ALI BALCı 

. • -.. ...... .. : .. !.· .-.;.,. ._.• -: .._ .• ~~J ,. ; , ·l'•··· l .. , • ~· ·.· --· .u,-;-~~#'ıı:.· ·._..,. ......... 

Tire belediye reisliğinden: 
Yüz yirmi lira ücreti şehriyeli müessesemiz E!ektıik saolrah 

baş makinistliği vaıifesi münlıaldir. Belediye encümenince bsdıkli 
' çahşma 1alin.atcamesine göre bu vazifeye istekli o'anlarm ap· 

ğıda yaz.ılı vesaikle nihayet 29-7-937 Perşembe günü akşan.. • 
kadar belediyemize müraca:ıtları ilan o:uı.ur. 

1 - Nüfııs hüv:yet cüzdana 

2 - Askerlik vesikası 
3 - Hüsnü hal vesikası 
4 - Sıhhat reporu 

S - Hükümct \"e sahibi salahi)'et belediyelerce ta .. dikli "'e 
dizel motörlerini idareye iktidar ve 1 yakati bu'unduğunu tev:. k 
eden ehliyetn;ıme. 

6 - Yukandaki vesaiki ibraz edeceklerin lorne ve tesvi,·c 
işlerinide idareye kafi iktidan bulunacak ve bu gibHeri ibı .ız 

edecekleri bonservislere istinaden tercihan alal'acakhr. 
'>A'1-' I 12~'>\ 



Sahife 8 

{ lunir BeleJiye•intlen: 
1 - Temizlik itleri hayvan

larının bir senelik ihtiyacı ıçın 
alınacak yüz elli bin kilo ıaman 
beher kilosu yetmit paradan iki 
bin altı yüz yirmi bet lira bedeli 
muhammenle bat ki.tiplikteki 
tartname veçhile 3/8/937 salı gü
nü saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. htirak için 
Jiz doban yedi liralık muvakkat 
kat teminat makbuzu veya le· 
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 
. 2 - Kartıyaka tramvay hay
vanlarının bir senelik ihtiyacı için 
alınacak yirmi bet bin kilo ıa
man beher kiloau yetmit paradan 
dört yüz otuz yedi buçuk lira 
bedeli mubammenle bat ki.tip
likteki tartname veçhile 3/8/937 
aah günü aaat on altıda açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. lt
tirak için otuz üç liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söylenen 
sün ve aaatte encümene aelinir. 

3 - Kartıyaka temizlik itle
ri hayvanlarının bir senelik ih
tiyacı için alınacak on bet bin 
kilo ıaman beher kilosu yetmit 
paradan iki yüz altmıt iki buçuk 
lira bedeli mubammenle bat 
kitiplikteki tartname veçhiyle 

ftNIASIR 
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3/8/937 aah günü aaat on altıda •------------------------------------açık eksiltme ile ihale edilecek-
tir. İttirak için yirmi liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
aöylenen l'ÜD ve saatte encümene 
gelinir. 

4 - Altı yüz elli bir lira otuz 
iki kurut bedeli ketifli Bayraklı 
sabil caddesinde ve deniz kena· 
rında mevcut muhafaza duva
rının tamiri 3/8/937 salı gunu 
aaat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Ke,if ve fart
namesini görmek üzere hat mü
hendisliğe İttirak için de kırk 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

18- 21- 24-28 2441 (1335) 
Belediyenin varldat ıubesin

de açık bazı memuriyetler var· 
dır. Aıağıdaki evsafı haiz olan
ların 24-7-937 gllnllne kadar 
belediyeye müracaatları. 

1 - En apj1 Orta veya 
Lise mezunu olmak. (Şahadet
name ibraza mecburidir.) 

2 - Aıkerlik hizmetini bi
tirmiı bulunmak. 

3 - Y aıı azami 35 şi geç· 
miş bulunmamak. 

Not: Devlet veya diğer mali 
milessesatta hiımet etmiı olan· 
larla Lise mezunu bulunanlar 
tercih edilecektir. 

17-21 (1321) 
l - Beher metro murabbaı 

yüz elli kuruıtan Qç yüz dok· 
aan lira muhammen bedelle 84 
ıayıh adanın iki yüz altmıı 
metro murabbaındaki 14 ve 15 
ıayılı arsalarının satışı başki

tiplikteki prtname veçbile 
6-8-937 Cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. lıtiıak için yirmi 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile aiylenen gün v~ 
saatte encBmene gelinir. 

2 - Senelik kirası bet ylı 
elli beı lira bt:deJi mubam: 
meneli i'kinci kordonda yala 
caddeainde l ve 3 sayılı depo 
ve yazıbaneainin bir aenelik 
kirası baıkitiplikteki ıartname 
Teçhile 6·8-937 Cuma gi!ntl 
uat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Iıtirak için 
kırk bir lira yirmi beş kuruı
luk muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gGn ve ıaatte en· 
cümene gelinir. 

3 - Kahramınbrda Şem
ıiye aokatında 178/29 sayılı 

evin enkazı mütteabhide ait 
olmak üzere yıkılması işi bıı 

kitiplikteki tartoame veçhiJe 
6·8·937 Cuma günü saat on 

altıda açık artırma ile ihale ed·
Jecektir. Keşif bedeli otuz altı 

lira on üç kuruştur. iştirak için 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
aaatte encümene gelinir. 

21-24-27·30 2483 (1356) 
Bep kaza teşkili hakkında 

9 • 6 • 937 tarihli ve 3223 nu· 
marala kanun Belediyedeki 
il4n tahtasına as•ldığı bilinıio. 

Yunan gazetesi ' 
okuyanlara 

Aıağıdaki 1eazetelerin Ayhk 
Abone fiatlerimiz yalnız 120 
kuruıtur. 

Bundan maada Her Abone · 
müıterimize her ay iki güzel 
Romammızt dahi Meccanen 
bediyt! edeceğimizi bildiririz. 

Elefteron Vima, Akropolis, 
Proiya, Katimerini, Elefteros 
Antropos, Etnos, Estia, Vradini, 
Atinaika Nea, Ellinikon Mel:on, 
Etniki, Tipos ve saire. 

Yunan gazeteleri Acentesi, 
1. K O L O K O Ç A S. Birinci 
Kordon 130 

1-4 (1359) 

SATIŞ ILANI 
l.zmir sulh hukuk mahkeme· 

sinden: 
Pmarbapnda oturan Necmiye 

ile Hüseyin, Ali, Fatmının şa· 
yian mutasarrıf olduklan Bor
novanın köprü batında 10 No. 
da mukavyet olan ve 160 lira 
kıymetinde bulunan evin24-8·37 
Salı günG saat 15 de lzmir 
sulb hukuk mahkemesi salo
nunda satışı yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin o!unan bede· 
lin % 75 nisbetinde bedel ve· 
rildi surette talibine ihalesi 
yapılacak akıi takdirde satış 
15 gün daha uzatılarak ik.nci 
artırması 10-9-937 Cuma giinü 
saat 15 te yine dairemizde ya· 
pılacaktır. Gayri menkul ilze
rinde hak talebinde bulunan
lar ellerindeki resmi nsaik ile 
birlikte 20 gOn içine dairemize 
müracaat etmeleri lizımdar.Ak· 
takdirde baklamada tapu aicili 
malôm olmadıkça paylaımadan 
hariç kalacaklardır. 

Şartname 3-8-937 tarihinden 
itibaren her kesin girebilmesi 
için açıkta ve gayri menkulün 
evaafı da ıartnamede yazılıdır. 

Gayri menkulün vergi vesair 
kanuni milkeJlefiyetleri Atıcıya 
% 2/5 delliliye ve ferağ harç
ları alıcıya ait olup ihale be-
deli defaten ve peıinen öde
necektir. 

TURAN Fabrikalan mamullbdtr. Aynı zamanda Turan 

tuvalet aabanlanm, traı aabanu ve kremi ile gllıellik krem
lerini kullanınız. Her yucle Nblmaktadır. Yalnız toptan u
tıılar için Iımlrcle Gaır.i Bulvuında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyaıılı ve j. C. Hemaiye m&racaat edinis. 

Poata Kul. ••• Telefon ac11a 

Devlet demiryollannda.n: 
1 - 40 ya11n<lan yukan ~lmamak " lıletme merkeZ!erinden 

öğrenilecek ıartlarımızı haiz olmak ıaıtiyle yllkıek talı.il 
g6rmlltlerden Stajiyer Hareket mlfettiıi alınacaktır. · 

2 - lıteklüer kendilerine )Azım olan izahat ve tafailAtı almak 
için Ankara, Haydarpap Yeya Iımir ltletme Mld&rl&k
lerimizden birine mOracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira mıaı verileceek Ye iki ıene 
staj mllddetinin bitamıada milfettiıliie liyakatı tudik 
edilenlerin maaılan 151 liraya çıkanlacakbr. . ~üzayedeye iıtirak etmek 

ıstiyenler le1ymeti muhammene· 
nin % 115 nisbetinde pey ak· 
çası veya milli bir banka temi· 
nah ibraz etmeleri lazımdır. 
ihaleyi müteakip müfteri ihale 
bedelini vermediği veya vere
mediği takdirde gayri menkul 

4 - imtihanda Ye Staj m&cldetinde temay&z edenlerden li
san bilenlerden IOzamu kadar bir ıcne mllddetle Avrupaya g6n
derilecektir. 

tekrar 15 gün müddetle artır
maya konulup en çok bedel 
veren müşterinin üzerine iha· 
lesi yapılacak ve arada tahak
kuk edecek ihale farkı biç bir 
bükme hacet kalma"sızın ve· 
cibesini ifa etmiyen müşteriden 
labsil olunacaktır. 
Daha fazla malümat almak isti
yenler dairemizin 937 /1157 sayılı 
dosyasına mliracaatJeri lüzumu . 

S - Son müracaat giiDO 5-8-937 dir. 
16-21-=21 2378 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıurctile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadJr. 

Adres: Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

21 TEMMUZ~.., 
2C 

Bir Gripin a!ma .. an evvel 

lıbrabın ve ağrının en 
ıiddet&sini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaıe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, b6brt:kleri kalbi 

yormaz. 

Aldıktan bet dakika ıoa..~! 
......• ·-· . ·······-·· ··~···· ··· · ····••<> ·••··-.-·" 

Ucuz - Tesirli - Za·rarsız 

GRIPIN 
Jzmir İskan Müdürlüğünden: . 

l - Yapılacak İf, muhtelif kazalarda yHleştirilmiı olan laç 
menler için yaptırılacak evlere ait ilindır. • 

A - Mene.nen kazasıoın Maltepe köyllnde 91 kirgir k8J tipi 
tek evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. • 

B - Bergama kazasının Kınık nahiye merkezinde 20 kart'' 
köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 kuruıtur. 

C - Dikili kazası merkezinde 31 kirgir şehir tipi ve Çı~
darh nahiyesi merkzinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kirgir e••0 

muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruıtur. O 
D - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 kirgir tek .ve ~ 

kirgir köy tipi kirgir çift evin muhammen kıymeti 6557 hr• 
kuruştur. 

1 • de E - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köy eruı S2 
21 tek lcirgir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 
kuruştur. . . 

F - Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 tek. kiıgir Ahaıetli 
156 tek 32 çift kirgir Havuıbaıı mevkimde 54 tek kirgir 1•1 
kesiiinde 145 tek 16 çift klrgir k&y tipi evlerin mubam111•11 

ktymeti 89631 lira 42 kurµştur. . , 
G - Kuşadası kaza11mn Kalambaki çiftliğinde 29 tek lıArl1' 

köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruıtur. 
2 - Inıa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskin dair•• 

ıince inpat mahallerinde aynen müteahhidine teılim edilecejia• 

göre evlerin keıifleri mucibince muhammen kıymetten keretl• 

tutarı tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıymetle kereıtc 
kıymetleri hariç tutulmak suretiyle hesap edilmiıtir. 

3 - işbu inşaat anahtar teslimi suretiyle 13-7-937 taribiadell 

itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kO" 
nulo:uıtur. 

ihale 28· 1:937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü ~·~ 
14 de iskin mildllrlüğünde müteıekkil komisyonda ihale edıle 
cektir. ;f• 

4 - ihale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif ıa 
)arının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

1 
5 - Eksiltmeye iıtirak etmek istiyenler ihale saatındao eff; .. 

2490 aayıb kanunda tasrih edilen ıekilde yllzde 7 buçuk aıu•• 
kat teminatlarını tediy~ ettiklerine dair makbuz veya .,..., 
mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iıtirak etmek iıtiyenler fenni ıartoaıne '' 
p:anlannın ve mukavele ıuretlerini 6ğrenmek üz~re viliyett• fr 
kin müdürliiğüne kazalarda iskin memurlarına müracaat etıll'"' 
lidirler. 13-17-21-25 2333 (1288) 

• •••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 ............... . 

Bu her iki otelin mi»l~ 
Tnrkiyenin en eaki otelclll 

BAY OMER LUTFIDlff 
••••••••••••••• · ·da· Kırk iki senelik tecrübeli 1 

reaile bütün Ete balkıı;ıa kıll"' 
diılni ıevdirmiıtir. 

1 
r 

Otellerinde miufir kalall 1 
' 

kendi evlerindeki rabab bO"' 
!urlar. t 

Birçok buıuıiyetltrioc ili"~ 
fiatlar mnthiı ucuzdur. 

ı· 

Qi 
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Fratel · S ~e~r~c~o~--=--~~
5

~~~N~.~,~,=.=~==~d~·~()~l~i=v~ie~r--V-e~S~;;== .. ~.~----=>;-~l-<~u-ıa;k~.~~Bo;ğ:az~.B;u~ru;n;h~as:ta;-~~-.~~~K~~a~ğ~ı===ız=a~~l~<~Ü~e-==o~sun! 
V ~ 7 . • 11. an 1 a· LıMİTET ~ lıkları mütabassısı 
Ro aypuru cntası Zee & C:A>. Va ur acent sı o O erato 

ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LlNtE BİRlNCİ KO DON REES 
Frat ~UMPA y ASI HAMBURG BiNASI TEL 2443 
İIU CHtOS vapuru 2 temmuzda. b - Lllerman Lines Ltd. Jq, B lON vapuru 19 tem uzda ge- leniyor •. Hamhurg ve Bremen li-

ntant urg~ - Vnrna - Köslence li- manlanndan yük çıkaracaktır. OPORTO vapuru on temmuzda 

5,:• ıçın yük alacaktır. AMERtCAN EXPORT LtNES Liverpnol ve Swn adan ı:diP yiik 
YC.NSKA ORJENT LlNtEN The Export Steamsbip corporntion ç ..-acaktır. 

lllRKALANo motörü 5 tem- EKCHANGE vapuru 20 temm z- PQLO puru ron t muzda 
~Uıda le melde olup otterdam da bekleniyor. Nevyork e Baltimor Londra, Hull ve Anvel'4ten gelip 
~Urg. - Gdynicı ve skandinavya liman1nrı için yük kabul eder. yük çıkaracak ve ayni mmanda 
),., rılari ıçin .,;;k nlac ır. EXECUTtVE vepuru 9 temmuz- Lo dr H il · • "ı'k ala--• .... -~CLU .1- da beki · N ark . . "k n avı u ıçın yt \;d!i;ur. 

GA POLSKA AS. e.lacakt:~ıyor.. evy 1Ç1D yu 'lHE GENERAL STEAM NAVl-

l.E:clitST AN Ku~ n~uı AMERICAN EXPORT UNES GATION L TD. 
llıUıcfa beki ktapuİ An em- The Export Steamahip coıporation .ADJUT ANT · so-
Cd,,..:_ enıne e 

0 
up vers- Pire Ahtarmaaı Seyri Seferler · L mi • · ...::ı.. lacak 

tiik"~~antzig limanları ·çin EXC~'l\ıtBlON vapuru 2 tern- ::~da gelu> o ra ıçm yu.a a -

~~VIC[ MARtTIME ROUMAtN ~.uzda p eden Bos~on ve Nevyo DELOS vapuru 11 temmuzda 
SlJç ~m hareket edecektir. A &t 

da M EAVA vapuru 14 temmuz- E:XCHODRA :vapuru 16 tem- H~~~ , Bremen ve nver en 
tılanı al~ : Ccnova v.e arıil li- muzda ~ireden Nevyork için areket lıp yuk çıkaracaktır. . • 

{" ıçın yük alacaktır. eclecektır. NOT : Vürut tarıhlerı, vn-
" 

0
lcu ul eder. S~YAHAT ODDETI .. pur!ann isimi ri ve navlun üc· 

. tarih!eriyl ilin- p~ - Boston 16 G~ retlerinin doği i ·liklerinden me· 
1ıı:.... ... • • Pıre - Nevyo 18 Gun • d"I 

• 
1 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Goztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Zayi makbuz 
20 - 8 - 936 günln ve 1464 

sayılı beyanname ile ve kabulü 
muvakk t suretiyle ithal eyle
diğimiz SO bin torbaya ait 
4 - 31 ve 20 - 8 - 936 ~ünlü 
ayniyat makbuzunu zayi etti
ğimizden hükmü kalmamak 
üzere ilAn edilmesi rica olunur. 

lzmir Tütsü ile temizlen-
miı Fümigc incir T.A.Ş. 

247'1 (1351J ~ lcabuı etmez. en e.centa mes- SERViCi MARITIM ROUMAtN •uliyet k bul e 1 mez. 

~ "'Cllla fazla ar hnAk • • Bucarest ~BtWIEZ!ml~~~!:!:m 
·Sn-- m uınat ~-- ·~ DUROSTOR vapuru 31 tem-

tata.... r-"U pur ac.enM:Utına mu- uzd L-•-1en· K·· t 5 li 
--ı: ec1· • • ! m a DCK ıyor.. os ence, u -'fl:ti eaı nca 0 unur. na, Galatz v Galatz alrtannaaı Tun 

FON : 4142 I 4221 I 2663 limanlan için yük alacaktır. 
:' .......... , .... ~!IERll~:ma JOHSTON VARREN LINES Ltd. 

Livepoo1 
DROMORE vaı>uru IR temmuz

da Liverpool ve Anven limanlann
dan vük çılaırauk ve Burıraz, Var
nn. Knstence, Sulina, C"-aalstz, ve 
lbr ·ı limanlanna yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE J.-•f'\Nr.Rnt E 
b Danube Maritim 
ı-.ı ORTA ÇSU DUNA vapuru 10 temmuzda bek-

10~ L tal nnı Birinci Beyler 1"nivoJ". Be1...._d.No'"••.t. Bu<1.,,~te 
td .. a~ 36 numarada kabul 13rat;sıava. u1'1! ve Viyana liman-

'"'· tan icin yük nlacaktır. 
~ hah 9 • 12 DF.~ NflRSKE MIDDELfl A. VS-
b ğleden ıonra 3,30 - 6 LtNGE OSLO 
" 8ndevn için telefon ediniz .RAALBEJr motnrü 23 temmn"'Cla 

TELEFON 2946 bekJP.niyo". PiJ"e, D;;nkem ve Nor-
~-lliiiiii&iiiiiiiiil _____ vec J;"'81'tan ;,.;n vi;k 1acakhr. 

:······································································ • • • • • • 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç ~ .. . .. . • • • • • . 
• .. .. .. .. .. • • • • • • • 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • eczanes 

. . . 

~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
: Karş1sında • .. . . . 
......•....................................................•.....•.... : 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Pe ŞiF A ECZANESİ 
llnı gözlük 

Sıbbi korsa 
Tuv let çeşitleri 

Tıbbi müstaburlar 

'l' e Dereceler 
'1hht t~o~ler. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
"~ da· htıyeçlann hepsi her yernen çok ucuz 

•ına nıevcuttur. 

Veholid su tasfiye cıhazlarınıu 
lzmir mümessilidir. - • 

Masa ve v antilatorları 

En son icat edilen bu vanlilotorlar yaun boğucu sıcCik· 
laruıdnn kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devnm eder. Saatte aocnk bir kuruş sarfiyatı vardır . 

CEP V ANTILA TORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanlarm el 
çantalarında ve ceplerde taşınnbilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz • 

Deposu 

için 

ECZANESi 

Şık güneş, p!Aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur •.• 

ıs 
lkhsat Vekaleti Ölçüler ve Ayar müdürlüğü ıçın teknikum 

ve Yüksek Mühendis mekteplerinden mezun elektrik ve makine 
mühendisleri alınacaktır. Bu şeraiti haiz olanların en kısa bir 
zamanda evrakı müsbitelerile birlıkte Ankarada ÔlçUler ve 
Ayar müdürlüğüne mfiracaatları. 

20-21-22 2147 - 2457 (1341) 

• 
i ÜO"' 
\STiRAPTAN 

o A ••• 

ul anmakla kabildir ! 

., .•....•••.......••............•............•......•••.••......•..........•••••. 
: Hır h1tmlede nezle ve gripi geçirir. Hareretı sür'ıatle 
! düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale Dğrıları ncak • 
i NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 
• •ao.................... Kat'i Tesir ...................... . 

icabında günde 3 kaşe ahnnbilir. 

MEYVA TUZU 

En Loş meyva luıudur. fnlubaıı def eder. Mide, bairaak, 
knracigerden n:iiteveJJit rabatgıılıklan önler. Haunı kolaylııtırır 

Jn2iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - lataobul 
-

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Nev'i Depozitoso 

Taj T.L. 
A.205 lzmir GiSztepe K8prü mah. 792 KArgir sahilbaoe 2.213 

Tramvay cad. ada 791 parsel 2 
izahatı yukarıda yaıılı gayri menkul peşin para iJe satılmak 

üzere kapalı zarfJa artırmaya konulmuştur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir ve 22-7-937 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat on birde şubemiz satış komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Bu mnlk peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihal~ edi
Jen zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ muame!es:ni yap
bracakhr. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukrıbilinde alacak
ları mufas.saJ şartnamemizi okuyarak ihale günUne tesadüf eden 
perşembe giinil şartnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını 
saat ona kadar burada şubemize vern-eleri ve daha fazla tafsi
lat almak istiyenlerin her gün şubemize müracaatları. 

EMLAKi MiLLiYE MÜDÜRiYETiNDEN: 
1. No. 

205 Burnova Mersinli Banyo S. 8 Taj No. lu Ev 
Lira K. 
36 00 

206 Tepecik Hilal demiryolu 14 eski 28 taj No. lu Ev 
halinde lrnllanılan kahvehane 24 00 

207 Kahramanlar kayıkçı namdiğeri köprübaşı S. 2-211 
eski 2 taj No. Ju Ev 

208 Karalaş Vapur iskelesi 
24 00 
40 00 

209 lmariye kadife kalesi arkası havuzbaşı mevkiinde 
4456 M. Ta~a 3 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlan 15 gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 2 - 8 • 937 Pazartesi gunu saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak MüdürJü~ün müra a 1 
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Cephede muhasamat dün sabah başladı 
., "' · ..., • .... . . ~,, '... · I · " ı 

~cneb·ıer Na kini Terke Başlıyor 
on W4 .. 

Çi 
•• us 

vv teri, 
örttükten 

taarruza geçen Japon askerlerini 
başka yirmi kilometre ilerledi 

*iM* W&''W6f*$AS e *M EM 

Yüzbin Çin, yetmiş bin Japon askeri şimdi karşı karşıya 
Çinin teklifleri reddedildi. ·Çin şehirlerinde 

bulunuyorlar· 
ilin edildi 

Tokyo, 20 ( ö.R) -- Salahiyettar ye bir istimzaçta bulunmuştur .. Ja- nazırı Kung buraya gelmiştir .• Mu
Japon mahafili Çinin cevabı hak- ponya bu suretle vaziyetin çığırın- maileyh Amerikada gümü§ hakkın
kında henüz mütalaasını bildirme- dan çıkabileceğini sarahaten meyda- da bir anlaşma imza etmiştir. 
miş ise de vaziyetin hala pek va- na koymaktadır .. Japon umumi ef- Roma, 20 (A.A) - Uzak Şark
him olduğu kanaati gizlenm~~~r .. karı bugünkü ihtilafın sulh yoluyle taki hadiselere dair buraya gel
Japonyadan Mançukoya. . muhım halledilemiyeceğini ileri sürerek Çi- mekte olan birbirini nakzeden ha
hava kuvvetleri göndcrilmıştı~.. . ne karşı cebrü şiddet istimalini isti- berler büyük bir ihtiyatla karşılan-

Son sözlerı tml!·· yor .. Bazı haberlere göre Çin _ Ja- maktadır. İhtilafın halledileceği ümit 
Tokyo, 20 ( ö.R) --- Şimali Çin- pon kuvvctl . d h · olunuyor .• . l k d en arasın a mu asema- . l U k Ş k . 

de vazıyet karışık o ma ta e~a~ tın başlam d k"k d d k"k , Maamafıh talya za ar takı 
ed. J h .. k.. f zu ası a ı a an a ı a)a f I . . . b d .. d f 

ıyor.. apon u ume ı son so - bekleniyor men aat erını ıca ın a mu a aa et-
nü söylemiştir .. Nankin hükümetine ·· Bo b d b l d mek üzere vaziyetin inkiBafını bü-
tevdi edilen son notaya jlave e~~- S h 

20 
m(AarAun) an Jaş a ı yük bir dikkatle takip eylemektedir. 

lecek bir söz olmadığı beyan edılı- k · atnlg .8 '{' 
14

·
30 

d--V- ap~n Harp devam ediyor. 
uvve crının saat . a anpın- L d 20 (ÖR) G yor.. . on ra, . - ece yan-

Japon konsolosları gı bom~rdımana başlamış oldukla- sından sonra Çin - Japon hadiseleri 
Roma, 20 (Radyo) -- Uzak Şark- n Nankınden Domei ajanı;ına gelen hakkında alınan en son haber bu-

tan gelen haberler vaziyetin bugüne bir telgrafta bildirilmektedir. dur : 
kadar görülmemiş derecede vahim Nankin, 20 (A.A) -- Çin ile Ja- Çin kıt"atı, Japon kuvvetleri-
olduğunu gösteriyor .• Japon hükü- ponya arasındaki müzakereler ha-J nin Çin arazisine girmesini protes
meti menfi mahiyetteki Çin ceva- la çıkmaz bir yoldadır .. Japon kabi- to maksadiyle açtığı ateşi Japon 
hından sonra Nankindeki büyük el- nesi Japonyanın söyliyeceği son !kuvvetleri top ateşiyle mukabelede 
çisi vasıtasiyle Çin hükümeti nez- sözü kararlaştırmak üzere huscsi 'bulunmuş ve şimal kısmında kanlı 
dinde sonuncu bir sondajda daha bir toplantı yapacaktır.. bir muharebe başlamıştır .• Sabahın 

.; ___ : -~--'-~~---~ 

Solda Çin askeri diktatörii Mareşal Çang-Kai-Şek. . • Sağda yeni Çin Başvekili Wangching - Vei 
bulunarak bu karardan feragat et- Çın notası karanlığında başlıyan harp öğleden 
m .. ~ini, anlaşma yoluna girebilmek Şanghay, .20 (A.A) - Çin hari- sonra saat on altıda hala ayni !id-
için asgari had olan Japon müd- ciye nez.are~ı . tarafından B. Hida- detiyle devam ediyordu .• Çin bü
deiyatmı kabul etmesini tavsiye et- koya tevdı edılen muhtıranın esas- yük erkanıharbiye reisi, maiyetiyle 
rniş_tir .• Çin hariciye nazın, Nankin lan §Unla~dır : . . . birlikte cepheye gelmi§ ve hareka-
bükümetinin bir itilafa varmak ar- 1 - Çın daıma vazıyetı daha zi- tı bizzat idare etmiştir. 
zusu ile rnümlcün olan her şeyi yap- yade vahimle§tirmekten tevakki ey- Çin kıt' atı Japon kuvvetlerini 
tığını, red kararında ısrar edeceğini lemiş, fakat buna mukabil Japonya Çin arazisinden püskürttükten baı
bcyan etmi§tir.. Hopeiye mütemadi surette takvi- ka Japon arazisi üzerinde yinni ki· 

Tokyoda imparatorun riyaseti ye kıt'atı yollıyarak Çini müdafaa lometre kadar ilerlemi~tir •• Japon 
altında fevkalade bir şuranın top- tertibatı a~ağa ~ecb~r etmiştir. kuvvetleri ağır ağır ric"at ctmekte-
lanmrun ve nihai mahiyette mukar· 2 - Nankın Hıdakoya 12 tem- dir .• 
rcrat ittihazı bekleniyor.. Çindeki muz tarihi~de kar§J~~ı olarak h~- Cephede yüz bin Çin .. aakeri, yet
Japon elçisi gibi jap~m konsoloslan rekatın nıhayete erdırılmesini ve mit bine yakın Japon kuvveti birik
dn ilk işaret üzerine Çih toprakla- takvjye kit"alannın geri çağınlma- miştir .• Japon kuvvetlerinin takvi· 
nnı terketmeğe hazır olmak için smı teklif etmiştir •. Fakat buna Ja- yesi için seri tedbirler alınmış, yirmi 
emir almışlardır •. Bu emir derhal .ye- ponya hiç bir cevap vcnnemiştir. dört tren dolusu asker: cepheye hare-
rine getirilmiştir.. 3 - Çin bugün dahi kıt'aların ge- ket etmiştir .• 

Son vaziyet ne halde ? ri çağırılması için bir tarih teapit Pekinle Tiyençin arasındaki de-
Roma, 20 (Ö.R) --- Şanghaydan edilmesini teklif eylemektedir. miryolu münakalesi kesilmiş, Ör• 

gelen bazı haberlere göre şimali Çin- 4 -- Çin hadiselerin ve anlaş- fi idare ilan edilmi§tir .. Çinde urnu
deki vaziyet şu suretle hülasa edi- mazhğın birer hal suretine- raptı mi seferberlik ilanına her dakika in-
lebilir : için müzakere açılmasını anu eyle- tizar ediliyor •• 

Japonya Çin hükümetinden Ho- mektcdir.. Nankinde bulunan ccnebi]er §Ch· 
peiye asker sevki yatını derhal dur- 5 - Çin Asyada sulhun idamesini ri terketmeğe hazırlanıyorlar. 
durmaııımı istemiştir .. Çin bu tale- istemektedir •• Ve beynelmilel hu- Tokyo, 20 (A.A) - Domei ajan
bi reddetmiş ve Japonyanın şimali kuk kaidelerine muvafık bir hal su- aı, Japon kıt'atının bugün mahalli 
Çine asker sevkiyatında bulunması retini kabule amadedir.. saat 23145 te Vangping mıntaka· 
Çinin tahşidatını haklı göstereceği- Bu muhtıra cumartesi günkü Ja- sındaki Çin kuvvetlerine karşı ten
ni bildirmiştir.Nankin Japon kuvvet- pon notasına cevap teşkil eylemek- kili bir harekete geçmiş olduklarını 
]erinin geri çekilmesini istemiıttir •. tedir .. İyi membalardan bildirildiği- tasrih etmektedir .• 
Japonya bu talebi reddetmiştir.Dün ne göre B. Hidako bu notayı cu- Pekindeki bir Çin membaından 
akşam Japon kuvvetleri kuman- rnartesi günkü Japon notasına bir gelen haberde bu~n öğleden son
danlığı tarafından verilen bir ülti- cevap olarak telakki etmemektedir. ra Vangpingdeki muhasematın 
matomda Çin kuvvetlerinin bulun- Japonya reddediyor geniş mikyasta olduğu beyan olun-
dukları mevkilerden geri çekilme- Londra, 20 (A.A) -- Uzak Şark- maktadır •. 
)eri İsteniyordu .. Çin hükümeti bu tan muhtelif membalardan buraya Tokyo, 20 (A.A) - Domei ajan-
talebi de reddetmiştir .• Bunun üze- gelen haberlere göre Japonya Çi- sı Pekinden istihbar ediyor : 
rine Japon mümessili «Bu reddin nin mukabil tekliflerini reddetmiş- Loukouchiao tahkikatını takviye 
ne gibi akibetler doğurabileceğini tir.. ile meşgul olan Çin askerleri dün 

on devri esi 

örfi idare . 

.. ~in hadiseleri üzerine teıekkiil •. eden _1ev.kal4d~ Japon. aakerl kabine~ azaları bir arada ... B'?fVekil .Pr~ KonôY~ deJl 
uzerıne ateş açmışlardır. Japon muf- kın ıle Tıyen Çın arasında vucuda ve memurını ile aılelerı Nankırı 
rezesine kumanda etmekte olan yüz- getirilmi~ olan telgraf tellerini kes- harekete hazırlanmaktadır. ~ 
başı Yamazaki yaralanmıştır. mişlerdir.. Şanghay, 20 (A.A) -- NevY0~ 

Pazartesi günü saat 21 de ve Tokyo, 20 (A.A) - Domei ajan- San Fransisko, Honolulu ile A~)e• 
salı günü saat iki ve dörtte Çin kıt- sı Pekinden istihbar ediyor : ve Avusturalyanın başlıca ~eh•~el· 
atı Japon kıt'atını havan toplariyle Domei ajansı Nankinden aldığı rindeki Çin kuvvetleri Nankiııe·jlİJl 
bombardıman etmişlerdir.. bir habere göre Nankindeki Ja- graflar çekerek Çin hüküPletı.,. 

Çinliler Japonlar tarafından Pe- pon sefaret ve konsolosluğu erkan hattı hareketini tasvip etmişle~!.~• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nümayişler oldu Kudüste 

Ağlamataşn önünde 
yapıldı bir geçid • 

resmı 

. ,,,., 
Yafada 11eni 11apılaıı bir ııtıoda5' 
bina.u ve Yafa 3anayi brrliği 

).-r 
Kudüs. 19 (A.A) - KudUsUn fahri- testo ıruıksadiyle gerek Varşovada ge- heyecan uyandırm~ur. po~ ~ 

binin yı1dönümil münasebetiyle on bbı rek eyaletlerde bir takım nümayişler mış olduğu bu baskının scbC ol~~· 
kişi dün akşam ağ)ama taşı önUnde top- tertip ve icra edilmi§tir. Nümayişlere zamanlarda Filistinde Y•P~ ıtl~ 
lanmış}ardır. Geçit bUyük bir intizam sabahleyin Yahudi mahallesinin mer- hi' hareketleri olduğu ı;öyleJl ~~ rP 
içinde cereyan etmiştir. Halkı nilmayif- k~de aktedilen blr ·miting ile başlan- BtR PROT&5~ V Jtlll1~~1 
ler icra.!ma teşvik için yapılan bazı mıştır. Kudüs, 19 (A.A) - Ş~~i ıcor Jİ' 
münferit teşebbüsler semeresiz ~ Siyonist liderler binlerce halka hl- Bıristiyan Arapları meclisi p:J<fft~. 
tır. tap ederek söylemiş oldukları nutuk- ile Milletler Cemiyeti gcn~l ıstlfllıl. 'şJ 
Zabıta ihtiyati bir tedbir olmak üze.. larda lngilt.ere hUküınetine ve taksim ğine bir telgraf çekerek F.

11
• pt0Je 

re Musevileri Filistinin taksimine karşı projesini şimdiden kabul etmiş olan simine müteallik olan tngUif. ~ 
doğrudan doğruya mukavemet göste- Yahudi teşekküllerine §iddetle hücum protesto etmiştir. f',liS >'' 
rilmesine davet eden afişlerin neşrinden etmiştir. Hıristiyan Araplar bUh~ t>i11:# 
mesul siyonist liderlerini tevkif etmiş- · ARAP KOMtTF.StNDE Hıristiyan Arapları tarnf ın 0ıı:ııd0 tıı' 
tir. ARAŞTIRMALAR edilmekte olan mnk.aınatı JJl l< tılç ~· 

POLONYA YAHUDtLERt KudUs, 19 (A.A) - Cinai taharriyat nin tecridini muhik göster~~ ~~ 
GALEYANDA idaresine mensup iki zabit idaresinde- sebep mevcut olmndığı~ı i ;c}'f~ 

V81"§0va, 19 (A.A) - Siyonist fırka- ki 60 zabıta memuru yüksek Arap ko- tedirler. Bunlar. ta~kıı cÖ 
lnrı tarafından Filistinin taksimine mu- mitesi binnsında araştırmalar yapmıştır. dinin esasını tchlıkcye 
ten1lik .Al~ İngiliz rojesinc karşı pro- Bu hal Arap mahafilinde bUyiik bir ilL\ve etmektedirler. 


