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Cümhuriyetin ve· Ciımhurlyı?t esennfn ~eJcçlri, ıabahlan çılcat ıiı.ıast gazetedir 

Komisyon azaları 
dönüyorlar 

Berut 27 . (Ö.R) - Milletler Cemiyeti Manda
lar komisyonu sekreteri olup Hatay komisyonu
na delege olarak gönderilmiş olan B. Hofer Ce
nevreye dönmek üzere Beruttan }{ahireye git
miştir. Hikmeti vilcudu kalmıyan bu komisyo
nun diğer 82.aları da Cencvrcyc dönmek için 1-er- ı 
tibat almaktadır . 

................................ ......ı 

YENi ASIR Matbaaıında baıdm11tır 
Jt 

Hatay t amen müst8kil olacak 
Türkiye - Fransa Kurmay heyetleri arasında yapılmakta 

---
olan askeri müzakereler nihayet buldu 

Yeni anlaşmaya göre intizam ve asayiş Türk-
Fransız askerleri tarafından • 

temın edil ece 

H 

Lavik olduğu 
imar ve refaha 
kavuşacak~ır 

--<>---
Akdeniz.in incisi, Anadolunun ki

lidi olan lzmir, maalesef büyük har
bin ve istilaların kurbanı olarak 
maddi varlığından çok şeyler kay
beylem iştir. 

Şehrin büyük bir kısmı yanmış, 
lzmiri İzmir yapan Ege iktısadi böl
gesindeki kasabalar yine yangınlar 
Yüzünden harabeye dönmüş, bu va
ziyetin ve daha bazı tesirler ile be
raber dünya buhranının tazyiki al
tında da iktisadi varlığını zaafa uğ
ratmıştır. 

Kurtulu§ aava§ının sembolü olan 
lzmir, hakikaten maddi birçok za
rarlara maruz kalmıştır. Fakat o, bu 
hadiselerden en büyük bir varlık ta 
kazanmıştır ki bu varlık ölçü ka
bul etmiyen bir ehemmiyet ve de
ğer taşımaktadır. Gavur İzmir, Türk 
h:mir olmuştur. 

Binaenaleyh Türk Jzmiri, yeni
~en ihya etmek onu layık olduğu 
ırnar ve refaha kavuşturmak bütün 
[ürk rni1leti için kat'i bir vazife ha-
•ndedir. 

Nitekim Cümhuriyet hükümeti, 
2arnanı gelince ve fırsatını bulunca 
lzrnirin imarına hususi bir ehemmi
Yet atfeylemektedir. 
l ~eçen yıllarda bu iddianın delil
erı vardır. Malum olan bu hakikat
~erj burada tekrar etmiyeceğiz. Bu 
ıddianın en yakın delili İzmirin T u
~·is.tik yolları için Büyük Millet Mec-
ısınce kabul edilen kanundur. · 
. Hükümetimiz yalnız İzmir için 
~~ kanun layihası teklif etmiş, ve 

uyük Mil1et Meclisi bu layihayı 
llzun tetkiklerden geçirdikten son
ha kabul eylemiştir. lzmire verilen 

Ususi ehemmiyeti göstermesi iti-

lstanbul, 27 (Huı:usi) - Hataydan 
gelen ve henüz t csmen teeyyüt ctmiycn 
haberlere görcı Türk - Fransız kurmay 
heyetleri arasındaki askeri görüşmeler 
:nihayet lenmiştir. 

Anlaşmanın esaslarına göre, Hatny 
bir Türk hükümcti tarafından idare edi
lecek, intizıım ve usııyiş bir Fran81Z ku
mand<ınının emri nlbnda müsavi kuv
vette Türk, Fransız askerleri tarafından 
trmin edilecektir. 

Sancak tamamen mUstakıl olacakhr .. 
Milletler cemiyetinin kontrolü altında 
bulunacak ve Milletler cemiyeti buraya 
bir Fransız ali komiser tayin edecektir. 

fstanbul, 27 (Hususi) - Yakında 
Hatayla telefon muhaveresine ba~lana
caktır. Temdit edilecek hatla Suriye n 
lrakla da muhavere temin edilecektir. 

OrgeneTal Asım Giindiiz Hatayda, mihman.darlan ile birlikte 
Hattın açılması için mandater hUkü

metin muvafakati bdclenmektedir. 

Turisti yolla a un ya
rım milyon gelir verecek 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehir ve banliyö-

• • • • • • . 
• • • . . . 
• • • . 

siyle ekser kazalar 
ve civar vilayet
ler a~Falt yollarla 
İzmire bağlanmış 
olacaktır.Ağamem- z 

nan ılıcıları suyu 
İnciraltına indiri
lerek burada plajlı 
banyolu bir otel 
tesis edilecektir • 

•• , .... ! ••• •.• •• •.• ••••• 1. ••.!• •• .• , ·~·· 1 ···~ ·b·~. 
Vılayetın cıdden degerlı bır te~eb u-

.sü olarak tahakkuk ettirilen turistik yol
lar i~i. kabul ve resmi gazetede intişar 
eden Jzmir vilayeti turistik yollar kanu-

- SONU 2 INCt SAYFADA-

Valinin ''Yeni Asıra,, beyanatı 

~11 
. ':-" ""·· . 

B. Fazlı Güleç 

/Fener 
Beşiktaşı 3 .. 1 yendi 
ild şampiyonu oldu 
İstanbul, 27 (Hususi) - Dünkü 

fİ]d maçında Fener, Betiktaıı 1 • 3 
yendi. Maç çetin oldu. llk devrede, 

1 
bütün gayretlerine rağmen Beıiklaf 

i gol çıkaramadı. Fener, ıild pmpi
yonu oldu. 

TEK!RDAöLI MOLA YtMt 
TUŞLA YENDi 

lıtanbul, 27 (Hususi) - Tekir
dağlı Hüseyin, Mülayimi ezici kuv
veti alhnda ve 29 dakikada yendi. 
Kara Ali, üstün oyununa rağmen 
kolu sakatlandığından Yeni Zelan
dah pehlivan Corç Madrinle bera
bere kaldı. 

HATA YDAKI SEÇiM 
Kayıt muamelesi, komisyonun bırak 
tığı yerden mi devam edecek yoksa 

yeniden mi yapılacak belli değil 

Bir Şam gazetesi, Suriye ve Lübnanın İsviçre 
ünyonuna benzeyen bir ünyon halinde 

idaresini Fransaya tavsiye ediyor 
Antakya, 25 (AA) - Anadolu yeni baıtan mı baılıyacağı hakkında bit 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor : bir mal\irnat mevcut değildir. 

Milletler cemiyeti eeçim komi!yonu• Diğer taraftan Erkinıharbiye müza .. 
nun Cenevreyc hareket etmek lli.eYe o\- keYele1i devam etmektedir. 
duğu n aeyahat hazırlığını bitirdiği ağ- Antakya, 2.5 (AA) - Dörtayak 
renilm~tir. mahallesinde tahrikatın devam etmai 

Bu komisyon gittikten •onra seçim ve iki gUn evvel yine bir jandarmanın 
Türkiye ve Fransa hükümetlerince teş- yaralanması üzerhıe bu gece bu mahal .. 
kil edilecek bir komisyon tarafından ya- lede hükümet tarafından tiddetli taki
pılacaktır. Fakat kayıt muamelelerine bnt ve araıtırma yapılmıt ve mevkuf 
Milletler cemiyeti komisyonunun bırak- bulunan Zeki Arzusinin kardqi Nasip 

b.ğı yerden mi devam edileceği yoksa -SONU VCVNCV SAHiFEDE-

Ödemiş - Salihli yolu 
Temmuz içinde bitiyor 
Başvekil.. İzmirlilere memleketlerinin 

imarı için yeni bir vesil'J ve imkan 
hazırlanmıştır . • Diyor 

Vilayet encümeninin dünkü toplantı· 

aında cödemiş - Salihli yolunun inşası 

İçin lazım gelen tahsisatın kabulüne ve 
inşaatın devamına karar verilmi§tİr. 

Bu yol temmuzun yirmisine kndar ik
mal olunacak ve t~mmuzun aon haftası 
içinde açılma töreni yapılacaktır. 

cümcni Parti ve belediye baıkanlan ta
rafından büyüklerimize çekilen telgraf • 
lara cevaben başvekilin vali hay Fazlı 

Güleçe gönderdiği telgrafı aşağıya ya• 

2.JyOTUZ : 

c Telgraf mızı aldım. Turizm kanunu 
meclisten çıkmışUr. İzmirlilere ıneml .. * ketlerinin iman için yeni bir vesile Ye 

lzmirc ait turizm kanununun Kamu- imktın hazırlanmıştır. Kanundan beki .. 

tayda kabulü münasebetiyle vilayet en· - SONU 2 lNCl SAYFADA -

bariyle fzmir vilayeti halkı, haklı 
Ve derin bir sevinç duymaktadır. 

lzrnirliler temiz duygularını ilgili 
~akamlara bildirmişlerdir. lzmir ve
~ırn)j bir muhittir. Buraya yapılacak 
edakarlıkların derhal müsbet neti-

telcrini vereceği de muhakkaktır. 
~ğer turistik yollar için kabul 

cdılen kanun, büyük bir itina ile 
tatbik olunursa, elde edilecek neti
celer yalnız bölgemizi müstefit et
Jtı~kJc kalmıyacak, milli ekonomi
ltıız için de başlı başına bir varlık 
Yaratacaktır. 

ispanyanın tehdidindeki he
Uç talebe altışar ay hap- def Berlin ve Roma değilmiş 

Se mahkiim oldular Barselon, mukabele 1 . 

Kültür lisesi Ha~isesi 
•• 

k Dünya milletlerinin turizm hare
etlerine verdikleri kıymet ve ehem

~iYet göz önüne getirilirse hadise
~ın bu bakımdan da değeri derhal 
ebarüz eder. Kanunun hazır1anma
~ı.nda vilayet makamının gösterdi
~· !aaliyet ve hassasiyet malum ol
n:una göre, kanunun tatbikinde 

. illi gayret ve faaliyetin esirgen
~ıydeceği şüphesizdir. Bu nokta üze-

t ın e en küçük bir şüphemiz yok
ur. 

h ~~tekim umumi vilayet Meclisi 
oJgunlerde fevkalade içtimaa davet 
tıikacak, yeni hükümlere göre ye
l ararlar alacak ve asfalt yolların 
?l§asına derhnl başlanncaktır. 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

HAKKIOCAKOôLU 
Suçlu talebelCT ma.hkenıcde 

- YAZISI 8 tNCJ SAHtFEDE -

bilmisil ile A_lma'!: Saadabat 
ltalyan şehırlerını 
değil, Balear adaları 
nı istihdaf etmiş Bu 
ise Italyaya karşı 
ilanıharp demekmiş 

---0--
Londra, 2 7 ( ö.R) - Baraelon hü-

kümetinin açık ıehlrlerin bombardıma
nına mukabele bilmlsil tehdidinin evvel
ce f arzedildiği gibi ltalyan ve Alman 

araıiılne değil, fakat ecnebi tayyareleri 
tarafından istifade edilen hareket Os
allne, yani Balear adalanna ıamll oldu
fu flmdl Jta]yan ve Alman gazeteleri 

-IONU 4 VNCO SAHiFEDE - laı>anua hariciye 1MU1n Del V cıııo 

Paktı tasdikname-
leri Iran hariciye. 

sine tevdi edildi 
--0---

Tabran, 26 (A.A) - Tiirkl)'e 
büyük elçisi ile Irak orta elçili ve 

lran maslahatgüzarı yanlarmda M

faretlerin erkinı bulunduğu halde 
dün hariciye nesaretine gelerek S.
adabat paktının onuncu maddetl 
mucibince bu paktın tatdilmamele

rini hariciye nazırına tevdi 91le- -
nıltlerdir. 



Valinin "Yeni Asır,, a beyanatı 

BERLERi ''Turistik yollar kanunu 
bütün Ege bölgesine 

menfaat temin edecek,, 
lnciraltında 
Bir adam, eşin· 

bıçakla yaraladı 

bir Kırılan • yüzünden şışe 

Helvacı Y akup, garson 
Nahidi hançerle öldürdü 11".STARAFI l iNCI SAHIFEDL eını, •onra lzmir - Bergama. lzınir - Çeş

me, bieyyihalen imkan yaratarak KUi-
nu ile kuY"l'eden fiile çıkmıı bulunmakta
dır. Valimizin p.hıslannda toplanan bu 
hatan, her ııene elde edilecek varidatla 
lzmir vilayetini Egenin baılıca turist te
hirleri arasında yer almuını temin cdc
c~k ve her ııene vil&yetin bir hqka yolu 
asf altlanacakm. 

Dün, kendLlDi ziyaret eden bir mu
harririmize vali ve Parti Bqkanı B.F azlı 
Güleç, turistik yollar hakkında aflliıda
ki beyanatta bulunm1111ardır: 

- c T uriotilı: yollar kanununun vila
yetimize, hatti bütün Ege bölgesine men
faat temin edeceğinde fiiphemiz yoktur. 
Bu kanunun bize temin edeceği varidat 
hesahuruza göre yılda 7anm rnil7on lira
ya doğru olacaktır. 

T urietilı: ,.otlar evvelce teııbit edilmiş 

olmakla beraber umumt meclio kararma 
da iktiran etmeııi lizımgelecektir. Bu iti
barla kanunwı tebliğinden oorua meclisi 
umumiyi toplamak İcap ederııe salihi7eti
mize dayanarak onu da 78pacağız. 

Şimdi bu ,.olların etüdlerini n be-
111plannı hazırlamak için len heyetleri
ne vazi leyi tevdi etmek 6zere bir keşif 
münakaııuı üzerinde çalqıyoruz. Yollar 
ilk elde, ilk ağrzda lzmirin ıebir civa
rında bulwıan lwımlanndan bql.,...cak 
br. 

Birinci plloda Bostanlı - Ağamemnun 

(Körfez ic;ini tak.ı'ben) ve Buca, Burna
va kollarını ve bava yollan tayyare me7-
danmı lzmire bağlı,.acak Cumaovası ku
mı, ikinci pllnda lzmir • Eleo • Ku:ıada-

At1ş poligonu 

çuburnu - Bayındır - ödemit ve Halka

Hadise, 
çıktı. 

münakaşasından sarhoşluk 
Katil cürmünü itiraf etti 

pınar ya7lasından geçerek Gölcükten Dün sabaha karşı 1nciraltı clvar•nda 
SartA doğru inecektir. lzmir • Bergama bir kulübede bir hldise olmuştur. İncir 
yolunun Kozak ve Akropola çıkarılma- altuıda, hacı Sivrinin bahçesinde aıne
sı ve Subaşı ile Tire ve Çatal kısmının lelik eden Bn. Hatice, kırk yaşlarında 
da Bayındırdan geçecek doğru hatta aıı- bir kadındır. Ald>~ haftalıkla erk~ 
falı olarak yerle,tirilmeai dahi mutalllv- ve evini geçindirmektedir. Evvelki gece saat 21 sularında Mezar- 1 geliyor. Garsonu çağırıp soruyorlar. 
verdir. Haticenin kocası Mustafa ise karısı-ılık başı meV'kiinde, Evkaf id.aresino ait - Bu listede fazlalık var, neden ileri 

Bunlar vilayet makamının encümen nın yüzünden geçindiği halde onu, da- gıızinodıı, hiç yüzünden müessif bir ci- geliyor! 
azasiyle bilmutabaka tesbit ettiği teklif- imi münakaşaları, kavgalarile bizar et- nayet lşlenml{tir. - 30 kul'll§ ş~e parası ilave ettik. 

tir. Tabii, hunu umumi mecli. tesbit mektedir. Kemer altında helvacı Ahmet ağarun Veririz, vermeyiz diye uzayıp giden 
edecek ve yübek nafıa velr.i.leti de ona Pazar gecesi bu kulübede, Hatice ile yanında çalışan Mehmet oğlu Yakupla mlinakaşa esnasında suçlular gazinonun 
kat'I teklini verecektir. kocası Mustafa arasında başhyan müna- üç arkadaşı, Pazar gecesi saat 20 de Me- camlarını kırıyorlar. Bu sarhoşça lskan-

y ollann hangi eistemde yapJacağı- kaşa sabaha kadar devam etmiş, Hatice. lık h g 'ınosun g'd k iki' . dal, gazinodaki diğer müşterileri de si-- .. . . zar aşı az a ı ere şışe .. 
run tayini bir len meııelesi olup doğru- artık çalıı;aınıyacaguu soylemıştir. Bun- k . . l d' Bunl d 19 d nirleııdirıyor. ra ı ıçmış er ır. ar an yaşın a 
dan doğruya yükoek nafıa velr.iletine dan fena halde hiddetl~nen Mustafa, bi-

1 
ku Yakup gazinoyu terk ederek dışarı çı-

vil 
- k k . . k d • bir delikanlı o an Ya p, belki de ha- ka . 

aittir. · iyetimizin iklim ve vesaitinin cagını çı arara eşını ar asın an agır • d f 1 rken, garson hafız Nahidle karşılaşı-
• ı:.. .. . d-'-' rette al t vanın sıcal<lıgın an az aca sarhoş ol- M" k b da kanlı b' ka m"""'et uzerın eıU muvman nazarı dik- su yar amış ır. • yor. una ~ın ura ır v-

kate alınmalı: euretiyle 70Uann terkibi- Yaralı hastanede tedavi altına alırınll}-lmuşt~. . . gaya tahavvül ettiğini görüyoruz. 
ni ta7in etmek oraya ait olacaktır. tır. Suçlu eşini kı.•kan<lığını sny lemek- İçki Alemi ıyl geçıyor ve bir hadise Y akup bir fırsatını bulup hançerini 

INCIRALTI PLAJI tedir. çıkmayor. Fakat bir aralık bir içki şişesi çıkararak Nahidi arkasından ve viicu-

lnciraltı plajının plim nafıa veki.le- --=-- kırılıyor. Bu içki ş~esinin kırılması ga- dunun muhtelif yerlerinden ağır suret-

tinden gelrniftir. Hesaplan ,.apJmakta- Ç k l zinocuyu alakadar ettiği için müşteriler te yaralayor. 

d B. k .. lı: d I al eşme ara SU arımlZ• fena halde sinirleniyorlar. Yaralı hastaneye nakJ-'•t-ı. ve diln 
ır. ır aç gune a ar orm iteleri ik- ~ 

mol edilerek ite başlatılacakhr. da izinsiz balık Yakup ve arkadaşları garsondan hesap aldığı yaralar neticesi, hayata gözlerini 
Mütekamil bir eoer llalinde yük.ele- l / istiyorlar. Kendi hesaplarına göre hesap yummuştur. Yakalanan Yakup cilrmünü 

k 
av ıyan ar pusulasının 120 kuruştan ibaret olması. ftl.raf ......... ve hakkında tevkif karan ve-

ce olan bu plajı, aynca Ağamemnun ç..._._... 
suyu ile birlcttirerek bir otel de ilave Evvelki gün Çetme kara oularınuzdl\ 1 lazım gelirken 150 kuruşluk bir pusula rilınlştir. 
etmek mürnltün olacaktır. Orada bulu- Eğri limanı civarında bir aandalla balık 

nan au memnuniyete pyan derecededir. 
En 1':unr mevsim olan ağustos ayında au· 

yun oon kontrolünii Taptıktan oonra 
1'at"t kararımrzı vereceğiz. Hedefimi'Z 
plajla aıcalc banyoyu ayni yerde birlct
tirmektir.• 

• 
ınşaatı ilerledi 

avlıyan Yunan tebauından Sakızlı Is-
trati oğlu lstel70 ve Maranu oğlu lata
matis, on heı oayı)ı gümrük muhafaza 
motörü tarafından görülerek tevkif edil
mi•lerdi•. Sandal ve yakalanan balıklar 
Çeıme kazasına getirilmiı, suçlular ad· 
liyeye verilmiştir. 

--=--

Almanya ile yapılacak 
ticaret anlaşması 

T ütüncülerimiz bu anlaşmada kendileri icin 
' 

geniş bir kapı açılmasını bekliyorlar 

Pazar ~ünkü sürekte 
altı Domuz itlaf edildi 

Menemenden 
Bugün bir hey' et 

geliyor 

Her sene on be, milyon kilo tütün n değildir. 

alan Almanlar son zamanlarda 6 mil- Bu itibarladll' ki Alman firmaları da 
)'an kilo tütün almakla iktifa etmİ§tİr. ıon zamanlarda mübayaalanru a.zalbtuş~ 

B · led M il Alman fabrilcaları kontenjant bulmadık- !ardır. Bugünlerde Almanya ile yapJa-u giın öğ en sonra enemcn çe-
bayı, Halk partisi başkanı ve belediye ları İçin müıkül vaziyette kalıyorlar. Hal- cak ticaret anlqrnasında tütün için geniş 
reisinin iştirakiyle bir heyet otob. e huki Alman fahrikalarınm tütünlerimize bir kapı açılmıyacak oluroa tütüneüle
ş~hrimize gelecek ve Atatürk heykeline ihtiyaçları olduğu da muhakkaktır. Al- rimizin müşkül vaziyete dü§meleri ihti
çelenk koyacaktır. Menemenli gençler man fabrikalarının mümessilleri ilci defa mali vardır. Tütüncülerimizin timdiden 
bunu müteakip Halkevinde 'Kozan oğlu memleketimize gelerek bükümetle ve tü- teıebbüsatta bulunmaları lhımdır ki hü
piyesinl temsil edeceklerdir. tün ihraçatçılariyle müzakerelerde bu- kümetimiz de ona göre lizımgelen ter-

Bir avcılık komisyonu teşekkül etti, kaçak 
avcılık yapanlar takip edilecek 

Kültürparkta hayvanat bahçesinin ya
kınında İnp. edilmekte olan al:lf poligo
nu epeyce ilerlemiıtir. Mezkftr poligon 
1 memleketimizde yapJan ilk kapalı attı 
yeri olacaktır. 

içinde altı adet ab§ yeri vardır. Po
ligonun teçhizat işiyle alakadar olan be
lediye reisi bay Behçet Uz hedef tertiha
hrun en mükemmel bir tekilde olmasını 
tensip etmiı ve Almanyaya altı adet 
otomatik hedef oipariş etmiıtir. Bu nevi 
hedef tertibatı en mütekamil oistemde 
olup kurtunun isabetini gösterir otoma

tik numaralar sayesinde a.bcı her atışını 
bizzat takip edebilmektedir. · 

Poligonun bir kısım at,. malzemeııi ls-
tanbul d '•tir. Kusuru da yakında 
/\im~ '<ektir. 

SUREK AVI 

Almanyaya sipari§ edilen son sistem 
otomatik hedefleTden biri 

beş liradan yüz liraya kadar para ceza .. 

ıını müstelzimdir. Jaodanna komutan· 
lığının nazan dikkatini celbederiz. 

Mcnıımendekl gençlik çalışmaları son lundular; fakat bütün bu müzakereler tibatı alS1n. 
zamanlarda here'kctli bir şekil almış ve •ve çalışmalar matlup neticeyi vermemiı- Yunanlıların Alrnanyaya fazla mik-
Mencmen Halkcvi proğraınlı bir şekilde ıır. tarda tütün ihraç edebilmeleri için yirmi 
çalışmağa başlamıştır. Kendilerinin bu Çünkü, bizim tütün ihracatçılarımız milyon liralık bir kontenjan heoabı aç. 
güzel çalışmaları iyi tesir yapmıştır. da karşılıksız mal satmaktan çekiniyor- malan için teıebbüsatta bulundukları 

lar ve haltları da var. Hükümetimiz eaa- söyleniyor, hiç ıüphe etmiyoruz ki mev

Kazalarda hayvan 
pazarları yapılacak 
Belediye teşkilitı bulunan bütün ka

zalarla nahiyelerde, etrafları taş dıvarla 
kapalı, fennt hayvan pazar yerleri yap
tınlcaktır. Bu hususta kazalara bir ta· 
mim gönderilmiştir. 

Bu pazar yerleri 938 mal! yılı içinde 
her kazada başarılacaktır. Pliinları bay
tar mlldlir!Uğilnce hazırlanmıştır. Bun
dan ma.ksad hayvanların sağlık muaye
~e toplu şekilde t!bi tutulması ve 
hayvan hırsızlığının önüne geçilmesidir. 

--=--

aen kontenjan hetabı çok yüklil olan cut imkiınlann hiç birisi tütüncülüğümüz 
memleketlere fazlll kredi açmak tarafta- için esirgenmiyecektir. 

~~----------------------------Sarı köyde bir hadise oldu 

Bir köylü, yediği ottan 
derin uykuya dalmış 
Bir iddiaya göre de tecavüze 

bayıltılmıştır 

iz mir 
Lcivik olduğu 

imar ve refaha 
kavuşacaktır -BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE 

Kanun yalnız lzmir vilayeti hal· 
kının yol mükellefiyetine ikitcr lira 
zammı, lzmir nakil vasıtalarına yir
mişer para ilavetıini emreylediğinc 
göre elde edilecek gelir üç yüz küsur 
bin lira tahmin olunuyor. Buna 
lzmir vilayetinin bütçetıinden de yüz 
dli bin lira ilave edilince her yıl ya
nın milyonluk asfalt yol yapmak 
imkanı elde edilecek demektir. 

Bu yekun çok bir para olmamakla 
beraber istisgar edilecek bir mikdaı 
da değildir. 

Bizce hadisenin diğer bir balcım· 
fan ehemmiyeti, lzmir vilayetinin 
yol mevzuuatında bugünün ihtiyaç
'arına cevap vermekten uzak bulu
-ıan bugünkü İnşaat sisteminden 
JZaklaşması dayanıklı bir yol politi
'casını takibe imkan bulmasıdır. 

Artık bir tarah yapılırken diğer 
tarafı bozulan bir inşaat tarzından 
1mrtulma yoluna girmiş bulunuyo
,..uz. 

Yalnız burada dikkat edeceğimiz 
':ıir nokta vardır. Nakil vasıtalarını 
fa, inşasına karar verdiğimiz yol· 
1an pek az zamanda tahrip edici 
.,Jmaktan çıkarmak lazımdır. 

Atlı arabaların bugünkü şekli bu 
':ıüyük himmeti hedredebilir. 

Derhal çiftçilerimize ve diğer ha
vatıru bu yüzden kazanan bazı yurd
daşlara : 

-Arabalarınızda §U tadilatı ya
'>acaksıruz demek bunların bir kıs
mının ekmeğine mani teşkil ede
'>ilir. 

Her hangi bir yenilik yaparken 
maziye ait bazı işleri tasfiyeye za. 
ruret vardır. Bu tasfiyede de adila
ne düşüncelere yer vermek insafın 
'cabıdır. 

Toplanacak olan Umumi vilayet 
-neclisi asfalt yollar inşası kararını 
verirken bunlan büyük bir kıskanç
'ıkla koruyacak çare ve tedbirleri de 
1lnıağa mecburdur. Hatta bu tedbir
ıer vilayet bütçesine bir fedakarlık 
•ahmil ederse. bazı fakirlere avans 
•ıe tazminat vermeği istilzam eyler
ıe bundan dahi çekinilmemelidir. 

lzmir kendisine gösterilen hususi 
•hemmiyete layik olduğunu ispat 
'decek varlığı müsbet bir şekilde or
taya koydukça, bu ihtimamın arta· 
-:ağında şüphe yoktur. 

HAKKI OCAKOOLU 

Yamanlar köp
rüsünde bir kam

yon devrildi 
Yamanlarda açılacalc olan verem mil

cadele cemiyetinin yeni kampı için erzak 
ve çadır götüren kamyon yamanlar köp
rüsünde devrilmiştir. Kamyonda bulu
nan jandarma ile bir fen memurunun 
ayakları kırılmıştır. 

--=--qrefpapdaki avcılık lı:olu, pazar gÜ· 
nü Ulucak köyü civannda bir eürek avı 

yapml§lardır. Yirmi kiııı1ik bir avcı kafi
leııi pazar sabahı hareketle lnucak kö
yüne gitmiflene de bir ııürekçi bile te• 
min edememitlerdir. Bu avda altı ya
ban domuzu itlAf edilıni§tir. 

A VCIUK KOMiSYONU 

3 16 7 sayJı kara avcJığı kanununa 
tevfikan vilôyet aY komisyonu vali bay 

Fazlı Güleçin riyueti altında Orman, 
Ziraat bqmüdürleriyle baytar müdürü 

ve lzmir avcJar cemiyeti Üyesinden dok
tor Hüaeyin Hulki Cura ve doktor Lütfi 
Rabmiden tegekkül etrnİftİr, 

Yeni sene koza 
l 

ödemişin Kiraz nahiyesi civarında Sa- Durmaz, koyunlarını otlattı~ yerde, Askeri mekteplere 
mahsu Ü rı Su köyü istikametinde bir hAdise ol- uyur vaziyette bulunmuştur, Kendisi b 

Edirne (Hususi) - Yeni ııene Koza muştur. Sarı Su köyünden 23 yaşlannda 0 kadar dalgın ldl ki uyandırmak milın- rağ et Var 

uğrıyarak 

' 
KAÇAK AVCllJK 

Av meniminin bqlıuıı:aamna daha 
bir ay vardır. Bununla beraber timdiden 
lzmir civarında keklik ve tavtan avcılı· 
ğına bqlanmqbr. Menimoiz yapılan bu 
kaçak avcılılı: 316 7 oay:ılı kara avcJığı 
kanununun }'İrmİ ikinci maddeoine göre 

Komisyon ,.akında ilk toplantısını 7•
pacak ve lzmirin iklimine göre av mev

siminin zamanlarını tayin ve av neslini 

koruma ve ilrebnek busuo..,.da gereken 
tedbirleri alacaktır. 

mahsulü idr&k edilmiş ve Koza borsuı Mehmet Durmuş isminde bir adam, ev- kün olamamıştır. HAdiseye r.abıta el lzmir gençlerinde askerliğe karp gö .. 
bugün aaat 1 O da Rüotem Pap hanın• velkl sabah koyunJanıu alarak otlatmak koymuştur. teri~en ~~ gözleri okJıyaeak kadar 
da açılmqtır. üzere mer'aya götilrmlif ve alqaın iizerl .. , . . .. barız hır ıekil almıştır. Bu ""°e orta oku· 

Bu ııenelr.i Koza mahsulümüz geçen ..,.. evine dönm~. KoylUlenn ~ledilderine gore, ko- lıı gençlerinden ekoerilıi. eaked okulla· 

neden çolı: eyi olmakla beraber fiatle- Mehmet Durmazın kardeşi ve eşi gece yunlan~ otlatıldığı :erde mevcut bir ot, r~ ~ür"'.'8at etmeie bqlamŞardır. De· 
rin de mü.tabıili memnun edecek dero- vakti Mehmet Durmazı aramıya çıktık· bunu yıy~nleri derın uykuya sevk et- nız lıaesın~ devam etmek. üzere müraca· 
ceyi muhafaza edeceği anlatJmaktadır. 

1 
lorı vakit, koyunların kendi başlarına ınt!kte ~ş.. Mehmet Durmazın ya bu at edenlenn sayJarı da bır b.aylı artmıı· 

Buradaki filltler Buroayı takip etmek·, köye doğru döndüklerini görmüşler, ottan yıyerek uyuduğu, yahutta bir te- tır, 
tedir. Bunanın oon aatıı fiıoleri ;.., 5S· bundan blU!ılitUn §liphel~mnlşlerdir. cavüze uğriyarak uyutulduğu tahmin 
70,95 kurut arasındadır. 1 Yapılan ar8Jlırma sonunda Mehmet edilmektedir. HAdise ehemmiyetle tah

kik ediliyor. 

--=--

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

Tekirdağlı 
Pazar günü Kara Ali 

ile karşılaşıyor 

ödemiş - Salihli 
yolu temmuz 
içinde bitiyor 

Bugün bütün dünyanın takdir ettiği iki büyük filim takdim ediyor 

1K1 YAVRUCUK 
En mqhur Fransız Artiatleri 

AUCE TISOT - JAKUNE DA1X - RENE HERVEY tarafından emplıiz bir surette yaratılmlf büyük aile ficiua 

20 MiLYON ONA AŞIK 
DICK POVVEL • CINGER ROGERS P,i i1ı:i d&Jıi aan'atkinn en gfö:el temsilleri. ............... .. 

AYRICA : Zehirli gazların tabribab ve korunma çarelerini gösterir 3 la.sunlık KOL 1 OR filmi göeterilecektir .. 

SEANSLAR: 20 MiLYON ONA AŞI:.: 4 ve 7.30 da IKt YAVRUCUK 5.35 VE 9.0S DA 

L!- ı..:.:.; - \.,~iki dt ı·------ ........ 

Tilrkiye bqpehlivanı Telı:lrdağlı Hll

seyinle, maruf Kara Allnlıı. Izmir stadın
da beraberllkle neticelenen gl.lrqleri 

üzerine bir revBnf !aır;ılaşması yapılma
n takarzllr etm'411-

Haher aldığımmı göre 1'9Vllllf maçı 

önllmllzdekt pazar glln(I Alpnealı; sta-

dında yapılacaktır. İki maruf g(lreşçi 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
'"len neticenin e1de edilmesi ·için göstere.-
.:.eğiniz gayretten emin olduğumu iliY• 
oder ve hepinize tegekkür ederim.> 

Bat,,.ekil ı Celil Bayar 

* Dahiliye vekili ve C. H. P. Genel oelı:• 
eterinden gelen telgraf : 

Memleketin imar ve oİRlı:ipfında ebem· 
niyeti olan turistik. yollar kanununa ver" 
~iğiniz önemden dolay:ı sizi kutlular bir 
'<at daha güzelleımeğe 1a7ılı: lzmirirnİ% 

arasında bu hu.susta bir anlaşma elde '.çin her türlü hizmetin zamanında yapı
edilınqtir. lacağını bildirerek güzel duygularınız• 

Bütün Tilrldyede büyük bir alaka 

1 

uyandıran bu gilteşin çok heyecanlı ola
cağı muhakkaktır. 

'.e~ckkür ederim. 
Dahaiye vekili ve C. H. P. Genel aek• 
reteri : Ş. KAYA 
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Japon harbiye azırı 

Çin harbinin 20 sene devam etmesi 
ihtimalinden bahsetmiştir •.• 

Çinliler Yangçenin iki sahilini talıkinı ederel~ Japonların 
ileri hareketine 111ani olmağ~ çalışıyoı·lat· 

.. 

Japonların zırhlı trenleri 
Hankov, 26 (A.A.) - Almanya bü-,sara albna almışlardır. lgörüşmelerin memnun edici bir netice 

tük elçi.si Trautmann hükümetinin vaki Şanghay, 2 7 ( ö.R) - Japon harbiye verdiğini tasdik etmiştir. 
olan daveti üzerine bugün buradan Ber- nazırı beyanatta bulunarak Çin harbinin 
linc hareket etmiştir. daha yirmi sene devam etmesi ihtima· 

Şanghay, 27 (ö.R) - Japon harp 
gemilerinin Yangçe nehrinde Hankeuya 
doğru ilerlemelerine mani olmak için 
bir Çin kolu Hankeu'nun şimalinde neh
rin iki yakasını tutmuş ve tahkim etmİ§· 
'ir. Çin kaynağından iddia edildiğine 
göre dört saat süren bir muharebeden 
l<>nra Çinliler 4000 Japon askerini öl
):lünnüıler ve kurtulabilenleri de muha· 

]inden bahsetmiştir. Mareşal Çang - Kay 
Şek sağ kaldığı müddetçe mücadelede 
devam etmeği istiyebilir. Fakat bu mü· 
cadele daha yirmi sene devam edecek 
olsa bile Japonlar buna karşı koymağa 
hazırdırlnr. 

Paris, 27 (ö.R) - Japon hariciye 
nezaretinin mümessili Fransadan Çine 
silah sevkiyatı meselesi hakkında Paris 
Japon sefiriyle bay Bonnet arasındaki 

JAPONLAR JLERLIYOR 
Tokyo, 27 (A.A) - Domei ajansı

nın henüz teeyyüt etmemiş olan bir ha
berine göre Lung Hayın cenubunda ha
reket icra etmekte olan Japon kıt'atı 

yeniden garbe doğnı ilerlemeğe başlıya
rak sular altında kalrqış olan mıntakayı 
geçmeğe ve bu mmtakanın ilerisinde ki\. 
in bir noktayı j~gal ctmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Bu noktanın ismi verilmemektedir, 

Bombardımanların kesılmesi tavsiye edilirken 

Diğer taraftan iki lngHiz vapuru 
daha bombardıman edilmiştır 

Londra 27 (Ö.R) - ispanyadaki bom- baroımanı yapan beş Yunkers tayyaresi dır. 
bardırnanlar meselesi her zamandan zi- idi. Bunlar limanın üzerinde uçtukdan Muhalefet reisi B. Attlee Ingiliz va· 
1ade gilnün meselesidir. Ingilterenin ta- sonra bombalarını Ingiliz vapuru üzeri- purlarının kendilerini müdafaa edebil
lebile B. Mussolininin general Frankoya ne abnışlaroır. Iki bomba vanurda pat- meleri içln defi tayyare toplarile techiz 
itidal tavsiye ettiği ve asi rcisinin bunu lamı~ ve yangın çıkarmıştır. Bunun üze- edilmesini istediğinden başvekil bunun 
kabul ettiği haber verilirken bu giln yine rine tayyareler kaçmışlar ve bu esnada güçlilkforinden bahsetmiştir. 
lspanyol limnnlarında iki Ingiliz vapuru Alikantenin 30 ve 40 kilometre şimalin- B. AtUee - Acnba bu beyanatınız.dan 
bombardıman edılmistir. Hadiseler şun- deki iki kliçlik iskeleyi de bombardıman çıkarmamız llizım gelen mana Ingiliz va
lardır: • etmlşlerdir. purlarını hava hUcumlanna karşı kendi· 

Bu sabah snı:tı 8,30 da beş nasyonalist Bu bombardımanların Londrada uyan- lcrini müdafaa için silahlandırmanın im· 
layYnresı Valansiya şehrini ve limanını dıroığı tesir son derece derin olmuştur. kansızlığı mıdır? 
boınbardıman etmiştir. Limanda bulu- Bahusus ki 48 saattcnberi alman haber- B. Çemberlayn : - Bunu duydum ... 
!lan Arlon Ingiliz vapuruna bombalar ler bu şekil taarruzların artık nihayet Yalnız vapurların teşkilatında değişik· 
düşınUş ve vapur ateş almıştır. Tayfadan bulacağını gösteriyordu. Şimdi alakadar likler yapılmadan bu teslihatın güçlüğü· 
auınen tebaası olan birisi ölmüştür. A:r- mahfellerde sorulan sual şudur: nü söylemek isterim. 
lon vapuru 4903 tonluk bir şilep olup Bombardunanlar bir hata eseri midir? Tavassut meselesi hakkında sorulan 
~.ardif nakliyat şirketlcrınden birine ait- Yoksa general F rankonun otoritesine bir suale cevaben de bay Çemberlayn 
ti. 'Ve Cebclüttarıka gidecekti. tabi olmıyan yabancı tayyareler tarafın- demiştir ki : 

. biğer tnrafdan saat 10,55 de Alikante dan mı yapılmıştır? Nihayet bu hadise- - lngiliz hükümeti muvaffakıyet ih· 
lhnanında Sandham Ingiliz vapuru bom- lcr karşısında bundan evvel alınan nik- timali gösteren bir fırsat bulunca yalnız 
barchman edilmiş ve bu da ateş almıştır. binanc haberleri yersiz mi farzetmek başına veya diğer devletlerle müştereken 
!Ik haberlere görC' mürettebat arasında icap eder? tavassut teşebbüsünde bulunmağa hazır-
Uç ölü ve bir çok yaralı vnrdır. Vapurun Avam kamarasında bombardımanlar dır. 
lnensup olduğu şirketin bir mümessili 1 başvekile yeniden sualler sorulmasına işçi mebu larındnn biri, hariciye müs
ll:ıUrettebatın tamamen Ingilizlerden mü- sebep olmuştur. B. Çemberlayn ve iş ar- teşarı bay Buttler tarafından verilen do· 
tekk.ep oldugunu bildir1niştir. Vapurun kadaşları verdikleri cevapta geçen defa- lambaçlı bir cevap üzerine ispanyanın 
bakır ve kükUrd hamulcsi vardı. Bom- Jar gibi ihtiyatlı bir lisan kulla'lmışlar- ~ran~. ve .Port~kiz h~dutlarındaki va· 
~Z7..7.ZZZ7h"7'.7.ZZ7..ZZZ.ZX72.zzz7..ZZX7XZ7...7.Y:ZZ7.7..7J.ZZZZ7..:L0..7.7.ZU.J :zıyetını tasrıh ettırmek ıstemiş ve sormuş-

Deniz Gazino 
ve Restoranı 
Konak iskelesinin 

üZerinde açıldı 
Güzel manzara, temiz hava 

temiz ve ucuz servis 

tur : 

- Acaba Portekiz hududunun açık 

kaldığını, halbuki Fransa hududunun 
kapatıldığı manasını mı çıkaralım~ 

B. Buttler §U cevabı vermiştir ı 

- Vaziyeti böyle tefsir edemem. 
Fransız hududu filhakika Fransız hü· 
kümetince kapanmıştır. Fakat Portekiz 
hududunda bitaraf müşahitlerin faaliye· 
ti talik rdilmiş bulunmaktadır. 

Yafa 
Ve Tel -Avivde ha .. 
diseler devam ediyor 

Londra, 27 (ö.R) - Yafa ve Tel 

Ôğle yemekleri için güneşten muhafaza 
tertibatı alınmıştır. 

'.!I Av·vde hadiseler devam etmektedir. 

Nefis :r.engin tabldut 60 kuruştur 
Jf

7
~..f!4J; __ _ 

Tel Aviv Belediyesinin Yafa Yahudi 
mahallesini de kendi idaresi altına ala
rak Yahudileri himaye etmesi istenmek· 
tedir. Bir karar verilmesine intizaren ya
hudilerin himayesi i1;in 200 kadar asker 
gönderilmesi iatenmittir. 

lngiliz 
Vapurlarına yeni 
taarruzlar yapıldı 

Londra, 2 7 (A.A) - lngiliz bayrn
J'ını hamil olnn ticnret gemilerine karşı 

yeniden tayyareler tarafından iki tanr
ruz yapılması haberi 48 eaatten beri 
Londraya gelen haberlerde bu gibi ta
arruzların nrtık nihayet bulacağı bildi
rilmiş olma!'lıno. binaen siyasi İngiliz ma
hafilinde derin bir tesir hiisıl etmiştir. 

Bombardımnnlnnn yanlışlıkla mı yapıl

mış olduğu ynhut general F rankonun 
otoritesine dahil olmıyan lnyyareler ta· 
rafmdnn mı yapıldığı yoksa uzlaşma yo
lunda gösterilen harici temayüllerin ke
enlemyckün mi addedilmesi suretinde 
bir düsünceden mi ileri geldiği tahkik 
edilmektedir. 

Her halde şurnsı muhakkaktır ki, 
Avam kamarasının son celsesinde göste
rilmiş olan siynsi asnbiyetin sebebi 1s
panyndan alınan son haberlerdir. 

Madrid, 21 (A.A) - Alikante Ji. 
manında bombardıman edilmiş o1an 
F omiyan adındaki lngiliı: vnpuru müret
tebatından üç kisi ölmüştür. 

Madrid, 27 (A.A) - Aliko.nte üze
rinde yapılan bir tayyare seferi esnasın· 
da Faram adındaki bir Jngiliz 'Vapuru 
bombardıman edilmiş ve bu vapurda 
yangın çıkmıştır, Vapurda bir çok kim· 
selerin ölmüş Ye yaralanmış oİduklnrı rl· 
vayet edilmektedir. 

Amerikan diplo
matı ızahat aldı 

-0-
Berlin, 21 (A.A) - Buradaki Ame· 

rikan diplomatlanndan öğrenildiğine 

göre Berlindeki Amerika sefaretinin bir 
mümessili bu sabah hariciye nezaretine 
giderek Almanyanın Amerika tabiiyetin
de bulunan yahudilere karşı ittihaz ede
ceği hattı hareket hakkında mütemmim 
malumat ve izahat istemiştir. ·* __ _ 

lngiliz 
--- o---

Kralicesinin an-, 
• 

nesının 

töreni 
cenaze 
yapıldı 

Londra, 27 (ö.R) - Kraliçenin an
nesi kontea Statsmorun cenaze merasimi 
JsJ;oçyadaki ptosunda kral ve kraliçe ile 
ailesi erkanının huzurunda huswıi bir ıe· 
kilde yapılmıştır. Defin ıtatonun parkın
da tayin edilen husuıt bir mevkide ya
pı1mııt ve köylüler de merasimde hazır 
bulunmu§lardır. Diğer taraftan Londra· 
da valide kraliçe Mary ile Glocester ve 
Kent dük ve düşeslerinin, kral ailesi er· 
kanının, bütün nazırların ve kordiploma
tiğin huzuru ile ayrıca dini merasim ya
pılmı§tır. 

Ami Jonsonun Tay
yaresi p.arçalandı 

Londra, 27 (AA) - Dünkü tayya
re tcnlikleri esnasında kadın tayyareci 
Ami Jonsonun tayyaresi yere düşerek 
parçalanmıştır. Tayyareci tayyaresinin 
enkazı arasından aağ ve salim olarak çı
karılmıştır. 

---o--
Yeni Otomobil 

yolları •.• 
Viyana 2 7 ( ö.R) - Holanda ve Al

manya arasında iki memleket ıınmnda 
yeni bir yol yapılacaktır. Aynı zamanda 
Salzburgla Viyanada bir otomobil yolu 
İn§a edilmekte olduğu malumdur. Şima
li garbi ve cenubu ıarkide yapılan iki 
azametli otomobil yolu cNordssedcn> 
Holandııdan lstanbula en kısa bir za. 
manda seyahati temin edecektir. 

HALK OTOMOBILI..ERJ 

Almanyada 990 marka aatılrtıak Üze
re halk otomobilleri inşasına başlanmış
tır. Alınan tertibata göre 946 senesin
den sonra halk otomobilleri fabrikaları 
senede bir milyon ile bir buçuk milyon 
otomobil imal edebileceklerdir. 

--0---

Sov yeti erin yeni 
Berlin sefiri 

Berlin, 27 (ö.R) - D. N. B. bildi
riyor : Sovyetler birliğinin yeni sefiri 
gelmiı ve İstasyonda protokol ıefiyle 
Sovyct sefaret erkanı tarafından ııelam
lanm11tır. 

Viya nada • 
vazıyet 

Nazi idarecilerile yerli zimamdar
lar arasında ihtilaf czkmıs ' , 

Londra, 27 (A.A) - Avusturyalı Nazi mahafilinde hüküm sür-
mekte olan tahrikat müvacehesinde Hitlerin B. Seys inkar ile B. No
baheri Berstcsgadene çağırmış olduğunu Deyli Herald gazetesi ha
ber vermektedir. 

Bu iki Avusturyalı şefin vaziyetin vehameti hususunda ısrar et
miş ve Hitlerden mahalli zimamdarlar ile Avusturya komiseri Buer· 
kel arasındaki ihtilafa şahsen müdahalede bulunmasını istemiş ol· 
duklan söylenmektedir. 

Berlin, 27 (ö.R) - D. N. B. ajansı Avusturyaya doğru Alman 
askeri hareketleri hakkındaki haberlerin uydurma olduğunu bildire
rek Avusturyadaki eski Almanya askerlerinin eski Avusturya kıt'a
larına Alman askeri teşkilatı metodlarını vermeğe bol bol kafi geldi
ğini kaydetmektedir. 

Yahudiler İngiliz konsolosluğu .. 
nun camlarını kırdılar 

Varşova, 27 (A.A) - Bir Arap otobüsüne karşı suikast tertip et
tiğinden dolayı Kudüs askeri mahkemesi tarafından idama mahkum 
edilen Polonyalı Szloma Beujozetin bu mahkumiyetinin tasdik edil
mesini protesto mahiyetinde Varşovanın yahudi mahaJlesinde binler
ce yahudinin iştirakiyle bir tezahür ve Siyonist teskilatının şefleri 
mahkumun affını talep eden nutuklar söylemişlerdir. 

Diğer taraftan geceleyin birçok yahudi gençleri lngiltere konsolos
luğu önünde tezahürde bulunmuşlar ve konsoloshanenin camlarım 
kırmı~lardır. · 

Poİonya Siyonist komitesi lngi]iz kralına ve yahudi kadın cemiyeti 
de Kraliçe Elizabete birer telgraf çekmişler ve askeri mahkeme nez
dinde müdahalede bulunmalarını rica eylemişlerdir. 

Kanterbori baş peskoposuna da ayrıca bir telgraf çekilmiştir. 

Doğu üniversitesi 
Maarif vekili tetkik seyahatine çıkıyor 
İstanbul, 27 (Hususi) - Maarif vekili bay Saffet Arıkan perşen

be günü doğu vilayetlerindeki tetkik seyahatine çıkacaktır. Vekil, 
Diyarıbakır, Kars ve Vana gidecek, doğuda kurulacak üniversite et
rafında tetkikler yapacaktır. 

Hatay Türk idare
si altında olacak 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Arzusi de dahil olduğu halde 4 tahri-
katçı tevkif edilmi~ ve aranan diğer dört 
talebesi bulunamamıştır. 

Hükümet sokaklara asker ikame et· 
miş, mahalleyi Hrmış ve ahaliye hita
ben duvarlara bu dört tedhişçiyi haber 
verenleri taltif ve gizliycnleri §iddetle 
tecziye edeceğini bildiren kağıtlar yapıı1-
tırılmıştır. 

Antakya, 25 (A.A) - Fatikiye kö· 
yünde muhalif Araplar dün Türk taraf· 
tarlarına hücum etmek istemişlerse de 
yetişen asker tarafından dağıtılmıılar· 

dır. 

Antakya, 25 (A.A) - Fransız aske
ri heyeti reisi general Hutzinger bugün 
Orgeneral Aaım Gündüz ve Türk heyeti 
şerefine bir öğle ycrn~ği vermiş ve ye
mekte Türkiye baıkonsolosu ile vali de 
bulunmuşlardır. 

Antakya, 25 (A.A) - Şamda çıkan 

Fata El Arap gazetesi Sancak hadisele
ri üzerine Suriye vaziyetinden bahseden 
bir makalesinde F ransaya eğer hala Su· 
riyedeki menfaatlerini korumak ve va• 
ziyeti istikrar ettirmek istiyorsa ~imdiki 

Hata ydal.i Fransız Dcl~g .. 
Koloncl Kolc 

midiye mektep gemisi dün lsl.end~ruı ı 

ve Beylanlılnrdan mürekkep bir heyel 
tarafından zıynret edilmi tir. 

Heyet gemide izaz ve ikram cdilm :ı 

ve rozetler Ycrilmi§tİr. 
AKCAKOCAULARIN MiLLi 
HEYECAN! 

Akcakoca. 25 (A.A) - Halkevindr 
bu akşam Akcakocıı a kerlik ;ıubC!i ıei
si ve Türk hava kurumu başkanı tarafın
dan Hatay ve Anayurd konusu üzerin· 
de bir konferans verilmiştir. Konferan• 
sı dinlemeye gelen Akcakocalılar yük
selen milli duygularının heyecaniyle Ha· 
taydaki Türk kardeşlerine ilk "kardeş se
lam ve muhabbetlerini götürecP-k cüm
huriyct tayyarc!linin Akcakoca adına uç
masını dilemistir. Ve ilk uçacnk tayya
renin masrafına karşılık olmak üzere mil· 

Halkı Tiirkleı· aleyhine teşvik eden li müdafaa emrine o fındn 300 lira te-
Usbeci yobazlardan ikisi berrü etmişlerdir. 

Suriye ile Lübnanı ve bütün sahili ihti· Ayrıca atalarına ve cümhuriyete olan 
va eden ve İsviçre Onyonuna benziye· bağlılıklarının bü} üklerine anına heye
cek olan bir Ünyon tesis etmesini tavsi- canlı alkışlarla istenmiş, Atatürk Ye ba§
ye etmektedir. bakanlığa, Milli Müdafaa ve C. H. P. 

Jskenderun, 25 (A.A) - Birkaç gün- genci sekreterliğine tazim ve s .. y~ı tel
den beri Paylls limanında bulunan Ha- 1ıraflan çekilı:p4tir. 
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Müddeiumumi Vilson, yumrukla- Madam Amberson kocası ile be-
rını sıkarak haykırdı: nim aramda ve çok eski zamandan 

- Benim kimseden vazife dersi başlıyan büyük dostluğu zikretti.Be-
almağa ihtiyacım yok. nim Mari ile nişanlı olduğumu, bu 

Ha.kim Morgan müdahale etti: nisanlanma keyfiyetinin doktor Am-
- Münakaşanın bu şekline mü- bc~son tarafından sevinçle karşılan

saade edemem. Sadetten harice çık- dığını, Amebrsonun beni daima ev-
mrunanızı ihtar ediyorum. ladı gibi tuttuğunu, tahsil masrafı 

Nat: mı onun verdiğini söyledi. 
- Muhterem mahkemenin affı- Vilson da Madam Ambersona su-

m rica ederim. Fakat bu af talebini aller sordu. Dolambaçlı yollardan gi
müddeiumumiye karşı yapmıyo- derek benim Ambersona verdiğim 
rum. Çünkü söylediklerimin hepsini senetler hakkında Madam Amberso
ispat edebilecek vaziyetteyim. Maz- nun malumatı olduğunu söyletmek 
nun cinayetin akabinde ve tevkife- istiyordu. Maamafih Vilson da Ma
dildiği günün ferdasında kefalet mu- dam Ambersona karşı .çok hürmet
kabili tahliye edileli. O zamandan bu- kar v.e nazik hareket ediyordu. Çün
güne kadar geçen üç ay zarfında kü o maktulün zevcesi idi ve iddia 
kendi masumiyetini ispat edici de- makamı onun müdafa:ı vaziyetinde 
lilleri bulmak için çalıştı. Halbuki bu bulunduğunu unutmıyordu. 
iş zabıta ve adliyeye düşen bir vazi- ikinci şahit Mari idi. 
fe idi. z.abıta ve adliye bu vazifesini Gözlerini hana çevirmiş olduğu 

halde suallere cevap veriyordu. Niyapmak şöyle dursun, maznunun 
şanlı olduğumuzu, babasının beni 

kendi masumiyetini ispat için yap- çok sevdiğini, yakında evlenmek 
tığı bütün teşebbüsleri bozmak, bal- üzere iken bu facianın vukubuldu
talamak için elinden geleni esirge- ğunu söyledi. Gözlerimiz karşılaş-
medi. tığı zaman t·' ":>Üm etti. 

Bununla beraber müekkilim mu· Vilson, 1\ ~ } iç birşey sorma· 
vaffak olmuştur. Biraz cYvel mahke-
meden tahmin ve faraziyelere isti na- dı. Natm: 
den yapılan ithamın yersizliğini ileri _ iddia makamının soracağı bir 
sürerek ve kanuna istinaden rnüek- şey var mı? 
kilim hakkında beraet kararı veril- Sualine sadece omuz ııilke"rek nıu-
meııini talep etmiştim. Jddia maka- kabele etti. 
mınm reddi üzerine netice vermi- Sıra hasta bakıcı Etel Sturgisin :!C· 
yen bu talebimiz karşısında şimdi hadetioe gelmişti. 
daha ileri gidiyorum. Artık «~üphe» Nat onun şehadetini bekliyordu. 
ve «tahmin, üzerine değil, realite- Çünkü müdafaanın ilk vesikasını 
fer üzerinde yürüyeceğim. Çiinkü teşkil eden Cainin mektubunu bu ve
biz yalnız suçlu olduğumuzu ispat sile ile meydana koyacaktı. 
edebilecek vaziyette değil, ayni za- Etel hadiseyi olduğu gibi anlattı. 
:rnnnda doktor Ambersonun hakiki eninin mektubunu nasıl açtığını, 
katilinin kim olduğunu söyliyebile- muhteviyatına muttali olduktan &on
cek ve ispat edecek mevkideyiz. . • ra bana telefon ettiğini, sonra has
Şimdi müsaadenizle müdafaa şahit- taneye beraber gittiğimiz zaman 
lerimizi dinliyelim. Cainin ortadan kaybolduğunu gör-* düğümüzü söyledi. 

Müdafaanın ilk şahidi madam Sorgu sırası iddia makamina gl-
Ambersondu. Sorgusu kısa sürdü. diği zaman Yilson uzun sorgularlü 

Bizim planımıza uygun bir şekilde şahidin kendisine ait olmıyan bir 
ve istediğimiz cevapları . alabilecek mektubu açmak suretiyle hir emni
tarzda sualJer soran Nat Amberso- yeti suiistimal cürmü işlediğini ileri 
nun kansına karşı çok nazik hareket sürdü. 
etti. -BiTMEDi-
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a bassis'in 
Ymıanistanın sabık Ziraat nazıTı Bay / .,.,., 

Bakkalbassi.s cŞaTk tütünleri> hakkı1ldal 
çok mühim beyanatta bulunmu§tuT. Bul 
beyanatı aynen ne§T'?diyonız: 

Son dcla 1stanbulda toplanan kohfe-1 
rans esnasında Yunanistan ile Türkiye 
nrasında akt olunan mukavelename çok 
bilyük bir memnuniyetle telakkiye şa- • 
yandır. Çünkü bu mukavele:nameden 
maksat başlıca milli mahsullerimizden 
biri olan Tütünün himayesi hususunda 
müşterek sayleri birleştirmekten ibaret
tir. 

Bö~·le bir teşriki mesainin lüzumu o 
derecede bedihi \ 'e faydalıdır ki, muka- 1 
velenamede miinderiç ahkamın bir an I 
evvel tatbiki için alakadarlar tarafından 
bütün kuvvetlcrile çalı~acaklan şüphe
sizdir. 
Şark tütünlerinin himayesi keyfiye- ı 

tiyle alc1kadar olanlar, müşterek bir tü
tün siyaseti takip etmek maksadiyle bir 
çok defalar bu husustald nokfai nazar

beyanatı 

ları birbirlerine yakl:ıştırmağa çalıştığı Şark tütünleri ha.kkıncia mfihim beya-

Vidal kalbin<l~ bir teessür duymuş 
olmasına İsyan etti . 

- Ne oluyorsun be adam, diyordu . 
Sana, memleketine ihanet eden bir ca
susun ölümünden teessür mü duyuyor
sun) 

Hayatta olsaydı onu ele vermiyccek 
miydin? 

1 ler zamnn olduğu gibi muhakeme
siyle duygulan mücadele halindeydiler. 

içinden bir ses onu tekzip ediyordu: 
- Vidal eamimi ol .. Halcikati inkar 

etmek •• Şimdi Nova ·allına çıkacak ol
sa dünyanın en bahtiyar adamı gibi ae
vinmiyecek misin) Şu halde niçin riya
karlık yapıyorsun.. Sen onu seviyorsun.. 
Bu hakikati nefsine 1'arıı itiraftan korku
yor musun) 

Filhakika Judaklımndan fU cümle dö
küldü: 

- Ah itiraf etseydi ... Ve vaad etsey-
di. .. 

Muhakkak, vaadctseydi, ona bağlı ka
lacak ve bu diiJijncder mevzuuhahs bi
le olmıyacaktL 

Vücudu henüz eski mukavemetini 
ikti.aap edemcmi~ti. Fikir yorgunluğu ıi
nirlerini yordu. Uykuya dald.L 

malrıındur. , natta bulurum Yunanistanın sabık * 
Teşriki mesainin başlıca gayesi mü!- ZiTaat nazın Ebelaru Bakalbassis Altın gözlüklü adamı ona takdim et-

tahsil memleketlerde tüfün buhranlarına esaslı bir siyaset takip ederek tütün ze- tiler. 
meydan vermemek ve nyni zamanda ci- riyalını gereği gibi teşvik ediyor, bu su- Yahut ta 0 kendi kendini takdim ct-
han piyasasında tütün için mahreçlcr retle memleketin umumi iktısadiyatına 
aramaktan ibarettir. büyük yararlık gösteriyor. 

üç Balkan memleketi (Yuruınislan, Lec;cc'de tesis edilmiş olan tülün Ens-

ti: 
- Doktor Hüg.. lrlandalıyım .• 
Babacan bir safiyetle : 
- Hali. dünyada olahilmenize hay

retteyim, dedi. Mösyö Dorye sizi buraya 
getirdikleri zaman pnsaportunu hazırla
mış bir ebediyet yolcuaunu andırıyordu· 

Türkiye ve Bulgaristan) arasında tütün titüsü yalnız şark tütünlerinin muhtelif 
işleri hakkında t~riki mesai edilmesi cinsle.riylc iştigal etmek vazüeleriyle 
hususu ilk defa Atinada akt olunan Bi- milke11efür. Diğer tal'nftan bu havalide 
rlnci Balkan konferansında teklif edil- tütün cinslerini islah ve bütiln zeriyatmı 
mi<:ti. tstanbulda akt olunan tkinci Bal- teşvik etmek maksadilc ccsiı.n tütün an-··~ _ nuz.. 
knn konf erruıslnda bu mesele oldukça barları inşa edilmiş olduğu gibi daha bir 
ehemmiyetli bir mahiyet kesbetti, ve çok tedbirler de ittihnz olunmuştur. Bu 
rılakadar hükümetler bu hususta icap tedbirler şunlardır: 
eden tetkiklerin icrnsı için üç memleket, Tüttin cinslerinin islahı için Tü.rk, Yu
mütahassıslardrın mürekkep bir büro nan ve Bulgar pjyas~annda to!1um satın 
tesis ctmcğc, diğer tnra!dan da bu milll iş alıp memlekete ithal etmek. 
için tek bir cephe teşkil eylemeğe karar Tecriib:ıli tiitUn mütahassısları islih-
verdiler. Halbuki o zamandanberi buh· dam eylemek. 
ran zail oldu ve bütün kararlarda netice- İtalyan Tütün inhisar idaresi tara!m-
~iz. ka1dı. dan tiilün müstahsillerinden yüksek fi .. 
Maamafilı bir taraftan Yunanistan ile yatlarla satın almak suretile tiltün zeri· 

Vidal muhavereyi istediği mccrnyn 
sokmak için sordu: 

- Bana nasıl hitap ediyorsunuz? 
- Mösyö Dorye... Adınızı öğrendik 

değil mi? Meşhur knııif Dorye ... 
Vidal bunu tekzip edecek, kendisinin 

Dorye olmadığını BÖyliyecckti. Ani bir 
fikirle bundan vaz,e;eçti. Sorgusunda de-
vam etti: 

B . . . k 1 d'" -. u ısmı sıze ım ver ı' 

- Karınız verdi mösyö Dorye .. 'Kn· 
Türkiye arasında husule gelen umumi "atını tP<:vik etm k. 

.J ~ rınız. .. 
yakınlık ve diğer taraf dan asni za- İtalyan hlikümeU bütün bu faydalı _ Karım mı~. 

ların dııında sizi ve kannızı yan ölii blı 
ha.ide bulmuştu. 

Vidal biraz doğruldu. Yaralı kolunu 
fazla sarstığından veca çehresinin ren• 
gini değiştirdi. Gözlüklü doktor onu haf" 
ka şeye ntfederek teminat vermek lüzu~ 
munu duydu: 

- Mutmain olunuz m~8 
Karınız kurtuldu .• 

- Nerededir) 
- Kahirede? 
Vida! endi§e ile haybrdı: 
- Kahirede mi'> 

Dorye .• 

- Evet Kahirede .• Bu da sizi tatml\ 
edebiJrr. ~ 

Vidal tekrar yattı. Gözlerini kaplya._ 
ralc düşünceye daldı. 

- Sefil kadın diyordu. Bendea C!a-ı 

ha çabuk eyilc~ince ilk işi kaçmak old~ 
Hiddetten rengi aararm11tı. 

Doktor: 
- Galiba sizi fazla yordum üedi. 
Ve gitmeğe hazıılanmıştı ki Vid4 

gözlerini açtı: 
- Rica ederim gitmeyiniz, dedL 
Birkaç dakika sessizlik devam etti. V&. 

dal heyecanına galebe ettikten sonra öğ~ 
renmek istediği şeylerin cevabanı almak .. 
ta istical gösterdi. 

- Doktor, kanm ne nmandanLet1 
Kahirede? 

- Altı aün oluyor. 
Hasta bakıcı yaklnşb: 
- Üzülmeyiniz mösyö Dorye decb., 

Refikanız bugün yarın dönecek .. Kahir~ 
deki dostlarınızdan seyahatiniz için icaP. 
eden parayı tedarike gitti. Hatta bu ~ 
ynhnti yapabilmesi için ben kendisine bir 
kat elbise Yerdim. Buraya çırılçıplak g~ 
tirildiğinizi bilirsiniz elbette .. 

Vida! o kadar heyecanda idi ki bağır .. 
mak istiyordu. 

- Sizi aldatmışlar .• Ben Dorye de .. 
ğilim. Tayyareci Vi<lalim. O kadına gM 
lince telılikcli bir casustur. Siz istediği~ 
kndar onun dönmesini bekleyiniz. O bit 
daha dönmiyecektir. Hemen Kahircyo 
telgraf çekelim- Kendisini yakalasınlıır. 

Fnkııt bu düşünceler knfnsında gizil 
kn~dılar. O s:tdecc: 

- Parise tel~raf çekmek istcrrim. B~ 
ni tnyyare ile almağn gelsinler .. demek) .. 

manda iki mem1eket arasındrıki ticari tedbirlerden başka, bizim memleketimi- _ Evet filip Hartley vahşt orman- -BITMEDl-
mü~e~U~in k~w~ 1~~~ h~~~ntülli*ri~k~di fup~mda v~~~~==~~~~~~~~~~~~~~--~~~=~=~==~ 

iktifa etti. 

sunda gösterilen muhik ve pek faydalı mikyast:ı yctiş1irınek için daha birçok c d 
orzular <lolayısiyle bu keı-re hu mesele teşcbbtislcrde de bulunmuş!ur. uma ov asın a cı·nayet 
yeniden meydana çıkmıştir. Romanya, Dobrucanın ilhakından beri 

Tütün mahsulU yalnız Türkiye ile Yu .. bilhassa bu müsbit fupraklarcla tskeçe
nanistruı değil, müşterek komşumuz bu- nin cBnsma> cinsini yetiştiriyor. Yu
lunan Bulgnristanı da alakadar ettiğin- goslavya dahi memleketin cenup taraf-
den, son defa 1stanbulda akt olunan Şark Iarında gerek c:Basma> gerek c:Başı- Cumaovasına bağlı Bulgurca köyündeJyaralamıştır. Yaralı memleket hastanec 

Bir adamı bogazından kurşunla yaraladılar 

tütünleri ko!erımsına Bulgar hüküme- bağlı> cinslerine kuvvet veriyor. kahve önünde İzmirin Eşrefpaşa mahal- sine kaldırılmış ve Ali, tabancasile b~ 
ti de davet olundu. Diğer taraftan, Lehistan dahi bir za- lesinden Hasan oğlu Ali ile Halil adında likte yakalanmışt.u·. Müddeiumuml tah· 
Vakıa tstanbulda aktedi1en mukave- mandan beri cSrunson> cTrabzon ve Tık- 'kik. 

1 
, . k:ikat için Cumaovasma gi~tir. Hadi• 

lename neticesinde şimdilik tütün mese- kolak> cinslerini yetiştiriyor. ı ış arasında çıkan bır kavgada Ali, senin bir teşvik eseri olduğu zannediJi,. 
lesi hakkında yalnız Türkiye ile Yuna- Marunafih bizim rakibimiz. yalnız bu Halili tabanca ile boğazından ağır olarak yor. 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ispanyada ac;ık tehirlerin ve sivil ahnli- nistan birleşmiş bulunuyorlar ise de ya- Afrikada cRodesya> da dahi son on sene· B k d b. z· ~ 
tv.rnfmdnn tasdik edilmektedir. :Bununla nin bombarduruı.nı hakkında tahkikata kında herhalde Bulgaristanın da iltihak denberi muhtelü şark tütün cinsleri ye- OZ lT a ır Öğret- )f3at memurlafJ 
berl\bcr ltalyan gnzeteleri Balear adası- memur olacak komisyonun tqkiliyle edeceğine inanmaklığımız icabeder. Çiln- tiştiriliyor ve bu tütiinler bilhassa. tngil- meni öldürdü/er 
nın bombıırdımanınt da tnhammül edi- me~gul olmağa devam ediyor. Ukönce kil tüfün mahsulünün manız bulunduğu tere ile İngiliz milstemlekelerinde istih- Bozkır - Bozkırın Avdan köyü öğ- Dün valinin riyasetin .. 
lemiyec.ck bir hiıdisc gibi gösteriyorlar .. Amerika, lsveç ve Norveç hükümctleri tf'lılikeler nı.almadığı gibi bilakis gittikçe Jtık ediliyor. retmeni Sazlılı Mehmet Göktürk Cuma. de fonlandı/ar 
Bunların yazdıklarına göre Balear ada· bu komisyona delege göndermcğc davet artıyor. Bu suretle bütün bu memleketler yal- günü Pazar yerinde yüzlerce halk ara- r 
lan o kadar sıkı bir surette 1talyaya tiıbi edilmi;lerdi. Amerikanın istinkaf1 üze- Benim kanaatimce bu tehlike üç sını!a 'llZ kendi dahili ihtiyaçlarını temin et sında kendi köylerinden Riza adında VilSycte bağlı bütün kazalaı Ziru.l 
bulunmaktadır ki bu adalann bombar- Tine İngiliz hükümeti Hollandaya ayni ayrılabilir. mckle kalmayıp hatta biiyük miktarda bir tahıs tarafından ve p.hıi husumet memurları, dün öğleden sonra aaa.t 1 ~ 

mahiyette bir teklifte bulunmuştm. Hol· BJ.R1NC1 TEHLİKE şark tütünleri ihraç da ediyorlar. Her yüzünden üç el tabanca attlmak aure- da Parti binuında vali bay Fazlı CUJ~ dıman cdilmcııi ltalynya karşı bir harp 
hareketine muadil olur. c:Tnôunn ga
zetesinin bu mütala sına Alman •Lokal 
Anzeİger> gnzet~i de İştirak etmekte· 
dir. 

Londra mnhafili bu mütalaayı çok ga· 
rip buluyorlar. ltalyamn Majork adasını 
cümhuriyet tnyynrecilerinin bombardı· 
man edemiycccği bir arazi gibi telakki 
etmesi ve c:Lokal Anzeiger> gazetesinin 
ayni fikri rnüdafna etmesi hayret uyan· 
dırıyor. lngilizler ıunu hnt atıyorlar ki 
bay Mussolini ltalynnın ispanyada hiç 
bir arazi emeli olmadığını daima temin 
c:tmi§tir. Majork adası. her ne kadar 
ltnlyan tayyarelerine üs vazifesini görü
yorsa da daima lspnnyol arazisidir. Esa
~ İngiliz - ltalyan anlaşması mucibin· 
ce de ltalya lspanyol arazisi üzerinde 
hak iddinaınd bulunrunaz. 

Londra, 27 (ö.R) - lngiliz mahafilj 

landanın cevabı beklenmektedir.. Eğer Türkiye, Yunani.rtan ve Bulgaristan- halde pek lişikardır ki, ötedenberi tütün- tiyle öldürülmü§tÜr. çİn ba§kanlığında yapılan bir toplanb~ 
._ b l d k · 1 N ··ı··~·· in}· 1 lm ,_ .. b" 1 i"tirak etmblerdir. .. a u e erae omısyoo svcç, orveç.. dan maada Şark Tütiinleri miitahsili cu ugu usar a tına a ış o.ıan uç u- Bütün ha lu müteeeir eden bu acıklı ~ • 
Hollanda ve İngiltere delegdcrindcn olan diğeY memleketle-r. yük Balkan memleketi bugün şiddetli tüyler ürpertici hadisede öğretmen ccha- Toplantıda, vilayetin yeni mahwl 
mürekkep olacakbr. Ü'ç memleketimizde ekilen muhtelif bir rekabet karşısında bulunuyorlar. letin kurbanı olmuştur. Katil o anda tu· 8encsi için hazırladığı Ziraat prograıni 

Valnnaiya. 27 (ö.R) - Kastellon cins tütUnler, haiz bulundukları fevkal- Tütiinkr cins itibarile Balkan tütünle- tulmu~tur. üzerinde görüımeler olmut. ....ti Zira .. 
cephesinde Villarreal ile Onda arasında nde ınez.iyetlerdeıı (arom, lezzet, yanmak rindcn çok. aşağı iseler d~ bir taraftan Katil Rizanın bundan sekiz ay evvel memurlarına direktifler nrmift,ir. 
harp inkıtasız devam ediyor. Villanea· nikotin yUzdesinin azlığı) dolayısiyle sa- metod dahilinde idare olunan iktisadiya· babası bilinmiyen adamlar tarafından VılAyet makamı, köylün.Un fula ıra. 
lin garbinde asilerin hücumlan. lrullan- ir müstahsil memleketlerde derin alaka tın beynelmilel muzafferiyeti ve bu esas- vun.ılmuotu. Riza babasırun ölümünü ö~- zanmua için bilhaua dal köyleriadeı 
dıkları ecnebi motörlü vasıtalarının uyandırmıştır. ve bunlar muhtelif Şark hr üzerine aktedilen ticaret mukavele-- rctmenin köyde bulunan kardqinden köy gelirini arttıracak tedbirler alllUfbl&ı& 
ehemmiyetine rağmen, pfu:kürtülmüştür. tütünleri yetiştirmek için pek çok me.sai nameleri ve diğer tarafdan görülen tı;hli- bilmitı. öç almak için bu cinayeti i~leınif- Köylüye ücretsiz olarak teslim edile-« 
Fakat ıiddetli ateıe maruz kalan bir te· sarfetmekted.irler. keye karşı Balkan meml~ketlerinin bir- tir. aıı kalemlorinden istifad• edilerek >'eni 
peyi cümhuriyetçiler terketmişlcrdir... Böylece Ru,ya hükümeti on seneden leşmiş olmaları hasebiyle bu tütünler maddeler yetiıtirilecektir. J 
Onda mıntakasında h.ükümctçilcr köyün beri, iktısat i !erine mahsus programına beynelmilel piyasalarda kolayca .satıla- memleket yoktur. Bu sebepten dolayı m 
dört kilometre §imalindeki bir manash- cSrunson ve Trabzon> gibi Türk tütün- biliyorlar. elyevm bir çok yerlerde ancak bu tipte Armutlu gençlerinin 
n, bir kaç gün süren bir mukavemetten 1K1NCt TEHIJKE b ,_ 1 ki Icri cinsinden ve Yunarii.struun c:Basmu tütün yetiştirmeğe aşı.anı mıştır bu aezı·nti• •ı• 
sonra, terketmişlerdir. Terucl cephesin- cinsinden tütün yetiştirmek keyfiyetini Japon ve Çin Tütiinlm, hususun Şark tütünleri için vahlll'l bir 6 9 

de mukabil taarruza geçen cümhuriyet- ithal etm~ ve metod dahilinde hareket Japon tütünlCii bilhassa sigara ima- tehlike teşkil ettiği a~k!rdır. Armutlu köyü gençl.rind.en 20 ldşıı.ııi 
çiler bazı mühim mevkileri istirdat ede- etmek, muannidane mesai sarleylemek line çok elverişli olduklarından (bunla- Filvaki üç memleketimiz 1932 senesi bir kafile pazar günU, Armutlu belediyi 
rck Mora de RuJgeroa müdafaa hattını suretiyle bugün c:Sohoum>, cKafkasya>, rın renkleri açık ve hususi bir tadı oldu- buhrmundan evvel hep birlikte senede reisi B. Celll Tiirkoğlunun b&§ka.nlığ!Jlol 
kuYvetlcndirm~lerdir. 4:Yalta> ve snir unvanlar altında ki.ılli- ğu gibi randıman noktasından dahi şark 105 milyon kilo tiltUn sattıkları halde da KU§adasma bir gezinti yapmışlardır. 

.•ıızrz,z~i!ZZ2'Z7..zz::12:iaz;;ca~r.D~l%2~ZZ2rHZi~~2Z~22:1~ 

Çeşme Plajlarında 
yetli tüfün yetiştiriyor. Bu muvRffaki'- tütünlerine i.istündiirler ve fiyatlarda bu gün de dünya piyasalarına ancak 85 Armutlulu gençler Kuşadasında, Ada 
yetin başlıca amili de Krasnodar Tütün vergi azlığından dolayı pek dundur.) milyon kilo .!latabiliyorlar. Halbuki şim- kulübil gençleri tarafından karşılarun~· 

• 
asım a 

• az.ran 938 Ta i ıinden On beş 

Enstitüsüdür. Mısır piyasasını tamamiyle istila etmiş- di umum sigara sarfiyatı yilzde on yedi Jar ve istifadeli bir gün ıeçirmişlerdir. 
İptida bu Rus tütünlerinin en büyük tirler. Halbuki vaktiyle şark tütünleri miktarda artmıştır. = 

alıcısı l\Iısır ve bilhassa Baltık memle- bu piyasayı inhisar altına almışlardı. Bütün bu ahval dahilinde, üç memle- Bir çocuk kuyu .. 
ketleriyle Lehistan idiler. Diğer taraftan ÜÇÜNCÜ TEHLtKE kctimiz için de ittihaz edilmesi lazımge-

' son zamanlarda Italya dahi tütün ekme- Amerikanın cVirjinia> tiitiinleri len başlıca tedbir, bütün bu tehlikeleri ya düştü 
ğe başladı ve en ziyade cenup mıntaka- :Maamafih Şnrk tütünleri için lıa~lıca nnznrı dikkate alarak, makQl ve faydalı 

• lariylc Afrika müstemlekelerinde şark tclillke bilhassa Amerikanın c:Virjinya- bir te~riki mesai temin etmekten ibaret
tütünlerinin muhtelif cinslerini yetiştir- na• tipinde!d tütünleridir. Elyevm sigara tir. Her halde üç memleketimiz için de 

Evvelki gün Alcıçatıda bir kaza ot• 
mu,tur. Alaçatının Tok oğlu mahalleıin• 

itibaren 

meğe koyııldu. Böylece clyevm ltalyanın endüstrisinde en çok kullanılan tütUn bu tütUncillük meselesi hayati bir mesele de oturan gümrük muhafaza memurU 
muhtelif mıntakalarmda 1skeç:?nin cBas- tütündür. teşkil eder ve bir taraftan da mU:.crterek bay Hasan Basrinin yedi yaşındaki osl~ 

1 l mu lzmirin cAyasuluk> Bulgaristanın Bildiğimiz veçhile, lngiltere ile İngiliz menfaatlerimizi muhafaza eylemek içbı lhaan, kuyuya düımüt ve etraftan yeb .. 
aç a 1 cPerustist.a> cinsleriyle cSamson• ve mütemlekclerinde sarf olunan tütünlerin bu meselenin bir an evvel tamamlyle tes· §enler tarafından kurtarılmı~tır. 

~-~E•~~~2~~~~m-~E•aman~~~-m~m~e•~-~-~a~~u~c~~rlw~~Y~ . Uçtei~l(~.n·~ya)illtü~dkBugünri~cl~m~~~~~~ ~~n~~~ann k~~dMY~~ - c]ı..rz«W:ltliiZZZWZ'**f•ı .. s :tANnaa;a;ı2 ii4i#&idf2 ==- .T -s J ~ 
\.~ El.Y,!?Vm !tal.Ya hUkUmeti Ru~·a @ Avrupada bu tUtUnU kull~ bir .R~ue Economia.ue dır. 
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CIR! ÜZÜLMEYİN 
' 
KIN 
LER 

Siz de güzel 
. . 

..•...•.........•.. : olabi irsin· z 
Güzellik Hak 

"~özelleşme,, de 
vergisidir 
ayrı bir 

amma 
san' attır 

Çok güzel olmak demek, mutlaka ku
•ur11uz bir yüz ve noksansız vücut hatln
tına mnlik olmak demek değildir. 

Her kadının kendine mahsus bir gü
~elliği vnrdır. ( Güzelleşiniz) demek, hu
•u11i güze))jklerin sımnı bulunuz .. Ve onu 
hleydana çıkarınız demektir. 

Aşağıdaki aatırlan kendiniz düşüne
l'ck okuyunuz. Belki, istifade edeceğiniz 
baz.ı bilgiler bulununuz. 

1 - Birçok kadınlar, (yüzüm fazla 
lcniş) diye üzülürler. Bir takım gece tu· 

Valetleri de bu genişliği bir kat daha 
meydana çıkarır. Bunu örtmek için pud
l'alamadan evvel yüzünüzün 'kenarlarına 
hafifçe, göz kapaklarınız için kullandı
iınız Fardan sürünüz. Sonra pudralayı-

1 nı:z.. Eğer bu işi, farkına varılmıyacak su
rette yapabilirseniz. yüzünüz geniş değil 
ince görii.necektir. 

2 - (Boyun), ekseriya yüzden daha 
eırncr görünüyor. Hele yüz makyajınız 
fa.ita ise .. Bunun için, pudralandıktan 
•onrn çok dik.katle, yüzünüz için kullan· 
clığınız Ruju boynunuza da hafifçe do
kundurunuz. 

3 - Tırnaklarınız kırıl.yor, parmak
larınız büzülüyor mu, Bir küçük kaşe 
içine ılık Zeytinyağ koyun, eJlerinizi eyi
c:e fırçaladıktan sonra bu ZeytinyaRa par
tnaklannızı batınnız. Ve bq dakilı:a bı-

rakınız. Sonra e11erinizi kurulamayınız. 1 S - Eğer alnınız darsa açık renkli lise burun kenarlarına göz kapaklarınız 
Fakat yağı eyice emmesi için o~tu- pudra ile pudnılayınız. Bu sizi, olduğu-) için kullandığınız Farddan biraz aürü

runuz. Ellerinizin yumupdığını ve güzel- nuzdan daha genç gösterecektir. Bu tak- ı nüz.. Geceleri bu işi korkmadan ya
leıtiğini görerek memnun olacabınız. dirde kaşlarınıza ufkiye yakın gayet ha- pabilireiniz. 

4 - Bazı çehrelerde çenenin hiç e- fif bir itina vermek ıarttır. 8 - Yaz geldi .. Tabii kollarınızı aça-
hernmiyeti olmaz. Fakat bazı çeneler, 6 - Ellerinizin derisinin yumuşak cakıınız. EIJeriniz, diraek1eriniz esmer ve 
bilhassa içeriye doğru olanlar yüze 1'a- durmasını isterseniz katiyen ıslak bırak- aerl!e zımpara kağıdı ve limon auyu ile 
rarsız bir mana verirler. mayınız. Islak bırakılan eller çabuk bo- ovu~turur, beyazlatır ve yumuşatabilir-

Eğer çeneniz böyle ise kullandığınız zulur. Kışın çatlar ve yazın esmerleşir ıiniz. 
Pudradan daha açık renkli bir pudra He ve yer yer lekeler hlsıl olur. Islak eldeki 9 - Bo yazın modruıı saçları biraz U· 

~ol bol pudralaymız. Ve eğer alt duda- ıu, tozlan da kapıyarak deriyi sertleşti- zun bırakıyor. Eğer tamamen modaya 
ilnızın biçimi güzelse bu dudağınızın bo· rir. uymak isterseniz saçlarınızı dü:ı f ırçalayı-
t~ı çok açık renk olsun. 7 - Yüzünüz biraz büyük mü, Öyle nız. Buklcl<"r em:e Üzerine döküJ~ün .. 

Mayo ve elbiseleri 
I' 

,_ Bu sene mayolar artık düz 
'l.)as· 
v ıt olmak1an kurtulmuştur. 

renk ve 
Çiçekli 

eya tente mayolar moda. 

tlı Çiçekli mayolar göğiis ve bel olmak 
~ ere iki kısımdan ibarettir. Tente ma
<l olar ise, ka çuktur ve tamamile vücu
llı~n §~klini alarak güzel bir endam te-
ın eder. 

arasında yalnız göğsü kapayıp sırtı açık del~ gibi parça kavuşturuluyor. Bunla
bırakan veya bel kısmında iki yandan rın rengi al, yeşil, sarı, mavi gibi en par-
açık bulunan modeller vardır. hık renklerden intihap edilmektedir. 

PLAJ ELBtSELERt En moda plaj elbiselerinden biri, gene 
Plfıj elbiselerinde hfıkim olan moda, etekleri kısa ince ve açık renk kwnaştan 

diz kapağından bir karış yukanda kısa mantolardır. Bilhassa pllljdan uzaklaşı
etekliklerclir. Bunların Uzerine iki omuz- Jacağı zaman, mayonun Uzcrine geçirile
d?.n bele çaprazlamasına inen ve belde cek olan bu elbi!c :::lzi r .. .,.r'"a karsı da 

nu seneki mayoların diğer şekilleri bir düğümle birleştirilen iki geniş kur- koruyacaktır. 

Denizin Dibinde 
snhnlara kadar ilerletmi' oluyor. 

Şeytan köprüsü 
ispanyadaki meııhur (Şeytan köprüsü) 

bundan tam 18 asır evvel yapıldığı hal· 
de, bugün hs.IA. kullanılmak.tadır. 

Gretagarbo 
f. 

Bir kaza atlatti 
otomobili devrildi 

-0--
Parls, 27 (ö.R) - Stokholmdan bil

diriliyor : Meşhur sinema artisti Greta 
Carbo ile orkestra Sotovskinin bulun· 
duklan bir otomohll Stokholm yakının· 
da yol üzerinde devrilmiştir. Artist ve 
arkadaşı bu kazadan sağ salim çıkmış

lardır. 

BiR TELEV1ZYON TECROBESI 
Londra, 27 (ö.R) - lngiliz eksper

leri tarafından lngiltercnin cenubu §arki 
sahilinde dün yapılan tec.rübelerde Pari
ııin hüyi.ik bir müzik holunda şarkı söy
liyen ve temsi11eri televizyonla Eyf el İ.!· 

tM}'onu tarafından nakledilen artistleri 
gC>rmek ve duymak mümkün olmuştur .. 
T clevizyon sahasında bu büyiik bir 

adımdır. 

Ôrümcek ticareti 
Bir Fransız mecmuası, mizahı çok nn

dıran §U garip haberi vermektedir: Fran· 
anda yeni bir endüstri canlanmaktadır. 
Bu endüstri, mühim miktarda örümcek 
yetiştirmektir. 

Tabii hayret t"decek ve örümcek te 
ycti§tirilir mi~ diyeceksiniz. 

Mııliim olduğu veçhile, Fransa bir şa· 
rap memleketidir. Ve gene malQmdur ki, 
§arııplarm en makbulü eski oarapbr. 

Fran~1zlar, mahzenlerinden, tozlu ve 
örümcekli §arap §işesi çıkarıp misafirle
rine ikram etmekten çok hiiyiik bir zevk 
ve gurur duyarlar. 

Tabii meseleyi anlamağa başlıyorsu
nuz değil mi) 

Şık bir lokantada, bir müşteri bir ıiııe 
1903 •Puyİ> ıarabı ısmarlıyor. Lokanta 
sahibi bizzat mahzene inerek, tozlu ve 
örümcekli §işeyi getiriyor. 

Tabii müşterinin §Üphcsi kalmıyor: 

Şamp eskidir. 
Ama belki de, bu ıiııe yeni örümcek 

endilstrisi sayesinde böyle sü lenmiştir. 

-=--
En uzun merdiven 
Dünyanın en uzun merdiveni, Çinde, 

Lay-Şan köprüsü Üzerindedir. Konfuçyo-

11un bu merdivenin üst basnmağına çıka

Tak güneşin doğuşunu seyrettiği söylen
mdctedir. 

~er. .c;,aaya ı;ir· 

mesi onla.,. ilıerindc icad jikir
lcrinin ele i§'cmcsinc vesile ol
muşttıT. Bir yayla istcnild1ği 

tarafa çct.•rilen §P.msiycler de 
var<l .. 

.:SAHlFE S 

Kültürparkta bisiklet yarışı 

Cumartesi günü öğleden sonra Kültürparkta bir bisiklet koşusu 
yapılmışhr. Koşuya yedi kişi iştirak etmiştir. Bir çok meraklıların 
seyrettikleri yarış alaka ile takip edilmiş ve birinci gelene belediye re• 
'simiz tarafından bir kupa verilmiştir. Resimler yarıştan muhtelif üç 
intibadır .• 

Şemsiye Modası 

- ~emaiyc... Yalnız gü
neşten korunma için değil, 
ayni zamanda bir ıiistiir de .. 
Bu şeffaf §emsiyenin cazi
besi az çekici değildir ..• 

dc~~avnların en yüksek taLnlc:alan üstün-
1 • ' boııluklar gibi, suların en derinlilc:
crındcki yerler de alimlerin tetkikinden 
tc • 
fea:'.Yor, hatta meşhur Belçikalı alim pro-
lrı or Pikar, balonla gök yüzünde 16.000 

Denizlerin dibi, hakikaten çok tetkike 
değer bir ülkedir. Orada, bizim bilme
diğimiz kim bilir ne hayvanlar, ne nebat
lar varl Bugüne kadar sularda ancak 
5000 metreye kadar inilmiıtir. Halbuki, 
profesör Pikara göre, a11l tetkik edil-

J· 
hususf bir llet ile on bin metreden llfa• -{ ~ 

ğıya kadar inecek. Bu, &.let de balon gi- Yaz, adamakıllı hükmiinü ailriiyor. Bilhassa güne§i bol ~ 
etre ··k kl·w tii Yu se ıge, hava tabakasının üs-

t' ile, çıktıktan sonra şimdi de denizle
ın ' d Ilı) n erin noktasına inmeye hazırla-

ı...;'· Bu ıuretle, bu ihtiyar bilgin, c;a
•larını rnümltün olduğu kadar uzalı: 

mesi lazımgelen yerler, denizlerin 1 0000 
metreden daha derin noktalandır. 

Profeaör, ıimdi hazırlanmakta olduiu 

bi bir oey olacaktır. Yalnız o kadar de- olan lzmirde gii11eş doğduktan pek az sonra şemsİ!Jesiz gez
rinlik.te ıuyun tazyikine dayanacak bir mek lmkıinsız olmuş gibidir. 1ımirin günefi oldukça yakıcı
maddeden yapılması lbımgelmektedir. dt1'. Elbiseler kadar 11az ıemsiyeleri de kadınlan ehemmi-

yetle cıldkadar etmektedir. Bu ıenenin §entMye modaları, 
Bunun için de Alim bu ldlrreyi celektron> fCIPM modalan kadar orijinaldır. Çiçekli sapkalan dantelli 1 Verdiğimiz örneklerde son moda 
dan yapmayı dU,Unmektedir. ' v•ln t4mamlamaktadt1'. tenuiveleri aöriiuorau-.ı ... 

bluzları, §apkaları M 



1 
Türk-Rumen Tesanüdü .. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Savarona yatındaki mülikattan son
ra bir kat daha kuvvet bulmuştur .. 

imparatoru geyik kaçırmıştı Bükres mahf elleri Tatar es konun • Londradan avdetine sabırsızlıkla 
Romanyaya krediler verecek 

Evet .• Bu inanılmıyacak gibi olan habe,. doğru idi. Vasil, 
avlamak istediği haşarı bir geyik tarafından kaçırılmıştı 

muntazırdır. İngiltere 
Bclgrad -- cBükr~ politik mahfilleri 

Atntürk ile Kral Karol arasında vukua 
gele\\ mülakatı azami dikkatle tak.ip et• 
mektedirler. Umumi kannat bu mülakat· 

imparator Vasil, kalabalık bir ma- ne intizaren tekrar eğlenceye koyul- Deseler belki inanılır bir şeydi. ... tnn maksat Türk • Rumen i~ birliğinin 
İ} t ve saltanatla saraydan ayrıldı. muslardı. Fakat kaçırmak 1.. Bunun maddi im- takviyesi olduğu merkezindedir. 

Bugün kalbinde başka türlü bir Çalgılar çalıyor, şarkılar söyleni- kansızlığım düşünen halk işte bir cSemnaluh diyor ki: 
sıkıntı vardı. yor, rakıslar ediliyor ve şaraplar içi- av oyunu, bir eğlence numarası da c:Krnl Karolun c&ıvnrona> yatında 

Mazinin acı ve tatlı günlerini tek- liyordu. zannediyorlardı.. Türkiye Cümhuriyeti reisi Atatürk ile 
rar hayalinde canlandırıyor, saltanat Aradan bir saat kadar bir zaman Beş dakika içinde eğlence mey- vaki olnn müliıkntı lınli hazırdaki siyast 
yolunda kendine arkadaşlık eden, geçmişti ki bir atlı bütün hızı ile danı ;ıdeta boşalıverdi. vaziyet içinde Romanya ile Türkiye ara-
yardım eden yakınlarının ekserisinin geldi. Atı olanlar atlanmı binmişler, atı sındaki dostane rabıtalıınn kuvvetlenme• 
ölmüş bulunmaları onun bugünkü Vasilin çadınnın kurulu olduğu olmıyanlar yayan olarak geni§ Bel- ı;ini ve bunlnnn kat"i bir surette i~lenme· 
hüznünü daha çok arttırıyordu. yerde muhafız kıt"asına şu kötü ha- grad ormanının içine atılmıslar, or-,sini ifade eder. Türk-Rumen dostluğu-

Ölüm.. Bu her faniye mukadder beri getirdi. manın etrafım sarmak su:_~tiyle im- nun takviyesinden maksat bu iki Balkan 
olan acı akibetin yaklaştığım hisse~ - Çabuk .. Hepiniz at üstüne.... par~tor!arı?ı ka~ıran geyıgı yakala-, devletinin aynlmaz bir tarzda birbirlerine 
diyordu. Ormanı saracağız .. imparatoru ge- mnga gıtmıslerdı. 1 bağlı olduklnnnı, aralanndaki tesanüdün 

Atının yanı başında ve at Üstün- yik aldı kaçtı. l~e Avrupanın bu parçasında eulbun te-
de gelen Hıristidiye : Bu haber herkesi şaşırttı. Ne ~]muştu~ . . . . l 1 minine ve buralarda yaşıyım milletler a• Tunanın Romanya sahilleri 

- Arhk goç·· tüm ve çöktüm .. De- Evvela kimse inanmak istemedi. Hakıkaten Vasılı geyık mı ·açır- J b ti 1 ki d 
6 • 1 rnsındaki münase e erin daha eyi o ma•' mnda Tür 'ye ile Romanya arasın a mııhiyettedir. Mevzuubııhs olan Roman• 

di .. Bana öyle geliyor ki bugünkü imparatoru geyik ahp kaçını~!.. m•stı? il d 1_ tJ Jd b · . . d .. sını kolaylaştırmağa matuf olan eme eri- mevcut tcsanü ün çoıt kuvve i o uğu- ya sahillerinde lngiliz donanması için İl 
av .. Son av .. ıYlencem olacak.. Hiç bu kabil mivdi). Geyik imn,"'ra- Evet Bu haben aetıren ogru 1 h d R h '- d k 1 v h d ı v hah k rul h kL--d-1--t> J r- · · c• nin teza ürü ür.. oman ya ÜıLÜm an nu ve yı ı amıyacaguu ve u oat ugun üssü ri u masa a ILlll ıai proje-

- Sebastiyano neden gelmedi>·· toru nasıl kaçırabilirdi? söylemişti'.. İmparator .. birinci v Vasil, Boğnziçine kadar gitmek ve Atatürk ile l eulhun idamesine ve Avrupanın bu par- dir. Romanya gazeteleri geçen haha 
Acaba haber vermediler mi? Haberi getirenden izahat İstedi- avlanmak uzere çı~tıgı. ~u ~glen~:. ı bizzat temasa gelmek ııuretiyle bu tesa- çaamda yaşıyan milletler arasında .ami-1 Avam kamarasında mebuslardan Cream 

Hıristidi : ler. de .sarayın en haşarı ve m bır geyıgı nüdc bizzat yardımda bulunmak. iatemit- mi münasebetler teminine matuf olduğu- Vaytın söylediği nutku tebarüz ettirmek· 
- Haber verdik haşmetmeap.... O da fazla bir§e'Y bilmiyordu. Sa- tarafından bütün maiyefnin gözü tir. Romanya kralının ba hareket tarzı- nu yazan Romanya gazeteleri Türkiye tedirler. Tatareslı:onun Londradan avdo-

Oedi. Adadan gelmek zaman meae- dece ilk verdiği haberi tekrarlıyor- önünde kaçırılmıştır. nın haiz bulunduğu ehemmiyetin kimse- ile Romanya araamdaki rabıtaların bu tine büyük bir sabırmzlıkla intizar olun-
lesi •• Geç kalmıı olmalı .. Arkadan du. Bu .. Nasıl olmustu} nin dikkat nazarmdan kaçmıyacağı tabü- ziyaret ile bir kat daha lruTvetlendilde- maktadır. 
gelir elbet.· '!!,....1m...,.par......,a~t~o-ru~gey~-ik~ö~·lcl~ü-r_d_ü'!"._~----~~:~B~t9"!TM~~ED-l_-:...,..___ dir. Türkiye ile Romanya araauıdak.i bağ- rini hcyan etmektedirler. 

Vası'l, kendini kaptırdıgı" • hüznü -

T 1 f 
~7.Z7:7."'LZZ7:.C~ 'ZZ- •· hu bu suretle Kral tarahndan da parliıık itimada pyan lı:a:rnaklardan alman 

içinde sustu.. e e o la bir surette mübürlcnmif ve Balkan An- haberlere göre bu defa mevzuubaha o-
Ormamn etrafıni saran halk, Va- n r Halkevi kösesi tantı çerçevesi. içinde daha ehemmiyetli lan fCY bir tarafta Türkiye Ye Romanya Belgrad - Politika gazetesine Lon-

silin geldiğini görünce bir alkıı ko- ' bir amil halini almq)ard1r.> Ye diğer tarafta da lqiltere olmak Gze- dradan çekilen bir telgrafta bilclirild.iiine 
d --0- t>>.:ZZ27T./.Zl;)~.L/;~ 

par 1
' J • l ~ • k • 1 _ Men"""'en halkevl ~---'1 kolu ~-ra- Politika gazetesine göre Atatürk ile re İf birliği vücude getirilmesidir. göre cSunday Timeu gazetesi, İngiltere 

B lkı l · v köpekleri • zmır te eron şır etı '"''". ~ Mı u a ş ses enne 8 nın f ından 
28161938 

!lalı gün il akşamı saat 
1
• Kral Karol arasındaki mülakat Bübct- Yine Bükre~ten verilen haberlere göre tarafından Türkiyeye verilen hediJer• 

-\eri de kanşb. nasıl ,· _Jare edilecek? 21 de bir temsil vcrilccck1.ir. BUtün Iz-ı teki diplomatilc mahfillerin cümlesinde Tataresko Kral tarafından kendisine ve- benzer hedilerin Yunanistan Te Roman• 
Yaşasın imparatorumuz ..• Ya- aı f 1--'1 d b d bul R ri1 h t b f il Lo d dah l R . l'kr da cti'd' evııuua e ir tesir e unmu~tur. o- en usus ir Ta%İ e e n raya git- yaya i veri eceğini yazmıştır. oman-
V asil.. İzmir telefon tesisatının teslim ve iş- mır 1 v 1 ır. 1 · b ül'"-- L -LL.-d · · B 'f · E L_ 1 .. d L · ·ı- --L •-- diJ · b" k R 

2 Ev. . . A k •t . ensup manya gazete en u m w..at llAILILlll a mıştir. u V1lZ1 cnm ev1LA1a e e emmı- yaya verı eceK: ıue enn 1r ısını °"' 
A ı · k k li?tme muamelelerine dair olan kanun - ımızın r oıııı esme m vaze erı gö yüzüne Ç1 tı. ressamlar Manisa hnlkevinde 21161938 gayet enteresan komanterler nqretmek- yetli olduğu söylenebilir. Tatareskonun manyanın Tunadak.i Filotillaauun takTf. 
imparator, daha iki gün evvelin- projesini, Kamutay .on bir toplantısında d k d d tın k .. ere tedirler. Bu mülikatm Balkan ,-anmada· vazifesi. hem politik hem de ekonomik yesine aarfolun.acakbr. 

aen hazırlanmış saltanat çadırına kabul etmiştir. en ny sonuna a ar evam e e uz ı 
girdi. Satın alınan lzmir telefon tesisatının bir resim sergisi açılmıştır. ------

Av •• Burada üç gün devam ede- satm alma mukaveksindeki şarllara 3 - Halkımızın havaya karşı korun- Sancak da~ vası ve Fransa 
cekti. göre teslim mukaveleleri ile bu mukave- ~:1 hususunda bil~ .edinmeleri için 

ilk b - ak - t" k leden d~an hak menfa.at ve vecibelerin evımızde 11/6/9'38 tanhınden itibareJ1, 
av ugun ~m us u ve a - "'6 ' b" k ı d 1 b , • ı·v · d 1 cak yerine getirilmesi w telefon tesisatının ır urs açı mış ve crs ere aşıan'1'11Ş· 

tam serın ıgın e yapı a tı. . H ı.-fta rt · ·· ı · t 18 
v: 'f v fenni «ekilde '"letilmesine y:ırıy,acak bil- tır. er mı cuma csı gun en saa 

ası , yol yorgunlugundan çadı- · :;- ~ d ilin k 1 b d sl b··ıün 
d. · _,_ 1 tün muamele ve teşebbUslerin ifası Na- c ver c le o an u er ere u 

rında inlenırken saray u~lan da . . . . lmak yu...U-lar gelmelidir 
be be "rd'kl • 'ki d b fia vekiliniıı kontrolü. albnda o üze- ·~ · 
. r.a r geti ı hent l~feyı ler. en ~- re, Posta, Telgraf ve Telefon umum mil- 4 - Halkcvimizin sosyal yardım ko-

şııu ormanın mu e ı yer enne go- .... v.. • • • • 1 f tunun teşebbüsile açılacaf,'1 evvelce bil-
türüyorlardı. durlugune venlnuştir. lzmır te e on ser- . . . . 

. visi umum müdürlfiğe bağlı bir müdür- dinlen kimsesız kadınlar tarafından ya-
Bu geyıkler buralarda ve yanla- 1 .. k t .t.. d ·r _..ı.1 ktir pılacak Türk el emekleri satış mağazası 

- d b' "be • · u araun an ı a euı ece . 
rın a .. ırer no tçkı, ıdmpaberaktlor~n avka Nafıa vekili 938 ilkteşrüı başına kadar pek yakında açılacaktır. Bu mnğazada 

"Türkiye ile dostluğumuzu takviye 
edecek şekilde anlaşalım.,, diyorlar •.. 

çıka;agı zamana a ar etilece - İzmir telefon F~ şimdiye kadar el i~erini .satmnk istiyenler 30 II.azirana 
lerdı. ~ la karar tal' tlanndan U knd.ıir Halk:evi sckreteili[.tine mUro.caat 

mer ,ı. o n ve una m -
imparator, at üstünde ve maiye- nasi ördüklerini tatbik etmeğe mezun ederek i'.:lcrini bir makbuz mukabilinde 

Suriyeye gelince oradan çıkmağa niyetleri yoktur. 
tindekilerle beraber ava çakbğı za- oW:k~dır. Ancak Izmir telefon idnre- teslim etmelidirler. 
man verilecek iıaretle geyikler birer sinin abonelmnden tesis, nakil, tamir ve 5 - Evimiz bahçesinde her hafta cu- \ 

Suriyeyi bir Fransız dominyonu yapmak istiyorlar ••• 
birer salıverileceklerdi. O zaman saire için alacağı bütnn bedel i.icret vef martesi günleri saat 21 de karagöz oyu~ . 
başlıyacak. olan bir takip, av zevki- anslar b kan eşri ~· d ı nu oynatalmaktadır. Bu oyuna bütiln Pans (M. H.) - Burada çıkan cRe-
ni verecekti ~;' ' . u unun n kllın .en yurddaşlar davetlidir publib gazetesinde cEditb Brican> im-

. ıtibaren hır ay zarfında Nafıa ve etin- · · ı qağıdak.i -'--·-
Nihayet av başladı. oe tanzim ve icra velcllleri heyetince tas- 6 - 29/6/938 çarşamba günü sruı.t :18 zasıy e . yazı ~br : . 
Alkışlar ve yaşa .. Sesleri arasında dik olunacak tarifeye göre alınacaktır. de sosyal yardım, ve saat 17 de Halk cMalUıııdur ki bu . Sa.nc:ak meae_1':'1 

Vasil yanında Hıristidi ve maiyeti y . "'-~~ 1 . .,ri;~;,1 .. w • • ka dersaneleri ve kurslar komitelerinin haf-J· Letbaht F ra.naız - Surıye muahedesmın 
em \aCl.le enn , ............ uge gırmesıne - b · ticeaid · Mczk"'- uah d b · 

olduğu halde, salıverilen bir geyiğin . . talık toplantılan vardır. ır ne ır. uc m e e, ır 

d 
dar eski tarifeler mer'i olacaktır. ı cSu · Mili . . · d' 

arkasından atını koştur u. lzmir telefon müdUrlUğünün varidat devamlı tnmir ıru:ı.sraflarile 938 mall yı- , .. n;e eti>_ far~esıne isb~t e ıp 
G 'k k v Jari . . bed ll . k f fuzulı olam bır Suriye devleti yarat-eyı ormanın sı agaç ara- ve masrafları, Posta, Telgraf ve telefon lından ıtibaren satm alma e en çı - k. • • • 

sında kayboldu. umum müdürlUğü bütçesinin varidat ve tıkdan sonra kalan kısmı, lzmir ve diğer 1 ma la. A~pa ~t.asının bıze bır ~ç 
Tazılar peşine saldırdılar. masraflarile kanştınhnıyarak, bu büt-lşehir dahili, şehirler ve memleketler mahdut numuneauu arzetmekte oldugu 
Vasil ve maiyeti de biraz sonra çenin varidat ve masraf cedvellcrinde lnrası yapılacak telli telsiz telefon, radyo, ekalliyet ihtilaflaruıa kapıyı ardına ka-

orman içinde kaybolmuşlardı. Izmir telefon idaresi başlığı altında ayn televizyon ve benzeri fenni tesislerle I ~n~ :'"ÇUllfbr. Fakat. buradaki ~et 
Ağaç altlarında yer yer davul ses- ayn kısımlarda gösterilecektir. bunlar için lüzumlu olan daire ve bina-ı ıhtilaflan. Osmanlı boyundurugunun 

eri yükseliyordu. Imıir telefon idaresinden alı.nacak va- lar, satın almaya, ve yapılmaya ayrıla- i uz~n ~n ~ba~et içinde bırak.mı! ol-
Halk, imparatorun avdan dönüıij.. ridattan maaş, ücret, idare işletme ve cakttr. dugu milletlenn aıyaai olgunluktan ioab.· 

Halk masa·ııarı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muradına ·nail olan dilber 

Y ann sabah geleceğim, dedi. almak için lstanhula kadar gidece-
Gece oldukta havuzdan gemisini ğim. 

çılcartb. Konakta bulunan qyalannı Babası izin verdi. Annesine de: 
gemiye taşıttı. Cariye ve kölelerini - Bana yol gözüktü anne hak-
de geceden gemiye yolladı. kını helal et. 

Sabahleyin evinden çıkb. Köprü- Diyerek saraydan çıktı. Bir gemi-
ye doğru yollandı. Şahzadenin bü- ye bindi. Böylece yola çıkb. Aylarca 
tün gece içinde yatarak aabusızlıkla gittikten sonra nihayet lstanbula gc-

rum ol malan do)ayısiyle bir iştidadı ıa· ni, bir Fransız • Türk • Suriye dostluk 
raz çevresine ginniş bulunuyorlar. muahedesine müncer olacak umumt bir 

Bu Suriye devleti. Şam panarap bii- müzakerenin çerçİTMİ içinde tetkik et
lc.ümetioe. Dürzü. AleTi. Türk. Y ahud.i. mekte mutabık blmq olan Paria n ~ 
Ermeni. Çerkes gibi muhtelif milletleri le.ara arasında görüpneler teklinde nld 
teslim ediyordu ki. bunlann içinde, Fnın- olmaktadır. 

aanın. ehliaa.liplerden heri mümtaz hl- Ank.arada anlqdmalctadır ve Suri:re-
misi olduğu hıriatiyanlar ela vardı. de de anlqılması llzundır ki. Türk mil• 

Bunlann çoğunun. kendilerini müda- liyetçiliiinin menfaatleriyle Suriye mi• 
faa edecek bir cAnavatan> ı yoktu. liyetçiliğinin menfaatlerinin tdifi anc.k 

Fa.kat 70. 80 bin nüfualu Sancalcta Fransarun Suriye mevcudiyetiyle kabil· 
Araplarla bemen hemen müsavi bir va· dir. 
ziyette bulunan Türklerin bir anavatanı Binaenaleyh. bütün s....c:.ıc meaeleaial 
vardı. Fransa Şaınlı Suriyelilerin lcarp- ortaya çıkaran. Türk.iye ile aramm bos
suıda gerileyince Kemal Atatürk tebaa- malt tehlikesini aızetmit olan Te bW. 
lannın lıimaycaini artık klfi derecede te- balclanmızı. kaybetmekte olduğumuz lııir 
min edilmediğini düfÜndil TC Sencaim • · müdafaa etm "e mochur ecl.-
iatiklilini talep etti. Bundan eouraki arazqı eg 

. bu mCf\ll'D F ransu • SuriTe mu.ahedeli 
merhale ılhak. olurdu. Mandater Db• ~- --''L l-------'--'- ~--''L I 

L d' h• • d' _ ..ı"I Ul90~ O UlllDllllUUIQlr T9 uwaıA O anml-
~· -.en .• ~yesme .. teT ı eaıae~ yer· yacaktır . 
len. yanı Suriye Te Lübnanı - mudafaa Mulı f'-'-- • d--L . ı-L-

v a azaıannı t:TI1Ate etmif 01a.-
etmege mecbur JcıJdığı Fransa. buna mu- .. aLalil . cı___ b' . 
Lal E • LI__ A_L __ il --L-- gumuz en ...-.u penaıa IZlllJDe tel"" e et etti ve na..at l"Ul&Alfll e ;,- ....... .- LecJ . 
da bahacttiğiıniz anlqmayı altdetti. iL emeyız. 

-7-
Bunun gibi. imparatorluğumuzun yol• 

lan için çolt büyük ehemmiyeti haiz ol• beklediği mezarın bapna geldi. O- lerek billur köşkün önünde gemisini Halbuki intihabat ihtilafı alevlendir-
na: demirledi. miştir. Müntehipler Sancaktak.i etnik 

- V alidcciğim, bu sefer doğru şma albn pmdanla gWnÜ§ pmdan - Geldim, gidiyorum.. işte ge- Sultan da her gün pençerenin ö- gruplardan birine yazılmak mecburiye- orada sekiz asırdan heri tesia edilen bir 
söyliyeceğim, şimdi bu altın köprü- koyacak.mıpın, öbür ucuna da bir mi, işte İstanbul, pupa yelken .. Beni nünde sevdiği şahzadenin gelmesini tindedirler. Mecliste temsil, muhtelif nüfuzun te~aşuunu ve ... Petrol tedarik&-

'---~ d" · d' • ki d tamızı temin eden esaslı mevltilerimizi d• nün bir tarafına bir altın şamdan bir mezar JUlZClınp ın ın mezara gire- seven peşimden gelir. be iyor u. Nıhayet onun geldiğini grupların elde ettikleri reylerin nisbeti· 
tarafına da bir gümüş şamdan di- cekmişsin. O da o zaman kalkıp ae- Diyerek acele gemisine koştu ve görünce çok sevindi. Şahzadenin gc- ne göre tayin edilecektir. Sancakta Türk terkedemeyiz. 
kersiniz, köprünün öbür ucuna Ja nin yanına gelecek ve yüzünü sana yelkenleri açarak Hindistandan ay- miden sandala binerek köşke doğru nüfuzunun tefevvuk.unu daima iddia et- Bu mevkilerin terki bütün Afrika İdi" 
bir mezar yaparsınız. Şahzade diri gösterecekmiş. nldı. lstanbulun yolunu tuttu. Şah- geldiğini görünce hemen bütün ca- ~ olan Anltara, müddea.smı raklcıımlar paratorluğumuzun yıkdmasa demektir .••• 
diri mezara girer. Ben de baş ucuna Şahzade de bunun üzerine: 7.ade hemen mezardan fırladı. Sahile riyelerini istik.bale gönderdi. ile ispat etmeğe çall§mak.ta ve Arap tab- Çünkü Şam hükümeti, Fransaya kalll 
giderim, orada beni görür. - Anneciğim, dedi. Ben onun koıtu. Bir de ne görsün, gemi dur- Kendi de en güzel elbisesini ge- riki.tçılar da, ahalinin geri kalan kıs- bütün Arap devletlerinden bir blok ter 

Kadın hiddetle kalkıp saraya dön- uğruna öyle yalancıktan falan değil, madan gidiyor. yerek şahzadeyi karşıladı. Yukarı ka- mından antitürk bir blok te~kil etmeğe kil etmek için bizim oradan gitmemid 
dü. eğer isterse sahiden de ölürüm. - Eyvah valideciğim .. Ne ettim- ta çıkararak odasına aldı. gayret etmektedirler. Entrikalar, çarpı~ beklemektedir. Ve bizim mirasımıza sös 

Haaılı: Dediği olsun. Tek yüzünü bir ker- se ben kendim ettim, kabahat benim- Şahzade: malar olmuş ve kan a]nruştır. intihabat koyan ve tarafımızdan terkedilec:ek 
Şahzadeye: recik daha göreyim. dir. Bu kız kaptamn haremi değil, - Ey sultanım, dedi. Bana bu muamelderinin tatili }Azım gelmiı ve mevkileri kolaylıkla elde edecek olan f'J 
--Oğlum, dedi. Kızın yüzüne gül Ve böyle söyliyerek köprünün benim lstanhulda billur köıkte gör- kadar cefa ettiniz, yazık değil mi~ Suriyedeki yübek komiserimiz M. Dö veya bu bir büyük devlet. Şam hükü....-

dikeni babnı§.. Sürtük bundan huy- sağ tarafına bir albn §Bmdan, aol ta- düğüm kızın ta kendisidir. Erkek kı- Hiç insafınız yok mu) Martel idarei örfiye ilan etmiştir. Aske- tine bu hususta. memnuniyetle yarcı-
lanmıf, kalkıp gerisin geriye evine rafına da bir gümüı prndan koydu. yafetine girmiı ve ta buralara kadar Sultan da: ri otoritenin prestijine karşı gelen bir edecektir. 
aönmüı. Yanına gelmemesinin scbc- Öbür ucuna bir mezar kazdırdı. içi- gelmif olan da odur. - Siz de geminiz ile ilk önce bu- halkta intizam derhal avdet etmiştir. Girişilıniş olan müzakere : t - 8di 
bi de itte bu imi§. ne girdi. Annesi ile de kıza haber Diyerek ağlamağa ve dövünmeğe raya ge]ip benim kalbimi ateşe yak- Ve hadiselerin bulandırmış oldukları Türkiyeye bağlayan asırdide dostluitd' 

Şahzade çok üzüldü. gönderdi. baıladı. tıktan sonra bırakıp gittiniT.. Ru re- Fransız - Türk münasebetlerinde bir de- takviyesine, 2 - Suriyenin, bir fa,.sl 
- Ey valideciğim, şimdi ne ya- - İstediklerini yaptım, mezara Sonra padişah babasınin yanına va mı idi.. tant hasıl olmuştur. Şimdi müzakereler ittihat yerine, Fransanın himayui altır 

f'Bcağız, diye sordu. da girdim, onu be~diyorum. gitti. Ellerinden öptü. Deyince, şahzade: yapılmaktadır. Bu müzakereler, bir ta- da bir'fcderasyon olmasına. kısacası. bir 
Kadıncağız da: Kız da: - Muhterem babacığım, dedi. - Aman sultanım dedi. Cür- raftan erk~nıharbiye görüşmeleri şek- F rtmsız dominyonu olmasına münceT ol• 
- Evladım, dedi. Köprünün ba- - Yarına kadar orada beklesin .• Bana izin veriniz biraz deniz havası müm büyüktür. Kusurumu affedin. linde ve diğer taraftan Sancak meselesi- malıdır. 

ı b ·ı ate• etmege Jı::aııcı:-mı ' anca ı e ... 



YENi ASIK .SAHiFE 1 
---~ 

Çocuklara flika .ve 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................... 
• • 
~ SİYAH ~ Coe - Luis - Şimer g 

Tayyare i 
,• 

IRKIN . . 
iNTiKAMI MAÇIN aydu 

Los Ance1os civarında, Nevhaldeki bil-, 
yUk bir köşkün mükellef salonunda top

lanmış olan bir çok arkadaş, bir kaç ay
dan beri biltün Kaliforniya ve Amerika
yı heyecan içinde bırakan bir hadiseden 
bahsediyorlardı. 

- Siz bu mesele hakkında ne dersiniz, 
mösyö Tomml Spenfild.Sizin fikrinizi 
cidden öğrenmek isterdik. Çünkü sizin 
gibi meşhur bir polL'> hafiyesinin bu es
rarengiz hi\dise hakkında, her halde en
t.cresan bir fikri vardır. 

Bu sözlere muhatap olan genç ve yakı
.şıklı adam sadece cevap verdi: 

- Azizim Bob Sidvud, ben de sizin 
gibiyim ... Bu hadise cidden hnrikulfide 
bir şey .. 

- Demek siz ... Siz Spenfild hiç bir şey 
bilmiyorsunuz.. Sizin gibi büyük bir po
lis hafiyesi.. 

Polis hafiyesi onun sözünü kesti: 

- Hayatımı tehlikeye atmak icap etse 
bile, bu esrarı aydınlatmak yolunu buln
cnğım .. Fakat itiraf edeyim ki, bu çok 
gUc bir ic::.! 

Bob Sidvud biran sustu, sonra şöyle 
dedi: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zenci boksör babasının ve b ·· ·ün 
ırkının intikamı için döğ ·· şmüş 

:P<'~lım~ 

Şimellng, maçin reklfunlan ve 
Coe Luis (Coe Luis, gözlüklerinin 

maçının neticesini gö-
:ı. Hadiseleri gözden geçirelim .. Bir kaç .. ..__ .. ,.......'-'--......... .-;.;..~~··--.c .... .-

' ·danberi, bütün KaUfomiyada çok mü- Tcksa.sto., buğday tarlası içinde, adeta denizde yiizer gibi yuvarlanan bu 1dlçü1e 
hlm sırkatlar vuku bulmaktadır .. Hırslz vavru flC kadar mesud değil mi? Onu tanımadınız mı yok.sa ..• Nasıl tanıw.azsı- bu, onu bir boksör yapmağa kafidir. 
veya hırsızlar her bahceli hüyiik kösk- mz ..• Dikkat ediniz ... Şirley değil mi? (!örüyorsunuz ki o da büyiiyor ..• Artık Yumruk yiyerek boks öğrenen Coe 

Je-ri intihap ediyor ... Bahcenin etrafında- ..!::çük bir bebek olmaktan çoktan çıkm~cıtır .•• -====-<=---~-"""'-------- Luia 0 kadar iyi oynıyor ki, bir gün ken-

ki kapu ve dıvarlar da en küçük bir iz az gürültü yapmağa çalışarak ~Uratle Haydut Tommi Spr.ns!ildi görrnUş, ona disini bir boksör antrenörü göri:vor, hay• 
bulunmadığı halde köşkiln kapılan üze- uzaklaştı. atec:: ediyordu. ran oluyor ve onu ortaya atmak istiyor. 
rinde izler var .. El izleri namına bir şey S nsf"ld 1 ,__1 kt . . 1 •• Bir kurşun sonra bir ikincisi, polis ha- Bir zenciyi bok.ör yapmağa te~ebbüs .. . . pe ı ya nız lUl ınca, n nsın .rnş-
gormek kabıl değil.. Her defa!'lında mil- k .. il 1. ıu kl t fiyesinin kulaklarında vızladı. etmek oldukça cesarete bağlı bir i~tir. 
h. bl h ıJ • ıl f ·n ri b . un çevre ıyen parma. ı arı ac 1 ve Coe Luia - Şmclia marı, iki kuvvetli F- '--t antreno .. r aldınnıyor ve ilk olar-'-
ım r ırsı - yap ıyor ve aı e ır hah d ki . en] . ti . tl d Bunun üzerine Spcnsfild derhal yere - y ıaa ~ 

çe e cım enn zerıne a a ı. d b '- b b b '- 1 C L türlü bulunamıyor.. · yatarırx otojirin arkasına saklandı ve ce- boksörün çarpışmasın an aşıı:a, eyaz Tim ismindeki ir oıı:sör e oe uis ara• 
Sonra gizlenerek otojirin yanına yak- b k ve siyah ırk arasında bir mücadele ına- ınnda bir maç tertip ediyor. Bu maçta 

Tommi Speruıifild arkadaslarının 1 i . d h" k' . b 1 dı binden kocaman bir ta anca çı ardı . 
.. 1 . ladı aştı ve çın e ıç ımsenm u unma - fi d d hiyetini alm11tır. kazanana 5 dolar verilecektir. 

9ôz erini tamam : • k t t• . l . . di Sonra, kendisini k5. erece e müsel-
~ına :.anaa ge ınnce çıne gır . d B .. Am -''- d- 1-· 1 o a .. cı' M h . dild•W• "b" . k 

E t, h yd tı h d d h1 !Ah hissedince, "izlendiği yer en cıktı ve ugun, erııı:a ıuu m yon ... en açı, ta mın e ıgı gı ı, zencı aza• 
- ve a u an veya ay u a ç Bilytik b 0 ihti ld · 1 k b0 r-- Ç nlc k dil nih bir :ı:aman hiç kimse görmemi~tir. Nere- d ır ma e gız enece ır yer yerde sürünerek demin gibnek istediği bayram yapmaktadır. ü ü en . erin• nıyor. S dolan alıyor. Fakat o, . ayet 

den çıkıp girdikleri rnaHlm olmadı~ı gibi ~ra ı. yarığın yanında gördüğli gayri sarih bir den olan biri, bir beyazı mağlup etıni~ bir sevinç içindedir. Çünkil bir be-
en kilçilk gilrllltil dahi duyulmamıcıtır. Dı.şandan gelen bir gürültü onu ürperl- gölcteye doğru ilerlemeğe başladı. tir. yaz adamı dövmüş ve babasının intika-
Bu adamlar tercihan altın, mUcevh:rnt, ti. Bunun 'Üzerine derhal oilot mevkiinin Nihayet durdu ve hnfifce doğrularak Bu, onlarca bir intikamdır. Çünkil ırk- mını almışbt'. Bundan sonraki maçlann-
gUmUş takımlar ve nakid paralar çalıyo:-- vanında bulunan büyük bir sandığın ar- nişan aldı. Tam ateş edeceği sırada hay- çt milletler gibi Amerikalılar da :zencileri da da üç dört sene gibi kısa bir :zamanda 
Jar.. 'tasına gizlendi. dudun yeni bir kurşunu şapkasını dele-- kendilerinden aşağı görürler ve onlan yirmiden fazla galibiyet kazanan Coe Lu-

B. b' "1 ki k t k t• S f"ld sUr tl er tt ilk fıreatt.a cdövmeğe> kalkarlar. cLinç~ is nihayet bugu .. n bet' kategoride dünya alkı• koptu. Aynı alkı. Luis irin de tcı:-Salondakiler uzun müddet dü~ünceyc ıraz sonra ır go ge ya aşara o o- re geç ı. pens ı a e Y e ya 1. ,, ,.. 
daldılar.. lire tırmandı. / Tam zamanıydı. Müthiş bir yaylım kanunu, :zencilere tatbik. edilen en feci f8mpiyonu olarak son zaferini temin et- rarlandı. Bu seremoniden sonra, Ameri-

. u · d p 1· h r· . bı"r ı· .. '-eı•cedir. Coe Luis, bir beya7ı mı·· bulunuyor k d ki b .. t.. b .. ··k 1 ·d ed Holivudun meşhur artistlerinden olan Polis hafiyesi bu adamın yüzilnil gör- ateşı zerın en geçti. o ıs n ıyesı ye- ,,ıı: • .. · a a u un uyu maç an ı are en 
· d k ld d 1 d d v cn°ng ... te döverek hem bütün ırkının in- Bu .. yu··1- harpten 0'

0 nce de b--'-a bı·r zen h- '- A t D h ·k· b '- -..r.. Mis Dolll Vatson lçinl çekerek dehşet me~e muvaffak olamadı. Adam arkasın- rın en ımı ama ı ve ıay u un agır " ıı:. .,...._ - aiem r ur onovan er ı ı oıı:.soıu 
içinde mınldandı: •.fa Spensfildin gizlenmiş oldu~u sandıi!ın ağır kendisine doğru ilerlediğini gördU. tikamıru almı~ oluyor, hem de babası· ci bokBör Cak Conson dünya pmpiyonu de dürüst bir mücadelede bulunmnlanna 

Ben trafı hah l i1ın•~ b" iclne bUylik lfü paket attı Sonra hareket Bunun Uzerine artık bllatereddüt hlç nın .. z~nci boksör, bu intikamı esasen idi. Fakat zenciler bu adamı Coe Luia sü1'ônetle habrlatb. Seyirciler heyecan, 
krkkte ~ e ~ e = b ~ ır ettt · nişan almadan, ateş etti. Bir çığlık yUk- b~ka yerde alamazdı. Çünkil Amerika- kadar .evmiyorlardL Bu da zencilerin ve helccandan nef~ bile alamıyorlardı. 
,. o ruyoruın. e Y aşıma . leli h d t kıld s-~..ı:1d da bir zenci, yumruğunu anca.k ringle Coe Luise beylllardan kendilerinin i~ Ringin etrafını çeviren 80.000 ki§i derin 

dönmekten korkuyorum.. Buna ra"-en Otojir hemen hemen şakuli bir hat se. ve ay u . yere yı. . ı. .1-"= • .LI..")" 

ö"·' b t kta k k h gUrUltU kullanabilir, o da yine sonradan linç tikamını alan adam olarak baktıklannı bir sükut içinde idi. Fakat büyük maçın 
sizleri terketmem llzım, çünkU yarın üzerinde havalandı. ır uza n. çe ınere • ıç yap-

d d d tan il d doğ edilmek tehlikesi içindedir. göstermektedir. ba!'l,ladıg" mı ilan eden Gon"' ile beraber E k nd tmam i edi p Us hafi ini f 1 h tc d.. .. ma an yeru en yer e ya v cu a - .. 
r e en ya cap yor.. 0 yes en aza ayre uşu- il .. J<l ğ b t d F k h * ŞMELING NE DiYOR> müthi~ bir bağnşma, ve bir haykınoma 
Sinema yıldızı so··.n; .. u bitirince, polis ren -y, motörün hiç gilrültü yapmama- rud ds ru enme eld'ğ~ a ı. a at, ··1dayil- B d 1 A ik d Ş 1 L .. ~ d y- u tm yanına ge 1 1 zaman, onun 0 _ undan ye i sene evve, mer a a- Nevyork (A.A) - me ing - uis koptu. 

hafiyesi Spensfild nazikAne bir tavırla sıy 1• ğünü gördü. ki F or<I otomobil fabrikalanndan birinde maçı biter bitmez höcreeinde kendisini tık dakikada maçın nasıl neticclene-
ona şu teklifi yaptı: - Şimdi meseleyi anlamağa başlıyo- v çalışan baba • oğul, iki zenci vardı... ziyaret eden gazetecilere Şimeling §U be- ceği hakkında hiç kimsede bir kanaat 

- Kurşun hedefine isabet etmiş. Dog-
- Sizi evinize otomobilimle götürme

rnl ister misiniz, Mis Vatson? 

Giizel aktris gülümsiyerek bu teklifi 
kabul etti: 

- T*kk.Ur ederim Spensfild zaten 
sizden bu teklifi bekliyordum. 

Genç kadın bu sözleri güler yüzle söy
ledikten sonra hemen ciddiyetle ilbe 
etti: 

- Derhal gitmek llzım.. ÇUnkU.. 
Fakat poUs hafiyesi şimdiden dostları

nı selamlıyaralt kapıdan çıkmıştı. Genç 
kadının, mantosunu giymesine yardım 
etti ve biraz sonra ikisi birden, polis ha
fiyesinin şık otomobiline bindiler. 

Bizzat Spensfildin idare ettiği otomobil 
Los Anceles istikametine doğru yol ala
rak biraz sonra buraya geldi, bUyUk şeb
li geçti ve vasi bahçeli gfü:el bir malikfi.. 
nenin önünde durdu. 

Polis hafiyesi otomobilden inerek, meş
hur sinema yıldızının inmesine de yar
dım etti. Tam bu sırada genç kadın hafif 
bir dehşet çığlığı kopardı, çehresi sapsa
rı kesildi ve ayni zamanda Tommi Spens
filde parmağıyle bir yeri işaret etti. 
Polis hafiyesi, bahçenin gölgesmde ağaç
ların altında yarı gizlenmiş bir halde bu
lunan, siyah boyalı küçük bir tayyare 
E!<irdü. 

Spensfild biran hareketsiz durdu. Son
ra, şöyle dedi. 

- Bahçenizde gördüğünüz bu şey bir 
tayyare değil bir otojirdir. 

I<ocam.an pervanesinin ufki kanatla
rına bakın. .. Belki de, aylardan beri gü
:tcl I<aliforniyayı soyan haydut karşısın
da bulunuyoruz. Sizin evde bulunmanıa
nu•:dan istifade etmiş.. Siz de erken dö
nünce, onu işte böylece tam faaliyeti es
nasında yakalamış oluyoruz. Otomobil 
kullanmasını biliyor musunuz, Mis Vat
SOn? 

- Biliyorum mösyö Spensfild. 

}) - Çok iyi, haydut bizi henüz görmedi. 
erhal otomobilimle Los Ancelosa gidin. 

'.Dostum olan polis müdürüne gördüğü-
n .. 
buz şeyi anlatın ve ona bir kaç polisle 

Uraya gelmesini söylersiniz. Ben de bu 
0 tofü-taYYare ile meşgul olacağım! 

Polis hafiyesile genç kadın el sıkıshlar 
\'e sinema yıldızı . mümkün oldui!u kadar 

rum. 
Diye mınldımdı ve uzun bir sUkO.ttan 

sonra şByle dedi: 

- Hiç süphesiz bu asrl haydut beni 
inine götürilyor. Umid ederim ki bu pek 
uzakta değil. 

rusu yazık. Böyle müthiş bir haydudun Adam, orta ya~lı idi. yanatta bulunmuştur: yoktu. Nihayet bugüne lı.:adar görülme-
o~.lu h~nuz·· on yedı0 ya•ında 1°di. Ve Dah b 1 b laınaz bo"brek . l b L l ağzından, polis hiç şüphesiz bir çok bakla " - .. c a maç aş ar aş - mış o an ou maç annın en ıansasyo-

çıkarobilirdi.. Herhalde Sierra Nevada güçlü kuvvetli bir delikanlı idi. ]erimin hizasına müthiı bir yumruk ye- neli başladı. 
Fabr1°kada onun bu kuvvetı0nden isti- d 0 San d • t k d. l a· ·ı_· • k 1 d"k L · da bulunuyoruz. Los Anceles veya Nev- ım. cı an sanıye erce en ıme ge e- ır ıx:ı sanıye ez e ı ten sonra. u .. 

fade etmesinı· bilmi-lerdi. En agı· r i•leri m d 0 Yal ız L · · h n vazı0yeti0 Al ·· · b 0 k 1 "b0 t ld hale nasıl döneceğim? .. ır e un. n , uısın eme manın uzenne ır ap an gı ı a ı ı. 
Luis Cozef Bano ı0smind-'-ı" bu çocug·a k d • k 0 dd tl 0 k •elerle ba K d' · l _._.t bu) Ş Polis hafiyesi otojiri görerek mırıldan- ~ avra ıgıru ve ço şı e ı ro... - en ını top amıya vaıı:ı amıyan me-

Otojir, bir kaç dakika müddetle da- dı: gördürüyorlardL na hücum ettiğini hahrlıyorum. Maç ne- lingi şiddetli bir yumruk lk)rUi altına aldL 
ha, sessizce ilerledi Nihayet, hareketin- _ Bu garip tayyareyi idare etrneğe Oğluna çektirilen bu eziyete babuının ticesinin benimle Luis ara.sınd~i kuvvet Bu hücuma karşı tabiyesini yapaımyan 
den bir saat sonra yere indi. • çalışacağım.. Fakat gündüzü, yanı ha- yür~ği dayanamıyordu. Nihayet, bir gün nisbetinin bir ifadesi olduğunu zannet- Şmelingin üstelik bir de zencinin yum-

k b ha • • · ustl\baııya gidiyor, bu halden l'İklyet ·yorum ki d 1-' d h ti. t '-d" tm • 1 Soğu ir va poli'I hafiyesını tit- vanın ağarmasını beklemem Uz.mı. mı · nı arın aıı:.ı e şe ax: ar e emıı o -
retti. Hava ağardığı zaman, polis hafiyesi ediyor. Luis ile üçüncü bir karıılatmada bu- duğu görülüyordu. Zencinin bu sürekli 

-Aman yarabbim .. Ne soğuk.. Ne so- kayalıklar arasındaki yarığa girdi ve bir Ustabafl: lunmak için elimden geleni yapacağım. ve korkunç yumruklarından sıynlmak 
ğuk. .. Her halde yüksek bir yerdeyiz, müddet sonra, elinde bir sürü mUcevhe- - Ne demek istiyorsun, diyor, ne Bokstan çekilmeyi asla hahnmdan ge- isterken, çok müthiş olan solunu böb. 

hakla tik"yet edı"yo-un". · · ro > 1 · h 0 d 0 B A d Ş ı· · çünkü dereceyi hararet bir hayli aşağı .. rat kutuları ve küçük .!landı.klar bulun- " .. r çınruyo m. re en ızasına ye 1• u an a, me ıngın, 
Spensfild haydudun otojlrden indiğini dt•ğu halde dışanya çıktı. Barro bahar MAÇA AiT TAFSiLAT dü,müş olduğu feci vaziyeti hemen kav• 

gö,.dü. Ayak sesleri haydudun uzaklaş- Haydudun aylardan beri çaldığı bütün - Şikayet etmiyorum, diyor. Hiç ot- Maçtan evvel yapılan tartıda Şme· rıyan Luis var kuvveti ile hamlelerini ya-
tığını haber verince, polis hafiyesi de kıymetli eşya bu esrarengiz ind.eydL mazaa oğlumun yevmiyesini biraz arbr• lingin 87,4 kilo, Luisin 90, 1 kilo ağır- parak kroşlerini gözle görülmiyecek de
yere indi. Spensfild bütün bunları otojirdeki bü- sanız.. lığında olduğu tesbit edilmittir. Buna recede süratle indirrneğe devam ediyor-

Spensfild gizlenerek haydudun gittiği yük sandığın içine yerleştirdi ve çabu- Bir zenci, bu kadar büyük bir küstah- nazan her iki boksörün de antrenman- du. Buna karşı, Şmelinıı yan baygın bir 
yeri görmeğe çalıştı fakat bir şey göre- cak bu korkunç yerden ayrıldı. lıkta nasıl bulunabilir> Ustabaıı kızıyor larda birkaç kilo kaybettikleri anlaııl· halde sadece mihanild hareketlerle kont-
medi. Otojiri idare etmesini iyi bilmemekle ve zavallı cbaba> nın suratına bir tokat maktadır. re etmeğe çalışıyordu. Bu sırada Luiı 

I indiriyor. Lw0s Cozefim bab••1 bu tokata M tın '- • • A Ame ··th· l k l '- • __ ,_ Etrafı büyük kayalarla çevrilmiş bir beraber sırf zekası sayesinde Nevha e ... açı seyre e& ıçın vrupa ve - mu ıı so unu te rar tam o araıı:. uıaoet 
meydanlıkta bulunuyordu ve gölgelerde gelebildi. mukabele edebilecek bir 'kuvvettedir. rikantn muhtelif yerlerinden birçok me- ettirdiğinden Şmelinır yere çöktü. 80 
ancak, gilçlükle bir yank görünüyordu. Orada kendisini bUyük bir tezahüratla Fakat edemiyor. Çünkü, biliyor ki be- raklılar gelmiştir. c:Hamburg• transatlan- bin kişinin alla, ve sevinç gürültüsü tarif 

Polis hafiyesi: karşıladılar ve artık ona, hakikaten yaz bir adama vuracağı bir tek tokat onu tiği ile Almanyadan 250 Alman gelmiş, edilemiyecelc bir ölçüyü buldu. Hakem 
_Bizim haydut şilphesiz buraya girdi. Amerikanın en bilyük poUs hafiyesi na- ölüme kadar sürükliyecek kadar fena bir cKuinıneri> de spor merakfoıı birçok in- altıyı sayarken Şmeling kalkb, fakat hl· 
Diye düşUndil ve bu yarığa doğru yü- zarile baktılar. netice doğurabilir. giliz ve Fransız getirmiştir. la kendine gelemediği belli idi. Luia tek-

rüdü. Fakat Spensfild, kendisine yapılan bil- Fabriklldaki bütün beyazlar onu der- Bu maç münasebetiyle Nevyorkta 30 rar hücuma geçti. Henüz bir buçuk da. 

d. hal dinç> ederler. öldüru'"nceye kadar b. yabancı vardı kik 1 k. Al · Fakat tam bu anda, karanlığı bir kıvtl- I tUn iltifatlara şu miltevazi cevabı ver ı: ın · a 0 mamı~b ı, man f8mpıyonu ye--
cım deldi ve bir tabanca ~esi duyuldu. _ Tesadilf neticesi!.. döverler. Nevyorkun :zend mahallesi olan niden yere yuvarlandı. Lakin çöktüğü 

Zekanıza güveniyor musunuz? 
Yerde yatan ve elini bile kaldırmıyan Harlen bir bayram yerini andırmaktadır. yerden birdenbire fırladı. Luis tekrar aal

babasının halini Luis Cozef yani bugünkü Zenciler bu e~iz muvaffakıyetten do- dırdı. Onun ealdınnasiyle Şmelingin ye
Coe Luis görüyor. Derhal ko~yor ve u,.. layı birbirlerini tebrik etmelttedirler. re kapanması bir oldu. Bu andan itiba-
tabaşının üzerine atılmak istiyor. Fakat Maça sahne olan Yanlce atadı 80.000 ren Şmelingin köşesi maça devam etme-
babası tutuyor. Yalvaran bir sesle: ki,i ile ağzına kadar dolmuştu. Saat 1 O a nin arhk man&.!tz olduğunu anladı ve 

Bazı §eyler vardır ki, insan biliyorum sanır, bilmez, aldanır. Onun y - apma oğlum, diyor. Onu döve- doğru ringin etrafını çeviren tribünlerde Mııxmaohon ringin ortasına havlu attL 
için, bir şeyi bilip bilmedig· inizden kat'iyyetle emin olmadıkr~ iddiaya k 

r- ce olursan seni linç ederler, öldürürler. elektrikler söndürülmüş olduğundan. Başladıktan 2 dakika 4 saniye sonra bü-
girişmeyin ve o malumatı başkasına vermeğe çalışmayın. N e şimdi ve ne de sonra sakın benim karanlıkta içilen binlerce sigaranın Jşığın- tün dünyanın alaka ile beklediği bu maç 

Bugu·· n kendi kendinizi hu hususta bir imtihandan geçirebilirsiniz.. k inti amımı almağa lcalkı,ma.. dan başka birşey görülmiyordu. nihayete erdi. 
Burada 1 O cümle var. Bunlar doğru mu, değil mH Bunu siz bile- Bu hadiseden sonra baba oğul fahri- Ringin etrafındaki koltuklarda meşhur Dünya pmpiyonluğu kendilerinden 

ceksiniz. Yanlarındaki cDoğru» ve «Yanlış> kelimelerinden hangisi kadan çıkarılıyorlar. Ve boşta kalıyorlar. sinema yıldızlannın yanında Nevjersey, alınamadığı için Amerikalılar Luisi çıl-
fazla ise onu çizin : Coe Luiıt nihayet kendisine bir İli bulu- Nevyork Pansilvanya valileri ve bunların gınca alkışlıyorlar, haykmyorlardL 

1 - Dürbün ve teleskop kullanmadan gözlerimizle gök yüzünde yor. Bu iş, yine kendi vücudunu başka- arasında ringe doğru yakla~maya çalışan Amerika sporunun matbuat erkana. 
görebildiğimiz yıldızların sayısı 5000 dir. (Doğru - yanlıJ) lannın, beyazlann hesabına işleterek imza meraklılan görülüyordu. Şmclingin maçı sırf yanlış tabiye yü-

2 - Yılan bir musiki aletidir. (Doğru - yanlı§) yapacağı ağır bir iştir. Bir tarafta son hazırlıklar yapılırkel\ zünden kaybetmi~ olduğu kanaatinde-
3 - Ağaçtan, makinalarda yakılacak benzin gibi maddeler çıka- Boksa çalışan amatör sporculat' var. diğer taraftan boksörlere eldivenleri gey- dirler. 

nlabilir. (Doğru - yanlış) Bunlarla dövüşecek ve onlann yumruk- dirilip bağlanıyordu. Bu sırada Amerika Luis, maçtan sonra kendisi ile görü-
4 - En fazla ya~ıyan insanlara İsveçte rast gelinir. (Doğru-yanlı§) lannı yeyecek birisi lazım. Bu i~ için genç boks sporunun büyükleri göründüler. Ve şen gazetecilere Şmelingin yumruklann-
5 - Beyaz bir tek ve basit renktir. (Doğru - Yanlıf) zenci delikanlısından daha eyisini bula- Şarkeyi Toni Galetsiyi, Dempseyi, Bar- dan müteessir olmadığına söylemiı ve 
6 - f~tanbul Türkler tarafından 1453 te alınmışhr. (Doğru-yanlış) ma:zlar. doku, Tunneyi, bu maçın galibini kendi- demiştir ki: cBen Almam bu kadar ça-
7 - Cani, adam öldürmek demektir. (Doğru - yanlı§) Coe Luis işte böyle amatör boksörlere si il~ maça davet eden Maka Beri, ve buk mağlup edeceğimi hiç sanmamış-
8 - Güvercinle kırlangıç birbirine çok benzer (Doğru - yanlış) tecrübe tahtası olarak başlıyor ve acemi fngiliz Fan halle ~ddetle alkışlıyordu. tun.> 
9 - Londraya karadan gidilebilir. (Doğru - yanlış) boksörlerin yumruklannt yiyor. Kendisi HerteY hazırdı. Hakem Şmelingi hal- Duhuliye hii.sılah bir milyon dolan 
10-Tür~ve~nupyanmküne~nd~~ (Dohu-y~a~n~lı~-~--d_e_h_a_f_if_~_r_tipm~~de~i ~ ~=k_a_t ~k~tak.~·~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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Nostradamüsün karısı Rozamond Uç talebe altışar ayhap-
bulmuştur. l 4 7 radyo istasyonu maçı 

nakletmi,tir. 
Büyük maç bittikten iki dakika ıonra', 

programdaki diğer maçlara başlanmıştır. 
Ağır sıklette Jorj Bercia 6 ravund üze• 
ıinden tertip edilen bu maçta 20 yaşın• 
daki Aleks Ketleri sayı hesabiyle, yine 6 
ravundluk bir maçta Los Anjelos olim
piyad §<lmpiyonu olan orta sıklet Kar
men Bart Kozkozayı keza sayı hesabiyle 
mağlup etmiştir. 

Kocasını hükümdarların 
hiddetine kurban 

sonsuz 
etmek 

ve merhametsiz 
iste yordu 

se mahkiim oldular 
Bucada Kültür lisesinde, direktör bay 

Haydan tabanca ve bıçak teşhiri sureti
le tasdikn me vermeğc zorlamaktan suç
lu Ye mevkuf Ahmet, Sahabettin ve Ze-

bay Haydar gibi haksızlığı, zulmü, ce
berutluğu, kini ıevmiyen, Türk yavru
larını ışıklandırmağa çnlı~an, onlara iyi
lik, yollarım telkin eden bir kimsey~ Ll-Çok azametli, kibirli ve yabancı 

bir Dük Nostradamüse: 
- Hangi ruhu davet etmek fik

rindesin} Diye sordu : 
Nostradamüs te: 
- Arzu buyuracağımz ruhu da· 

''el ederim l diye cevap verdi. 
Dük, böyle bir cevap beklemiyor

du. Fakat şaşırmamağa gayret ede
rek: 

- Karımın ruhunu davet eder
aeniz, memnun olurum l dedi. 

Nostradamüs bu kalabalık içinde 
mahçup olmamak için esrarlı kuv
vetlerinin hepsini de toplamak istedi, 
fakat kuvvetleri onun emrine itaat 
etmiyordu. 

Sihirbazın alından sızan 
damlalan geçirdiği sıkınbyı 
yordu. 

iri ter 
gösteri-

Nostradamüs, marifet olarak garip 
ve manasız seslerden ba,ka birşey 
yapamadı. 

Napoli hükümdarı da, bu halden. 
çok sıkı1dı ve utandı. Ne yapacağını 
§aşırmış bir halde, hükümdar Yolan
da baktı, sanki : 

Hadiseleri sırasiyle anlatalım: 
-24-

de bulunuyorlardı, çeşmeler: 
- işin mi yok küçük ve güzel 

bayan~ Kibar ve hükümdarlarla ba
şına iş ve bela mı açmak istiyorsun} 

1 «Haydi daha vakit var geri dön 1 
Kuşlar da: 
- Rozamond, gafil Rozamond l 

1 

kalbin neden böyle karardı}. Kocanı 
hükümdarların sonsuz ve merhamet 
siz hiddetine ne için kurban etmek 
istiyorsun}. diyorlardı. 

Rozamond, ne bu sözleri, ne de 
vicdnnmın seslerini duymıyor, kara
rım tatbikten vazgeçmiyordu.· 

kinin muhnkemelerine dün asliyeceznda 
devnın edılmiştir. Mahkeme salonu çok 
kalnbahktı. Dinleyiciler ~rasında bilhas-

senin onuncu sınıfına kadar okumuş, 

feyiz almış öğrencilerin karşı gelmeleri, 
tehdit etmeleri iddiasına hayret ediyo- Bir adım beş metre 

sa talebeler nazara çarpıyordu. rum. ı Şimdiye kadar meydana çıkanlan kah· 
Dünkü celsede talebeler müdafaalan- Eğer gerek müdafaasını üzerime aldı- lettarih hayvanlara ait ayak izlerinin en 

nı yapmı~lar ''e tabanca ve bıçak teşhi- ğım Zeki ve {erek diğer maznunların büyüğü, bundan milyonlarca eene evvel 
rini reddetmişlerdir. Suçlulardan Zeki- böyle bir §eye cür'etleri sabit olursa yaşamış olan lguanodonun ayak izleri
nin müdnfon vekili avukat B. Halit Tev- onların gönderilmesi lazım gelen yer ce- dir. Her izin büyüklüğü 85 ıantimetre 
fik, müekkilini bir saatten fazla müda- za evi değil ancak akıl hastanesi olabi- olup, bir adımının uzunluğu 5 metredir. 
faa etmiştir. B. Halit, müdafaasına baş- lir. 
)arken demiştir ki : Hakkındaki isnatları daima reddeden 

- cBir okul açnrnk bir ceza evi ka- miiekkilim Zekiden gerek bay Haydar cesi olan c236> ve c237> inci madde
patmak isterkeı;;ı on yıllık bir tahsil çağı ve gerek diğer öğretmenleri hakkında lere göre nleni tahkikat yapılması zaru• 
geçirmi", bir okul terbiyesi almış yavru- hiç bir infial ve hiç bir şikayet duymadı- reti, hazırlık tahkikatının hüküm için 

Burada, cenubi ltalyada kulaktan larımızdan bnzılarının bu her bakımdan ğım ~ibi hepsine karşı derin saygı besle- esas olamıyacağı kaidesinden doğmuş
kulağa dolaşan masalların rivayet- ncıklı hareketleri üzerinde burada uzun diğini ve okumak i,tiyakı ile çırpındığını tur. 
]eri, F ransanın masallanndan ayrıl- müddet durmıyacnğım. Bu hastalığın teş- gördiim. Müvekkilim değil zabıta memuruna, 
maktadırlar! ve, Rozamondun ne hisi onunla çok sıkı bir surette ilgili Müvekkilim Zekinin clmtihana gire- hatta iddia makamına karşı euç işledi
yapacağım haber alan şeytan hemen olnn yüksek kültür bakanlığının ince ve bilir miyim~ diye derin bir okuma ve ğini söylemiş olsaydı bile yine bir bü-

, faaliyete geçmiştir. derin görüşlerine Ye Çok ihtimamlı elle· öğTenme aşkını ifşa ederken yaşaran küm ifade etmezdi. Çünkü, o yüksek 
Biz, kış geceleri, ocak başında rine mevdudur. Çünkü, bu bir kültür işi- gözleri knrşısında mahk\ımiyet halinde orun da hakimiyet ve kaza orunu değil· 

hala Napolili ihtiyar kadınlar tara- dir. Yıllarca normal yaşamış bir Türk yurdun bu düşünüşte bulunan bir çocu- dir. Müddeiumumi de devlet adına ta~ 
fından tekrarlanmakta olan masal- çocuğunda birden bire başgösteren bu ğunu kaybetmesini düşünerek teessür kibat yapan bir memurdur. Bitaraf ta-
lardan malumat alalım: anormalliğin, bu hastalığın asd kayna- içinde kaldım, hAla da 0 teessür ve 0 raflardandır. 

Bu masallara göre, insanların bü- ğını, asıl ıebeplerini yine o çevrede, yi- heyecan içindeyim. Bununla beraber müvekkilim aorgü 
tün düşüncelerini bilen şeytan, Ro- ne psikoloğ ve pedngoğ gözü ile görmek Bay Haydar gibi bir öğretmene, bir hakimi katında hakkındaki imatlan büı4 

Kıskançlık ateşi Rozamondu kat'i zamondu takip etti, aynı zamanda da gerektir. direktöre karşı böyle bir muamele ya- bütün red ve inkar etmiştir. 
ve tehlikeli bir harekete sev ketti: Her Nostradamüse, bu macerada birçok Sayın hiıkim; pılma•ına imkan ve ihtimal veremeyişim Müvekkilimin aleyhine biricik me. 
şeyi anlatmak üzere bir sabah kalk- defa rastladığımız saray oğlanı şek- Öğretmene l.arşı derin bir sevgi ve bunda bir yanlış görüş olacağı düşünce- ned görülen hazırlıktaki ifadesine gelin· 

- Görüyor musun) hu kadar hi
maye ettiğin ve esrarlı kudretine i
nandığın adamın artık bir dilenciden 
başka kıymeti kalmamıştır l demek 
istiyordu 1. 

Nostradamüs, bu aczi içinde, ne 
yapacağını aşırmış bir halde, sa
Jondan sıvışarak gitti ve kendi daire
sine kaçtı 1. 

tı, sihirbaz kocakannın kulübesin- !inde bir şeytan yardımcı gönderdi 1 eaygı göstermek ulusumuzun mümeyyiz sini duruşma safhalan daha ziyade kuv- ce içtimai ve ahlaki durumu adaleti bi· 
den ayrıldı ve Napoli ıııarayının yo- Rozamond, epeyce zorluklardan bir vasfıdır. Bugün hakikaten iftihar et- vetlendirdi. hakkin tenvir edecek, itimat veren biı 
lunu tuttu. sonra, Napoliye ve sarayın kapısına tiğimiz pek çok öğretmenlerimiz Türk Müvekkilimin lehine olan deliller hak- ~ahit olanın phadeti bunu tavzih et• 

Aynı akşam, Nostradamüs Yolan
da : 

- Sevgili Prensesim, goruyor
ıun ya •. Bugünkü çirkin hal, bu bü
yük hezimet hep benim suçlarımın 
ıonudur. Eski insanlar, eski lnsanla
nn alimleri riyazet ve ça1ı§Illağa çok 
ehemmiyet verirlerdi. Bunlann ta
mamen hakları vardır. Ben çalı~a
ğı bıraktım, kendimi tamamen zevk 
ve hev~e verdim .• 

«Vücut ve dimağ denilen çok ka
nşık ve esrarlı makine, zevk ve safa , 
hava heves içinde hiç bir kıymet ifa
de etmez! Zevk, rahat, arttıkça, 
insan hayvanlaşır 1 Hayvanla§8n in
san da, göz önündekini göremez, 
nerede kaldı ki, istikbali görsün! 

« Y oland, sen benim yanımda ol
dukça, ben de seni böyle gördükçe. 
benim için artık istikbali görmek 
kudreti k.a1mamıştırl. 

< Y oland, güzel Y oland .. Artık ay
rılalım.. Y oland, ben gitmek, bura
dan kaçmak istiyorum 1 Fakat hey
hat 1 Bunu bir türlü yapamıyorum 1 
Bana büyü yaptılar mutlaka 1.. Çün
kü irademe ve şuuruma hakim ola-
mıyorum .. 

Y o1and, Nostradaınüsün ağzını 
güzel elinin tersi ile kapatarak : 

- Nostradamüs, bana senin bü
yü, sihir ve müneccimliğin lazım de
ğil .. Bana ancak sen Jazımsın !.. Be
nim sevdiğim senin güzel gözlerin, 
yiizündür. 

Dedi ve şuh bir halle Nostradamü
sün yanına yaklaştı. Onu iki eliyle 
sardı. 

Nostradamüs, bu iki ipek tenli ve 
nazik kolu, en kuvvetli bir zencir 
bağ gibi hissetti. Ve, bu aşktan kur
tulamıyacağma kat'i olarak hükmet
ti. 

Alim ve tabip, sihirbaz ve münec
cim Nostradamüs, bundan sonra, Na
poli sarayında, güzel Prenses Yolan
dın dairesine yakın küçük fakat çok 
süslü güze] hususi dairenin esırı, 
mahpusu oldu! •. 

* Bu hayat, bu zevk ve saadet belki 
de ece]in iki sevdalıdan biri üzerine 
kanat germesine kadar devam ede· 
cekti. 

Fakat ecel ve azrailin faaliyetin 
sıra gelmeden, bin bir türlü hadise 
bu saadeti bozmak İşini becermekte 
geç kalmadı. Bunların başında, Ro
zamond, Rozamondun hırçınlık V f 

kısknnçlığı vardı. 
Zavallı Nostradamüs, kadın kalbi

nin dipsiz bir kuyu olduğunu söyle
mekte ne kadar haklı olduğunu an
ladı. 

Ve .. Kocası için çıldıran, kocasın ı 
çok seven, sakin ve munis Roza
mondun Nostradamüsü, ölüme bir 
adım yakın olan darağacına kadar 
götüreceğini kim umar ve söyliyc
bilirdi) 

Rozamond bu muhitin yabancısı vardı ve hükümdan görmek istedi- çocuğunu Atatürk rejiminin kuvvetli di- kında mütalaa ıerdetmiyen yüksek id- mektedir. B. Kemal gece saat c2·4> te 
idi. Bunun için yolda sık sık duru- ğini bildirdi. reklcri olarak yetiştiriyorlar. Bu eayın dia makamı müvekkilimin aleyhine gös- karakola gidiyor, Komiser müvekkilim 
yor, ve yol soruyordu. Yolcu rastla- _ Söyliyecek çok acele ve çok öğretmenlerin Üzerlerine aldıkları bu terdiği delillerin en kuvvetlisi olarak Zekinin hakkındaki isnatları inkar etti
madığı zaman da çeşmelere ve kuş- mühim şeylerim vardır! dedi. büyük ve kutsal ödevdeki ıonsuz çalış- müvekkilimin zabıtadaki ikrarı olarak ğini, Zekiye cebir ve tazyik yapılmama
lara soruyor: Bir saray kapısından şimdi oldu- malnrını her an ımygı ile anmak bir borç- ortaya koymuştur. sı için ikrarının teminine bu ,ahidin ta· 

_ Ey dağ başının güze} çeşmesi, ğu gibi eski zamanda da girmek ko- tur. Böyle öğretmenlerin her dakika ba- Türk adaleti büsbütün modern temel- vassutunu istediğini ve kendisinin tavas4 

kralın sarayına giden yol hangisidir~ lay bir iş değildi. Muhafızlardan bi- şımızın üzerinde yeri vardır. ler iizıorine kurulmuştur. Hiç bir bağ ile 
diyordu 1 risi: Bu hastalığın esasını, psikolojik nok- bağlı değildir. Maznunun hak yerinde 

sut ve ihramına rağmen müvekkilimin 
isnatları kabul etmemekte l81'ar eyled.iii
ni ve Yaktin gece yarısı ile saat bir araeı 
olduğunu ve kendisi bunun üzerine çe~ 
kilip gittiğini ıöylemiştir.> 

Halbuki bütün kuş1ar, bütün çeş- - Halk kadınları kralın sarayına talarını ve hemen her çocuk bab:lsınm, ve ammenin gözü '?Önünde sorgusu mec-
meler -yolcular d.ışan kalmak üzere- kolay kolay giremezler l dedi. anasının duyduğu acıların ve o kudsal buriyeti, şahit ve ehli hibrenin dinlenme
Rozamonda geri dönmek tavsiyesin- -BiTMEDi- yurd içinde doğan ve yarının ümitlerin- ,j anlamsız bir gösterişten ibaret değil
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neoriyatı: 

Saat 12. 30 da karışık plak neoriyatı, 
12.50 de Plak türk musikisi ve halk tar· 
kıları, 13. 15 te dahili ve harici haberler, 

· Akpm nefriyatı: 
Saat 16,30 da plakla danı musikisi, 

19. 15 te türk musikisi ve halk prkılan 
(Semahat ve arkadaşları), 20.00 de sa
at ayarı ve arapça neşriyat, 20. 15 te türk 
musikisi ve halk oarkıları (Güler ve ar
kadaşlan) 20.45 te Keman solo viyolo
nist Necdet Remzi Atak, 2 1. 00 de sıhhi 
konuşma ( Dr. Vedat V eesaf), 2 1. l 5 te 
stüdyo salon orkestrası, 22.00 de ajans 
haberleri, 22. 15 te yarınki program ve 
istiklal marşı. 

tSTANBUL RADYOSU: 
öğle n~riyatı: 

Saat J 2. 30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de ho.vadis, 13.05 te plaldn türk 
musikisi, 13.30 Cin muhtelif plfik neşri-
yotı. 

Ak§am neşriyatı: 
Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 

19. 15 te konfernns: Şişli halkevi namı

na Ali Riza Koral (terbiye}, 19.55 te 
borsa haberleri, 20.00 de ııaat ayarı: 
Grevniç rasathanesinden naklen Vedia 
Riza ve arkadaşları tarafından türk n'.ı· 
ıikisi ve halk onrkıları, 20.45 te hava fil• 

poru, 20.48 de Ömer Riza tarafındnn 

arapça 8Öylev, 2 1.00 de saat ayarı, Ce
mal Kamil ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları, 21.45 te 
orkestra, 22. 15 te ajans haberleri, 22. 
30 da plakla ıololar, opera operet par· 
çaları, 22.50 de aon haberler ve ertesi 
günün programı. 

AVRUPA JST ASYONLARI: 
SENFONiLER: 

Suçlu müdafaa vekili, beyanatının eo~ 

Yahudiler ,alığın ıebeplerinin burada incelenmesini c22h üncü maddesi mahkemeye gel- nunda Zeki hakkında beraet kararı ve
doğru bulmadığım cihetle bunu Kültür memiş olan bir maznun hale.kında duruş- rilmesini istemiıtir. 
i~lerini idare ,.e tanzim eden sayın orun- ma yapılamaz diyor. c2 36> ve c2 3 7> 

-*-- lara bmıkarıık yalnız bu hastalığa işare- ci maddeleri de « 135> inci madde ile 
Alma yada günden gı] .. ti müdafaam noktasından bir borç bili- yapılan ıorguyu kafi görmiyerek hakye

yorum. Çünkü ceza bir hastalığı tedavi rinde ayrıca ıorgu mecburiyetini koyu
Jaha sıkı bir Cem- etmez, hastalığın te-davi!'li için mikıobu- yor. Bu da yalnız hazırlık tahkikatında ne 

ber 
• . . alınıyorlar nu bulmalıdır. değil, hatt& ilk tahkikatta yapılan ıorı~u-

ıçıne Bu hal bir hastalık olmakla beraber nun hükme müessir olmıyacağını göste· 
Berlin - Alman mülki kanunlarına yapılan duruşmalı:.r da şikayet ve iddia- ren bir esastır. Eğer hüküm, kimsenin 

üçüncü bir niz11.mnamenin eklenmesiyle yı teyit etmemektedir. muttali olamıyacağı evrakın tetkiki üze
Almanyn ynhudileri için yapılan kanun 1 T ehdfde uğrndığı iddia olunan bay rine verilmiş olsaydı Halk cezai adaleti 
daha vasi bir şekil almıştır. Eski nizam- i Haydar da yurda ışık vermek için yıl· nasıl kontrol edebilirdi. Hakim, irad ve 
namelerde yohudller veya cyahudi me- ı larca çalışmış ve bu yolda bütün varlığı- ikame edilen delilleri bizzat kendi gözü 
lezi> hakkında, idare ve bütün kanun 

1 

nı Barfctmiş ve bizzat asıl hastalığı gö- ve kendi kulağı ile ahz. ve telakki eyle
i.§lerindeki salahiyet hudutları bildirilmiş- züyle gürmüş ve bu hastalığı anlıyarak melidir, kaidesinin, prenıibinin bir neti-

Diğer ıuçlular da müdafaalannı yap-
tıktan sonra mahkemenin kararı tefhim 
edilmiştir. Karara göre, ıw;luların bu 
cürmü işledikleri anlaşılarak her biri 
altışar ay, yirmiaer gün hapse mahkUnı 
edilmişlerdir. Karar kabili temyizdir. 

Dadı aranıyor 
Biri üç, diğeri iki yqmda iki çocuP 

bakmak üzere bir Türk dadı aranıyor. 
Lölövan gazetesine müracaat edilme-

lidir. 1 - 3 

~ de~~~am~medaha~Mlıh~ş~ı-~~unbilg~e~ana~veili~a~m a~~~-----~---------~---8--------
kiJde Alman yahudilerinin iktısadi ve pek ıyı anlıyarnk cKültür Lisesi>ni aç- M • N f •• d •• J •• w •• d 
ticaret sahasındaki olan vaziyetlerini tes- mış değerli bir öğretmendir. Çocukları- an 1 sa a ı a mu ur 'ı gu n en: 
bit etmiştir. Şimdi neşrolunan nizamna· mızın, ann ve babalarının çektikleri ı - 1) 33757.10 liralık kqif bedelli Turgutlu hükümet konağı intaatı• 
mede yahudi firmalarının manası dnha tırapları, acılnrı ~ok yakından görmüş nın 14000 lira üç kuruıluk kısmı kapalı zarf usulü ile ekıiltmeye çı
ııkı bir vekilde izah edilmekte ve hatta ve bu ıstıraplnrı dindirmek, Atatürk re- kanlmı§hr. 
her hangi bir surette yahudi sermayesiyle jiminin sadık peyrevlerini bu reıımın 2) Eksiltme 14 - 7 - 938 perıembe günü saat on altıda Nafıa mü-
~liyen ticarethaneler de bu hükümler istediği gibi izzeti nefis, ciddiyet, vakar dürlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
içerisine girmektedir. Bu nizamnamenin sahibi, faziletli zulme mukavemet, ada· 3) - Eksiltmeye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri 
en ruhlu noktası bütün yahudi ticaret lete hürmet edecek, hak8ızlığa karşı du· lazımdır. 
veyn müeahhitlt!rini yahudi olduklannı rııcak gençler yetiştirmeği hedef yapa- 4) Projeler, 1'e§if, mukavele sureti, eksiltme §artnaıneai, hususi 
gösteren bir levhayı tayin edilecek gün- rak hu büyük ve kudsal iııe atılmı§ ve prtname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
den itibaren mağazalarına nsmağa mec- iftiharn değer bir kurum meydana getir- 5) Bu İ§e girecek olanların 938 yılına ait Ticaret odası vesikuı ve 
bur tutulmalandır. Esrısen Nürenberg miştir. 938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınını§ yapı müteahhitliği 
te kimlerin ynhudi sayılacağı kanunla lote bu sebeplerledir ki. bu çocukların vesikası göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması 
tesbit edilirken ileride yahudilerin Al- veya bunlardan birinin fenni mesuliyete iıtirakiyle it yapacağına da

1ZMIR ASLiYE iKiNCi HU
KUK MAHKEMESiNDEN: 

manyada ticaret yapma haklan hususun· 
da tedbirler alınacnğı bildirilmioti. Avus
turyanın Almanyaya ilhakı Almanynda 38/1354 
ya§ıyan yahudilcrin adedini ziyadeleştir- Davacı Karata~ Mahmut Hayatj 
diğinden Alman hükümeti bu meseleyi sokağında 9 numaralı evde mukim 
serian halletmeğe liizum görmüş.. Mustafa oğlu Mehmet Sabahyıldı

-------------- zı tarafından lzmirde Keçecilerd::· 
bando muzika 21.45 Prag halk orkest- Şerife sokağında Halepli Mehme· 
rası 21.50 Peşte. rcıdyo orkestraıı 22. 1 O din aile evinde 7 numarada mukim 
Belgrad rap5odi 22.1 O Var§ova Tanbur karısı Kamil kızı Melek aleyhine 
orkes.traın 22.45 Bükreş p)iik konseri, açt}ğı boşanma davasının icra kı-
22.50 de Belgrad plak konseri. 23.35 iman muhakemeıinde bunca araş-
Viyana gece mueiki•i. tırmalara rağmen ve zabıtaca ya-

ODA MUStKISt: pılan tahkikata binaen bulundu· 
19. 15 Berlin kısa dalgası: Ev musi- ğu yerin meçhul kaldığı anlafıla-

ir noterlikten senet vermesi lazımdır. 
6) istekliler 2490 numaralı kanunun tarif atı dairesinde bazırhya

caklan teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktinden bir saat evve
line kadar komisyon reiıliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta ile göndereceklerin yukarıdaki saate kadar komisyon reisli
ğine gelmesi lazımdır. Poatadaki teahhürler kabul edilemez. 

28 - 2 - 6 - 10 2311 (2319) 

Manisa Nafıa müdürlüğünden: 
1) 33757 .1 O liralık keıif bedelli Salihli hükümet konağı İn§aab· 

nın 14000 lira üç kuru§luk kısmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çt
kanlmışbr. 

2) Eksiltme 14 - 7 - 938 per§embe günü aaat on yedide Nafıa mil· 
dürlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

20.45 Bükreş senfonik 
45 devamı). 

konser. (21. kisi 23 Peşte oda musikisi konseri. rak bu baptaki davetiye mahkeme 3) - Eksiltmeye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri 
lazımdır. 

HAFiF KONSERLER: 
7. 1 O Berlin kı:ııa dalgası, populer kon· 

er ( 8. l 5 devamı), 1 l. 4 5 Bertin kısa 

dalgası hafif konser 1 3 keza 14. l 5 de
vamı 13.2 5 Bükres plakla konser ( 14. 
30 devamı) 1 7.05 Varşova karı,ık kon
Jer 1 7.45 Bc.rlin kısa dalgası iş ıonu kon
eri ( 18. 5 O keza), l 8. 30 Berlin kısa dal-
ıası yeni seçme plaklar 19.05 Belgrat 
büyük radyo orkeıtra11 l 9. 17 Bükreş 

<5travinskinin eserlerinden plaklar. 19.30 
Prag lokantadan konser nakli, 20. 30 
/arıova Bahriye handoıu 21 O.trava 

va ... .....,~ 

RES1T ALLER: divanhanesine talik edilip müdde-
i 0.45 Berlin kı<ta dalga!'lı, şarkılar ( 11 ialeyha Melek hakkında davacı· 

piyano konseri). 16. 30 Berlin kısa dal- nın talebi üzerine ilanen tebliğ at 
gası piyano musikisi 18 Peşte piyano-ke- icra edilmesine karar verilerek bu 
man konseri 18. 1 5 Berlin kısa dalgası, baptaki tahkikat 7 /7 /938 perfem
yaz ~arkılan 19.05 Ostrava: Şarkılı kon- be günü saat ona talik edilmit ol
ser. 20. Varşova, §arkı resitali 20 Peşte duğundan müddeialeyhin bizzat 
Çigan orkestrası refakatiyle oarkı 20.20 veyahut tarafından musaddak biı 
Bükr~ ~rkı (Piyano refakatiyle), 20. vekil göndermeıi aksi takdirde 
30 Prag şarkılar, 21 Belgrat haJk ıarkı- ı hakkında muamelei giyabiye ya
ları,. 21 Peıte Piyano musikisi 2.2.~5 l pılacağı teb~iğ makam.ına kaim ol
Berlın kısa dalgaıı, Meıhur ıealilerın mak üzere ıtbu davetıye varakaıı 
plaklarından 22.05 Viyana saksofon ile 1 ilin olunur. 
raı>eodi (plik) i · 2302 (2321) 

4) Projeler, keşif, mukavele sureti, eksiltme ıartnamesi, buıusi 
şartname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu i§e girecek olanların 938 yılma ait Ticaret odası vesikası ve 
938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği 
veıikaıı göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birinin fenni mesuliyete i§tirakiyle İ§ yapacağına da
ir noterlikten senet vermesi lazımdır. 

6) istekliler 2490 numaralı kanunun tarifah dairesinde bazırhya
caklan teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktinden bir saat evve
line kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta ile göndereceklerin yukandaki saate kadar komiayon reisli
ğine gelmeai 1izımdır. Postadaki teahhürler kabul edilemez. 

28-2-6- 10 2311 (2319) : 
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IZMlR BELEDIYEStNDEN: 
Ka.rııyaka tramvaylarinuı 938 

mal. yılı ihtiyacı için satın alına
cak 25,000 kilo saman beher kilo
su bir kurut 25 santimden 312 lira 

-==== 
M .. jde 

Türkiyenin en tifala •e flmclye 
hadar binlerce vatanda:tın hayatı-

Finoçki'nin yükselişi 50 kurut muhammen bedelle ve nı kurtaran •••••••••••••••••• 
baıkatiplikteki fartnamesi veçhi. 
le açık eksiltmeğe konulmuftur'. 

Yükediıinden evvelki devirde o- ğildi. Hatta ona öyle geliyordu ki, ihalesi 15/7 /938 cuma günü saat 
na Nasya veyahut Vasyenka Jer- Ninayı tenha bir köseye çekerek: 16 dadır. lstirak etmek istiyenlCT 
lerdi. Eaaacn görünüıü de. bu tarz- - E, arhlc. görüyorsun ya~ diye 23 lira 50 kuruşluk muvakkat te-

Urganlı 
Ilıcaları da idi : Ufak tefekti. Sarışındı. Yu- bilecekti. minat makbuzu veya banka temi-

varlak gözleri daimi bir hayret ifa- Buna karşılık Nina da ona: nat mektubu ile söylenen gün Te Eski müsteciri Rüstem idaresinde 
de ediyordu. ince beyaz kaşlan belli - Evet görüyorum, cevabını ''e- saatte encümene gelirler. açılmıştır 
belirsizdi. Yanakları, adeta bir kız recekti. 21, 28, 1, 5 2209 (2264) ROMATIMA ve iMp ifetleri, 
)'auağı gibi penbe idiler. Bütün a~lar gibi Finoçki de yap- Beher metre murahbu 300 ku- adale ağrılan ve her tiirlıii kırık. 

Vasya mütevazi ve iyi bir çocuk- tığı ~eyleri, söylediği s~zleri,_ sık sık ruşdan 139ô lira 50 kUru~ bedeli çıklk 7jal~, ıc;;;:;' ~ mi-
tu. Bir dereceye kadar azimkir ve hatırlar, yanaklarını bir sevıı:ç k~r- muhammenli 63 üncü adanın 465 «?e .. ve :a P asta an ea 
ietidatla idi. O tornacılık yapıyordu. mızlığı kaplardı.Kızak kaymaga gıt- 50 metre murabbaındaki 10 sayılı kat'ı devayı burada ~lacalc:lar~ır. 

Nina olan atqli qb işte bu ta- tikleri zaman bir ~areci göziyle ~p· ananın sahtı bafkitiplikteki prt- Her odanm humu Te SC:::.~ 
ri~ Jadı. Vas ile Nina ara- bğı müşahedclerı ve makul müda- namesi veçhile 8/7 /938 cuma gü. ~.~rom ~~· A~ 

_ _:._~ 1 
ya . haleleri hatırladı. O gün Petka ~en ·· t JG da açık artırma ile iha- rılerımızın her turlu ihtıyaçlan te-aınaa&1 tanıpnanın ne fCl'8.ltte ve na- k nu saa • edilmi • 

aıl Od aıı ettiği pclc te belli değil- ve mesut bir halde, nefes nefese en- le edilecektir. htirak etmek isti- ~ ~§Ör· .. ile. 
dir. FZt Vuyada Ninaya kup u- eli odasına gelmiş. Petenlcrini sandal- yenler 104 lira 75 kuru,luk mu- ~ede eelecs möpl:I 
)'anan öldüriicü hislerin iraza. aon ye üstüne atarak; w vakkat teminat makbuzu veya rımızm • • · • • • · • · · · • • • · · · • 
bmenlanla elle tutulacak kadar ap.. - Haydi Vasyaf Kızak .~ymag.a banka teminat mektubu ile aöyle- Urganlı istasyonunda 
Ur bir hal aldı. Ninayı her gördükçe gidiyoruz .• Çabuk ol, demıfti. nen gün ve saatte encümene gelir- Memli ~ nalôlleri te-
V: . _..:L- yuzu-- koyu kınnm Vasya ıac: 1er. . ed·ı.....:..a:.. F--..-&. k 
.uyamn ~ ' _y U-- Krokin. diye cevap ver- Beh bb 300 •-. mın ı~. ...... açırmayıp bir rence prmeye beıladı. on.1a9 . . er metre mura aı ım iltiEade,e .__ ___ _ 

V falx.kad ''t"' imişti. Antrenman ıçın kızak kayma· ruıdan 1230 lira bedeli mUham- 1 ıs- H 3 • 
h a~: h ı fın d:e g~ uren ğa gitmek istediğinizi söyliyorsunuz. menli 63 iincfi ademn 410 metre - · 
-~_!'1- .. ~~n n:la yoE~ darh onak- Bu çok eyi .. Fakat.. -Vasya bu «fa· mur&bbaındaki9sayıhananınsa- -!1- edil---'- L-!f ve , •• .-...--: 
9IUCI IOruDuyo u. vın~ a a .lfl k k ı· · · ta k telaffuz et- .. •piiL.a.-1...! artn · l'lll ~ ~· Y--_._ 
lı d.ha kal balık llardan 'tmcğe at» e ımesı~ı uza :a . . tı,ı baskiti ~caa t amesı YeÇbile ~ ebilbneye konalmut-
~ lad N' a yo llar~ . mişti - Büfün fabnka geçnlerını veçlıile 8/7 /938 cama Pnü aaat tar 

§ "d~· . hı~anı.? haynı ykok' b' t evı- toplıyarak hep beraberce gitmeniz 16 da açık artn'Ma ile ihale edile- İha:ı.-.: 8/7/938 cuma erimi aaat 
ne gı ışı, iÇ §Up e yo ı, tr ~ daha f ı_ d w•ı ·ydi~ • ak _L •-..: ) 92 -. •-
düften ba~ka birtcY değildi. Çünkü muva 1~ egı mı · cektir. htir etmc:a •--yen~ 16 dadır. lttirak etmek iatiyenler 
V biricik mak.sad d h ka- - Fakat Va!! .. ıey, yoldaf fm~- lira2Skmuthılumwakbttemmat lZ3 lira 75 lmrafhdıç mankbt te-
tak~llardan geçerek ~ir:z :akit k~dn' ben ferdi olarak kızak bymaga makbuzu ile~---"~ teminat minat ..,..buzu w:ya banb temi-
&eçiımekti y k gı ıyorum. . . mekblbu W7ft;Uen sun ft saat- nal mektaha ile aöylenen sin 'ft 

• .. 
0 

sa.. . . Bilet meselesi hakkında Nına ile te encümene e,elirler. tte .. selirls 
Fabrikada yemek yediklen lo- konuşması da ıöyle olmuştu: ICaqıyaka lramva.,lan haYftD- aaa encuaw (. ) 

kanta biraz darca idi. işte Vas~a sırf Nina ona: I g38 lı ıihtiyacı için aatm 23, 28, 1, S 2237 2288 
bundan ötürü tek başına bot bır ma- _ Vasya. demi~ti, tiyatro için bi- a~::.:'aıc ~OOO kilo blm kepek Beher ~ mar&bbaı 300 "a: 
la bulamaz, ~inanm oturduğu ma- let almadın mı} belıer kilOMa 3 kmuftan IOOO lira nattaD 1748

0 

lira .25. kurat bedeli 
tı.da ytt almai• ~. ~~~u. Bu O da: 50 kanıt muhammen bedelle ft muhammenli 57 mcı ad~ 582, 
itte olsa olsa lokanta muduru kaba- _ Yoldaş Rubertsova, diye ce· b k" ti liktelri f&l'lnameSİ ndıi- 75 metre mun.bbaınd~. 6 .sayı~ 
~ idi. 5?nra, ~l~. k~o~u vap vermişti. Tiyatroya kollektif gi- lea~ ~iltmeye konmuftur. lba- anaamm ~bfl • bat katiplikteki 
bır adama tıyatro ıçı? ıkı bılet verır~ diş işini halletmenizi galiba ben size lesi l5/7/93B cuma sünü saat 16 ~·Teçhile 1/7/938 ~ 
se, o adam elbette bir arkadaşını da havale etmiştim. d d lftirak etmek iatiyenler 78 ~ii ~t 16 ~· açık artmna ıle 
beraber götürecekti. _ Hayır, canım, ben bunu kast- li:a ;s kmuılak m..-.akkat teminat ihale. edilecektir: • • 
s~ bu vakalan na!tl tefsir ederse- etmiyorum .. Ben bizim tiyatroya gi- makbuzu veya banka teminat lstirak etmek ıatiyen)er 131 .•

niz ediniz. Ortada değişmiyen biT dişimizi mevzuubahs- etmek istiyo- mektubu ile söylenen gün ve saat. 15 ~·uk muet ~·t 
hakikat vardır: Vasya aşıktı. Ve her rum. te encümene gelirler. ma buzu. v~ya ~ teminat 
aşık gibi yalnızlığı ve tehayyülab «- Bizim .. Bütün fabrika genç- 21, 28, ı, s 2210 (2265) mektu~ ıle aoyl~ gun ve aaat-
•evmeğe baflamııtı. Kendisini Nina- lcrinin demek istiyorsunuz!. Değil Belediyenin 938 mali yıh içinde te encwnen~aelır~(2187) 
y~ seydirmeJc, onun gözüne girmek mi} Eyi ya işte, ~ki.aş Rubtsova bu- ~~~. ~-i yirmi bin. satır IU!.. !!tre murahhu 

800 
kmut-

11çıu 'kahramanlıklar yaratmak, meş- nu siz halledecebınızt ılan ~ kitiplikteki prtnameaı veç- lan 
24

96 lin bedeli ubammenli 
lhur olmak, yübelmek, her halde Ya son toplanbda, üç eylık faali· hile açık eksiltmeye konulmU§tur.. 

48
• • ad 

312 
~ urabba-

1 fena olsuyau.,kb. Vasya, yük.eldik- yet hakkında izahat verirken ne ha- Bedeli muhammeni beher satm do- b:ıcl ~ lO an;ili me m baı 
ı.:n .,~ra. o"':l~rdan, .. ~kseklerden i rikulade bir nutuk i~t etmişti 1 Bir uz h ~ runıs hesabiyle bin do- ki. ~ ~eki sa~e:ı:;? 
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biç çckuunebızın, yuzu kızarmak-ıçok şeyler nras\n-aa bılhassa şunlan kUz yüz dokSan 'bet liradır. lbaleli 9.;: b .. Ü 16 da çık arlt 
~ızın Ninaya lıitap edebilir. ve onun-ı söylemişti: I /7 /938 cuma günü saat on altıda- ~ = ~;at ktiT t~ ır-

... •· - Şimdi kültür mücadelesi işini dır. fttirak etme?< istiyenler yüz elli pıak . t" ~1 1
1

88
ece

1
. al.k u~t-

N. ·· · 'ha · 1 f B )' ı·ı: _1_1_ • makb me ıs ıyen er ır ı muvaKKB , asya, maya ne soy- esas ıtı ny e ena ya,pmıvoruz. u ıra ıK muv&1UU1t tcmmat uzu ._ • t _ıı bank t m· 
ıd•w • • h ·· ı_ k d. .. ·· ·· l R b ka . _1_..__L ile ~""mma maauuzu Teya a e ı-..LJ.mge ıgını en uz ta.saran- sene en ı gozumuz e c omeo ve veya an teminat mCZU1UU t •-t b ·ı ·· l ·· 

·· · · d k B '- · · b' .. .. .. n~ 1DeK u u ı e aoy enen gun ve sa-.nıllJ. Bu mesele hakkında baş· Julıyetı> oyna ı . u çoııt. ıyı ırşey soylenen gun ve saatte encumene tt .. lirlet-
ltalarUıdan fikir alması da uygunsuz- olmamakla beraber, ilk adım olarak gelirler. ~~~c~~: 2J
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du. Hem esasen kimden fikir ala- fena da sayılmaz! llh.. 15-21-24--28 2093 (2203) Kar b 
bilirdi~ lvan lgnatiyeviçten fikir ala- Sonra arkadaşlariyle yaptığı ferdi l - Belediye mezbaha idaresi I ~ ~~~y~r~ ay~8!1-
~ı yal. Böyle birşey yapsa cid- görüşmeler de yabana atılacak şey- kamyonlan için satın alınacak'700 ~nınl :is':. 1k'ltiyacı 1~ 
den çok entereaan olurdu. Mesela ler değildi. teneke benzin batkatiplikteki ma· i.::1ic; ınaca4 kuru ın 1 0 t= r 
Parti komitesine giderek muayyen Mesela: li ve fenni ,artnamesi veç.h ·1e açık uh 1 osu ttan " ~ra 
1'esmt bir İf hakkında konuşacak yer- - Yoldaş Krokin; siz aidatı vak- eksiltmeye konulmu,tur. Muham· ~ ~en bede~le 'ft. Bat katip. 
de: tinde toplayıp getirmenin ne kadar men bedeli beher tenekesi 290 im· l~ktekı .. Ttnameaı ftdıile ~ık ek-

- lvan lgnatiyeviç, des~ müte- mühim bir iı olduğunu idrak etmi- nıttan 2030 lira olup ihalesi 8/7/ aıltme19 lmn.IDUflm'. lhalesı 15/7 / 
ınadiyen rüyanda gördüğün bir kıza yomınuz, galiba) 938 cuma günü saat 16 dadır. ~Cuma ~n~ saat 16 dad?'. lt-
1\e eöylcmek muvafık olur? Bu b- Petka haşını eğmiı ve bu sözler- lttirak etmek istiyenler 152 lira uwl.ka ehıwl&. ~ıti':.!OS laralık 
~ın ~ eevmea.i için ne yapmalıdır? den fena halde kızannıftı.. 25 lnmıtluk mun.kkat teminat m t ~ınat ~ ~eya 
Onu danltmıyarak nasıl öpmelidir) Gene bir defuında, çallflll& planı- makbuzu veya banka teminat bank~. temınat mektu~ ıle soy!~ 

Ha bu -~ı.. bu · d b' · · · · Or mektub ·ı ö t - saat· nen Pil •e aaatte encümene gehr-. . yır, olamazdı. Paıu;om nı vaktın e ıtırmıyen tesvıyecı - • u ı e s '1 ~en ıun ft ler. 
ışın yeri değildi. Sonra Vasyanın us- lofa şöyle demiıti: te encümene ~elırler. . • 2403 lira 92 kurut bedeli kefifli 
tası da bu sahada nasıl b~ yardım- - Yolda• Orlof, bu tekerrür et- 2 - Beledıye mezbaha ıdareaı Cümb . t dd . . ko k 
d ıt w· ı · · · ı k 3000 unye ca eaının na a bulunabilirdi? Lemen--aroviç -·melidir! Aksi takdirde sizin vazi- mo ren ıçın sahn a ınaca -..1 d L- I _L F • 
• Lı ,,-. •""' k'l d' t •• .. ba kiti l'k me,.uanın an uaf ıyaraa evzı ~a geçen gün en aon sevgisinin yetinizi büroda mevzuubahs etmek ık~ 12

: motör >:_&il f • P 1 • -•a bol .... -· k d ka 
i>.ınd ı· · ld te ı malı ve fennı f&l'bıameaı ~ .,..... ........ ına a ar uzanan • 
" an otuz leJle evve me aıt o u- zorunda kalının. h·ı k _L_ •1 k I nalizas-..nun 2 "f&n du-•larının 
~ ·· 1 · · d'? B ha ı e açı aAı tmeye onu mut- 3- ....... 

8~nu. soy ememış mıy 1
• a sın~ Hele otorit~r şefleriyle münakaıa tur. Muhammen bedeli beher ki· tamir ve yükseltilmeı;i ve üzerinin 

n ~a · <Annene .or I> dıyecek, an etmek ceaaretınde bulunan bazı ar- losu 24 kuruştan 720 lira olup iha- beton arme kapaklarla kapatılma
b caıne sorsa:. cBabana ıort» ceva- kadaşlannın haddini nasıl bildirmiş· lesi 8/7 /938 cuma pnü saat 16 sı ba, mühendialikten tedarik edi-
ını verecektı. ti: dadır lecek ketif Te tartnameai veçhile 
Hayatında ilk defadır ki Vasya - Siz bana mı akıl öğretiyorsu- I ti. k t k . f l 54 r a açık eksiltmeye konmuttur Jhale-

~~le mühim bir mesele hakkında nuz) diye evvela hafifçe hayret et- lık !n~:ak:~:m;~~i:akbuzu ·~; ıi 5/7 /938 Salı ıiinl aut ltJ dadır 
fıkır. ao~~cak a~am bula~?.ordu. mi§ sonra gürlemeğe baılamıştı: ya banka teminat mektubu ile ıöJ- ittiraJc etmek iatiyenler 180 lira 50 
l B~r gun fab~~ya ~lc:liği zam~ - Bana, yani Finoçkine ha) De- lenen gün ve saatte encümene ge- kuru,luk muvakkat teminat mak-
b~brık~ gençlerını. derın ve hararet~ı ğil sizin bana, fakat benim size akıl lirler. b~ veya banka teminat mektu-
~ rnunaka~, h~lm~e bu1?u. Fabrı- öğretecek vaziyette olduğumu bilmi- 3 _ 1648 lira 50 kurut bedeli l.u ıle aöylenen sün ve aaatte enci-
. ru? ~gençlıx ıı.!erı:. ıefı mektebe yor musuncz? ketifli baymdll'lık aabaaında 1382 mene gelirler. 

tittnııtı. Uzu~ müzakerelerden son· Nı\Z.ni bir münakata yapılırken, sayılı caddenin cümhuriyet cadde- 19 24 28-1 2251 (2178) 
ta ?~nun yerme Vuya yoldaşı seç- söylediği fU tarzdaki eözler ağzın- sinden Şükrü Kaya bul-.arına ka· Belediye Mezhaha idaresi için 
ltıegı muvafık buJdular. dan ne güzel dökülüyordu: dar iki tarafına kesme kordon çe- mahallinde monte edilmit vasi· 
V Bu su~etle, .~lerin .yardımiyle - Si~ kim.e itiraz ediy.orsunuz_? kilmesi bat mllhendiılikten tecla- ,ette ı~bn abnacak 25 heyğir 
.asya Fınoçkin yukselmış oldu. Az Bana) Fınoçkıne) Fakat dıkkat edı- kuvvetınde •• dizel aisteminde 1 

bır zamanda itleri kavradı. Vakıa he- niz? Bu sizinkiıi düpedüz tuttuğu- eski Vuya, hattl Vuenika olmu~ mot8r makine ve elektrik aıülıell· 
tıü~ bir rehber için lazımgelen evsafı nuz yoldan aynlmak demektir. Siz tu. Ninaya yetiştikten ıonra onunla disliiinden tedarik edilecek fen
edınememİftİ. Söz aöylerken - es!<:isi seçtiniz mi? Seçtiniz!.. Bana rey yanyana yürümeğe baıladı. Genç nl ve mali tartnameleri veçhile a
kadar olmamakla beraber - gene kı- vermediniz mi) Verdiniz!. Şu halde kıza mtlı, "cak oktayıcı birkaç IÖZ çık ekıiltmeye konmuttur. Mu. 
~rıyordu. Eaki arkadaşlarını gene bu yaptığınız neclir) Si7. Finoçkini aöylemek için ağzını açtı. Fakat, ge- hammen bedeli 4200 lira olup 
~aunleriyle çaiınyordu. Hatta bir de- mat edemezsiniz! .. Vakıa Finoçki si- cc sessizliğini yırtarak ağzından dö- ihalesi 15/7/938 cum• ginl aaat 
asında, lirik bir his arasında Nina- zin kadar okuyamıyor. Çünkü onun külen çelik gibi rehberce sözler ken- 16 dadır. lıtir~k etmek iatiyenler 

).'a: vakti yoktur. Fakat o sizden daha disini bile şaşırttı: 315 liralık muvakkat teminat 
- Sevgili Ninoçka bile demişti. tecrübelidir. Binaenaleyh o «öyle de- - Yoldaş Rubtsova, dedi.. Siz· makbuzu veya banka teminat 
Aradan, takriben, on gün geçtik- ğildir!> dediği zaman bilin ki o iş den bu akşam için.. mektubu ile taylenen aiizı ve saat-

;:~ sonra arkadaılariyle bu kadar öyle değildir. Nina süratle döndü ve Finoçkinin te encümene gelirler. 
a.ubali olmanın uygun düşmiyeceği- Finoçkin artık yüksekliğin zirve- sözünü yarıda bıraktı: 28, 5, 8, 12 2309 (2323) 
~anladı .. Ama henüz «yoldaş» ke- lerinde uçuyordu. Binaenaleyh Ni- - Tekrar etmenize lü:rum yok.. Sırt ile hammallık yasak edildi-

eaini ilave etmiyordu. Bundan naya «ilim a!k> etmemesi için hiç- Ben bilet tf'darik ettim. Yann her- ğinden bu itler teıbit edilen nü
tnaada kendisini Vaıya diye çağır- bir sebep kalmamıı demekti. kes, evet bilA istisna herkes, yani bü- muneye göre el arabalan ile yapı
tnalarının da derhal önüne geçmedi. Bir akşam evine giderken knlaba- tün fahri! a gençleri tiyatroya gide· lacaktır. Hilafında hareket eden-

Bütün bu olan bitenden müteessir 1tk yolu seçti. Acele aaele yürüyen bilecekler!.. lerclen 1 lira maktu ceza alınaca-
olını~an bir tek şey vardı. O da Fi- Ninaya yetiıti. Yüzü, gene eakiıi gi- Genç kı~ bunlari söyledikten son- iına dair tenbihnameye madde 
~n aevgiıi idi. Fakat amir. F.i- bi ktzarınııtı. Hatta eski ilrkekliği ra önüne çıkan yan sokak~ biri- illve edilmittir. Hükmü illnın net

Karşıyakalılara kolaylı~ 
Sahi Alaybeyde ucm n temm mete kömürü ve odunu aatılmall:· 

tadır. 
Müracaat ,ederi : Şayeste aokağında 8 numarada kömürcü Ah

met ve Kema1pap caddesinde de Buzcu Hamdi. .. 
S.7 1 - 2 (2324) 

fi 

m 

Bapniidürlüjümiiz merkezindeki mmt•k-wr ve tzmirle civar b· 
.ı.r arumda 1938 mali yılı içinde yapılacak ispirto, Suma ve me
vadda infilikiye naldiyab 5 - 7 • 938 günü aut ıs te ihale edilın• 
ilıeie bpalı zarf uaalüyle eksiltineye konulmuıtur. 

Muhammen nakliye bedeli 8795.15 muvakkat teminatı 659.64 li· 
ndır. 
Şutnameei levazım tubemizde söriilebilir. lateldilerin 2490 saydl 

kanan htilriimlerine ıöre hazırbyacaldan teklif mektuplarını muvak• 
bt teminat nakit makbuz veya banka teminat mektuplariyle tayia 
olunan saatten bir aut ' evvel bqmüdürlüfümüzdeld komiayaaa 
Tel meleri ilin olunur. 

24-28 2198 (2292) 

--------------.r:----.oıı:m..-M~~ 
lzmir vakıflar müdürlüğünden: 

Lira Cinai Mevkii No. V aldı 
48 Anan: harap oda Dellilbqı So. 337 /1.8 5-çmaa Z. Ahmet ağa 
60 Diikkin Çuıgın ÇUJısı 32/15/19 Pekaimetçi hanı lbrahim 

Yubnda müfredatı yazıb akarat kiraya verilmek üzere açık artbr• 
maya çıkanlnıqbr. tbalesi 1-7-938 cuma günü aaat ondadır. Taliple. 
rin Vakıflar idaresine müracaatleri. 

23-28-30 2235 (2284) ..................... ~------=----...... ~ 

la terseniz 
Dünyanın her tarafından aeve aeTe kullanılan ve 

cildi traftan aonra pamuk gibi )'WDUf&taD 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

uinalaroche( 
Grip, Kızamık, Skarlaüa, ZatiltHe 

Vt Tıfo gibi sarl hastalıklanıı, Mkabat 
devrelerinde veya gayri klfi bir tataddt 
neticesi hu.sula gelen lqifl1k ve~
tık hallerinde veya l§tahawık vukuun
da doktorlar 1arafmıılaa teTlb'e edilen: 

Quina Laroche 
Sihhat ve kuvvet prabmdan içiniz .• 

Kuvveti Wı, bamıı teshil eder ve lftllıı 
açar... ... 
:strroN ECZANELERDE SATILIR. 

f 

~oçlun yoldq eaki Vasya değildi. hile tutmuftu. Yuvarlak gözleri bir ne saptı. Finoçkin. yüksek mevküle ri tarihin'den muteberdir. 

~~~~"~OM~~~~~~~nı~~ OM~~~~p~~~ ~~7~~'~~~~----------------------------
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KATRAN HAKKI EKREM AŞÇIB ŞI All \.A 1 c~~~rı;~ 
akarnalar Ga~.;;;a.i~ilüiİİİİİil .. lllliiiilDlllE!lliE'lBiırs=llmEC!!C:::a::IBISSJmll.tBIR!lilUISiC:31ilmil!sml ....... 

Istanbu ' Sıhhi Müesseseler , artırma ve eksiltme 

Selanik aergisinin Birincilik 
madalyasını kazanmıştır ••• 

Jnur.ınq ıpe11ozlı mı apuııoıı dol{ 
eA ı~oı 'o wop : ı O O 11 '11 /'I 

'l u ı1neJ96 1•106 Ol{Op 101 nq ..<oAuap 
DJUOt UDpuO 'z ruıpO lqf\Jllll 118'1 J!q RUQ 

(J !tı~o.< oı ıwıpopuıı 10011\'A 
opoJnq o~lL 

IOJJOA to,,om ~PZ!q ı..<oıop uopz Wql) q 1 
!}19'1 11:)~ nq .MI ıııopzıwııoJ!• u~,:ıq 
rtOU=ıj uı ~~Dl 'Jo.tıwıo unuw;ıw 

zıq bt ı q~ııı •zıuo.tm1 o.toi ıoı.ı 

tZMIR MEMLEKET HASTA
NESt DAHILI HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

ela artm 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın kal'§ısında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVl Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1Of8 TELEFON 2545 

komisyonundan: 
Cinsi Adet Muhammen 

Fi ati 
Frenk gömleği 2750 330 Kr. 
Pijama takım 871 400 Kr. 
Yün fanila 980 250 Kr. 
Fildikos fanila 2810 75 Kr. 
Fildikos don 2800 80 Kr. 
Yüz havlusu 1900 33 Kr. 
Baş havlusu 100 100 Kr. 
Omuz havlusu 100 300 Kr. 
Etek havlusu 100 300 Kr. 
Peştemal 100 85 Kr. 

Muvakkat Eksiltme tarihi 
Garanti 

941 L. 92. K. 13 • 7 - 1938 

509 L. 81. K. 13 - 7 • 1938 

105 L. 9. K. 13 - 7 .. 1938 

Saati Şekli 

ıs. Kapah 

15.30 Kapalı 

16. Açık 

Tıp talebe yurdunun ib.tiyacı bulunan vukanda cins ve mikdarları yazılı esvale.r e!:siltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme İstanbul Çağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muaver.et müdürlüğü binasındaki komisyonda 

yapılacaktır. • 
2 - Eksiltmenin şekli muvakkat garanti mikdarlan, tarihleri ve aaatleri hizalannda gösteril.mistir. 
3 - İstekliler şartnameleri ve numuneleri Çenberlitaş civannda Fuat paşa türbesi karşısında Tıp Talebe 

yurdundan alabilir ve görebilirler. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odasının cari seneye ait vesikasiy!e 2490 sa:vılı kanunda yazılı belge

ler ve bu İşe yeter muvakkat gar an ti makbuz veya banka mektuplannı tekl;f zarflarının İçerisine ve vere
cekleri fiatleri yazı ve rakkamla yazdıkları ve Üzerlerini mühürledikleri halde ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri 3688/2186 22-28-3-7 2186 (2285) 

M iiteahl1itlere; inşaat yaptıranla 
•• Nafıa vekiletinden 

MUJDE: 

Soğukdemir lşyurdu 
HASAN AK AY 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 21 
Bilumum in aatm her nevi demir İ!!leri, boru, tel ve bilhassa sureti 
mahsusada getirilen pancur presesiyle yapılan pancur i leri ve tamir

leri, oluklu lamarina işleri ve tamirleri .• 

Gayet temiz ve muntazam İJ, sür'at ve kolaylık .• Müessesemiz 
her an emre amadedir 

Fiatler : Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur •• 

~Z"2ZZ.Z~ll:Z::~:zzi~E17i~l.i?Zl~-?2)13 (2164) 
- CZZZZT'...LZ.2'7...z.7..IµL'Zl~ZZzzı,lS 

s·z de bu krenıden sasmavınız! 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Nazillide Çürük sudan Sarayköy ovasının sulanması için açı· 

lacak kanal ve ımai imalat keıif, bedeli 400.008 dört yüz bin ıekiz li
radır. 

2 - Eksiltme 13 - 7 - 938 tarihine rastlıyan çarpmba günü saat 
15 te Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü ıu eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık 
İ leri genel §arlnaınesi feQ_ni şartname ve projeleri 20 lira mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 19, 750 liralık muvak
kat teminat vermesi ve 70,000 liralık nafıa ıu itlerini veya buna mu
adil nafıa itlerini teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil 
Nafıa i§lerini baıarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa veka
letinden alınmı§ müteahhitlik vesikası ibraz etmeıi isteklilerin teldif 
mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1963/2224 
23 - 28 - 4 - 9 2224 (2279) 

lzmir inhisarlar Basmüdüı lü-, 
ğünden: 

Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa
tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs 
tün "Ve eesiz kalmıştır. 

Çamalb tuzlasında beheri 2496.37 lira lce if bedelli iki memur evi 
yaptınlacaktır. 

Muvakkat teminat parası 374.46 liradır. Kqif, proje ve ıartname
leri levazım ıubemizde görülebilir. 

isteklilerin 6 - 7 • 938 günü saat 15 te başmüdürlüğümüzdeki ko· 
misyona gelmeleri iJftn olunur. 

rem Ba sa ·nin 
Uzun bir tecriibe mahsulü olarak 

vücuda getiri!miş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmıs olmakla ispat 
etmiştir. 

/ i'em Balsan1in 

24 - 28 2167 (2293) 

Aydın C. rnüddeiumumiliğinden: 
1 - 15 temmuz 938 taıihinden mayıs 939 sonuna kadar Aydın 

Ceza evi mahkiımlanna vasati günde 330 adet verilmek üzere mu
hammen bedeli 8448 liradan ibaret beheri 960 gramdan yerli buğ
dayından yapılmlf ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek fnrlİ· 
le eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat mikdan 634 Liradır. 
4 - Eksiltmeye İ§tirak edecekler teklif mektuplannı ve bu gibi 

taahhütlere girebileceklerine dair Ticaret odasından alacaklan veaika
larla birlikte 15 temmuz 938 cuma günü saat 16 ya kadar makbuz 
mukabilinde C. M. U. liğine tevdie mecburdurlar. 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve l1alis acı badem ile yapılmış giin
tlüz ve gece şekilleri vardır. 

5 - Eksiltme ve ihale muameleti 15 temmuz 938 cuma gO.nü aaat 
16 da Aydın C. M. U. liği dairesinde toplanacak komisyon hUZ1D1m· 
da yapılacaktır. 

6 - Masraflar mütteriye aittir. 
KREM BALSAMlN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp §e ·

linde satılır. lNGIUZ KANZUK ECZANF.St. .. 
BEYOC.LU - tSTANBUL 

7 - Daha faz1a ma1Uınat almak ve fartnameyi görmek istiyenler 
C. M. U. liğine müracaat etmeleri lizmıdır. 
~-28-3-8 µıs 12282). 

Motosiklet Alnıak Çok kolay 
F' .A.:K:.A. T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan • 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇAlARl OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETLERtNtZtN AYLARCA MUA TI AL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEötNtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TFFERRUATINA KADAR YEDEK 

f 

'' 

PARÇALARI l\1EVCUT OLAN 
ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

JCTO IA· •. 1~~l 
tt 'tco cc.m T o~r e amd d• 

c l~ PS 

TOR YA,, 
MARKA SUP APU VE SUPAPSIZ MOTOSİKLEnERlNI 

TERCfH EDİNiZ 
PHANOMEN 
PRESIDENT 
PIKTATOR 

--..,. 
Marka Bisikletleri 
~ok ehven fiatlerle 
sablmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Alioıti Biradt'rler 
E. K. Ş. Kazım Dirık 

"VEM •• marka 
Caddesi 

Telefon: 2801/3709 

• 
Elektrik ampulleri toptan 

ve perakende sablır. 
~--..:Jllm!mlll ................................ . 

iWTiYATLI DAVRANINIZ" 
SICAKLAR BAŞLlYÖR 

c~ 
R Soguf<: liaua Dofwpfal'ının YüRS<1R 

Değlmfür>indrın lJir>anauoef ~aydc,fan 
S'4.9M . RrılirAf(t/i:. .U.on.om.i. 

, YERb'5iYa SATIŞ 
5.AJ.li'BiNiN SESi v& .. AC.ENTELER.iNDE .f.lı 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

Daim on 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli•• 

Gç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlabr. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil• 

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahlUku diri diri tutmak mümldbuflir• 
Çünkü zi1ul ıözdeki hanan kamaıtırır, tavsiye ederis. 
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GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi RAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür' at itibariyle emsalsiz olan GRtPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulun.mut olursunu. 
icabında günde ( 3) lıafe alınabilir 

T alılitlerinden aalıınınız ve her yerde urOTla Gripin ideyinis 
CQJ_ ye~ s aCL..-.:zs o oaıwwmrw 

-- Fenni vözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cim ve Çetitleri yakından 

Ye uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla alhn, nikel, pilitin, has baga ve eellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. -

MüjDE 
~ÜPAPLI, SÜPAPSIZ 
TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi 

UiKKA T: Tornaks 
mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
8a9turak Kemeraltı cad. Emlrler çarfıaı karfıaınde 

• Tel. No • .078 
!&! 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
n-11,..,. lronalan it : Maniuda lnönfi balYUı iiwiude ft ffal.. 

aYi cİftnndald v .w ana1ara ,.apbnlacak ikiter daireli iki a. .m
ilin iaı•m nhidi fimt &zerinden kapmla zarfla verilecektir. 

Ltif bedeli amlwm111M#üi, her iki eYİn ketif bedeli 22357 lira 96 
kma,tm. 

Manldrat tmainat : 1676 lira 85 kurupur. 
DMlllM'1ia yapıL.aıia Y• yirmi temmuz 938 Ç&rflUDb.ı giinü saat 

IS te Mania V...,._ midiirlüğü binumdadır. Teklif mektuplan 
ınakiir sinin aut 14 düne kadar verilmit bulunmalıdır. 

Bu ite ait projeler ülailesl fiat cetveli fenni f&l'kıame eksiltme prt
n'YIWi Valoflu mnmn müdürlüğü infaat müdürlüğünde ve Manisa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girecekler 93Ş yılına ait ticaret odası veıikaamm ve 
Yaptığı en büyük İfİn on bin liradan af&iı olmadığına dair Naha ve
lclletiNlen almmıt yapı müteahhitliği vesikalarını •göstermeleri li
~. 

F.lmltmeye gireceklerin ya bizzat yüksek mühendis veya mimar 
oLnaJan ve ,.hut bunlardan biriyle mÜ§tereken teklif yapmaları li-
Zllnchr. ' 

Kapalı zarfların ihzannda, teklif mektubunun yazılmasında ve bu 
2arflann verilmesinde ve po$la ile gönderilmesinde 2490 aayıb ka
nuna harfiyen riayet edilecektir. 

.. 24 - 28 - 2 - 6 2248 (2298) 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Her. hafta sah ıünü latanbul ekspresi için perıembe günleri saat on 
~ itibuen acentadan bilet verilecektir. Yerler muayyen oldujun
._.. herkesin vaktinde biletlerini almaları menfaatleri icabındandır. 

25 - 28 - 28 22$4 (2301) 

TENi A~IR 

' . 

I 

SAYFA ı 11 

DEUTSCHE LEVAN 1 
TE-LINIE· 1 

Fratelli Sptrco 
Vapur acentası 

G. m. b. H. 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 14/6/936 tari 
hinde limanımıza gelip Amsterdam Rot-

S. S. ANDROS vapuru halen liman- d H b ı · · .' ·· ter am ve am ura nnanlan ıçın yuk 
da olup Rotterdam, Hamburg •e Bre- alacalı:tır. 
men limanlan için yük alacakbr. TRAJANUS vapuru lJ/6/938 de 

S. S. HERAKLIA vapuru 23 haziran· beklenmekte olup Burııu Varna ve Ka.. 
da bekleniyor. Rotterdam. Hambura Ye tencc limanlara için yük alacaktrr. 

Bnmen limanlan için ,-ilk alacaktır. SVENSKA ORIENTE UNIEN 

SERV1CE MAR111ME ROUMAINE AA SN E motörü 30/6/1936 ta-
BUCAREST n'hinde beklenmekte olup Rotterdam. 

S. S. PEl...ES vapura halen limarumn- Hamburg, Gci)-nia, Dantzig, Danimark 
da olup T • li. B routh. Hayfa. Port ve Baltık lirnanlan için ylk alacaktır. 

npo ey SERViCE MARITIME ROUMAIN Sait limanlan için yük. alacalı:tır. 

S. S. DUROSTOR 28 haziranda bek· ALBA JULIA •apmu 2/7 /936 de 
leniyor. Ka.tence. Calatz. Danup ve beklenmekte olup Malta. Manilya ve 
Calatz alttarma91 için yük alacaktır. Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 

DEN No 
Jlandaki hareket tarihleriyle navlun-

RSKE MIDDELHAVSUNJE l d-'-' d V•-!Ll''~ı d ta --··· ar ~ eııı1 .... ıK er en ac:en me.wı-

OSLO yet kabul etme7 Daha fazla tafsillt için 
S. S. SAN 

0

ANDRES vapuru 26 hazi· ikinci Kordonda FRA TEW SPERCO 
randa heklenlYor. Oiyep ve Norveç 1 v u ed'l · · 

ı· 
1 

• . ..k 
1 

k vapur acenta ıgına m racaat ı mesı n-
umum ıman an ıçm yu a aca tır. ca olunur. 

JOHNSTON VARREN LINES L TD. 
LIVERPOOL 

S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek
leniyor. Burgas, Vama, Köstcnce. Suli-

na, Calatz ve Bralle limanlan için yük 
alacaktır. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARITIME 

Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
M. S. SZECED vapuru halen liman- Umdal 

I da olup Port Sait ve lskenderiye liman- HEI .l .ENlC UNES L ID. 
5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nk~~k~a~~ TURK~n~ru28h~~n~b~~ 
--~ ................................... . 

Bu -stıfn kendi kllbahnnızdır, zıra dlfferfnia 
• 
ihmal eldiniz. bunlara iyi bakmadın~ halbuki 
1 

1
1>undan daha kolay bir ,., yoktur, ara bu 

Jlhtiyace llmtn edecek bir PERLODENT en 

1lr• d1f macunu varchr •• 

TURAN rabrikaJan mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
tu•alet aabunluuu, traı ıabunu •e kremi ile g&zellik krem
lerini ~~Uaaını&. Her yerde ıablm•ktadır. Yalmı toptan aa• 
bflar ıçıa lzmirde Gazi Balvanada 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akya11b Ye J. C. Hemıiye mOrmcaat ediniL 

Paeta Kt1t. ••~ Teelon acea 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
S.kımıızltktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatti zatürreeye yol açtık
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz
ma ya:.-.'ığı fennen anlatılmıfhr .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut ıağlığının en birinci tar
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilininiz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi koruınut olur
ıunuz. 

RADYOLlN , 
ile diılerinizi sabah Ye aktam her ;remekten sonra fırçala11mz .... 

M. S. TISZA vapuru halen limanda niyor. Rotterdam, Hambura ve Anveraa 
olup Danup umum limanlan için yGk limanlan için yük alacaktır. 
alacaktır. A THINAI vapuru f S temmuzda bek-

lllndakl hareket tarihleriyle nav- leniyor. Rotterdam, Hamburs ve An· 
1unlardakt d~kllklerden acenta me. ven limanlan için yük alacaktır. 
sullyet bbul etmez. ONrrED ST A TES AND LEV ANT 

Daha futa ta&l11t almak için Btrln- UNE LTD. 
el Kordonda v. r. Hmry Van Der zee HELVJC motörü temmuz iptidumda 

C V tal 
A... tl beklenilmekte olup Nevyorlt için yük 

ve o. n. v. apur acen ı0 ... a m ra- l ,_ 
a aca ... tır. 

caat edilmem rica olunur. BACHDAD motörü 10/ 12 ağusto. 
Tel. No. 200'7 ve 2008. arasında beklenilmekte olup Nevyorlt 

------------- için yük alacaktır. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BlNASI TEL 2443 
EUerman Lines Ltd. 

BAALBEK motörü 15/1 7 eylul ara
sında beklenilmekte olup Nevyorlt için 
yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı Ütbsat konferansının 
seyyah, yolcu ve yük için tesiı ettiği bat• 
ta mensup Yugoslav bandrralı 

LOVCEN 

LONDRA HA '1TI Lüka vapuru 9 temmuzda 18 de 
Conatanza. Varna ve Burgu limanlari 

DESTRO vapuru 7 haziranda u.; b L t d Ltir:· 

L• I S d "T"n arc&.e e ece~ . 
ıverpoo ve vansea an gelip L 0 v c E N 

yük çıkaracak. lüka vapuru pazarte9l 18 temmuz saat 
CA V ALLO vapuru 7 haziranda 12 de lzmirden hareket edecek P-are, 

gelip Londra Ye Hull için yük ala- KorEu. Adriyatik limıudan. Venedik, 
caktır. Trieııte ve Şupk limanları için yolcu n • FLAMINIAN vapuru 22 bazi- yük alacaktır. 
randa Liverpool ve Svameadan Cerek vapurlann mu.uallt tarihleri. 
gelio yük çıkaracak. gerek vapur lsimlerl ve uvlunlan hak-

DRAGO vapuru 25 bazirande kında ac,nta bir taahhUt altına girmez. 

Londra, Hall ve Anventen gelip Daha fazla ta&illt almak için Birlncl 
yük çıkaracak ve &JDi umanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umumi deniz acentalılı Ltd. mUracaat 

Tarih ve navlunlardakt değişiklikler- edilmesi rica olunur. 
den acenta mewliyet kabul etmea. TELEFON: sın - '°'72 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en· eald ofelciıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli iclareai~le bütfln Ese 
ha•kma kendiaini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki raUtı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten Eiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Le ve lzmirliler bu otellerde baluıurlar. 

TAZE TEMiZ 
u·cuz iLA 

Her türla tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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Barselon kararını tatbik ederse 
Beynelmilel • • 

vazıyetın 

Fakat Yunkers tayyareleri 
Cümhuriyetçiler elindeki şehirler Üze
rine ölünİ saçmakta devam ediyorlar 
Mussolini Franko.ya .Yabancı 

manını derhal kesmesini 
Paris 27 (Ö.R) - Ispanya meselesin

de gerginliğin azaldığı hissi devam et
mektedir. Bnzı haberlere göre general 
Frankonun Ingilterc hariciye nezareti 
taralmdnn yapılan teşebbüse müsait bir 
cevap vermesi beklenmektedir. Italya 
da lngillcre ile yaptığı paktın bir an ev
vel meriyet mevkiine girmesini istediğin
den ve Fransa ile yeniden mUzakercye 
girişm ğc miltemayil olduğundan itidalli 
bir hnreket tnrz.ı takip etmektedir. 

Nasyon,alistlcrin sivil ahaliyi bombar
dıman hareketlerine climhuriyetçilcrin 

vapurların bombardı
tavsi ye etmiştir ... 

de ayni şekilde mukabele karan Lon- ..., , ,.;~, · 
drada derin bir tesir yapml§tır. İngiliz , ?iiff!:;f!J!;~ ~~.::ıvın 
hükümet mahfellerlnde böyle bir hare- _,!~ ~~~ 
ket beynelmilel sulh ve insanlık için • E • • ~'rf. ~ , ;:efı 
tehlikeli olabilir. Tam vaziyetin isluhının ~ · 
ümid edildiği bir sırada ihtiyatsız hiç bir Yunkers tayyareleri 
Jestle vahametin artınlmıyacağı umul- rafından son yapılan bombardımandalğu bir sırada pek mevsimsizdir. 
maktadır. kurbanlnqn mikdan henüz belli olma- Deyll Meyl gazetesi general Franko-

ltnlynn gazeteleri de hadiseyi kapan- makla beraber oldukça yüksek bir sayı nun tayyarecilcre bundan böyle İngiliz 
mış addetmekte ve Fransa ile İngiltere- teşkil cbncktedir. Öğleyin diğer Yunkers ticaret gemilerini bombardın_:ıan etmeme
nin Avrupa sulhunu tehlikeye dilşilrebi- tayyareleri yeniden Alikante üzerinde leri emrini vermiş olduğunu teyid ede
lecek hareketleri mllsamaha ile karşıla- görünmüşlerse de hükümct tayyareleri bilecek va;dyette olduğunu yazmakta

mağa mütemayil olmadıklarını kaydet- tarafından tardcdilmişlerdir. Bu hava dır. 
mcktedir. Fransa hariciye nazırı B. Bon- hücumu esnasında limanda üç Ingiliz Londra 27 (A.A) - Burgostaki Ingi-

h 1 akta l"dı' Uz aJ'nnı Rober Hodgzonun general Fran-net'in bu hususta 1talya maslahatgüzarı- vapuru u unm · 
konun Ingiliz gemilerinin bombardıman 

ın.a verdiği teminat memnuniyetle kar- FRANKO EMtR VERMlŞ edilme.sine müteallik olan Ingiliz teşeb-
ıılanmıştır. bfüılerine karşı vermiş olduğu cevabı ge--

AL1KANTEDEK1 FACtA Londra 27 (A.A) - B. Az.kartin Lon- tirmek üzere bu hafta ortasında T.ondra
dra ve Pariste yapmış olduğu teşebbüs- ya gelmesi muhtemeldir. 

Pari-; 27 (Ö.R) _ İspanyadaki harp ler hakkında mlitalaalar serdeden gaze- Paris 27 (A.A) _ ispanyadaki bom-

:.~.ı ~~...,.; bardımanlar ve Barselon hükümetinln 
niyet '\iC tasavvurları Fransız gazeteleri

"'.*\ : 
,~ nl meşgul etmekte berdevamdır, 
~ 

GAZETELER1N MüTALAALARI 

Paris 26 (A.A) - Bu sabahki Faris 
gazeteleri Franklstler tarafından sivil 
ahalinin bombardımanına karşı mukabe

< le bilmisilde bulunacağına dair Barselon 
hükilmeti tarafından yapılmış olan teb
liği mevzuu bahsetmektedir. 

Gazeteler bu tebliğin muhtelif büyük 
devletlerde Msıl etmiş olduğu akisler 
hakkında tafsilat vermektedirler. 

Matcn gnzetcsi yazıyor: 
Barselondaki kızıl makamatın bundan 

b8yle ecncbt şehir veya limanlarına ta
arruz etmenin mevzuu bahis olmıyacağı
nı ancak Frankistlere alt hareket Uslcrl-
nin ve bilhassa Palına dö Mayorkun 
!bombardıman e<lilecoğinl tasrih etmol<?ri 
üzerine dUn ~run vaziyetteki gerginlik 

yazıyor: 

Macar başvekili lmredi 
Bolonyada neşredilmekte olan Resto 

Del Kardino Italyanın Mayorkun bom-

bardıman edilmesine müsamaha e<lemi
yeceğini 1asrih etmektedir. Italyan gaze
tesi bu adanın taarruza uğraması t.:ıkdi
rin<le Italyanın kendisini taarrU?.a uğ

ramış addedeceğini yazmaktadır. Mayork 
ada-;ı Faşist kartalların istihkfı.mıdır. Mü-

40 bin kişi 
nutuk 

huzurunda bir 
irad etti 

güçleşmesinden korkuluyor 

Vaziyet ümit verici değil 
Südetler 

inatla 
Prag, 27 (ö.R) - Ekalliyetler mü

znkeratında Südet delegelerinin vnziye
ti çok nikbinliğe yer bırakmamaktadır .. 
Bunlar Çekoslovakyanın birliğiyle ve 
Nazi olmıynn Almanlara verilmesi icap 
eden teminatla telif edilemiyecek talep
lerde ısrar ediyorlnr. Hükümet partileri 
· e hükümetin m 1 ahi! tektifleri üzerin
de mutabık kalm slardır: Ayni z mnndn 
daha öteye geçilt'mivecck bir hudut ta 

tayin cdilmi tir. Ew er H ynlaynin dele
geleri} le tnm bir ıınln ma olmazsa hü
hümctin hazırladığı liberal metin hükü
met pıırtilerince ittifakla kabul edilecek 
ve clcrhnl tatbik mevkiine konulacaktır. 
Hükümet ekalliyetlere bahşetmiş olncnğı 
faydaların ehemmiyetini Südetlere \•e 

dünyn umumi efkarına göstererek bütün 
vatnndnşlnrı bu suretle tetis edilen ka
nuna riayete davet edecektir. 

NiZAMNAME GiZLi TUTULUYOR 
Prng, 26 (A.A) - Ekalliyetler ni

zamnamesi müzakerelerinin kat"i bir 
safhaya girmİ§ olmasına rağmen ne 
halk ne de matbuat bu nizamnamenin 
metnini öğrenememiştir. Yalnız bilinen 
bir§ey varsa ekalliyetlere tavizlerde bu
lunmak hususunda hükümet blokunda 
tam bir anlaşma hasıl olmuştur. Geni§ 
hir ademi merkeziyet sisteminin mevzu· 
ubahs olduğu söyleniyor. Müzakerelere 
faaliyetle devam olunmaktadır. 

Prag, 26 (AA) - Haynlayn partisi 
gibi hareket eden Macar partisi de hür
riyet ianesine i~tirakten imtina etmi, ve 
Macar mebusları başvekile bir telgraf 
göndererek bu ianeyi protesto etmi§ler· 
dir. 

Prag, 27 (ö.R) - Milliyetler statil· 
sünün tanzimi için hükümctle bir taraf
tan Südet Alman delegeleri, diğer taraf-

müfrit 
• 
ısrar 

taleplerinde 
ediyorlar 

1 

cAdemi merkeziyet yeni etatüntla 
ana prensibi olacaktır. Vilayet idareleri• 
nin salahiyeti tevsi, buna mukabil mer• 
kezi hükümetin salahiyeti tahdit edile• 
cektir. Böylece muhtelif unsurlara fiilen 
mahalli muhtariyet verilmiş olacaktır .. 
Bu esasları kabul etmekle biz taviuıtın 
en son haddine kadar gitmiş bulunuyo· 
ruz. 

BAŞVEKJLIN BJR NUTKU 
Prav,, 2 7 ( ö.R) - Beynelmilel Pen 

Kluh federasyonunun yedinci kongresi 
başvekil bay Hodza ile manrif nazırının 
huzuruyle açılmıştır. Başvekil nutkunda 
hükümetinin halletmek mevkiinde bu
lunduğu meseleleri ima ederek demi~tir 
ki : 

- Devletimiz için Avrupanın bu kıs• 
mında beynelmilel iş birliğini teşkilat• 

landırmnğı ve milletler arasındaki mil· 
cndde yerine milliyetler arasındaki i§bir· 
!iğini ikame etmeği en büyük vnzifemiz 
telakki ederiz. Bu yalnız devlet adam• 
!arının iııi değildir.Ayni zamanda burada 
temsil edilen ve milletleri birbirine ynk· 
laştırnbilçcek olan knlem ndamlannm 
dn işidir. 

Beynelmilel federasyon reisi Fransı:;ı 

B. Jules Romanis cevabında orta Avru• 
padaki vaziyeti ve Çekoslovalcyanın 

mevkiini gözden geçirmiş ve demi§tir 
ki : 

Makul. azimkar olduktan, mertçe 

Çek Başvekili B. Hodza 

hareket ettikten ve başkasının hukuku· 
na da hürmet gösterdikten sonra her 

tan hükümet ekseriyetine dahil partilerin memleket daima dünyanın tasvibinden 
mümessilleri araeında müzalCerelerin Je• emin olabilir. Eğer bizim burada bulun· 
vam ettiği bildirilmektedir. Hükümet mamız ııize bir inşirah veriyona bundan 
koalisyonu nezdinde anlaşma esasları memnun oluruz. Bütün' fedakarlıklannı
hakkında tam bir fikir mutabakati var• za rıığmen cebrü şiddet harek~tine mel• 
dır. Sol cenahtan •Lider Novini:t gaze- ruz kalmanızı kabule dünya razi değil· 
teai şu !'1almnatı veriyor : dir. 

Polonya G .. Kurmay başkanı 
devletleriyle askeri bir 
mesai teminine çalışıyor 

Budapcşte, 27 (AA) _Başvekil B. dafaaya, taarruza ve en şiddetli mukabe-
le bilmisillerde ibulunmag·a amadedir. Polonya orılusu manen /arda 

Jmredi dün Sebrekende kırk hin kişinin Dıınzig, 26 (AA) _ Nasyonal ııos- Harici eiyasete hiç dokunmaksızın Göring 1 {itler gençlerinin geçit ree• 
h d · d t · ld w b" k Figaro g:ızctesinde Vladmir Dormoson · d b 1 d k k .. rl uzurun 8 ıra e mış o ugu ır nutu ta yalist pnrtisi tarafından tertip edilen nıünhasırnn kiilıiir m~clelcrinden bah· mm e u un u tan sonra n şam uze 
hükümetin Nnsyonal sosyalist propa- şöyle yazıyor: kültür haftas:ı bugün tayyare ile Berlin- sctıi~i nutkunda Mareşnl Göring her } ine tayyare ile Berline dönmüştür. 

d .. h · d k" · · • Beynelmilel fişenk fımilleri hiç bir is- L d 27 (ÖR) B ı· d bu gan ası muvace esın e 1 vazıyetım tas- den hurııyn gelen Mareşal Göringin bir 

1 

sene kültür haftasında Danzige gelmeyi 1 on rn, · - er ın e • 
rih etmi tir. H ... tip demiştir ki : tifade temin cdemiyccek bfüıkis muta- nutku ile kapanmıştır. vaadetmiştir. lunmnkta olan ve Bey:nelmile1 matbuat 

Sağ cenah milli hıriııtiyan siyasetini zarrır oiacakfordır. Fr:mkist kampında • federasyonunun içtimaında hazır bulu· 
tatbik etmek suretiyle memleketin mali hakikaten ifrata kapılan tayyarecilerc muşlardır. ye1çi Jspanyol limanlarında d!.'mirlemiş nan Lord Londonderri bu seyahatten is· 
işlerini ve iktısadıyatını tarsin ettık. Ve gelince; mukabelesiz kalan seferlerinin Humanitc gazctl'sinde Peri diyor ki: olan ecnebi vapurların boınbnrdımanını tifade ederek mareşal Göringle büyi1lı 
beş senelik pro ramın mnli bir temelini şan ve şcrcllerine hiç bir şey ilave etme- lsp:myol sefiri Dö Askartın Lord Ha- derhal kesmesini tavsiye etmiştir. Düçe- bir mülakatta bulunmuştur. 
vücuda getirdik. Eğer sahte pe) gam· mcktc olduğunu \'C mücadele etmekte lifaksın bahsetmiş oldui;:tu tedbirler ta- nin maksadı böylece Ingiliz - Halyan an- Varşova, 26 (AA) - Polonya er• 
berlcr ortaya çıkıp i e karı11mamıs olsa- oldukları unsurların ekmeğine yağ sür- mamile meşru müdafaa 'tedbirleridir. !aşmasının meriyct mevkiine geçmesine kiınıharbiye reisi general Stasyeviç bu• 
lardı. memleketimizi idare etmek çok dn- mektcn başka bir şey yapmamakta ol- Hakikaten mevzuu bahis ol2n hedefler ve Fransızlarla da müzakerelerin yeni- gün öğleden sonra Niga Tallin ve Hel• 
hn kolay olacaktı. Muhitin hnvasındn duklarını kabul ve teslim etseler çok iyi Frankistlerin Palma D:> Ma~ork ve Pol- den başlamasını temin etmektir. singforsn gitmek. üzere Varşovndan ha• 
eon zamanlarda bir gev§eyiş h:sıl ol- etmiş olurlar. lcnsa tayyare üsleridir. Vnlansiya, 27 (A.A) - Frankistle- reket etmiştir. 
mu2tur. Eğer bir feyler söylemek isti- Baynn Tabuis övr gazetc..,inde yaZl- rin bir tayyaresi bu sabah Valnnsiya li- Polonya erkunıharbiye reisinin ziyıı• 
yen kimseler var sl;yliyeceklerini ç k- yor: MUSSOJ ... 1NİN1N TAVS1YES1 , manıncln Arlon adındaki tngiliz ~apuru- rcti S S gün kadar sürecek ve Polon>'9 

ça •Ö) lcrlt'r 'c söylcdiklNinin m ul.- 11alyanlar gece Alikantaya 60 dan faz- Paris 27 (Ö.R) - Bazı Ingiliz siyasi nu bombardıman etmiştir. Vapurda i)t? Baltık devlı-tleri arnsındn siyasi ve 
yetini d ruhte ·! ,. l. ,.... la bomba atmak suretiyle Ispanyol ciım- mahf!.'ll~rine ıelen haberlere göre B. yangın çıkmıs ve hasarnt vukua gelmiş, nckcri teşriki mesaiye mütcallıl: me le kete erle~ ~ ........ ~~~~~~----1:a......:ı~ca.c.~--~----~.l..._._~......__--.-...-..........__....:...___..;.__;:.._ ____ ..ı.. ________ __:::._,___ ______ ~-=..~--...L----_.__----......... ..___._.._,.,_. ________ ...a.. ____________________________ _._..-


