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FtA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR CümJı.u11iyetirı 1'e Cümhuriyet eserinin lıelcçUi, aalıalılan çıkar ıiyasi gazetedir 

Pariste mühim görüşmeler oluyor 
F n a Turkiyenin i tediğini 
olur , Türkiye ordusunu Ha aya 

dutta 30 bin mevcutlu bir kolordu e 

etmiyece 
ürütecektı 
rbekli or 

BİR İNGILIZ GAZETESi BÔYLE YAZIYOR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dahiliye 
Vekaleti 
Mühim bir ihtiyaM 

•• 
cın uzerı11e 

elini koydu 
--o-

Hariçten memleketimize seyyah 
celbi ve memleket içinde turistik ha
reketleri kuvvetlendirmek meselesi 
yıllardanberi zihinlerimizi İşgal eden 
bir dava halindedir. 

Muhtelif Avrupa devletleri ile bal
kanlar bu yolda hayli mühim adım· 
lar atmı~lar ve muvaffakıyetli netice
ler de almışlardır. 

F ransanın nihayet akıllarını başla-
rına topladıkları ve uysal hareket 

edecekleri an/asılmaktadır • 
. ., 

• 
•· 

Dün Baıvekil tarafından kabul edilen Hatay heyeti azaları 
lstanbul. 6 (Hususi) - Bugün Pa- rl kıt"alarını yürüteceğini Franaaya bil-Yurdumuzun tabii manzaraları, 

bir çok tarihi eserleri sinesinde aak- riste, sefirimiz B. Suat Davazla Fransız dirmiştir. 
laması bakımından vaziyeti, her hal- hariciye nazırı bay Bonnc aıaeında ve Ayni glfı:ctc Hatay hududunda otuz 
4!e seyyah celbedebilen memleketlere Hatay hakkında yapılan görüşmelere hin mevcutlu tam hir Türk kolordusu. 
nazarım çok üstündür. büyük ehemmiyet -veriliyor. Bugünkü nun hek.lemekte olduğunu ya:r.maktadır. 

Atatürk 
' 

lu .. Vk"l" .. 
,cıarıcıye e ı ımızı 

kabul buyurdular 

BAŞVEKiL 

BugUn lstanbula gele· 
cek ve BllyUk Şeften ye

! nl dlrektlfler alacaktır 

Istanbul 6 (Husust) - Reiaiciim
hur Atatürk dün yatlarında Hari
dye tıekili Dr. Arası kabul ederek 
/iğle yemeğine alakoydular. Olduk-
ça uzun •üren bu göriişınede Hari- 1 

ciye vekilimiz Parisde, Fransız ha· ı 

riciye nazırı Bonne ile 3efirimiz 
arasında ve Hatay hakkmda yapıl- . 
makta olan müzakereler et-rafında · 
büyük Şefe nıaluınat tıerm~lerdir. 

Buna rağmen bu mevzuda muvaf· görüşmelerde Hatayda Fransızlarla i, Antakya, 5 (AA) - Anadolu ajan- İstanbul 6 (Husust) _ Bıı§veldl 
fak olamıyorsak, sebebi teşkllatsİz· birliği yapmaklığımıza dair Fransanın sının hususi muhabiri bildiıiyor : B. Ce!li! Baycrm bu gün Ankara-
Lğımız, propaganda zaafımız, niha- hükümetimize yaptığı teklif hakkındaki Antakya jandarma kumandanı Mih- da" hareket etıne~i ve yann bura-
yet seyyahlann ucuz ve temiz bir şe· noktai nazarımızın Fran.aya bildirildiği ranla lıkenderun jandarma kumandanı ya gelerek Atatürke Hatay meseleai 
kilde istirahatlerini temin edici vası- anlaşılmaktadır. Cemilin yerleri değ~tirilmiJ ve !sitende· etrafmda 1'e son tıaziyete dair iza-
talardan mahrum oluşumuzdur. Ankaradan gelen haberlerde, bu hu- run oerkomiseri Lütfü de Antakyaya hat 1'ermeai 1'e büyük Şef den yeni 

lstanbul T!irkiyede otel bakımın· sustaki Türk noktai nazarının tatbiki nakledilmiştir. direktifler alması muhtemeldir.! il 
dan en zengin bir şehrimizdir. Buna için Fransanın şimdiye kadar aldığı va- - SONU 4 VNCV SAHiFEDE - .....J 
rağmen lıtımbulda toplanan bir iki ziyetten daha mUsait bir vaziyet almış :....;..::::::.:.:..::....:1;:.:.:.:::.:::..::;:.::.::.;:..::::.::::.__~:,:=:===-=-=-==:':=:=:=::==::!. lieynelmileı ır.ongre esnasında bazı bulunduğu merkezindedir. Kema paşa yolun- r"· 
iielegeler ve kongramUnasebetile la· latanbul, 6 (Hususi) - Londrada d b ki 
tanbula gelenler konfordan mahrum çıkan Deyli Telgraf gazetcoinin yazdığı. a isi et yarışı 
airkeci otellerine ilticaya mecbur na göre Türkiye, eğer Fransa Hatayda 0ldu 
kalmışlardır. şimdiye kadar yaptığı tazyik ve kontrol-

Buna ilaveten otel tarifeleri A vru· den el çekmiyecelı: olursa, Hataya aslı:e
pa otellerinin hiç birisile mukayese 1---------------

ka~;~ iıı:7e~~e!J;~ck1:};~~1ı;i~l f ransız uu· zel'ı 
olan ve bütün dünyadaki milletlerin 
hayallerinde yer alan Boğaziçinin 
güzelliği bile seyyah celbine kafi ge
lememektedir. 

Eğer ucuz ve konforlu otellerimiz 
ihtiyaca kafi gelecek şekilde olsa mu
hakkak lstanbul seyyah celbi husu
sunda bu gün Avrupanın en ileri şe
hirlerinden biri olan Budapeşteden 
asla geri kalamaz. 

Fuarda 
Şarkı söyleyecek 

dans edecek 
ve 

Bayramın aldıOı derece 
muteber de§lldlr 

Pazar günU Kemalpa§& yolunda bi
siklet müıabakaaı yapılmış ve büyük bir 
intizam içinde geçmiştir. Kcmalpapya 
gidip gelen genç bisikletçiler havanın 

yakıcı eıcaklıiına rağmen müsabakayı 

bitirmişlerdir. Müsabaka harici olarak 
bLıikletiyle iştirak eden lzmir birincisi 
B. Bayram bu müsabakayı kazanmışsa 

1 

da aldığı derece muteber ıayılmam~tır. 
Bu uzun meaafeli müsabakanın birin· 

ciliğini B. Salô.heıtin, ikinciliğini B. Cahit 
kazanmışlardır. 

BB. Salahettin ve Cahit 

Güneş, Milli Küme 
şampiyonu oldu 

tstanbul 6 (Hususi) - Dünkü maçUı Güne§, 
Galatasarayı 2--4 yendi, milli kiline şampiyonu 
oldu. Beşil<taş ikinci, Galatasaray üçüncü Uçok 
dördüncü oldular. 

·--------' YENi ASIR Matbaasında baaılmııtır 

Halkevi Spor Bayramı 
Kız Erkek bir 
geçit resmini müteakip müsabaka

atletler Parlak ve 

dereceler elde ettiler larda • • 
ıyı 

Ha1kevinin hazırladığı atletizm bay- tizmden anlıyanlar ihtiyaca kafi değildi 
ramı pazar günü adet itibariyle az, fakat 

mana itibariyle üstün bir seyirci kitlesi

nin önünde yapılmış, iyi neticeler alın

mıştır. Memleketimizde çok az alaka 
gören atletizm hareketlerinin artması ne 

kadar arzu edilen bir §eyse, bu hareket
lerin iyi organize edilmesi de o kadar lü
zumlu bir iştir. 

Samimi olarak şunu alikadarlara bil

dirmek isteriz ki, Halkevinin atletizm 

bayramı maalesef İyi organize edi1m~ 

değildi. Müsabakalarda, hakikaten atle-

Dereceleri tesbit edenler bu işin uıtau 

değillerdi. Atletler gelişi güzel eahaya 
çıkmışlardır. Bu yüzden intizamı muha

faza etmek mümkün olamamış ve belki 
de bu yüzde daha iyi neticeler elde edl· 
lememiştir. 

Geçit resmi çok güzel olmu~. adet iti
bariyle az olan kız ve erkek atletler 
stadyumda hareket yaratmıııılardır. A],.. 

nan neticeler töy)edir : 

Atışla avcılarımızdan Mehmet Ali Ü\1 

- SONU 5 iNCi SAHiFEDE .....,. 

Şikadın da dahil bulunduğu güreşçiler 

·serbest güreş müsabakaları bitti 

Ankara Birinci geldi 
Atatürk Kupasını aldı 

Dünya güreş şampiyonu Sikad lzmire geliyor 
Ankara 6 (Husuai) -Atatürk kupası •erbest güre§ birincilikleri bitti. Ankara 

lıirinci gelerek kupayı aldı. GnLp taanifinde l•tanbul ikinci, Konya üçüncüdür. 
FeTdi taanifda 1'e 66 kiloda Izmirdeıı Feridun birinci olmuştur. 

* * Dünyanın en maruf profesyonel gü- arzu eden güreşçiler arasında maruf Al-
reşçllerinden bir grup, hmlr ve lstanbul- manya şampiyonu Cim Şilcad, Amerika· 
da güreş müsabakaları yapmak Uzere da büyük bir şöhret sahibi olan zenci 
§elırimizdeltl alfık.adarlıara milracaatte şampiyonu Kasım Abdili, Romanya şam. 
bulummıştur. Memleketimize gelmeğl - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

Ne yazık ki bu güzel hazineyi iş
letmek fırsatı bir türlü temin edile
memiş bulunuyor. 

lstanbuldan sonra en büyük şe
hirlerimizden olan Ber~ama ve Efes 
harabeleri itibarile de birinci derece· 
de Asarıatikayı böl~esinde bulundu
ran lzmir, ayni şekilde seyyahları 
barındıracak vasıtalardan mahrum· 

KÖYLÜ BAYRAMI HAREKETLİ GEÇTİ 

Kızılçullu Köy Enstitüsünde köy 
dur. · ·f kızları ve köy delikanlıları bir 

Beynelmilel Fuar zamanında bu 
yüzden çekilen sıkıntılar da meydan

dadır. 
Gelen seyyahlar daima program

larını bunu nazara alarak tanzim edi
yorlar. Seyyahlar bir kuş bakışı ha
rabeleri ziyaretle heman ayni günde 
avdet ediyorlar. Belli başlı dört beş 
şehrimizde konforlu bir kaç otel var-

·, . ı 

, .. arada çok güzel oyunlar oynadılar 
. . • 

dı l:zmir ve Nevyork fuarlarında Fr anıayı temıil edecek olan Pariı r. işte bu kadar... F 
Yurdun içerlerine doğru gidildiği ve ranırz güzellerinin son resimleri •.. 

zaman, konfor şöyle dursun, yata- Fuar komitesi dün a.k§am ~ Dr. Fuar günlerinde balkın hoşça vakit ge
cak temiz bir yatak bulmak bile çok Behçet Uz'un ba~kanlığınıda yaptığı mil- çirmesi ve eğleı:ım"5i için hususi bir pro-

Hangisi 
Tekirdağlı mı, 
Yoksa Kara Ali mi 
Kaz.anacak? 

müşküldür. him bir toplantıda fuar hakkında muh~ gram hazırlanmıştır. 30 gün devam et- --o-
Vaktile zenginlerimiz kasabalarda telif kararlar almıştır. Atraksyon ı~:erı mek üzere muhtelif eğlenceler ve spor Pazar günü öğleden sonra Alsancak 

selamlıklar ve misafirhaneler açar- etrafında yapılan teklifler tetkik edile- hareketleri tertip edilecektir. Programı stadyumu, senenin en bUyUk spor hAdi· 
!armış. Şimdi hayat şartları değişmiş rek karara bağlanmış ve e.lllidarlara hazırdır. Programın noksansız olarak seı..rlnden birine şahit olacaktır. TU~ki-
buı d • d b ) d t "hı"n icap eden cevapları gönderilmiştir. tatbiki için tertibat alınmıştır. yenin en namdar pehlivanlarının iştira-un ugun an un ar a arı ah 
mal l t M t 1 b·ı bu Fuar sahasında baş döndi!rilcü bir fa- Paris güzeli Mademoiselle LWane Gills kiyle yapılacak güreş müsabakaları d a 

ı o muş ur. evcu o sa ı e dJr 
.,.;; ·· d"" ·· 1 · ·· h k aliye-t "••lamıştır Beton yollar tamam- ile Fransa kızlarının elçisi ili.kabını alan §imdiden sabıroızlıkla beklenmekte · ewDUn uşunce erıne gore er es ~ ' . 
oral ··• ·· ·· "d j1anmak üzeredir Yunanistan pavyonu Fransa güzeli 1zmlr fuarıııa gelmeği ka- Ti!rldy<ı baş pebli vanlılı: kemerini pazu ara gogsunu gere gere gı emez. · uhaf eden Tekirda"lı 

B· 1 h 1 k t · · d t tamamlanmıştır Evkaf umum müdilrlii- bul ebnişleMl.r. Müstesna derecede gü- kuvvetiyle m aza " 
ınaena ey mem e e ıçın e u-1 · 1 1 bu iki ıldız hl b gUre-' '""·ak 

ristik h k ti 11 k b"l k gu" •• tarafından inşa ettirilmekte olan da- ze o an y , ayni zamanda §JlJl Hilaeyln pe ivan u ;ı-ere ..,~ 
are e ere can ı ı vere ı me , . . lduklan 1 in 1z.mlr fuarında edecektir Meşh K Ali pehlivan da 

için herşeyden evvel otel işini bele· imi evkaf pavıyonu bir aya kadar ta- artisti 0 Ç ve- · ur ara 
- SONU 2 tNCl SAYFADA _ 'mamlanacaktır. Ziraat iirünlerl mUzesln- rilecek balolarda teganni edecekler ve aırl bu güreşlerde bulunmak ilze:re da· 

HAKKI OCAKOôLU ne de inşaat faaliyeti i!erlcmi~tir. dans numaralan ııösterece'.klerdlr. - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

Ku:ılçullu bayramına başta Valimiz olmak üzere 
iftirak eden kalabalık davetliler 

Kızılçulluda trenden inince bizi karşı- de ineklerin ve buzağıların eealerillİll 
lıyan ille - davulla zuma sesiydi. yanı haşında bizd~n ve henden daha 

Köy çoeuiu o •eaİ köyün havaoı için- - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -
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!Dahiliye 
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Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• E • 

1 Adam öldürme suçları 
Sayın Adliye velcilimizin mi.Bet kürsi:sünde okuduğu istatİ-;h.~e göre. bir 

ıenede işlenen adam öldürme euçunun adedi ( 2 5 9 3) imiş. Bu hesaba bakılır
aa günde yedi kişinin canına kıyılıyor demektir. 

Halen memleket hapishanelerindeki mahkümların hemen hemen yarı ı da 
katiJ imişler. Bu rakamların şayanı şükran bir tenezzül ifade ettiği nazara 

alınırsa geçmiş senelerde, giinün kurban adedinin ne kadar korkunç oldu

ğunu tahmin edersiniz. 
Gazetderdeki katil hadi.derini tetkik ediniz. Kendisinin veya başkannın 

eeref ve namusu uğrunda adam öldürmek zaruıetinde kalmış mukaddes ka
tillere ender tesadüf edeniniz. 

Bir bıçak darbeaiy\e, bir damla kurşwıla yurdd&fllll öbür dünyaya gönder· 
mekte tereddüt etmiyen katil ya panıyıı tama etmİ§tir, yahut ta kendisine 
yüz vermİyen kadına kızarak gözleri döıımü~tür. 

yedi aene hapiahanede yattıktan aonra geçenlerde hükümet önünde asuan 
Kürt Osman 600 lirayıı tama ederek bir zavallıyı parçalamam11 mıydı> Yine 
geçenlerde 16 yaşında katil olan çocuk bu ıuçu bir kadın yüzünden irtikap 

etmedi mit 
Memleketin irfan, ahlillt ve refıoh seviyesi arttıkça bu auçun tedricen aza

lacaiı muhakkakbr. O günü beklemeden bugün için alınacak bir çok tedbir
ler de vardır. 

1 - Ağır ceza rnahlı:emclerindeltl d&valarm eüratle intacım temin ve bu 
mahkemderin yazdıkları tezkerelere vakhnda cevap vermiyenle~ istediği f"· 
hitleri getirmiyenleri cezalandırmak. 

2 - Memnu silah tA§tm& suçlarına. ait cezalan ağırlaştırmak ve bu silah-

lan ınk, her yerde aramak. 
3 - Bıçak yemeyi, bıçak atmayı, hayatta bir kaç defa kodese girmeyi ka

badayılık sayacak kadar kötü yaradılmı~. bozuk ruhlu hastalan şiddetle takip 

etmek. 
Bütün bunlar hemen akla gelen tedbirlerdir. Kim bilir daha ne müe:ssirleri 

var. 
MURAT ÇINAR .............. ~------------~----:---:---:---------........... --..... 

• 
ı 

ln1ar planı 
--<>--

Yukarı mahallelere 
büyük ehemmi yet 

verilecek 
T eşe.kküi eden lunir tdui ;...,. ko

misyon10 din akşam bdediyede reiıı Dr. 
Behçet Uzun başkanlığında eon içtimaı· 
nı yapmııt ve yangın yerkriyle )"ikan 
mahalkJ,,rio, Giôzdyalı. Tılltilik Ye Eş

refpaşa semtlerin.in imar i~lerini gözden 
geçirın;.tiL Komiayoa her mahalleyi ay
n ayrı ~öz öoiiade na.tarak bura da 

muhafaz~t lcizım gelen eserleri teshit 
etmiş ve kararlar a]mıştır. Muhafazasın

da fayda göTÜlen eserler göz önÜnde 
bulundurularak yeni İmar pli.nı meyda

ha getirilecektir. 

Oto üs bekleme yerleri çoğaltılacak 

Sipariş edilen T rarrıbüs
lerden i~isi bekleniyor 
Fuar 

23 

r 

günlerinde 
makine sefer 

Kordon hattında 
yapacaktır 

' • 

Vekaleti 
Mühim bir ihtiya-.. 
cın uzerıre 

elini koydu 
BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
diye vazifeleri arasına almak icap 
eder. 

i şte Dahiliye Vekaleti bu mühim 
yaranın üzerine elini koymuş bele
diyelere bu İşin nasıl başanlabilcceği
ne dair de bir tamim göndermiştir. 

Tamim aııl:'ari konfor ve asgari ta-
111UTUfu göz önünde bulundurmakta
dır. Biz mali vaziyeti müsait beledi
yeleri bebemehal birer otel vücuda 
ıtetirmeğe mecbur tutmanın çolc fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. 

Hatta belediyelerimizden başka 
bu İşe devlet demir yollan da ilgilen
dirilebilir. 

Şimendifer güzergahındaki turis
tik şehirlerle, büyük te\akiler yapılan 
istasyonlarda birer istasyon oteli ve 
büfesi vücuda getirmek devlet demir 
yollarının da menfaatine uygun dü
şen bir harekettir. 

Edirnede Meteoroloji istasyonu 

Pek yakında valinin riyasetinde, be

lediye reis.inin de iştirakiyle lzmir ~ehri 
imar komisyonu daha bir toplanb yapa· 
ralt lzmir şehrinin müstakbel imar pla
nını tetkik edecektir. Alınacak netic~ye 

göre bir proje müsabakası açılacaktır. 

--=--

Zira turistik hareketlerin artma
sından maddeten istifade edecek olan 

Yeni otobü.a bekleme yeri müesseselerden biri devlet demir yol-
Belediyenin kordonda, belediye oto· latJacaktır. Bu otobüsler trambiU 1İ1- landır, 

Havai rasadat işleri 
dikkatle görülmektedir .. 

Ferit B. Ne.iat 
Mükemmel bir kimya. 

ger olarak lzm.ire 
avdet etti 

büsleri için vaphracağı modern durak temindedir önde ve arkada iki kap1Sı H'd' bö' J Jd • hald Eski , · • a ıse y e o ugu e -
yerleri programının tatbikine geçilmiş- vardır. Bu kapdardaıı öndeki binmege. şehir Afyon karahisar Balıkesir 
tir. Uk olarak yapılan durak yeri güm· arkadaki inmeğe mahsustur. Şoför ka- Ad ' · 'bi ' üh' • • ta8' ana ve saıre gı en m ıın ıs -
rük karıısındadır. Bu durak yeri yazlık pw da ayrıdır. Müşterilerin otobilelerde yonlarda temiz bir lokanta bulmak 
ve kı lık kı.ımlan havidir. Görünüıü iti- istirahat etmeleri düıünülerek koridoru b'l .. k" 1 

ı e mum un o amıyor. 
bariyle zariftir. geniı tutulmuıtur. 

Belediye kordonun diğer yerlerinde 
de durak yerleri yaphracaktır. Bu yer
ler teabit edilmektedir. 

Belediyenin Almanyaya eiparit ettiği 

otobüslerin ikisi bu ayın son haftasında 
lzmire getirilecek ve derhal aeferlere baı-

Esrar dolu bir 

Siparif edilen diğer otobiUler ancak 
Ağustos ayı içinde gelecek ve fuar za. 
manında sefere baılatılacakbr. Fuar 
günlerinde kordon hattında iıletilocek 23 
otobüo ve trambiU ihtiyacı katJılıyabile-
cektir. 

Mayıs ayında 
cinayet Ceza görenler veni-

Edime.u mmoroloji e7Ufitiı.ü Kuyu içinde bir aılam bo- zamsız hareket edenler 
Edirne 6 (Huaual muhabirimiz- her ııaniye ve her i.n "YU!r.ua gdecek ha- ğulmu, olarak bulundu Mayıs ayı içinde belediye zabıta tet-

den) _ Meteoroloj~ memleketimizde vat hidioeler bydedilir ve aynı ZAman· 1 İzmite yakın bir mesafede Çiftlik kö- kilahnın faaliyeti hakkında bir rapor 

kuıulUfU pek yeni olan bir mü-eoedir. da bütün bunlardan çılcacak ilmi netice- B. Nejut Ferit ECZ4C\~ yü civarında Darlık mcvkiinde Ahmet hazırlanmışhr. Bu rapora göre mayıa 
Edimede 1937 Şuhatmda t--n. ebnit- !erin teohiti için umum müdürlüiie de Uzun oenclcr Avrupa ve &.!inden isimli bir şahsa ait bostanın kuyusunda ayında bele<Uye zabıta te§kil&hnca IS 
tir ki. ııöyle. böyle bir eeneyi geçen bir dakilca geçirilmeden bildirilir. gazetemize mektuplar gönderen Ameri- hUviyeti henüz tesbit edilmiyen bit ce- §oför, 12 arabacı, 2 tramvay kondok· 
zamandır fuli;ret halindedir. Ruat İıltuyonumuzda her vasıtaya itada kimya tahoili ve ihtısası yaparak set bulunmuştur. Ceset 50 yaşlarında törü, 28 &JÇı ve lokantacı tecziye edil-

Memlekete gerek zirai. ııerekae birçok yanyabilecek tekilde. diieri ziraata fay- birinci derecede diploma alan B. Nejat tahmin edilen bir erlı:eğe aittir. Kuyu miştir. Yalılar oemtinde denize çöp atan 
işler bakmundan faydalı olan ha mü.,._ dalı olabilecek bir tarzda ki. iki tütlü Ferit Eczacı ba§ı dün aabah lzmir vapu- içinde bir aydan fazla kalmış ve vücudu, beş ev ıahibi ceza görmüıtür. 22 ıütçü. 
ıesenin Edime tubesinin çal!§tn&lannı rasat yııpdmalı:tadır, bilhassa tayyarele- ruyle lstanbul yoluyle Almanyadan şeh- yüzü, çürümüş, tanınmaz bir hale gelmiş- 18 fınncı belediye nizamabna aylı:ın ha
görmek ve halkınıızı alakadar edip bil- rimizin gözü mesabesinde olan havai ra- rimize dönmü~tür. Lise tahsilini lzrnir Ur. tl'zerinde elbisesi yoJı.tur. Bu cesetln reket ettikleri için para ceza11 verrnitler
gilendirmek mabadiyle Kale içinde in- tadat beynelmilel fifrelerle günde üç de- Amerikan kollejinde yapan bay Nejat kime ait olduğu tesblt edilememiştir. dir. 
hisarlar bina11 arkasındaki hususi bina· fa Ankaraya bildirilen, bu meyanda Av- Ferit Almanca, lnıı;ilizce ve Fransızca li- Çiftlikköyü mmtakasında 1, 8 kişi neza- 30 dilenci yakalaıımtftu'. 25 kiti ev
ama gittim. Yerleri fena değilse de dile- nıpa ve balkanlardan alınan günlük şif- sanlanna bihakkın vakıf, kıymetli bir ret altına alınmıştır. Zavallı adamın es- !erinde mazot bulundurmadıldanndan. 
'dikleri gibi çalıımalarına müsait olma- relerle yurdumuzun hava vaziyeti de 1 geoçtir. rarengilı bir cinayete kurban edildiği üç kalfa belediyeden izin almadan in
dığını zannediyorum, netekim mü_.,.e ıe.bit edilir. Zinıl kmna ııelince, Kılıma- B. Neiat 937 yılında Berlin üniverai- şüphesi hasıl olmaktadır. Müddeiumumi §&at yaptıklarından tecziye edilmitlerdit. 
için yeni bir binanm yapılması keyfiye- toloji rasatlanrun verdiği yağıf, güneıle- lesinde eczayı tıbbiye kimyası üzerine Hamdi Doğu tahkikata el koymuştur. Sıhhate zararlı olduğu göriilon 145 
t.inin umum müdürlükçe diitünüldüğü me, toprağın yÜ% oantime kadar olan ıu· çallf&rak doktonı almıt. 937 rnay111 ile --=-- gevrek, 300 kilo yoğurt, 89 kilo ekmek. 

hakkında Yeril- haberler benim bu zan- huneti ve tebelılıürahdır ki, her canlı 938 maynı zarfında gene Berlinde Kay- Geyvede heyelan 35 kilo peynir, ı 70 kilo balık, 400 kilo 
!arımı takviye etmİ§ oldu, Filhakika bi- mahliikun, mezruatın yaşamasına, büyü- ser Vilhdm enatitüsiinde Horman kim· et, 1 15 kilo l,k:enbe, 25 2 kilo kah..-e. 
nanın arka k .. mmı teıkil eden vlsi Ka- mesine hizmet eder. Bu kısım raoatlar da yası üzerine ikinci bir ihhl&I yapmıııbr. Bir köyün bütün mah- 150 litre airke, 600 kilo aüt, 25 kilo erik 

f.,.kapı yanııın yerinde kurulan ntuyon, yevmiye üç defa olarak yapılmaktadır. Avrupa ve Amerikada alb yıl kalan sulatı harap oldu üç kilo kırmızı biber imha edilmiftir. 
mevkii itibariyle müsait olduğu kadar bu Memleketin muhtelif yerlerinde kurulu lıu değerli genç, bunun iki ydıru Heidd-
harap arsalıklann bir kwnıru mamur bir olan bu müesseselerin mukayeaeli cet- berır üııiveraiteainde, bir yılını Şikago 
hale getirmiştir. velleri birer bülten halinde umum mü- üniversitesinde. iki yılmı Berlin ÜnİTer-

Şimdi, bu müessesede çalışan arka- dürlük tarafından muntazaman ne§redil- sitesinde. son yılını da Kayser Vilhelm 
daşlardan, işleri ve müessesenin çalışma mektedir. enstitü.ünde geçirmiftir. Kendi.sini teh .. 
tarzları hakkında bana ıöylediklerini ay- · Bu raaatlarla birlikte aynca lhro Mete- rik eder, memleketimize nafi bir uzuv 
nen nakledeyim: oloji ıubemiz ele vardır ki, Trakyarun olarak çallfmllllru temenni ederiz. 

- cMemleketimizde pek yeni olan Tnnca, Arda, Meriç ve Ergene gibi baş·ı--------------
bu müeaese. bu meslekte devamlı ve lıca nehirlerinin her günkü ıeviyelerini kullanış tarzlanru ve gördükleri i§leri 
ilmi mesaisi ile tanınmış umum müdürü- ölçer ve icap ettikçe alikadar makamı birer birer .:ördük.. Yepyeni ~ir müeasese 
müz Ahmet Tevfik Köymenin himmeti haberdar eder.> olan bu müesseseden ayrılırken çalışkan 
ile meydana ııetirilmiı bulunmaktadır. Bu izahab aldıktan ıonra benıberce memurlarını takdir etmeği bir borç bil-
Şu gördüğünüz cetvellere her zaman, istasyonu gezdik ve buradaki aletlerin dim. M. AKTUC 

--=--
Müfettiş maaşları 

Son çıkan kanuna göre ilk tedriıat 
müfetti§lerinin maaşları artmıştır. Bay 
Sabri öktenin maap 45 liraya, BB. Şe-

Geyvenin Taraklı nahiyesine bağlı Çay 
köyünün hududu dahilindeki bütün ara
zi heyelan dolayısile mütema<li bir suret
te ve şiddetle kaymaktadır. Bunun neti
cesi olarak köyün bütün ekim hasılatı, 
bağ ve bahçeleri heye!Anm şiddet ve faz. 
lal " ti · olarak k'-" har ı rif Erdem, Sadık Akyol vo Naşit Santı· ı0ı ne cesı uıuuen ap o - . .. 
uştur H !•- k" 1 · d · t canın maaılan 40 !ıraya, BB. A.ım Kul-m eye uu, oy çıne e sıraye 

ederek bir kısım evler de kayınıya başla- tür, Refet ve Şevket Akeserin maaştan 
dığından halk enIDşe içindedir. Hayva· 35 ger liraya, BB. Vahit, Mehmet ve 
nat, heyelAn sahasından lı.ariçtekl köyle- Hasan Yılmazın maaılan otuzar liraya 
re nakledilmiştir. çıkardmı§br. 

1 ,.~. . . .~ ' : . . . . , . ' ,_ ; . " •. 

Sesli ve sözlü olarak filme alınan 

ANKARA KÖMÜR SERGİSİ 
1 ·• Büyük Reisicümhurumuz Atatürkün 
2 - Açılış merasimi 

3 ··Nutuklar 

4 - Sergi dahilinde bir geziş 

ziyaretleri 

Ve sai~ bilcü°!!eT A y y A RE 
merasım bugun 

Gizli vesika ve 
SiNEMASINDA 

Beyaz Melek 
Filimlerine ilaveten gösterilecektir 

Fiatlerde yoktur 
Gizli Vesika 3,15 

zam 
Seanslara dikkat: 

fırsattan istifade ediniz 
ve 7,10 da Beyaz Melek 5,05 ve 9 da 

~ •. ;ı • - • • ~- --- • • . 

Askerlik dersi 
1 gören talebelere 
1 lzmir, Karpyalı:a ve Bucadaki orta 
ı okullarda ve liııelerde askerliğe ha
l zırlık deni gören b~ilmum öğrenci

lerin çarpmba aabahı (Yann) aaat 
dokuzda belıemehal mekteplerinde 
hazır bulunmalan.. 

Halkevi köşesi 
1 - Halke..-inin -eoeyal yardım kolu

nun totebbü.lile açılacağı evvelce bildi
rilen lr.imaeaiz kadınlar tarafından yapı
lacak Türk d emekleri aabf maiazaaı 
pek yak.mda açdacakbr. Bu mağazada el 
itlerini aattırmak latiyenler her gün aaat 

1 1 7 den 19 a kadar Halkevinde bay 
Sı:rnya müracaatle itlerini makbuz mu· 
kabilinde teolim etmelidirler. 

2 - Evimizde her ptırtembe ııünü 
aaat 21 do Karaııöz oyunları glSoterile
cektlr. Her kea davetlidir. 

Devlet demiryollan yolcuların me
deni ihtiyaçlarım temin edici tedbir
ler almağa İştirak edecek olur, dedi
ğimiz gibi büyük istasyonlarda birer 
otel ve lokanta kurarsa yolcu adedi
nin artmasından müease8e8ını, ve 
turistik hareketlerin kuvvetlenme
sinden de memleketi maddi ve ma
nevi müstefid kılmış olur. 

Binaenaleyh dahiliye vekaletinin 
iııaret eylediği nokta üzerine beledi
yelerin ve devlet demir yollarının la
yık olduğu ehemmiyetle alaka gÖa· 
temıeleri kat'i bir zaruret halindedir. 

HAKKI OCAK~U 

...... Ya~Ciim ...... 

• 

Listesi 
Kırşehir ve Yozgat hareketzede 

lerl iane listesi : 
Lira K. 

GHztepe tı..lyan okulu öğ- 8 
retmenlerl 
Meteoroloji istuyonu me- 6 42 
murlan 
Tahsiır Piyale makarna fal>- 7 20 
rlkası işçileri 

• Amerikan kız koUejl öğ- 2 

• 

• 

• 

rencileri 
1.ııkıl.!lp okulu öğrencileri 3 75 • 
Misakı milll okulu öğren- 6 25 
cileri 
Torbalı Çakallar köyü halkı 12 85 

• Dirmil köyü halkı 60 48 
• Havuzbaşı köyü halkı 8 45 
> Çengele köyü halkı 20 
• Boz.köy köyü halla 48 
> Saipler köyü halkı 32 ll 
> Ayrancı köyü balkı 8 5 
> Çakwbeyli köyü hallı:ı 53 50 
,. Dağkızılca köyü halkı ll7 87 
• Kara.kızlar köyü halkı 70 50 • 
• Karalruyu köyü halkı 43 64 
> Taşkesiği köyü halkı 15 
> Arap<;ı köyü halkı 2 75 
• Y eniköy halkı 12 
> Şehitler köyü halkı 24 20 
> Çapak köyü halkı 81 03 
• Doğancılar köyü halkı 17 58 
> Ahmetli köyü halkı 15 60 
,. Hortlna köyü halkı 33 10 
> Özbey köyü halkı 20 75 
> K~ubumu kö. halkı 2 75 
> Çay başı köyü balkı 16 95 

Torbalı okulu öğrencileri 2 16 
Tepeköy merkezi 265 88 • 
Torbalı mahallesi 56 02 
Torbalı - Karaot köyü hallı:ı 49 96 

Bugünkü yııi<Qn 
Evelkl yekfuı 

Umumi yeldln 

1105 50 
20488 62 

21594 12 
• 

- Osmanlı Bankası vasıtasUe - ev
velce neşredilen 43 lira 50 kU?UfUD., 
Banlu. memurlaruıa ait olduğu ban
ka direktörlüğü tarafından bildlril
miş olduğundan olveçhile tashiheoı • 
teık:rar neşrini saygılarımızla rica : 
ederiz. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dost Yunan matbuatı 
Türk- Elen dostluğu ve işbirliği hak
kında hararetli yazılar yazıyorlar 

Atina, 5 (AA) - Munzam Türk yolunda yeni bir merhaledir. Türk ve 
Yunan.muahedeıinin tasdiki müna.sebe- Yunan milletleri her kesin d~rin bir asa
Iİy)e Türkiye hariciye vekili Dr. Rüştü biyet içinde bulunduğu ve tahakkukuna 

Araa ve Yunan başvekili arasında teati kimsenin ihtimal vermediği bir Anda ara· 

edilen telgraflan mevzuubahis eden Yu- lannda tam ve kat"i olarak anlaşmı,lar· 
nan gazeteleri tekrar Türk--Yunan do&t· dır. 
luğu üzerinde duruyorlar. Elefteron Vima gazetesi de diyor iti: 

Katimerirıi diyor ki : Bu muahede Türk ve Yunan dostluk 
Teati edilen telgraflar iki n1emleket ve teşriki mesaisinin inkişah yolunda ye-

efkAn umumiyeaini haklı sevinç ve mem ... 

ıtuniyetin yeni ve tabii bir teiahürüdür. 

iki memleket ara•ındaki yakınlık herkee 

ni bir tarihi merhaleyi tevsik eylem~k

tedir. Rüştü Rras ve Metaksas biri B. 
M. Meclisindeki tasdik kararını diğeri de 

için gıpta edilecek bir dereceyi bulmuş- bunun Yunan milletinin ruhunda yaptı
tur. Husıuiyle ki bu yakınlık iki devle- ğı akisleri tavsif için ayni kelimeyj kul

tin istikbalde elele yürümek hususunda- lanmışlardır. O kelime unutulmazdır. 
iti kat'i azim ve kararlanna istinat eyle- Ayni vasfın kullanı1m11 olması heriki mil-
n1ektedir. letin ta..'}tdığı iyi hisleri açıkça gösterir .•. 

Proiya töyle yazıyor · Filhakika bu muahede daima hatırahr-
Tea.ti edilen telgraflarda Türk-Yunan da kalacaktır. Çünkü Tiirkiye ile Yu

ınünaıebetinin ne kadar bozulmaz oldu.- nani~tan ara~ındaki bağları kuvvetlen

iunu gösteren bir eamimiyet vardır. Bu dirmek suretiyle Balkanlarda iyi geçimi 
munzam muahede iki memleket arasın· temin ettikten başka umumi sulhun mu
daki kardeşçe münasebetlerin inkiSlifı hafazasına da yardım edecektir. ...._ 

Sivillerin bombaadımanı 
Kadınlar, çocuklar insaf sızca öldürülürken 
vaziyeti tahkik için heyetler gönderiliyor 

Mecliste 
Dünkü müzakereler 
Ankara, 6 (A.A) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin başkanlığında 
toplanarak askeri ve mülki tekaüt ka
nununa bazı ftükümler eklenmesine ait 
kanunun birinci maddesinin tefsirine ait 

fıkra ile maaş kanununa müzeyyel ka
nun liyihası hakkında bütçe encümeni 

Başvekil 
ve Vekiller 
Çankırıda 

Çankın, 5 (A.A) - Bugün ilk oele
rini yapan Ankara tenezzüh trenine 
bağlı husuai vagonla. muhterem b~eki
limiz B. Celô.1 Bayarla dahiliye, Adliye, 
Maarif vekil1eri ve bazı mebuslar ve sair 
zevat saat 12 yi 7 geçe şehrimize şeref 

verdiler. 
Başvekilim:z ilbay vekili, şarbay la· 

rafından vili.yct hududunda karoılan· 
mı~lardır. Katarın ''Ürudunda istasyon~ 

mazbataları ile yüksek ziraat enstitüsü . . 

k P T T 1 f 'd . k'J• da cıvarı dolduran bınlerce Çankınlı· 
anununa . . e e on ı aresı te.ş ı at 

. I . . k 1 k k l ların eoşgun alkışları ara•ında vagon· 
ve vazıfe erme aıt anun ara e anun . . . . . 
• ·b .. k k b 1 d.I . . dan men başvckıl ıhtıram kıt asını ve 
layı aları muza ere ve a u e ı mıştır. . . . . . 

A k 
- 1 b kk d ki k mekteplilen teftış etmışler, ısta.syondan 

s erı memur ar a ın a anuna .. .. .. .. .. . 
yuruyıerek hukurnet konagına ~e1mışler4 

bir madde eklenmesine ait kanun i1c or ... 

d b b , h f. k dir. u za itan eyetine ma suı ter ı anu. . .. . . 

h ı 'f dd 1 · d d -· "k Burada hır muddet ıstrrabatten sonra 
nunun mu te ı ma e enn e egı~ı • , . . . . • . 

. . . 1 C. H. Partiaı zıyaret edı1mrştı1'. 
likler yapılması bakkındakı kanun layı-

b Y 1 h '·k" . d Şimdi partide bulunuyorlar. Saat i 4 
aları ve ugos avya u umetın en .. 

K 1 
. . 1 te- .:zelzelede:n hasara ugrıyan köyleri tet-

alınan tazminatın 121 ay cemıyetıne Ve· . .. 
·ı . .. d . k B M M 1. . kık buyurmak uzere Ilgaz kaza•ına ha 

rı mesıne muti! aır anun · · ec ısı-
reket edeceklerdir. 

nin bugünkü toplantıda birinci müzake~ 

relerini yaptığı kanunlar arasında bulun

makta idi. 
B. M. Meclisi çarşamba günü to pl:-t· 

nacaktır. ___ .* __ _ 
Vilayetler kanu
nunda değişiklik 
Ankara 6 (Telefon!~). -:- Vil~ye.tl'." I 

idaresi kanununun bırı~cı madrlesırun ı 
değiştirilmesi hakkındaki kanun layı-
hası B. M. Meclisine vPrilıniştiı-. ı 

Civiciliğin korun-, 
ması ıcin teklif • 

Başvekjl 
Resim sergisini gezdi 

İ•tanbul 6 (Telefon!, ) - Ba ·vekil B. 
Celal Bayar bu gün ı·csim sergisini zi
yaret e<leı·ek tnkdirlnrini bey.ın .,et nis; 

tir. ___ * __ _ 

Dahiliye 
Vekıli lstanbula 

gıtti 
Londra, 6 ( ö.R) - Çinde ve lspan· 

:yada. sivil ahaliye karşı yeni ve ıiddetli 
bombardımanlar yapılan oon 46 eaat 
zarfında lngiliz hükümeti bunların önü
ne geçmek İçin Avam Kamarasında izah 
ettiği pren.eiplerin tatbiki yoluna geçnıiş~ 

tir. Bir taraftan Burgos ve Tokyoda in· 
ai.liz mümessilleri sivil ahalinin bombar
dımanını iddet1e protesto etmeğe me· 

mvr edilmi lerdir. Diğer taraftan da Jn
ai)iz hükümeti tarafından Birlc§i.k dev
letler, Norveç ve lsveçe küçük bir tah· 
kik komisyonu teşkil ve ispanyaya iza

mı için bir teklif yapJmıştır. Bu komi -
yonun •azifC111i bombardnn.an edilen m1t· 
hallere giderek baaara.tı tesbit etmek ve 
tahkikat netice•inde bu yerleri~ ne dere
ceye kadar askeri hedeflori ihtiva edip 
etmediğini tayin eylemek olacaktır. 

Ankara 6 (Telefonla) - Çivictliğin 
misyon göndermek plAnına gelince bu korunması için muamele vergisinden 
plan Burgos. Roma ve Berlinde fena muaf tutulmaları hakkında B. M Mecli
karşılanmıştır. Bilakis Bars("lon bunu sine bir teklif yapılmıştır. 
kayıtsız kabul etmektedir. Komisyona 
iştirakleri için istimzaç edilen iiç hükü
metin henüz cevapları gelmemiştir. in· 

gilizlf'r bu projeye verilecek neticeyi la

}'İn ilk önce hu cevapların gelmesini bek

lemektedirler. 

nefret uyandırmıştır. 

ispanyaya küçük bir beynelmilel ko- Aııkard 6 (Telefonla) - D. ıli} < ve
kili ve Parti genci sckrekri b. Sükrü 
Kaya tstanbula harektt etmi tir. 

Herkes 

Diğer bir habere göre lngiltereniıı Bar

ııelon sefiri •İvil ahalinin bombardıma-
nından en çok zarar gören ranollere 
kasabasına bizzat a-itmİ§tlr. Raporu ya

kında beklenmektedir. Sefirin bir çok 
kaynaklardan aldığı haberlerin bu kasa
banın askerlik bakımından hiç bir ebem· 
miyeti olmadığını 

mektedir. 
teyit ettiği zannedil-

Puis, 6 (A.A) - Sağ cenahın or
ganı olan Övr diyor ki : 

Kırşehir 
Felaketzedelerine 

Havadan korunma 
dersi alacak 

yardım Jstanbul 6 (Telefonla) - On beş ya-

Çorum, 6 (AA) - Kır~ebir Lelıele şından alL-ııış yaşına kadar hel" ferdin 
felaketzedeleri için ~li.yetimi• yardırn havadan korunma dersi göımesi hak
ltomiteleri faaliyetine deYRm etmektedir. , kınd~ kanun li'tyıhası B. M. Meelisine 
Yalnız şehir ve kasa.bolar halkına mün· vorılmışlır. 
hasır olmak üzere bugüne kadar teber· ----

rüat ye1'Unu dört bin lirayı g~miştir. Bu ou•• oya 
maksat uğrunda !ekilip balkevi bir mü· 
aamere verdi. Çorum halkevi de bir pi· 

yes hazırlamaktadır. Futbol Kupası 
-------

Tokyo lnl!iliz sefirinin protestoıu nııi
nasebetiyle Domey ajansının bildirdiği
ne göre bu proteıto deiiımez mahiyette 
o1an Japon reımi mahafiH Kantonun 
mü~tahkem bir tehir olduğunu gösteren 

delillere malik olduklannı iddia etmek-

Açık ıehirlerin bombardımanı ve ko.- uı d 
dınlarla çocukların hep birlikte itlaf us a 
olunmasının askeri karadar üzerinde bir Paris 6 (Ö.R) _ Diinya fudbol kupası 

n1açları 

giina tesiri olmadı{<ı daha şimdiden Av- Atatu''rk Bu"stu'' maçları devam etmiştir. Cumartesi gUnü 
Japon otoritelerine kauı gizlememi•tir rupa ve Asyada sabit olmuş bir keyfi- Prens parkında 40,()00 seyirci önünde 
tedirler. Bununla beraber lngiliz ıefiri 

ki zaro.rsız sivil ahaliye karşı yapılan mü- yettir. Harp teknik ve sevkülceYI faali- Ulus, 6 (A.A) - Büyük kongre ka.· Almanya • İsviçre karşılaşmış ve maçı 
lı:errer hücumlar lngilterede derin bir yetle kazanılır. Tedhit ile kazanılmaz. rariyle kaza yapılması kabul edilen Saf· sıfır sıfıra bitirmişlerdir Strazburgda 
=_..-,.,. .. -;;;..;._,;..--'-;.•..--..--..--==-..:.._, ___ _.=;;.;;;==--..--..====•I ranbulunun Ulus nahiye merkezinde h..I· Le!tistan. Brezilyayı, Marsilya da ltalya-1 

F B k • ı • kın yardımiyle çiçek bahçesi ortasına Norveçi, Havrda Çekoslovakya Hollan-I r ansız aş ve ) 1 çok güzel bir kaide üzerine yapılmış olan I dayi yenmişlerdir. Tuluzda Küba ve Ro-, 
Yüce Atamızın büstünün bugün kaza manya berabere kalmı"1ardır. Tahakkuk 1 

Liyonda Harp ve 
Paris 6 (ö.R) - Llyonda Sıhhiyeeiler 

için dikilen anıtın açılışında bir nutuk 
söyliyen başvekil B. Daladier demiştir 
~: 

« Vatanı bunca tehlikelerin tehdit et-

tiği bu saatte her günkü çalışma orta-

lll'lda manevi kuvvetlerin nesilden nesle 
ln1ikali en kudretli bir teminattır. Büyük 
memleketler her tehlikeyi karşılayabi-

lenlerdir. Uzun tarihi e~nasında Fı"Bnsa 
bir çok tehlikelere karşı koymak mecbu

riyetinde kalmıştır. Kendisine yaşamak 
lmkfuımı venni~ olan enerji ve azim kud
retini bu gün de bulmalıdır. 

sulhtan bahsetti 
mış olacağız Fransa Fransa olarak kal
mak azmindedir. Adamların ve millet· 
!erin asırlardan beri can buldukları ide
allerin hiç birinden vazgeçmiyecektir. 
Fransa hüıTiyct için boş bir söz olduğu· 
nu, sulh için bir hayal olduğunu, adalet 
için de aldatıcı olduğunu söylemiyecck· 
tir. İnsanlar arasındaki münasebetlerde 
hakem vazifesini kuvvete bırakmıyacak
tır. Sulhu kurtarmak azmindedir. Fakat 
bizim sulha bağladığımız sevgi ne fera
gatlerden, ne de zayıflıklardan yapılmıs 
değildir. 

c Bizim gözümüzde sulh her gün te· 
hakküm ruhuna karşı yapılacak yeni ta

c Bütiln bir diınya etrafımızda değiş- vizlerle satın alınacak devamsız ve ka· 
me halindedir. Memleketimizi sınırlıyan rarsız bir nimet değildir. O akıl ve ira
nehir ve dağların arkasında her gün denin karşılıklı anla,şmasile met.od dahi
müthiş bir istihale vuku bulmaktadır. !inde kurulacak bir şeydir. Bu ruhla 
Eğer yalnız hayvani kuvvetlerin saldJrış- meşbu olarak birleşik kalırsak onları da 
lan göz önünde tutulacak olursa Fran- atlatacağız.> 
ııanın mukadderatı bu cereyanlar içinde c Bütün güçlükleri itidale ve bütün 
sürüklenmektir Faluıt memleketimiz milletler arasında anla§II1a ruhuyla hal
ilzerinde muasır medeniyetin kurulmuş !etmek icap eder. Yine Avrupayı yeni 
olduğu eoki hürriyetin son ocaklarından felaketlerden kurtarmak için bizim iç bir

biri olarak kalmıştır. Geçirdiğimiz dev- liğimiz de şarttır. Biz yalnız kalmış de
renin mücadele mevzuu da budur. Bu ğiliz. bizimle ayni ruhu taşıyan ~ka 
ayni zamanda bizim kuvvetimizdir.> milletler de vardır. Ve bir kaç ay evvel 

c Zira kendimizi kurtarırken bütün bize bunun müheyyiç ve parlak delilini 

insanlığa ait olan bir realiteyi de kurtar- gösterdiler. 

Nafıa Vekili tetkik 
seyahatine çıkacak 

lstanbul, 6 (Telefonla) - Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya Derinceden An
kara.ya dönmü,tür. NafJa vekili bu ay sonunda men.leket dahilinde bir tet~ 
kik aeya.ha.tine çıkacaktır. 

erkanı ve bütün köylüler huzuruyle a.~ıl-,1 <>den neticeler şunlardır: 1 
ma töreni yapılmış, bütün halk . ~uce Fransa Belçıkaya 3-1 galip, Roman-ı 
Atamıza bağlılıklarını ve tazimlerını bu 

1 

ya - Küba 2-2 berabere, Alman~·a • İe-' 
vesile ile izhar ve tekrar etmişlerdir viçre 0--0 berabere, Çekoslovakya Hol-

Nahiye merkezi son günlerde köylü l landaya 3:-0 galip, Brezilya Lehistana 
emeği 1 5 kilometre mesafedeki tosey.e 

1
6-5 galip, Macaristan Holanda Hindis

bütün vesaitin t1eyriseferine müsait hır I tanına 6-0 galip. ttalya Norveçe 2-1 
yol ile bavlanmıttır. galip. 

' 

28 Haziran 1 
Alman - ltalyan 

Jngiliz Hükümdarla- Dostluğu hakkın-
rının Paris ziyaret da bir kitap 

günü bir bayram 
olarak kutlanacak 
Paris, 6 (A.A) - Hükümet lngilte

re kral ve kraliçesinin F ranaaya muvasa~ 

!atlan günü olan 28 haziranın bayram 
günü addedilmesine karar vermiştir. 

Bütün mektep çocukları ile bükümet 
memurları o gün mezun olacaklar ve 
kral ve kraliçenin mevkibinin geçecegı 
yolda toplanacak olan halka iltihak ede
bileceklerdir. 

Kral ve kraliçe Luvrdan Bulonya.ya 
elmek suretiyle Manş deniz.ini aşttktan 

sonra 28 haziranda öğleden sonra Pa
ristıe Bulonya ormanı istasyonuna vıtsJl 
olacaklar ve istasyonda reisicümhur B. 
Lcbrun ile refikası tarafından istikbal 
edileceklerdir 

Bundan sonra kral ve kraliçe kabul 
~alonuna gidecekler ve müteakiben alay 
hariciye nezaretine müteveccihen hare• 
ket edecektir. Alayın katedecği mesafe 
tamamı tamamına dört kilometre 400 

metredir. Ve şu yolu takip edecektir. 
Fos caddesi, Takızafer, Şanzelize, 

Konkord meydanı. 

Berlin, 6 (A.A) Mukaddime.;i 
Alman hükümeti matbuat şefi B. Otto 
Diyoriç tarafından kaleme alınmış olan 
ve Fübrerin ltalya seyahatinden bahis 
bulunan bir eserde mukaddimeyi yaz· 

mıt olan zat Alman - ltalyan dostluğu
nu kıt' amıza damgasını vuracak ol11n 

.kahramanane bir hareket diye tavsif et• 
nıektcdir. Mukaddimenin muharriri ıu 

suretle devam ediyor : 
l-ler iki memleket yeni siyasi nizamın 

mümessilleri olmak !llıfatiyle garp mede-
niyetine bir hizmet ifa etmek mecburi.
yetindcdirler Garp demokrasileri bu 

hizmeti ifadan i.ciz bulunuyorlar. Çün
kü bunun ne manasını anlamıı,lardır ııe 
de lüzumunu idrak etmi:;ılerdir. Garp de ... 
mokrasileri daima Liberalizmin ölmez 
fikirlerinden bahsediyorlarsa milletlerin 
bu yüzden ölmekte olduklarını bilmi
yorlar. Garp otoriter Milletler batmak 
üzere bulunan liberalizm alemine yoldff 
önde gitmekte olan iki milletin bu dos
tane birliğinin dahili ve harici kuvveti 
hakkında garp demokrasilerinde bir gii-1 
na tereddüt ve vehme mahal bırftkına· 

mak gerektir. 

Eti TürkleriAnkaradan 
Adanaya hareket etti 

Ankara, 6 (Telefonla.) - Eti Türkleri heyeti bugün hariciye müsteşarı B 
Meneencioğlu tarafından kabul edilmittir. Eti Türkleri ak~am hareket edeı 
Toros ekspresiyle Ada.naya hareket etmişlerdir. 

Pamuklu meıısucat için 
muafiyetler verildi 

Ankara, 6 (A.A) - Bize verilen malUmata szöre metre murabbaının af:ıı

lığı yüz gramdan az olan boya~ız men uc,at ile her ne ağırlıkta olursa olsur. 
Kasralı topu boyalı ipliği boyala v~ hayvani Ve)·a nebati elyaf He karı.ııııık olan 
pamuklu rncnsucat &anayiimizdıe fazla istihııal olmadığı yapılan tetkikler nt
ticesinden anla~1ldı(,ından iktısat vekRleti bu gibi mamuliib imal etmek şaıti

le fazlası istihsal niı:amnamesinin teı;ıbit ettiği altı aylık müddet zarfında mii 
racaatle bunların 1055 !'la yılı tesvikı !'lanayi kanununun bahsettiği n1üsaade \"'! 

mu3fiyet1erden i.stifade ctmel('rİne karar vermİı4tİr, 

Bir T ürkkuşu öğretmen namzetı 
kaldı havada 12 saat 

Ankara, 6 (AA) - Tüıkku unun yüksek yelken uçu•unda çalı makıa 

olan öğretmen namzetlerinden Cemal Aytaç yanına antrenman için ttldı~ı 

arkada~ı Rasim Tiyanşanla bi1likte Haziranın birinci günü havada 12 ~aat 2l 
dakika kalarak iki kisilik pliinôrlere mahsus yeni bir milli rekor kırmı~tır. S t; 

milli rekorumuzla Türkiye vzun müddet havada. kalma bakımından dünya 
ikincL<1İ olmaktadır. Enterna~yonal rf'kor 13 ~a<'. t 59 dakika olarak Alme~ 

havacılarıncfadır. Bu ~uretle rekorda Alamnya birinci ve Ti.irki'.\·~ ıkinci ol .. 

m"'lctad1r. 

Fransız Cümhuriyetçi sosyalist 
partisi kongresinde söylenen sözler 

Paris, 6 (ö.R) - Cömhuriyet sosyalist partisi kongresinde hArici ı:ıiyaee:t 

hakkında şu rapor verilmh~tir ~ Her ne kadar sulh garantisi olarak Sovyet 

paktına mUzahir i::tek te şunu da ili.ve etmek lizımdır ki sulha derin bir suret• 
le bağlı olan partimiz mi.ll~tlt!rİ hRrbe sUrüklemek istidadında olan her hangi 
bir ideoloji ha~lı ~e-fcrine istirRk edemez. Fakat Fransa ve lngilteıe her türlü 
dahili 'iyaset mülahazalanndan müstakil kalsalar da Akdenizde ve Avrupad• 
n?zanu tehdit eden ve dolayısiyle eulha karşı biı tehlike olan Roma • Aerlin: 

mihverini göz önünde tutmağa mecburdurlar. iki memleketin menfaati fa• 
şist koalisyonunu durdurmak Ye cüretini kırmak içln mücttere:k. sta. ·ret ;;;arfet• 

mektedir. 1 

Meksika Cümhurreisi 
Radyoda Meksika mil

letine hitap etti 
Mek>1ko, 6 (ö.R) - San Luisten aynlmozdan eV\el reisicümhur Kard.,.. 

nas radyo ile millete hitap ederek hi.i.kiimetin i~çiler lehindeki si) acı.etine deıı 

vam edeceğini kat'iyyetle sö)"lemi~tir. Memleketin içinde ve dısında hükii1 
metin siyasetinr karşı körüklf'nen muh1tlı!feti hı-ıtır1attıkt.~n iOnra geut"ral deıc 

miştir ki • 
cPetrol kumpiin.ynları kendine ~İt olan ~e)·İ araınRk cesaretini gÖ.:.lt:re• 

bir meml~ketin ekonomik harabı"'İ İ ~ İn aralarında komplo kurmu lardır . ~11.lıf 

halefet tarafından yapılan propagandanın neticesi olarak ~1eksikanın vahina 

suatler S(eçirmekte olduğunu gizliyernt"m. Bunlr.ıır sPrefini nıüdafaa eden r ol• 

lelin normal bir yolda ilerh•rrıesine ~ngrl olmak İ!-itiyorlnr . Mi1lete ;ut ol~rl 

petrol !'lervetinin k8.rını millete ha!tretmek için takip etti~inıiz !llİv.ısetı• biiı .~,. 

Meksikalıların müzaheretiyl«> dcvA.m edeceğ:iz > 
JAMA YK ADASINDAKi iHTiLAL 

Roma, 6 ( ö.R) - Londradan bildirildiğine gOre Jamayk ada~ındc\kı hı( 

tilftl çok genişlemiştir. lngilız gazetclerınden bir kısmı i~~·anı ft-na idarryf' h tfo4. 

derek sömürgeler nezaretine hücun) ttnırktedirlt>r. 
PERU - EKVATOR HUDUT HADiSESi 

Llma, 6 (ö.R) - Peru bükümet mahafilindo bildirildiğme gore I::k,.otoı 

P~ru hudut hi.dise&inin diplonı...-.~l yo1uyle halledilebileceği zanncdilnıekt. dir •. 
Başvekil Perunun !teferbcrlik yaptığı ,.e filonun harekl·te ~t:çtığ:i haberi rinl 
tekzip etmiştir. Gazeteler hildiscyi slikı.i.netle tt!fsir etn1ektf'dirler Halk tf, 

hic: bir asabiyet gösteTmemi~hr. 

-- -
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Melodians Orkestrası 

Şehir Gazinosunda 
Şehir Gazinosu bu mevsim ıçın lzmirlilere zeng:n ve kt:dretli 

musiki~inaslardan mürekkep MELODIANS oı· estrasmı takdi 
etmistir. 

M~lodians orke•trası nete kaynağıdır. Yalnız 11.iı. 'k r.ms ki ile 
değil, herkesin ho,una gidebilecek fakrak şarkılariyle tı ya-
ratmaktadır. Bilhassa şarkıcı Vilasis çok alkışlanma ta 

Her kesin büyük takdir ve alkı,!arma m ı .. ar o: ıı r:, ::Ol 
~ANS orkestra" gördüğü ağbAte kar~ı L yu:r siirprizl r h la 
maktadır. 

Bunlardan birincisi önümüzdeki pcrfembe gün;! ı:.ks..ın.ı c.!a 
caktır. 

Balonlu dans 
Amerikan 
çılğınlıl< ları 

müsabakası ve 

terdazı ' neşe 

yaratacaktır 
·Perfembe günü akşamı herkeı ŞEHiR gazinosunda bulunaca ·tır 

HER PERŞEMBE YENl SORPRiZLER ; 
11/UJJ:.IW./.L'/././////3 ',<,,&'TYT //,!)"/ Y?. '7 /</U7/h" 
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-36- Nahide Orbay ~ . . 
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Kurfun sayesinde tabancayı, ta- lütfen &önderiniz .. 
banca p,yesinde de katili ele ge· - Muters .. dedım. Ya~~z çoc~· 
ı;irmek kolay. Dediğim gibi bu ci- ğunuzu ve bir d~falık degı~~ ~epı
nayet sabıkalılar arasında ve h~- nizin, bütün aile~izin ben olunce
susi ,.,kilde bir «heN.platma» cı· ye kadar dod b~ doktoru .olmak 
na yetidir. Maamafih bu meselenin şerefinden, zevkınden hem m~h
aizin ifinizle olan alakuını hala rum ebneiie kalkıtmayın. Ben sıze 

lı ınadım. karft olan minnettarlık borçları-
an ya l. ·· d' 

- Maıter., dedin:ı. Alakası var mı ne yapsam as a o ıyenıem. 

veya yok, ayrı birtey .. Ben, bili- * . 
yonunuz ki kendi masumiyetin:ıi Komiser Mastersın yanından 
ispat için uiirqıyorum. Bunun çıktım. 
için de her çareye, en ufak bir Yol kenarına bıraktığım olomo· 
vasıtaya bile bat vuruyorum.Müd- bilime binmeden önce sağıma so
deiumumi muavininin benim aley- !uma eyice baktım. 
himde aı;tığı mücadele çok kuv- Kimse yoktu. 
vetlidir. Vilaon her ne babasına Takip edilmemittim. 
olursa olsun beni mahkum ettir- Son süratle Rivertona döndüm. 
mek iıtiyOI'. Bidayette yanlıt tut- Evime geldim. 
tuğu iti sonuna kadar aynı yan· Bütün gece Billin ve komiserin 
lqbkla devam ettirmeği siyasi ha- sözleri kafamdan çıkmadı.. 
yahnın muvaffakıyeti aayıyor. Bill bana Caini Pat Klansinin 

_ y anılınıtım.. öldürdüğünü zannettiğini, çünkü 
Demesi ile herteY düzelecek onu cinayetten sonra otomatik la· 

iken bunu yapmıyor. Ve artık bancasını temizlerken gördüğünü 
bundan aonra da yapamaz. Ben söylemifti. 
eier her ketfettiğin:ı f"Yleri ona Komiser Maıters te Cainin ba
haber verecek olursam o bunların 'ından çıkarılan kurşunun zabıta
kıymetlerini birer birer dütürme- nın elinde bulundu~unu ve bu 
ğe çabalar.Siz ise çok namuslu bir kur,un sayesinde ta::ıancanın ve 
adamsınız. Vazifeniz aizi Vil.oona katilin bulunabileceğini .&öylemit
bağlıyor. öğrendiklerinizi sakla- ti. 
madan ona söylemeniz vazifeniz- Katil, Klanıi idi. 
dir. Halbuki bütün tahkikatımı Klansinin otomatik tebancası 
son dakika, mahkeme huzurunda bende idi. Bunu Masters te bili
maaumiyetimi ispat edeceğim ana yordu. 
kadar gizli ve yalnız kendim bile· Ne zaman İstersem Klansiyi 
ceiim bir mahremiyet içinde tut- katil suı;u ile, hem de teammHden 
mak istiyorum. Size Cainin ölü- katil suçu ile adalete teslim ed<>· 
mü ve cinayeti ile benim muelem lıilirdin:ı. 
araaındaki münuebeti söylemek- Bu, Klansiyi mahvetmek ıçın 
lijim itte bunun içindir. Beni ma- elimde kuvvetli bir silahtı. Vakıa 
ıwr görünüz. Bana yardım vaade- zehirli ve uyuıturucu maddeler 
diniz. Benim suı;lu olmadığıma üzerinde yaptığı suçlar ve kaçak
eminsiniz. Fazla ısrar etmeyiniz. çılık onu mahkfım ettirebilirdi. 
Caini öldürenin lı:im olduğunu, F akJ.t bu mahkumiyetten bir kaç 
katilin tabancuı ele ceçince bil- sene hapis ile kurtulması kab!ldi. 
r.ıoek kabil olduğunu ~öyliyoTsu- Cinayet.. Hele teammüden cina
nuz. Bu kadarı bana kafi. yet Klanıiyi elektrikli sandalyeye 

Mutersin çok üzüldüğü belli ııötürürı;lü. Herifln hayatı bu su
idi. Fakat onUtl. bu üzüntüsü bana retle elimde demekti. 
fazla yardım edememektendi. Bu- Miçele' gelince, onun ba,ına da 
nu açıkça da ~yledi. Klodyarun kıskançlığını musallat 

- Teşekkür ederim, dedim. kılmı$lım.' Pek a'l: sonra Klodya 
Artık ayrılıyordum. Çocuğu bana M!çelin bütün esrarını sôy

hakkmda sabahleyin bam. telefon liyecekti. 
etmelerini ısrarla söyledim. Bili ise elimde çok kuvvetli ve 

- Siz de, dedi. Çocuiiumun canlı bir müdafaa ~ahidi idi. 
muayenesi için faturanızı yarın -BiTMEDi-...................... 
Parlste mühim görüşmeler oluyor 

BASTARAFJ 1 INCJ SAHiFEDE dan cevap beklemekte 

yoılar. 

Antakya, 5 (AA) - Anadolu aıan- Paris, 5 (AA) - Anadolu ajan'1-
K:nın hususi muhabiri bildiriyor : 1 nın hususi muhabiri bildiriyor ; 

\' azife"lne nihayet veriJm~ olan eski Büyük elçi O avaz ve nakit işleri ge· 
dd~ııe Garo Ha taydan ayrılmış ve Bey- ncl müdürü Halit ı.ıni Ke•mirle F ran· 

rut.n gitmi!Jtir .. sız delegeleri arasında Türk borcu tak-

~ latay İç i leri müdürlü~nc tııyjn sitlerirıin ödeme tarzı üı~rinde müzake .. 

edilen Dr. Abdurrabmanın bu sabah va- rcl,,r başlam1'jtır. 
zif.,.ine ~ıyacaiı anlaıılma.ktadır. 

Kaymakam~a cLı Süreyya Kalaf tayin 
.dilm~tir. 

Parie, 5 (A.A) - Anadolu ajansının 
hosu~i muhabiri hadiriyor : 

Gazeteler Hatayd" örfi idarenin bA .. 

J\ntakyo, j (,\.A) _Anadolu ajan- <liseleri önlemek.. TÜTklerde heyecanı 
•Jrun hususi muhabiri bildlrjyor : yalııttınnalc ic;in Hin edilmiş olduğunu 

BuiÜn çıkım EJurube p.zetni ku- Bonoc ve Davaz araııındalci müzakere· 
mandan Kolenin p.l'.et.e:cikre yaptığı }erin iyi hava içinde ~eçmekte olduğunu 
tebligata rağmen tahrikltına devam edi .. ya.z.makta 'f'e Ce4il Bayarın fstanbuldaki 
yor. Ve bütün neşriyab gayri Türkleri ~ama.tını F ranunın hüsnü niyetine ve 

,·aziyette hiç bir değişiklik olmadığına me~lenin dostane haUolunacağına dt-lil 

İı-.and1rmaia matuf görünmektedir. ıayma..ktadırlar. 

İNGİLIZ PİYASASINDA 

Türkiyeye açılan 16 
milyon sterlinlik 

kredi nasıl işliyecek ? 
Nevs Chronicle muhabiri Oscar 
Robson bir yazısında bunu anlatıyor 

Londra (M.H) - (Nev• Chronide) iratların tediye zamanı gelince Türkiye 
gazetesinde City muhabiri Oocar R.Hob- hükümeti tediyesi lhımgdcn miktarda 
son ~unları yazıyor: • Ye on aeneden fazla olmam.ak üzere mu... 

Türkiyeye verilecek 16 milyon lngjJiz ayyen bir müddet zarfında mer'i ola· 
liralık kredinin anlaşmaları dün imza e- cak hazine bonolan çıkara.calttır. Bu bo. 
dildi. Bu anlaşmalar üç luoııudan mü- nolar yüzde 5,5 faizli olacaktır. 
rekkeptir. Bunla<dan birincisi 1940 ee-
nesinin sonuna kadar devam edecek olan SOVYETLER KRE.DISINE BENZIYEN 
bir müddet zarfında Türk ith;ıılôtmı in- BiR MAKANlZMA 
gilterenin on milyon lngiliz lirasına kaa 
dar finanse etmesidir. Bu husU8ta Jizım
gelen kolaylıklar ihracat kredilerini ııa· 

ranti departmanı tarafından temin edile .. 

cektir. 

SiLAH VE MOHIMMAT ITl-IALATl
NIN FiNANSE EDiLMESi 

Anlaşmalartn i.~inci ltıımı Türkiye ta.

rafından lnııiltereden alu milyon lngi]iz 
lirL•ına kadar yapılacak olan silah ve 
mühimmat ithalıitının finanse edilme&İ..ne 
dairdir. ihracat kredilerini garanti de .. 

partmanı silah ticaretini finanae etmek .. 
ten kanunen mene:dilırtit olduğu için bu 
husu.U. Türkiyeye laznngelen kolaylık
lar doğrudan doğruya lngiliz hazineai ta· 
rafından .nçJan bir kredi ile temin edilw 

mi!jtİr. 

BiRIKMIŞ KLERING HESAPLARININ 
, TEDiYESi iÇiN 

Üçüncü kı~ım kredi j)c ~lak.adar olma

yıp sad.ce lngiliz - Türk klering hesap· 
larından şimdiye kadar birikmiş olan ba
kayanın Türkiye tarafından tediyesi için 

bir hal &ureti bulunma..-ıına dairdir. Bu 
bakaya şimdiye kadar bir buçuk milyon 

tngüiz li=-asmı bulmut ve Knede üç yüz 
bin lngiliz lir~sı kadar artmak istidadını 
f'l'Ö!termi"'tir. Bu a.nla~ma mucibince Tür
kiye hükümeti u~ring: hesaplarından te .. 
diye edil•cek ln~iliz ithalatını ernede beş 
,..üz bin lngi.liz lir&f\:l olarek ta.bdit ~tmiş 

ve m•vcut bakayanın 1945 aenesine ka
dar tediyesi ic;in bazı ilıtiyatlann kı·l .. 
lo.nılmasma karar venni~tiT'. 

Bu bonolar lngilte<eye gelinu ihracat 
kredilerini ganınti departmanı( Jncilte
re hazinesinin garanti.tine iıtinaden. bun
lan a.adone edecek ve Londra piyaaa
sında satışa çıkaracaktır. BunlaT, pek ta ... 

bii olarak Türkiye hültümetinin tediye 
ettiği yüzde 5,5 faizden daha u bir faiz 
miktarı aned.eceklerdiT. Bu bonoların 
lllf:iliz piyaoaeındaki faiz rniktnrıru yüz. 
de 2, 5 r ··zedersek mütebaki faiz mik
tan, yani yüzde 3 ihracat kredilerini ga. 
ranti departmanının üzerine aldığ1 teah .. 

hüde mukabil yapacajı karı tetkil ede
cektir. Muamelenin meluınizmıuıı Sov
yet Ru.oyaya açJan on milyon lnsiliz lira
lık kredinin mekanizmuına ziyadesiyle 
benzemelc.te<lir. 

EKONOMiK VE POLITiK BAôLAR 
Bu anlaşmaların İngiltere ile Türkiye 

arasındaki ekonomik ve politik bağlan 

bir kat daha takviye edeceğinde fÜphe 
yoktur. Yine ihracat kredilerini garanti 
departmanı tarahndan finanııe edilm.iş 

olan Brassertlerin Karabük çelik fabrika
sı içinde erifi,lmiı olan muvaffakıyt önü .. 

müzde eyi bir misaldir. Bra•erts şirketi 
gelecek aenenin Haziranında ille çelik o

cağını i~letmeye hazır bir şekilde ta

mamalamayı deruhte etm.İftir. Ve bu iıi 

konturat mucibince tayin edilen müd
detten bir kaç ay evvel ikmal edeceği 
görülüyor. 

Hiç fÜpheiiz bu anla!malar, lngiliz 
ihracat tica.reıini finanııe etmek için ku
rulan mckanizrnanın günden güne daha 
.;yade ehemmiyet kabeden bir çarkı 
olan ihraca.t kredilerini garanti depart-

KLERI, 'GE D.\HJL OU.!IY A'l manuun uferlerine yeni bir çelenk daha 
KREDiLER il.ive ctrnif oluyor. Bu departmanın ee-

Şu noktanın anlaşılma ı 18.:ıımdır k-i çcn sene zarfında yapmtf olduğu mua .. 
l'ürkiyeye açılan yeni kredilerin ve bun .. ınclelerin yek.Unu 4 3 milyon lngiliz ]ira
dan evvel çelik f~br"ka!ını:ı İn!llaatı için ~ını bulmuttur. Bu miktar d11 ticareti fi .. 
Brasserts ,iıketinin a.çnıtf olduğu üç mil~ nonse eden hiç bir müe..eseoin yaklaşa .. 
yon lngiliz lirelık hr.·d.iııin ıediyesi kle- mıyaeağı kadar yüksek bir derecededir. 
ring he•aplarına dahil değildir. NOT: Bu yazı cinsinden yazılar he· 

Türkiyeden ticari alacağı olanlar, ye- i men bütün Jngilix gazetelerinde intişai
ni krediler d.olayı!<iiyle mümkün kıl ıra· · ctm~tjr. 

cak ani tediyaıtan derhal istJade ede- l.NGIL TERE VE TORK1Y& 
miyecclderdir. fakat neticede. bu kre- cNev• Chronide gazete.sinden : 
dilerin Türk ietihaalaunı .-e ihracat ti- Ba,vekil B. Çemherl•)'Tlın dün fü\n 
caretini artırmak yolunda kullanılması ettiği lnciliz - TORK ticaret aıılqmaları 
Türkiycnin harjci borçlarıru ödemek kud- çok faydalı bir qtir. Bu anlaıınalar her 
retini :ziyade~iyle arttıracaktır. iki memleket iç.in de hayırlı bir ticaıet 

KRUVAZöRLER VE MUHRiPLER 
iNŞAAT! 

Bu anlatmalann silah ve mühimmat 
ve yahut politikaya ait ta.rafı diğerlerin .. 
den tamamiyle ayrı bir nnlajmadır ve 
izahına lüzum yo!<tur. Bu anlaşmanın 
politik manasını bu sütunlarda tebarüz 
ettirmek 18.zım değildir. Mevzuubahs a} .. 

tı milyon lnılliz liraıınm harp gemileri 
sipariıinde ve bilhassa kruvazör ve muh
rip İl\f&abncla kullanılacaiı bildiriliyor. 
Bu gibi sipar~lerin gemi tezg3.hlanmıza 
i~ temin edeceği göz önünde tutulmalı .. 

dır. 

MADENLER!MIZI iŞLETMEKTE 
KULLANILACAK KREDiLER 

lhracat kredilerini garanti departma· 
nı vasıtasiyle temin edilen on mUyonluk 
kredi Türkiyenin bilhaaıa kurşun, anti .. 

faaliyeti olduktan ı:ruıada iki memleket 
arasında eyi müııa..betlerin devamı için 
çok faydalı bir garo.ntidir. Acaha cenubu 
prlti Avnıpasındaki diğer memleketler
le de ayru tekilde arı.la.Jmalar yapılma· 
maıı için bir aebep var mıdır) 

-------
iki yangın 
itfaiyece 
söndürüldü 
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EAZAN MASAL, BAZAN MiSAL 

Altındır Altın 
Pazar gunu Körfez vapurlarından birine binip Kaqıyakaya gidiyordum.. 

Kal'f\mdaki kanepede oturan üç arkadat lı:irnııeyi rahat11z etmiyen giilüıleri. 
ıakalaşmalan ile çekici bir manzara teykil ediyorlardL Göriitme menulana
dan esnaf oldukları belli olan bu ~en ve terbiyeli arkadOflardan biri bir ara· 
!ık diierine: 

- Be birader daha boyun baiı takmumı bilmiyoraın da ae demete bi· 
rinci mevkie bindin demesiyle diğeri: 

- Evden çıkarken güzel bai~m. Şinuli ltozul....., .• Ne ıtanın VM 

gider aynanın başında düzeltirim. Bereket versin o radyolu lüks vapurda de
ğiliz, çünkü o aynaaır.dırl. . 

Dedi ve mukabil tarize g-eçti: 

- Y" sen caki plvarlı eanaf cibi koca kaha k.ıaplaına - lı:.öst~iPle bu· 
rada oturmaia sıkılmıyor muowı 1 .. Ba iacelik devr;nde bu uvuizlilı: medir>, 

O~üncüsii münakaşaya kanşu: 

- Affedersin dedi. Mehmedin kordonu alundır alı:.nt. 
Bu ihtar derhal içimde hala olanca acılıklariyle saklı duran umumi barlıi. 

vaı:on ve teker ihtikfın zeııajnlerinden birisi hakkındaki ııülünç bir hikareırl 
hatulattı. Hikaye ıudur: 

Bir görmem~ zade ihtikarla unııin olunca bir apar1'ııl&n Y•Pta'mlf.· T eo:• 
yin ve tefri~ini de bir mütahaaıııea hanle etmif.. Mütaha•ıa salondaki piya• 
nonun üzerine (Vagnerin) altından mamUI küçük bir büstünü koydurmuı .. 

Her ıey tamam olunca zencin, eski zenginlerden bir\aç tanıdığını bir Üpııa 
yemeğine OAvet etmitl Saz, içki. eğlence sırasında misafır1erden biri piyano.. 
nun üzerindeki büstü göstererek : 

- Vagner değil mi diye sorunca, V agnerin ne ismini. ne de e:aer1erini o 
zamana kadar işitm.iyen ve bu kelimeyi bakır veya pirinç gibi bir mad"" oa• 
nan türedi ldeta lc.ızareasma: 

- Ne Vagneri be .. Hllis altındır altın diye haykırmıı .. 
Misafirlerden biri de: 
- Kıısunı bakmayınız beyefendi 1 bizim arhdaı gormemişin oilu olmuı 

ta çekm.iş gugueunu koparmıı hikayesi gibi büyük bir falso yapb. .. Halis 00111 

altrn Vagner diyordu! ... Demiı ve tabii mecliste bulunanlar hep birden kah
kahayı baamış1or .. Ama türedi başka .. Diğerleri de başka dü,üncclfll'lel. .. 

H.OK. 

Serbest güreş müsabakaları bitti 

Ankara Birinci geldi 
Atatürk Kupasını aldı 

BAST ARAFl 1 iNCi SAHiFEDE 

piyonu Arif, Hollandalı Herza da vardll'. 
Bu güreşçiler halen Romanyada bulun
maktadırlar. 

Rumen federasyonu tarafından tertip 
edilen güreşlere iştirak eden bu gilreş
çiler, Romanyada aldıkları neticelerle 
hayret uyandırmışlardır. Bilhassa Şikad, 
Amerikada dünya şampiyonluğuna ka· 

dar yiikselmiş bir güre~çidir. Kendisi Te. 
kirdağlı Hüseyin pehlivanla güreşmiye 

taliptir. Eğer Tekirdağlının sırtı yere 

gelmezse, Şikad Temmuz ayının ilk haf· 
tasında kendisiyle güreşmek üzere gele
cekti!'. 

T"klif ehemmiyetle tetkik edilmekte. 
dir. Eğer mali şartlarda bir yakınlık elde 
edilirse, Temmuzda İzmir stadında bey• 
n~lmilt>l güreşler seyredebil~eğiı:. 

Tireliler Pazar sabahı Aydın ve 
Nazilliyi ziyaret ettiler 

Ay dm ( HutıUSi) - Pazar günü Ay
dııı ve Nazilliye bir eezinti yapan Tire
liler. Aydında Atatürk lıeykeliııe çelenk 
koymaktan dönerken Hava kurumıt 
önünden geçmişler, Hava kurumu Ay
dın direkt.öril Bay Ahmet Emin Arkayın 

Köy Muhtar ve 
Katipleri 

bandoyu ve Tirelileri birer limonata alı 
maya davet etmif ve Tirdiler bıı clave~ 
kabul ederek bet on dakika atunnufla'" 
dır. 

Fotoğraf, bu daveti ve bu istiralııatl 
tesbit etmektedir. 

1
1 Ôlüme mah~um dama 

şampıyonu 

Edime ( Hususi muhabirimizden ) - Hindli hapisaneye girdilden 90nra cı... 
İdari köy kalloıuna dAvaınnın ilk madde- ma oynamağa başla:ıru~ ve l<ar;JSuıa çı.ı 
sini ~kil eden köy .idaresinin. bafında kan herkesi yenmiştir. Bütiln mahpuslat' 

---* mon, krom, demir, gümü" Ye halt& al-

Dün ak~am Arap fırını Mekke yoku· bulunan köy muhtar ve katiplerini yetiş• gazdiyanlar sırasile Hindllye mağlOp oı.. 
~unda B. Remziye ait dört s•Yllı evin ah timıdc için Trak;yanııı her l<aı:a Ye VilA· muşlardır. Hapisane müdürünUn mllA• 
katındaki lwrumJann atq .ı.,...,,dan yetleıinde açılan ve "" beı sün devam adesile hariçten getirilen bUtUn dama 
yangın çıklU)ftır. y eti,en itfaiye havayı edeı muhtar kun.larmda çok faydalı so- pmplyoruan da ölüm mııhldlmunu yen.r 
kapatmak suretiyle ateti .öndiirmüştür .. nuçlar elde edilmiştir. BiiYük faydalan m~e muvaffak olamamışlaroır. HlndJ.[ 
Ev 6000 liraya sigortalı idi. Maddi zıı- göcülen bu kurslal'lia köy idaresi için kendi.ini yenmenin imklnliz!ıiını iddia 
rar yoktur. yeni elemanlar yetqmekted.ir. etmd:tedir. 

Pari•. 5 (A.A) - Anadolu ajımsmm 
D-..ı muhabiri bildiriyoT : 

Bazı ak~m gazeteleri Tmk notasına 
Fransanın mukabil t~kJi.flerinin dün Bon .. 
nr tarafından bilditı.1diğini ve Ankara .. 

lnegölde zelzele tın madenlerini işletmek için kuUanıla-
lnegöl. S (A.A) - Dün ceee saat caktır. Bu membalann tam bir şdcilde -h: 

11.30 da ve bu oabah oaat 10.30 da işletilmesi mühim miktarda dem.iryoltı Dün gece yan~ sahasındaki bıru ot-
doğudan batıya birer saniyelik hafif zel- ve liman inşaatını da zaruri kılmaktadır. lar atılan bir yanık .Upradan tut.,..,.UJ 

ıe1e oldu. H•ear yoktur. Binaenaleyh JngiJtercden yapılacak i.se de yeti,en itfaiye tarafından eöndü-

------------------• olan bu mübay:ıat tngilterede mad~n rülmüştür . 
.. chizat1 \.'e demiryolu malzemesi -in~-ı -il 

Çeşme Plajlarında 
• a 1 

"On beş Haz1ran 

itibaren 

C'-''-'"'~--

,.\l(ını a\t1n· Cl 

1938 Tarihinden 
açılacaktır 

~-- • ere • • 

atı ile meşgul olan firmalar için ka.ıı Yeni s r 
bir faoliyet olacaktı" Yapılan kredilerin ene a pa 
tediyesi için J.;araTJaştınJan proje mueİ· mahsulü 
hince bu •ermayenin ietimali tıUretiyle Edirne 6 (Hususi ?lfohabirimizden) -
artacak olan maden i~tihsa1it1 alacak- Yeni s~ne arpa mahrulü idrak edilmiş 

lılar namına ipotek edilecektir. ve bu glin Edirne zahire borsasına geli-
Verilen kredi kolaylıkları muhtdif rilerek kilosu 4 buçuk kuruşdan 300 kilo 

deYTeleTe aynlmak !IUl'etiyle on ~eneye arpa satılmıştır. 

kadar varmaktadır. Tediyat ;.; •u •ekil- Bu ilk arpa mahsulünü borsaya geti-

de tubit edttmi~tir: ren Edirne merkez kazasına bağlı Kara
kasını köyünden Ali bağcıdır. 

YOZDE BEŞ BUÇUK FAiZLi HAZiNE Borsa idaresi bu çalı~kan çiftçiye mü-
BONOLARI kMat olmak üzere bir ziraat Aleti hediye 

Anla,ma mucibince yapılan kontu• etıneği kararlaşlırrnıştll'. 

' \ad•· 
...... -~~c __ _ 

KurslaNa verilen dersler Umumt Mü- H'mdistmı lmpanıtoru olan lngillz lmılı 
fcttişlikçe kitap halinde yayım serisi tarafından ölüm ceusı affedilecek oluna 
arasında bastınlmıştır. Hind1inin İngiliz pmpiyonu oleıcalı mu· 

-=- hakka.le St1yılıyor. 

Hayvandan düşerek 
öldü 

Urlanın Çamlı köyünden on bir yq!a
nnda Nihat i"\minde bir çocuk, hayva
niylc bağa giderken köy civarında yere 
yuvarlanmış ve ölmüştür. Adliye tahki· 
kata başlamıştır. 

Zengin hırsız 
Bayındırın sarı yurd köyünden Ha~ 

san oilu Mehmet, ayni köyden Hasan 
kızı Hatice özkaplanın evine girerek 

b01 adet albn lira. dört adet yirmilik al
tın ve yedi gümüt Cümhuriyet liran çal
mış va yakalanmıştır~ 

Nevyorktaki meşhur 
k6pek öldü 

Nevyorkun Büdi isimli n:ıe§hur köpei. 
on bir yaşında olarak ölmü~. B" kö
pek beş sene evvel lsviç.redcn Ameıib
ya getirilmişti. N<?vyorkun en kalabalık 
caddelerinde körlore rehberlik ederdi. 

Çok zeki, çok hassas ,.e disipline çok bağ
lı bir hayvan olduğu için Nevyork bele
diyesi bu köpeğe istisnai bir muamele 
yap~. hayvanın otobüs ve tramvay gi· 
bi umumi nakil vasrtalarına alınmasına 
müsaade etmişti. Hayvan üç hafta ev• 
ve! hastalanmış ve kıırtarılanuyarak öl
müştür . 



7 HAZiRAN SALI 1938 TEN!AsIR 

KÖYLÜ BAYRAMI HAREKETLİ GEÇTİ 

Kızılçullu Köy Enstitüsünde köy 
kızları ve köy delikanlıları bir 

arada çok güzel oyunlar oynadılar 

Halkevi Spor Bayramı 
Kız ve Erkek atletler Parlak bir 
geçit resmini müteakip müsabaka

larda iyi dereceler elde ettiler 

Amerikadaki 
casusluk 
kahramanı 

ETkek talebenin. UÜ'"§leri ve kız talebe biT OToda 
Halkevi spor bayramına i§tirak edenler ve seyredenleT 

BAST ARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE 
yakın bir heyecanla dinliyordu. Köy ÇO· 

cuğu asker ocağına giderken kendisini 
uğurhyan davulla zurnanın maruf acai, 

lın köy müessesesinin ba§ardığı ilk köy

lü bayramına neoe vermekte idi. 
Köy enstitüsünün kapısından girerken 

ten çocukların gürbüz vücutlariyle sağa 
aola koşuşmalarını gördük. Bize yer gös

terdiler, içine bir kabul yüzü gösterdi
ler, ok.ulun geni§ bahçesindeki tahta sı

ralarda yerlC§tik. 

tır. Kız çocuğu böyle vaziyetler önünde bir manuı vardır. Çünkü bu mektep, EAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
önüne bakacaktır. köy öğretmen ve eğitmenlerini büyük isabf'tli ntışla birinci, HulUsi ikinci gel-

Filhakika bir gün den esnasında bir ümitlerle yetiştirmek, köye ve köylüye miştir. 
misafir sınıfımıza gelmişti. Çocuklann Bazı kerreler köylü ele alınmıştı. Fa- Erkekler arasında yüz metre sür'at 
ayağa kalkmadıklarını görünce hayret kat bu. köylüyü daha ziyade istismar müsabakasında elde edilen 11.4.5 sani

ettim. cAyağa kalkınız) emrini verdim. için, hazineye menfaat temini noktasın- yelik rekor, eğer iyi tesbit edilmişae gü
Hayretle yüzüme baktılar. Bilahare bu dan idi. Köycüliik meselesi, ilk olarak nün en iyi derecesidir. Birinciliği yine 

mevzu üzerinde kendilerini tenvir et· tam manasiyle, hakiki mana.!'liyle köylü- Cemil almış. Süleyman ikinci olmuştur. 
tim. nün vaziyeti her bakımdan göz önünde Kızlar arasında yapılan yüz metrelik. 

3 - Bir köy delikanlun, Kız eğitmen· faydalı yapmak bakımından yüksek ıür'at koşusunda elde edilen rekor zyı 
ler kursundaki hemşiresini ziyarete gel-ı gayeler.le açılmıştır. Salta~at i~ar~!ii~in değildir. Fa.kat, bizde kız çocuklarının 
mişti. Hemşiresini görünce, müsaade ı,. muhtehf zamanlarında aşıretlerın ıskanı. atletizm hareketlerlne iştirak etmesi, baş

h başına bir hadise olduğu için bu neti-

•. 

Amerikayı bir aydan beri heyecana 
düşüren casusluk meselesinin tesiri he
nüz zail olmuş değildir. Bilhassa böyle 
büyük meselelerde (Kadın pumağı) 

bulunması tabii olduğundan bu davanın 
da kahramanının bir kadın olması etta

fına topladığı merak haberini bir kat da

ha karaltmıştır. Ajansların bir cMesele• 

şeklinde haber verdikleri bu geniş ca
susluk meselesinin kahramanı olan ve 
Amerikaya cHamburg> vapuru ile gİ· 

dip tBremen vapuru ile dönen hayan 

May Bradşavı göstermektedir. 

Meydanda büyük bir kalabalık vat· 
Jı. Civar köylerden gelen temiz elbiseli, 
çalışkan köylüler ortalıkta bir köy dü· 
ğünü neşesi yaratml§lardı. 

Köy çocukları bisiklet ve motosiklet

ler üzerinde gururla dolaşıyordu. 
Kar beyaz atlet fanilaları altında gü

neşten tunçla§mı§ bazulariylc sağa sola 

koşuşan köylü atlet çocuklar, müsabaka 
aaatindcn önce kendilerine hız vcrmeğe 

çalışıyorlardı. 

KöY KIZLARI ARASINDA 
Güzel bir tesadüf beni, köy enstitüsü 

müeaaesesi içinde yetişen bilgili köy kız
)annın mürebbilerinden biriyle tanışbr

ilı. Arkasındaki örtüyil atarak ı,ıklan

ınak üzere ıehre gelen köy kızlan bulun

duğum müessesenin cmemnu> kısmında 
ınedenl bilgiler elde etmekle meşguller .. 

Bir zamanlar bu bina, yanaşmak Türk 

çocukları için memnu iken, timdi oraya 

Jzmjr vili.yeti köylülerinin en eeçkin ve 

en zeki insanlan memnuniyetle kabul 

ediliyor. 
Köy kızlarını yetiıtiren bu ıııklı insan 

Türk köylünün hilesiz havasında yeti· 
ten kızlarından bahsederken büyük bir 

heyecan içinde anlatıyor : 

Eğitmenler okulu binası vekız talebenin oyunları 

- Onlu o kadar zeki ki, diyor. Ver· 

diğiniz ~' gösterdiğiniz ders ne lcadar 
ıor ve çok oluraa olsun, en kısa bir za
man içinde kavrıyorlat. En mü,kül el 
ve dikiş io-leri, zekilarını bir nokta üze
rinde topladıkları için onların ellerinden 

kolaylıkla çıkıyor. Bunlar teırinievvelde 
mezun olacak ve köylerinde vazife ka
bul edeceklerdir. 

temeğe lüzum görmeden, hem de bir 1 meselesi ele alınmıştı. Fakat bu. daha 
öğretmen arkadaoa çarparak yanına git- ziyade Asayiş noktasından düşünülmÜ§· 
ti. Kendisine köyünden haberler verdi.. tü. 

Vaziyeti sordu. Konuşmalan ancak beş tutularak cümhuriyet devrinde ele alın· 
dakika devam etmişti. mış, köylünün vaziyetini ıslah ctıneği 

Köy kızı, oğlan kardeıinin ayrJdığını ilk defa Atatürk dütünmüıtür. Köylünün 

görünce derhal yanımıza geldi. memleketin efendisi olduiunu, onun 

- tÖğretmenim. dedi. Özürümü ba- önünde hürmetle eiiln1emiz lizım gel· 

iıılayın .. Tat olayım kabahat kendisin- diğini Atatürk söylemİf, köylü için ne 
de değil .. Ne de olsa köylü ( 1) .. > yapıldıy•a hep•İ Cümhuriyet rejimi tara• 

Muhatabıma sordum : 

- Nasıl. köylerine dönebilecekler 
nıi) 

Tereddütsüz bir cevap : 

- Pek tabii.. 

Dinlediklerim beni düıündürmeğe 
başlamııtı. Gün geçtikçe İpek çorap, pa
muk yatak istiyen, alıştığı bluzdan fera

gati göze almıyan bugünkü köy kızları
nın yarın köylerine dönüşlerinde ıstırap 
duymıyacaklarını ıu dakikada hiç kim-

Fakat bu cevabın altında bir endişe se temin edemez. eanıyorun1. 

SPOR ŞENLiKLERi 
1ezdim. Kızı için içlenen bir ananın ter 

temiz endişesi .. Sordum kendisine : 

B k Köy bayramında bulunan davet1iler - ir şey aöyleme istiyorsunuz ga-
liba ) öğleden evvel mektep binalarını gezdi-

- Evet, doğrusu endişe ediyorum.... ler. öğleyin bir arada yemek yediler. 

Köy çocukları ıehirdekilCTİn fevkinde öğleden sonra saat 13.30 da köylü ço
ç.alışkan, kavrayışlı ve zeki oluyorlar. Jn- cuklann gürbüz hareketlerini eeyrettik .. 

tibak kabiliyetleri engindir. Verileni o Geçit resmine bisiklet, motosiklet grup· 
"-ada11 kolay alıyorlar ki .. ]arı ve güreıçilerle a tletler i§tirak ettiler. 

Çok korkuyorum ki, bunlar köyleri· Geçit resmini müsab akalar takip elti ..• 
ne dönd_ükleri zaman oradaki hayati be- Bin iki yüz metrelik bisiklet mü-

ienmiyecek1er, alıpmıyacaklardır. eabakasını Mehmet Şcnocak, eekiz 

- Neden? · · · yüz metrelik müsabakayı Mesut, moto-
- Burada bütün karakterleri üzerin- siklet yarışını Ahmet Özbek, 1 00 metre-

de iıliyoruz. Bütün kıymetlerini, mukad- lik koşuyu Ahmet özkan, 200 metTelik 
desatlannı ele alarak inceliyoruz. Size müsabakayı Hasan Özden kazandı. Bay
bir, iki vak'a anlatayım : rak yarı§ında bqinci sınıf temayüz etti. 

1 - ilk zamanlarda ben yemeğe 
oturuncaya kadar onların kahvaltılarını 

tamamladıklarını görüyordum. Bir defa
ıında : 

- Çocuklar, dedim. Yemeğe evveli. 
ıorranın eo büyüğü başlar, o başlama· 
dan hiç kimsenin elini uzatmağa hakkı 
Yoktur.• 

Bu ihtarım üzerine bir daha ben otur
rnayınca sofranın başına bile gitmediler. 

2 - Kendilerine yanlış malUmat ve
rilmiş. Denilmit ki : 

A) Bir kız mektebinde bir erkek mi
ııalir geldiği zaman ayağa kalkmak adet 
d ··ıd· egı ır. Adabı muaşerete mugayirdir .. 

MOSAMERE SALONUNDA 

Kotlejin eski kilisa binası, köy ensti
tüsünün köy çocuklarına ışık saça~ bir 

toplantı salonu haline getirilmişti. Da
vetliler saat on beşte bu salonda toplan

dılar. 

istiklal mar§t ayakta, derin bir eaygı 
içinde dinlendikten sonra valimiz bay 

Fazlı Güleç in, köy ve köylü mevzuu 
hakkında cidden değerli bir nutuklarını 
dinledik. Valinin nutku ~udur ı 

V ALiNiN NUI'KU 

Saygı değer bayanlar, baylar .. 

fından yapılmıştır. 

Köylünün yetiştirilmesi için açılan ilk 
mektepte yarının köy çoc.uklaıını yetiş .. 
tirecek, onlara hayat bilgisi verecek 
eğitmen ve öğretmenleri gördük. Hepi
mizin göğsü kabardı. Bunda haklıyız ... 
Cümhuriyet idaresi işi nereden tutacağı
nı pek güzel biliyor. 

Biz köylüyü yükseltmek, şehirli ile 
müsavi yapmak, ilim yolunda yetiştir .. 

mek için çalışıyoruz.> 
Valimiz, Cümhuriyet idaresinin köy .. 

]ünün başında bel& olan aıar işini naıul 
kaldırdığını, köy kanunuy)e köye ve köy· 
]üye temin edilen büyük faydaları anlat· 

tıktan aonra fU aözlerle hitabesine eon 

vermiı,tir : 

- cBen, Atatürkün yüksek huzurla

nnda ve .onun işaretiyle köylünün hu· 
zurunda saygı ile eğilir ve sözüme 

veririm.> (Sürekli alkışlar) 

PiYESLER 

ıon 

Bunu köy yavrularının cidden güzel 

bir ıekilde temsil ettikleri cAnkara yol· 
cuları> opereti takip etmiştir. Gür AC8· 

li köy çocuklannın bu piyeste gösterdik· 
leri muvaffakıyet cidden takdire pyan .. 

dır. 

Kız eğitmenlerin zevkle dinlenen iki 
şarkısını bir mandolin konseri takip et
miotir. En eon olan erkek eğitmenlerin 
kendi yazdıkları ve sahneye koydukları 

cDün ve Bugün> piyesi cidden büyük bir 
zevk ve heyecanla takip ediJmiştir. 

ce bile bizi tatmin edecek üstünlük ta§l
}·or. Birinciliği Bayan Süreyya, ikinciliği ~ 
bayan Betül almıştır. 

15 00 metrelik koşuyu Mustafa Çam
lı bel kazanmıştır. 

800 metrelik koşuda birinciliği lbra
him, ikinciliği Kemal almışlardır. 

400 metreyi yine Fahrettin kazanmış
tır. Fakat Fahrettinin elde ettiği rekor 
ta.tmink8.r olmaktan uzaktır. Kendisinin 
c:alışarak ve sıkı bir antrenman devresi 
geçirerek evvelce elde ettiği rekoru kır
ması )cizımdır. Atlet, daima ilerisini gö

ren e1f'n1andır. 

Kızlar arasında yapılan 400 metrelik 

koşu büyük bir heyecanla takip edilmiş

tir. Bu ve ile il'-", bu müsabakaları ter
tip eden zevata şunu hatırlatmak isteriz 
ki, kız çocukları için 400 melTelik mü
sabakalar fazla yorucudur. Antrenman
sız olarak bu müsabakalara giren kızlar 
çok yorulmu,lardır. Bilhassa sıcak gün

lerin de fena tetir yapması muhtemel 
olan 400 metrelik müsabakalara kız ço

cukların girmeleri hatalı olmuştur. ka
naatindeyiz. Bu müsabakada birinci Bn. 
Lütfiye, ikinci Bn. Adnan olmuştur. 

Güllede 9.09 metre savuran Salih bi-
ıinci, Nihat ikinddir. 

Diskte Atıf birinci, Hamdi ikinci ol-
muştur. 

Tek adımda Nevzat birinci, Ziya ikin
cidir. 

1 1 O manialı ko§uda Ihsan birinci, lb
rahim ikinci o1muş1ardır. 

Hangisi 
Tekirdağlı mı, 
Yoksa Kara Ali 
Kazanacak? 

• 
mı 

Oç adımda büyük ümitler vaadeden 

Vedat Sivrinin yeni bir muvaffakıyetiy
le eevindik. Bu genç, ilerisi için munta .. 
zam çalışmak ~rtiyJe mükemmel bir 
!\tlet vaadını taşıyor. Evvelce kendi te
sis ettiği rekoru 20 santim fazlasiyle kı· 
ran Vedat Sivri 12.70 metre atlıyarak 

gÜnÜn kahramanı olmuştur. 

Yüksek atlamada Alsancak 

avini Enver 1. 60 atlamı~tıt. 
Sırıkla jrtifada Suhanın tesis ettiği re· 

kor 2. 90 dır. Suhaya yüksek atlamada 
daha çok çah~masını tavsiye ederiz. 
Eğer çalışırsa kısa zaman içinde 3.20 lik 
çıtayı dü§ünneclen üzerinden aoabHe~ 

cektir. 
lzmirde, lzmir halkına ilk defa el to· 

pu seyrettiren kız talebeler uzun alkıılar 
toplamışlardıı. Neticede beyaz takım 
1 • 3 kazanmıştır. 

Y ukaııda, Halkevi müsabakaları için 

aamimi surette yapbğımız tenkit, 1u ve
ya bu zatı ten1'.it için değil, bundan eon· 
raki milsabalı:alann tam muvaffakıyete 

ulaşması içindir. 
Bu noktayı İ§8rct etmeği faydalı 

]uyoruz. 
SEMiH NAZIM 

lstanbul valisi 
Atinaya gidiyor 

bu-

Atina (M.H) - Vradiniye göre ls

tanbul valisi B.Muhittin Üstündağ bu
günlerde Atinaya gelerek B.Koçyasa zi

yeretini iade edecektir. Vali B. Ustlindağ 
payıtahtımızda tetkikatta bu]unacaktır. 

Kıbrıs rumları iane 
toplıyorlar 

Atlna (M.H) - Atiııika yazıyor: 
Kıbrıs piskopos vekilinin tamiminden 

sonra, Kırıebir zelzelesinden zarar gö
renler için, iane heyetleri tC§kiline baı

lanmıştır. Lefkoıyada ilç heyet teıekklil 
etmİ§tİr. Piskoposluk 20 isterlin vermiı

tir. Kiliselerde para toplanacakbr. 

ane etmeden, sırf yenmek hırslyle b~
rılan glireşler, ayni zamanda kuvvetin 
ve gururun timsalidir. Yenilerek yaşa· 

mağı kabul etmek lstemiyen ~ 
gUreşçiler, sırf spor zevlkleri için çalışır· 
Iar ve başarmasını becerirler. 

Pazar günü öğleden sonra yapılacak 
glireşler organize edilmiştir. En ufak bir 
ihmale yer verilmiyecek ve iki taraf<lan 

biri her güreşte mutlaka kazanacaktır. Tekirdağlı Hiiseyin pehlivan 
Tekirdağlı ile Kara ~ arasındaki re

BAST ARAF l 1 iNCi SAHiFEDE icabet, pazar günü bir defa daha halkı
mıza temiz bir spor günü yaşamak lmkA-

vet edilmiş ve arkadaşı Tekirdağlı ile nmı bahşedecektir. Şimdiden hatıra ge-

1zmire gelmiştir. len sual budur: 

Milli sporlarunızın başında gelen gU- - Hangisi kauınacak? 

reş sporu, dalına Türkün bilkülmez bi- - Tekirdağlı mı? 

!eğinin bir timsali olarak tanınmış ve - Kara Ali mi? 

--=--
Amerikada cocuh • 
hırsızlıkları art-
mağa başladı 

Ajana haberleri 5 yaşında J ames 
Corh adında bir çocuğun daha yatağın .. 

dan çalınarak kaçırıldığını ve ebevey· 

ninden on bin dolar fidyei necat istendi· 
ğini haber vermişlerdi. Resim, çalınan 
küçük yavruyu gösteriyor. 

----0-

Lord Rodesdal'ın 
kızı casusluk mu 
yapmak istiyordu 

Hitlere karşı müteaddit defalar sem

patisini izhar etmiş olan İngiliz Lorclu 
Rodesdalin kızı, Çekoslovakyada, ya
nında bir lngiliz ve bir Amerikan gue
teci olduğu halde memnu ve askeri kıt
ada otomobil ile geçerken tevkif edile· 

rek beş saat sorguya çekilmittir. Gen9 
kızın üzerinde Hitlerin de bir resmi çık· 
mış ve Çekler bu resmi kızın gözü linÜn· 

de parçalamışlardır. 
Çünkü kız çocukları erkeklerden daha 
tayanı hürmettir. 

B) Bir kız çocuğu bir erkek gördüğü 
~rnan yüziine bakmaz. Bakı1ması ayıp-

Bugün burada, köylülerimizi hep bir 

araya tophyarak onların bayramını hu

:.curunuzla §ereflendirdiğinizden dolayı 
hepinize ayrı ayrı te~ekkUr ederim.. Bu 
bayramı. mektepte yapmamızın b üyük 

KızJçulludaki köy bayramından eyrı• 
lırken bizde kalan İntiba çok derlndiı .. 

Köylü davası, ıuurlu ve planlı bir ıekil
de yürümeğe başlamııtır. Yarın bu mU· 

esseıeden doğacak glineıler, yurdun en 

hareketsiz kö~elerini bile saracaktır. memleketinıl.zıde bu sahada sayısız kah· tkl meni güreşçiden hangisinin kaza. 
ramaruar yetiştirmiştir. Cem'i sporlarda nacağını pazar glinü gözlerinüzle gö

Mis Rodesdal ıerbeat olduktan aonra 

hadiseyi Prag lngiliz •efareti vasıtasiyle 
prote-sto etmiştir. ADNAN BILGET _?ldu~ gibi başkalarının gayretine istJ..- receğiz. 
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Nostradamüs idam meydanında ... 
Cellatlar Nostradamüs'ün gözlerini oymak üzere 
olduğu anda harikulade bir şey oldu: Cellatların 

iki eli ve iki ayakları kötürüm oldu 
Bedbaht Nostradamüs, bunlara tir! mond idi! 

kulak bile vermiyor, fakat, şey- Noıtradamüs, şeytanın bu fel- Ar ba nihayet mahut meydana 
tana satmıf olduğu güzel karısını sefesine uymıyacak k dnr mantık geldi. Odunlara henüz alet veril
düfÜDÜyor ve: ve tuura malikti. ABah her halde miı; ve kar , boğucu bir duman 

- Eğer ben buradan sağ çık- iblisten yüksek ve batka bir kuv- yükseliyordu. 
mazsam, güzel ve sadık karıcığı- vetti. Allah, 'eytan gibi ~ haJiki Bugün bir de sihirbaz kadın ya
mın hali ne ol caktır? diyordu! değildi. Fakat şu ulunduğu feci kılacak idi. dın hep avlıyordu, 

- 9 - halde, Katerin dö Midiçinin kanlı çünkü maaum olduğuna emin idi. 
Nostradamüs, bu zından ıstırap- pençelerinden kurtulmak için :şey- Bu k dıncağıztn uçu, tabiatin 

lan araaında karısını fCylana aat- tanın bu iddiasının tahakkuk et- kend' ini «iki a siyetli» olarak 
maki ne kadar fen hareket et· mesini istemek zaruri idi! yar tmı olması dı ! 
tiğini anladı. Ve eğer, fCylanın Bunun için Nostradamüs fCYll\- Katerin dö Midiçi, etrafında 
harikulade kudreti ile karısı, bir na: yük -k rütbeli Pap lar ve birçok 
eşek ve yahut böylece bir insan- - Ey en büyük kudret! dedi. prensler, baronl r ve nedimler ol
dan doğması mümkün olmıyan bir Sen ne güzel şeyler töyliyor, ne duğu halde atefin karsısında lru
hilkat acibesi doğurursa ne ola- kadar esr ra vakıfsın! Benim ~u rulmuf b'r taht üzerinde oturmuf, 
caktı? Taassup erbabı zavallı ka- anda ne kadar büyük bir "mH'm· etrafına Hnli gözlerle bakıyordu. 
nsını, doğuracağı mahlukla hir- sızlık ve dretsizlik içi de 1 ıv- Bu kadın, bu tarihin en köti' 
likte yakmıyacaklar mı idi? randığımı d biliyor un. Ve göıii- kadını, hısım eti kokusunu, vahşi 

O devirlerde, tab ·at hilafı bir yorsun. S .. n bertey yaparım. Fa- bir Sırtlan gibi kokuyordu. 
mahIUk doğuran kadın evi ile bir- knt fU andn ben senin büyük ve Evvela k dm yakıldı. 
likte cayır, cayır yakılırdı! Buza- çok yardımlarını, lütüflerini de Ve sıra Nostradamüsün yakıl-
manın ilim ve irfanı, böyle gayri gÖrmÜf değilim. Cünkü tek bir e- masına geldi~i ve.kıt, Katerin dö 
tabii halleri izah edecek derecede yiliwine kartılık, ben sana k rımı Midiçi cellatlarına: 
yüksek değildi; böyle halledilemi- sattım! - Evvel" bu herifin gözlerine 
yen hadiseleri habis ruhların, fey- Bu sözlerin söylendiği sırada mil çekini'?! Sonra deriıini yüzü. 
tan ve cinlerin eseri sayarlardı. da, zmdan kumandanı geldi. Ku- nüz, en nihayet atefte yakınız! 

Nostradamüsün bunları düşün- mandan Nostradamü ... ü alacak ve Cünkü, bu adam, sevgili oğlum 
düğü sırada zmdan hücresinin ka- yakılmak üzere cellida teslim e- Hanrinin feci surette öleceğini ba-
pısında genç ve çok güzel yüzlü decekti. na sö lemidir ! dedi. 
bir delikanlı peyda oldu. Şehrin büyük meydanında, ıi- Cellatlar; eli, kolu bağlı olan 

Nostradamüs bu delikanlının hirbaz Noatradamüsün yakılması- Nostradamüsü aldılar, gözlerine 
saray prenslerinden ve Katerinin na mahsus büyük bir odun yığını mil çekmeğe mahsus keskin ve 
kuzenlerinden ve gözdelerinden bazırlanmıftı. sivri udu demiri ateşte ıaıtmağa 
olduğunu habrl dL Sarayda ve ki- Zından kumandanı ve cellatlar, başladılar. Biraz sonra Nostrada
bar muhitlerde hu güzel delikanlı- bahtsız müneccim ve tabibe kara müsün gözlerini oyacaklardı! 
cık ile Prensin arasındaki münase- bir gömlek geydirdiler. Yüzüne Tir, tir titremekte ve canlıdan 
betler üzerine bin bir rivayet ve de kara bir maske geçirdiler ve ziyade ölmüs bir halde olan Nost
dedikodu vardı. Fakat hiç bir kim- onu arabaya bindirdiler. radamüs şeytandan medet istedi: 
ıe bu çocuğun hakiki mahiyeti Genç nedime bu sırada görün- - Eaer beni hakikaten seviyor 
hakkında kat'i bir bilgi sahibi de- mez oldu. Nostradamüs., bu me- ve benden bir eyler umuyorsan, 
ğifdi. lek yüzlü delikanlı sıfatını almıf bana fU anda her istediğimi yap-

iki eli birbirine "°"""etli bir ı olan 'ey tanın bütün bu f ela.ketle- mak kudretini Yer, ya feylan ! de
zencir ile bailı olan Nostradamü-ırin bat sebebi olduğuna hala emin di. 
sa bakan hu emel delikanlıcık: idi! Cellat arabası içinde, N?stra- Cellatların gözlerini oymak ü-

- Noatradamüs, ulan kork- damüs, bu kadar bofuna m&hvo- zere olduğu anda çok harikulade 
ma! Len aenin hakild ve tadık bir lan bayahnın matemini tutuyor- birtey oldu: Cellatların iki el ve 
dostunum! Ruhunu bize aatmıf du ! En büyük elem ve ıstırabı, ha- iki ayakları kötrüm oldu; hepsi 
olduğuna göre, zerre kadar kork- yatta yapayalnız ve şeytanın esiri de yere yıkıldılar, kaldılar. 
ma ! Bunların senin asırlar içinde olarak kalacak olan güzel Roza- -BiTMEDl-
daha ziyade takdir kazanmena -
sebep olacağını da hiç unutma! Adapazarı Jandarnıa Karakol komu
cıedi. 

Noıtradamüs. bu genç delikan- tanı pusuda şehit edildi 
hnm yüzüne, hayretle ve birşey B • • • • 
anlamamış gibi bakb. Esaı itiba- aşçaVUŞ hapısaneden kaçan ÜÇ f&rarıyı 
riyle kendiıinw~ n~ .. öylendiğini bi- takibe çıkmış bulunuyordu 
le anlamıt degıldı. ve: Ada ( H··--~ M b bi · · 

u h t d )!'-- -1 h pazarı, w;uıu u a nrnız.. İşte bu esnada kimin tarafından atıl-
- .1,.~ey a •genç e uum ı, ey- d ) DU nL-~~ Ad da b .. d - bilinmiy" • b" ku 

h t ' d d" S · ı· d k t en - n ~· apazann , u- ıgı ı en sersen ır rşun çavuşu a • . e ı. enın e an e ne uvve 1.. L-Ikın teessü .... b ~nı.. · • • 
k . b . un ı.ı.a sonsuz r ve .ı.5ura mı ii'""'ıt etm.istir. var ı, ana yardım edecek ın. . . z 

B d d b 1 b. f mucıb olan kanlı bır vaka olmuştur. Jan- Bu arada hlııvuzların ikisinin de bç-u yar ım an ana nası ır ay- ..ı ___ , ___ k ku 
da elec.ektir sanki? insani uarnıa A.Urd ol mandam, şehre 2,5 sa- tığı görülmüştilr. Zan ve tnhıninlere gö-

b &' k'" 1 .. .! •• h d kuann ıatlikmesafedeki Yoman ismi verilen köy re, Başçavuş pusuya düşürülmüş ve kı-u nan or ugu, er fCY en • v- 1 .. crind .L· _..ıi1m • 
tl'd' K d'l • k ku yo u uz e Şenıt t"UI iştir. Yaka şöy- laVtızlar tarafından şehit edilmiF. Bu ve ı ır. en ı enne, en or nç 1 1 -ı-mı·· l d "I" ha e o muştur: adamlar, şiddetle aranmaktadır. 

veto 0 d"u zafmant ~a j ~ v~ ak Katil suçundan ceznlanru gören üç Vaka yerine Vnli Hamit Oskay Vilayet 
ylatev~ ~.m; a ksı_ıt~l~kabt" l suçlu, birkaç ay evvel hapis:ıncyi dclere!k jandarma alay komutanı Şerafettin, jan-
• ş goruyorsun ya ••• - o u u u - fı . 1 
d B 1 ber b b h" ırar ebniye muvaffak olm~lardır . .Jan-

1
danna komutaıu Kenan Sökmen, cmni-

um. unun a er, ana ıç darmnınız b f• ı , __ ,H1 • • • • •• d .. ·· Şe if Hikm Ad l ı~ fi - 1 tatl d u ırar :Ad~enn ızını son yet mu uru r et, apaZlll'ı 
0

1 
ma.zsad bula da !'1ze. ~e Allahı v • günlerde bulmuş, buhmtlukları mevkii milddeiumumisi gitmişlenlir. 

ar un ugun ıçın sana d ~b·t ctın• ti. B . d 1 d . "rl ·ı 
b d" d ti . 1 c ı ış aşçavuşun nezaretin e Şeha ctı tcessu e 'kay<IOOi en Adapa-

e e 1 saa e er veraın... 10 kadar jandarma ve iki kılavuz dün zarı jandarma karakol kwnandaru ldr.is, 
~akat.. Delik nlıcığm ~vabı gece saat 23 de Yordan mevkündcn ge- vilayet jandarma bölük komutanının 

yerme zm~anm kalın ve agır de- çerlerken çalılar nrasmda bir hışırtı ol-tkardcşidir Cenazesi .A&pazarından me
mir kapısı, kendi kendine arkası- muştur. Başça~ hemen clCktirik feneri ra.sinllc bldınıara:k şehitliğe ihtilalle 
~~ kadar ~ldı ! Bütün fatonun ile hışırtının geldiği tarafa bakmış ve 1 gömiıbnüştür. Merasimde h~ct er
ıçıne, uhre~ fakat bayılbcı, u- lfıhzada liiWıını o tarafa boşaltmıya baş- 1 kanı, biiyüklcrimiz ve bir çok halle bu-
yuşturucu bır koku y~yıldı. Lımıştı. 1 ıunmuştur. 

Ve, bu koku sayeaınde, münec- •;;-;.;;;.;;;;;;;;;;--. ......... ;;;;;;;;_..;;;;;.,_;;;;;o;,;,;;; .... ;;;,;;;-._~__.=========
cim ve sihirbaz Nostradamüa ki
min ile kartıla mı olduğunu an
ladı. 

Güzel ve ço sevimli bir deli
lcanlı ııfabnı lmıf olan eytan: 

- Alçak Nostradamüs, sınatı
nı neden böyle elqitiyorsun! dedi. 
Bütün arzın, arz üzerinde güzel
lik, zevk, Defe ve bütün bilgilerin 
&adece bize it olduğunu sen hala 
öğrenemedin mi? Her kudretin 
üstünde biziıp kudretimiz olduğu
nu ne için böyle unutuyorsun? 

«Bir zamanlar, bu imanlar bi
zim e kötülük yaptığımızı &Öy
lerler, bize, böylece iftira ederlct. 
Ve bir de, bizim Ali ın büyük 
kudreti önünde boyun eğdi w imizi 
de aanırlar ! Y lış Bizim Allahla 
aramızda kudret farkımız yoktur, 
biz sadece Ali la niatamıyo
ruz. Allah sevdi~i in nlan ıstı
rap ve elem İçinde y tır, biz ise 
sevdiğimiz insanlar şöhret, ser
vet, kudret ve det v iriz. Aro.r 
nuzdaki fark İşte bun an ibar t-

Artık meyiniz! 
Yazlık elbise lrullUl§larınm nereden elabi.leceğİnİzi biliyor musunuz? •••• 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TICA ETHANESI 

Her cim ve en son modaya muvalılı kurnaflardc r..zi 
müıkiilden kurtarmıff.a 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mıf f abrikalarm kumaşları ko•tümlük ketenler pardesülükler ve 
her türlü yerli ve Avrupa kUD'Ul.flarının bütün çeşitleri rekabet:-; 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. N 

Peştemalcalar: Esnaf Ahali Bankası cıvarında 
Eski Suraskl ma azasında bul·cnan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziy .. 

etmeden kumaş almayınız 
..;f 

-------- -

Garip bir reklam Zengin olan .şoför lngilterede renkli yol 
Holivutta ıöhret temin etek için neler ltalyanlann Trabluagarp piyancoeu tngilterede yapılan bau tecriıDeleı 

yapılmaz! ismini verdik.teri bir piyangoları vardır. otomabil kazalarında yolların beyaz ol-
Mi.s Clorya Stuvart isminde Kenç bir Bu piyango her sene mayısta çekilir. Bü. masının da mü<?ssir olduğu neticesini 

artist var. Meşhur olmak istiyor. Her ça• yü~ ikramiyesi 4.S milyon lirettir. vermfJilr. Si.s içerisinde görUnebileo 
reye baş vuruyor. Nafile.. Mqhur ola- Bu Noenin büyük iltramiyesi, Hab&- renkler lunnızı, penbe ve sarı otduğun
yım diye hahada iki defa Holivuddan t' tanda çaltp.ıl bir kamyonetin 9oförii· dan büyUk Britanyadaki yollar bu rerik
tayyare ile Nevyorka gidiyor ve yine ne isabet etmiştir. Bu bahtiyar ıoföriin !ere boy;mınağa ba~lamıştır. Tecrlibele:ı 
tayyareyle dönüyor. Bu tedbir de fayda ismi Alfred Karigidir. 48 yaşuıdadır, ev· iyi netice vermiş ve boyalı yollarda oto-

vcrrniyor. Gazeteciler bu tayynre yoku- Jidir ve iki çocuğu vardır. mobil kazaları daha az olmuştur. 

luk1ımnda resim çekmek için ne fotoğ· lıin garip tarafı §lirada : Alfred kaza- Bir Hindli, oyunda hile yaptığı iddia-
rafçı gön(Jeriyorlar, ne de muharrir. nan numaralnn listesine bakmamı.şh. sile arkadaşını öldilnnüs ve muhakeme· 

Nihayet nrtist m.cthur olmak için hiç Gene bir ıoför olan arkadD.Jt Gostini., si sonunda idama mahkfun olmuştur. 
akl geJmiy~cek hır çare buluyor. • JI.---

. . v v kazanan numamlıırn bakmış, el yazmvlc E k k / 
Mı!! Clorya 59 kı1o agırlıgındadır. 59 l I h d I 0663 I b·J . . n CO om USU O an 

k.1 v I v d b" k . . h ynzı an ev a a numara ı ı ebn , 
ı o agır ıgın a ır posta pa etının ava [ k 

postasiyle nakit ücreti 245 dolardır. büyük ikramiyeyi kazanmış olduğunu mem e et .. 
Günün birinde Mis Glorya tnyyare 

istasyonuna gidiyor. Beraberinde her bi· 
ıi jÜZ sentl'k 24.500 posta pulu vnr .... 

okumuştur. 10663 numaralı bilet Gosti· Yeryüzünde en çok komşusu olaıı 

Aıtist emurlara müracaat ediyor : 

ninin bileti idi. Bu ıurctle Go?tini kendi- memleket neresidir bilir misiniz? Al
ni büyük ikramiyeyi kazanmış zannetmiş manya. .• Almanyanın tam on dört dev
ve çok sevinmiştir. lctlc hududu vardır: Fransa, İsviçre, 

- Ben elli dokuz kiloyum .. lıııtc sİTe 

24.500 posta pulu. Beni bir posta pake
ti olarak Nevyorka gönderiniz. 

Bu haber bütün oehre yayılmıştır. Bil- Lihtenştayn, tta:ıya, Yugoslavya, Maca
hnssa Alfred ikramiyeyi bir nrkadaşınm ristan, Çekoslovakya, Lehistan, Litvan
knzandığınn çok sevinmişti. ya, Dam.ig, Danimarka, Hollanda, Bel-

Tayyare şirketinin memurları bu tek- Büyük ikramiyeyi kazanan şoförün 
life kar~ gülümsiyorlar. Tahmin edece- verdiği ziyafette AHrcdin gözü duvard 
viniz gibi cBöyle şey olmıız> da demi- kazanan numaralan gösteren matbu lev
yorlar. Amerika hem garabet memleke- vaya ilişmİ!I ve büyüle ikramiyeyi knza
tidir, hem de reklam diyan ... Memur- nan biletin l 0663 olm yıp 10665 oldu· 

lnr, böyle bir vn'nnın tayyare şirketi na• 
mına iyi bir reklam olacağını düşünü

yorlar ve : 
- Peki matmazel, diyorlar, yalnız bi· 

raz bekleyiniz. Amirimize soralım. 

Derhal telefonla gazete idarehaneleri
ne haber veriyorlar. fotoğrafçılar, muh
birler ko§Uşuyor. Gloryanın en hatıra 

gelrniyecek pozlarda resmini alıyorlar. 

Artık klZcağız memnun.. Bütün dün· 
ya wmini öğrenmiştir, resmi bir çok ga
zetelere geçmi tir. 

Tayyare şirketi memnun. Mü~ese 
namına parasız bir çok reklam yaptı· 

rılmıştır. 

Gazeteciler memıum.. Okuyucularına 
merakla okunacak yeni bir havadis ııun
mu§lardır. 

---·---
iki haf ta evvel başlı-

yan ziyafet hala 
bitmedi 

Garbi Macaristanda Soprokovest ka· 
sabW1ında verilen bir ziyafet, en uzuıa 

devam eden ziyafetlerden biriai olmUJ-

ğunu görmüştür. 

Bunu görünce Alfredin elleri titremiş, 
elindeki bardak düpn~ ve lmılmı tJr. 

Derbal yerinden kalkmlf, kırdığı bar-

dağın parasını ödemiş, garaja ko~mU§. 
mazot lekeleriyle dolu iş pantaloaunun 

ubinden bileti çıkannq ve numarasına 
bokmlftlr. Şoför yanılmanııfb. Hakika. 
ten biletin numaruı 10665 idi. 

Şoför ilk vasıta ile ltalyaya dönecek. 
kansına ve çocuklarına kavuşacakbr. 

Bir dalgınlık ve yanlışlık yüzünden 

büyük ikramiyeyi bszandım xıınneden 

ve arkadaşlanna ziyafet çeken Costini
nin inlcisarını düşünebilirsiniz. 

lenmelerinin ellinci yılını kutlulamak için 
f 5 mayısta bir ziyafet venniJleıdir. Bu 

sene oğullannm da düiününüo yirmi 
bqinci yıldönümüdür. Ayni günde dört 

torunlannı da evlendirmişlerdir. J 5 ma
yıs günü saat dörtte b lıyan ziyafet LA
ia bitmemiştir. 

Davetliler hu ziyafette fİindİye kadar 
üç öle.üz, 6 dana, hq domuz. .O kaz. 
160 gÜvercin, 3000 kilo balık. bir tona 

tur. yakın sebze yemişler ve 4000 lire şarap 
Ilu kasabada oturan Bıılog ailesi ev- içmif)erdiT. 

çika ve Lüksenburg. 
Avrupanın en gen~ ve en çM:: ntihıslu 

devleti Rusyadır. Almanya ikinci gelir. 
Bu günkü Almanya 553,000 kilometre 
ınurabbaındadır. Büyük harpden evvel 
Almnnynnın mesahası 540,000 kilometre 
murabbaı olduğuna göre Almanya cihan 
harbindeki arazisine göre 13,000 kilomet.. 
re murabbaı büyümüştür. 
Almanyanın nüfusu 75 milyondan !az.. 

tadır. 

Almanyarun en çok niüuslu şehri 

Hamburgdur. Viyana ikinci gelir. tdare 
merkezi olan Berlin ise üçüncü k.ıılır. 
Eğer bu küçük coğrafi bilgiler sizi ala

kadar ediyorsa şunlan da ö,b'l"(!niniz: 
Almanyanın en uzun nehri Tuna, eıı 

yüksek dağı 3789 metre olan Grisklok· 
nerdir. 

---•---
BORSA 

OZOM 
88 M. H. Nazlı 
29 D. Arditi 

r 2 Alyoti bira. 
129 Yeldin 

178926 i 
279055 ; 

ZAHıRE 

1 00 ton Bakla 
5 ton Bakla 

17.75 
ı 7.25 
18. 

4.4.5 

194 kental Palamut 300. 
6 ton P. Çekirdeği 

105 balya Pamuk 
6392 kilo yapak 

34.25 

saat 

21.50 
17.75 
16. 

4.50 

48.5. 
3. 

43.50 
5 1. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Taassup dizgini .. Safahat kırbacı 
Tuluz. 6 (A.A) - Dün sahalı Fran-

11z topraklan üzerinden uçan ıneçlıul 
tayyareler aabahleyin eaat altıda AU.. 
Les - Thermes civannda Orgeka ismin-

B• ) deki küçük kasabanın üzerinde görünJZaDS ının lmüşlerdir. Adetleri dokuz olan hu taysayesindedir ki Bizansın 
ruhuna hakim olabilir, onu 
istikamete sevkedebilirsin 

Bu iki kuvvet 
karanlık 

ve 

istediğin 
yareler üç grup halinde uçmakta idiler. 
Tayyareler civar dağlann yanından ge

çerek kaybolmu,1er, fakat saat sekizde 
tekrar görünerek on tane kadar bomba 
atmışlardır. 

Jnsanlar yaşlandıkça hayatlarına ve 
saltanatları devam ettikçe ihtıraslarına 
daha fazla dü§kün oluyorlar. 

Vasilin daima kendi aleyhinde komp
folar tahayyül etmesi onun esasen vah
ei olan tabiatiıü büsbütün çekilmez bir 
hale koymuştu. 

O artık her yerden ve her gün şüphe
lenmcğe başlamıştı. 

Prenses Teklayı uzaklaştırdıktan son
ra ve heie bu genç kadının saray dışın· 
öaki maceralannın siyasi bir komplo de
ğil, bir nşk macerası ile alakadar oldu
iunu öğrendikten sonra biraz rahat et· 

,ıniş, bir parça geni~ nefes alnu~tL 

Ancak, ikbalde olan insanların etraf· 
• \mnı saran yardakçılar, dalkavuklar on· 
lann zaif taraflan üzerinde işlemek su
retiyle daha fazla göze girmeğe çalışır

lar. 
Vasilin etrafını saranlar da onun bu 

komplo hastalığından kendi menfaatle
rine hareket eoneğe giriştiler. 

Bizanınn içinde ve dıttnda mevhum 
•uikastlar uydurdular. 

Vasi!, ilkönce bunlara inandı. 

Bu sadık!.. Muhbirleri taltif etti. Fa
kat yaptırdığı tahkikat söylenenlerin tez· 
virden ibaret olduğunu meydana çıka

rınca muhbirleri cellada teslim etti. 
Annesi ölmüştü. 

T eosya.. Bizansın bu fettan ve kur· 
naz kadını da bir hastalıktan 90nra göz
lerini hayata yummuıtu. 

Sofya sağdı. Fakat onun politikaya 
aldı ermiyordu. 

Etkarina ise ü.stüstc doğurduğu c;ocuk
lan ile meşgul oluyor. Etliye aütlÜye Jua. 
npıuyor, lı:arlfl'Dakt&n k.açuuyordu. 

Yanı V ui.lin a1ı::d tanıfacalc candan 
ve kendisine yakın kimsesi kalmamıfb. 

Şimdi onun en sadık adamları. T eos
yarun haydut up)dan idi. 

Kardqinden miru kalan bu haydut
lar, bqta aaray muhafız ltumandanı Hı
ristidi olma.le üzere Va•ile Teosyaya göa
terdikleri bağlılığı göıteriyorlardı. 

Vasilin Bizans ~inde itimadı olduğu 

ve saydığı iki kiti daha vardL 

Bunlardan biri Ayaaofya ltilisesinin 
baş papası olan Patrik F otyoa diğeri de 
din ad.;mlan arasında yüksek bir paye
ye çıkarttığı eski Sen Diyome manastırı 
papası idi. 

Patrik F otyos hakikaten alim, namus
lu ve iyi ahlaklı bir rahipti. 

Bizanalılann üzerinde çok büyük ve 
manevi bir nüfuzu vardı. 

Denebilir ki Bizans kilisesinin ruhu ve 
Bizans halkının taassup dizgini onun 
tlinde idi. 

ihtimal Vasili Patrik Fotyosa bağlı

yan sebeplerin arasında bu din adamt· 
nın bu kuvveti de mühim bir amildi. 

Esasen T eosya ona : 
- Vasil .. Demişti. Bizansın, Bizans

lının haleti ruhiyesini asla keşfedemez· 

sin. Onun bugünü yarına ve yarını öbür nun için de Patrik f otyosa iltifat gö - Vali ile Ariej jandarma kumandanı 
güne uymaz. tt•rmekliğin, onu gücendirmemekliğin tahkikat yapmaktadırlar. Bir bomba ile 

Bizanslıyı idare edecek t k dizkin ta· lnzım. ortasında (U) harfı bulunan bir perva-
assup, onu diledii:rin istikamete sevk için Vnsil.. Teosyanın bu vasiyet ve tav-

1 

ne bulunmu§tur. Şahitler tayyarelerin 3 
indireceğin kırbaç sefahat olmalıdır. siy~i üzerinedir ki kili~ ~e .din ada.m- motörlü ve kurşuni renkte olduğunu söy-

Taassup kuvveti ile sefahatın r.ekici lan ıle arasına kara kedı gırmemcsıne }emekte ve hiç bir işaret taşımadıklarını 
cazibesi karşısında Bizanslının kara ve çok çalışıyordu. ilave cylcmektedirler. 
karanlık ruhuna hakim olabilirsin. Du· -BiTMEDi- Meçhul tayyareler tereddüt etmeden 

Meşhur Profesör F röd 
ilim nazariyelerini 

Cermen ırkından 
Parise iltica 

inkar eden 
kacarak • 
etti 

nehrin mecrasını takip ettikten sonra 
geldikleri yoldan dönmüşlerdir. 

Pnris, 6 (AA) - Pirene civarında 
Fransız topraklarının milliyeti meçhul 
dokuz tayyare tarafınd n bombardımanı 

h:ıdisesi üzerine baŞ\ekil ve milli müda
foı:ı nazırı Daladiye bundan böyle lspan· 
yol hududunun Fransa hava kuvvctleı1 
t:ır•!ından müdafaasını emretmiştir. 

1 Bundan böyle Pirene mıntakasında 
Faris 6 (Ö.R) - Meşhur profesör Dr. Fakat insan ruhunun karışıklığı Freud Fransız topraklarını tehdit edecek bütün 

Sigismond Freud Paristedir. Freud derin tahlilinin hooudunu açacak kad.nr derin-
1 
tayyareleri, milliyeti her ne olursa olsun 

b. ~ 1sef • bir bbt · · d deh d ki b J Fran•ız kaaabalarının bombardımanı ile heyecana dü-n Paridm ır ıe erun ve tı nazarıyenın dir. Fakat Freu un ası ır u sa- Fransız hava kuvvetleri takip için kat'i T-

bir IÖrÜnÜf babasıdır. Parlse dün saat 10,10 da Şark hada tetkik imkanını insanlara açmıştır. emirler almıtbr. 
ekspresile gelmiş ve bir çok zatlar, ve bu Avusturya Almanyaya ilhak edilince mışbr. fayyareler Franaaz hududunun 4 ağır bataryalar tarafından bombardıman 

la kilometre içindeki bir köye hdar ilerle· edilmiştir. 
arada Amerika sefiri tarafından karşı - Freud Viyanadaki sakin çalışma haya- Parla. 6 (ö.R) - Franaada Serber 

k k lunda rdan .ır...... • ...t mi~lerdir. Fransız defi tayyare batarya· Nihayet Çinde de hava hücumlan el-
nara o~~ o ga Ç~·~·ır. tıruı veda etmek saatinin kendisi için fehrinin meçhul lspanyol tayyareleri ta· lan derhal harekete geçmişlerdir. 3 grup 

Dr. Sıgısmond Freud 92 yaşındadır. geldi~gı·ni anlamıştır. Zira onun teorisi rafından bombardımanından aonra d k 
halinde uçan tayyareler arasın a arı-

Yetmiı seneden fazla zamandan beri ...... ;Jnr n ... -. .. 1nda fikri kıymetlerın· "" Fransız arazisine yeni bir tecavüz daha b ~ " ......... ...... aklık görülmüştür. lııpanyol defi tayya-
Viyanada ot.urmaktadı.r. Tahsili.~in ir ziyade nefret uyandıran tarafı idi ve sa-1 yapılmışhl'. Bu da ayni Pirene mıntaka· 
kıs P ..:~- ırt P ofcsor Fre- 1 · · d d D b re bataryaları da huduttan hu tayyareler mını aı ..,...,. yap~ 1• ~ r . . kin ihtilal dü~ünce erının :zirvesi say1tı. 1 sın a ır. ün sa ah aaat 6 • 8 arıunnda 

vil ahali arasında ölüm aaçıyor. Kanton 
bu sabah yeniden iki defa bombardıman 

edilmiştir. Saat 8. 30 da yapılan birind 
bombardıman akim kaldığından saat 

10.30 da SO Japon tayyaresi yeniden ud'un ilk esas. . larm. ı kurougu «psıka?,alıZ> yordu. Viyanada tazyike mi uğradı? Bu- 9 tayyareden mürelt~ep bir grup Eks üzerine atq açmışlardır. Fakat tayyare· 
( h .._ı..'1'1 ) ldu'' .. nu bu gun az ı _ k d b' L L l ler 2000 metre yüksekten uçtukları için ru 'WUllllı nın ne o 6" h ldt• B_,,_. de ke-.ı· . but·• ı..cterm mınta asın a ır ço-. &Öy er üze· gelmiş ve yüz bomba abnlfbr. ilci pav• 

h k li B _._ ı..ı rası meç u ır. ı:.uu J.1u1S1, un • L -t ı t B be 1 ta ı çe>k er es bi yor. u ~nan eşşuuru> . 1 . . . kı1 ed G rinden uçmu• ve on bomba atmı .. •r. Hiç ll&oe o mamıı ır. u ae P e yyare e· h f f .• .ı_,_ n.. __ ndan ksiz• nazarıye enru ın ur en ennen cm- y Y~ • t' k.11 .. t . t lı: t ..:: yon yıkdtruf, bir askeri doktor a içe 
yanı JU&dA sauUC1J geçme m ya-, bir hasar ve nü'-·--- zayiat yoktur. Bom· nn ıp ve fC ı ennı ayın eme e guÇ· · ı· t-.- da rt k ada k disin ·~ T 1 b b ·-' yaralanmışhr. Çinli iki hasta ölmüt. ba· pılan hadiseleri sondaj yapmağa mahsus nıye ı "'""ilıs~n a ı. or .. en.· . e. balann dü~ökleri yerlerde derhal ara"- tür. ayyare er om a atmam~ar ve 

kalrnad - kdir tm • ._ ç ır~- " B l k z1lan yaralanmqtlr. Çin otoriteleriyle 
metodların bUtünlüğüdilr cTahteşşu- yer ıgını ta e l§ı.u · Unkü ı1 ._ b 1 d .. .. .. anıe on isti ametinde çekilmişlerdir. 

• l; .. • • brma yap ara-. un ar an uçunun par· mutabık olarak bir Fransız bahriye müf· 
un dcdigımızv· · -y de .ı:~nr...n ış· looıedig·i unutmamak lazımdır kı Freud Yahudı-1 çal 1 · Ü • ı· O ı· .. ı__ L Bu mükerrer tccavü:z:ler Fransada he-r- Ull.l""O' an e e geçır mış ır. r ı yuueıı;. tan-
a.nlarda kendini gösteren ve kolayca ucu- dir. Bir çokları gibi o da menfa yolunu aiyonlu elektrik kabloıu bir bomba ta• yecan uyandıımıtbr. BllfVekil ve harbi
bevt ,ekiller alan bir çok unsurların ~tm~ur. Fakat bu menf.a hay~tı ken-j rafından koparı1mqbr. ilk haberler hila- ye nazın bay Daladiye bizzat tah~bt 
tamırudır. Freud ve talebeleri adam ru- disi içııı pek ağır olmıyacaktır. Zira Lon- fana olarak bu kablo Pi.rene demiryolu- yapmak ve icap eden tedbirleri karar
bunun ~~~ meydana çıkarabi- drada yerleşm.i.§ olan oğlunun yanma gi- na elektrik veren ltahlo değildir ve bu lattmnak için tayyare ile hldise mahal-
lecek butün teferruab araşbnnı.şlardır. deccktir hi b. • __ L •----·~- line ....:-:..:r. 

rezcsi hastaneyi muhafaza için karaya 
çıkanlmıştır. Hastane avlusunda Kml· 

haç binalanna da iaahet olmuş, Km&. 
haç doktorlan, memurlan baatalar ara

sından 5 O kurban kaydedilmiştir. ---------==---===----.._ ____ . _____ _,_ ____ -""!_ sonuncusuna ç ır 1BBUet Ouu••UJ9U&".. ~·~ 

Keza taarruz eden tayyarelerden birinin Diğer taraftan l..,anyada aivil ahali- Diğer bombalar oehrin son derece ka-

Londrada lngiliz Lejyonu 
ında ilk defa bulunan 

ic f ima- Franuz toprağına inmek mecburiyetin- nin bomhardnnanı devam ediyor .. Dün laballk mahallelerine düpnllştür. Hasar· 
' 

A 

resmı 

Alman mümessili 

de kaldığı da doğru değildir. Hükümet alctun Sagonte iki defa bombardıman 
memurlan tahkikat için derhal lıadise edilmit. Valansiya civanna da homha
mahalline gitmiılerdir. lar atılmıttıi. Bir çok evler yıkdnut İle 

Taarruzu Liyonda haber alan başvc- de alıali arasında lturban olmam14tır .. 
kil ve harbiye nazın bay Daladiye Fran· Sabah asi tayyarelerine Valansiya ku· 
sanın Pirene hududunun artık Fransız burlanna bir çok bombalar atmıtlardır. 
tayyare kuvvetleri tarafından muhafaza. 22 ev ha~ olmuıtur. Ekset ahali val

lar son derecede mübimdir. Bir bomb...., 
dımanm acildı bl&nçosu henüz malGm 
değilse de Kantondan fU deh,etli mala. 
mat gelmiştir. 

Dün Kanton dört defa bombardıman 
edilmiştir. lngüiz kaynağından nlınan 

haberlere göre bin kadar ölü ve ayni 
Londra, 6 (ö.R) - Almanya ilk ya yapacaklan :ziyareti hatırlatmış ve 

defa olarak dün lngiliz lejiyonunun Sir Fransız milletinin göstereceği hürmetli 
Frederik Moris riyasetinde yapılan içti- şevk hislerinin hem majcstelere, hem de 
maında temsil edilmiıtir. Alman delege- İngiliz milletine teveccüh edeceğini söy· 
si general Reynah lngiliz ve Alman eski ledikten sonra Alman delegelerinin kon• 
muhariplerinin bayraklannı taşıyan bir 1 feransta hazır bulunmalan dolayısiyle 

sı için emir vermişlerdir. Tayyare kuv- tinde haberdar olduğundan sığınaklara rnikdarda yaralı vardır. Bombalann düt
vetlerine Pirene mıntakasında Fransız kaçmıtlarsa da bir evde üçil çocuk ol- tükleri saha yüzlerce metre imtidadın• 
arazisini tehdit edecek tayyareleri her malt üzere yedi lcitilik hir aile tamamiy- dadır. Resmi binalara nipn alınmış İlle 
ne milletten olurlarsa olsunlar avlamak le malıvolmuttur. 

gümüş kupa takdim etmiş ve bu da lngi- onlara hitap ederek demiştir ki : Size emri verilmiştir. 
liz ordusunun başkumandanlığını yap- eski düşmanlar gibi değil, arkadaılar ı;i-
mı~ olan mareşal Sir Duglas Heygin hey- bi hitabedeceğim. Omit ederim ki mzin Paris, 6 (ö.R) - Bugün de Fransız 
kelinin altına konulmuştur. General Rey- eski İngiliz ve Fransız muharipleriyle İş arazisine meçhul lapanyol tayyareleri ta· 

nah demiştir ki : Bu iki bayrak nasıl birliğiniz istikbale daha ziyade emniyet ra.fından yeni bir tecavüz yapılmıştır. 
yanyana duruyor ve birbirini selamlıyor- ile bakmamızı mümkün kılacaktır. Perpinyadan bildirildiğine göre bu sa.

sa öylece biz eski lngiliz ve Alman mu· Nihayet konferans reisi general Sir hah İspanyadan gelen dokuz meçhul 
hariplerinin de daima yanyana olmamı· Frederik Moris şunları ilave etmiştir : tayyare tekrar Fransız arazisi üzerinde 

zı ve arkadaşlık hissiyle ve '.m~nla sulh 1 Milletler i~in .. ~irbirleriyle dost olarak 1 ~çm~ş~u~: ls~anyay~ dön~ceği. sırada bu 
için birlikte çalışmamızı samımıyetle ar· ı karşılaşmagı ogrenmek, dostça ve nçık fılotılla uzenne cumhurıyetçı Jspanyol 
zu ederiz. . . s~.z~~lük~e. m~n.~şa etmek ve kar~ılıklı I sahil gemileri ateş~ açmışlardır. Tayyare· 

Fransız mümessıli lngıltere kral ve. goruşlerını butun ayrılıklarına ragmen 1 ıer İspanyaya dogru kaybolmuşlardır .. 
kraliçesinin bir kaç hafta sonra F ransa-1 anlamak bir zarurettir. Taarruz bu sabah saat 11. 1 O da yapı)-

Fakat öldürücü ve diplomatik bakım· 
dan en vahim bombardıman aai tRyya
relerin ikinci defa olarak :zavallı Alikan· 
te tchrine yaptıkları hücumdur. Valdnsi-
yadan bildirildiğine göre Alikante lima
nında bir lngiliz vapuruna bir bomba 
düşrnü~, vapur batmı~ ve mürettebattan 
üç kisi ölmüştür. Şehrin merkezinde bir 
çok binalar yıkılmıştır. Dokuzu kadın 

olmak üzere 16 ölü ve 21 yaralı vardır. 

Tayyarelerin yetişemediği ıchirJeTe 

de nıuıyonal.ist ağır bataryalan ölüm 
saçmaktadır. Böylece Madrid yeniden 

de pek az isabet olmuştur. En çok zayi
at yüzlerce Çinlinin uğuunı~ olduğu bü
yük bir binanın yılolmasındandır. Kur· 

tarma ameliyesi bütün gece devam et• 
miştir. 

Beynelmilel umumi efkann heyecanı 
çok büyüktür. lngiliz gazeteleri parti far
kı olmaksızın bu vahşi bombardımanla-
ra son verilmesini talep etmekte birleşi
yorlar. 

Halk masalları 
uzattı. - Kim bilir dervit ne zam"n bir kız ki ayın on dördü yanında 

Ve sonra ortadan birdenbire gelir. O zamana kadar çocuklar aönük kalır. 
kayboldu. isimsiz kalmasın. Bari timdilik bi- Resmi cebine koyduğu anda yü • 

Kanton lngiliz konsolosu Hongkong 
Japon konsolosuna telefonla müracaat 
ederek Kanton ecnebi mahallesinin 
bombardımanına devam edilmesini pro
testo etmiştir. 

----:---
Dünyanın en doğru 

saati 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Padif&h ve lalaıı ıevinerek hay· rer isim takalım. reğinde bir atk ateşi yandı ve o 

Tasa Kuşu vanlanna binerler ve saraya dö- Dediler. Paditah razı oldu. Ço- inda düterek bayıldı. 
nerler. cuklara isim konulacağı gün ise Bir de Cefa gelip onu bu halde 

Hemen o gece paditah hanım dervit birden çıkageldi. görünce ağlamağa batladı. 

-6 
sultana lalası da karısına elmanın ı Selam verdi, padişaha: Safayı kucağına alarak saraya 
yarısını verirler. - Şahzadenin adı (Safa) ve götürdü. Safa, bugünden itibaren 

Dervi,in dediği gibi iki kadın lalanızın çocuğunun adı da ( Ce- dö,eğe düştü. Yemez, içmez oldu. 
Evvel zaman içinde kalbur sa-' 

man içinde bir varmış bir yokmuf, 
Efganistanda bir padifah varmıf. 
Bu paditah çok iıdil imif. Kimse
nin hakkını yemediği için bütün 

tebaasının muhabbetini kazanmıf. 
Yalnız bir derdi varmış.. Hiç ço
cuğu olmazını,. Bir gün lalası ile 
beraber sarayından çıkmıf, şöyle 
gezinti yapmak için hayvanlarına 
binmitler ve kıra açılmıtlar. 

- Selamünaleyküm paditahım. da o 8.nde hamile kalırlar. fa) olsun. Günden güne eriyordu. 
Diye selam vermİf. Paditah tll: Dokuz ay on gün geçince de Dedi. Tekrar kayboldu. Doktor, hoca, ilaç, okuma, hiç 
-Aleyküm selam dervit baba, ikisi de aynı gün ve aynı saatte Çocukların artık isimleri kon- biri para etmedi. 

demİf. Sen benim padi,ah olduğu- nur topu ve ayın on dördü gibi bi- muftu. Nihayet vezirler: 
mu bildin, kalbimdeki derdi de rer oğlan doğururlar. Cefa ile Safa, birbirlerini çok - Paditahım, dediler. Şahza-
bilirain. ikisi de aynı elmadan oldukları severek tahsilde ve büyüklükte denin derdini bilıe bilse lalanızın 

_ Paditahım sizin derdiniz için birbirlerinin tıpkııı idiler. devam ettiler. oğlu Cefa bilir. Her gün her saa!: 
malum. Her rah~tınız yerind"", Sa- Gel zaman git zaman çocuk- • Nihayet ikisi de birer giirbüz beraberdiler. Bir dakika bile bir-
d .. I d .. • • •. .. lar büyüdüler. ikisi de beraber 

1 
yığit oldular. Bir gün beraberce birlerinden avrılmazlardı. Bunu 

l .~e çocugu?.u~1° m~ ~gı İfın u;zu- ve bir arada ya~ıyorlardı. Bera- Has bahçede geziyorlardı. bir kerre de Cefadan sorun. 
~y~raun~z, uzu meyınız:. en şım- her mektebe batladılar. Cefa, Safaya: Padi,ah Cefayı çağırtıp sordu: 
dı ııze hır elma verecegım bu el- Bir giin Şahzade babasına: - Sen burada havuz batında Cefa bilmiyordu. 
ı:ıa~ın yarısını hanım ıulta~a ve- - Baba, dedi. Mektepte ço- bekle. Ben birtz gül devtireyim, Paditah bunun üzerine ve ciddi 
rınız, yarısını da yanınızdakı lala- cukların hepıinin isimleri var, be- geç kalmaz gelirim. olarak değil fakat korkutmak i-
nız ailesine versin. Allahın iz:ni nim İsmim yok. Ne zaman bana Dedi ve gitti. çin: 

Beş sene sUren çalışma ve tecrübeler
den sonra Grenviç rasadhanesine yeni 
bir elektrik saati konmuştur. Bu saat yeı 
yüzünde zamanı ölçen aletlerin en doğ
rusudur. Tccriibe için beş sene ayar edil
meden işletilmiş ve beş sene içersinde 
ancak saniyenin onda biri kadar geri kal
mıştır. 

Satılık 
Az kullanılmıf fakat yeni 

haline getirilmit BiR TRAK

TÖR, B 1 R B A T ö Z eJ. 

veritli tartlar ve tediyatta ko

laylık gösterilerek satılmak-

Bir müddet sonra bir çeşme bav 
fında dinlenmek için durmuşlar. 
Su İçmitler, hayvanlarını sula
dıktan sonra çayıra salıvermitler. 
Kendileri de bir ağacın gölgesin
de oturmuşlar. 

keremi ile hanım ıultan ve lalam- ad koyacaksınız. Safa yalnız kaldı. - Sana, dedi. Kırk bir gün 
zın ailesi gebe kalırlar. Yalnız Paditah ve lalaıı çocuklCLrma Bu sırada yanında birdenbire müsaade •• Eğer kırk bir gün sonra tı 
ben gelmeden evvel doğacak o- ad koymak için dervitin gelmesi- bir dervit koynundan bir resim oğlum Safanın ne derdi olduğunu 
lan çocukların adlarını koymayı- ni bekliyorlardı. çıkartarak Safaya verdi ve tekrar bana öğrenip söylemezsen boy-

tadır •• MiMAR KEMA
L E T T 1 N C A D D E SiN
DE No. 35 B AY F R AN
Ç O 1 S G U 1 D 1 C 1 Y E mü

racaat edilmeıi rica olunur • 

Bu ıırada uzaktan bir dervitin 
oturdukları yere doğru geldiğini 
sörmü,ler •• . 

nız. Vezirler, hükümet erkanı bir- kayboldu.. nun cell!ttır. 
Dervit böyle ıöyliyerek beğbe- le,tiler. Safa resime baktı. 

. • . iİll. -BI 



Aile Hayatında 
Mes'ut olmanın 

Kurulmu, bir yuvanın faydalı 
uzvu, mesut arkadatı olmak iati-
yen kadın: . 

• •.Kocasına tahakküm etmeme
lidir. 

1:f Ba,kalarının önünde onu 
tenkit etmekten kaçınmalıdır. 

1:f Yorgun olduğu zamanları 
gözetmelidir. Ve o zaman üzerine 
varmamalıdır, 

'/:( Onun annesine, babasına ya
hut diğer akrabalarına yüksekten 
ı.akmamalı ! 

-k Onu borca sokmamalı! 
--k Eğer çocuk sahibi olmak is-

tiyorsa, ondan kaçınmamalı. 
"1:r Kurulmut bir yuvanın mesut 

bir arkadqı olmak iatiyen kadın, 
aklı selim sahibi olmağa çalıtma
lı. ölçü dairesinde hareket etme
li ve ten olmalı. 

"1:r Feragat, ihtiyat, uygunluk, 
ve kocaya tam ıadakat aynı nia
bette olarak bir aile kadınından 
beklenen fCylerdir. 

"'k Aile hayatında muvaffak ol
mak iıtiyen kadına hele evlenme
nin ilk günlerinde azami cesa
ret lazımdır. Y eiae dü,memelidir. 

şartları 

1Ten Dunne 

Deniz banyosu 
Saçlarınızı, gözlerinizi, cildinizi, kol ve 
bacaklarınızı nasıl koruyabilirsiniz? 

Yaz geldi. 
Yaz demek, ıu ve güneı demektir. 
Bu iki güzel şeyin vücut üzerinde 

iyi tesirleri olduğu gibi zararlan da 
vardır. 

Evvelki hafta aünctin ve havanın 
cilt üzerindeki tesirlerini size anlat
mıştık. Şimdi de ıize deniz ve güne§ 
hanyolarmda nelere dikkat edeceği
nizi aöyliyeceğiz. 

SAÇ 
Saçı güne,e aennek faydabchr, 

çünkü günef saça hayatiyet verir. 
Fak.at, bundan evvel aaçlannm iyi 
bir fUDpuvanla yıkamıı olmanız li
mndır. 

Tuzlu ıu uçlara çok zararhdır. 
Onun için denize girerken, t..uuza 
liatik bqhiımzı giymeniz veya aaç
lannızı bqınmla toplayıp ıuya sok
mamanız limndır .. Buna rağmen yi
ne MÇ1D1Z 111andı İle, denizden çıkar 
çıkmaz derhal temiz ve aoiuk ıu ile 
yıbmahaouz. 

BOZLER 

Yaz modasında 

Haziran 
Ayı içinde 

yeyelim 
---o--

ne 

y e!J!ek pi irmek bir sanat oldu-
ğu kadar yemek yemenin usulle
rini bilmek te ayrıca bir sanattır. 
Bu iki sanata, bir de, hangi mev
simde hangi yemeklerin yendiğini 
ilave edebilirsiniz. lfte bu yaz1da, 
bu mevsimde bilhassa dikkat ede
rek yeyeceğiniz aebze ve meyva
ları anlatmakla yemek dü,ünmek 
hususunda sizi büyük bir" külfet
ten de kurtarmış oluyoruz. 

~~:(. 

Her mevsime göre ya~ayış tarz
ları ve sağlık disiplinleri de de
ğişir. Hele yeme ve İçme husu
sunda her yılın hemen bütün ayla-
rında pek çok değişiklikler bulu
nur. Bu ayın yeme ve içme madde
lerinin nelerden ibaret olduğunu 
herkes bilmekle beraber ~ağlık 

dişjplini de göz önünde tutulmalıdır. 
Her ay kin bir program lazım. 

Bu ayda mevcut gıda maddeleri
ne göre programını şöylece çize
lim. Ve önce de gıda mP.ddelerin
<f ep ha,lıyalım .. 

f 

......................................... . . 
~ RADYO E 
• • 
•• ..ı\.ı'ıi()).ltj\.~)).l)\'()~{j~············· 

Çocuklara komedya -
Kiralık apartıman 

EŞHAS: Nuri; Birinci ziyaretçi; ikinci ziya, 
retçi; Mütekaid yarbay; ev sahibi 



ARSENiK 

esası 
K. PAŞA 1CRA ME..\1URLU

CUNDAN: 
Doktorlarımız tasdik eder ki, has- lzınirde Ali Gülere 395 liraya 

ta ::klanmızm 9Diu ruhidir. Zaaftan, borçlu örenden hacı Osman oalu 
cesaıet i:dikten, korkudan. melilnko- Mehmet Alinin teşrini sani 3 29 tarih 
!iden, ümitsizlikten doiar. Menşei S9-60 numarah tapu ııenedile muta
ise, heyecansızlık ve ncşesizliktir. samf bulunduğu Örenin Hark altı, 

Bugün hastaneleri boşaltacak ye- mevkiinde şarkan hasta hacı lbrahim 
gane il1i.ç: heyecan ve neşedir. garben Hasan oğlu Süleyman şima-

K .____ı d -·ı •a!nız Doktor, elindeki i.leti deği•,tİr· 1 h opunovua -· - • egı ı dik Bir hastaneye gidiniz, hastaların len Camez oğ u Me met Ali cenuben 
apartımanm, fakat mahalleniıı de 1 tenL:;ofnra: • elemlerini, endişeleri-Ü güler bir yüz tarik ile mahdut kayden 6 dönüm 
- ,:_. - •--acı bir insanı - ut en agzınızı açar mısı· . . 1 k ld d h 1 k d ı ı "I ·· .. ı Od" .. - -·-.. ~ ..... ,. d d' H .. l 1 ş· d' b ve ıtınıat a a ırınız, er a yata - a ım a yapı an o çuye gore onum 
leli. nız, ~. ı. . ~ f 0 Y e ... ım 1 en !arından kalkarlar ve e'flerine koşar- q;enişliğinde ve l 000 lira değerinde 

Bır• -1.·-- Kopunov itinden sana gosterınm.. 1 be · ı·k k' d k · .. .. L-"-.....,..... K d" .. d" A ar. ş sene ı aşı çe ır e sız uzum ~1 

evine döndüiü zaman, karu.a ona: opunov acı 3Cl UfUn u.« ca- l . k' · b ku 1 1 k .. .. d ·1 
- KOC11C••ım, demişti, bizim ba kime gösterecek? Bana mı yok- . şte ınsak n mh a ınesıned ul Lvvet.e- sa~ı '_Tla 7/u7z;e9re38 mtuz~h~e eye .~erdı.-f 

-. d' .
1 

n verme , ayalı aaa et erıe geçır- mıştır. arı ıne musa ı 

~ yeni kiracılar ~dt. ııa &~e m~ » "rük d" . . . . mek her teşebbüs 'ft azimde muvaf- ocrşcmbe günü 11 ile 12 saatte K. 
l'.ötedeki daireyi tuttular. Tuhaf . . ara a 5u ıtıntkn ıkçme, fak olmanın sırrıdJr. Paşa icra dairesinde yapılacak birinci 
'---l·• Hı",. go"'zu"m keımedı.' v __ ..ı:.lerı oyma<'a yanyan or unç • ..._,.. · d da kl'f d'I k bed ı· m- -- " IUl b:. . d' y d" • . . d dö Bu da her menım aeclfllıesın e artırma te ı e ı ece e ı mu-
dııı, kocumm g\ıya doktor oldu- ~ bgı\ ıd ~ 1'm ıçi:. k" ~- kanın küreyvalı baımumı tazeleyip hammen kıymetin yüzde yetmiş be
iunu aöyliyor. Her halde yalan ~e~e I ad' a ıA. klopdwıovd ır opel K çoğaltmakla olur. Bir •İte (FOS.. sini bulduğu takdirde ihale edilecek-

lzmir ceza evi di ektörlüğiinden: ! • 

lzmir ceza evi Ekmek ilanı 
J 

1 - Ceza eYinin 27 Haziran 938 gününden Mayıt 939 ıonuna 
kadar 338 günlük ihtiyacı olan beheri 960 cram itjbıırile tartn .. 
mede yazılı tartlar dahilinde ikinci nevi ekmek 20 gün müddetlıf 
ve kapah zarf uıuliyle münakasaya çıkarılmıftır. 

2 - ihale 27 Haziran 938 gününe rastlıyan Pazartesi günü H• 
at 15 le lmıir Ceza eYi ınüdürlüğü odasında toplanan komisye>< 
nwıda yapılacaktır. 

3 - latekliler 14000 lira muhammen bedelin yüzde yedi buçu. 
iu hesabiyle 1050 lira muvakkat teminat Y«ecektir. Tahmin edi· 
len 338 cünlülı: ekmek mikdarı 175.000 kilodur • 

S - Teklif mektuplan 27 Haziran 938 Pazartesi saat 14 e ka
dar sıra No. h makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı yerde 
toplanan komisyon reisine vereceklerdir. 

6 - Şartnameyi cörmek ve fazla izahat almak istiyenler m~ 
sai saatlerinde Bahribaba civarındaki Ceza eYİ müdürlüğüne mü
racaatları ili.n olunur. 7-ll-17-22 1930 (2119) 

söytiycr. Fakat sen merak etme cıb~ırdu'ı~ u. ın an a ,un arı FARSOL) bu ba~t kuvvetlerini tir. . . . . 
bea oalann hadlerini çabuk bil- aeçv · h 1 , v 1 k bir hafta içinde temm eder. (FOS.. Noksan hır bedel teklifi halınde lzmir !nhisarlar Başmüdürlüg"' ünden 
cliririm. " ay erge e vay... ay a ça FARSOL) k lan-Yet ye ,_._ ... _ .. tc · · taahhüdü bal<i kalmak 

~-• 1 M "--ı- 'tf"' an, • ..... J'l muş rının r_ 1 1 1 
ICopunoy karısının bu söz.erini Yay.. uuını a'b"w ı ıgım artırır. Lazım olan kalori ye enerjiyi !'l&rtiyle artırma 15 ııün uzatılır. ~ma lı tuz ası müdür üğünce Tuzla aahilinde deniz üzerin-

itittiii zaman çok geçmeden evin zanum onun
0 

~h ı ub' tahar yan- verir. Sinir ve asabi buhranlardan 22/ 7 / 938 tarihine müsadif cuma de yedi adet münferit hali. yapbrılacaktır. 
içinde bir cınsar kopacağını anla- ına'."~fbHal. bu,~~ abyetL_~'- ~ mJ~- kurtarır. Uykusuzluiu, fena diifün- ~nü ayni saatte yapılacak ikinci ar- Ketif bedeli 4,503,80 muvakkat teminatı 338 liradır. 
m1'tı. sa ıdi. '"' u DC<llDI en ı- . "d kab 1 'derir .. d f ı Keşif, proje ve f&rtnameleri levuım tubemizde görülebilir. 

N 
.• _.._,_ ._ k • b dd. • 1 celerı, muannı ız arı gı ' Til- tırmasın a en son ve en az a yapı- Eksiltme 20-6-938 Pazartesi günu" Hat 10 da yapılacalı:br. 
w acır tugu 14ına 1' ı. fUDDo··:~--. cud'u daima genç, dinç tutar. Maddi lacak bedel mukabilinde ihale edile-

On bet dakika sonra, karuınm acı ~~- ,. __ ,_ 
1 

E ve manevi yorgunluklan ahr. Bilhas· cektir. isteklilerin tayin olunan eün ve saatte bat müdürlüjümüz bi· 
ıu:ı baJiantlanm duydu. Sea mut· - .,..ğz1D1Zı Ç&1A<UaJ'lDIZ. ın- sa bel ~ve ademi iktidarda Satış 2004 numaralı icra ve iflas nasında toplanacak komisyona ırelmcleri ilan olunur. 
faktan seliyordu. Demek ki ilk rini verdi. büyük rol oynar. Çünkü daima uni- kanunu hükümlerine tevfikan ve pe- 7-n 1928 (2ll2) 

·· d tf·Lt L--lam fb Kopunov ag"zını ralkalarken lar muaa eme mu ... a ~ ı · " yetimizı!e neşe ve heyecan yaratır. •İn para ile yapılacaktır. Yalnız del-
lCopuncw kansının bu halinin ne- yan gözle ufak tefek, kara yağız l 

k doktora baktı ve ondan korkmak- Her eczanede bu unur. !aliye resmi ile ihaleye müteallik pul 
ye varacağını dütünmeğc va ıt paralan müşteriye aittir. 
bulmadan oda kapısı açıldı. Anıta ta olduğunu hissetti. Bir an için Almak istiyenlerin muhammen 
FedoroYna daha esikten bağırma- hatırına sandalyeden fırlayıp AŞÇIBAŞI MARKA kıymete göre yüzde yedi buçuk depo 
aa batladı: ' kalkmak ve yüksek sesle: k .11• • b k • a c;ası veya mı ı ve resmı an a 

- itte. itte cöniyor musun? «Ben bu doktordan. korku':o- Makarnalar mektubile ihale vakitlerinde icra da-
Ben bu Llpkinlerin eyi bir matah rum; ben bunda tedavı olmak ıs- ire9inde hazır bulunmaları ve fazla 
olmadıldarım una na dakika Ön· temiyorum. O benim dütmanım-ı izahat istiyenlerin bu günden itiba-
c.e aö:rlememit miydim? ~- O ~ahsua dit~i acıbyor.:a ren açık bulunan şartnameyi görüp 

Kopunov suratını ekaiterek sor- dıye bagırmak geldı. tetkik eylemeleri ve bu milk üzerin-
nı . Fakat bağıramadı. Kendinde de bir güna hak ve alacak iddiasında 

- Haııai Liplciııler? bağıracak kadar bir cesaret bula- bulunanların 20 gün içinde vesikala-
- H-.i Lipkinler olacak, fU madı. lnanmamalan, kendisine rile daireye müracaatleri aksi halde 
~ tafınanlar ... Daha eve gelir gülmeleri ihtimali vardı. hakları tapu sicilile sabit olmıyanla-
selmez mutfaktaki masamı nah Bu sırada tekrar doktorun se- rın paylaşmadan hariç kalacakları 
fO kadar, yerinden oynatmıtlar. sini duydu: • . ilan olunur. Dosya No. 37 770 dir. 

Anna F erdorovna, bunu söyle- - Arb.k çallı:alamak ki.fı .• Ba· 194 2 ( 21 23) 
dilden Mntra eliyle bir buçuk met- •llllZl eyice geriye abnız ! Ha şöy
relik bir mesafe g&teTdi: le! .. Ağzınızı da adamakıllı açı

Hem karısına hem de kom~ula- nız !.. 
rına içerliyeıa Kopunov: Kopunov: 

1 
• • 

y l 1 d' b • d - Ay .. Ay .. Ayyy. dıye ınle-

v .. a taln · 1i: . agır 1j1 ndı di .. Ve kafasından tunları geçirdi. 
, e sura e mf ~ agb": t".. a . · «Peki! Peki! Alacağın olsun .. Bu-

Mütterek mut agın ır OfCStne hi.ki . . 1 Fak t 
hakikaten yepyeni bir masa ve o- ranın mı senıın ... a eve 

Selanik sergisinin Birincilik 
madalyasını kazanm1Jtır ... 

na raatlıyan duvara da güzel bir dön.düğün zaman .. ben. •.ana Ha.~-
raf asılmıftı. Kopunov masayı a· ya ıle Konyayı gosterırım .. Degıl d' . ? 

Yag" ı ile itti. yeni kiracı kadını masana dokunmak, fakat bu defa ye ınız · • l • lkti 
b .. .. b • - Kopunov omuz arını si : 

yumruğiyle tehdit etti. Yeni kira· utun etyanı atına yıgacagım.» . , .. 

Denizli 
Foto Hasan Sönmez 

• • 
muessesesı 

Memleketin mükemmel resimlerini ha· 
zırlıyan foto Hasandır . 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: 
Torbalıdaki ayeır deposu ile ödemit Tire Ye Dikili ilçelerinde

ki damızlık ve ayııır ve efeklerin bir yıllık ihtiyacı olan 52343 
kilo yulaf eksiltme ile satın alınacaktır. Bunlardan 36318 kilosu 
Torbalıdaki aycır deposuna 8212 kilosu ödemit 5475 kilo u Ti
re, 2338 kilosu da Dikili qım duraklarına taksim edilecektir. 
Muhammen kıymet kilosu dört kurut 25 santimden 2224 lira 57 
lcuruttur. 

Taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün Veteriner müdürlU
ğiine eksiltmeye ittirak etmek üzere de ihale cünü olan 20-6-938 
Pazartesi günü yüzde 7.5 depozito makbuzu Yeya banka mektu. 
bu ile vilayet daimi encümenine müracaatlan. 

. 2116 

Devlet Demiryollarından: 
Afağıda mikdar ve muhammen kıymeti yazılı idaremize ail 

10000 adet eski çuval 21/6/938 Hlı eünü Hat 15 le Alsancak se
kizinci ltletme kom;syonunda açık arttırma suretiyle satılacak
tır. isteklilerin ife g:rmeğe minii kanuni bir halleri olmadıima 
dair beyannameler ve muvakkat teminatın yatırıldıiına müteda
ir de muktezi makbuzlarla muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız 
alınır. 
Cinai Mikdarı Beherinin muhammen kıymeti muvakkat teminat 
Eski çuval 10000 13.5-16 kurut 120 lira 

7 - 9 1946 (2115) 
k t b 1 k • - Çalkalayınız! Bugünlük bu - Takrıben on bet dakıka on-

r.nk. oca:f oı:ı a ?Y ~· .ad~!~gu kadar yetitir!.. Yarın değil, öbür I ce .. Miktarını kat'i olarak söyliye-

Fotoğrafa aH her işi kabul eder. Düğün, 
Balo ve gruplara gidilir. Eski fakat kıy
metli fotoğrafları tabü olarak istenilen 
boy da büyütür .. , Her tür 1 Ü ) azı i ~!eri lll!!!!O'!!!!!l!!!!!'!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ___ ...,...,,!!!!!!!,.._!!!11!!!!!!!11!!!!--lf 

ıp ınKmu a an ı~~lı gbır_ ıkg~•fz~- gün tekrar celiniz!.. Diainize koy· mem. Bir dite ne kadar arsenik 
man opunov ona oy e ır u ur d • .1• 'k" .. 'd k 1· · b'l" · t k d 

il d k
• d - ugum ı acını ı gun ora a a ma- gıre ı ırse, ış e o a ar .. 

sa a ı ı a amcacız masasını ya· 1• H · d" '1 
k l d - 'b' k di • · da ına sı azım.. - angı ıfe. a a agı gı ı en ımı o s K · "h · • d b • d' N h tt opunov gayrı ı tıyarı sor u: - Bas ayagı ıfe.. a tuna. 
a Mı. tfak h b . d f - Nasıl bir ilaç koydunuz? Kopunov ağzını açtı ve ditin 

u mu are esın " za er Ar ik H · b" b · .. .. · · · k tlakt D" kahh • b" h - sen ... emtıre, ır a ... daha eyı gorunmesı ıçın parına • 
~u te ı._ ut'ıımmaınttı arı ır e- kasını çağırınız!. · lariyle dudaklarını kıvırmağa ha'° 
ıı:ıme aııra · - b 1 

Zaf k !mı b H lb Doktor muslugu atına geçti ve !adı. 

k
. S: gecebahazKanı f : . a ~t- ellerini yıkamağa koyuldu. Kopu- - Vatandaş, siz buraya alay 
ı erteaı aa opunov ıtıne gı - . il d K 1 • · ld' · d' ? "- b' 'dd ti eli · • nov evıne yo an ı. urca anaıı, etmege mı ge ınız, ne ır. 

tuden ıraz sonra fi e e tı ag· . • ha · · . . ·1 · ba 1 d B 'b' 'tt bin bır aletle sasıyetı artan dıt Kopunov ürkek hır eda ı e: 
rımaya f a ı. u gı ı teraı e k" . d f l • l d k • · 
bqvmulmaaı adet olan bütün ted- adeta es ısın en az a a~ ~apı- ~ Ne diye a ay e ece mıpm, 
b" l b ld F k t fil . yordu. Kopunov, hem gıdıyor, dedi? 

kopya yapılır. 
Amatör işleri kabul edilir. Her türlü 

c;erçive ve cam işlerinizi foto Hasında 
yaptırınız. 

Atelyemiz.de bütün tanınmlf fabrika~ 

!arın fotoğraf malzemesi ve makineleri 
topdan ve perakende olarak ehven fiaUe 
•atılmaktadır. 

Fotoğrafçılann ve amatörlerin her tür
lü ihtiyaçlan temin edecekleri yer foto 
Hasandır. 

Denizli: Foto Hasan- Müessesesi 
D: 6 ül (2111) 

ır ere atvuru u. a a na e, h d .. 1 . ordu T k d' Bana arse-
L.iç birisi kar etmedi. em e soy enıy · . e rar e ıyorum: KIRKAGAÇ KAZASI iDARE 

En yakın dit kliniğine gitmek· _ Gi'iya doktor olacak .. insan- nik koydular. HEYETiNDEN: 
ten batka çare kalmadı. Kayıt !arın ıstırabını azaltacak ye_rd~ - Kim koydu? . Emlak aatıf bedelinden borçlu 
muamelesinin, formalitelerin na· bunu çoğaltıyor .. Bu k~dar ~a ad~- - Bir dit doktoru.. O benım Halil gördesteki muacceliyet kesp 
aı1 cereyan ettiiini Kopunov fark liii ömrümde aörmedım. Kım bı- dütmanımdır .• Biz onunla kavca· eden (17.000) lira hazine alaca
bile etmedi. Ancak ditçinin san- lir ditinıe ne koydu.~. . • . . . lıyız ! ·• • . . • ğının temin istifası için evvelce 
dalyeaine oturduğu zaman kendi- Doktorun söyledıgı ılaç ıamını Karakol amırı ayaga kalktı. satılığa çıkarılıp satılamıyan kırk-
sine biraz aelebildi. hatırlayınca, yıldmmla vurul~'.1' Resmi bir eda ile: . . . . ağaç kasabasında kurulu Un, Pa-

E""'"' bir yüz kendisine doğru gibi oldu ve durakladı. Arsenikın - Buradan çıkıp gıtmenızı r_~- muk ve zeytinyağı fabrilcasının 
eiifmit aizının 

1

içini karı9tırıyor- gayet mülhit bir zehir_ oldu~?u c.~ ediyorum, dedi. ilaç al~n. bu- 23-5-938 gününden itibaren 21 
du. Her nedense bu çehre ona bil- daha mektepte iken ögrenmıftı. tün hastalar doktorlardan tikayet gün müddetle ve tahsili emval ka-
dik gibi aöründü. Doktor dip mu- Diti de, sanki inadına, öyle tid· için ka~~ola gelmeğe kai~lar~a nunu hükümlerine tevfikan tekrar 
ayene ettikten sonra: detli bir surette ajirımaya b8!_la- artık bızı~ çalıtm":mıza ~mkan müzayedeye konulmuftur. Talip-

- Vah. vah, dedi. Ne diye bu mıtlı ki Kopunov utanmasa aglı- kalmaz. ~ı~a, ederım, bent me•· !erin muvakkat ihalenin muallak 
zamana kadar buna baktırmamıf yacaktı: gul etmeyınız.. bulunduğu 14-6-938 gününe müıa-
auuz7 - Araenik ha?.. Yani zehir Utancından kıpkırmızı kesilen dif Salı eünü Hat 16 da (1500) 

Bu sea te KopunoYa hiç yabancı Aman Allahım .. Beni zehirlediler. Kopunov aokaiia çıkb, b .. ını 'Öy· lira teminatı mu'fakkataları ile bir 
gelmiyordu. Fakat timdi ahbap 00.manlanm, beni zehirledi. le omuzuna dojiru eğdi: Hayret! likte kırkajiaç kazası idare heye-
hatırlamımın hiç te aıraaı değildi. Kopunov sallanarak ve duvar- Ağrısı tamamen durmuttu• tine müracaatları ili.n olunur. 

Doktor elindeki ucu sini made- fara tutunarak, feryat ede ede po- Kopunov batıllı diğer omuzuna 5--7-9-11 1937 (3006) 
nl bir çubukla çürük difin içini lia karakoluna yollandı. eğdi: Hiç bir airı hiaaedilmiyor· 
kanfttnrken, mütfik bir aeale: Karakoldan içeri cirer girmez ı du. Adeta netelenmit bir halde IZMtR MEMLEKET HASTA-

- Galiba sizin diğer ditleriniz - Karakol.. Karakol.. Kara· süratli adımlarla evinin yolunu NEsJ DAHtU HAST AUK-
de hasta, dedi •• Hangi ditiniz ağ- kol imirini cörmek istiyonım, di· tuttu. LAR MOTAHASSISl 
rıyorsa bana haber veriniz!· . ye inledi. Kar111, daha kapıyı açarken, D O K T O R 

çe bir dite vurdu. zun boylu bir komiser göründü. - Yeni kiracılar, yani fU Lip- A 

Vaz'i hamilden sonra kuvvet.lcriııio 

azaldığı.ııı hisseden anneler, sağl.ını ve 
kuvvetli yavrular büyütemezler. Zayif 
d\işmüş uzviyet.lerini kuvveUendinnelı: 
!Azımdır. Tabü vazifelerini ifa edebilme
leri ıçiıı yeniden iktisabı kuvvet et:ınell
dirfcr. Bunun da en mükemmel ve en 
müe&sir çaresi 

QUINA LAROCHE 
Kuvvet ve siltlıat şarabını içmektir. 

Bütün doktorlar tarafından 1avsiye edi· 
len en birine! mukavvidlr. BUtün ecz.a
nelerde satılır. 

Doktor elindeki çubukla hafif- Yan kapılardan biri açıldı. u. ona fU haberi verdi: c 11 y ~ 
_ Ağrıyor mu? diye sordu. - Ne istiyorsunuz? diye sor- kinler timdi benden balkonun I a ar ın 
Kopuno'Y inledi: du. Karakol &miri benim. anahb.rını istediler. Ben de onlara 
_ Ay .. Ay .• Ay.... - Siz misiniz? Ben .. ben .• be- elimi göstererek: Şu bet anahtarı IZMIR ASLiYE iKiNCi HUKUK rar verilerek bu baptaki tahkikahn 
Doktor elindeki çubukla ikinci ni zehirlediler .. Ölüyorum .. Beni görüyor musunuz? dedim. Muayenehanesi: lkinci "Beyler MAHKEMESiNDEN: 38/ 72 16/6/938 perşembe günü saat on 

dite vurdu: kurtarınız! Kopunov yumruğiyle kapıya aokaimda fırm kartıaında (25) bire talik edilerek dava arzuhali ilcı 
_ Ya bu? - Kim zehirledi? Neyle :zehir- vurarak haykırdı: numaradadır, Davacı Tepecikte Zentinlik soka- davetiye varakası mahkeme divan· 
- Oy .. Oy .. Oy!.. lediler? - Aptal karıl.. Derhal anah- TELEFON : 3956 ğında 15 numarada Eyyüp kızı ha- hanesine talik edilmiş olduğundan 
_ Ya tu? - Dütmanlarım .. Şahsi düt- tarı ver! Doktoru veya karısını, EVi Cöztepe Tramvay caddeai aibe tarafından müddeialeyh Sinekli müddeialeyh Niyazinin yukarıdaki 
_Vay .. Vay .. Vay!.. manlarım ... Yani bir dütmanım .. ve yahut hizmetçilerini en ufak No. 1018 TELEFON 254S Kemercaddeainde21 numarada Ha- tayinolunangünvesaattelzmiras· 
Kopunov merhamet dilenen Arsenikle zehirledi.. bir tekilde incittiiini itilecek !it oğlu Niyazi aleyhine açtığı boşa- !iye ikinci hukuk mahkemesi tah-

gözlerle doktora baktı, ve itte an· Karakol &mirinin yüzü ciddilet- olursam seni öldürürüm.. • • ma davasından müddeialeyh namına kikat hakimliği nezdinde bizzat ve 
cak timdi doktoru tanıdı. Bu, da- ti. Anladın mı? öldürürüm. Dok· Ozel ög"' retmen gönderilen dave~yede iltametga~ı- yahut tara~nda~ mus~dd~.k bir ve: 
ha dün küfrettiği yeni kiracıları Masanın gözünden bir ki.ğıt çı- lor benim hayabmı kurtardı. Hele nın meçhul kaldıgından bahs ile bıla kaletname ıle hır vekıl gondermesı 
Lipkinı!i. Kopunov bunu h:'ltırJa. kararak acele sordu: onlara bir laf söyle de bak: Seni llk orta, ve LİM Clirencilerinin tebli~ iade edilmesi üzerine zabıta gelmediği ve vekil göndermediği 
yınca buz cibi oldu. _ Arsenikle mi, dediniz? derhal gebertirim.. derslerinin ola-unlqtınlmuını ı .. marifetlle yaptınlan tahkikat netice- takdirde ha.%kında muameleyi giya· 

cTabii, diye dü,ündU, timdi he· _ Evet, anenikle! Kopunovun karisi, ldeta kor- tiyen velilerinin MGtür Fnsipata elnda bunu teyit etmlı olduğundan biye yapılacağı tebliğ makamına ka-
rifin eline düttük .• ı,tediil gibi - Miktarı ne kadardı bu arıe- kunç bir hayli cörınüt gibi ıerl bulvarında B .. Uler MDuıd• 4 davacinin talebiyle müddeialeyh im olmak üzere il6n olunur.4/6/938 
benden intikam alacak!.» niğ_in_? Hem ıi:ı; lııımt. ne ;ı:ama!LJ(e!_I çekildi. n..!lmara1a mtlraeaa~t9'1. ltakkında ilan~u t~al icrasına ka· 1948 (2120) 
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YENlASIR 7 HAZiRAN SALI 1938 

JZMlR BELEDlYESlNDEN: ıiltme ile ihale edilecektir. 1 
1600 lira bedeli muhammenli ve lttirak etmek iatiyenler 33 lira r.,;----------------------------., il-ITiYATLI DAVRANINIZ 

SICAKLAR.. BAŞLlYÔR evsafı fenni ıartnamesinde yazılı 50 kuru~luk muvakkat teminat ; 
Belediye fen heyeti İçin sahn alına- 1 makbuzu veya Banka teminat 
cak bir kamyonet, makine ve elek- 1 mektub~. ile söyleı;ıen gün ve sa- ı1 trik mühendisliğinden tedarik edile-! atte encumene gelırler. 
cek mali ve fenıli şartnamesi veçhile1 3 - 7 - 14 - 17 1914 1 
açık eksiltmeye konulmuştur. lhale-I On üç bin dokuz yüz elli altı lira: 
ıi 17 ~6/938 .. cum~ günü saat 16 da l seksen üç kurus bedeli keşifli Bayın·ı 
Be!edıye encu~enınde yapıla~. dırlık sahasında Refik Saydam cad-j 
lştırak etmek ııteyenler 120 hralık 

1 
desinin Dokuz Eylül meydanından · 

muvakkat .teminat m~u~ veya Montrö meydanına kadar olan 390! 
banka lemınat mektubu ıle .aoylenen metre boydaki döşemenin Granit 
gün ve saatte encümene gelırler. 1 parke ta lan ile döşettirilmesi İşi için 

2-7-. 1~14 1~97 (2~0) 3i6/938 ~nünde yapılan kapalı 
Senel~ kiras~ 260 !ıra ~eli .. mu- zarflı eksiltmede ihale yapılmadığın

hammenli Karşıyaka 1700 uncu ıa- dan mezkur tarihten itibaren is bir 
bil ~ddes~nde deniz kenarında So: ay pazarlığa bırakılmıştır. Keşif ve 
konı. ~n~ ~ahş baraka.sının y~rı şartnamesi yetmis kuruş bedel mu- ' 
başkihplikteki ,artnamesı veçhıl~ kabilinde baş mührndislikten tedarik 
açık artırmaya çık~~IŞtır. lhalesı I edilir. Tasradan istiyenler sartname 1 

17/6/938 cuma gunu saat 16 da- , ücreti ile birlikte posta ücretini de 
dır. iştirak f!tmek iıtiy.,nler 19 .lira göndermelidirler. i ştirak etmek isti- f 
50 kuruşluk muvakkat . temınat 1 yenler bin kırk altı lira seksen kuruş-l 
makb.uzu .. veya ba~~a temınal me~- j luk muvakkat teminat makbuzu ve-ı' l 
tubu ile s?ylenf!n gun ve saatte encu- , ya banka teminat mektubu ile encü-. 
mf!ne gelırler · menin toplandığı Cuma ve Salı gÜn-ı 

31, 7, 10, 14 1849( (2058) )eri saat on altıda encümene p-elirler , 
Senelik kirası 155 lira bedeli mu- y · 1 k · ı 

h r ı tp b 1 d M 2 - enı yaptın aca ve tamır 
aml mk ebn 1 ame I aşa ludvarbınled~ e- edilecek yollar için ince kumluları l 

zar ı aşına açı an yo a e ıyeye 'h d"l k l k ·· 11" b. 
ait 22 No.lu de'lO başkatiolikteki tercı e ı ere a ınaca ·uz e ı ın I 
•

6
... • bil- ık t 1 adet Granıt parke taşı kapalı zarfla ..., .namesı veç e aç ar ırmaya 1 • ) • • 1 

ık im t ıh 1 • 17, 61938 _ı ıhale yapı madıgından hır ay pazar- ı 
ç arı ıı ır. a esı cu 11 • b k I p 1 ki ·h 1 · • ·· ·· · t 16 d d 1 f k tm k ıga ıra ı mıştır. azarı a ı a esı I 
?1~ gunlnu S:

1
\. 65a ~· ' 1

1k e ~ 11 O 6 938 Cuma günü saat on altıdaj 
ıstıye ~r ıra ruş u muv -ı belediye encümeninde yapılacaktır. 
kat temınat makbuzu veya barıka te- M h k .f bed 1. · · b" ı 

· kt b il ·· 1 ·· u ammen esı e ı yırmı ır, 
mınat me u u e soy enen gun ve . . . .. · . . . 11 . k ı 

tt ·· l" 1 hın ıkı ym: alım" ıkı lıra e ı uruş-
•aa e encumcne ge ır er. B l d" . · \ b" .. . .. ı 

31, 7, 10, 14 1850(2059) tur .. e. e ıyenın t~ ~. ı u~erıne mute
. bed 

1
. uh 1. ahhıd ıhale bedelı uzerınden ayrıca 

2100 Lıra e ı m ammen ı ve .. b" d d h • . yuz ın a et ta• a a vermev.e mec-
fenni şartnamesınde yazılı evsafı ha- b d K · f t • · basmu·· 

k 
. l"k ur ur. e.ı ve sar nameoı -

iz satın almaca 1.12 ınçe ı şase üze- hendislikten iicret•iz olarak tedarik 
rinde kurulu y~rlı yapısı cenaze nak- edilir. Tasradan i•tevenler po•ta üc
line mahaus bır adet otomobil baş reti gönd~rmelidirle~ lstirak etmek! 
kati~likteki mali. ve fenni şartnamesi isteyenler bin J:,e, yüz ·doksan dört ı 
veçhıle açık eksıltmeye konulmuş- lira yetmis bes kurusluk muvakkat, 
tur. . .. .. teminat makbuzu veya banka temi- 1 

thalesı 14/6/938 Salı gunu saat t kt bu ile söylenen gün v~ sa 
1.6 dadır. htirak etmek istiyenler ~57 :~te ~~cii:ene gelirler. 
!ıra 50 kuru,luk muvakk~t temınat 1959 ( 2) 22) 
makbuzu vf!ya banka temınat mek- 1 D .. 1• · 938 l" 1 . .. .. - aru acezenın ma ı yı ı 
tubu ıle soylenen gun ve saatte en- .h . 1 8000 k"l 2 · · ·· ı· 1 ı tıyacı o an ı o ncı n evı 
cumene ge ır er. k k beh k"l 8 k 640 

Ktımbar~, 
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29-3-7-10 1820 (2033) e me ·, er ı osu uruşt~~ . 
lira muhammen bedelle Bazkatıplık- No. 8238 No. 8036 No. 8236 

1
• Bebedheri

1
• 14 !bira 50 kurli uştan 116fıO teki şartnamesi vechile açık eksiltmef nk 

ıra • e ı mu ~men ve evsa ile ihalesi 14 6 938 Salı günü saat Bu fenerler DAlMON markalı olup bir kutu içinde on iki re 
fennı şarlnamesınde yazılı Karşıya- 16 ya temdit edilmiştir. iştirak etmek ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucuz malı-
ka ıuyu için abonalara takılma~ üz~- isteyenler 48 liralık muvakkat temi- dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkeain ucuzca satın alabilece-

tm 1 k 80 ad t M ik g"i fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. re ıa a ınaca e e enın t kb u vı;ya banka teminat N / H 
kozmos sisteminde standart ıu saati na k:~u ~= söylenen gün ve saatte UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan civarı o. 28 9 ÜI· 
Baş katiplikteki mali ve fenni me .. 1. 1 nü Öz ödemitli. 
şartnamesi veçhile açık eksiltme- enc2umence gekır er. 938 ı· o*'™""'ı ......... _ .... 0!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1.---ıl!!ı!!!!!!!!!l-l!!d ____ !I!!!!!!! ___ _ 

kim ıhı . /6/ - . ocuyuvasının maı euet emıryoarınan· ye onu uştur. a esı 17 1 .h . 1 8000 k"l b" · · • 0 

938 C ·· ·· t 16 d Bel yı ı ı tıyacı o an ı o ırıncı ne-
' . ~.a gu?u ~a 

1 
ktıa 

1 
~- vi ekmek, beher kilosu 1 O kuruştan Devlet demiryollan yol Cer ticaret ve hasılat, hareket, muha· 

dıve encumenınde yapı aca r. tlı- 800 r h bed 11 ha aebe, Malzeme servisleri için Ankarada ve işletmelerde çalı,mak 
rak etmek iıtiyenler 87 liralık mu- ıra mu ammen e e ve ş- üzere müsabaka ile memur alınacaktır. 
vakkat teminat makbuzu veya banka katiplikteki şartnamesi veçhile açık Alınacak memurlar yüksek liae orta mektep mezunu olabilir. 
teminat mektubu ile söylenen gün ve eksiltme ile ihalesi 1416 938 Salı Yüksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilen· 
saatte encümene gelirler. günü saat 16 ya temdit edilmiştir. !ere 130 L. Liıe mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan 

2-7-10--14 1896 (2081) İştirak etmek isteyenler 60 liralık bilenlere 83 lira, orta mektep mezunlarına 61 lira ve bunlardan 
2500 lira bedeli muhammenli ve ;;;,u~akkat. temin~! bak~uz~ l veya lisan bilenlere 67 Lira ücret vf!rilecektir. 

evsafı fenni ,artnameainde yazılı le- .. n a temınat m:. tu u 1 e .50

1
Y enen Ankarada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira mesken tahsisa-

. l"k . . . la . l . d gun ve saatte encumene gelır er. tı verı"lı"r. 
mız ı ıervıaının su ma 14 f!nn e M kt F" t 
kullanılmak üzere sahn alınacak 1 3 _Cinsi K\ ar Ku;:ş Taliplerin 35 ya.mı geçmemi' olmaları ve memurin talimalna-
edet kamyon şasisi makine ve elek-

1 0 
memizdeki memurluk evsafına haiz olmaları 'arttır. Her tahsil 

trik mühendisliğinden tedarik edile- formül SOO ) 25 derecesine göre ayrı ayrı imtihan açılacaktır. Sorulacak sualler 
cek mali ve fenni şartnamesi veçhile JOO 30 umumi malumat riyaziye ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ih-Kreolin • 
açık eksiltmeye konulmu,tur. ihale- 300 1 00 tiyari her hangi bir lisandan da yazı yazdırılacaktır. imtihanlar Kristal ize .1 
si 17 /6/938 Cuma günü saat 16 da Kükürt l OO ) 5 Ankara Haydarpaşa ve İzmir Adanada işletme müdürlüklerin· 
Belediye encümeninde yapılacakhr. de yapılacaktır. 
iştirak etmek istiyenler 187 lira 50 Yukarıda cins, ııııktar ve muham· imtihan 20 haziran 938 pazartesi günü saat 13 te başlıyacaktır. 
kuruşluk muvakkat teminat makbu- men fiati yazılı olan tephiratı umu- Talip olanların ellerindeki vesaikle itletmelere müracaat et-
~u veya banka teminat mektubu ile miye için satın alınacak 4 kalem ila- meleri ve talepnamelerinde hangi servisi intihap ettiklerini ilave 
söylenen gün ve saatte encümene ge- cın heyeti umum iyesi 1 180 lira mu- etmeleri, imtihandan evvel idare doktoruna muayene olmaları 
lirler. ham men bedelle ve Bas kat iplikteki lüzumu ilan olunur. 1717 /1945 

2-7-10--l4 1895 (2082) :artn~mesi veçhilP açık eksiltme ile 7 _ lO _ 13 1945 (2114). ______ _ 
938 M ı· 1 • · d b 1 d" h ıhalesı 14 61938 salı giinü saat 16 ._ ____ ._ ___ ,..,, __ -'!" __ _...,. ""' 

k" . a 1 yı 1 ıçın e e e ı~e ek· ya temdit edilmi•tir. l•tirak etmek kat teminat makbuzu veya banka te-ısaatte encümene gelirler. 
ımlennce yokaul hastalara verılece . f 1 881" 50 k · 1 k k mı"nat mektubu ,·ıe so""ylenen .n;n ve 1958(2121) reçeteler mukab;l' de ,artnamesine ıs ı~en er ıra uruş u muva - ... -

bağlı formülü vechile yapılacak ilaç- ~l'JOl--llll•••••••-•-•m•n--ııiıı•allİİıı••S1••••••••mm--••• 
lar BB$katiı>likteki •artnamesine gö
re 10/6/938 Cuma günü saat on al
tıda açık ek•iltme ile ihale edilecek
tir. Bir sene zarfında yapılacak ilaç
ların her semt İçin muhammen be
deli be• yüz liradır. lstirak ecle:ekler
otuz yedi lira .,m kurusluk muvak-

t teminat makbuzu veya banka 
t m;nat mektubu ile söylenen ~ün 
ve saatte en-:ümene gelirler. 

25, 31, 3, 7 1745 (1086) 
Senelik kiruı on lira bedeli mu

hıımmenii Karsıyakada Soğukkuyu 
tr~mvay caddesinde 111 sayılı kah
venin yan l."Umın aki belediyeye ait 
20 metre murabbaındaki yol fazlası 
ba kat;plikteki şar namesi vec:hil.ı ı 

10/6/938 cuma günü saat 16da açıkj 
arhrma ile ihale edile:ektir. iştirak 
etmek istiyenler 75 kuruşluk muvak
kat teminat makbuzile söylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 

24, 31, 3, 7 1726 (1082) 
442 lira muhammen bedeli ke

~ifli şehrin muhtelif mahallerine ı 
talik edilmek üzere yaptırılacak 
34 adet ııhşap ilan levhaları bas 
mühendislikten te.larik edilecek 
ke~if ve tartnamesi veçhile 21/6/ 
938 salı .llÜnÜ saat 16 rla acık ek-

c 6&üıJ;t, 
So!Juk lia.ua Dofc.pfarının YüRSr!R. 

~ 
~ 
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VERb'.Siyg .SATJ!:Ş 
S~i"BiNiN SESi ve-· ACENTELER.iNDE .f.t. 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

en~~~~~ 

Cıldinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tıırafından seve seve kullanılan ve 
cildi traftan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculıll 
~lemini şaşırtmış bulunmaktadır 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işinddci ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tİ§eler üzerinde Kemal 
Kamil adını ırörmeliıiniz. 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara, lzmir ve Buna vilayetlerinde istihdam edilmek 

üzere imtihanla yedi hesap mütehassısı alınacaktır. imtihan 1 
ve 2 Temmuz 938 tarihlerind., latanbul ve Ankarada yapılacak
tır. 

imtihanı kazananlar muvaffakıyet derecelerine göre 150 ve 
200 lira ücretle tayin olunacaktır. 

1 - imtihana gireceklerin memurin kanununun betinci mad
df!ainde yazılı fartları haiz olduktan maada devlet ve müesaesatı 
muhasebelerinde Bankalarda ve mümasili mühim tirket ve mali 
müessesat muhasebelerinde laakal şef veya tef muavini derece
sinde en az bet yıl muvaffakıyetle çalıfmış ve yüksek tahsilini ik
mal etmit olmaları lazımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine 
göre taliplerin imtihana kabul edilip edilmiyecekleri kat'i olarak 
Vekaletçe tayin edilir. 

2 - imtihan programı. 
- A «Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahak-

kuk ve tahsiline müteallik kanuni hükümler. 
- B «Ticaret kanunu hükümleri 
- C «Ticari usul defteri 
- D «Hesap 
imtihana girmek istiyenlerin 20 haziran 938 tarihine kadar 

evrakı müabitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Ma
liye vekaleti varidat umum müdürlüğüne ve lstanbulda Defter· 
darlığa müracaat etmeleri . 1690-1926 

1 - ıı - ıs 1926 c2118) 



Kaşe erinin tes·rini öğrenenler aş, 
diş adele ağrılarını unutur ar 

NEZLE, KIRIKLIK., ROMA TIZMA, GRtP VE EMSALi HAS
• TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSlRDIR 

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

olan ağrılara klll'fı ihtiyatlı bulunmuf oluraunu. 
icabında günde (3) lıafe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız oe her yerele urarla Gripin isteyini~ 
r .. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
" Sirkecide 

ti su 
Bu her iki otelin mibteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmi,tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı hu· 
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

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

İlif teri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatti zatürreete yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevraıteni, 11tma ve romatiz
ına ya·-.. ığı fennen anlatılmıttır .. 
;rem iz ağız ve sağlam ditler umu
ini vücut sağlığının en birinci far
b olmuştur. Binaenaleyh ditleri· 
llİzi her gün kabil olduğu kadar 
1azla (Radyolin) diş macunu ile 
raranti edebilirsiniz ve etmeliai· 
~iz. Bu suretle mikropları imha 
ederek dif lerinizi korumu' olur· 
!unuz. 

RADYOLIN 
'le ditlerinizi sabah ve akşam her yemekten ıonra fırçalayımz ...• 
it a ~~·.--

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Mukadder Depozitosu 

Kıymet T.L. 
396 lzmir istiklal maballeıi Ikiçeşmelik 

caddesi yeni 33 • 35, Eski 33 • 35 No. 
makina dairesi ve motör ve ıinema le-
vazımını havi Asri Sinema ve dükki.n 18.000 3.600 

lzabab yukanda yazılı gayri menkul sekiz veya on senelik tnk
sitle ve faizsiz olarak ıahlmak üzere kapalı zarfla arttırmaya ko-
nulmuttur. . • .. . 

1 - ihale birdir. Ve kat'idir. Ve 17/6/1938 tarıhıne muıadıf 
cuına günü saat on birde şubemiz sahf komisyonunda yapıla· 
Cakbr. 

2 - lıtekli olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacak
lan mufasaal fartnamemizi okuyarak ihale günü tartnamede ta· 
rif edildiği veçhile teklif zarflarını saat ona kadar fUbemize v~
nıeleri, daha fazla tafıilit almak istiyenlerin her gün fUbemıze 
llliiracaatleri ve arthrma günü yanlarında birer fotoğrafla nü· 
fua tezkerelerini getirmeleri. 

31 - 7 - 14 1845 (2056) 

, __ yatmazden evvet PERLOOENT dı, 

macununu kullanmalı suretııe aöızını

'11kamayı kendtnııe bir vazife bllinlz. 

PERLODENT kıras bbut etmeı bir 

muzaddı t 
rt,,.. 

- -

TURAN rabrikaJarı mamulitadar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, fraş sabunu ve kremi ile gftzellik krem• 
Jerini kullanınız. Her yerde tıahlmaktadır. Yalnız toptan sa• 
bşlar için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 T eeton 8485 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

ffT 
ÔZAQ_ 

o·oKIOR JEMSiM 
En eski na11rları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: JngiJiz Kao:ıuk eczanesi her eczanede bulunut'. 
Ciddi ve müessir bir na!lır ilacıdır. 

-==zm ş '±Si M fi wwa 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 
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DEUTSCHE LEVAN Frate li Sperco 
'fE-LlN E Vapur acentası 
G. m. b. H. ı ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN 

1 

SA TIJRNUS vapuru Elyevm limanı· 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE mızda olup Amsterdnm ve Hamburg 

HAMBURG, A. G. limanları için yük almaktadır. 
LARISSA vapuru 28 mayısta bekleni-

1 
HERCULFS vapuı=u 10/6/ 938 do 

yor. Anvers, Rottcrdam, Hamburg vo beklenmekte olup Burgas, Vama ve 
Brcmen limanlann için yük alacaktır. Köstcnce }imanları için yült alarutır. 

SOFIA vapuru 31 mayısta bekleni- SVENSKA ORIENTE LINIEN 

yor. Anvers, Bremen ve Hamburg Ji. VfNGALAND motörü 10/ 6/ 938 ta· 
manlanndan yük çıkaracaktır. rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

CHIOS vapuru 8 haziranda bek.leni- Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danimarl& 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen ve Baltık limanları için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

ARMEMENT H. SC~ULDT SUÇEAVA vapuru 8/6/9~6 de bek-
MARITZA vap~ru 2 hazıranda bek- lenmekte olup Malta Marsilya ve Ccno

leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- va limnnlan için yük ve yolcu alır. 
men limanlarına yük alacaktır. AL'BA JULIA vapuru 2 /7 /9 38 dı 
SERViCE MARITTh1.J:'. ROUMAINE beklenmekte olup Malta. Manilya ve 

a•JCAREST Ccnova limanları için yük ve yolcu alır. 
DUROSTOR vapurn 31 mayısta bekle- ZEGLUGA POLSKA S/ A. 
niyor. Köstenco, Gala~ ve Calatz ak- LECHlSf AN moUirü Elyevm lima• 
tarmuı Tuna limanlan İçin yük alacakbr. nımızda olup Anvera. Dantzig ve Cdy· 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE nia limanları için yük almaktadır. 
OSLO Handaki hareket tarihleriyle navlun· 

SAN ANDRES npuru 26 haziranda l d k' d .... ''-l''-J d ta -uli ar a ı ogı ıııo ıııo er en acen m... • 
bekleniyor. Dieppe vo Norveç umum le b l O-L L-• •• c-·ı" t •..ın · yet a u etmez:. wıa raua .anıı • ı.,.. 
limanlarına yük alacakm. iki · K rd d FRATELLl SPERCO 

RREN UNES L TD net o on a 
JOHNSTON VA • vapur accntıılığana mGracaat edilmesi rl-

J.JVERPOOL ca olunur. 
AVIEMORE vapuru 3 temmU%da bek- Telefon ı 41 l l / 4142 / 2663/4221 
}eniyor. Liverpool ve Anverı limanlann· -------------
dan yülc çıkaracak ve Burgu, Vama, v ş 
Köetence, Suline. Kalo.a Ve BraUa liman- Olivi e Üre. 
lanna yük alacaktır. LıMİTET 

STE ROY ALE HONGROISE 

SZECED v!~~:ı~k.le- Vapur acentası 
niyor. Port Sait ve lakenderiye limanla- BlRJNCl KORDON REES 
nna yük alacakhr. BiNASI TEL. 2443 

TlSZA vapuru t O haziranda bek.leni- Ellerman Lines Ltd. 
yor. Tuna liınanlan için hareltet ede- LONDRA HATTI 

cektir. DESTRO vapuru 7 haziranda 
Illndakl hareket tarihleriyle nav- Liverpool ve Svanseadan eelip 

lunlardald değişikliklerden acenta me- yük çıkaracak. 
sullyct kabul etmez. CA V ALLO vapuru 7 haziranda 

Daha fazla tafslllt almak için Blrln- gelip Londra ve Hull için yük ala· 
el Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee caktır. 

ve Co. n. •· Vapur accntalığına mUra- FLAMINIAN vapuru 22 hazl• 
caat ~llmesı rica olunur. randa Liverpool ve Svanseadan 

Tel No. 2007 ve 2008. gelip yük çıkaracak. 
1 

w- - _., ™ DRAGO vapuru 25 haziranda 
"UmdaJ,, umumi Londra, Hull ve Anveraten gelip 

d 1 • yük çıkaracak ve ayni zamanda 
eniz acente Jğİ Londra ve Hull için yük alacaktıı 

Tarih ve navlunlardald değişikllkler-L td. den acenta mesuliyet kabul etmez. 

BELCION vapuru Hamburg, Rotter
dam ve Anveraten gelip 3 1 mayuta yük 
çıkaracakbr. 

CER.MANiA npuru 9 - 1 O haziranda 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham• 
burg vo Anvera limanları için yük ala
caktır. 

lstanbul C. Müddei
umumiliğinden: 
Iıtanbul ceza ve tevkif evleri 

için 31/5/939 aktanuna kadar sa· 
bn alınacak 462860 kilo ikinci ne-

LINEA SUD AMERiKANA vi ekmek kapalı zarf usulüyle ek· 
ELiN K. Motörü 1 S /20 haziranda •İltmeye konulmuftur. Muham· 

b~klenınekte olup Nevyork için yük 1 men bedeli 43971 lira 70 kurut-
a1acalcbr. tur. Muvakkat teminat 3297 lira 

UNITED STA TES AND LEV ANTE 88 kurut tur. istekliler tartnameyi 
UNE LTD. ·1 ·· l . d d b .. 

BACDAD motörii t haziranda bek- tati gun erın en maa a er gun 
. . . .. saat 8.30 da 12 ye ve 13 den 17.30 lenılmekte Nevyork ıçm yük alacaktır. k d s· k ·d A.. f d. S""'-. . a a ar ır ecı e ~ır e en ı ....-
DANlO motörii Temmuz ıptidıumda kak N 13 t Adi• 1 da . . .. o. e ıye evazım • 

beklenilmekte Nevyork ıçın yük alaca.le- • • •. h·ı· l rı __ ·ı 
b ıresınde gore ı ır er. &:.JUi tme 
~ALKANLAR ARASI HA TII 16/6/938 pertembe günü saat IS 

ZETSKA PLOVIDBA A.D. te Yeni postane arkasında Atı.r 
KOTOR efendi ıokağmda No. 13 te Adlı-

Balkan ittifakı Jktıaat lconferanıınin ye Levazım dairesinde yapılacak· 
·seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hr. Eksilbneye girecekler zarfla· 
hatta menaup Yugosln bandıralı rını eksiltme ıaatinden bir saat 

L O V C E N evveline kadar lltanbul adliye le-
Lüka vapuru pazartesi 2 3 mayıs saat vazım dairesinde toplanacak sa· 

t 2 do lzmi:d~n . hareket edee~ Pir~· ı tın alma komisyonu reisliğine nu
Korfu, Adnatık lımanlan, Venedik, Trı· lı makbuz mukabilinde biz.. 

S k 1. anI • • 1 "k mara 
este ve usa mı an açın yo cu vo yu zat vermeleri ve yahut dıt zarfla-
e.lacaktır. n mühür mumu ile kapablmıt ve 

Gerek vapurların muvasalat tairhlerl, iımiyle açık adreaini ve hangi ite 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- •t ld ... l rt" l i 

aı o ugu yazı ması ta ıy e ayn kında acenta bir taahhilt altına girmez. • • .. .. 
Dah f la tafslllt almak için Birinci saate kadar ıadelı teahbutlu ol
Kor;on'::a 166 numarada (UMDAL) mak Üzere mektupla gönderilme. 
umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat ai ilin masraflarının müteahhi-
edilmesl rica olunur. ( de ait olduğu ilin olunur. 3218 

TELEFON: 3171- 4072 3-5-7-9 2093 1910 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Blslklet ve s ••• 

En ı1cuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

uRMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÔRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emlrler çarşısı kar,ısında No. eı 
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Ordus • 
ıs ya 

İtalyanların ve Almanların hareketleri bu ıs yana olmuştur • 

. 

Bir isi general diyor ki: Y en.i Japon Harbiye nazırı 
kurtarmak "lspan yayı 

değil Burgosa yürümek 
Burgoa. 6 ( ö.R) - General Kiepo 

de Uiano dün San Sebastienden ayrıl

mıştır. Burgos ve Sevile hareket etmiş 

olması muhtemeldir. General bir kaç 
gün evvel nasyonalist ordwıunun başlıca 
lcumandanlannın lçtimaında hazn bü
lunmak Uzere Burııosa gitmifti. General 
F rankonun emriyle toplanan bu içtima
da nasyonalist başkumandanlık erkaru 
gerek dahili, gerekse askeri bakımdan 
vaziyeti umumi ıekilde tetkik etmişleT
dir. Nasyonalist arazisinin muhtelif nok
talannda ve bilhassa Malaga ve Sara
gosta son zaman1arda ltalyan ve Alman
lar aleyhinde çık.an hadiselerden ıonra 

İtalyan - lıpanyo mUnaaebetlerinin mü
hiın bir milzakere mevzuu olduğu zan• 
nedilmektedir. Genera! Franko ve baş
kumandanlık erkanı nasyonalist lspan· 
yanın ltalya ve Almanya ilo münasebet• 
leri bakımından vukua gelen hadiselerin 
tesirsiz kalacağı kanaatinde birleşmişler
dir. 

Paris, 6 ( ö.R) - Espana ajansı ta
rafından teyit edildiğine göre Nasyona
list ispanyada Sevil şehrinde başgösteren 
ve Kadikıı ile Cebelüttank civarına ka
dar yayılan isyanın sebebi lspanyol ku
mandanlannın ispanyada zaptedilmi' 
bir memleketten imişler gibi hareket 
r:den ltalyan ve Almanlara karşı husıı
metleridir. Hareketten bir kaç gün ev
vel bir çok nasyonalist kum~ndanlar An
daluzya eyaletinin en mühim kısmına ,a
mil olan isyan hareketinin hazırlanması 
için general Kiepo de Llianonun reisliği 
albnda toplanmıılardır. J~yan hareketi
ne girişirken topladığı subaylara general 
de Uiano şu ıuretle hitap etmiştir : ds
panyayı kurtarmak için Madrid üzerine 
değil, Burgos Uzerine yürümek lazımdır. 
halyan ve Almanlann kölesi olmaktan· 
sa Cümhuriyetçi İspanyol olmalı: mürec
cahtır.> 

Faris 6 (ö.R) - Domei ajansının bil- na göre de mlldafaa.sı gayri müsait şart
dlrdiğine göre japon kuvvetleri Hunan lar gösteren Hay-Fengi muhafaza için 
eyaletinin baş ~ehrl olan Hay-Feng üze- Çin k~mandanlığı fedakarlık yapmak 
rine u~uml bir taarruza başlamışlardır. niyetinde değildir. Çin kuvvetleri Ling
Çin kuvvetlerinin en mlihim kısmı rica- hay demlr~lunun berisindeki mevzileri
te başlamıştır. Japon ileri rnlifrezelerl ne çekil~klenlir. Bu da Hankeu mın
mühim bir sevkil1ceyş merkezi olan bu takasının müdafaası için hazırlıkları bi-

Frankocu generaller ve yukarıda harbin müthİf kurbaalan . şehrin' burçları önUne gelmişlerdir. Hay· Urmeğe imkan verecc-ktir. Ve asıl büyük 
lüttank vasıtasiyle memleketten ayrıl- ktitundan cesaret alarak bunlan harap Feng Lunghay demiryolu Uzerindedir. muharebe bu mmtakada yapılacaktır. 
mak mümkündür. Bunun için de çok ıı- olmuş veya terkedilmiş sandıklan sırada Gelecek Japon taarruzunun hedefi olan Hong-Kong 6 (ö.R) - Japon tayya
kı bir tahkikattan soma verilen hususi otomatik ııilahlann müthiş ateşi altında Çang-Çeu şube hattının 60 kilometre l'eleri Kantonu yeniden bombardıman 
bir pasaport elde etmi' olmak )azundır. kalarak karmak.an~ık çekilmekte ve ıi- garbındadır. Bunu zaptettikden sonra etı:İılşlcrdir. Boınbardınıan. bir saat sür-

Baraelon, 6 (ö.R) - Teruel cephe- lahlariyle tanklarını ela muharebe ye- Japonlar cenuba doğru ilerliyebileceıkler- müş, 20()..300 kurban verdirmiştir. 
sinde muharebe şiddetle devam etmekte.-- rinde bırakmalr.tadırlar. Puevla ve ViJa- dir. • 
dir. Şimdiye le.adar şimal ve ,arktan ha- verde mıntakalannda da asiler muvaf- Diğer tarafdan Hankeu Çin genel ka- Tokyo 8 (ö.R) - Kan~nun japon 
rekete geçen kollar ilerliyememişlerdir. fakıyetsiz vaziyette tutulmaktadır. Hat- rargAhından bildirildiğine göre Çinliler tayyareleri tarafından bombardımanı se
Şimalden gelen kol Mora de Ruvioya ta cümhuriyetçiler bırakmış olduklan bu §ehrl uzun mu.ddet müdafaa fikrin- bebile Ingilterenln bir protf'stoda bulu
on beş kilometre mesafede durdurulmu~- bazı tepeleri geri almışlardır. Albokaser de değilleroir . .Japonları ağır zayiata uğ- ~ğı hakkında B. Chamberlain tara
tur. Şark kolu ise Penarroya dağında mıntakasında cümhuriyet hattının çıkın- ratmağı tercih ediyorlar. fmdan Avam kamarasında yapılan be-
müthiş muharebelerden sonra Rio Mira- tısını bertaraf etmeğe uğraşan asi kolJa- Mareşal Çang-Kay-Şek Suçeu-Fudan yanat.J Japon gazeteleri alayla karşıla
jese kadar ilerlemiş iae de dağ mıntaka- n hiç bir muvaffakıyet kazanamam14lar- çekilmiş olan Çin kuvvetlerini tefti§ için maktadırlar. 
aındaki cümhuriyet mevzileri karıısında dır. Bu dağlık mıntakada cümhuriyetçl- Sen-Kiyeu mevkiine gitmJştir. Çin onlu· Londra 6 (ö.R) - Tokyodan Ekçenc 
dayanmıştır. Burada uzun topçu ve tay- ler kolayca mukavemet etmekte ve hU- ııu orada tensik edilmektedir. telgraf ajansına bildirildiğine göre japon 
yare hazırlığından sonra tankların hiına- kümet tayyareleri de hasmın hareketini Havas ajansının Hankeudan lstlhbarı- Diyet meclisi azasından B. Fuziyama 

yesi altında piyade kuvvetleri harekete durdurmak lc;in müessir müdahalelerde 

Çinde yaptığı bir devir seyahatindcıı 

sonra gazetelere beyanatta bulunar~k 
Hong-Kong hakkında kat'i tedbirler al~n
masını parlamentoya teklif niyetinde ol· 
duğunu bildirmiştir. Mebus demiştir ki: 

cJaponya Hong-Kongun askeri kontro
lünü mümkün olduğu kadar süratle ·t~ 
min etmek mecburiyetindedir.> 

Roma 6 (Ö.R) - Japon kıtaları Çin
lilerin mukavemetini kırarak Lunghay 
demiryolu tizcrinde mühim bir merkez 
olan Kay-Fengi işgal etmişlerdir. , 

Roma 6 (ö.R) - Yeni harbiye nazın 
general Ugaki beyanatta bulunarak ec
nebileri Çine yardımda bulunmamağa 

davet etmiştir. Japonya Çin harbine kat, 
neticesine kadar devam azminde oldu
ğundan Çinlilere yapılan h~r yardım an
cak harbi uzatma neticesini verebilir. · 

Kanton 5 (A.A) - Bir Çin menbaın
dan bildirildiğine göre şimdiye kadar ya
pılan hava akınları neticesinde 750 kişi 
ölmüş ve 1350 kişi yaralanm1ştır. 

Başlangıçta bütün Andaluzyada bU
yük mikyasta ıeniflemiı olan isyan ha
reketi son derece tiddetle bastınlmqbr. 
Bir çok zabitler tevkif edilmiştir. Gene
ral Kiepo de Uianonun ne olduğu ma
lfun değildir. Andaluzyada fevkalade 
tedbirler alınmış, pasaportlar ilga edil
ıniş ve hudutları muhafaza eden kuvvet
ler iki misline çıkanlmıştu. Ancak Cebe- geçmekte ve· hükümet mev2ilerinin sil- bulunmaktadırlar. 

Çekoslovakyada nümayiş 
lerdir. Ve ~eye kendilerlnJ ayırmak 
hakkını vermemektedirler. Varşovadaki Binicilik Müsabakaları 

CUmhuriyertin teeSS'UsUnden beri Slo
vakya.da vücuda getirilen terakkilerden 
bahseden nazır Çek vecizeslnl tekrar 
ederek nutkunu bit~tlr. 

Sadakata mukabil sadakat, hayata mu-

P r a gda Sosyal demokratların 60 ncı ~.!7~6:1~·;..'7..~ı=m~;;...,,. 
ıd •• •• •• •• 

500 000 
k• • k 1 d tiği bir:ebllğle Sildetm~kasmdayeni 

t bl.r haoıse kaydediyor: Südeıt mebusları 

yı onum unu J ışı u a 1 hUkümete müracaat ederek bir kasaba-
, da Çek ahalinin Almanlara taarruz et-

- ~~'" .... ~1 ·· ~r;ı:;,:;J.~:.:<":~7, t
1

mesinden şikayet etmi§lerd.ir. Yapılan 
. . . ~'o/ :~; .. w . . · :ı~~~p · tahkikata göre Çek delikanlıları Heinlein 
,~ · ·~ '-" ·:·'· ~:;:;_~~ ""'..;. • /"" .,,, <., <:: .. • işareti ia§ıyan bazı SUdetleri tutmak is--

~ t . 'fi. ,, f' . , ı /'fr . : _.. , temişlerdir. Bunlar kendilerini müdafaa 
.J"}. (l · ,J .$;,. ~i· · ;:t ,. ··At .· .~ ettiklerinden i.iç tokat yemişlerdir. Za-

_,,.«.,.',l= .. m:~-·.N bıta miidahale etmİ§, i.iç şahısı tevkif et-
~J.f!I~~~> . .., :ilıl J 

. _ > ::· ~ =·."J;.,-12:.'4.;"; imi~iir. Kasabada sükunet vardır. 

~~~i!j~ı~-~!!;;; ,. ,ı t!. .· ~ ~ L~7;.~~~~!,,; ı:;~~;~.:.:~ 
~frf~U>t>ri"'ı Af, ~~. 1 partisi muazzam bir nümayiş yaparak 

•~"'- -~~~-H.lp tJJJ4' Slovak muhtariyetçilerinin dilnkU nU-

iit~~~~·J· ,;i·~~:&~ .· rnayişine mukabele etmiştir. Bu nlimayi-
:~~, ":-., ~ şe 120 bin ki i iştirak etmiş ve başvekilin 

" önünden geçmişlerdir. Ahali şöyle bağı-
Çekoslovakyada Siidet partisinin merkez binası rıyordu: Kuvvetli bir Çekoslovak ordusu 

Prag 6 (Ö.R) - Pazar gUnü Slovak- rat bayramına iştirak için Praga geldik. pada molletlerin hürriyetinin ve demok-psteriz. Cümhuriyeti müdafaa etmek is-
yanın merkezi olan Bratislava şehrinde Çünkü bu parti Slovak kardeşlerinin rat devletin Avrupa sulhunun kalesi olan. teriz. Hatk musavatiyle beraber vazife 
büyük bir siyasi faaliyetin kaynaşması akıbetine alaka göstermiştir. Arkamızda bu kaleye hücuma ça1ışac-aklardır. 1 eminliğini de isteriz.> 
içinde geçmiştir. Elli bin Slovak Halk yalnız Slovak sosyal - demokratlar değil, Prag 6 (A.A) - Çek sosyal demokrat 1 Büyük meydanda toplanan halka baş 
partisi kongresine iştirak ederek muh- bütün Slovak milleti vardır. Çekler ve partisinin 60 ıncı yıl dönümii dolayısilejvckil B. Hodza mühim bir nutuk söy1i
tariyet istemişlerdir. Teşkil edilen alay Slovaklar ebediyen birleşmiştirler ve yapılan nüm.ayisler esna!!ında bir nutuk yerek demiştir ki: 
7 kilometre uzunluğunda idi. Alay bütün kimsenin bizi ayırmasına müsaade etmi- söyliyen adliye nazırı demiştir ki: c Milletimizin çok sabrı vardır. Fakat 
geçtiği yerlerde partinin yeni parolası y~ccklerdit·. Biz Slovaklar daima Slovak kardeşle- ayni zamanda çok cesareti olduğunu da 

Varşovadaki ekibimi:zaen yij:zbaşı Eyüp Oncü 
Varşova, 5 (AA) - Beynelmilf'I :içüncülüğü ve Belçika dördüncülüğü al

binicilik müsabakalarında Polonya bi- mıştır. Polonyalı Teğmen Sukuliç ferdi 
rinciliği, Almanya 

olan şu sözlerle karşılanmıştır: «Slovak- Cümhuriyet kurulduğu tarihten beri rinin mukadderatiyle alakadar olan Çek artık her kes gömüştür. Biz boyunduruk --~-·-== 
ikinciliği, Türkiye mükafatı kazanmıştır. 

ya slovakların>. 1 her mıntakada Slovaklar tarafından her sosyal demokratlarının bayramına ~ti- altına girmeğe razı olmiyacağız. Bir dev- ler. Bu doğru idi. Fakat sözlerinin öte-ı dü alıyorum: daima sizin için. Çekoslo-
Diğcr tarafdan Pragda da sosyal - de- sahada temin edilen terakkileri kaydet- rak etmek üzere Praga geldik. Arkamız- Jete karşı bize karşı olduğu kadar hid- sinde ancak kendi müntehiplerini temsil vak cümhuriyeti için ve çekoslovak bir

nıokrat partisinin 26 mcı yıldönümü mü- tikden sonra B. Derer nutkunu şöyle bi- da yalnız sosyal demokrat Slovaklar de- det gösterildiği azdır. Fakat yine az dev- ettiler. Slovak milletini değil. Zira bu liği için çalı~acağım.> 
ııasebetile 500,000 kişinin iştirakile me- tirmiştir: Çeklere şu düsturla bağlıyız: ğil bütün hüsnü niyet sahibi Slovaklar let buna bu kadar cesaretle karşı koy- millet işte buradadır.> Slovak olan adliye nazırı B. Derer de 
rasim yapılmıştır. Alay başlıca caddeler- Sadakata sadakat, hayata hayat ve ölü- vanlır. muştur. Ci.imhuriyet yaşamak kudretini c Biz Slovaklar devlet içinde mahkum demiştir ki: 
den geçmiş ve halk tarafından uzun uza- me öli.im! Bratislavada tesid edilen Monsenyor göstermiştir. Bütün milletimiz müdafaa creğil, hakimiz. Bütün mesuliyetlere iş- c Bu gün Slovak köylüleri Çekoslovak 
dıya alk!§lanmıştır. Dün öğleden sonra Parti reisi B. Hans demiştir ki: Dil- Hlinikanın idaresindeki muhtariyet ta- için ayaklanmıştır. Slovaklar ne mevki, tirak ediyoruz. Çekoslovak cümhuriye- birliğini muhafaza azmini gösteriyorlar. 
JÖZ alarak Çek sosyal demokrat partisi- şüncelerimiz her şeyden evvel hudutta- rafından Slovak Populist partisinin bay- ne memuriyet, ne askerlik bakımından tine karşı her vasıta ile mücadele eden- Ben de temsil ettiğim Slovak işçileri n.a
nin kurulduğu 60 ıncı yıl dönümünden kilere gider. Tehdit altında olanlara, or- ramına telmih eden sözlerine şöyle de- Çeklerden farklı değillerdir. Dün bura- lere karşı bizimle birlikte hareket etmek mına bu eseri en güç vakalarda bile rnü
bahseden adliye nazırı B. Derer demıştir dumuza, milletin şanlı reisi Beneşe, dUş- vaın etmiştir: dn muhtariyetçiler toplandılar Hepsi de ister misiniz? (ahali evet diye cevap ve-r- dafaa etmek taahhüdünü lrnbul ed,iyo-

ki: Biz Slovaklar da CC'k sosval - demok- nuınlanmız daha cok zaman orta Avru- Ceklerle Slovaklar ebediyen birleşmiş- cilmhuriyete sadık olduklarım sövledi- mlstir.) Bende ahaliye kıarsı su taahhü- :rwn.> 

u.ı•-~"~~l 
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