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nlı donanmamız öile
den sonra limanım·zda . ~ 

Liseliler Namık INGILIZ ITALYAN ANLAŞMASI 
Kemal gününü Mussolini zeyti; dalını 11zatı-
l!""~!~!!!.~.~~!~~""§ yor fak at 8 nıi~on süneülüyle 

---- ---- - -...., 

: ~lussolini sulh sözlerini harb edebiyatile söyliyor 
- ltalyao lugiliz anlaşması 
: için bugünlerde Londrada 

• _ ltaJyan hariciye nazırı Gran-
= · _ di ile Eden arasında çok mü-

him müzakereler ceryan et
- mektedir. - Raynişe Vestfelişe gazetsi 

bu hususta diyor ki: 
Mussolini, ltalyanın çok 

şumullü olan enternasyonal 
menfeatlerini gözetilmek şar
tilmek şartiyle, lngiltere ile 

§ıııı ıııı 11111111111 ıtıllll il il ııııııııııııııııllıı TI mntla t a an laşm ek istiyor. 
IÇız ve erkek liseler dün Ne var ki, anlaşma arzusunu 

-daima harbçı sözlerle söyle
mektedir: Zeytin dalı veri
yor: fakat bu zeytin dalını, 

kız lisesinde büyük vatan ~a
irı Namık Kemaliıı ölümü-~· ~ _..___._ 

· tına, 2 (Hususi) - Atina : Istanbul 2 (Hususi) -Yu- : lif etti. nün 48 inci yıl dönümünü 
1~11811ldan : Askeri bulübte · nan başvekili Metaksas Türk lstanbul 2 (Hususi) - Do· kutlulamışlardır. ihtifal çok 
•ktaın Türk Amiralı Şük- gazetecilerine beyanatında nanmamıza Yunanistanda güzel olmuştur. 

~k.ın şerefine bir ziyfet Türk-Yunan dostluğundan, gösterilen sevgi eserieri coş- YUNANIS_T_A_N-DA 
Cbıttir. Ziyafette Türk Atatürkün terakki ve teced- kun bir surette devam edi-

. llnun kumanda heyeti, düt hususunda aldığı tedbir· yor. Filomuz yarın (bugün) • • ••-•,._....-
: Türk elçisi Ruten lerden hararetle bahsetti Falerden lzmire hareket ~letaksas hükiın1etini 
'' Yunan deniz, kara Sonra iki memleket mek- edecektir. devirecek bir şebeke 

bava kuvvetlerinin teplerinde mütekabilen Türk- *** k l d .... ya a an ı 
1 "'da hetleri bazir çe ve Yunanca okutulmasını Haber aldığımıza göre şan· -·--
~dınuılardır. Bu mü- iki millet arasında kültür sa- lı donanmamız bugün öğle- b k d k• 
tbetle de ÇOk•samimi nu· basında tam bir teşriki me- den Sonra şehrimizde bulu- Şe e e e es 1 

taati oludr:::!:;oooo~e=oo=~ ~nazırlar da var 

ntakya kardeşlerimize 
t1.lüm ve işkence yapılıyor . ı 
tıcak işinin Sosyel ede müzakeresi muhtemel 
--------~~~~~~~~~--OO••OO·~----~----~~~~----~--

idare ilan örfi 
kanlı hadiseler 

edildi 
oldu 

~~~~~~-----------••oo••----------~~~~~~ 

tihab mücadelesinde ~ırhlı otomobiller hal-
~ın üzerine ateş aştı. iki ölü 1'6 yaralı var 
~ıllkara (Hususi) :- Son 1 hasıl olan heye~an ancak maksadiyle mukabele etmiş-
. •eler dolayısile hükOme.ı l nbaha karşı sukun bulmuş- tir. Mesele büyümüş ve ni-

~'~iıı Fransız hükümeti nez- tur. hayet zırhlı otomobiller ge· 
d F k t d'. · L .. \t saat ye- ı· ·ı k h lk k t ı ~ e teşebbüse girişeceği d'd a . el . un s~..,t .. _ k .. ırı ere a a arşı a eş 
•tta icabında bir nota ı e ış erme gı me uzere açılmıştır . . 

'ttği hakkında hürada yoldan geçe~ Tür~l~re ~us- Halktan iki kişi ölmtlş ~• 
'' v t tafa kuseyrinin eYİnaen .sılAh- 16 ki•i yaralanmıaiır. 

~ araır. 1 h" d'ld' B u· v " t'n 1 v 'k" a ucum e ı ı. unun ze- S t l1 d A. t k .1 
' ı· sa evve ce yaptıgı ı ı . . .: .. d k 1 b 1 k aa e n a yaaa 
~ıfı· t . . rıne evın onun e a a a ı 'b d d'b. 1 'h l 
~ eyıt eder mahıyette bir halk kütlesi top)anmiştır. inzı ati e ır er cı et 
Yı bugün ha ı'cı·ye •veka · askeriyeye devredilmictir. 'ıı r t • Hassa zabiti maiyetindeki Y 

~: •ermiştir. kuvvetle gelerek toplanan Hadisenin Türkler aleyhine 
• takya ve Iskenderun halka jandarma ve piyadele- tahrikat yapmak için sureti 

\ tltsin Milletler cemiyeti rin süngü ile hücum etme- mahsusada tensib edilmiş 
~b•eyinde müzakeresi için )erini eretmiştir. olduğu anlaşılmıştır. 
~eden foroıoliteler i hazır· Silahsız ve müdafaas.z halk Çünkü Mustafa Keseyrinin 
~~•ttir. ispanya meselesi bu bsskına karşı müdafaa ve avenesinin evleri daha ön-
~I ilk kanunun onunda ceden muhafaza altına alın-
,~llacak olan Milletler Jtalyada mışler ve otomatik tüfekle-
· '>'etinin Sancak mesele- Rus vapurları tnua- rin himayesine konulmuşlar-
~ de ruznamesine al ı. ası ),ene edildi dı. Ayni zaınanda Mustafa 

A ltıneldir. Kuseyrinin evinden açılmıştır. 
~k Moskova 2 - Bütün ltal · 
~ '._ra 2 [Hususi) - San- Antakyada Türk halkına kar-
~~ l' Urklerine karşı tatbik yan limanlarında Rus gemi- şı açılan bu alçakçasına ha· 
1~t leri hususi bir mürakabeye 
~il ~ehdid son intihabat reketlerin Kuseyri ve adalı 
)ıaıle bir iş"ence halini tabi tutulmuş ve araştırma- Mahmed tarafından sureti 

ı lar yapılmıştır. Birçok gemi-
, ttır. Anadolu ajansının lerin mürettebatı şehre çıka- mabsusada hazırlandığı ve 
·~terı aldığı habere göre rılmamrıtır. Sovyet Rusyanın Türklerin bu suretle müşkül 

ı~11•b gecesi Antakyada ltalyan elçisi bu hadiseyi mevkia sokulma~ ;,tendiği 
'aı nümayiş yUıündea protesto etmi§tir. anlaşılmı9tır. 

METAKSAS 

Atina, 2 - Metaksas hü
kumetini devirmek için bir 
şebeke taklibi hükumet te
şebbüsünde bulunacağı sıra
da yakalanmıştır. Bu şebeke 
arasında eski nazır ve say
lavlardan da bazı kimselerin 

J bulunduğu tesbit edilmiştir, 

1 '!llit 

Havc: hücumu· 
na karşı 

korunma 
Bu hususta hasırlanan 

layiha meclise verl
mek üzeredir 

Ankara 2 (Hususi) - Ha
va hücumuna karşı korunma 
kanun liyıhası hazırlanmış 
ve başvekalete vekelete ve
rilmiştir. Layiha vekiller he
yetinden sonra bugünlerde 
meclise verilecek ve acele 
olarak müzakere edilecektir. 

Kanunda hava hücumuna 

karşı korunma hakkında çok 
mühim hükümler vardır. 

- Sonu 4üncüde -
OO~OOOOOOOOOOOOOOOOCX-.ıOOOOOOOOOOOO 

Belediye şehrimizin imarı ve 
güzelleşmesi için yeni ve mü 

him teşebbüslere ~irişiyor 
Belediye reisi Dr. Behçet·~ 

IUz, lzmirin imarı . ve mühimJ 
ihtiyaçlarını tamamlamak için 
mühim Jlteşebbüslere giriş-
miştir. 1111 

Kültürparkın Basmahane • 
. kapısı ile Çayırlıbabçe ara
sında mevcud 22, 722 metre 
murabbalılC 11ha üzerinde 
bir doğum evi ile bir çocuk 
hastahanesi yapılacaktır. 

Basmahane karşısındaki 
32,119 metremurabbalık sa
hada da lzmir müze binaları 
yaapılacak, şimdiki sütdamlasi 
binasından Şükrü Kaya bul
varına ve Kültürparka daya
nan 17500 metrelik kısımda 
da lzmirin umumı garajı inşa 
edilecektir. Bütün vesaiti 
nakliye bu garajda buluna
caktır. 

lsmetpaşa bulvarının 24 

BEHÇET UZ 
bin metre murabbaı sabadal 
satral hal yapılacaktır. Çahı-1 
kan reisimizin yaptırdığı 
kroki ve haritalar daimi 
encümene verilmiş ve encü-
mende teklifi kabul etmiştir. 

~c•a12•=w~•mı!lr-=1111i~ .. aw ....... ,.. .. ~.,..~a~ ... -. ~f%'RGJll:ml ......... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... _________ _ 
Sivas - Erzurum tahvilleri 

ve lzmir 
li=1 u yurd da eser, medeniyet, imar namıne yaptıksa 
111.:A kendi paramıs ve kendi alıe verişimizle başardık .. 

Hem de en büyük mahrumiyetlere ve en büyük fedakarlık
lara göğüs gererek.. Artık mahrumiyet sebeblerinden kur· 
tulub yaptığımız fedakirlıkların nimetlerini birer birer top· 
İa ~ağa başladık .. 

Günden güne imar edilen, demiryollarile örülen, fabrika 
bacalarile s!!slenco bir yurda yaşamak saadetini gururlar 
duyuyoruz. 

Yüzde yedi faizli Sivas-Erzurum demiryolunun üçüncli 
tertip tahvilleri 4,5 milyon lira tutmaktadır. Bu terti~in .de 
üçte ikisi derhal satıldı. Halkın Sıvas - Erzurum tahvıllerıne 
karşı gösterdiği büyük rağbetinin musabaka halini alan bu 
alakanın muhtelif sebebleri vardır. 

Evvela yurd işilerinde karınca kararınca herkes bir alın 
teri bulundurmak iştiyor. Sonra bu tahviller bugünün ek_?
nomik aleminin en sağlam bir servetidir. Daha sonra bugun 
biç bir bankanın veremediği yüz de yedi buçuk faizi bu 
tahviller vermektedir. 

lzmire gönderilen tahvillerden yalnız bir banka iki gün 
içinde 50 bin lira kıymetinde tabii satılmıştır. lzmirlil.erin .b.u 
yüksek alakası karşısında şehrimize gönderilen tabvıller bır 
kaç gün içinde derhal bitecektir. 

Halk lzmirin bu yurd sevt1rliği karşısında yaşa diye bay· 
kırıyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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insan avlıyan 
kaplan general 
-4- YAZAN : * * 

Biçağı kazağın göğsüne fırlat
tım, biçak tam yeriııi buldu 
O gece gözüme uyku gir

medi. Yarabbim bu adam 
ne müthiş mahluktu böyle .. 
Beni bir vahşi hayvan, bir 
masum geyik bigi avlıyacaktı. 
Ve ben göz göre göre onun 
tüfeğinin hedefi olacak, ser
seri bir kurşunla can vere· 
cektim. Ne yalan söyliyeyim 
o gece gözüme uyku girmedi 
sabaha kadar bu adamın 
elinden kurtulmanın çarele
rini dUşündüm. Kafamdan 
bin bir ihtimal ge\iyordu. 
Fakat bunların biç birini 
tatbik etmeğe imkan yoktu. 

Beyaz saray gayet yüksek 
bir dıvarla çevrilmişti. Silahlı 
muhafılar dolaşıyor. Nöbet
çiler kapının önünde bekli
yorlardı. Odanın pençeresi 
gayet kalan ve muhkem de
mirlerle örülmüştü. Yani ben 
burada bir "kafeste kekJik,, 
idim. kurtulmanın imkanı ve 
çaresi yoktu. 

O gece sabahı zor ettim. 
Ve nihayet şu kararı ver
dim: 

Mümkün olduğu kadar so
ğuk kanla davranacak ve 
bu arada kudretimle bu çık
mazın içinden kurtulmağa 

çalışacaktım .. f şin tuhafı ga
yet dostça konuşuyordu. 

O geceden sonra iki 
üç gün ancak yamek
lerde ;görüşebiliyorduk. Ne 
zaman av mt selesini açHm 
cevap vermiyordu. Üçüncü 
gün iş hakikat kesbetti. Eli
me bir biçak verdi git or
manda saklan. Üç saat sonra 
geleceğim dedi. Ben hala 
gülüyordum. Letifeyi bırakın 
diyordum. Fakat kazağın 
kucaklayıb beni bahçeye at
ması artık işin şaka olmadı
ğını göstermişti. Bir aode 
aklımı kaybeder gibi oldum. 
Bütün hayvanların avcılara 

karşı olan hilelerini hatırla
dım. Hiç şübhesiz bunların 
hepsini o da biliyordu. Bir 
iki saat böyle gezindim. Son
ra yüksek bir agaç buldum. 
Belki görmez de bu geceyi 
burada geçiririm dedim. Ka
ranlık iyiden iviye basmıştı. 

Bir müddet nefes almıdan 

etrafı dinledim. FiJkakika 
geliyordu. Sigarasının ate
şini görüyordum yuregım 

çaröıyordu . Her dakika ölü· 

mümü bekliyordum. Fakat, 
dolaştı ve gitti. Bu gecelik 
kurtulmuştum. Amma böyle 
devam edemezdi. Tabii uyku, 
durak nerede?.. Sabaha ka· 
dar kafa patlatmakla vakit 
geçirdim. Ertesi sabah gene· 
rale mühim bir tuzak kur
muştum. Biçak;a ağaçlardan 
birinin kökünü sabaha kadar 
oydum, ağaç yerinden tama
mile oynamıştı. Şöyle usuletle 
diğer ağaca yasJaodırdım. 

Gelir gelmez üzerine devi· 
recektim. Hakikaten bir 
müddet sonra olduğum yeri 
buldu. Yaklaşıyordu. Ağacı 

diktiğim gibi devirdim. 
Fakat hain altmda kalma· 

dı. Kolu yaralandı. Deffoldu 
gitti. Öğleden sonra kuyu 
kazıp üzeeini çalı çırpı ile 
örterek oraya düşsün dedim, 
ona da köpen ondan evvel 
düştü. Nihayet yanındaki 
Kazakla beraber geldikleri 
vakit bir süğüd ağacının 

dalını yay gibi kullanarak 
bıçağı kazağın göğsüne fır
lattım, bıçak tam yerini bul
du Kazak yere devrilir dev 
rilmez, general Zarof eğilmiş 
yarasma bakıyordu. Hazırla
dığım kalın sopa ile ensesi
ne vurarak bu deliyi gebert
tim. Bır sala binerek iki gün 
bekledim. Oradan geçen va
purların birine beni aldılar. 

Vakura bindiğim zaman 
deli gibi bir halde idim. Ne 
olduğomu ne yaptınımı, nasıl 
kurtulduğumu, başımdan ge· 
çenleri hatırladıkca aklımı 

oynatacak gibi oluyoı uum. 
Vapurdaki bu sersem halim 
bir iki saat devam etti. 

Fc.kat üstüste iki konyak 
çektikten soura tabii hale 
gelebildim. 

İşte dostum bu faciayı ben 
anlattım.. Ve görüyorsunuz 
ki hala yaşıyosum. 

* * 
SON 

Tahsildar 
aranıyor 

Vekaletname ile iş göre
cek bir memura ihtiyaç var 
maaş dolğundur teminatı 

nakti bırakma şarttır müra
caat mektubla lzmir posta 
kutusu 'i31 De 10 

RAMAZAN 
FIKRASI iş kanunu 
---oo---

Rüyada adaleti ~5 Haziranda tatbik ediliyor 
Vaktile Arnavutluktada lzmir mıntakasına Balıkesir 

çıkan bir isyanı bastırmak t 
için tuuuğuuu koparır paşa- Manisa, Aydın ve Denizli 
lardan biri gönderilir. Paşa • A • • • 

işine başlar. Sağa baktı, sola Vılayetlerl dahıldır • 
baktı. Yan yattı, çamura . .. .. ----~-~--
battı diye tuttuğunu asar, lzmir n1ıntakasına tayin edilen men1urlar 
vurduğunu keser. iş kanunu 15 haziran 937 iş dairesinin her bir teşki-
(Paşanın böyle şiddetli git- de meriyet mevkiine gire- lat bölgesindeki valiler, be-

tiğini gören Istanbul hükii- cektir. Kanunun 9 ncu teş- lediyeler, ticaret ve Janayi 
meti paşaya sözü geçer üle- ki\it faslı hükümlerine göre odaları, zabıta teşkilatı, iş 
madan birini nasıhatçı gön- kurulmuş olan iş dairesi kanunu tatbikatı. hazırlık fa-
derır. Paşa hoca efendiye ikinci teşrin başından beri aliyetinin yürütülmesi yolun-
çôk ikram eder. Hatta bazı faaliyete geçmiş bulunmak- da gerek iş deiresi reisliği 
nasıhatlarını bile dinler! tadır. ve gerek bölgelerdeki teşki-

Fakat bir sabah hoca efen- Memleketimiz, on iş böl- ]at amirliği tarafından vuku 
di paşannnn dairesine gelir- gesine ayrılmıştır. Bu böl- bulacak taleblere göre lazım 
ken bir de bakar ki kendi gelerin altısı teşkilatlıdır. gelen muameleleai tekemmül 
mahzarı dairenin kapısında Birinei bölge merkezi An- ettirecekler ve taşkilatın fa-
ipe çekilmiş sallailiyor. Der- kara, Çorum, Çankırı, Yoz· aliyetine her türlü yaıdım ve 
hal içeri koşar, paşanın ya- gad, Kırşehir, Kayseri ve faaliyetleri göstereceklerdir. 
nına çıkar, daha kendi lakır- Niğde vilayetleri. 
dıya başlamadan paşa baş- ikinci bölge merkezi Af-
lar: yon Eskişehir, Bilecik, Kü-

- Gördün mü şu mahza- tabya, Konya, Isparta ve 
rın yaptığını? Burdur vilayetleri. 

- Ne yaptı paşam! .. 
Uçüncü bölge mekezi Is

- Bu gece rüyama girdi. 
tanbul olmak üzere lstanbul, 

Habis ne halt etse beğenir-
Bursa, Kocaeli, Bolu, Zon~ 

sin ! Geçmiş benim maka-
guldak vilayetleri. 

mıma, tıbkı benim gibi sağa 
Dördüncü bölge merkezi 

sola emirler veriyor. Gece 
lzmir olmak üzere lzmir, Ba

yarısı uykumu kaçırdı. Sasah 
lıkesir, Manisa, Aydın ve 

olur olmaz ilk işim ruyamda 
makamıma oturan bu habisi Denizli vilayetleri. 
buldurub astırmak oldu l Beşinci bölğe merkezi Sam· 

H JCa bunu işidince titri· sun ·olmak üzere Samsun, 
ye titriye : Kastamonu, Sinop, Ocdu, 

- isabet ettiniz paşam l (,iresun, Amasya, Tokad ve 
Keramet yururmuşsunuz ! Sivas vilayetleri. 
Değer. Fakat biraz sonra Altıncı bölge merkezi A· 
dişarı çıktığı vakit eşyalarını dana olmak üzere Seyhan, 
topladığı gibi soluğu lstan- Antalya, lçel, Ayıntap, Ma-
bulda alır ? raş. Malatya vilayetlerinden 

Babıaliye gelince sorarlar: müteşekkildir. 
- Paşayı bırakhk ta neye 7, 8, 9 ve 10 ncu bölge-

geldik hoca efendi?' ler teşkilatsızdır. Bunların 
Zavallı hoca cidden bunun her biri sırasile lnci, 2nci, 

cevabını vermeğe geld;ği için 3ncü ve 4ncü umum müfet-
hemen atılır: tişliklerin ihtiva ettikleri vi

- Rica ederim efendim, 
ben paşanm uyanık bulundu~ 
ğu zamanlardaki icraatına 
çare buldum. Fakat herifin 
rüyasındaki icraatına karşi 

akıl öğretmek hattim r değil! 

İster misiniz ki bir gece de 
rüyasında beni görüb daha 
gusül abdesti almadan ıpe 

çeksin. 
---.l!ll!l&ıır---

• Odundan ıç 
çamaşırı 

Almanyada son defa çıkan 
bir emirnameye göre, herkes 
kısmen odundan iç çamaşırı 
giymeğe mecburdur. Giyilen 
iç çamaşırları yüzde on altı 

nisbetinde odun elyafından 

layetlerden teşekkül etmiştir. 
Bölgeler teşkilatmın kad

roları şunlardır. Birinci ve 
iki ıci bölgenin birleş ık bir 
halde Ankaradan idare edil
mesi kararlaşmıştır. 

Dördüncü lzmir bölgesi 
amirliğini muamele müdürü 
B. Faris yapacaktır. ikinci 
sınıf iş müfettişi Nazım, baş 
memurlar Vahid Kazım, mu
amele memurları Halim, Ali 
Fahri, katibler Hüsnü, Enis, 
Naşide. 

...ı..,.. ... ,,_.... ... 

dokunmuştur. Bu yeni bir 
Alman metaıdır. On kadar 
fabrika bu çeşit iplik çıkar
makta_dır. Almanya hariçten 
malzeme sokmamak için bu 
tedbire baş vurmuşlardır. 

Gayri menkul açık 
arttırma ilanı 

lzmir ikinci icra Memur
luğundan: 

Nazlıya bakiye 847 itasına 
borçlu karşıyakada Souk ku
yu ~ski kavas sokak yeni 
huriyet eski 10-35 yeni 39 
kapı numaralı ve tapunun 
4995 sayfada 148 Parsel 128 
sicilinde Ali kızı Ayşe üzrin
de kayitli bahçe; Taktir olu
nan kıymet: Bahçenin umu
muna (1000) lira. 
Tarihi ilandan itibaren (o

tuz) gün müddetle açık art· 
tırmaya çıkarılmıştır, 

Talip olanların kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 buçu
ğu nisbetinde pey akçası 
veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve arttır· 
ma 4-1·937 tarihine t19adüf 
eden pazartesi günü saat 
14 de, dairede icra oluna
caktır. Muşterilere ait talih
ler bu hususun daireye talik 
olunan açık arttırma şartna
mesini 22-12· 936 tarihinden 
itibaren okuyabilir. Hakları 
tapu sicilile sabit olmayan 
ipoteklı alacaklıl r ile diğer 
alacaklılarm ve · İrtifak hak 
sahiblerinin hu haklarının 

ve bu hususta faiz ve mesa· 
t ife dair iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içiode 
icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu sici
Jile sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaşmasmdan ha
riç kalacakları ve tayin edi
len zamandan arttırma be
deli gayri menkulun yüzde 
75 ini bulmadığı taktirde en 
son arthranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırmanın 

- Dünkü sayıdan devam -

Dünyanın en mel'un canileri Fakat sokakte geçen po · 
lis .kadmın feryadını işidince 
içeriye girmiş ve Saymoku 
fırına odun atarken yakala
mıştı. Kadının vücudunn fi
rından çıkarmışlarsa da kur· 
tarılması m8mkün olmamışh, 

Saymok cinayetini itiref 

Bunlar öldürmek istedikleri kimseleri muhtelif vesilelerle evle 
rine getiriyor, boğarak yahut ocakta yakarak öldürüyorlardı 

etmiş ve ölüme mahkum 
omuştur. 

On heş sene evvel Alman
yada da katil ettiği kimsele-
1i fırında diri diri yakan 
mecnun bir cani derdest ve 
idam redilmişti. Bu Alman 
katil, Fransız Landrodan da· 
ha vahşi, daha çılgın bir 
cani idi. Kadm erken eline 
geçirdiği bütün gençleri evi
ne jötürüyor, onları evının 

it katında boğuyor, sonra 

sureti ma hsusada yaptırdığı 

bir sobada vücudlarını imha 
ediyordu. Bu suretle imha 
ettiği maktüllerin adedi yüzü 
geçmişti. 

Harbı umumiden evvel 
Amerikada Volner isminde 
kurbanlenm diri diri yakan 
bir cani zuhur etmişti. Viler 
isminde bir genç daktiloluk 
edebileceğini ve iş aradığını 

gazeterle ilin etmiş ve Vol
ner' den bir mektub ;ılmıştı. 

Bu mektub üzerine Viler 

Volner'in evine gitmiş, fakat 
bir daha avdet etmemişti. 
Kızın kaybubetinden iki gün 
sonra polis valc'adan haber
dar edildi. Zabıta tahkikat 
ile meşğul iken kı zın Ade· 
)abd ismindeki hemşiresi 
Viler'in gittiği evin adresini 
öğrenmiş ve Volnerle görü-
şürken komşu odada ki 
sobada hemşiresinin <:esedi 
yanıyordu. Fakat .Volner 
kendisine Viler isminde bir 
kızın geldiğini inkir ediyor-

du. Volner metrersi olan 
MiJler ismindeki kadm da 
onu tasdik ediyordu. Fakat 
Volner bu ziyaretten hoşlan
mamış ve ikametgahını teb
dile karar vermişti. Maama-
fih zabıta cinayetin izini bul 
muş ve on sekiz sa&t sonra 
Volteri tevkif etmişti. 

Volner on dokuz yaşında 
bir gençti, ahlaksızlığından 

dolayı pederi tarafından ev
den kovulmuştu. Volner ev · 
den ayrıldıktan sonra kızlarla 

1 

düşüp kalkmağa ve işini ih· 
mal etmeğe başlamışta. 

Zabıtanın tahkikatına göre 
Viler Volnerin evine sabah 
saat onda gelmişti. 

Volner derhal kıza taarruz 
etmek istemiş, Fakat Viler 
makavemet edince onu bir 
organla boğmuş ilzerine gaz 
<lükmüş ve kibrit ver.,rek 
kızı ocakta yakmııtır. Miller 
gündüzleri işe gittiği için 
vak'ada hazır l:>ulunamamışh. 
Fakat akşam eve döneceği 

DUNYADA 
NELE~yoR? OLU _. 

= . afi .. 
265 senedenbert Y 

yan adarn ... ,. 

D ngiliz gazetelerı ;iji· 
listanda 1671 tef~ 

lü bir adamın bul'ff !,adi" 
yazmaktadırlar, b' 
inanmak lizım gelir•;Jsbl• 
adam 265 yaşındad~r· 
tı yerinde ve dinçtır. k ~ 

Şimdiye kadar. en 1~~ şıyan adamın bır el• 11-
olduğunu ve 185 ya~~· 
düğünü söylerler. kı,
tanlılar bu rekoru da 
oluyorlar. ôtle" 
Avustut·alyada ~i ot 
nasıl tedavi edıl ~•1 
r.1 vusturalyanın ~ k6' 
!.:J şehrinde göılerl ~ .. 

olan Frank Brincute~ 8';ı"" 
de bir tüccaıı teda91 ,.ıJJrP 
te bulunan doktorlar ~tll 
bir g.öz be.yazının ~d• ~ 
kendı gözüne non..,.· ,61" 
lükten kurlulacağıDI - ~O" 
mişlerdi. Tüccarın ~·
casmın körlükten k .,,1,ııot sı ıçın bir gözünün fi bO 
vermeğe razı oimut P'.~' 

k k. · de b'rı· arada se iz ışı . .
0 

ı 

mukabilinde gözler1111 er•'· 
sini vermeğe talip 0!:,.~ 
dır. Fakat Avu5 ~ 
tüccar bunların biçL ,,,
kabul etmiyerek .,

0 ıı,ı•' 
gidip tedavi edifmeg• 

vermiıtir. . ~~ 
15 gün ~aba temdıt·bil'' t't 
şartile 19-1-937 tar• 0 ""
sadüf eden salı giill ell ~ 
14 de gayri menkul ıeıe~ttt· 
arttırana ihale . e~tJtlll~~: 
Şu kadaı ki ikincı ır. i DP" 

kızmetin yüzde 75 1~1 ~· 
maz ise 2280 num•r ,1 
nun ahka~ı caridi.}~dit· ~ 
Satış peşın para 1etliot ,.,. 
bedeli abnmadan t .

1111
ej r. 

mez. Mal bedeli ~erdilit· ,fi 
ihale kararı fesıbe 1oıı.,-kendinden evel en ·rote 1, 1 teklifte bulunan kıl il• 'ıe 
etmiş olduğu bede • ib• ' 
mağa razı olursa oO tı .,e1• ~ 
edilir. o da razı 0~.tr''illl: \il 
bulunmazsa icra oınddet t' ~ 
hemen 15 gün 911 ~~' l • 
arttırmaya çıkarılır· 1 tebl

1~, 'i 
tırmaya alakadarlar • ili~, 
hacet olmayıb yaloıı 1' • · ço j~I 
iktifa olunarak en k ııet lef 
tırana ihale edi!erİ ,dı ~i 
halde birinci ıh• e "!'~•' 
kimse iki ih.~le •~_,.,. .. 

· farktan ve dıger ı• ptl b~ 
mes'ul olduğu ve ~,ıııf ~~ 
cının belediye ve . blJÇ .ı 

'kl •10 
ranın ve yüzde 1 riY' 
dellaliyenin ınilıte il' 
olduğu ilin oluourd il~cli'' 

Dosyada mevcu t1b1 

müzahereti adliyeY(14CJ4) 8 

~ ~ 
için Volner odada d61''"~ ~ 
mütemadiyen gaı .,.,el .~16 t.j 
onun avdetinden e ,lı 1~f ~ 
dan eser bırakoıaOJ _.,t ,,- . 
mişti. Fakat akşalll ocO,_ .• 'ili .. r f a..,o ..... 
olduğu halde ha 8 tı v ,,,, 
bir kısmı yanınanııf y•" ,ı 
üzerio e Volner ~ııd':ı,.,,ot,Jı'i 
yan kısımlarını son .,io • 
bir paket yaparak e ·~ 

. • ki ııt•· f ,tt• 
bağçesıne ~sa 8 !° efkİ '" 

Zabıta Volnerı t b•'''' · t• ,1 
ten sonra evde . şerı' 

Vilerıll •' icra etmiş ve 1.,er ~ . 
yetini bulmuştu. Vo·1c•Y• 1 ~;, 
le ile bu mühim vesı • ~ \ ~ 
etmeği unutmuıtr· rıo içi... '

1 

Maamafih bun • ;tib' J 
vallşet ve fecaat .. 

11
e fi 

Landro'nun deıe~e~~kİ 1-~ 
yalnız Holms is11un odc ...,, 

- Soau 4 UPç 



3 1 inci Kanun 

~~~~~~·· ····~~~r-.~~~ •11m~~m~maaıı1ı 6 •6aaıa_,_~ --·---•••••s 
! Mr.z~ı~ye~ !tirt~i~~ y !,,;~~~~~ ku- ~ D o K T o R 1 
~ maşların ı sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- ~ şevkı• uğur 1 
~ cek en müşkül pesent zevatın zevatın gerek kumaşlar- ~ ~ m 
~ dan ve gerek ise di kişlerden memnun kalacakları şüp- ~ e • 
~ hesizdir. 4!1 BiRiNCi SINIF Ilı. 
~ Zabitan elbiseleri de en sonnizamesini bihakkm ta t- ~ e Dahili hastalıklar mütehassısı .. 
~ bik etmek suretile <iikilir. ~ .. .. 
ft Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağmda . ~ @ Almanyamn Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- • 
~~ır;:~~:;;ını;:;;:_t:;SJ;;;:~-u;:::~~•• ••••••~~~:a::t::1:J;;;.t:ı1 G farını her sabah saat do!iuza kadar ve öğleden ıonra • 

GÖZLERİN l\IUHAFAZASI ANCAK 
lı <c Pl!RFA PUNKTUELL » 

I..~ ;. ·' 

birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· • 
fi ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- • 
24 ı yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek bastalıklan& 

• ~alük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
t '1k çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeralh 

~~e~0E;;!!:.::::::::::::::~:: TERZi mehmet Z ki 
Birinci Sınıf Mutabassıs [~ .. _ .. ;or. Demir Ali r+, Kenıeraltında Hukumet karşjsında numa ra 

m Hiç hir yerde şubesi yoktuı· 
KAMÇfOuLU ~~ -----

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve t 
elektrik tedavisi '•; 9 Evlül Baharat Deoosu 

•• [+) 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 &. 

-~iE:i!aE:iE~~!E:~ -..-__, ~ - ~_,~F .. .ıı 

t 
~ ..._.., ~ ~-~ ~ "'4':. ....... _.._~ ... ...-.--- ~~~~~~ 

İzmir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması 

lmir kahvecilerine müjde 
e ~İr müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
ıe \(olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
t· \·taı tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe
e \. ~azanan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
I• 1'•ınizın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
t· Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

~=***A**~~i:t*:t:A:::A::*=*:***=*::t>f 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

1t 
)t 
)fı 

a ,. 
hastalıklar mütehassısı >+ 

ıf d ~asmabane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- = 
~ ' 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
f.' 'ktam saat 6 ya kadar hastalannı kabul tder. )t 
• Müracaat eden hastalara yapılması li2ımgeleo sair )t 

ef ~lilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 4C 
- .~• yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- 1j -l 'ilde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ,. 

:; ~~:w:~:.-;:w:ı~:w::w:~~~~:w::w:~ 

.:. Z engin kişesi 
•' Türk Hava Kurumu 

~~ 1. Na On 
~ tngin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

~i l\ ŞtSI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
. ~tın de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 

" )hk: olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
' il. e bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
' ""eie karar vermiştir. 

Adres: Hüküın~t çnddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

~~NGI~ KIŞESI 

"" 

.... 

40 renk üzerine Kız markah 0 Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: !.> EYL.l~L~Baharat de ımsti'-;;
Telefon 3882 

iÇEN 
Neş'enizi, hayatınızın z. vkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı rakılarıdır. 

................... ~······· 
l\'luhterem müşteri-
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve: şık yaptırmak istt!r 
seniı, her halde İzmirJe Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz FiartJar gayet ehven olup 

( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provah 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provah 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 

tavsiye ,_:deriz. SADIKZADE BİRADERLER 

[•]~~~~'~:~~~~· 

1 lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Sirketinin 

Hal kapına t· J{umaş Fabrikasının i 1 sa';ı::layısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 
~ Zarif 1 
1 Ve Ucuzdur ı 
~ Satış yerleri ~ 
~ Biainci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 1 Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ 
~~~~~~:~~~~~· 
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Gelen Muhacir 
Kardeşler 

İskan müdüriyetinin Sıhhiye 
Vekaletine gönderdiği bir 
istatistikte Romanya ve Bul· 
garisfandan bu sene vilaye· 
timize 1385 ailede 5017 nü· 
fus muhacir gelmiştir. Hepsi 
muvakkaten iskanları temin 
edilmiş ve altışar aybk iaşe 
ve ekim için buğday ve çift-
leri veri1miştir. 

Bu muhacirlerden 2414 dü 
Romanyadan, 2603 ü Bulga· 
gelmiştir. Mnhacir kardeşle
rimiz için önümüzdeki ilkba
harda evler yaptırılarak yer
leştirileceklt: rdir. 

Adliyede 
tayinler 

Denizli müddei umumi 
muavını Rüştü, Kırklareli 

sorğu hakimi Hayri, Kozan 
mahkemesi aza mu avını 
Demir ve Kırkağaç müddei 
umumi muavini Nadir yeni 
ihdas edilen müddei umumi 
muavinliklerini, birinci hukuk 
mahkemesi azasından Ali 
Riza, 70 lira maaşla terfian 
Erzurum hukuk mahkemesi 
reisliğine, İzmir hakim nam· 
zedlerinden Makbule Balıke· 
sir bakim muavinliğine, 

Suada Mersin sorğu hakim-
liğine, Muhiddin ' Fethiye 
sorğu hakimliğine, Eşref 
Avni Mersin icra memurlu
ğuna, Muhsin Goksun sorğu 
hakimliğine, Bodrum sorğu 
hakimliğine Saib terfian tayin 
'dilmişlerdir. 

RADYO 
Bugünkü İstanbu_l 

programı 

Öğleyin: 12,30-14 plakla 
halk şarkıları, haberler, hafif 
musiki akşam: 18,30 dans 
musikisi, 29,30 sihhi konfe
rans, 20 rifat ve arkadaşları 
20,30 Safiye ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi 21 
Stüdyo orkestresi, 22 ajans 
ve borsa haberleri. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi Fi at 
9618 

53 
2678 
125 

29 
64 
7 

177 

Üzüm 9-22,50 
incir :ıo-ıo 
Buğday 6-6,74 
Bakla 4,75·475 
Nohud 5,75-575 
Kum darı 4,75-475 
Pamuk Ba. 50-50 
Palamu Ken 260-270 

Kıymetli 
hediye 

Kıymetli sanatkarlarımızan 
yaptıkları dünyanın her tara· 
fında yüksek bir mevki tutan 
Kütahya Çinilerinin çeşidini 
hükômet caddesiilde Şemsi 
Hakikat ucuzluk sergisi 
getirtmiştir. Dostlarına az 
para ile kıymetli hediye 
gönderrnek evlerine iftihar 
ve zevkle kullanmak isteyen
lere Halkın Sesi de tavsiye 
eder. 

ispanyaya 5000 Alman 
askeri gönderildi · 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-

R usy anın İspanyaya 2'Öndereceği harb ge
mileri için hükômetimizden müsaade istedi 

~~~~=-~~~~~~~~~oo .. oo~~~--~~~~~~~~~~ 

Hitler Avrupa nizamına 
mevdan okuyor 

etmektedir. lngiliz gazeteleri ı 
bu hadise dolayisile Hitleri 
Avrupaya meydan okumakla 
ittiham etmektedir. 

çireceğini haber vermiştir. 
Bu haber Londraya akset
miştir. 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

ispanyada son vaziyet su,. 

1 spanyadaki askeri hareketler olduğu yerde sayıyor;0,,es 
gos kuvvetleri, Madrid şehrini ikiye ayıran Mao:ı geçe

nehrine gelip dayandılar. Hatta nehrin birkaç yerden kaıtlı
rek Üniversite mahallesine de girdiler. Fakat orada ·odeO 
lar. Ne Madrid hükômetinin Burgos kuvvetlerini ye~:rioİO 
atması için yaptığı teşebbüs, ne de Burgos asker ,oıe• 
Madrid'i ele geçirmek için giriştiği hareket netice kf:ada' 
miştir. Her iki taraf da diğerine karşı havadan ve ı'raratl 
ateş yağdırıyor. Ancak ispanya etrafındaki miletd~ IJ· 
ihtilafı gün geçtikçe daha had bir safhaya girmekte ırdıJaf· 

b k• f ·tan• manya, ltalya ve bazı devletler, Burgos ü ume ıoı dırlaf· 

D iğer devletler de Madrid hükumetini tanım~kt•ol•flol 
Burgos hükfımeni Madrid hükumetinin bazı hIIl• iştir· 

ve bu arada Barselonayı abloka etmeğe karar v.e~ın gir 
k b ı . S t ·1erıoııı Barselonayı abloka etme u ımana ovye gemı taoııı-

melerini menetmek demektir. Halbuki abloka ancak~ ıı09" 
mış bir hükumet tarafından yapılabilir. Ve kanunı 0

5 
bl

için ablokamn müessir olması lazımdır. Sovyetler Bu~o deııi• 
kfımetini tanımadıkları ğibi, bu hükômetin elindekı i şe· 
kuvvetleri de ablokayı müessir ve binaenaleyh kan:ı:t<•1' · 
kılde tatbika müsaid değildir. Müessir olmayan a dol•' 
"kağıd ablokası,, derler ki bu yüzden çıkan ihtilafl~~uştııt•' 
yısiyle, on dokuzuncu asırda birçok muharebeler 0 daP eP 

Herhalde lspaiıya meselesi Avrupa sulhu bakunı17 t 
tehlikeli bir mesele olmakta devam ediyor. cı 

Istabul 2 (Husui) - lgpan
panyada aşi kuvvetlerin son 
ve mühim taarruzları hükfı
metçi kuvvetlerin mukavemeti 
karşısında akim kalmıştır. 
Madrid muhasaradan kurtul
mak üzeredir . Almanyanın 

asilere yardım için 5000 
kişi gönderdiği haberi tahkik 

Sovyet Rusya, ispanya har· 
bı münasebetile hükfımetimi
ze müracaat ederek donan
masını ispanya sularına gön
d : rmek için boğazlardan ge-

lstanbul, 2 (Hususi) -
Rusya harb gemilerinin is
panya sularına gitmek f.zere 
boğazlardan geçeceği hak
kındaki haber tekzib edil
mektedir. 

POLIT~ 
oooooooooooooooooooooooocooooooooooooocooooOO e 
Dünyanın en 1 Hususi idat 

mel'un cinilerl ~ütekaüd ~~ : 
-Baş tarafı 2 inci sayfada- Oksüzlerin aylık~ 

0
11111 

Yugoslavya, Romanya ve 
Yunanistan silahlanıyorlar 
Istanbul 2 (Hususi) - Yugoslovya, Romanya, Yunanistan 

ve İtalya hükumetleri, Çekoslavakya'da Skoda silah ve mü
himmat fabrikalarına müthiş miktarda harb levazımı sipariş 
etmişlerdir. 

0000;;;;;;;;;;;::;:===========-~-

jln2iliz - ltalyan 
anlaşması 

- Baş tarafı 1 incide -
8 milyon süngülü bir ordu· 
dan koparıp veriyor; bir Ak
deniz pakta hakkmda imalar-

A r jan tin cumhurreisi sulhtan 
da bulunnyor; ancak bu ima
larda, Akdenizin ltalya için 
hayati bir manası olduğunu, 
logiJtere için ise, sadece bir bahsediyor 

Boynes Ayres 2 (A.A) - Arjantin cumhurreisi Ruzvelt 
şerefine verdiği ziyafette bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

- Amerika devle'"ler arasında hukuk müsavatının, hakem 
usulünün, muahedelere riayetin, milletler arasındaki müna
sebatta hüsnü niyetin ve her türlü futuhat fikrinden fera
tın birer hakikat olmasını 2'Örmek aı zusundadır. 

00 

Japonya faşistlerle anlaştı 
fakat faşist olmıyacak 

Tokyo 2 (A.A) 1 Harbiye bakanının verdiği izahattan 
sonra bir meb'us Almanya-Japonya~anlaşmasınm istemiyerek 
Japonyaya faşıs fikrinin girmesini , kolaylaştırması ~ihtimali 
olup olmadığını sormuştur. Bu meb \ısa cevap veren başba-
kan Hirda ne Almanya ile yapılan anlaşmanın ne de ltalya 
ile anlaşm~nın devletin dahili işlari üzerinde her hangi hif 
teysir yapması ihtimali olmadığını bildirmiştir~ ---- - - -----.. _____ ....._ ___ _ ,,. -
Köylünün r.~.-ahı içın kanun 

layihası 
Ankara, 2 (Hususi) - Hükümet köylüyü tam refaha ka

vuşturacak bir kanun layihası hazırlamaktadır. Bu kanunla 
topraksız köylüye toprak, sermaye ve ziraat makineleri ile 
her türlü ziraat vasıtaları temin edilecek ve köylü oorçtan 
kurtarılacaktır. 

Çelik fabrikası mukavelesi 
imza edildi .. 

lstanbul 2 (Hususi) - Karabökte inşa edilecek çelik fab· 
rikası için yapılan müzakı:!reler neticelenmiş ve lktisad Ve
kili Celal Bayar'la inşaatı yapacak lngiliz sermayedar gu · 
rubu mümessili Mister Makenzi arasında mukavele bugün 
imza edilmiştir. 

Son anlaşma Üzerine Çin 
Japonvayı orotesto etti 

Londra 2 - Çin hükômeti Alman - Japon anlaşmasını 
protesto etmiştir. Alman - Japon anlaşmasınm gizli madde· 
lerinde Çin topraklarına gösterilen iştihadan korkulmakta 
ve Çin hükômetlnin menfaatlerine dokunulmasmdan end:şe 
edilmektedir. 

Nankin hükômeti 
temenni etmektedir. 

Çin menfaatlerine dokunulmamasını 

çok yollarından bir tanesini 
ifade ettiğini kaydediyor. 

Akdeniz hakkında bir an-
laşmaya varmak arzusunu ta· 
şımakta ı olduğunu söyliyor. 
Lakin aynı zamanda da bu 
denizde boğulmamak için 
milletinin dünya tarihinin da
ha e.şini görmediği bir müca· 
deleye girişmeğe amade ol
duğunu ilave ediyor. 
Habeş anlaşmazlığı esnasm• · 

da Roma ile Londra arasın· 
daki her h mas ta böyle ol
du; şimdi de Akdeniz anlaz
mazlığında gene aynı o!•·---0 r 

-J • 

ltalya yani_~; anİaşılıyar; çün-
J • 

ttü sulh arzularını aşırı bir 
harb jestile yapıyar. lngiltere 
yanlış anlaşıhyor; çünkü, sulh 
arzusu arkasındaki harb ha
ıırlığını pek beUi ~tmiyor. 

İtte bu karşılıkh atışmala
rın neticesinde de, sonradan 
Bl!~&ı.k Uzun uzadıya yapılan 
diplomatik gayretlerle tedri-
can bafifliyen büyük bir ger
ginlik meydena geliyor. 

Fakat bugüne bugün Ro
ma ile Londra arasında Ak
deniz etrafında yapılmakta 

olan münakaşaların gerginli
ğin hafiflemesini veya şiddet· 
lenmesini mucib olub olmıya
cağı meselesi, henüz vuıuh 

kesbetmemiştir. 

Mussolini son nutuklarında 
derhal bir Avrupa harbına 
çevrilecek olan bir akdeniz 
çarpışması ihtimalinin meu • 

cud olmadığmı söyledi. Fakat 
bunu söylemekle ltalya ile 
lngiltere (arasında dostça 
münasebetin tekrar tesis 
edilebileceğini yahud daha 
yıllarca sürmesi ihtimali olan 
rekabete devam edilec ~ ğini 

ifade etmiş olmuyor. 

rikalı ölmuştürr. Vilayet büdçelerine ~o p•- ~ 
Holms darülfunun tah~ili tekaüd sandığı ortaklı oı•oı, 

görmüş bir gençtir. Mektebte yanın ikinci taksit :ı;~;ıeti 1 
iken parasız kalmış. Aarka· geldiğinden dahiliy~ ": edel'l 
daşlarından biri ona acıyarak tekaüd sandığt için ıcs tıt· .~ 
kendisine bir kazan yolu hazırlıklara başlatJ!~ tarib-

1 göstermiştir. Arkadaşı bir Sandığın kuı uldug' k•"I 
sigortanın seyyar komisyon· ten 935 mali yılı so~u;;.,,;re ~ 
cusu idi. Holmsa'da tahsil dar tahakkuk eden. ı~ İll 936 ~ 
esnasında komisyonculuk borçlarının tasfiyesı ıç ıar•~ 
yapmasını ve bu saye de b .. d · d ·• d 6 ° ·ıM t u çesın e yuz e io ı , 
mekteb masrafını çıkarmasını k b 1 d'I b b·sseo .·tı 

. . H ) b a u e ı en u . .• ]er ı• 1 tavsivc etmıştı. o mes u taksitini bütün vıl'-Y~t }'lat~ 
teklifi kabul ettiği için arka- manında ödemişlerdır· ,od~•!) 
daşı onu getirib kendi kum- bazı vilayetler zauıall,,cl•~ d 
panyasına tanıtmıştı. I ap11 '1 t 

Holmes ilk haftalarda on önce de tediye er y ' 
dır. ek ••\~ 

dolar kadar komsiyon alabi- Mühim bir kısuıı P ·d•''ık 
liyordu. Bu kazanç fena bir 1 ı 

1
, 

şey değil :ii. İlk zamanın ace- bii para alan bus~Icsa•ıer k,tt 
miliği geçtikten sonra bu iş mtitekaid, dul ve .. 8yll ~t 
ona haftada yirmi beş dolar nin alacakları ikind 0.~İJI d-1._ 
kadar bir para bırakma baş- ftiaaş ve ikramiyeletJ · ;çif ki 

- .. d ·1 biJıııeSI "'~ lamış ve mektepten çıkınca- gunun e verı e b. ;nd ta e• 
ya kadar bu suretle geçin- b.üt.ün vali.likle~in 1.tde b•' 3 
mişti. aıdı ödedıklerı şek~) işti'· ~ti 

Mek~~j>İeo çıktıktan sonra ket etıoeleri iste•• ~1'i ' 
sigorta komisyoncuıuğuuu Bursa da ı :

1 
.. 

bırakmadı. Yalnız yeni hayat d '4 

arkadaşlarından birişi ona yolcunlJJ• . ltsli 
kolay; para kazanmak ıçi~ k )~ 
ye~i bh· ;:a: öf(relmiştL ayakları ıtJ eıı·'b 

Sigorta ettikleri adamı 0ıs b k 
bir müddet sonra kompan- Bursa - Bir ka1J1Y3,çıl•0 u 
ya olmuş olarak gösterecek değe yuvarlanarak P 01ııı&Jf 
onun namına sigorta üçretini mıştır. Hadise şöyl:., fof1ıi 
alacaklardı.IUzun pilanlardan tur: Ihsan adındakı ~adst1• l' 
sonra bu fikri nıevkii tatbike kamyonetine tiç a~ bİ' -~ 
koydular. alarak hava karardıgı 1oi~~·1 b'ne o I• ~ Sigorta ettikleri bir ada~ rada ziraat mekte ~ b•f ~~t 
mın poliçesını arkadaşının son sür'atle gitmege -~ıtJ~ 

k.. rü cı tilM namına doldurdular. Sonra mıştır. Aptal op yo"e 
o adamın öldüğünü iddia geldikleri sırada kar:O aıs"'j)f 
ederek onun varisleri sıffati- lambaları birdenbire 9 

0
,, ,o 

le parayı aldılar. tür. Bu sırada kartJYdıırd&Jlt) 
Holmes bu usul ile bir ıki sür'atle gittiğinden 

0
,,d 

sene zarfında elliden fazla mak kabil ohnaPlıŞı yıı~'~ 
müşterisini öldürdü ve on)a- bulunan bir hendeğe J 
rın sıgorta üçretlerini aldı. lanmıştır. ~ 
S d 1 d arç' t? igorta ettiği a am a ost Kamyon parça P ~Jtıf'e 
oluyor, onu evine davet edi- muş, içinde bulunao ,,1,1Jtıı yordu. Sonra evde müşteriyi ki rı .l" ı..ı le Basrinin aya a ile. 11 

boğuyor ve cesedini fırında hr. Yaralılar bağırın'; ci~ 
yakarak imha ediyordu. lsmış, seslerini duY8ıı"ıe.r~ 

Bu caninane plan, hayli halk imdada koşuşr:O _:, ıJJ 
kimselerin hayatına nihayet o:JU"' 
verdikten sonra, nihayet Bu aralık müddeiu ,,ıab 
meydana çıktı. Holmes tev- avini de gehniş, y şof1 
kif edildi onun da vücudu hastaneye kaldırılııı•~~r.1' 
imha olundu. nezaret altına abno:J~~edit· 

SON kikat devam etoıe 

Her avlbircok vatandasları~bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pİvanko 

alma'ı unutmayınız. 
biletlerinizi nı~tJ.~ ... 
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