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ON DAKiKA: 
Qrar·ımız kat' idir, şayet konferans akim 
rtlırsa boğazları derhal tahkim edeceğiz 
!-t~bul, 14 - Başbakanımız İsmet İnönünün riyasetinee t~planan kabinede 
~'lİbim kararlar alınmıştır. Bu meyanda, Boğazlar konferansı müzake 
ti akim kaldığı takdirde Boqazları tahkim için karar vermek . üzere 

~.. Millet Meclisinin fevkalade bir içtima& ça2"rılacağı söylenmektedir. 
'~\Is Nadi Cumhurİ)'ette yazdığı ı11akalede, BoğazJar işinin hiziın içinne kadar hayati bir ehenımiycti olduğunu ! 

\t tan sonra diyor ki: << Türk milJeti kendi varlık ve seUınıctine taalluk eden bu işi başarınakiçin heı kesten sala 

~: ~~=~~~~~"""?"» . ooaoocococococooococooccOD 

~ dıpJonıatıa.~~!:üşündüren mesele ismet lnönü Td}'yare ile Ankaraya Döndü ) . l B kadının bü-
ftian ile ltalya Kabine mühi;;;bir toplantı ~Ün serveti 

e'el .. .. k k ~ k çalındı (ı e yuruvece t t • •• Kadın ~tısırdan Mon-
J ıyap ı, on erans a l guç-ıtekarloyagittibirle-

"'~ ... ·A"1ıturya"'iti· sek komitesi geri çekilmesini 
~ ~ dtDJada.,çok bü· istiyorlar. Bu suretle Hitlerin 
ıı..~ er d .. •t. Ll , . ogurmuştur. bundan sonraki enternasyo-

latk lilız gazeteleri nal macerasının ne olacağı 
~ . •aıdan bu hidi· anlaşılmaktadır. Şimdiki he-
. ile .. k 

~ ugraıma ta· defi Dençig serbest şehridir. 
~ ~ Ve taarruza hazırlanmtşhr. 
~ ~ilin, Hitlerin öte. ooc:xxıoocxx:MJO~:xxıoocxx:aoo~x 

. ~ ettjii Avustur· RESiMLi DÜNYA 
~"" •tı~Y•ya ilhakı siya· HADiSELERi 
\~, 

1
• llııt birinci adım Berlin olimpiyat· 
1Yts'f 1 k d b l 'ttıı ı er milştere- arı ya ın a aş ı-

~ .. lıektedirler. Diğer yacak. Berlin olim· 
~ )'k ldiıe Alman _ piyatların meşhur 
\~"' 'ttt'llhtınıda bir kat ve muazzam çam l' La ıra k tamir edilmektedir. ~ ,.'ri ca tır. Yani 
~ ilde daima ltalya Yukarıdaki resim 
l' 1• 1 bu büyük çanın 
~ ~-, L

1
., e ele yürüye-

Q tamirine aid bir 
~ ti.a· cephe alacak· intibaı göstermek· 
l'\ 0~ d?~urmaktadır. tedir. Solda Ame• 
·' ' ılu Adalardan rikadaki muhteşem 
\;~ tı ~L "-lara bir hava binalarıo kubbeleri 
\a~ı. -"ler· 

""ltltıli 1 Yahud vere- stmaye bulutlara 
~. da •ııan haber- deymektedir. 

~ 
111•tleri kuvvet· Fırtınalı ve elek-
llıa}ı· )' •)ettedir. trikli havalarda bu 

tııad11,.1:.. Dan .. çiğ vazi· binaların yıldırım-
llf'lö d dan müteessir ol-

't..aeltt ~gurmakta mamaları için sipe· 
~ . edır. Deyli 

~ e11 D . ri saikalar yapıl· 
• L ançıö me-

otlıa a mışıtr. 
~ ,, ederken di· Yukarıdaki re· 

~ h .. lll)aıı • ıimde bir yıldırım 
~'tl::C-teıe lll Ufa~ı olan dilşmesi ananda 

l 
~ [) r, Mılletler yıldırımın binaya 

),~•:çigdeki yük· ıarar vermeden na-
~ '11 •• 4 

- sıl defedildiği gö-

l~ ... Olii var! rnımektedir. 
··ıc }A Altmda Lizbon-

~ - B' 1 k d 1 f l ar eşi a A mao se irinin 
G~cak dalgası kabul resmine aid 

llllbae ıebep intiba görünmek· 
tedir. 

l .. d k lk vanta kokusu duydu uk orta an a tı ısu koku hırsı-
y arın Akşama Kada!' Herşeyin Yoluna Gi~mesi zın yak':.ını 

Ve Mukavelenin imzalanması Beklenıyor c.:!~!!.r •• !.nncıa 
Istanbul, 14 - Şehrimiz- ı a alllil ! , V ! ull!r tarafın!ın nin pek çoğundan feragat Kabirenin bOyiik Jükı otel· 

de bulunmakta olan başve- 1 hararetle kar•ılanmı•lardır. eylemişlerdir. b · d n.hi bir 
• 7 ,. (erinden irın e mu m 

kil general ismet f, önü ile Başvekilin muvasalatını mü· Tür"iye herhangi bir harb hınızbk vak'aaı olmUf, ıngi· 
AdHye vekili ve dış h.-kan ''""kib icra Vekilleri heyeti vukuunda bitrraf kalmı-; olsa liz a1tlzadeginından Leydi 
vekili Şiikrü Saracoğlu Ata- mUhim bir toplantı yaparak dahi Boğazları kapatabile· Campbellin mllce•berat aaa• 
lürkle yaptıkları uzun bir uzun müddet içtima halinde cektir. dığı açılarak on: bin lngilis 
görüşmeden sonta bugün kalmışhr. icra Vekil- Bugün (dün) öğleden sonra liralık mücevheratı çabnmıt· 
(d . ) ·ı A k )eri heyetinde son siyui va- Montröde yapılan görücmele· tı. Hırsızlığın vuku buldup • 

i.ın tayyare 1 e n araya ziyetlerin gözden geçırildiği Y L d' · • wnl• ol 
döomü•lerdir. ismet lnönünü rin sonunda ihtilaflı sayıla· akıam ey ının fi)'--. • 

Y ve Montröde bulunun murah· üd - Sonu 4 üncüde - - Sonu 4 lüıc e -
haslanmıza yeni tali.11 at ve· 
rildiği tahmin olunmaktadır. 

Ankara 14 - Montröden 
son gelen haberler çok nik· 

' binanedir. lhtiliflı bütün 
noktalar halledimiştir. İngiliz 
murahhasları eski talepleri· 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~~~~~~-0000 

Beledivenin nazarı dikkatine 

Mesken t~arruzd.an masundur 

Iİ;'I ~n bir kariimizden aldığımız mektubu aynen ap• 
L.:.a gıya koyuyoruz : 
" Bu madde ana yasamızın en mühim ve en esaılı mad· 

delerinden biridir. Buna muhalif her kim hareket ede11e 
mes'uldür. En ağır cezalar verilir. 

Bugün sabah saat yedi raddelerind~ bir belediye mumuru 
kendi dıvarımın üstüne çıkarak hanemi tarassud ediyordu. 
iç donuyle yatağımdan kalkarak halaya gideceğim sırada 
dlvarımlD üstünde bir memurun ayakta dineldiiini g6rllnce 
olduğum yerde şaşaladım kaldım. Ve çoluk çocupmun ve 
ailemin açık saçık avluda bulunmalanndan da çok mllteu· 
ıir oldum ve o memura: 

- Bay orada ne arayorsun? 
Diye sordum Mütehikkimane bir tavurla: 
- Sana ne? .. 
Dedi. Ben de: 
- Bana mı ne, senin benim evime bakmağa ne bakın var. 

Şayed benden bir şüpheniz varsa Mnddiumumiden usalea 
bir ilmü haber ahr ve evime gelirsiniz, şayet kapımı açmaz· 
sam o zaman dıvardan aıabilirsioizJ 

Dedim. O z.aman : 
- Hayır biz et kaçakcısın1n evine bakıyoruz diye bana 

sudan bir cevab vererek dıvardan indi ve gitti. Bu hldiıe· 
yi gazetenize yazıyorum alikadar makamların naun dikka· 
tini celbetmenizi çok büyük aayğılarımla diler ve aile 
yuvamın bayle damdan düştülerden vikayesini ve emsaline 
suim sal teşkil etmiyecek bir derecede o memuuın teczi· 
ye ettirilmesini isterim. 

Balhkuyuda Hacı Ali efendi caddesinde 171 numarada 
Manisalı manav Is mail 

Şarbayın da bu iıten bizim kadar mllteeaıir olacafı mu· 
hakkaktır. Nazarı dikkatini celbedenz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
• • 

-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 18 - Yazan: EROL TEKiN 

Esat, Mum gibi sarararak titremeğe başladı 
- San'at ölmüttür. De- ı Lanet .... Hepinize sizin gibi 

mek sevilen bir şey de öle- ı mahlukların hepsine lanet .. 
biliyor yani terkediliyor. Şu Daha fazla söyliyecekti. 
halde ben hali bir olilnün Ellerini sinirlerinin bütün 
arkasından koşmaktayım. kuvvetiyle gererek ~ağırıyQr-

- Bunları sana kim yaz- du. Fakat sesi kısıldı. Bo-
dmyor Esat?. ğazı tıkanır gibi oldu. Hiç 

Esat dudaklarını kıstı: bir şey söyliyemedi. 
- Demek bilmiyorsun .. 

Yazık. 
- Hayır hayır Esat. Bili· 

yorum fakat kabul etmek 
istemiyorum. 

- Neyi? 
- Darılacaksın, Bunu da-

ha şimdiden anlayorum. La
kin ne yeopayım ki kendimi 
zaptedemiyorum. Söyle Esat 
darılmıyacaksın değil mi?. 

- Bak her zamanki gibi 
susuyorsun. Neden böyle?. 

- Söyle bakalım. 
- Şimdi yazdığın roman-

lar hep senin için diyorsun?. 
Kabul ediyorum. Ya öbürle
rini kimin için yazdın?, 

Esat mum gibi sarararak 
titremeğe başladı. Omuzları 
öne düştü. Nevin korktu: 

- Ne oldun, ne oldun .. 
Dedi. Esadın yüzünü ok

şam~k istedi. Fakat sert bir 
el onun ellerini itti: 

- Bırak... Bırak beni. 
Sonra bir ıes yavaş yavaş 

yükselmeğe başladı: 
- Siz... sizler zaten hep 

böylesiniz. Hayatın hiçlikle· 
riyle alay etmek istersiniz. 
Kadın .. Kadın ... Artık ondan 
iğreniyorum. Onlardan bir 
yıllndan kaçar gibi kaçıyo· 

rum. "l alnız bırakın beni... 
Yalnız bırakın b~ni tabia
tın diti mahlukları.. Zehirli 
iğnelerinizi başkalarına so
kun. Bir dakika olsun beni 
yalnız bırakın.. Oh.. Hayır 
hayır... Siz... sizler hayatın 
içinde birer parazitsiniz. Ha
yata, aşka kanmamış bir ru· 
hu öldürdükten sonra kefe-
nini çalacak kadar canisiniz .. 

Nevinin gözleri doldu. 
Hıçkırıklarını zaptedemiyerek 
kana kana ağladı. Her tara
fı titreyordu. Başını onun 
göğsüne yavaşça dayadı. 
Nemli gözlerini kaldırarak 

Esadın gözlerine baktı; 

- Affet .. Affet beni Esat. 
~onra başını rahat bir yer 

buluncaya kadar göğsünde 
gezdirdi. Yanaklarından dam
layan yaşı silmedi bile.. Ya
Yaş yavaş gözleri kapalı an· 
latmağa başladı: 

- En.. En ince, hassas 
bir yerimden beni yaraladın 

Esat. Büyük Ümitlerle, ihti
raslarla içimde kıskançlıkla 

sakladığıw tatlı genç kızlık 
hülyalarımı bir tek sözle 
parçaladın. Ağlayorum işte 
Esat.. Kime mi?. Hayır sana 
değil.. Hiç bilmediğim bir 
feye ağlayorum. Kalbimde 
şimdiye kadar anlayamadı

ğım bir hissin varlığını bu 
dakikalarda duyuyorum ve 
işte onun bana verdiği tatlı 
acı, bu göz yaşlarımı dök
türüyor. 

Affet beni Esat. 
Dudakları kurumuştu, yut

kundu: 
- Evet belki bu dakika

larda seni çok üzdüm. Bel
kide bilmediğim bir yarana 
dokundum. Fakat bu anda 
beni hırpalayacak ne vardı 
Esat. Benim bu halim sana 
bir zevk mi veriyor?. Aşkın 
o koyu karanlığında gözleri
mi kapayarak kucağına atıl
dığım gece... Oh o gece 
ne kadar sarhoştum. 

( Arkası var) 
----~ -------- t:=::J-----------

Italya kralı 

Tourağııı ve 
suyun tesiri ! 

Nevyorkta yerleşmiş ve 
oldukça para kazanmış bir 
Fransız ressam, Maren Mari, 
Okyanosu küçük bir sefine 
ile yalnız başına geçmek te· 
ıebbüsüne girişmiştir. 

Ressamın Okyanosu geç
mek için kullandığı sefine 
13 metre boy ve 3,5 metre 
genişliğinde bir motördür. 
Makinesi saatta 5 litre ben
zin vakar. 

Bu küçük motörde ressam
dan başka hiç bir · kimse 
yoktur ve ressamın maksadı 
1937 Paris sergisine işti-
raktir! 

Herif, Amerikada yaşadık
ça toprak ve suyun tesiri 
altında kalmaktan kendisini 
kurtarmadan tam akılh ol
muş demektir ! 

Taksitle hauis 
cezazı ! .. 

Nevyorkta yeni bir katar 
ittihaz edilmiştir : 

Bazı cezaların taksite rabtı! 
Olur mu?. Evet belki Av· 

rupada olmaz, fakat Ame
rikada neden olmasın 1 Maa
mafih bu usül, insani bir 
usüldür. 

Amerika memleketlerinde 
iki günden iki aya kadar 
olan hapis cezaları günleri 
sabahtan gecenin on ikisine 
kadar olmak üzera her Pa
zar günü infaz edilmektedir. 
Mesali 25 güne mahkum 
ediler bir adam 25 hafta 
Pazar günlerini hapishanede 
geçirecektir. 

Bu usulün iyiliği çoktur: 
Gündelikçi ve maaşlı kimse
ler, gayri ihtiyari bir hata 
ve saire yüzünden kanunun 
pençesine düştüğü zaman 
iş ve gücünden mahrum ol
maktan kurtulmaktadır. 

Yapılan istatistikler böy
le küçük suçlulardan do
layı az müddet mahkum 
olarak hapis edilenlerin 
hapisten çıktıktan sonra iş 
bulmakta müşkilata uğradık· 
!arını ve bir kızmınında işsiz
lik yüzünden daha büyük 
suçlara sürı1klendiklerini gös· 
termiştir. 

AdJi cezadan maksadın 
terbiye ve teshib olmasına 
göre küçük suçluların ceza
lanöırılmasında böyle bir 
usule ihtiyaç büyüktü ! 

• - - · 1 Tütün yerine 
Aynı zamanda Kıbrıs kralıdır. Puroyal<ağıtkullanmış 

Silahsız bir orduyu yedi 1 Habeş imparatoru ikinci Vik· Amerika zabıtası çok ga· j 
ayda mağlfıb ettikten sonra, tor Amanoel Kıbrıs kralıdır i rip ve emsalsiz bir sahtekar- ' 
İzonzo kahramanları Habeş da! lık ile karşılaşmıştır. Adı 1 
zaferini de tarihlerine kay- Amma .. Kıbrıs asırlarden yamanlardan biri veya bir 
dettiler ve Krallarına 0 Ha- beri birçok devletlerin işgali kaçı Nevyork piyassasına 
beşistan İmparatoru ,, unva- altından geçmiş ve Türklerin mükemmel, yaldızlı purolar 
nını babşettiler. asırlarca işgali altında kalmış çıkarmış. Satışı en çok olan 

Bu unvan henüz büyük ve epeyi zamandanberi logil- gazetelere fevkalade nazarı 
devletler tarafından tasdik terenin işğali altında imiş. kikkati celp ilanlar verilmiş 
edilmiş değildir, belkide Bunuu ne ehemmiyeti olur, ve .. Purolar büyük bir tehal-
edilmiyecektir. Fakat, ne iş kuru unvanla iftihara kal- lül<le kapışılmış. 
zararı var.. dıktan sonra. Fakat .. puroyu alanlardan 

San Remo cumuriyeti ....-..~ zabıtaya koşanlar pek çok 
tasdik etti ya, iş rabet kes· Loyd Corcun kırdığı olmuş. Çünkü adı yamanlar 
betti demektir! San Remo bu puroların yaprak tütün 

cumuriyeti cihanın en küçük 
bir cumuriyetidir ve bizim 
Bornova bu cnmuriyetten 
büyüktür! 

Esesen iş kuru unvana gel· 
dikten sonra, hali tahtsız, 
servetsiz ve perisan bir su
rette Avrupada dolaşan 
Habsburğlarm son varası 

olan Arşiduk Otto hali ve 
hala Küdüs kralıdır ! 

Ve işin daha garibi şu
dur ki ltalya kralı, yeni 

pot yerine rengi tütüne benze-
Loyd Corc, çok sevdiği tilmiş kiğad ile yapmışlar. 

bir ahpabmın oğlu ile görü- Amerikalılık kolay şey mi? 
şüyormuş, kendisine sormuş: Herif' işi yapınca böyle ya-
' - Hali o kızla nişanlı par. 
mısın delikanlı? 

- Hayıd diye cavap al-
mış. 

Loyt Carc memnun olmuş: 
- İyi ki bu iş oldu, de

miş, ben kızı hiç beğenme

miştim. Nişanı nasıl bozdun. 
- Evlendim ... j 

Satılık arsa 
Karantina İskele yokuşun

da Komser Dilaver sokağında 
bir evlik arsa elverişli bir 
fiatle satılıktır. Taliplerin 
gazetemiz baş mürettibi Bay 
Raufa müracaat etsinler. 

Orta mekteb ve Liselere alına-ı DÜNY AD 
cak yatı talebesi INeler oluY 

Musabaka imti- 1000 yolcu alıı~ 
Tayyareler, 

hanı nasıl Olacak Cb~;~c1:'~::~:.:;İD 0 
verdı~ne gore (Avıo• 

~--~~-~~~~---00------~~---------

Dünkü sayıdan devam 
6 - Sınav!ar yapacak 11 - Bakanlıktan gönde-

olan komisyon başkanı usu- rilecek olan soru zarfları 
lüne uyğun olan dilekleri sınav komisyonlarınca ta 
kabul ile şartları taşıyanların lebe önünde tam saat 9 
adlarını ve hüviyetlerini tes- da açılarak talebeye bildiri· 
bit ederek kendilerine fotoğ- lecektir. 
rafit' bir belge ve her hanği 12 - Soruların cevapları 
bir yanlışlığa meydan veril- bu sınavlar için gönderilmiş 
memek üzere bir de sıra olan kağıtlar üzerine yazıla-
ı: umarası verecektir. Bu sıra caktır 

numarası sınava giren tale- 13 _ Sınav kağıtları mü-
benin her türlü işlerinde hürlenmiyeceği gibi hiç bir 
kullanacaktır. Ancak bu fo- suretle de işaretlenmiyecek-
toğrafb belgeyi gösterenler tir 
sınavlara kabul edilecek-
lerdir. 14 - Seçme sınavları şöyle 

yapılacaktır : 
7 - Seçme sınavları her 

lıba Jık merkezinde bulunan A) Soru zarfları açılmadan 
önce komsiyon he(.talebeye lisede, lise bulunmıyan yer· 

lerde ortaokullarda, ortaokul 
bulunmıyan yerlerde Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. 

bir kağıt dağıdacaktır. Müs
veddelik~ kağıt kullanılmıya
caktır. Yalnız riyaziye sınavı 
için müsveddelik kağıt veri· 
le bilir. 8 - Seçme soruları her 

sınıf için ayrı ayrı olmak 
üzere bakanlıktan gönerile
cektir. 

B) Her talebe, kendi ka
ğıdının sağ köşesindeki yere 
adını, sıra numarasını, sınava 9 - Sınav komisyonları: 

Okullarda okul direktörü· girdiği okulun adını, sınıfını 
nün, kültür dayralarında kül- yazdıktan sonra komisyonun 
tür direktörlerinin başkanlığı bakımı altında kapayıp ya-
altında üç öğretmenden . te- pıştıracaktır. 
şek kül edecektir. Lise ve C) Kağıtların köşelerinin 
ortaokul bulunmayan ilbay- her talebe tarafından yapıt· 
lıkta ilkokul öğretmenleri ve tırıldığı belli olduktan sonra 
ya ilkokul ispekterleri komis- saptanmış olan saata zarf 
yonlara alınır, Komisyon baş- başkan tarafından açılacak 
kanı gerekli görürse komis- ve sorulan komisyon üyesin· 
yon üyelerini çoğaltabilecek- den biri tarafından tahtaya 
rir. ' yazılacaktır. 

10 - Seçme smavlan D) Talebeye dikte ettirile-
(Türkçe-Edebiyat), (Riyaziye) cek soru çıkarsa tahtaya 
(Tarih- Coğrafya) derslerin· yazılmayıp doğrudan doğruya 
den ve yazılı olarak yapıla· talebeye yazdırılacaktır. 
caktır. (Sonu Yarın) 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOC>oooooooooooooooooooo 

Milyonluk piyango kazanan 
Lionlu hanimal ortadan 

kayboldu! 
Geçenlerde at koşularında f 

büyük bir milyonluk ikrami
yeyi Lion garında hamallık 
eden Şarl Prinyc isminde 
birisinin kazandığı yuılmıştı. 

Büyük ikramiye kazanan 1 

bahtiyarlar etrafında bir sürü 
n . şriyat yapılır, bu adetf r. 
Fakat bu bahtiyar hamal 
etraftaki dedi, lcoduların 
mahiyeti büsbütün başkadır. 
Çün1'ü adamcağız esrarengiz 
bir surette kaybolmuştur 1 

Bir cinayete mi kurban 
gitti? 

Her hangi bir sebep altın· 
da firar mı etti? 

Yoksa... Aklını kaybedip 
başını alarak meçhul diyar
lara mı gitti? 

Şimdilik bu suallerin hiç 
birisine cevap vermek müm
kün değildir. 

Büyük ikramiyenin 3857 
numaraya isabet ettiği ma
lum. Fakat bunda meçhul 
olan bir nokta var: Lion garı 
hamala bu biletin hakikaten 
hamili miydi? 

Bu hususta da şüphe vardı. 
Vakıa, ilk anda kendisini 
tebrik eden bir gazeteciye 
sabık hamal: 

- Altı çocuğum vardır; 

bu para da tam vaktında 
geldi. Bu milyonu ne mi ya· 
pacağım? Birkaç gün daha 
işime devam edeceğim. Gar 
hamalları taavün sandığına 

bir miktar teberruda bulu-
nacağım. Bundan sonra bir 
kır evi alarak istirahata çe· 
kileceğim ve çocuklarımı ye· 
tişdirmeğe çahşacağım. De
miştir. 

Fakat aradan bir kaç gün 
geçtiği halde hamalın milyo
nu aldığı görülmemiştir. Ve · 
nihayet herif esrarengiz su· 
rette kaybolmuştur. 

Hamalın kaybolması bir 
sürü tah.ninlere meydan ver
miştir. Karısına müracaat 
edilince, karısı : 

- Ben zaten bu biletin 
rengini bile bilmiyordum. 
Kendisine sorduğum vakit 
biletin bilmem nerede mer· 
bun olduğunu söyledi. Ben 
kendi kendime tahkikat yap
tım. Bilet birisinde merhun 
imiı, 'fakat bu adam da bileti 
bir bJlnkaya vermiş. Fakat 
banka telefonla bu gibi hu
susata cevab veremiyeceğini 
söyledi. 

Hamala birşeyler çarptı, 
fakat çarpan nedir? Bılen 

uille) ismi verilen bir. 
tayyareler, bin kişi . 
edecek şeki~de imal elli 
muş, ve ilk tecrübeler 
vaffakiyetli netic .. (er •;_ 

Bu tayyarelerin mili • 
harplerde büyük rollerl 
cağı söylenmektedir. 

Cemiyeti Ak"aıtl 
iki murahhas konut 
- imparatorlar impar' i 

İtalyayı mağlup etmek 
750 milyon istiyor. Bu d 
52 devlete taksim e ? 
devlet başına ne dnıer 

Eline bir kalem aldı, 
saba başladı, derken d~L 

- Kabili taksim deı"': 
- Artık Habeşistan dl 

bili taksim değil.· 

İyileşemez .. ,, 
Büyük harte bac•f10 

yaralanıyor. Kötürüm _olu 
Doktorlar rapor veri 
Bundan böyle yiirDY 
iyileşemez. 

Harpmalôlleri 
"laoı kaydoluyo, aylık bag G 

Seneler geçiyor .. 
hafta bu harb maliılU o· 
rete bir istida variyor, 
ki: Ben artık iyileıtiaı 
yebiliyorum, bini 
defterinden çıkarınılt • 
mı da kesiniz .•. 

Fakat buna iaıkiD 
• i)jJI• 

miyor. Adamın aıc L 
kere geçmiı. lyileıaıe; 
kere resmen iyileımeı 
ler, iyilettiğini kab~LIA 
yorlar, aylığını alaas--
vam edecek. 

Hayır, bu vak• 
da ceryan etmiyor, f t 
oldu .. 

Pırıl PırıJ ... 
Paristeki Longcballl~ 

cesinde bir şapkacı Y P 
moda yaptı: Fosforlu';. 
Gece kalabalık araııo 
zel bir kadının b•r 
güzel şakka pırıl pırı 
yordu. "V 

Bir gece sonr• 
kızar kulübü " nilD dl 11 
resinde üç genç k1~09fo 
çücük ayaklannd• ltı 
iskarpnıler görüldil, 

1 
,b) 

çük ayak pırıl pırıl ~ . 
du. de 

Şimdi ay ışığıod• _, 
girmek için fosforlu 

1 
pıt' 

lar yapılacakmış: Pırı ... .ıı .. 
yok. Bir kısım, b•ıd• 6 
bileti olmadığı b• • b 
düğünü söylüyorl•'~,çtt 
için de utanarak b't ~ 
iddia ediyorla~; 1 

1
fl 

bir cinayete ibtım• 
tedir. ;d_i; 

"Bu bilet bamabJI 
şideden evvel ııkı~~ 
bu bileti bir ark• r• 
hin ederek biraz pacli"''' 
tır. Mil)·on isabet ebiP J' 
bilete büsbütün 11 ..,,ı. 
isteyenler zavallı b• 
ettiJer" diyorlar. d .., 

Bir kısım da • • r•f! 
sevinçle delirerek ,,-
almadan batını alil' 
kaçtığını saoıyorJat~,_., 

Zavallı hamal.. _fd ... r...tını yük taşım•I dl"' 
iken milyonlar keO 
isteyordu?. 



Doktor 

M. Şevki Uğur 
~ Dahili hastalıklar mütehassısı 
.. ~,anın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

saat d ... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 
\ itceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
~-trıebanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu-
~ t.!•sında 36 numaralı muayenehanesinda. 
~fer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

lalıklan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] 
·~~~!~~:~~~~~ 

)t 

lımir ;!ı~.~~!~ucatı 1 
flalkapınar Kumaş Fabrikasının 1 

S Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : i 
ağ lam ~ 

Zarif , ~ 

'..u.aı.- 15 Temmur 
~- ~------·----------------~ 

ı S. F rit Eczacıbaşı 
I SULFATO KOMPRİM LERİ « « 

En son ~ulfatodan )'apılnııştır = 
Hazmı kolay tesiri B 

çabuk ve kat'i. 
Şekerli şekersiz ola· .JJ 

rek muhtelif zarif '\'\ 
ambalajlıdır. f< 

~~»~:~*~~~*~**: 

~!~~~~~ sin~?3 İ 
Bu gün " 

Sevginin Sesi En iyi neticeyi ~ 
F E R 1 T U Jean Kiepoura - Martha Eggerth ve Avrupanın iki 

meşhur komiği Paul Hörbiger • Paul Kemp 

Sulf a to kon1pri- ~ ~ 
melerikullanmak ~ Duhuliye 20 kuruştur. ~ 

la ahrısınız. te 3,30 - 5 - t,30 - 8 - 9,30 .. 

Markaya dikkat :~~~:w:~~~:n;:,,:n~v:~:w:~~~~ 
l\'lerkez depo: Hükumet caddesinde 

Şifa Ecza nesidir 
TOPTAN PERAKENDE 

Ve Ucuzdur 1 "'~*~* *********,.***" 
~~f Satış yerleri ~ ~ T O R >+ 

,: kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A . Ş. ~ ~ tt 
l<emaJeddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu :;' ~ A. e al onay ~ 
~~~~~~~~~ ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın » 

L~Von otobüs ve otomobil ~ hastalıklar mütehassısı ~ 'llb •' ~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-
Yq lerınin nazarı dikkatine « da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat s den 
l>tırrını· l kl· d ·ı " t akşam saat 6 ya kadar hastnlartm kabul eder. . () z <ayna <lr an şı <ave M" d h t ı 1 ıA ı · ., +c uracaat e en as a ar"' yapı ması azımge ea saır 

~~'l 
tttitiı ~paport tarafından büyük bir kıymetle Avrupa~ 

\ ıı lllış olan ve " Goo Divear ,, usulile mücehhez 
~;on sistem kaynak makinesini dükkanımıüa getirdik. 

l~ llak makinesile atelyemizde tamir edilen tayyare, 
.~:~otobüs, otomolil lastikleri belediye su hortumları 

i e>I elbiseleri ve kavuçuktan mamul bil'umum eşya 
~'tı~ta lltak yapılmaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak-

''-.: Para iade edilir. 
\..ı~il ~~ ~e.vcn muhterem müşterilerimizin tecrübeleri 
\"'lliltl a!ıd.ır. İsmetpaşa bulvarında ütücüler sokak No. 

1 lastık kaynak atelyesi : Ali Uğur 

''~ . içenler bilirler 
~i ~llt?.i, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

I +( tahlilat ve mikroskopik _?Juayenelcri ile veremli basta- .. 
« lara yapılmasına cevaz gorülen Puomotor ks muayene· 
« sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f. 
:,.: 
~:v::w;:w:~~:>$ 

° Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Lele ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşır! rı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyaı lığını muhafafa eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir ı enk almak
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv· 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividierden bin kat 
daba iyidir. Bu çivid ikramiyeli olub senede iki defe zengin 
eşya piyangosu vardır. Her on küçük kiğıd iç n bir bilet 
alırsınız. Bıletler ve ikramiyeler depomuzda verilir. 

9 Eylfıl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
l{emeraltında Hükümet karş.sında 

~sam cm 

Dikkat el 

!~~rette korunmasını temin edecek ancak 

'~ Sel, Kabadavı ve Billur 1 

•larıdır. Aydınlılar Okusun 
I~eklanı değil bir hakikat 

- -...ı:=:: •c:= i 

~u·· ~ N TÜRKİYE {~" Menemen 
alıyor ~!llrdunu 

),l&t~'nıiz sütten imal edilen Mene· 
tt~ ll ve halis taban ve şekerden 

\ . ,~r helvasını Menemende Etem 
\~bi t ınız. DöğünJer için baklava ve 
• "!'ll t;tlılarda yapılır. Hariç iço sipa
~'ıtıı •lir. Soktan ve perakende satış 
ı~,t~ llıarkasına dikkat. Menen cad-

~ 1 
•e yoğurdçu Etem Namlı. 

' ._ .. 1 •. t •• b 1 ~ "ar ı ve muş erısı o 
,~~. bir lokanta 
'N~~:•nağa suyu bu- ı i)e birlikte sataJık ve kiralık
\'~ b;raJtınıo en işlek tır. fstiyenlerin Kemeraltında 

\ ~~ ır lokantası olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo· "'t lıtaıı bütUn ta- kantası sahibi Bolulu Meh· 
tdevatı ve binası med ustaya baı vursunlar •• 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağını7 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüınü Tükel TC 

oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 
Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrilbe ediniz ... 

~-m~~EtiiiEBEEmttmıam 
@ &166ıln161tlıı ımaoıa~Aıihiıılmbdlı~IMmllııılı~atJrJmn•ıtıııliılb [•] B 
~· ... ın ~ E TAYYARE· TELEFON B 
~ R o k t•• ., m • 31s1 a 
~ eSS&m - e Ora Or ~ j · ~ Bu hafta dahi edib Viktor E ügonun ölmez eseri olup 1 ! Kadri Atam al a Harry Baur tarafından ibda edilen fi 
ı Istanbul ve Münib Güzel Sanallar Akademilerinden::. i Sefiller 1 

ı (i mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı D 1 2 devre 20 . kısım hepsi birden ·= Fuarda Yaptıracağınız : B 
1 ~ PAVVON iNŞAATI •,, Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur B 
G ,,.-~ DEKORASYON r: E SEANSLAR 

41 PLAN - RESiM ~ ~ Her gün 16 - 19,30 Cumartesi ve Pazar gtınleri 
41 ve bilumum tesir: .. ~ kabul eder • m 13 Je başlar. 
dl ADRES - ELHAMRA SINEMASI [!J 
••• q; ••• • l . ı ıı,ısıı •• i ••• EE~EE~iEEZ~ttEEaaaaa 



ahlfe 4 

une 
oazelik 

Yu]~arı Sineklide altı 
kişi bir olup bir 
kadını kirlettiler 

Yukarı Sinekli mahallesin
de çirkin bir vaka olmuştur. 
Sf' rezli Yusuf oğlu Sami, 
yanında da Sadık kızı yirmi 
yaşında Şerife ile gezerken 
önlerine amele Abbas oğlu 
Riza, Mustafa oğlu Hasan 
Talip oğlu Hüseyin, Abdul
lah oğlu Mehmet, Ramazan 
oğlu Recep ve Numan oğlu 
Salih çıkmış ve kadının zor
la namusuna tecavüz etmiş
ierdir. Zabıtaca hepsi tutul
muş ve tahkikata başlanmış· 
tır. 

alkevi 
l{itab Ve Alecmua 

Alıyor 
Evimiz kitapsarayını zen

ginleştirmek için lzmirde ve 
lstanbulda çıkan eski devre 
aid bütün gazete ve dergi
lerin kolJeksiyonlarını satın 
alacağız. Ellerinde bu çeşid 
kolleksiyonları olupta satmak 
istiyeolerin Halkevine baş
vurmalarını rica ederiz. 

- · ~·· 
l{onf erans 'fehir 

Edildi 
Montrö 16 - Konferansın 

bugünkü toplantısı yarına 
tehir edilmiştir. 

lik 
e i den 

Şehit yetimleriyle harb 
malullarının 936 yılına aid 
tütün ikramiyeleri Temmuz.un 
onyedinci gününden itibaren 
Cuma günü saat dokuzdan 
onikiye kadar vilaet mektup
çuluk sr.lonunda komisyon 
tarafından Cuma günü ba
yanlara (kadınlara) Salı günü 
baylara (erkeklere) haftada 
iki defa olmak üzere tevziat 
yapılacağından ellerindeki 
resmi sened :ve maaş kayıd 
suretleriyle bizzat komisyona 
gelmeleri ilan olunr. 

İLAN 
İzmir Avukatlarından Se

liihettin Salihlide Palamut 
tüccarından Asaf oğlu İsmail 
aleyhine üçreti vekaletten 
miitevellit 100 lira alacağının 
tahsili hakkında ikame eyle
diği davadan dolayı İsmail 
namına tasnttur kılınan da
vetiye varakasmın ikametga
hının meçhul bulunduğundan 
bahsile bila tebliğ iade edil
me ı ve mütehhaz karar 
üzerine gazete ile vaki ilana 
resmen muayyen günde is
patı vücud etmediğinden 

hakkında gıyabi karar ve
rilmiş ve hazır bulunan müd
deinin ifadesi dinlendikten 
sonra muhakeme için 16 
temmuz 936 tarihine müsa
dif perşembe gününe ta'Jik 
kılınmış olduğundan yevmi 
mczkiırde saat onda mnhke
meye bizzat "gelmediği veya 
bir veldl göndermediği tak
dirde gıyaben hüküm sadır 
olacağına dair gıyap kararı 
makamın kaim olmak üzere 
ilan olunur. (2174) 

f Hallrıa Suı ' _______ ______-ı, 
FiLOZOFUN KÔŞESI: 

HALK ARASINDA ••• ! 
Muharrir;: Şark Filozofu HIDAYETKEŞfl 

Hitler-Mussolini beyninde Şapkakadar~;~:nceret ı;;;? 
k .A b • • •ı k Erğani Bakır madenlerimiz altınla karışık olan b~ıl d•; as erl ır ıtt l a çoktan .. ~aaliy~te geçti ora· marlardan ufaklık çıl pa~ıı 

yada şımendıfer yapıldı. çıkaverse ozaman •f1111t1• 

---------------------------------------------------··~----------------------------------------------
Bakırlarımız iıabe edilerek fıkır fıkır pişirir, ve t• ' 

Alma niçin pisasaya çıkarılmadı? tatlı yiriz.. . gno 
Ekseri köylerimiz elyevm Bu temennimiz de bır ısıi· 

toprak tencerede yemek pişi- gelecek, olacak! Bundan e k 
--italvan Askeri Heyetleri Müzakerede 

Paris, 14 - Övr gazete
sinin· yazdığına göre Roma~ 
ya gelmiş olan Alman askeri 
heyeti, bazı teknik meseleler 
hakkında İtalyan askeri 
erkanı ile müzakerelerde 
bulunmaktadır. Bir anlaşma 
zemini bulunacağı tahmin 
ediliyor. 

ı ile de Fransız - İtalyan as- ı len son hadiselerin Fransa 
keri itilafnamesi gibi bir iti- ve İngilterenin Avrupa siya- riyor.. Alaska bakmndan niz. Fakat köylünün topr:ıı 
lafname aktedecektir. setinin Büyük Harbdenberi maruul şapka kadar dökme tencersinde susuzluktaPk 0 . çı • 

veya dövme bir tencereyi yanmadan. Ve yeoı .. bo• Roma 14 - Tiribona ga- hemen hemen mutlak dene-
çarşıdan bir liradan aşağı ipotekli tefecilerden ışı bfİ :t:etesine göre Avusturya-Al· cek şekilde icra etmekte 
almak mümkün deği 1. zulmadan oluverse dah• ya manya ittifakı Avrupada oldukları kontrolünü artık 

Bugün bir lira da bir köy olur 1. ., 
0

• yepyeni bir vaziyet ihdas ellerinde tutmamakta olduk-
lünün nazarında bir altın lç Anadoluda para sıf'~o· etmiştir. ltalyanın atisi bakı- Iarını ifade etmekte olduğu 
kadar... Kıymette !. Çünkü dan pazarlarda bile ?18 edtJI 

mından bu ittifakın ehemmi- beyan edilmektedir. 
büyük kapitalistlerin elinde badelesiyle alış verış bit 

İtalya hükumeti, Laval'ın 
Romada imzaladığı mukave
lelerden sonra Fransa - İtal-

yeti çok büyüktür. Almanya Baıı siyasi. mahafil şu fi· 
bankonotlar bağlı bulundukça halkımızın en mübren> 1111sı) 
nedretinden bir lira bir altın ihtiyacının {ak) olsa da (kır I• 
kadar babalı. Fakat gümüş çillerimizle, •çil paralarııJJI~ e 

ve İtalya beynelmilel muade- kirdedir. 
Jeti temin edecektir. Fransa alastikiyetten mah-

ya arasında imza edilmiş 
olan askeri itilafnameleri 
tetkik etmektedir. Almanya 

Paris 14 (A.A) - Muha- rum ve sımsıkı kapalı olan . ıeflO 
para bir mecidiye kadar zi seve seve ve sevıne . te• 

lifler mahafilinde Berlin. Vi- siyasetlerini değiştirmelidir- nufuz !!.. temin edildiğini göroıek 1dell 
yana ve Romada vukua ge- ler. Bu para azlığında ve piya- riz .. , HaJkımızıo berşeY dır• 

--------------------------------------------------------------------oo .. oo---------------~~------------------------------ ça fırlakhğında daha bir ziyada para a ihtiyacı ••:eti: 

Suikasd Maznunlarının Muha
kemesine Yarın Devam 

Edilecek 
Ankara 14 - Reisicumhurumuza karŞ'l komplo hazırla

makla suçlu bulunanlr hakkındaki mahkemeye Perşembe 
günü yeniden başlanacaktır. Nakzen görülecek olan bu da
vanın suçluları Ankara gelmişlerdir. Kaffesi Perşembe günü 
açılacak olan yeni celsede gayri mevkuf olarak hazır bulu-
nacaklardır. · 

e·zim futbolcular Olimpiyat
lara gönderilmiyecekle 

İsanbul, 14 - Olimpiyatlara iştirak etmek üzere hazır
lanmakta olan takımların vaz.iyeti müsaid görülmediğinden 
futbolcuların Berline gönderilmesinden sarfınazar edildiği 

yolundaki haberler teeyyüd eylemiştir. Biuaenaleyh futbol
cularımız Berlin Olimpiyatlarına iştirak etmiyeceklerdir. 

İstanbulda hamallar bi birine 
gird~. 20 kişi yakalandı 

İstanbul 14 - Bugün (dün) Sirkecideki gümrük hamalları 
pay taksimi yüzünden idare heyeti ile aralarında mühim bir 
ihtilaf çıkmış ve 205 hamal idare heyeti odasına kücum 
etmişlerdir. Hadisa çok gürültülü olmuş ve zabıtanın müda
halesini intaç eylemiştir. Polis kuvvetleri hamalları dağıtmış 
ve hadisenin müşevviki olarak 20 kişiyi nazaret altıııa alın
mıştır. Zabıta tahkikata deuam eylemektedir. 

---------~---------------~----------~-oo~-----------------------~~ 

Zecai tedbi lerl 
bu 2ece 
kalkıyor 

Londra 14 (A.A) - hal· 
yaya karp konan zecri ted
birler Çarşamba gecesinden 
sonra kalkacaktır. Ayni 
zamanda bir tecavüz ihtima-
line karşi İn~iltere ile 
Akdenızdeki devletler ara-
sında teati edilen karşılıklı 
yardım teminatıda münkazi 
olacaktır. 

ay Vest 
Ahlak c ' • May Vest sızın bildiğiniz 
gibi sadece sinema yıldızı 
değildir, sinema sahne ve 
alemlerinde zayıfa ve narine 

galebe çalmış bir şişman güzeli 
olmakla beraber, mükemmel 
bir ahlak hocasıdır da! 

işte, kadınlara verdiği na-
sıhatlardan bir kaçı : 

" Genç kalınız, hatta ya
şınızı da hatta mümkünse 
nüfus kayıdlarında küçültü
nüz ! Perhiz yapınız ! Tom-
bulluk, vücudun toparlaklık
ları kadına hiç bir vakit 
zarar vermemiştir. Erkekleri ... 
Fakat mutedil surette sevi· 
niz. Erkekle fazla aşk ve 
alaka, çok yenmiş bir tatlı-

Yeni bir 
formül 

Montrö 14 (A.A) - Bo
ğazlardan harb zamanında 
harb gemilerinin geçmesi 
hususunda bugün öğleden 

sonra muvakkat bir formül 
kabul edilmiştir. Bu forırüle 
göre milletler cemiyetinden 
bir vazife alan harb gemile-
rile Türkiyenin iştirak ettiği 
bir anlaşmanın ifası zımnında 
icab eden harb gemileri 
Bogaz!ard n geçebilecektir. 
Murahhaslar bu hususta hü
küınetlerinden talimat iste
mişlerdir. 

-=-=~--,__.......,=------......,,,==--

n ın mideye verdiği hazımsız-
lık gibi bir tesir yapar. ,, 

May Vest erkeklere de 
şunları tavsiye ediyor : 

" Kendinizi bütün kadm· 
lara scvdirmeğe çalışınız, 

fakat siz hepsini de sevme
yiniz! Kadın, sizin başka 
kadınlar tarafından sevildi
ğinizi ve istenildiğini his-
sederse sizi elden kaçır
mamak için çek f cdakarlık
lar yapar! Bazı bazı sevdi· 
ğiniz kadının tuvalet ihtiyaç
larını genişce düşününüz. Pa
raca ve pusece hasislik çok 
fena neticeler verir! ,, 

Bu nasibatlara bakılırsa, 
May Vest, hayat ve aşk yo· 
lunda çok tecrübe görmüşler 
meyanına geçiyor demektir! 

İneiltere müddet köylümüz bakır ten- Bakır da olsa razıyız .. Ev. de• 
cerede yemek pişiremiyecek! Bunu, sonra tencereyıl(a1· 

Yeniden silahlanma ya 
Başladı 

İktisad Vekilimiz gayrete Şakır şıkn, fıkır fıkır.. ! 
b·ı ek·· 

gelsede şu Erğani bakırından ğıta bilsek, kaynata 1 5fu 
Londra 14 (Radyo} -

Harbiye bütçesine mülhak 
olarag daha 4 milyon liralık 
tahsisat veıilmiştir. Bunun 
850 bin lirası zehirli gaz 
maskesi yapılmasına sarfe
dilecektir. 

piyaçaya bir miktar bakır Şark Filozo fi 
indirse ve Maliye Vekilimiz de HiDAYET KEŞ 

00 
----

~---------------------------------------------- . 
Bir kadının bütün servetı 

Boğazlar 
Konferansı 
-Baştarafı 1 incide

bilecek hiçbir nokta kalma· 
iiığı bildirilmektedir. 

Eğer fevkalade yeni bir 
vaziyet tehaddüs eyleme2Se 
Boğazlar mukavelesinin Cuma 
günü, olmadığı takdirde cu
martesi günü imzalanmasına 
mnhakkak nazarile bakılı-

-Baştarafı 1 ncide
duğu elbise üzerinde bırak
tığı gayet kıymettar broş da 
çalınmıştı. 

Leydi hırsızlığı haber alın-
ca otel müdürünü nezdine 
çağırmış ve nasıl olup ta 
böyle bir lüks otelde bu ka
dar cüretkirane bir sirkat 
yapıldıgından hayret ettiğini 
ve on beş bin İngiliz liralık 
zararını otel idaresine öde-
teceğini söylemiştir. 

Otel idaresi vak'ayı der
hal zabıtaya vehususi detek
tif idarelerine haber vermiş-
tir. Mısır emniyet umumiyesi 

yor. ve İngiliz detektifleri arama-
İstanbui 14 - Montröden dıkları yer bırakmamışlardır. 

şimdi bildirildiğine göre yeni Otelin bütün müstahdemini 
talimatı hamilen lngiliz de- sorgu•·a çekilmişlerdir. Ote-
lege[eri itirazlarınm mühim lin müşterilerinden şüpheli 
kısımlarından vazgeçtikleri olanlar da sıkı takibata ta-
cihetle konferans mesaisı bi tutulmuşlardır. Fakat ça-
sür'atle ilerlemektedir. lınan mücevherattan hiç bir 

Hariciye Vekilimiz Tevfık iz bulunamamıştır. 
Rüştü Aras gazetecilere ye- Leydi Campbell uğradığı 

sirkattan fena halde sıkıldı-
ni beyanatta bulunarak Mon- ğından Mısırı birdenbire 
trö müzakerelerinin yeniden 

terkederek Fransanın cenup 
süratle ilerlediğini mesainin sahillerine gitmiş, burada 
normal bir şekilde devam Montekarlonun meşhur ku-
ettiğini, yarm akşama kadar mar gazinosuna devama baş-
vaziyetin katiyetle tebellür lamıştır. 
etmiş olacağını söylemişt r. Rulet masasnıda hep er-

lstanbul 14 (Özel) - Kon- kekler bulunuyordu. Kadın 
feransın dünkü gün muhtelif olarak yalnız Leydi Caropbell 
milletlerin delelegeleri ara· oynuyordu Bir gece rulet 
sında samimi temaslarla geç- masasında zengin lngiliz ka-
miştir. Dünkü temaslar bir d1D1 oyunun en hararetli bir 
çok itilafları ortadan kaldır- zamanında burnuna gelen 

keskin bir levanta kokusun-
mış ve evvelce bariz bir dan duraklamış ve kokunun 
şekide ortaya çıkmış olan nereden geldiğini araştırmış-
projeli noktalar da halledil- tır. Yanındaki iki oyuncunun 
miş gibidir. ötesinde gayet mükellef bir 

Bu meyanda Türk· Sovyet lngilizin son derece dalgın 
murahhas heyetleri" arasında olarak oynadığını ve anlm-
biç bir noktai nazar farkı daki terleri silmek için men· 
kalmamıştır. dilini Çlkardığıoı görmüştür. 

Fransız delegeleri de lngi- Keskin levanta kokusu bu 
lizlerle Ruslar arasındaki mendilden geliyordu. 
ihtilafları gidermeğe çalış- Leydi Campbell levanta 
mışlardır. kokusunun menşeini tayin 

Eğer beklenilmiyen ve fev· - ettikten soııra salondaki sivil 
kalade bir güçlük çıkmazsa polise işaret ederek yan1Da 
Boğazlar konferansı müsaid çağırmış ve yanındaki oyun-

culardar, üçüncüsünün tevki
bir neticeye doğru ilerlemek· 

fiııi istemiştir. 
tedir. Bütün murahhaslar Taharri memuru kapının 
arasında son günlerin vahim dışarısındaki üniformalı poli-
badiselerile bir kat daha se keyfiyeti bildirmiş, polis 
kıymet olunan anlaşma ar· iÇeri-girmiş ve Leydinin söy-
zusu kendini göstermektedir. lediği adamı polis :idaresine 

davet etmişti~ . iade 
Hararetli oyunu ıç di· 

taciz edilen bu ada0 ~~tte sinin Amerikada e ~dui°
büvük bir fabrikası 0 kifİJI' 
ve hiç bir suretle tev k tte 
icap edecek bir ]13'~i:tit· 
bulunınadığını soyl~ g&· 
Maahaza polis ida.resıne ptıiı 
türülmüştür. Polıs ya ttiO 

"k d" · ıePb-1, tabı atta ken ısıoe 
1 

St•"' 
fabrikatör Mister Çar e5 up•· 
adını veren şahsın A ~ırsıl· 
nın en tehlikeli otel ıs· 
larından biri olduğunu • 
lamı~tır. oı•O 

Eşyası araştırıldı . c:oıP
yol çantasından Leydı ld ,ıss•f 
bellin Kahirede ça ,;ıocl• 
olduğu mücevherat ar çı~' 
bulunan broş meydants ıssO· 
mıştır. Montekarlo P0 .1 ıi1'' 
dürü Leydi Cam_p?eJlıdeıı>İf' 
ret ederek kendısıne 
tir ki: detiıl' 

"Madam tebrik e,_. ı•' 
ıe11oı • 

keskin nazarınız en url•'' 
bıta ve cinayet oıeıı> 
mızı gölgede bıraktı. JJJerıı~ 

Bir şeye çok g•: 
ettik: Montekarlo ku~d~~i11'1 

zinosunun binlerce ııılu buJdıl' 
arasında hırsızı nası 

? eO nuz . ,, beı.O 

Leydi Campbell 
cevap vermiştir: ,,. Jdİ· lW 
"Çok zor birşey degı 5,sd1'' 

nim burnum çok h•~ul•''"~ 
Her türlü levant~ ~o fa d&Jf 
tefrik ederim. Bı.r i: ı•"'j: 
duf?um kokuyu bıçb i11' cJe , 
unutmaın. Nerede d• t1J 
duyduğumu da batırıııı tı1' 
tarım. .,berd• İ' 

K b. d oıüce• • a ıre e or• 1• 
çalındıktan biraz ~o dife ~e-' 
reme girmiştim. Şııı> bir tJ&J' 
dar hiç duymad!gı:tiıı>· de' 
vanta kokusu bı59 el ğl ell kiS' 
nun hırsızın kullaP 

1 

0
Jd&JJ-

ve enfes bir )e'Vaot• i 
nu anlamıştım· d• •~., 

Rulet masasındjdi· ll~~.,ı 
koku burnuma ge)(eşfettı J>ıl' 
delaletı ile hırsızı ıııJJııJ ,,,. 

Zabıta otel bır~1,dıl1 d'e' 
susi hayatını araş ,..,t• ~·· 
man hakikaten ld~' ıl''J1r· 
raklısı olub en 118 ııuH•" 
!ardan levant~Jar ıftıt· ,,~ı 
nı meydana çıkarJJl ıt'e beP 

Hırsızın Jevant• ... e ,e 
-es• ... 

yakayı ele verıao 
olmuştur. 


