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d Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

• Cklıarbiye nezar t' . 1 . . 'd . 1 • . d "k c b' e ı ış erının ı an~ sız ı gın eu ve yu -
ır mak . 1 

•ıııı ve R am ışga eden bir casustan ve bu casu-
hesabı ıısyanın komşklarından bir ecnebi hükumet 

G ~a çalıştığından bahsediyordu. 
t erçı bu d 
ır ara( Yazı a Nikolayeviçin adı yoktu, fakat sa-

arı bun . • d' 1\1 k a ı a e ıyordu. 
.4. • ale B · . lekaa d orı11n gazetesinde intişar etmişti. Fakat 
biye n: r Koçkaviç imzasın ı taşıyordu. Maamafih har
bir dev~ıdrının sağ eli olan genç zabit aleyhinde, öyle 

ır e b.. 1 
G~zete· ' . oy e bir makale yazmak bir cüret idi. 

tı ve harİı·Nıkolayeviçe gösterildiği zaman benzi at
._ B ~ye nazırının yanına girdi ve dedi ki : 

k11•tahfu· oçkoviç, bu köpek hemen asılmalıdır. Bu 
li ıgııı ceza "I~ d 1 . arbiye sı 0 um ea başka bir şey olamaz 

h Yılıaııı il~azırı suç ortağına t~sell i vererek makale
fırsatta asacağını yemin ile temin etti. 

l:&iA DUELLO 
~k 

!!'ibi ı <>lıayevi k b 
le •iikut ç. a ına sığamıyordu. O harbiye nazırı 
h-ıdllcıı0Ya e~ıp fırsat göz,tecekti. Nihayet Koçkoviç

~tç~~"llri tne~::biverdi: Ş· bitleri de gönderdi. Der
•di, N~ hakk ne gıderek orada silah seçti. Bu 

•ltolaye ı. g'kç zabitin idi. Zira tahkir olunan o 
vıç endini iyi nişancılardan sayıyordu. 

Yekun 

.................................. 
• : Snhib, Neş•iyat Am ri ve B •, 

• • • • : l\luharrırı SIRRI ~ ~ LI 
: ld ırc: iz mir- linci R . .,/. u"' • • • (H. c i) \1ath~a<ı ıd ~ .. ı t • • : . 
: Geçmiyen yazı geri verilmez · i 
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4,435,464 
429,360 
750,448 

1,172,120 
322,212 
454,920 
605,490 
655,518 

20,069,340 
67 2 9,599 

5,347.425 
4.849 ,824 

169,200 
7457,310 

12,179,000 
3,604,900 
8,125,420 
9,218,112 

1,659,463 
17 333,329 

7,424,948 
1,042,605 
1,397,058 
1,596,320 
6,822,681 

78,000,000 

262,312,140 
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~fetzedelere E'dılec~k uk 

aui ve • ürat,i yardım mtst• 
lesinin birinci safhası o'.du~u 
muva kl.at cue&li.enltr ibduı 
ikiaci. kati meskcn'cr tosis 

1 de ~on safhayı teş~il edrr. 
1 Muvakkat meşk nl91" 
l Muvakkat meaken m.se· 

lesi ırayct basit bir i ş gıbi 
görüaürse de muvaffakıydle 
halli büyük bir tecrüb ye 
ve tam bir teşkilata Iüıum 

gösterir. Bu meskeni rin 
"zelzeleye karşı., yapılmış 
olması şarttır; çüukü henüı 

1 afdten \..urtulmuş ol:ın n· 
sanların maneviyatı aı cak 
bu sur,tlc t .. tmin edilı;.İş 

olabilir . . 
Bu mesai i e mün' zİ ola· 

rak ahalinın salım bir mııı· 

t 4ka) a nakli - ki bu cıbet 
Türkiyede artık temin edil· 
miş bulurıuyor - icap eder. 
Fakat bu n-ıkil, haddi za· 
tında bir hal sureti olmayıp 
sadece müşkülü tehir ve ta· 
hkt~n ibarettir. Bu gibi ah 
valde alelekser muvakkat 
meskeni sonradan kati mes
ken haline sokmak hatıra 
gelir, ve buna teşebbüs edi· 
lirse de bunda muvaffakı
yt-t mevkiin şartlarına bailı 
olduğandan ekseriya seme 
resiz kalır. işte bundan do· 
layı muvakkat mesken me· 
selesi de büyük bir ehem· 
miyeti haizdır. 

Katt .. meskenler 

IS1Ô111im:mô1111i"11K1mmllr , · ~"' ...... 
ıı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kati meskenler afetin de
recesine ve hasaryede mın · 
takanın coğrafi vüsat ve e · 
heamiyetine göre gayet 
muğlak ve müşkülatlı bir 
mesele arzeder. Pek müte
ne•vi olan bu müşkülit : 

Paris (Radyo) - Fransız maliye nazırının Fransanın 
mali kudretini ve Fransızların fedakarlıkları hakkında be· 
yanatından sonra Hitlerin Fransa ve logiltereyi servetleri
nin kaynağı olan müstemlekelerinden mahrum betmek ve 
iki devleti bir birinden ayırmak için sarf ettiği emeklerin 
boşa gittiğini nihayet Fransanın müttefiklerile birlikte ga
lip geleceğini tebarüz ettiren sözleri iktisadi mahfillerde 
hüsnü suretle kabul ve tefsir edilmiştir. 

Paris (Radyo) - ikinci Mannerhaym hattına yapılan 
en müthiş hucuınlara rağmen en küçük noktasının sarsıl
mayarak düşmana insanca ve mühimmatça pek pahalıya 
oturmağa başlaması bu hattın sağlamlığı hakkında askeri 
muharrirlarin yaptıkları tahminleri tahakkuk ettirmiştir. 

Yeni arazide ilerlemiş olan Kızıl ordunun akla fikre 
sığmayan harp tuzaklarına düşerek pek çok telefat ver
dikleri anlaşılmıştır. 

Pravdaya göre Sovyet 
deniz kuvvetleri 

Moskova - Tas ajansından : Burada çıkan Pravda ga
zetesi milli müdafaa reis vekili muavini Levcenıki imzasile 
bir makale neşrediyor. Bu makalede bilhassıı şunlar söyle
niıor : Son yıllarda filomuz bllyümüştür. Baltık ve Karade
diz filolarımız noksanları yeni gemiler ve denizatıları ile 
tamamlanmıştır. Sovyet Rusyayı şimalden vurmak istiyen
lerin bunu göz önüne almaları lazımdır. Şimal filomuz su
larımız Finlandiya limanı ve Karadeniz gibi açılamayan 
bir vaziyet almıştır. 

Yeni kanaldan neler 
bekleniyor 

Bükreş - Dansik ile Odesayı:birbirine bağlıyacak olan 
kanalın inşaatı nisana kadar tamamlanacaktır. Nisan son
larında bu kanalın açılma töreni yapılacaktır. Almanyanın 
pek büyük önem verdiği bu kanal Buk ve Dinyeper ne
hirlerinden geçecektir. Bu kanal Romanya mahsülatını baş
ka ecnebi toprağına uğratmadan doğruca Almanyaya nakil 
edilebilecekcir. Söylendiğine göre bu savaşta bu kanalın 

ro'ü pek büyiik olacakt:r. 
' 

• 

Holivutta eski artistleri kıs
kançlıktan çıldırtan asri 

Afrodit 
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ELHAMRADA 
iKi ŞAHESER 

1- Tatlı Hayal 
2-Zaza 
Tafsilatı yarınki nüshamızda 

H, - f' ~t; f: 

(De , amı var) 
.............. .. ........... . 
Baş vekilimizin 

lzmirlilere 
Selamı 

A:ıkara - lzmir viliy t 
heyeti buglin Başvekil Dr. 
Refik Saydam tarafından 
kabul ediimiştir. Başvekili
miz, lzmirlilere sevgilerinin 
iblağını emir buyurmuşlar, 
ilk fırsatta lzmire gelecek· 
)erini söylemişler, vilayet 
büdcesi işi için Maliye ye 

Dahiliye vekilleriyle tem•• 
ederek çare arayacak larıııı 
kayd buyurmuşlardır. 

---o,---
Zelzeleler 

Ankara - Dün sabah ı•;t 
5,10 ve 6,30 da Baybııtd ı' 
birbirini takiben iki zelıe e 
vuku bulmuştur. 

Bu zelzeleler neticeıilll 
kasabada üç dıvar yıkı1~1t 
Kızhan ve Tahsin köylerıll"" 

bir er ve üç ah:r ~ökınü 
tür. Diğer köylerden hah-* 
alınamamıştır. İnsanca zayiat 
yoktur. 
Atiııa 29 (Radyo) - Mer 

kezi on iki adada oldufıl 
talımin edilen şiddetli bir 
zelzele, Giridde de hisseıiıl· 
miş ve Kandiyada baıı 
ehemmiyetsiz zararlar yap· 
mıştır. 



Asri Fallar: Salon 
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378 - Geçenlerde bir 
barda ıördiiğün bayan~pek 
botuna ıritti. Fakat ona ya· 
kın elma, ıeni ~engerek yı
lanı ribi sekar. 

37' - Seni-ıece, ııündüz 
dl,inen biri var. Her vıaıt 
eyliiini ·iıtiyor ı. amma ıen 
••• maalesef anlıyamıyonun. 

381 -Itin}yalunı ıire· 
aaktir, sıkılma, çalı9, teşeb
blisle~indon reri ldurma. 

381 - Çok deria dl\şla
•• hele keadini ümidsizliie 
kaptır••· 

38ll- Sana büyük bir 
1eyalaat ıörünllyar,:ve bu 
117abatzbiraz .ıııhmetll re· 
~·caktir 'ama .:•<1nunda se· 
niale •jneticelenecektir. 

313·--Neden;çok~dütü· 
alyoraun, o da seni ayni bis 
ya ayni muhabbetle seviyor. 

3M~- Kırk yaşında b!r 
kadını yirmi• beş yaşında 
balmıyacak isen. onunla sa
kın" yaş meıel"ini kouuşma. 

385 - Koket '·bir. kadına 
karşı kendi)kcndini met ede· 
ce(ine anaeüzdanındaki el · 
li!ik,;plJ)"ll~•<• ' L:. t. 

f-':i/4 - Yeni başlıyacağın 
bir iş, hızla neticelene· 
cağinden bütün varlığınla 
bu yolda uirraı. ı 

Ull ... -u•""•Jii•Utl UM 

Hila en•el ödiinç Ji. yerdiğin 
bir parayı •sana -yakında ia
de '1' edecektir. 

317 - Yerli malı seymi
yenler bu _,yurdu da sev· 
mızler. 

381 - Enı bliyük bayır, 
INstanelere~yapılan• yardım· 

!ardır. 

389 - Ne oldum delisi ol· 
ıa•, ne olacaifım diye düşün. 

391J - Heı:ı falıirlui dü
şiıı, laca de zenrin olmağa 
çalış. 

3'1 - Anasına, babasına 
laayrı olmıyaı;dan hayır~bek· 
leıııc. 

3'2 - Sıcağa belki kar 
daynır, fakat "tmiisrife para 
dayanmaz. 

3'J3 - Bir evliye ııönül 
ve me eve rider unutur! 

DUnkU bllmecenln ce
v bı: "Ay,, dır. 

Her 11fın bir bilmece : 

Dört ayaklı hayvan de
til, yeyecek taşır insan de· 

lif. Bil nedir. ? 

Ceııabı yarınki nüshamı;&da 

. 
Kültiirpar 
)ineması da 
Menimin en büyük 2 fii

Jİni fılk'dim ediyor: 
CEZAlR SEVDALAR! 

1•h.i artist büyük san'atkiir 
CHARLES BOYER 

lb'!B '\~i rollerle bütün 
.inyaya yüksek bir eser 
araıiıtir. 
yrıaa: 4 PARMAKLI CASUS 

I>r. Fahri Işık 
lzmi;·' 11ı:oalekct Hastanesi 

Roatken M1Uehaa111ı 
ontkenve.Hkı,.i/r ı edarıi• 
,apılır ikinci Beıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

ı 
1 Ma~ t 

Finlere ve Fin-·ı--
' 

----- .......... .. 
i Şehir haberleri i 

i • • • 
landiyaya 
bir b~ış 

YAZAN: ***** 
-4i-

hale gelmiı ve adetti cenne
tin bir köşesi olmuştur. Çün

. kü Fin halki durmadan ça
!lışmakta fen, ilim ve iktısad 
yollarında müdhiş surette 

~ ilerlemektedir. 
Finlindiyada yabancılara 

karşı zahiren abus görünen, 
fakat inadına çalışkan olan 
şimalin bu küçük ve sakit 
adamları her suretle takdir 
ve tabsine liyiktir. Bu mil
letin dünyada başk benze
rini görmek mahaldır.,, ----

Finlerin Bugünkü Büyük Hars 
Ve Yülrsek Medeniyeti 
Bizzat Efradı Milletin 
Mesaisinin Mahsulüdür -·-

Sov.ret -~üt:!_ekkiri Grigori 
Petrof beyanatında_..şöyle 
devam ediyor: 

"Fin milletininr hayatında 
başlıca iki şsyin kaydı liıım
dır. Birincisi Rus ihtilaline 
yani 1907 senesine kadar 
Finlerin müstakil bir hayat 
yaşamış olmaları, ikincisi de 
münferid ve müteferrid bü
yük (adamlar yeriştirmemiş 
olmasıdır. Finlerin bugünkü 
malik oldukları büyük hars 
ve yüksek medeniyet bizzat 
efradı milletin mesaisinin 
mahsulüdür. 

Fi oler, ,_ Sovyetleri n gar pı 
şimalisindeki son köşeyi iş

gal ederler. Diğer tar .. ftan 
lsveçe bitişiktir. 1811 sene
sine kadar Finler Isveç hi
'<imiyeti altında bulunmuş-

da ıı.. O . "B zaman Isveçlerın 

1 d 
ı•, karşı nı-::;;u..ıeiesi, 

ma e 1 i tya ı arın ve Voyvo-
J,.•-'a' d k. yo ına a ı ve Bosna Her-
ıekteki Sırplara karşı olan 
muımelesi gibiydi. Bütün 
hükü met ve idare kuvveti 
ticaret ve sanayi, mektep 
ve hatti kilise bile lsveçli· 
!erin elinde idi. 

Bütün idare memurları, 
hakiınlt!ri, zabitler, rahipler, 
muallimler hveçlilerden seçi
lirdi. Isveçliler kendilerini 
medeniyetçe yüksek gördük
lerinden Finleri madlin bir 
ırkın mensnbi sayarlardı ve 
onlara karşı daima o surette 
muamelede bulunulurdu. 

Finler, Isveçlilerle ayni 
siyasi haklara malik olmakla 
beraber, fikren, iktısaden 
ve batta ahlikan da geri 
bırakılm'şlardı. bu ahvalin 
hep i Fırn milleti.ıin harsi 
tekamülüne şiddetle müessir 
olmuştur. 

On sekizinci asrın niha· 
yetlcrine doğru ve batta 
1840 senelerine kadar Fin 
harai havasız bir mahzende 
yetişen bir çiçek giU zııyıf 

ve soluktu. O zaman Finler 
biraz okumak ve yazmaktan 
başka bir,şey bilmezlerdi. 

1808 de Rusya ile lsveç 
arasında olan muharebe Çar 
Birinci Ale~sandır ordularile 
Finlandiyanın yarısını aldı. 

Sonra Fınlerin IBorgu şeh
rinde bir "Seyim,. yani Fin 

lmillet meclisini içtimaa da· 
vet ettirmiş, bütün Soumla
rın mümessilluinden mürek
kep olan mesli&e şu suali 
sordurınu9: 

- "Buadan sonra da ls
veçlilerin idaresi altında mı 

kalmak ıstersiniz, yokaa 
memleketin dahili idaresinde 
istiklal temin tdimek sartile 
Rus idaresine i geçmek 
. t .. ? 
ıs erıını:ı. n 

(Devamı var) 

: ................ . ....... .. 
•• : 

lngiliz 
ları 

Sovyet 
• Uzüm Satışları 

lılo• lngiltere iaşe nezaretinin 
üçüncü partide lzmirden save 

karşı karşıya 
-~~~~~------·~~~~~~-

Sofya - Paristen telefonlanıyor: Gueteler Inıiliz filosundan büyük bir kumının mor-
mand ve Petsamo civarında olduğunu, ayni zamanda Sovyet baltık filosunun umumu da 
oraya hareket ettiğini ve Sovyet aıairalının da Mormanda tayyare ile ıittiğini yazıyorlar. 
Bu iki ayni muharip devletlerin bu kuvvetli filolarının bir yerde toplanmalarına Pariste 
büyük ehemmiyet veriliyor. Finlandiyaya gitmekte olan Inııliz gönüllülerinin yolunu kes· 
mek için pek çok Sovyet denizaltılarının da SoYyet filosuna refakat ettiği söyleniyor. 

~~~~~-··· ..... 
Kafkas ta iki bucuk milyonluk ordu 

Roma - Kuriyeradela Serra gazetesinin Londra muhabirine göre müttefiklerle Alman· 
lar arasında Kafkaslarda tüfek patlarsa bu harp müthiş bir hava harbı olac ktır. Zira Al
man hava kuvvetlerinin gıdası olan petrol kuyuları burada bulunur ve bu madenlerin bom
bardıman edeceği tabiijolduğu ıibi böyle bir bıirp vukuu takdirinde bu harbe, Türkiye, 
Iran, Irak ve Efgan ordularıda iştirak edeceklerdir, bu harp bışlarsa Sovyet askerleri 
iki buçuk milyonluk bir kuvvetle hesaplaşmağa mecbur kalacaklardır. 

Bitaraflar arasında Türkiye : Isveç ve Nor-
sofya - Utro gazetesi başmakalesinde bitaraflarla mu- veçı•o vazı•yetı• 

hariplcrin arasındaki mukayeseyi ve bitaraflarık arasıra 
muhariplere baş eğmek mecburiyetinde kalacaklarını ya
zarken ezcümle diyor ki: 

Bitaraflar arasında mes'ul mevkide olmıyan yalnız kom
şumuz Türkiyedir. 

Muhariplerden hiç biri onu herhanri bir ırün beraber 
harp etmeğe mecbur edemez. Bununla beraber harpte ol
duğumuzu unutmıyalım, muhariplerden hanrisi olsa karşıla
şacağı mecburiyetlere bitarafları da sürüklemeleri muhare
benin icabatındandır. Gerçi bugün mevkiinden emin olan 
lagilterenin böyle bir teşebbüste bulunması ihtimali yoktur, 
!ikin her halde nitaraf a'ı da ihmal edemiyecektir. Meseli 
hveç ve Norveçin Finlindiyaya hudut komşusu olmaları iti
barile bir gün bugünkü bitaraflıklarının ihlil edilmiyeceği 

malüm değildir, ki bu iki İskandinav hükümetinin şimal 
cephesini büyütmüş olacakları tabiidir. 

-~~~~-······~~~~~ 

Almanyanın ~yeni hidı·opl Dl 
Cı. harpta Almanyanın yeni bir marifet çıkaracağı söy· 

leniyordu. Nihayet Berlin hükumetinin büyük hidroplanlar 
yaptığı öğrenildi. Bu bliyük hava gemileri koca bir kıta as· 
ker nakil edebile<:ek kadar kuvvetli İmiş. Almanya bunlar· 
la cephe arkalarına asker dökmeyi düşünmüş. 

Bu müthiş hava gemilerinden biri Berlinden Bremerhku
fene uçurulmuş YC tecrübesi yapılmıştı. Lakin remiden bek
lenilen muvaffakıyet temin edilemedi. Çünkü uçamadı ve 
yere düşüp parçalandı. içindeki yedi kişi de öldü. ---······-----

Romanya 
sın da 

l\'iacaristan ara
b • r anlaşma 

Roma - Stefani ajaıısı veriyor : Romen ve Macar ra· 
zetelerinin birbiri aleyhı ıe yaptıkları hucumlara nihayet ve
rilmek ve iki ulusu biribirine ısındırmak için bir anlaşma 
yapılmış -ve Bu:anbşma imza edilmiştir. 

-~~~~~~~~~~~~-

lzmir Nafia Müdürlüğünden : 
ldhalat gümriiğü çatı tamiri 5784 lira 50 kuruş keşif be· 

delile ve 15 gün müddetle açık tsatmeye konulduğu dan 
isteldi!erin miidürlüktcki keşif evı akıııı tetkik ederek 2490 
sayılı yası hükümlerine göre bazırlıyacaldarı temiuatlarile 
birlikte 12 Mart 940!Salı giinü saat 11 de Nafia Müdürlü· 
ğünde m .teşekkil komi•yona b:ı.şvu•ulması. 

İzmir Defterda ·lığından : 
Mütekaidin, Eytam, eramilin 
nazar di liatiııı 

lzmir mal sandığından maaş a'.ar. 
tamın 405-6 eb'adında fotoğrafları 
mum müdüt!Uğünden aranmaktedır. 

bütün mütekait ve ey
muntuam borçlar u-

Bu fotoğraflar muhasebede alakadar masaya verildiğini 
cüzdanlarına işaret ettirttıeyeıılere maıt üç aylık aaaşları
nın verihııiyeceğinden, maaş almıya gelenlerin be'raberinde 
iki adet fotoğraf getirmeleri ilan olunur. (713) 

Bütün sineıııa -dünyasında eşşiz bir şöhret yaratan 
dilber ve sibirkir artist 

IRENE DUNNE ile CHAR- SA ·A-ffSJZ 
LES BOYER'in çevirdikleri .l'i. 

BiR AŞK GECESi 
TAY..YARE SİNEMl\SIT3~~:6n 

kıymetli müdavimlerine iftiharla takdim eder 
Proğrama ilaveten komedi ve Ekler Jurnal 

Seanslar : 2-4-6.30 ve 9 da 

-o-

Sefya - Bura gazeteleri 
lsveç ve Norveçin, F nHı;di
yanın vaziyeti itibarile, harp· 
tan ha ·ic kalamıyacakları 

kanaatindedirler. Sovyetle
rin Finlandiyayı ezip gt ç 
mesinden ve lskandiuavya 
hükumetine taarruz etme-
sinden lngi tered~n evvel 
lsveç ve Norveçin muteessir 
olacağı tabiıdir. 

---o---

Hava Gedikli 
Hazırlanma Yuvası 
Geçen sen açılmış olan 

"Hava Gedikli hazırlanma 
yuvası., nın mesaisinden müs
bet neticeler alınmış oldu
ğundan burayagedikli talebe 
kaydına başlanması, Türk 
hava kurumu genel merke· 
zinden şehrimiz şubesine 

bildirilmiş ve kayd muame
lesine ~aşlaamıştır. 

Orta okulları bitirerek bu 
gün liselere devam etmekte 
olan talebe arasından gedikli 
olmak veya yuvaya derhal 
iltihak etmek istiyenler, 
1938 • 39 ders yılında orta 
okullardan mezun olar<ık 
liseleıe devam etmek vazi
yetinde olan ıençlerden ola
caktır. ---··----
Köylerde do-
. kuma tezgahı 

Köyl!lnün keııdı tezıahın

da yaptığı gıyım eşy:ı~ıııı 

daha kuvvetlı bir halde te· 
min edebilmesi için lktısad 
Vekaletimizin bazı tedbirler 
aldığından evelce bahset
miştik. Bunun için VeKilet 
hususi el tezgahları temin 
etmiş ve bunlardan 50 sini 
halkı kesif olan mıntakalara 
dağıtmıştır. 

Diğer taraftan lktısad Ve
kaleti, köylülere mısır yap
rak !arından masa, sandalye, 
~ epet ve kutu gibi eşya yap
mayı öğr tecek mütehassıs 

bir ustayı da yakında köy
lere göndermiye karar ver· 
miştir. 

Zayi 
Söke askerli 1t şubesinden 

1342 sen,ainde aldığım a~

kerlik vesikamı zayi ettim 
Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

lzmir - Tepecik - Ka
ğıthane caddesi 308 N. da 

Zeynel Sıpahi 

tın aldığı on bin ton kuru 
üzüm tamamen teslim ve 
yerlerine sevkedilmiştir . 

Şimdiye kadar lngiltere 
iaşe nez1.ueti lzmir piyasa
sından otuz bin ton kuru 

Bir Amerikalı a 

AFR0Di1a 
üzüm satın almıştır. Poli ' akşk -.e 
Hava Meydanı macera romaJlb 

Bornovanın Hacılarkırında 
bava meydanı yapılması için 
devam eden tetkikler neti-
celenmiştir. 

Gelenler, Oldanler 
Edirne saylavı B. Fuad 

Balkan lstanbuldan geldi. 
Alaşehir kaymakamı bay lh
Ediz Alaşehire, Demirci ko· 
operatifi müdürü B. Atıf De· 
mirciye gitti. 

---o---
zabıta haberleri 
lkiçeşmelik Türkpazarında 

balıkçı Lütfi ve Mehmet 
oğlu Hüseyinin Üzerlerinde 
birer bıçak bulunarak alın· 
mıştır. 

§ Keçeciler Halitbey aile 
evinde 37 yaşında Nesrin 
çocuk meselesinden 60 ya• 
şında Naciyeyi döudüğünden 
yakalanın ştır. 

§ Karantina irfan soka
ğında Zehra çocuk mesele
sinden B. Ahmedın oğlu 

N •hadı dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

§ Karantina lnönü cadde
sinde Galip, Muharerm, Nu
man arasında bir oda me· 
selesinden çıkan kaygada bir 
birlerini dövdüklerinden ya
kalanmışlardır. 

§ Kemerde meyhaneci Ham
di sarhoşluk tesirile 50 ya
şında Necibe ve kardeşi Şa
kiri dövdüğünden yakalan· 
mıştır. 

§ Keçeciler inkılap soka
ğında fotoğrafçı mahir ala
cak meselesinden Mehme· 
din üzerine balta ile taarruz 
ettiğinden yaka! nmışlır. 

§ lkiçeşmelık Kabakçı so · 
kağında Nuri ve kızı Sevim 
Mehmet karısı Ayşenin evde 
bulunmadığı sırada kapısına 
anahtıır uydurmak suretiyle 
içeriye girip muhtelif cins 
gömlek ve çam•şırlarını bir 
takım laciveft elbise ve pan
tolonunu çaldık ıarı şikayet 

edilmiş şuçlular yakalanmş

tır. 

Tercüme eden : S. 5, 
Mllterclmln ifadesi içt 
Geçen pazartesi günl d 

sabahı erkenden matbaaııııt• 
gelen bir arkadaş eli111iıe , 
büyük bir Amerikan meC' ~ 
muası uzatarak dedi ki: 111 

- Gazetecilikten uzak!•· ırı 
' şalı tam on sekiz sene oldu· ~v 

ğu halde yine bazan bu şif• 
bulmaz hastalığın t.eptiğinİ, e 
adına gazetecilik denen bU ~ 
mikrobun yine canlanaralı 
damarlarımda dolaıtıiını !ait' l 
seder gibi oluyorum. İtte ;~ 
bir zamanlar Paris ıazete· 
!erinde haftalarca ıürültüler, it\ 
patırtılar, kavgalar çıkarall v 
bilhassf Istanbul matbuatıııd't 
kıyametler kopartarak bir lı 
çok insanları mahkemelere 1 
sürükliyen, binlerce meralılı ~t 
ve mütecessis gençleri ye ~ 
ihtiyarları mahkeme salon. 
koridor ve kapılarına yıgaıı it 
ve bu yüzden poli•in müda· 
helesioi icap ettırecek hadi· 
selere meydan veren (Afro· ly 
dit) davası, benim gibi, 
şimdi ticaret işlerinden başlı:•~ 
bir şey düşünmiyen eski bir Iİ 
gazeteciyi de müdhiş sur.tte ._ 
meraka düşürdü. lı 

lstanbuldan ,ayrıl nadan 
evvel bir Amerikalı dostu .. 
ile bu meseleyi bir hayli ko· 
nuştuk. Bana Amerikada da 
(Afrodit) adının böyle dava· 'il 
!ara, mahkemelere düşmeği 
icap ettirecek şakild"e değil, i 
fakat bir genç muharrire ili 
birdenbire bir şöhret ve ser· b~ 
vet kazandıracak büyük bit it 
hikaye yazdırmağa sebep 
olduğunu anlatmış ve şimdi 1 

size uzattığım _ bu mecmuayı il 

bana vermişti. 1 

Amerikalı dostum bana lıQ u· bunu verirken demişti ki: 
- Bu mecmuayi neşredeıı 

şirketin kırk elli bin dolat 
•i vererek satın aldığı bu bü· 

yük hikayede göreceğiniz 11 
gibi (Afrodit) ismi yalnıı le 
genç bir muharriri zenıin 
ve meşhur etmekle kal••· 
yıp yüılerce müesseseye mil· 
yonlarca dolarlar kazandır· 
mış ve yine fakir bir reua· 
mm birdenbire milyoner ol· 
masına sebep olmuştur· 

(Devamı var) 
t 

Alman İmparatoru Rus Çarını Nı:z.aıl Aldattı? -4Z_... 

Hülasa bir sabah şafrkla beraber iki muarız taraf 
şahitlerile beraber şehrin kenarına çıktılar. Çöl kadar 
geniılikte karşı karşıya geldiler. Herkes koskoviçin 
ölüp gideceğini zannediyordu. 

Düello hakimi iki tarafın yerlerini tayin etti. Bü· 
yük b:r sükut içinde deş emrini verdi. Kumandan 
Nikolayeviç tabiati iktizası olarak burada da mağrur 
görünüyordu. Soğukkanlılıkla nişan aldı ve ateş etti. 
Kurşun Koçkoviçin sol kulağının derisini sıyırarak 
geçti. Bunun üzerine Koçkoviç silahını havaya patlat· 
tı ve silahını Nikohyeviçin ayakları arasına fırlattı. 
Bu hakaretten hiddete geleıı kumandan hemen Koç· 
koviçin üstüne afıldı. Fakat şahidler çabuk yetişti. 
Bu sıbah faciasının pek az olan seyircileıi orada a· 
ğaçlarıu arasında saklanmış, bu kanlı sahneyi seyre· 
den bir kadın gölgesini de görebildiler. 8u kadın 
bittabi kalbi yanan bir aşık ve belki de harbiye na· 
zırının karısı idi. 

Milli Piyanqo Biletlerinizi ( SA DET ) K'.işesinden Alınız 
Çorakkapıı Poliı merkezi kartııı No. 864 Hasan. Tahıla Ôedeı Telefon 8497 

Koçkoviçin esrar perdesini kaldırması skandalın· 
dan doğan düellodan, harbiye naz1rının resmi gaze• 
telerle vak'ayı tekzibinden sonra Nilıolayeviç bir de 
iftira daeası açtı. Fakat bu dava neticelenemedi. Zit• 
dünya savaşının patlaması bunun netıcelenmcsine ma· 
ni oldu. 


