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Boğazları 
----

lahkim edeceğiz 
• ııllgii 
"'oiı b 11 Avrupanın ve bütün Ak· 
•it•ı 

1 
•vzasının güvenini tehdit eden 

liıiı ~ durum karşısında hükumeti· 
l•o;; ~ kendi yurdumuzu ve daha 
11ı,0 . akımdan bütün barış davasını 
lııı8:1 altında tutmak kaygusile bo· 
hıı .,,_111 tahkimine lüzum görmüş ve 
İıııtııl ararını , Lozan andlaşmasını 
SQ ~Yan devletlere de bildirmiştir. 
·~o ;ııu üzerine İzmirde çıkan 
'1Gı ~ olu ,, arkadaşımızda gördüğü
l~ir 00eıot; bir yaZlyı sütunlarımıza 
dı~ı.:rek okurlarımızı bu yolda •Y· 

llıak iıtedik : 

~Oğ~;tıralarda olacağı vechile , 
ıı~,1

2 •rın tahkimi mesel eri , 
1ıi,,1

1 r kurumunun geç~n toplan 
1ı6a Odan birinde tarafımızdan 
t•lı~a konuşulmuştu ve durumun 

•llıes· · ••kk ını beklemek üzere mu. 
•teo d 1' ar ı aranmamıştı , 

ı. 111• •kat o tarihteoberiye geı;en 
•Q • 

:ıı~ y ' 11Y•sal ve süel olarak bir 
~tııı~~! Ve önemli hadiseler kay· 
aı,tı ~~ : Aşağı , yukarı herkes 

lıı,_ta dır ve biz onları birer bi· 
1ıa10 ~•k deiiliz. Mesela Almıo
tı~ h• ~rııy muahedesini yırta· 
~'•iııjeuk bir ordu vücuda getir· 
liıtıı0 ° • Macaristan ve Bulga
l·L IQ ( h '" ltıı· l!ıua edeye dokunmıya 
~tı,d Utıı görmeden silablıoma
'ıl tt:1

\ • Yeni ve muhtelif ,siya
~lıy. il •rın bıı göstermesinden 
~ ~, drık Ortaya çıkan yeni badi-

~ııı 1110nıl1rı düıfinfirsek , es 
~~-.. •1nlara göre konulmuş olan 
' "'er· 

L,~·· 1 _ın tamamen kıymetten 
°"'~llı;rı?ı görürüz , 'Bittabi o 
~ ıı. ~11• ve o ıartların deği§-
1,ilıııe . ~ Yerlerine bııkalarıoın 

'{ ,
1
= ıcap etmiıtir • 

~ ~liby ııe idi : 
'._.,, devletlerin ıınırlarını ve 
lti 11hıı't~ kartı hakimiyetlerini 
~'İQ Fr Yüken .. Yani İngil· 
~ltııd~ r'Iısanın , ltalyanın 
lı.~~ı k() n doğruya kendi varlık· 
~~I rııızııya matuf bir siper!. 
'•Quı ' Oblara bu kadar hayati 

~1~ 11:1 bağlıyan o aiper , ıim · 
''lk

111 
Itır · Ve Almanya ge-

f \ ~ ka'ltır . 
~ da, k dar önemli bir anlaşma 
~;~dece ~ktıkıan ıonra , bizim 
\ 

1
'lek endimize ve b.rııa aid 
1 Ve b· 

, '•i llt ~r hakla boK"azlar 

ltabiı erınde durmaklığımız· 
' o • ile ol b"J" •'ı ı, 11 ı ı ır • 
~ ~ııı,rı lll~ahedesindenberi ge· 

el \~' o k:d•ıyasj vakaları , biri· 
ıt \~hu iıt:' girifttir ki , Tür ki· 
l· \ ç bir bıssaı davranmama· 

'&'Sa~, llı•ntık istemez . Nite· 
tıı~'~•ıi:: ll.uıya , Küçük itilaf 
, 'keıı ~ıı hariç - Balkan 
1 "'' b tıı b ~ 1 ' er b· asını ( matbuatı ) 

~- \ 'F'18 ır Çok tanınmı§ İn· •t, b bsız . 
11 İte h gazetelerı de bu 

1, dıtlat lk vermiş bulun· 
\:~1ad,11 h.Tıırkiye, elbette ki, 
~ ~~la, 111 , ~ç bir köşesinin harp 

•" ,,11 ~nııı, 8 arşı müsait ve za · 
r· L •ı ına .,-'\ık tn ÇM .. oz yumamaz . 

fri '• ı,k 6~1 fı Ve süel önemi· 
ı a,kk dır eder . 
ı'te aıe lı ğ 
~ı1

1'kse b· 0 •zı, gerek Tür-
l:t, 'il; b' ızzu bırıı için öy
.'l r 1~ ır k ı b ı, 

88 1 
apıdır ki, bunun 

~kd~l~lld ğ 8
'- olarak, eli-

11 ~ 'ııiıı~11klZl•kta haklıyız. 
fi!" b.9tuı:ı, Uıdeniz arasın 

ı, 11111 b 
~dl ~ ~ 1tte9k·· U Yanında çok 

"ı~ '''ıı bıın ••bibi bulunu· 
Hlt. tkl· 
"~"'it Yer 1Yecetimiz, lco· 
ı, .t'llıaııİ Çıoıkkaledir. 
, Mt, ara ait ve eski 

~\!~~~ aY!ıaı:ıılnııı olan yüke-
~ ''a •aı· k 

\ 1iııı ç~ıtı .~ arşıeında keo· 
1ı~. 1 oıa ... ~liştür. Fakat buo-

1ttL "'Ul 
~llirı ' suçumuz nedir, 

ı, ile yapabiliriz? 

Atatürk 
Dost Efganlıların bay

ramlarını kutladı 

Ankara : 2 (A.A) - Reisicu· 
mur Atatürk; Efgan istiklal bay
umı münasebetile Efgan Kralına 
bir tebrik telgrafı göndermiştir . 

Kral cevabında nazik tebrik
lerinden dolayı Atatilrk'e hara· 
retle teşekkür etmiştir . 

Eskişehirliler 

Kurtuluş güoüniio yıl 
döoümünü kutladıler ---
Eskişehir : 2 (A.A) - Kurlu· 

luşunun 13 üocü yılını kutlayan 
Eskiş•bir bugün hey•can içinde 

çalkaoıyor. Sa b,.bıan beri bütün 
dükkanlar kapalı. Ha Ik kütle küt· 
le Cumuriyet meydaoıuda ordu
yu karşılamak için to;ılandı. Or
Ordunun şehre girişi çok beye· 

canlı oldu . Onlıinlerce halkın 
şükran sedaları arasında matem 
sütünundaki siyah örtü kıbuman 
süvarilerimizin kılıçı ile yırtıldı. 
Top ateşi arasında kısmı küllide 
Cumuriyet meydanına girdikten 
sonra toplu bir halde komutan
lığa gidildi. Orada komutan ge· 
oeral Necip Tınas bir söylevle 
Eıkişehirin kurtuluşunu kutladı • 

Dış bakanımız baş 

sağhöında bulundu 

Ankara : 2 ( A.A ) - Eıki 
Yunan Cumur baıkanı amiral 
Kondriyotisin ölümü münasebe· 
tile dış bak:ıoımız Yunan dış ba· 
kanına tazivede bulunmuştur. 

---------------------------Lozan muahedesinin o yükeni 
ancak barış ve güven baki kaldık· 
ça yaşıyıbilir. 

Fakat bir gün gelir de harp 
tehlikeıi çıkarsa - ki nitekim çık· 
mıştır - elbette ki boğazlar vası
tesiye harbin hiç olmazsa başka 
sabalara da yayılmasına engel ol· 
mak isteriz. Bizim yapmayı dü
şündüğfimfiz tabkimatin amacı da 
budr. 

İyi niyet ve mantık sahibi 
olanlar, bunun ba~ka bir maksat 
taşımıyacağını çarçabuk! anlarlar. 
Çünkü boğazlar, bir taarruz yeri, 
bir üssülhueke değildir. 

Kaldı ki; komıularımızın be 
men hepsiyle dostluğumuz vardır. 
Birbirimizle bığlıyız. Kimin top
rağını ve ne için ele geçirmek 
istiyebiliriz?. 

Sınırlarımıza karşı uygı göe· 
terildiği müddetçe, buna aykırı 
bir düşünceye kapılmaklığımıza 

ve hareket yapmıklığımıza imkan 
yoktur. Yani yapmak istediğimiz 
tabkimatta barışı bozabilecek ve 
tarafımızdan tasavvur edilen bir 
taarruz ihtimalini düşünmek (Ho· 
roz altından yumurta aramak ka· 
hilinden) çok garip "bir şey olur. 
Geriye kalııo ise Türk toprakla· 
ıının, muhtemel vckayie karşı 

korunma tedbirlerinin sağlamlaş
tırılmuı ve barışın biç olmazsa 
bu kısımdan kurtarılmasıdır. 

Yarın, öbürgün patlıyacak her 
hangi bir harbin, yeni bir Avro· 
pa felaketine kapı açmıyacatını 
ve o takdirde bazı devletlerin Çı· 
rıakkale ve Karadeniz boğa:ıların 
dan istifadeye kalkışmıyacakları· 
nı bize kim ıağlıyabilir (temin 
edebilir?.) 

Yani biz, keqdi topraklarımı· 
zı korumak istemekle beraber, 
diger devletlerin de boğazlardan 
harekat yıparak bar bıb alevlerini 

'tıl\DANA GVNLUK GAZETE 

Eğer aslı çıkarsa . • • 

İtalyan askerlerinden bin kişilik bir 
!kuvvet Habeş hududundan. ilerlediler 

İngilizler Malta adasının denizden ve 
havadan müdafaa tertibatını tamamladılar 

[Habeşistan örgütleri yer yer toplantılar yaparak harp oldnğanda koca· 
lari yurd savağası için çalışırken onlara güçleri yPttiği kadar yardım etmeğe 
and içmişlerdir. Kadınlar, hastanelerde havaya karşı korunma işlerinde, sü· 
el bazırlıklariyle uğraşan kocalarından oçık kalan devlet yönPtim işlerinde 
çalışacaklardır. Yukariki resim, bu toplantılardan birini göstermektedir.) 

Londra : 2 (A.A) -
« Reuter » ajansı bildi-
• 
rıyor: 

Henüz teeyyüd et
miyen bir habere göre 
bin kadar İtalyan askeri 
Habeş hududunu geçmiş
tir. 

Paris : 2 (A.A) - Eden; İtal
yao • Habet aolaşmazlıkı hakkın 
da 4 .Eyliilda uluslar sosyetesi 
konseyinde verilecek rapora dair 
Lavı! ile görüımek ·üzere bugün 
bir uçakla Parise ~gitmiştir • 

Pariı : 2 (A.A) - Eden; İtal
yan · Habeş anlaşmazlığı hakkın· 
da uluslar soıyetesi konseyinde 
takip oluoa<'ak ulusun muhtelif 
vecibeler üzerinde Lava! ila gö 
rüşmfiştür • 

İki bakan, Fransız , İtalyan , 
İngıliz kunu§malırına dair konfe· 
ye verilecek raporu du tedkik el· 
miştir , 

Eaval ; akşam üzeri İtalyan 
Büyük : Elçiıile de görüştükten 

sonra ihtimal 23,30 trenile ve E· 
den ile bir Jikle Cenevre ye hare· 
ket edecektir . 

Cibuti : 2 (A.A) - Bir İn· 
giliz · Amerikan konsiyomuna 
verilen imtiyaz imzalanmıştır . 

Habeşistanın bu bölgesinde· 
ki petrol gergauk madenleri kı· 
dar; zengin ve iyi cinsteodir • 

Maden dörtyüz metre derin
liktedir. 

Petrol demir borularla Hint 
denizi limanlarına akıtılacaktır • 

Napoli: 2 (A.A) - 125 subay 
ve 300 neferle harp malzemesi 
yüklü iki vııpur şarki Afrikaya 
gitmi§tir . 

daha uzaklara kadar yaymalarına 
engel olmak iıtiyoruz. 

Paris : 2 (AA) - Habeşistan 
tarafından verilen petrol imtiya 
zı gazeteler tarafından hoşnutsuz
lukla karşılanmaktadır . 

" Mateo ,, diyorki : 
Edenin Londradan ayrıldığı 

bu sırada durum hakikaten k•
ranlıktır . fİmtiyaz yalnız zecri ' 
t~dbir meselesini ortadan kaldır· 
maya çalışanlar _için faydalı ola
caktır . 

" Jurnal ., da Cenevre görüş 
melerinden önce Mussolioio eli 
ne kuvvetli deliller 'geçmiş oldu. 
ğuou söylüyor . 

" Eko Dö Paris ., in Londra 
muhabiri Habeşistanda İogilizleı
le ltılyanlar tarafına müşterek 
bir hakimiyet kurmak euretile 
meselenin halledileceğini bildir
mektedir . 

Paris : 2 ( A.A ) -" Jurnal,. 
gazetesi İngiliz amirallığının aldı· 
ğı ihtiyat tedbirleri hakkında şu 
malumatı vermektedir : 

lngiliz filosu Porlandda top
laama emrini almıştır • Portia· 
modda bu filoya mensup gemiler 
mühimmat yüklemektedir . 

Akdeniz filosu Luiz Alizabet 
Ve Babram zırhlıları ile takviye 
edilmiıtir . Diğer iki geminin mü
himmat ve topçu müfrezeleriyle 
Maltaya gitmiştir . Malta hücum
larına kRrşı hazırlanmıştır . Malta 
limanının müdafaası hazırlığı da 
yırın bitecektir . 

Paris : 2 (A.A) - Eköı:löpari 
gazetesinin Londra aytarıua göre 
durumu çözeleyen bir çok kim
seler Habt§istan üzerinde İogiliz· 
lerle İtalyanlar tarafından ortak 
laşa bir ~gemenlik kurulmasile 
meulenio , kotarılacağı fikrinde 
huluamaktadırlar . 

Diğer Fransız gazeteleri de 
bir uzlaşma yolu bulmak için ko· 
Iiseleıde çalışıldığıoı gizlemekte· 
dirler. 

Özel bir komisyon teşkil edil· 
dikten sonra uluslar sosyetesi 
toplarıtrlarındao soora bırakılaca
Paristen bildirilmektedir . 

Düşman uçaklarının tehdidi al· 
tındadır . Bundan kurtulmak için 

' uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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Fransız başbakanı lzmir panayırı 

Yugoslavya başbakanı 
ile görüştü 

Paris : 2 (A.A) - Yugoslav· 
yı başbakanı bugün Lava! ile gö· 
rfişmüştfir. Lava!; şerdiııe bir öğ
le yemeği vermiş, Çekoslovak, 
Yunan ve Romyoya elçileri bu
lunmuştur. 

Peris : 2 (A.A) - iki bakan 
küçük anlaşma dış bakanluının 
Bledde konuştukları bütün mese
leler doğu ve Tuna misakları bak· 
kıodaki müzakereleri tetkik et· 
miştir. Zannedildiğine göre bıı 
koouşma sır.ısımda La''al, küçiik 
anlaşmanın Ceı.evrede dacağı 
dur..ım b•kkında çok d rğali m3· 
lu'D • t elde dmiştir. 

Paris : 2 (AA) - Laval; Fran 
sız - Yugoslav görüşmelerinden 
sonra gazetecilere bu görüşmele. 
rin derin bir sevgi içiode yapıl· 
dığını kaydetmiş ve iki memleke· 
ti doğrudan doğruya gerek mer 
kez avrupası pakti müzakereleri · 
le ilgili bütün meselelerin tetkik 
edildiğini söylemiştir. 

Fransız ordusu 
Büyük maneralara 

başlıyor --
Paris : 2 ( A.A ) - Fransız 

manevralarında bulunmak üzere 
buraya gelmiş olan Polonya suel 
heyeti manevra ynioe hareket 
etmiştir. Heyete Fransaoin Var
şova ateşemiliteri general Dear
boneau refakat etmektedir. 

Paris: 2 (AA)- Büyük Fran · 
sız motörlü manevraları yüksek 
harp meclisi üyelerinden general 
Retaldiniu idaresi altında başla
yacaktır. Manevralardan maksad 
muhtelif motörlü cüzütamlar ara· 
sında hareket birliğini tecrübe 
etmektir. 

Alman ordusu manev
ralara başladı 

Berfin : 2 (A.A) - Almanya· 
da dördüncü kolordunun Hanver 
bölgesinde büyük manevraları 
başlamıştır. Ayrıcı diğer bir böl· 
gede de yeni Alman bava ordusu· 
nun manevraları yapılacaktır. 

Pesmez oğlu 
Eski kral ile görüştü 

Londra : 2 (A.A) Yunan eko 
nomi bakanı Kral ile görüştük· 
ten sonra Münibe gitmiştir . 

İzmirde 

Yarım ayda 58 bin 
üzüm satıldı. 

çuval 

lzmir üzüm borsasında satışlar 
çok hararetli olmuştur. Fiatlar da 
iyidir. Bir gün do on bin çuvala 
yakın üzüm satılmıştır . Geçen yıl 
15 Ağustostan 31 Ağustosa kadar 
43 bin çuval üzüm satılmıştı. Bu 
yıl ayni tarihte satılan üzüm mik
tarı 58 bin çuvaldır. Arada önemli 
bir fark vardır. 

Dr Şeref Nuri 

Panayır, bir memleketin ÖzP.I 
ürünlerini ve ekonomik üretimle 
rioi en canlı surette gösteren bir 
aynadır • 

Biz gözlerimizin önüne konul 
muş olan bu aynadan memleketin 
ulusal ekonomisinin karakterini, 
durumunu ve onun nereye doğru 
gittiğini görüp onlıyabiliriz . 

Memleket panayırlarının iç ve 
dış tecim ve pazar barektleri üze· 
rinde , drriıılik ve genişlık ba
kıml a rı nd • n pek büyük bir rtkisi 
vardır · Bu ndan dolayıdır ki, pa· 
na yır !ar bir memleketin ek on o 
mi örğütleıi içerisinde en ÖJemli 
yerı tutarlar ve biikiimetler de 
kendi panayı rlarınııı kuruluşlarile 
ilgilenir !er . 

Eski yüz yıllarC!a ve orta çağ· 
da panayırlar kilise ıyınlarını mü 
teakip kurulur ve doğrudan doğ· 
ruya mal değiştirmeğe yararlardı, 
çünkü bu suretle heıli zamanlar
da ve belli yerlerde kurulan pa· 
nıyırlarda, halk kendilerine lü· 
zumlu olan şeyleri başka şeylerle 
değiştirebilirdi . Taşıma ve ha· 
ber verme araçlarının iyi olmama· 
sı yüzünden meydana gelen ve o 
zamanki ihtiyaçla sıkı sıkıya ilgi· 
si bulunan panayırlar bu karak
terlerini ta 17 inci yüz yılın oi
hayetlerine kadar saklayıp gitmış
lerdi • 

Ena pazarlarının asıl hakikiğ 
gelişmeleri bu devirden sonra 
başlar . Bugün panayırların ve 
sergilerin ekonomik karakterleri 
ı:leğişmi~ ve bunlardan beklenilen 
faydalar da daha genel bir şekil 
almıştır . 

Biz ulusal ekonomi bakımın· 
dan panayırların faydalarını şöy
lece sıralıyabiliriz : 

C. Fiatlar arasında bir denk· 
lik meydana g etirerek , arıya gi· 
ren simsarların hilelerinden ko · 
runmak . 

D. Üretim ve yapıp ile pazar 
arasındaki ilginin ne şekilde ol· 
dutunu göstererek üretim faktür· 
!erini ona göre kullanmayı sağalt· 
mık • 

İşte biz bu faydaları, 22 Agus 
tosta açılan ve bütün dünyanın en 
uzak köıelerinden kıi'lışılan Leip' 
zig'n büyük panayırlarından tu
tun da en küçük bir memleket 
panayırından bile bekleriz . 

* * • 
Siyuııl varlığını ekonomik 

varlıkla temelleştiren Türkiye Cu· 
muriyeıi panayır ve sergi mesele· 
!erile pek yakından ilgilenmek
tedir . 

Sebebi, memleketimizde ku· 
rulan panayır ~e sergilerin ulusal 
ekonomimizin gelişkenliğine yar
dım etmesidir · 

Bunlardan bir kısmı yersel 
ve özel sergiler olup, daha ziyade 
ekonomi yapımız içerisindeki her 
hanki bir tam yetkiyi temsil et
mektedir. 

( Tarım ve endüstri sergi!eri 
gibi ) , dikeri ise genel ve arsıu · 
lusal karakterde olup, ekonomi 

- Gerisi ikinci sayfada -

1 - Kendi topraklarımızın, 
hudutlarımızın güvenini korumak 
istersek buna kimse "Hayır!,, di 
yemez· Çünkü buna itiraz ede
cek olanlara vereceğimiz cevap· 
larıo dayaoakları, gene kendi ha· 
reketleri olacaktır. 

Londra : 2 ( A . A ) 
Kapavından bildirildiğine gö · 
re rıhtım amelesi savaş için hiz· 
met etmek istemedikleriuden hah· 
sile limanda bulunan bir vapura 
ordusu için et yüklemeyi redet
mişlerdir . 

,,, _______________________________________ __,. 

I" '\ 

2 - Bunu barış için de böyle 
yıpmak istediğimizi anlatınca 

Uluslar kurumu çatısı altında tek 
ağzın itirazına imkan yoyıur. Çfin· 
kü bu kurum ya barışcıdır, ya de. 
ğidir. Bugünlük bildiğimiz barış· 
cıdır ve andlaşmalara dayanmak
tadır. 

işte meselenin ııoa çizgileri 
bundan ibarettir. 

Sıodikalar federasyonu işçile · 
rio bu hareketine müzaheret ve 
iştirak edilmesi içia güney Afri
kasının vicdanını hitap eden bir 
beyanname neşredilmesine karar 
vermiştir . 

20 ilk Teşrin - Pazar 

Evinizde 
yazdırınız ... 

Genel Nüfus sayımı 
o gün hazır bulunan bütün insanları 

Başvekalet 

lslalisllk. Umum Mıidıirlüğıi 
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Huy canm altındadır .. 

merikanın azılı haydudunun arka
daşıRomanyada bir kadın öldürdü 

Romanya'nın Çernoviç §ehrin· 
de, bir birine beııziyen evlerin 
araaında bir tıneai farklıdır; daha 
gü&el ve kuruluıu zevklidir. 

İfte bu evde, Sam Burgar, bay. 
dudu Algapon gibi Amerika'da 
20 aene hapae mabküm olmuş , 
fakat :oç tene ıonra affedilerek 
Romanya'ya, memleketine gitmek 
prtiJe eerbeıt bnakılmıştır. 

Fakat huylu huyundadan ,·az 
ıeçer mi, hiç? ..• Geçenlerde Ro 
mauya zabıtası :bu sabık şehir 
haydudunu bir kadını : öldürmek 
auçile tevkif etmiıtir. 

Çernoviç kasabasınıo kenar 
bir 1erinde zabıta, maktül bir ka
dm cesedi bulmuş ve tahkikat ne
ticeıinde;ıabık şehir haydudunun 
bu kadınla sıkı bir münısebeti 
olduğunu anlayınca, harekete geç· 
miı •e Burgar' den şüphelenmiştir. 

Zabıta, tevkif ettiği bu adamı 
biraz eonra:aerbeıt bırakmağa 
mecbur kalmıştır; çünkü katilin 
1abık ıebir haydudu tarafından 

yapıldığmı dair en küçük bir iz 
bile bulamamıştır! 

Burgar henDz çocukken Bu
kovinna'dın birleşik Amerika'ya 
ptmiıtir. Broklin'in mekteplerin . 
den birisinin ilk sekiz senesini 
bitirdikten ıonra, bir ticarethane
de çalışmağa baılamış ve bir 
mllddet sonra da başka işlere 
beı vurmuş hamal olmu§, tahmil 
ve :tabliye ameleliği ;yapmişhr. 
Tahmil ve tabliye ameleliği ya
parken mabud Algapoo ile tanış· 
mıthr. Algapon da bu sırada he
nellz deniz amelesi idi! 

Biri İtalyan, diğeri de Buko
viuatlı olan ha iki muhacir küçük 
bir lokantada hemen her glln bu -
luprlardı. 

Oa ay devam eden bu arkadı§• 
bk Algapon'un Nevyork, Şikago 
Ye Amerika'nın sair büyük ıehir
lerine gitmeai üzerine kesilmiş ve 
UIUD müddet bir birinden lbaber 
allmamıılardir. 

Bir ıene kadar sonra Burgar 
de Şikago'ya gidince, bir tesadüf 
eteri olarak eski dostu Algıpon 
ile kartılıımııtır. 

AJgapon eski arkadaıına, bir 
gece tqkilih idare ettiğini ve iyi 
para kazandığını ve teıkilit mü
eueeeıi :sah1binin de çok güzel 
olduiun!J ıöylell!ittir. Söz arasın 
da Algıpon tetkilit mileasiainin 
karaıı ile ıeviıtiğioi de bildirmekte 
mabxar görmemiıtir. 

Fakat bu tesadüften iki ay 
IODra, Algaponun seviyorum deciği 
kaclın alö olarak bulunmuıtur. 
Fakat kimin tarafuadan ve ne için 
öld&rülduğü hiçbir zaman meyda
na çıkmam ııtır. 

Barıar, bu genç ve güzel ka
dmın kocaıı tarafından, Algapon 
ile olan iııkane münuebetleri 
hiuettiji için öldürüldüğilne za
blp olmuıtu. Zabıta da bu gece 
teıkilitınıo toplandığı gazinoyu 
kapatmıı, Algapon' da iısiz kalmış· 
Cır. 

Barıar, arkadaşının 2222 nu
maralı caddede bir gece t~şkilatı 
ıazinoeu açtıjını haber almıştır. 
Bu 11ralardı içki memnuiyeti be
n6z tatbik edilmej'e baılamıştı. 
.\lı•pon mDe11e1esinin müdürlü· 
paü eıki dostu Burgra,R vermiş, 
biraz sonra ikinci bir müe11ese 

Hiç tereddüt etmeden gizli bir 
inbik kurmuşlar, bol bol içki çelte· 
rek pahalı, pahalı satmağa başla
mışlardır. Bir şişe likör bu iki ar
kadaşa bir dolara mal oluyor 25 
dolardan kapışılıyordu. 

Fakat karşılarında kuvvtli bir 
zabıte ve kolcu tr.şkilatı vardı: Kar 

büyük olduğundan bu içki kaçak· 
çılığı pek çabuk şehir haydudlu
ğuoa~ dönmüştür. 

· iş çabuk ilerlemiş, Şıkağo'<la 
birçok kaçakçı çeteleri deha ku
rulmuş ve bu büyük şehirde ka
çakçılarla gene kaçakcılar veya 
poliş arasşnda korkunç ve kanlı 
müsademeler olmağa başlamıştır. 

Romanya zabıtası , meçhul 
kadının katili olduğunu sanarak 

tuttuğu adamıo cihanın en korkunç 

bir canisi olduğunu anlayınca te
lfiıe düşmüıtür . Fakat Burgar 
hakkında kanunen yapılacak biç 
bir iş olmadığı için de ne yapaca
ğını şaşırmıştır . 

Burgar , bundan az zaman ön 
ce ortadan kaybolmuştur. Roman
ya zabıtası bu caninin nereye git
tiğini henüz bilmemekte fakat bu
na mukabil meçhul kadın cesedi 
hakkında mühim malumata ma
lik bulunmaktadır • 

Romanya zabıtasına Amerika· 
dan bir mektup gef miı ve mak 
tul kadınin da Şikagoda şehir 
baydutlarile beraber çalıımıı bir 
kadın olduğunu ve seYgilisini öl· 
dürdüğü için de Burgardan iati· 
kam almak i\.io Romaoyaya geldi· 
ğini, fakat Burgarın daha evel 
davranarak bu kadını öldiirdü~Q
nü Romauya zabıtaaıoa bildirmiş
tir • 

Kafi derecede büyük bir ser· 
vete malik olan sabık ıebir hay· 
dudun da bu ihbarın yapıldığını 
Şikagodald casus ve dostlarından 
daha önce haber alarak ansızın 
tegayyüb ettiği anla~ılmıştır , 

Arsıulusal kız fizyoloji 
kongresi 

Pravda'dan : 

Son duyuklara göre , Lenin 
gratta Ağustos sonunda toplana· 
cak olan 15 inci arsıulusal kız 
fizyoloji konhreıine 37 devletin 
oıuotakları i§tirak edeceklerdir • 

Dıs ülkelerden gelecek delegele
rin sayısı 800 den fazla olacak -
hr, Bu arada Amerikadan 210 , 
İrıgilteredcn 70 , Fransadan 71 , 
İtalyadan 52, Japony•dan 32 , 

Avusturyaclın 28 , Çckoslovakya
dau 23 , Polonyadan 20 , Çin. 
den 19 ve Tiirkiyeden 3 mütehas· 
sıı gelecektir , 

Kongre dolayısiyle fizyoloji
ye ait pek çok neşriyat yapıla
caktır . Bu arad• Rus fizyoloji 
ilimi Çeçenof'un büyük eserinden 
birer nusha bütün delegelere ar· 
mığan edilecektir • Ayrıca muh· 
telif tanınmış Hus alimlerinin eser· 

lerioden bir ~ok tabılar yapılmak
tadır . Kongre eaaasında gazete· 
Jer dört lisınd• çıkacak ve So\'· 
yetler Birliğinde fizyoloji ve tec
rübi biyoloji alanındaki muvaffa . 
kiyetleri neıredeceklcrdir . 

daba açınca Burgar birinciıinde I ' an ıııuıımmınm nnıııımuıııuııuıııımaıımıınııı:mnıammıumruınıııı:r.\ 

Romanyaya 

Mallarımızı nasıl 
göndereceğiz 

Kösttence yolu ile orta Avru· 
paya yapacağımız çıkat hakkında 
Romanya l hükumeti ile yapılan 
anlaşmanın bakanlar kurulunca 
onaylandığı bellidir. 

Bu anlaşmaya göre limanla· 
rımızdan mal gönderecek olan te 
cimerlcr mallarını İstanbul ve İz
mir limanlarında Romen vapor 
accntasıoa bırakacaklardır. Uo
men acantası bu malların Kös!en· 
ce'de vapurdan vagona boşaltıp 

yükletilmesi işlerini parasız yap 
mağı kabul :etmiştir. Navlunlar 
acaotalara Türk lirası olarak veri
lecektir. Gene hu anla~ma saye. 
sinde mallar bütün Polonyaya ve 
orta Avrupauın her hangi bir ıeh
rine konşimento ile gönderilecek 
ve sınırlardaki transit muamele 
leri Romen timendifer idaresi ta 

rafından başarılacaktır. Navlunlar, 
ya mallarıntyüklcndiği Türk Ji. 
manlarında veya varacaklirı yer
lerde alıcılar taraf ıodan verilecek· 
tir. Yalınız yaş meyva ve sebze 
gibi bozulması imkAnlı malların 
mıvluoları peşin olarak çıkat is· 
kelelerinde verilecektir. 

İzmir Panayırı 

- Birinci say/ adan arlan -
ycapımızı meydana getiren bütün 
varlıkları temsil etmektedir . İşte 
İzmirde kurulan panayırı da bu 
çeşittendir . 

Bu iki çeşitteki sergilerin gö -
zettiği gayeler uyni noktanın ce· 
venin<le toplaoıyorlersa do, genel 
ve arsıulusal pnnayırm bizce <laha 
büyük hir kıymeti vardır , çünku 
biz böy~e bir panayırda yepyeni 
temeller üzerine kurulan Türkiye 
ekonomisinin çeşitli ürünlerini dün 
yanın gözü önüne koyabiliyoruz. 
Bu kadar da değil.. 6iz bu pana· 
yırda ulusal ekonomi yapımızın 
nasıl kurulduğunu ve onun nasıl 
ve nereye doğru ilerliyeceğini bü
tün yabancı uluslara gösteriyo_ 
ruz. Uir tarafta tarım ve toprak 
ürünleri uururken , diğer tarafta 
memleketteki endüstri hareketle
rini gösteren canlı levhalJr var. 

Ulusal ekonomimiz keneli sınır
ları İçerisine çekilmiş ve arsıulu· 
sal mübadeleden uzak bir karak
ter taşımıyor O bütün <liğer ulu-
591 ekonomilerle müna.sebettedir. 
Çünkü Ekonomi Bakanı Celal Ba
yar'ın da çok doğru olarak söy . 
lediği gibi • Türk ekonomisi diğer 
ulusal ekonomiler gibi bu buhra
nın tazyikındrın ve sademelerinden 
sıyrılmak ve kurtulmak yolunu 
arsıulusnl mübadelenin muvazene 
esası dahilinde genişlemesinde ve 
memleket içindeki iş hacminin .art 
masın<ln görmektedir . • Ekonomi 
Bnka.nımızın formüle ettiği bu te
mel pronsipinin gerçekleşmesi için 
çnlışıldığını, dış t ecim münasebet
l erimizi gösteren istatistiklerden 
anlaşılmaktadır. 

Türk-Alman tecim münast3 . 
betleri gün geçtikçe artmakta de -
va.m ediyor. Bu J 933 yılına nis
betle çok göze çarpacak şekilde. 
<lir. Diğer yabancı uluslarla dıı 
yapılan tecim unloşmaları ekono. 
mi ın inosebetlerimizi artıracak o
lan birer bağdırlar. 

İşte bu bakımdan Türkiye ile 
arsıulusal pnznrlor nrosındnki il
gine vo genişliğine olmak üzoı e 
ilerlediği ve ku.vvetlendiği bir sı
rada, memleketimizin çeşitli ürün. 
lerini dlinyanm gözü önüoc seren 
1zmir panayırının pek büyük bir 
önemi vardır. mlletallil kalmıetır. ' bu gece nöbetçi j 

Bu ilci arkadaf' içki yasığı E 
karıısında hareket lüzümünü his - eza ne 1 p ' 

h. ~ --- aranı . ---
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Şeblr Dapkları . 

suçlu kim? .. 
Bir yurtdaş Dün kasap halinde 

meçle polis trafından dövüldü 
--------------··-----------

Dün şehrimizde çok esefe 
değer çirkin bir hadise olmuş \'e 
polisin yetişmesiyle bunun önü 
ne geçilmiştir. Bu sırada, orada 
bulunmakta olan hir arkadaşımız 
bu hadiseyi bize şu suretle anlat· 
mı§tır: 

Palis Mustafa bir meseleyi 
eo'f mak üzere kasap halinde İıma 
ilin bulunduğu dükkana geliyor 
ve kendisine, bu düklciaın kime 
ait bulunduğunu sorunca o: 

- Bilmiyorum; diyor. 
Bunun üzerine polis Mustafa 

da: 
- Hergele. Sen benimle alay 

O:ı ediyorsun; demesi üzerin; Is 
mail de: 

Namzetlerin sayısı 

Kültür direktörlüğün
den bakanhğa 

bildirildi 
- - --

Bu yıl kaydedilmek üzere kız 
lisesine yüz altmış, erkek lisesine 
yüz yetmiş, ve orta okula altmış 

talebe baş vurmuştur. Bu nam 
zetlerin sayıları kültür direktör
lüjQoden bakanlığa bildirilmiştir 

Kayid miiddeH 31 Agustoı 
Cumartesi günü saat orı üçte bit
tiği halde bu meldtplere yazıl 

mık için hila baş vuranlar bu· 
lunmakta olduğundan bunların 

okulaıız kalmamaları için kOltilr 
direktörlüğü, bakanlığa haı vur 
mu§tur . 

Ticaret okulunda kayit işle· 
rine devam olunmaktadır. 

Sanat okullan 

Is eklilerin sınaçları 
yarın yapıl_acak 

Aydın sanat ve Ankara usta 
ioşaat okullarını girecek olan ilk 
okullardan çıkanların sıuıçları 
yarın saat dokuz.da ticaret oku
lundı kültür direkti'Hü Yunus 
Kazımın bııkanlığındaki heyet 
tarafından yapılacaktır. 

Aydın sanat okuluna girmek 
için ıimdiye kadar baş \'Uran· 
larm 1ayıı:ıi yirmi fiç ve An
kara usta inşaat okuluna girmek 
için baı vuranların sayısı üçtür . 

Sınaç sonunda kazanacak o 
)anlardan dokuz kişi Aydin sanat 
okuluna gönderileceklerdir . 

Sayım işleri 

Çalışmalara önemi& 
devam olunuyor --
Şehrimizde nüfus sayJmı iıle 

rioin bir an once bitirilmesine 
önemle çalışılmaktadır . .,.umro
lama işi bitmiş gibidir . ı1üfus ıa · 
yımı işlerinde çalışacak olan işyar· 
lar bölgelere verilecektir • isteni · 
len ccdveller her yerden gelmiı· 
tir . Nüfus direktörlüğü emrinde 
çalı§n:ıak üzere dayralardan işyar 
ve claktilolar verilmiştir . 

Osmanlı bankası 
muamelat şefi 

Oımanlı bankası muamelat şe 
fi Abdurrahman lzmir bankasıaa 
tııyin edilmiı ve bugünkil treale 
yeni ödevi başını gitmiıtir. 

• 

- Hergele sensin. Ne bakla 
ağzını bozuyorsun! .. 

Diye karşılık verince Mustafa, 
helindeki meçi sıyırdığı gibi ls
maili dövmeğe kalkışıyor. Diğer 

dükkaolarda bulunan lsmailin 
meılek arkadaşları yetişiyor, po· 
lisin bu hareketine engel olmak 
istemekle beraber birkaç kişi cJe 
meçle tabancayı alm•ğa kalkışı
yor. Etraftan yetişiliyor ve bu çir
kin hadisenin önüne geçilryor. 

Y •kalanın lsmail hakkında 
karagolda bir zabıt tutuluyor ve 
Cumuriyet Genel Savamanhğıaa 
ve oradan da sorgu bükmenliği· 
ne veriliyor. lsmail ıorgudan son
ra serbest bırakılmıştır. 

Hak yerlerinde 
Yaz paydosu bitiyor 

20 Temmuzdan itibaren yaz 
paydosu yapılan hakyerlerinde 
yarından itibaren duruşmalara 

b•ılanacaktır· İzinli olan bükmen· 
lerimizio izinleri bugün bitmiş o
lıcağından akşam -üzeri bulun
dukları yerlerden ıehrimize döne
ceklerdir. 

Çıkarılan tarbsı 
noksan ekmekler 

Tarsus ~ICapuıuaJa Kayserli 
Ahmedio fırınında çıkarılan ikiini 
türlO ekmeklerden alınan nümu· 
neler tartılmıı ve bir kiloda yDz 
gram noksan olduğu görülerek 
toplınmıı ve hakkında zabıt tu· 
tulmuıtur . 

Haber aldığımıza ·göre Çı~•
rılmakta olan bu gibi ikinci Ulrlü 
ekmeklerin fırından çıkarılır çı
karılmaz sıcak bir halde satıldığı 
ve bu yüzden bunların hem iyi 
pişmediği ve hem de tartıların 
noksan bufonduğuodın bunların 
çıkınlması urayca yasak edile 
ccktir . 

Göz çıkaran 
Bir buçuk yıl hapsa 

mahkQm oldu 
Karaisalı ilçesinin Barza. 

ma köyünden değirmenci Abdur· 
11hmanın gözünü ,kör etmekten 
suçlu ve mevkuf aşiret Bilst:yin 
oğlu Siilum11D ağırceza bakye· 
rinde devam eden duruşma11 bit· 
miş \ 'C bu adım bazı ~beplerdeo 
dolayı cezası indirilmek ıuretile 
bir buçuk yıl bapıe mablcum e. 
dilmiştir . 

Bir ihtiyar adam 

Se~·han ırmağına düşerek 
boğuldu. 

.. • elit 

Sılirkenio Banda kamununun Ta. 
bureli köyünden Ômer oğlu seksen 
yaşlarında Halil ötey gece Yerde
lcnden kalkıp ötegeçeye gemi ile 
geçeceği ısırada karanlıkta ve ke
nımlan açılmış olan gemiyi göre
miyerck ırmağa düşmüş ve boğul-
muştur . ' 

llolilin cesedi dün sudan çıka
rılmıştır. Verilen haber üzerine Cu
muriyet genel savaman yardım
cısı Şeref ve hüktlmet doktoru ve
kili Cemil, dün oraya giderek ce · 
sedi muayene etmi§ler ve bunun 
düşerek öldüğünü tesbit ve gö 
oıülmesine izin verdikten sonra 
şehrimize dönmüşlerdir. 
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·Je 1 

renmeleri başarı 1 I}' 
d. .. V' a.ıf 
ır . . ktötll t• ., 

Bu okulun dır: be1•••' 'fO~. 
ıef Brayda aytarın ... · : '- ..M 

• tir • 1 ,,ı 5p 
Ianmuş ve deınıı k b•f .ıı111ıo 

h ·ıde ço ... ~-uçaklcıarı ta sı bif ~ ı1 
O 1 kı•• o ..tlJ 

teriyorfar. D ar taft•'' 0cap;t 
üç defa korkuıu~u .,,d• 6,.a ~ 
rı yapmışlardır. . _g8 1 tl JerJO rf. od• ~ 
uçuşu öğretmen t•'' J 'fO 

Çler I · ve fakıt bu gen ur · ..ı' 
b 1ıldl1f 1" · baılarına ışa 1 .. 0d• 111• I' . y• ... ı ı,,, ' 

uçakçı gençleri ter JJ1~ .• l•'ı' 
S ~yet .~w 

cık olan , o 1 ıh 
bak•• 

nel havı müsa dit . I 
iatirik edecekler ll(I 1 
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veril~ -~~ 
~· -~·,_ 

T le Üt dul .,.1~a..ı1" :J 
• • 1 ., • ., ~,,. 

aylıkları bugüado:,. Jllf ~fi 
terdar lıkta verillll ,,.- " , 
tır . Bugün aiieJ ' '/ill-;;;' 
leriAin aylakları •et 



tı ~zun içinde 

Yeni gramer 

€k Yapan harfler - örnekler 

~ 
Yapan harflerden ( k ) ücü-

' '~181llı geçen makalede 
\~ ırıııu · Bir kaç ıöz daha 
11( •ıılaı~ld ı • 

'ltdı, )barfınde üç anlam daha 

( l) 
"- L - (zarf) : kap , kacak. 

1 lllp le 
ı 2 ) •nıa , km • 
( ib--:- ( beka ) : kalmak , 

(3 tıy,, ) . 
( ~ - iıtifham @özlerinin 

8i, > ile başlar . 
. ~k ba§ka dillerde de öy- . 
~ •nı, kında kay kim, 

1 ·•Çtk t 

, ~iın .k. h 
~ t ) d' ' arflerindea biride 
&.; ır. 

iei._.~ı!ıca ( ci J ıeklinde fiil 
t ly

1 
tr en ismi fail dedikleri 
Par G ı· · k , •·t · e ıca , o uyucı , 

b, ~ ıc1 
uı, d · 
o~l'•ke : .. c , inç ) teklinde soa 

11llerden isim ve ııfat 
\;( ıC ) h 
llll ~ld •rfıade mefullük ol-
~ltıı \' e ( c J barfiade faillik 
~ bir~i~rdır , Öteki anlamlar

. \ •ç ~e lcuıııt ıibidir . Ka . 
~~ t1 ' ;ı - geç gibi;. fiildea 
~:at Y•pan ıon ,.kler 
\"'ftr~,1111 •el ıramer anketi ka. 
\ elı ••rılanmış ve bir kaç 
~ı en-· 1 
Vl ... di -•ıt . 
Qı.~&.eL~~~~lr ıramak için kla· 

, , .. , lrız : Bu örnekler 
ı"ı •11 k ·••laınınıa ve kallaama
ht.ı •Jt. '1V9etli Öraeji yahut da 
:-ıi : 1

: •eye yenı yıpılmış 
~ ~.~ erden biri olacaktır . 
~ 1•krarıamonın fa7da11 

~l' ftt'ia 

~~~ç •ttkh , acımık vs. 
ı\"'t ..._; fabr , iftihar 

"''"'- •Jda 
~'~ faiz 
~,1- fakır 
"tl11 ...... eıir 
L "-~~ ... _ . ıneclup , 
~ '1 11Çimen - faal 
~, ~Plllıdır • divan olıa 
l\,,•ılek derdi • 

btt._ 111 
- müıaıvir . 

~1'- gire daaııak -
~it lenı•tci olabilir . 

n~'l'e~ . dıba gözden geçir-

~•c· .._., .'t-. Müteahhit 

t~l t;." ( Gıtermek ) t11ah
t:ı•t. terımek ) klavuzun 
~ ~erekli ıöderdeadir • 

~'-t ....... t!nıre 
•ı,d Eınel 
)o,~ (: ) eki yerine ( ğ J 

~ 'r .: •kat, burada ( y ) 
h. 'te rlil 1 ....... 
~ elı llallıebih 
"11.lll) lllıddeeinia 11f at ye· 

~ · 
111

' 11na bu bir örnek 

~··· •ııı'ı idi . . ... 
~~ •nı <bayak, hayat ) 
it •ç 
~ ~ .. ~11•hiıe ~~6·~u, . Yapılın ismi alet 

~" ...... d ' ~ı '" ....... e b - •det 
~ '•~•b '-ltraaım 
~ t~"aeıı - cidalc11 
"·~i llL... - cihan .. 1 
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Franf\ızca gibi düzliik anlamı 
var . Divanm: 2.88 de ( tDz ) 

asıl demektir diyor. Onun ( tübO 
tüzil kim ? ) 

Değirmi - dairevi 
Değre - daire (tekre, teker· 

lek) . 
Sapınç - dalalet. 
Tuzak - dam (kurulmuı). 
ilişkin - ait. 
Akid - bağıtçı. 
Akad - bağıt. 
'l1epki - aksGlimel. 
İlgi - alika. 

ilgin - alikabahı. 
Beldek - alamet. 
Yaraç - ilet. 
(Ç) ile yapılmı . iımi alettir 
Avadanlık - aletler takımı· 

dar. 
Tanış, taaıdık - aıina (tRnır) 
Çoğay - azımi. 

(Y) eki burada da yakıııyor. 
lçken - ayyaş (çok içen). 
Dölen - azm (dalenmek). 
Yelken - hadhan. 
(Ken) le (geç, k, lcı, gu ... maç) 

ıihi ismi alet eki oluyor, 
Sebab - badi. 

Eski luratlarda (ip) in scbeb 
manaııada oldoğu yazıla. Bir de 
(tpi aapı} s6zü yaklaııyor. 

Erkin - baliğ ve mO.r (fr.). 
Ergea olsaydı çabuk yeti§en 

demek olurdu. 
Beden - beden. 
Bunu• (gövde, yin - yen) gibi 

karşılıkları da var. 

Arılık- Beraat ( ıstılah } 
Andac-. Bergüzar, hediye 
Andıç- Hatıra 
Diyev- Beyanat 

Bu ( V ) eki kazan dilinden alın
mış uygurun ( g.k ) karşılığıdır. 

Yine ( g. ) kıır$ılığı olan ( y ) 
daha güzel , ancak yeri başkadır. 
( V ) yi az kullanmak eyi olmuş
tur. 

Bilit- lıdn 
Yapı, kurağ- Bina 

Yapı da esl:nda yapığ idi. Son
daki hu gibi ( ğ ) Jer bizde düş. 
müş olJuğuna göre ( kurağ) gibi 
sözler tutunamaz. 

Buğar- Bulıar 

( Buğu ) da var . 
Orun- Cah- ,\tevki 

Or kökünden çıkan bu yeni 
söz ve türemeleri tutunacaktır. 

MalOm, meçhul- Belgin, yad .. 
belgin . Burada önekli bir örnek 
var . 

Acaba ( angın - tangın ) uy-
maz mı?. 

Anmak- Yed, tehattur. 
Tanmak- Teacaüp, inkar 

Arapçada inkArdan. ( nekre } 
den çıkan ( nekir ) meçhul aoJa
mınadır • 

Töre direktörlüğü 

Bulanıki lçebeyı HiJminin ili
miz türe direktörlüğUae atandığı 
iç bakanlığından ilbayh~a bildiri· 
mittir. 

"it """' 1116 §umu 
~)I . reldıep ıöz kar- Ceket kimde burundu? 
~ ~'il 
~' ...._'. Ciriın 
l' 1 l ,., ... '°'I Q'b' Lı tı-.. 1 
· 1t°iıa diı· çehre I 
~~~I '

11
de ( mengiı) 1 

'k"~' ) lllen ) ·1 
'1..~ "' F . ı. e ( men 
~ ....._ b 111

•• maniden
~ l ''•zet•ek ıözü-

' did ~ ~urulabilir . 
JUstice 

Hurmalı aramında oturan 
Dorıun oğlu Faik adla biri ırmak 
kenarında çıkarup bıraktığı ce
ketinin biJmedigi bir adam tara
fından çılındıiını ıikayet etmit 
ve yapılan incelemede buoua 
dellil Emin oğlu Hüseyin tarafın· 
dan çalındığı anlatılmıı ve Hflse· 
yin yakılaaarek çaldığı çeket 
meydana çıkarılmııtır. 

(Ttlrksaztl) 

Ayağım kırayım derken .. Adana Borsası Muam~leleri 

Bir Fransız kadını sarhoş ve uygun
suz kocasını döve döve öldürmüş 

CİNSİ 

apımah parrınlC -= 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

Satı lan Mikdar En az 1 En çoJ.. 
IC . .:=·====S'=. _ K. S. Kilo 

Ren civarında Kargo kiyotin 
yanındaki kilçük ve güzel bir Or· 
manan içinde, Uzel ile Monke
tur'ü birbirine bağlayan araba 

1 
yolunun az uzağmda §İmdiye ka
dar duyulmamış bir fecaatta bir 
cinayet olmuş ve bu cinayet Bre· 
tan yalı bir köyf ünün ölümü ile 
nihayet bulmuştur. 

Kargo köyü onbeş kadar ha
neden ve yüz kad1r nüfustan mil· 
rekkep mini mini bir köydür ve 

uzun zamandanheri bu köyde 
can ııkıcı bir badiı1e olmamıştır. 
Fakat son zamanlarda Grosse ai
leıi ara11nda büyük bir geçimsiz
lik baı göstermiştir. 

Ailenin reisi Piyer Grosae 42 
yaıında, tembel ve ahlaksız bir 
adımdır; çok az çalışır. Kazandı
ğı paralan da ailesi ibtiyaçlarıua 
sarfedeceği, çocuklumın maişeti

ne vereceği yerde kumar ve iç 
kiye verir bir adamdır. Üç çocu
ğu 9~ 36 yaşında bir de karası 

ıvardır. 

Bu ad•m son zamanlardı ku
mar ve içki fenalıklarına bir de 
uygunsuz kadınlarla dütÜP kalk· 
maiı katmı~ tır. 

Eline beş oo frank ge çtiği za 
man bu kötll ad•m köyden kayb. 
olar, sevdiği uygunsuz kadınların 
bulunduj'u civar kasabalara gi
der, para bitinceye kadar eğlenir, 
içer, pıra bittiği vıkıt ta evioe 
- hem de kör kütük serboı bal· 
de - döaer, çoluk ve çocuğunu 
bırpalu .. 

Ç•hıkan ve namuslu bir ka· 
dıa olan karısı, hu ahlaksız ada · 
mın bu ballerioe bir zamanlar 
tahammül etmiş fıkat ıon zaman· 
larda kocaıana böyle hareket et· 
tiii takdirde knodiıiae çok ağır 
bir cez11 tertip edeçeğini söyleme
ğe haılamı§tır. 

Son zamanlarda civar büyükçe 
lc11balarıa birinde bir lcafaıanta · 
nıo kOçük bir dınsöziine göoül 
kaptırmış olan Grosse, karısına: 

- Erkek değilmiyim, ıenin 
emrine tabi olamam· istediğimi 
ya param. 

Cevabanı ıvermiştir. 

etlelerini kerpeten ile koparaca
Piyasa parlal!ı •. 
Piyasa temizi ., 

ğını söylemiştir. iane 1 36 41 
iane il 

41,50 4 1,75 _....;._ ___ ! Ekspct>ıı 

Klevlant 

Y A PA G I 

Beyaz 1 1 1 ~-------·--· Sivab 

Kadıtı, uykudan uyanan çocuk 
larının yardımı ile fena halde sar· 
hoı olan bu adamı bahçeye at 
mıı ve kapıyı üzerine kapatmış · 

tar. Sarboı da bahçede bir taşı 

yastık yıpmıı, ıızmış kalmıştır. 

Sarhoı ve srHI kocasınm sız·i Ç 1 G 1 T 

dıirnı gören kadının aklına kor- ___ E,,....k-,.p,..,..r_e_s ------ı·~---·-----ı'----=---------1 kuoç bir şey ııelmiştir· Bu herifi lııne ,- ,-
yerli uy eınlik" 

terbiye etmeği ve bir daha uygun· ,. "Toh uroluk .• 
suz kadınlara gitmemesini t~min •---------....;.;.......:::.-- ___ ..;... ___ ......;:.....--------1 
ıçin bir ayağını kırmağı düşün- H U B U B A T 

.. til Bu~day Kıbrıs 3,15 3,75 
muş r. •• Yerli -2 6?_,5__ 3 

V V k b ·-____;,----,,,,..,,-----· ' - · . ,ı10 e .. , a ıt kıy etmeden ko- M ., en tane 
casının el ve ayaklarmı bağlamış, l----:.A;-r-p'-1-------ı-----ı---- -
eline geçirdi~& bir odunla ayakla ~---F=-'as~u-ly_a _ _____ , ----------, 

ı-.. Y.-:-1 7f------•-=--==-=--- ------------
rına vurmağa başl•mııtar. u a 2,87,5 

Sopanını öldürücü darbeleri ı •-Dw:r-el_ic_e_-=-------·1------1------1 
Kuş yc>mi 

altında kıvranan ve bağıran Hr· Keten tohumu 
botun feryadlarını duyan olmamış l ı-aıM•e-rc-=-i -m-e'k-----l·--·---1------1 
ve herif kadının gittikçe artan bir Sisam 8,25 1 --·:----------1 
hars ve şiddetle vurduğu sopalar fj ft{ 
altında ıea çıkaramaz olmuştur· .... Salih 625 

Kadın kocasmm artık ses çıkar· ... ... - 5.50--
·- .c .. , 

madığını ve kıvranmadığını gö. .ı::ı ~ Düz kırma .. 
rünce, s ırtlaaorak yatağına götür- 1 ~~ _S_im_it_~,~·------

.. t ·· V k l · .ı k == ..= ••o \..Umhoriyet 
muş ur. e omşu arına gıuere ; ~ ~ - -------<------

- Doktoru çağıralım ; cünkü ~ 8. - Düz kırma :: 
bizim sarhoş hastadı r ! Demiştir. Alfa .. 

6~ 
550 

Komşularla birlikte gelen dok
tor sarhoşu berbat ve hurdehaş 

bir halde bulmuştur. Herifin tuta
cak yeri kalmamış, başı ve vücudu 

Liverpul Telgrafları 
3 / 9 I 1935 

Kambiyo ve Para 

yara, kun içinde kalmıştır. 
Doktorun muayenes inden bir 

az sonra aa ölmüştür . 
Zabıta; tabii katil kadını te' kif 

etmiştir . 
Kadın ifad,sinde : 
- Kocam çok namussuz , çok 

alçak bir adamdı; benimle beraber 
üç çocuğuna senelerc.lenberi zulüm 
etmiş ve belki de çocuklarrn Ve-
rf1m olmasına sebep olmuştur. Ben 
kendisini terbiye etmok istedim , 
maksadım ayağını kırmak ve bir 
daha kötü kadınlara git mesine 
mani olmaktı. Öldürmek aklımdan 
bile geçmemiştir. 
Demiştir. 
Bu ifade , iiç çocuk anası 

olan kodrnın kurtulmasına im
kdn vermemektedir. Yalnız bütün 
köy halkı herifm kötülil&'1inü an
latmakla bitirememektedir . 

Şimdi Fransada bu kadının mu-

Stı11tim Pene 

Hazır 6 05 
1 inci T. V11deli 5 61 
1 inci K. Vadeli --5- 551 
Hint hazır 4 75 1---:-- --- ---N ev ork 

iş Baakasıodan alınmıştır. 

Rayşmark 
Frank" Fransız., 
Sterlin "lnl!iliı,.. ---· Dolar "Amt>rikaıı,, 
}'raok "lsvic,;re .. 

9 71 
1 97 

625 25 
--79 49 

••* hakenıesinia neticesi sabırsızlıkla 5370 103 

Geçen pazar, geç va~ıt zev- beklenmektedir "Küçük bir ümit 

k. d dö G .. d" Q olarak Jüri heyetinin bereet ka-
ın en nen roase gun uz o · k · • 
1 

• d ' rarı verme sı a la gelmekte<lır. 
ış erın en yorgun diiıen karası ile ------------
üç çocuğunu evde yatmış ve uyu-
muı bulmuştor. Adam akılla ıar
jot olan Gro11e bu vaziyete kız 
mıı ve bağırmığa, çağırmeğa h•ı· 
lamışhr. 

Bu bağırma üzerine uyanan 
karııı, yataktan çıkarken sarhoş 
herif eline ğeçirdiği bir kerpeten 
ile karasının üzerine bücüm etmiş 
ve bir daha böyle hareket ederse 

Doktor Ali Hikmet 
Yaz Gezisinden dönmüştür.Pazar
dan başka. her gün hastnlo rını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Koyah bağ - Seyhan 
caddesi. No: 81 5775 
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SOMBRA Kl.81L~.AZ 
1~·1 GOZ.L.:_U K 

•) 

• 5792 

Yazbk sıae•ada 
Alman sinema ôleminin en büyük şalısiyetlerind&n birisi olan sessiz 

ve sesli f ilmlerin unut ulmaz yaratıcısi ( llerry J>iell ) in Cevkah1de bir 

surette temsil etm iş olduğu, seyrodonleri günlorce tesiri nltında hı ra . 

kacak çr.k heyecanlı büyük bir film 

(Meçbal şampiyon) 
bu akşamdan itibaren sinema sever lı~lkımıza taktim edılecekt ir. Ge

rııık mevzuunun ve gerekse rojiıdnin kıymeti bu yüksek esere herkesin 

taktiria i kazandıracaktır . tavsiye ederiz. 

gP-lecek Film : 
Çoktnnberi beklenen mevsimin f. n büyük şahese r i ve ( Ricardo Cor

tez ) gibi büyük bir sanotkıl rın temsili muıızzumı 

Kanlı bayalet 
5799 
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