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1,ürk parasını 
Kıymetten düşürmek is

tiyenler tevkif edilecek
ler. 
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ltalya Balear lt;in Te-m-iııat -Veriyor 
~ 

merika, Fransa ve lngiltel 
e Japonyaya

1

nota verdiler 

Bir tren 
Hattan atılacaktı 

fakat .. 
Paris, 25 (Radyo) - Meç 

ile Strasburg arasında işliyen 
yolcu treni, bir suikasta ma· 
ruz kalmış ve hattan atılmak .L\çık şehirlerin bombardımanı takbih .edihli, iiç 
istenmiş ise de, makinistin 
müteyakkız davranması saye

sinde teşebbüs akim kalmıştır. 
clf\\' ı~ t J apoıı y:-ıd an tazın in at h11t i )1 orl ar 

.~ 

Çin askerleri 
' Paris, 25 (Radyo) - Ame· ye dairesini ikinci defa olarak 

~kt, İngiltere ve Fransa tara· bombardıman 'etmişlerdir. 
dan Japonyaya verilen bir Tokyo, 25 (Radyo) - Ja· 
tada, açık şehirlerin bom· ponya kabinesi, bugün toplan· 
dımanı takbih edilmiş ve mış ve uzun müzakerelerde 

~ üç devlet, kendi tebaaları bulunmuştur. 
• ~il tazminat istemiştir. Hariciye Nazırı B. Hirota, 

Paris, 25 (Radyo) - Ja· Çin meselesi~de japonyanın 
~ ~tı orduları, dün Şan·Şang hiçbir müdahale kabul etmi· 

~hririni bombardıman etmiş· yeceğini söylemiş, aksi tak· 
dir. dirde vaziyetin daha vahim 

bo Nanginin evvelki günkü bir şekil alacağını ilave ey· 
b' ltıbardımanında ölenlerin üç lemiştir. 
1rıe vardığı bildiriliyor. Bay Hirota, Uluslar Sos· 
Japon tayyareleri, dün tek· yelesinin müdahalesi hak· 

1•r Nankine gitmişler, Harbi· kında da fıkrini söy' emiş, Ja· 
~t mektebi ile Erkanı Harbi- ponyanın, Cenevre ile alakası .,..--------· ....... ·~·~·--~~~----
alya · Alman Londra borsa-
iinasebatı hakkın.. sında 

dQ F ransı:z, gazete. 
leri ne diyor ? 

Baq Massolini 
t Paris, 25 (Radyo) - ltalya 
~bakanı Bay Mussolininin 
t tlin seyahatinden bahseden 
~~eteler, ltalya ile Almanya 
~11•ında siyasi hiçbir muahede 
~~lanmıyacağını ve bu seya· 
~ın, yalınız mali bazı husu· 

istihdaf ettiğini kaydedi· 

Dün sükunet vardı 
Londra, 25 (Radyo) - Para 

borsasının dünkü muamelatı, 

sükunetle geçmiştir. 
Fransız frangı, eski vaziye· 

tini muhafaza etmektedir. Bir: 
lngiliz lirası, 144,72 Fransız 
frangı mukabilinde alınmıştır. 

---··---
Yangın 

Dün Şehitler caddesinde B. 
Ahmet Cemale aid kutu fahri· 

kasında yangın çıkmış, fabrika· 

nın çatısının bir kısmı ve ku· 

tulardan birkaçı yanmış, derhal 

yetişen itfaiye ateşi söndür· 

müştür. 

Yapılan tahkikata göre yan· 

gın markacı Alberin kutuları 

markalamakta kullandığı oca

ğın patlamasından çıkmıştır. 
Ateş, birdenbire talaşlara ve 
orada istif edilmiş kutulara 
sirayet etmiş, bir müddet sonra 
da çatıyı sarmıştır. İtfaiye, 
sür'atle yetişerek ateşin daha 
fazla genişlemesine mani olmuş 
ve yangını söndürmüştür. Yüz 
lira kadar zarar olmuştur. 

Markacı Alberin eli ve yüzü 
hafifçe yanmıştır. Fabrika, 23 
bin liraya sigortalıdır. 

kalmadığını ve davet rd lse 
dahi gitmiyeceğ·ini bC'yan ey· 
lem iştir. 

Çın Rcis:cunıhu· u MJre ~al 
Şan Kny· Şt>k d~ muknbıl be· 
yanatta bulunmuş Çıııin , lı nrbe 
devam ctmeğc karar veı d iği· 
nı bildırıniştir. 

K tıçük itilaf 
M acaristanla uzlaştı 

Prağ 25 (Radyo) - Küçük 
itilaf devletlerile Macaristan 
arasında yeni bazı anlaşmalar 
için müzakerelere girişildiği ve 
Yugoslavyanın, şimdiden Ma· 
caristanla anlaşıldığı alakadar· 
larca temin olunuyor. 

--·-·· ... ~-
B. Vanzeland 
İstifa edecek mi? 

Brüksel, 25 ( Radyo ) · -
Belçika Başvekili B. Vanze· 
land, sureti kat'iyede bir ka· 
rar verecek ve ağlebi ihtimal 
iktidar mevkiinden çekilecek· 
tir. 

Kanada "(ta 

Şiddetli zelzele oldu 
Paris 25 (Radyo)- Dün Ka

nadada şiddetli bir zelzele ol
muş ise de hasarat vukua gel· 
memiştir. 

----------....... ·~·~··-·~.,19'1~~--~---
Fra nsız siyasi. partileri 

Faşizme karşı tahri-
k8ta başlıyacaklar 

Bag Hergo 
Pario;, 25 (Radyo) - Bay 

Şotan kabinesini t~şkil eden 
nazırların mensub oldukları 
partiler, gelecek intihabatta 

ve arkadaşı 

müşterek hareket etmeğe ve 

faşizme karşı koymağa karar 

vermişlerdir. 

~--------ım•ıııı--~·~·~·~··--~-----------

1 kinci tarih kurultayı 
-·-· Bugün Sonuncu Celsesini 

Akdedecektir. 
İstanbul, 25 (Busuei) - f kin· 

ci Türk Tarih Kurultayı, bugün de 
Dolmababçe earayında Kültür Ba· 
kanı D. Saffet Arıkanın riyasetin· 
de toplanmıo ve mütebaki tezler 
birer birer okunmuştur. 

Kurultay müzakerelerinin, ya· 
rın (bugün] ıona erece~i tahmin 
olunuyor. 

Aldkadarların verdiği mal6ma· 
ta göre, Kurultay müaalr.ereleri 

hittikteu sonra, memleketimize ge· 
len ecnebi profeıörler, Anltaraya 
giderek oradaki ilim ve kültür 
müeeseeelerioıizi gezecekler ve hü· 
kı1met merkezimizde yapılan büyük 
eserleri gözden geçireceklerdir. 

Ecnebi alimlerin, pazar günü 
Ankaraya hareket etmeleri ve ge· 
lecek hafıa sonuna kadar orada 
kaldıktan sonra buraya dönerek 
memleketlerine avdet eylemeleri 
muhtemeldir. 

Birleşik Ameri
ka hükQmeti -----------

Akdeniz koııtrolii hakh ındaki tek-
-~---...-----==-----_.. _____ _ 

lifleri tetkiketihazırdır 

·~ 

Ruzvelt kızile birlikte 
Vaşington, 24 (A.A) -Ha· imza etmiş olan devletlerden 

riciye nezareti dokuz devlet birinden gerek diğer bir mil-
muahedesinin ileri sürülmesi letten gelecek her türlü tek-
tasavvurundan fidarenin ancak lifleri dikkatle tetkike amade 
gazeteler vasıtasile haberdar olduğu suretinde tefıir edil-
olmuş olduğvnu beyan etmek· mesi lizımgelmekte oldutu 
tedir. Bu beyanatın Amerika resmi surette ifade edilmek· 
hükumetinin gerek muahedeyi tedir. 

~--------....... ·~···--------------

Kaybolan Rus 
generalleri 

·-·-· Zabıta, ipucu arayor, general Skoplinin 
zevcesi isticvap edildi. 

Paris 25 (Radyo) - Zabıta, sine mensup bir otomobilden 

kaybolan beyaz Rus general- çıkan bazı eşhas gidip kap· 
tanla konuştuktan sonra, vapü;8 

)erinden Miller ile Skoplinin 

dairelerindeki evrakı tetkik 

etmt."kte ve bir ipucu elde 

etmeğe çalışmaktadır. 

Zabıta, general Skoplinin 

derhal demir almış ve limanı 
terk eylemiştir. 

Beyaz Rus generallerinin, 
bu vapurla kaçırılmış olmala· 

rından şüphe olunuyor. 

şoförünü aramak'adır. General Skoplinin zevcesi, 

Paris 25 (Radyo) -Evvelki dün Müddeiumumilik tarafııı-
gün ansızın kaybolan Beyaz dan isticvap olunmuştur. 

Rus generallerindeıı Miller ile 
Skoplin hakkındaki tahkikata 
devam olunuyor. 

Dün akşama kadar yapılan 

tahkikata göre, iki gün evvel 

Havr limanında bulunan Ma· 

riya Livanova adındaki Rus 

vapuruna, Rusya sefarethane· 

Mazarikin va-
siyetnamesi 

Vasiyetname, şim
dilik gizli kalacak 
ifşa edilmiyecektir 

Prag, 24 (Radyo) - Müte· 

veffa Profesör Mazarikin, Çe· 

koslovakyanın atisi hakkında 

siyasi bir vasiyetname bırak· 

tığı ve bunun, şimdilik neşre

dilmemesi için Çekoslovakya 
zimamdarları arasında bir ka· 
rar verildiği ıöylenmektedir. 

·•·- --
l'etrol depoları 
Ansızın ateş aldı 

San Fransisko 25 (Radyo)
Standart Ovil gaz kumpanya· 
sına ait petrol depolarında 
bir infilak olmuş ve büyük bir 
yangın çıkmıştır. Yangın, dün
denberi devam etmektedir. 
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A-n~a-s'-ı n_ı_Ci_o_•• _r_ -- 1 Hayvanlar bile Bafrada kanlı bir aşk 
K Al ? facıasının sonu --~-- - 11!11111_ ızı11ı ·- .. öpüşüyor . 

Yazan: Sermet Muhtar No. 91 
O anda, beyninden kurşun 

yemişe dönen Vezirzade, dük· 
kana dalıvermiş.. Eda, onu 
görür görmez, yerinden sıç

ramıştı: 

- Ay, siz misiniz? Boş bu
lundum; valdem hanfendiyi 
bekliye bekliye halloluyordum. 
Ne musibet gavurmuş bu ter· 
ziler. insanın kanına ekmek 
doğruyorlar. 

Bu tatlı dilli ve güler yüzlü 
karşılayış, Ekmel Beyi efsun· 
lanmıştı .. 

İçeride, feracesini prova et· 
tiren kız kardeşisine, 

- Vakit gecikti, demişti, 
neredeyse çarşı kapanacak ... 
Haydi eve! 

işte o günden sonra, vezir
zadenin canma okunmuştu. 

Karısına o der'!ce, muhabbet, 
o derece aşk, o derece dü~
künlük ve yapışkanlık ki. Ayni 
zamanda da, (bu kadının ba· 
na muhabbeti yok mu?. Göz~ 
dışarıda mı?. Ergeç baştan mı 
çıkacak?) diye kendi kendini 
o kadar üzme, kemirme, ~he· 
lak etme ki .. 

Bir dakika rahatı, huzunı 

kalmamış, eridikçe erimeğe, 

sarardıkça sararmağa, soldukça 
solmağa başlamış, şah iken 
şahbaz olmuştu. 

Terzi Anastaşa provaya git
tikleri o netameli gün, o ana 
kadar uf demeiği anneciğine 
de ilk bed muameleyi reva 
görmüş, hatunun kalpcağızını 

kırmıştı: 
- Bana bak, bir daha so· 

kağa çıkarmıyacaksın karımı .. 
Sağırsan kulağına bir huni so
kayım da öyle bağırayım .. Ar· 
tık ona sokak mokak yok, 
anladın mı kadın?. 

Eda, karşıki çarpık damlı 
evin yalabuk delikanlısile her 
sabah pandomimada. Konak
takilerden daha kimse, ışın 
farkında değildi. Yalnız, Aynı
hayat hanım bu muammaya 
benzer gidişatın iç yüzüne bir 
kulp bulmak istiyordu. 

Zülfüyar kalfayı, Neşever 

bacıyı arada bir kenara çe
kiyor. 

- Atlıhassas karı her sa· 
hah daraş odaya kapanıp ka
pıları sürmeliyor, saatlerce 
çıkmıyor. Başka din kullan· 
mada, tapınmada desem o 
da değil. Böylesinde hiçbir 
din, hiçbir mezhep yoktur. 
Ben bu hali hayra yormuyo
rum. Bakalım bir gün kokusu 
çıkacak amma ne gün! Diyor· 
du. 

Kahya kadının zannı, atlı 
hasasın eski kocasile gizliden 
gizliye mektuplaştığı.. Fakat 
aklına sığmıyan nokta, mektubu 
kiminle gönderiyor, cevabını 
nasıl alıyor? 

Artık konaktaki emektarlar 
arasında, hanfendi de dahil, 
Edanın adı atlı hasastı. Daha 
kızdılar mı yelloz, şırfıntı, şıl· 
lık .. 
Tuhafı neresi, hepsi de onun 

okuması yazması var san:yor
lardı. O da hiç bozmuyordu. 
Ebcedi bile sökmemiş oldu
ğunu kocasına bile bildirme· 
mişti. 

Konağa nadiren gazete girer 
di. Bazan Ekmel ısmarlardı. 
Gelin hanfendi J{azete i her 

hifelerine bir göz gezdirir, 
mahut avam ağzını tekrarladı: 

- Meteliğe yazık. Yazdık· 
larının hepsi, baştan aşağı 

martaval,.. Yalanları uydurup 
uydurup halktan para çek
mek! 

Ve elinden fırlatırdı gaze
teyi ... 

Eda, pencere oyunlarını iler· 
}ettikçe iler etmedeydi. Yegane 
avunduğu, keyif duyduğu an· 
lar, pencere önünde geçirdiği 
dakikalardı .. Her sabah, koca· 
sını uyandırmadan yataktan 
kendini atıyor, geceden aralık 
b ıraktığı iç kapıdan tuvalet 
odasına kayıyor, usulcacık ki· 
lidi çeviriyordu. 

Yarı çıplak vücudile, durbin 
elinde, marifetlerine girişiyor· 

du. Gün geçtikçe, karşılıklı 
sahneler, haller, hareketler 
terakki etmede .. iş, havai mu· 
haberata kadar varmıştı. 

Y alabuk genç, parmağile 
yazılar yazıyor, sonra kalbini 
gösteriyor, gözlerini kapıyor, 
göğüs indirip kaldırarak iç 
çekiyordu. Yazdıklarının (Kal· 
bim cayır cayır yanıyor!. iki 
gözüm iki çeşme oldu!. Çar· 
pan sinem, aşkınla dolu!) ma· 
nasına geldiğini sezen kurnaz 
kız da, hiç fiyakayı bozmadan, 
yazılanları okumuş da cevap 
veriyormuş ' gibi, hemen el 
kaldırarak, o da yazı yazar 
gibi yaparak, sonra ayni su
retle kalbini göstererek, göz· 
lerini kapayarak, iç çekerek 
mukabelede .. 

Bu sabah partisi, alaturka 
saatin iki buçuk, üçüne kadar 
devamda.. Karşıki genç, niha· 
yet kalemine gitmeğe mecbur 
Oyun da paydos. Delikanlı 
puseler göndererek temenna· 
lar savurarak, kırık kafesini 
indirince Edanın içinde bir 
azap .. Ta ertesi sabaha kadar 
beklemek zarureti, sıkıntıdan 

gebermek. 
Eda, bu kadarcıkla kanaat 

edemiyecek.. Etrafta başka 
bir eğlence, başka bir genç 
yok mu?. 
Bulunduğu katın dört yüzün

deki pencerelere koşmağa, 4 
tarafı kollamağa başladı. Çok 
geçmedi; hemen o gün, ara· 
dığını buldu. ikinci bir pan· 
domima da o tarafta başladı. 

Yandaki çıkmaz sokakta, 
baştan üçüncü evde, bir genç 
gözüne ilişmişti. 

Anlatalım: Malum a, yenı 
gelin güvey tabiri, üç aya 
münhasırdır; halayları denilen 
müddetteki karı kocalara. Ye· 
ni gelin Seza Hanımla yeni 
güvey Ekmel bey, öğle ve 
akşam yemeklerini, adet veç· 
hile, hala odalarında yemede
ler. 

Konağın çifte büfeli, uzun 
sofralı, duvarları ve hayvan· 
ları ve resimlerile süslü, ku· 
rulu düzen yemek salonuna 
daha inmemişler. 

Eda, o sırdlarda bir gün, 
yatak odasına tepsi ile geti· 
rilen öğle yemeğini kocasile 
beraber yeyip kalktıktan 
sonra, f'~n•f saate bakın, san· 
dık odasına gireceği tuttu. 

Vezirzadeden uzaklaşmak 
için bahaneler arıyor .. Temiz 
havlu çıkarmak için o odaya 
srirince icine doR-ar gibi oldum. 

Aşk ve heyecan insanlara 
malisus bir sevgidir. Öpüş
mek de insanlar arasındaki 
saadetin en büyük timsalidir. 
Derler.~ 

Niteki analar, babalar, ço· 
cuklar, sevgililer öpüşürken 
en mesut dakikalar yaşadık· 
larını zannederler. 

Bu böyle midir .. Değil mi· 
dir? Burada münakaşasını ya· 
pacak değiliz. Onu halletmek 
istiyenler uğraşıp dururken biz 
de her gün sorduğumuz bir 
mesele üzerine konuşalım. 

Hayvanlar arasında da saa· 
detin timsali olan öpüşmek 
var mı, yok mu?. 

Evdeki kedilerimizden, kö· 

peklerimizden başlıyarak hay

vanat bahçelerindeki karada, 

havada, suda, yaşıyan hayvan

lara varıncıya kadar hepsini 

birer birer tetkik edersek 

"insanlara münhasır,, dediA"i· 

miz hareketlerle karşılaşıyoruz. 

Bunları gören insan oğulları 

gayri ihtiyari irkiliyor ve hay

vanların büyük bir saadetle 

öpüştüklerini dakikalarca sey· 
rediyor. 

Kedi büyük bir heyecanla 

yavrusunu yalar .. Kendisini 

seven insanın üzerine atlıyarak 

adeta onu kucaklar ve başını 

yüzüne doğru sürmiye başlar. 

İki köpek öyle öpüşür ki.. 

Gözlerinizle gördüğünüz halde 
buna inanmak istemezsiniz. 
Güvercinler mükemmelen kok· 
}aşırlar, sonra gagalarını ısıra
rak dakikalarca böyle kalırlar. 

Fok balıklarının hayvanat 
bahçesinde yapmadıkları kal· 
maz. Ya filler .. Bilhassa ka· 
rınlarını doyurduktan sonra 
hortumlarını biribirine dolaya· 
rak öyle sıkı öpüşürler ki .. 
Hayret etmemek elden gel· 
mez. 

Nihayet su altındaki balık
ların da karadaki hayvanlar 
gibi dudak dudağa geldikleri 
akuvaryumlarda tesbit edil· 

şeycikler bulncak. 
Mevsim yaz sonu, havalar 

daha ılık; camlar da kalkık .. 
Kafese yaklaştı .. Kasvet bürü
müş olan yüreğini biraz ferah
latmak için gök yüzüne bakı
yordu. 

Bir keman sesi .. Öyle bir 
yay çekiş ki değme kemani
lerin harcı değil.. Vülüflü Tah
sin mi acaba, y~ksa Loncalı 
Raşit mi?.. Şimdi, ne işleri 
var onların burada? .. 

Ses, çıkmaz sokağın tara
fından geliyor.. Acaba hangi 
evde?. 

Dediğimiz baştan üçüncü 
evin bir penceresi açık. Ke· 
man, mutlaka orada çalınıyor. 
Evet, muhakkak orası .. 

· Eda. daraş sandık odasının 
kapalı kafesine başını dayadı. 
Bakıyor, dinliyor. Karşıki açık 
pencerede kimseler yok. Ni· 
hayet orada bir gölge belirdi; 
kemanı da elinde .. 

Gölge pek belli olmıyor, 
fakat halinden yaşlıya benze
mıyor. 

Eda, tuvalet odasından ya· 
vaşçacık durbini aldı. Kafesin 
alt aralığına yanaştırdı. 

Göl~e, açık pencerenin önü-

miştir. 

* • • 
insan gözile gördüğümüz 

bu manzaralar hakikatte de 
böyle midir? Bunu tesbit et
mek için uğraşanlar diyor· 
lar ki: 

- Hayvanlarda da histen 
başka sevda hissi de vardır. 
Bu analık hissile başlar. Ana· 
lık hissi olunca sevgi hissi de 
olduğuunu söylemiye lüzum 
yok.. Öyle olmasaydı dişisi 
ölünce inliyen hayvanlara te· 
sadüf edebilir midik? · 

Viyanadaki hayvanat bahçe· 

sinde bulunan fok balığının 
muhterem refikası öldüğü gün
denberi neşesi yoktur. 

Demir kafes arkasındaki 

aslan eşini veyahut yavrusunu 
bir gün görmemiş olsa avazı 
çıktığı kadar haykırır .. 

Hele maymunların sevda 

hissi insanlardan daha kuv· 

vetlidir. Sevgilisi öldüğü gün

den itibaren kendisini açlığa 

mahkum ederek ölen maymu

nun hikayesini Viyanada bil

miyen yoktur.,, 

Aksini düşünenler de diyor· 
lar ki: 

- Hayvanlarda altıncı his 

yoktur. Bunların arasıuda bi

zim gözümüzle öpüşmek gibi 

manzarası olan hareketler ha· 
yat mücadelesinden başka bir 

şey değildir. Dudak dudağa 

gelmiş olan balık yemini ağ· 

zından kapan balıkla müca
dele etmektedir. Sarma dolaş 
olau filler de biribirinin ağ
zından yemek kapmaktadırlar. 

Öpüşmek, kucaklaşmak da· 
ha fazla hassasiyetin t!msali
dir. Histen mahrum olduğu 
muhakkak olan hayvanlarda 
böyle birşey aramak garip 
olur. 

Her., iki tarafın fikirlerini 
dinledikten sonra resimlere ha 
karak bütün okuyuculara ben 
de soruyorum : 

- Hayvanlar öpüşürler mi? 

yadı. Konaktan tarafa bakı· 
yordu. 

21, 22 yaşlarında var yok. 
Hem öylesine güzel bir deli
kanlı ki. Gene beyaz yüzlü, 
açık kumral saçlı, minnacik 
samur bıyıklı. Gürbüz, boylu 
poslu, kılık kıyafeti düzgün .. 
Arkasında pırıl pırıl bir Şam 
hırkası; sakız gibi bir gecelik 
entarisi; belinde, uçları püs· 
kül püskül bir ibrişim kuşak. 

Çarpık damlı evin yalabuk 
gencinden eksikliği olmadık
tan maada kaç kat üstünlüğü 
var. 

Edaya gün doğmuştu, Kar
şıya duyurmak için, hızla, gü· 
rültülüce kafesi kaldırdı. Deli-

kanlının gezleri kontaktan ta· 
rafa amma başka pencere· 
lerde. Yene kemanını boynu· 
nun altına sıkıştırmış ve o 
kadar coşmuş ki ne yay çe
kiş, .ne yay çekiş.. Kürdili 
hicazkar peşrevinin birinci ha· 
nesine girişmiş; döktürüyor 
nağmeleri .. 

Eda hırsından çatlıyacak .. 
Ne alık genç bu, b·.ınak Çer· 
keslerin, babalı Arap balcıla
rın, dangalak halayıkların oda
sına karşı inletiyor kemanını .. 

Evli bir adam iki kadınla bi rkeği 
öldürdü, bir kişiyi yaraladı, 

kendisi de öldürüldü 
Bafrada bir gün ve bir 

gece bütün kasabayı heyecana 
veren bir cinayet olmuştur. 

Hadisenin enteresan safha
ları şöyle geçmiştir: 

Kasabanın Rıza mahallesin· 
de şiracı 35 yaşlarında Musa 
oğlu Ali ve karısı İnebolulu 
Mehmet kızı 35 :yaşlarında 
Azize ve Azizenin hemşiresi 

24 yaşlarında Fatma ile Alinin 
4 çocuğundan mürekkep bir 
aile oturmaktadır. Bunlar Baf
raya yeni gelmişlerdir. Şiracı
lık yapmakta olan Ali Do· 
muzağı köyü muhtarı 35 yaş-

· larından Arslan Kaplan ile 
dostluk peyda etmiştir. Hatta 
bir aralık karısını ve baldızını 
köye, muhtarın evine gönder
miştir. İşte bu sıralardadır ki 
karısı ve altı çocuğu bulunan 
muhtar Aslan Kaplan Alinin 
baldızı Fatmaya gönül vermiş 
ve izdivaz vadile gayri meşru 
münasebata başlamıştır. Bu iş 
için 160 lira kadar para sar
fenden Arsla, böylece iki ay
dır Fatma ile köyde yaşamak
talarken birkaç gün evvel köye 
haber yollıyor ve karısının 
hasta olduğunu söyliyerek bal
dızı Fatmayı istiyor. Bunun 
üzerine Arslan Fatmayı alıp 

şehre geliyor, bir ~kşam bera· 
beraberce kalıyorlar, ikinci 
akşam Arslan Fatmayı alıp 
köye götbrmek istiyor. Fakat 
Ali ve karısı, F atmanın nikahı 
yapılmayınca gönderemiyt:cek
lerini ısrarla söyliyorlar, Ars
lan Fatmayı götürmek istiyor 
ve münakaşa büyüıor, öyle 
biran geliyor ki Arslan taban
casına sarılıyor evvela Aliyi, 
sonra sevgilisi Fatmayı ve evin 
içinde İmdad diye bağıran 

Alinin karısı Azizeyi öldürü
yor. Bu arada bir kurşun da 
katilin ayağına .. isabet ederek 
kendi kendini yaralıyor. 

Bu facia evvela mahalleyi 
biraz sonra da bütün memle
keti heyeccna düşüyor. Facia 
mahalli zabıta kuvvetleri ve 
insan yığını ile dolu bir hale 
ieliyor, evdeki manzara yü
rekler acısıdır. 

En büyüğü 11 yaşında bu· 
lunnan dört çocuğun ana . ve 
babalarının üstüne kapanarak 
ağlamaları çok acıklı bir man· 
zara teşkil ediyor. 

Cinayeti işliyen katil, derhal 

yaralı ayağını sürüyerek (aklı 

sıra etrafı aldatmak maksadile 
tabanca atarak) yangın var 
diye avaz avaz bağırarak ka
sabanın kenarında bulunan 
Emirefendi mezarlığına doğru 
kaçıyor. Hükumet, kat.ilin ka
çabileceği yerleri tahmin ede
rek tedbir alıyor ve izi takip 
olunarak mezarlığa girdiği an· 
!aşılıyor. Mezarlık sıkı bir 
kordon altına alınıyor. 

Gece herkes, bu müthiş 
cinayetin tesirile heyecan da
kikaları geçirerek yarı uyanık 
bir vaziyette iken sabahın 

b. e 
saat altısı oluyor. Birden ır 
bir silah patırtısı bütün halkı 
yatağından fırlatmış, pence~.e· Çe 

lere ve sokaklara dökmüştur· 
Herkes yangın arıyor, sokakta 
koşanlara ne olduğunu soru: 
yor. Bir taraftan yangın eserı 
görülmeyince katilin bir mahal· 
lede yakalandığı ve jandarına· 
}arla müsademeye tutuştuğ'Ll 
anlaşılıyor. 

Mahalle içinde silah patı~· 
tıları arasında dispansere bır ~d 
yaralı getiriliyor. Bu kasab• 
bekçilerinden Şükrü çavuştur· 
Bekçiliğe yeni giren falcat e'I' 
velce de bu meslekte bulun•" 1 
Şükrü çavuş, tabancasını •1• l 

mak için katili arkasınd•fl 
kucakladığı sırada katil kur ~c 
tularak bekçiyi karnından ya· [t 
ralıyor. Fakat bekçiye atarken lt 
mücadele de kendini de yar•· 
lıyor. 
Akşamdan çevrilen meı,r 

lıkta şefak sökerken taraııı• 
ameliyatı başlamış ve sıkışarı 

rııı katil meydana ç1karak tes 1 d 
olacağını söylemiş, fakat iht•;: k a 
lara rağmen tabancasını hır• o 
mamıştır. Önde katil arka~' ~ 
jandarma ve bekçiler hükil~ le 
mete gelmek üzere mahallel~~ ke 
geçerken tam cinayeti işledı~~ 
evin bulunduğu mahalleye ge 
lince burada, elinden si1ab1~1 

almak için bekçinin yakataııı' ltıı 
he yaralanma hadisesi geçiyor: bi 
Bekçiyi yaraladıktan sonra ~'. li 
til silah atarak kaçmağa b~ d 

ol' 
lıyor' Jandarmalar takip e ~ ijr 
yor. İşte bu sıradadır ki b le 
sokak muharebesi başlıY~1' 
Katil aralık bir yerde bir e"1~ 

k d ... s• 
avlusuna giriyor, en ısını .~ .,,., 
pere alarak jan Jarmalara sı 
atmağa devam ediyor. Uıil~ 
bir silah ateşinden sonra bl 

. ~-· jandarmamızın kurşunu ıle ~ 
til beyninden vurularak cans t 

yere seriliyor. Bütün halk kt{e 
fiyeti öğrenmiş ve görrn~ , 
koşmuş, katilin öldürüldtl~ 
yer bir mahşer halini alıtl'. 
tır. Herkes seyrediyor, ~:, t 

sumların intikamının bu kıt ~ 
süratle alınmış olmasınd•, 
mütevellit sevinçlerini iz.har d:. 
hükumete teşekkür edı~or 8~ Bekçinin yarası hafiftır. ~· 
yük itina ile tedavi edilı:ııe C 
tedir. 

20,000 liralık JJJD 
cevher hırsıı• 

1 6' 
Berlinde müthiş bir ~ 

cevher hırsızı türemiştir. A 'f. 
Viyanalı olan bu hırsız vı ~· 
naya gelen seyyahlardan r11 r 
him bir kıs ı ın mücevbefl' 
lerini aldıktan sonra Alıil~, 
yaya kaçmış ve Berlinde 
liyete başlamıştır. ~ 

Geçenlerde de 20,000 rtı' ('I 
kıymetinde bir yüzük ile gel~ 
ayni kıymette bir gerd"11İ 
ve bilezik çalmıştır. s;' fil' 
polisi ş i mdiye kadar bu a ' 
tutamamıştır. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lir• 

12 225 Karşıyaka Bostanlı Mektep so. No. 125 
dükkan 

237 Şehidler 2 inci altın perakendesi No. 27 Ev 18 d 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müd 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 4 /10/ 937 pazartesi saat 
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~tikacmın hazırj0EUTsc~~ .!".E~~~:E LINıEjOlivier ve şü-ı F;;r~a-t:-eıı;;ıı=-· -;:S;-p_e_r_c_o11 .. iiiiiiiii•-· 
cevaplığı HAMBURG .. rekisı Limited vapur acent"sı lznıir Y Ün M 

25 EylOI 937 

nstıcatı 
p . "ATHEN., vapuru 25 Eylulde 
•rıste bir -~adın. hedi~elik ROTTERDAM, HAMBURG vapur acentası ROYAL NEERLANDAIS Tü ~ no•ıı~m .. ı·r··· ,...:. ...,.i'"' 

ey almak ıçın bır antıkacı ve BREMEN için hareket ede· KUMPANYASI ~ b '-" 
tazısına girer. Uzun uza· cektir. Birinci Kordon Rees binası "TRAJANUS,, vapuru 25· 
• eşyayı gözden geçirdik· "THESSALIA., vapuru 6 Tel. 2443 9·937 de gelip BURGAS, 
sonra bir vazo beğenir. llkteşrinde bekleniyor. HAM· ELLERMAN LINES VARNA ve KÖSTENCE li· 

e '-dın mağaza sahibine döne· BURG ve BREMEN limanla· LONDRA HATTI 1 · · "k 1 k .: ld man arı ıçın yu a aca tır. 
. er ki: rından mal çıkaracaktır. "POLO,, vapuru limam· 

. - Aca su sızar mı? içine mızda olup 28 Eylüle kadar "TRİTON,, vapuru 5-10·937 
Çek koymak istiyorum. AMERICAN EXPORT LINES LONDRA ve HULL için yük de ROTTERDAM, AMSTER· 

. I Antikacı dürüst bir adam THE EXPORT STEAMSHIP alacaktır. DAM ve HAMBURG liman· 
• duğu için vazoya su kon· CORPORA TION "PHILOMEL,, vapuru 29 larına hareket edecekti . 

. tu taktirde akacağını, fakat "EXMOUTH" vapuru 22 Eylülden 8 Birinciteşrine kadar SVENSKA ORIENT LINEN 
ile bir lastik geçirilecek Eylülde bekleniyor, NEVYORK LONDRA ı'çı·n yu··k alacaktır. 

· · "k l k "BIRKALAND,, motörii 2· tsa, bir müddet için suyu ıçın yu a aca tır. *LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
tıhafaza edeceği cevabını "EXIRIA" vapuru 28 Eylüle rinciteşrinde LONDRA ve 10-37 de ROTTERDAM, HAM· 
tir. Kadın bu izahata ka· bekleniyor, NEVYORK için HULL için yük alacaktır. BURG GDYNIA, DANTZIG 
lt etmiyerek: yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI BALTIK ve DANIMARK li· 
- Fakat acaba suyu ne "EXAMELIA" vapuru 3 Bi- "MARDINIAN,, vapuru 29 manlarına hareket edecektir. 

• dar muhafaza edebilecektir? rinciteşrinde bekl~niyor. NEV- Eylülden 6 Birinciteşrine ka· "BARDALAND,, motörü 
,. n bu vazoyu bir düğün he- YORK için yük alacaktır. dar LIVERPOOL ve GLAS· 16-10-937 de ROTTERDAM, 

t... "EXECUTIVE" vapuru 10 GOW · · ··k I kt , "Yesi olarak vereceğim. ıçıoı yu 8 aca ır. HAMBURG, DANTZIG, GDY-
8 Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· BRISTOL·. LEITH ve NEW-

unün üztrine antikacı işi NIA NORVEÇ BAL TIK ı YORK için yük alacaktır. GASTELE HATTI , , ve 
Ya çevirerek der ki: "EXCHANGE" vapuru 18 DANIMARK limanlarına hare-

ô "JOHANNE,, vapuru 128 - yle ise hiç merak et· Birinciteşrinde bekleniyor. NEV-
ı.. Eylüle kadar doğru BRISTOL 

r 'lltyin. Vazonuni çine lastik YORK için yük alacaktır. 
· için yük alacaktır. 

~tçirilecek olursa bir sene, "CARLTON" vapuru 22 Bi- "ARABIAN PRINCE" va-
11 'ltta 18 ay akmaz!. rinciteşrinde bekleniyor. NEV· 

Y K k k puru '1 O Birinciteşrinde gele-
__ • ._........ OR için yü alaca tır. cek LEITH ve NEWGASTELE 

Çekoslovak yada "EXMINSTER" vapuru 28 için yük alacaktır. 
1 Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· Tarih ve navlunlardaki deği-

e ebek yağmuru YORK için yük alacaktır. şikliklerden mes'uliyet kabul 

oı Bu sene yazın başlangıcın· THE EXPORT STEAMSHIP edilmez. 
r danberi Avusturyada ve Çe· CORPORATION 

ko 1 PiRE AKTARMASI SEYRi 
, s ovakyanın cenubunda SEFERLER 
~· (ı>ollon denilen bir nevi ke· "EXCALJBUR,, vapuru 24 
· tbekler peyda olmuştur. Bu Eylülde PIREden BOSTON 

~tlebekler, mahsulatı tahrip ve NEVYORK için hareket 
· etrnetctedir. Son hafta zarfın· edecektir. 

da kelebekler ·o kadar çoğal· "EXETER,. vapuru 8 Birin· 
ltııştır ki tarlalarda bulut gibi citeşrin~e PIREd~n. BOSTON 
bir t kt d' ve NE. JYORK ıçın hareket 

Eylülde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
nndan yük çıkaracak ve BUR· ' 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ket edecektir. 
"VIKINGLAND,, motörü 

3-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG GDY· 
NIA, DANIMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA" vapuru 10· 
10-937 de MALTA ve MAR
SIL YAya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LECHISTAN" motörü 10-
10·937 de ANVERS, DANT· 
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için ~_!!l~ulatr tercih ediniz 

Satış Y rleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirk ti 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğL 

......... amij2!ılilll!lli~ .. :llilı1 .. mm .. ıımımoı ..... am ... ımaiml~ 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkaı- .trdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi · her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. · 

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
ler. 

1 
ilanlardaki hareket tarihle· 

rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agilı 

Daha fazla tafsil at ıçın Çocuk Hastalıkl~rı 
ikinci Kordonda FRA TELLi ··t h · mu e assısı 

SPERCO vapur acentalığına Ik· ·B ı S k .. N 68 .. . . . 1 ıncı ey er o agı o. 
muracaat edılmesı rıca olu- Telefon 

3452 nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 ı ___ ı ______ _ 

manzara arze me e ır. d k. 
~ A e ece trr. 
atta bazen kelebek bulutu, S h t "dd t• d . il d . .1... k eya a mu e ı: 

ti ernıryo arını a ıstı a etme • PIRE·BOSTON 16 gün 
t. Vagonların tekerlekleri ke· PIRE.NEVYORK 18 gün 

lebekleri eze eze yol almak· 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPANGNE,, vapuru Ey
lül sonlarında bekleniyor, AN· 
VERS için yük alacaktır. 
KHEDIVIAL MAiL LINE 

"ABU KIR,, Halen limanı· 
mızda otup PORTSAID ve 
ISi<ENDERIYE limanlarına 
yük kabul edecektir. 

Kum.., 
lad B SERViCE MARJTIME 

ır. azen tekerlekler altın· ROUMAIN 
• da ezilen böcekler, tekerlek- BUCAREST 

Itri hareket edemiyecek hale "OITUZ" vapuru 4 Birinci· 
tetirdiğinden trenler durmak- teşrinde bekleniyor, ayni gün 
tadır. Bu hal bilhassa mar- KôSTENCE, SULINA, GA· 
llndiz trenleri de sık sık gö
tijlmektedir. Birçok kereler, 
Yolda kalan trenleri hareket 
Ctirmek için imdat lokomatif· 
len gönderilmesine lüzum gö
tiHmüştür. 

• 
Dr. Demir Ali ... 

Kamcıotlu 
Cilt ve Tenasal hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

E.lhamra sineması arlCasında 
No.: 55 

LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanlarına hareket 
edecektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Eylülde bekleniyor. KÔSTEN
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST,, motörü 28 
Eylülde bekleniyor, BELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATlS· 
LAVA, ViYANA ve LINZ 
limanları için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"A VIEMORE,. vapuru 26 

• 

DEN NORSKE MlDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 27 Ey-
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala· 
caktır. 

•BAYARD,, motörü 24 Bi
rincitcşrinde bekleniyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 28 Ey
lülde bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• • Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. '\alepçiotlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bufun~ 1 
•!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~; .. 

- H~ 

TÜRK.. . 
CUMHU Rrt-ETI 
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ltalya hükumeti, ispanyanın Balear adalarında 
gözü olmadığını resmen bildiriyor 

Italyanın mütecavizane olan siyasetinde husule gelen bu bü
yük tahavvül sulhperver mahafilde memnuniyetle karşılandı 

Londra, 24 (A.A.) - Ce- gönüllülerin geri çekilmesi ne· karışıktır. lıalyanm tabiyevi Fransız ve lngiliz maslahat-
uevrede bulunmakta olan ve ticesini doğuracağını ilave mülahazalardaki hattı hareke· güzarları, bugün İtalya Hari· 
İtalya namına söz söylemiye etmektedirler. tini öğrenmenin pek ziyade ciye Nezaretine giderek, ltal· 
salahiyettar bulunan B. Bo· Halihazırda bu görüşmele- memnuniyete sebep olacağı nın, son günlerde aldığı mü-
vasnopa, B. Delbosa bundan rin muvaffakıyeti Londrayı ve meydandadır. lemetkarane vaziyetten dolayı 
böyle İspanyaya bir tek gö· Fransayı müzakereleri ileri gö- Ayni mahafil İtalyanın hattı hükömetlerinin memnuniyet-
nüll~ gond~rilmiyeği h~kkında türmekte serbest bırakmağa hareketi hakkında Mussolini· lerini bildirmişler, gerek lngil· 
temınat verırken B. Cıano da sevketmektedir. nin Berlin seyahatinden ve terenin ve gerekse Fransanın 
Romadaki .fngili~ maslah~tg~- Ayni mehafil Paris tarafın- Teşrinievel başlarında ademi ltalya ile müzakerelere giriş· 
zarına aynı temmatı vermıştır. dan faydalı addedildi«i tak· müdahale komitesinin içtima- .. " d ld ki ·ı,.. . . "' mege ama e o u arını ı ave 

Londranın dıploması meha- dirde Londranın Üç taraflı mü: ından sonra daha iyi bir hü- eylemişlerdir. 
fili, bu ha~iseleri ileriy~ d~ğru zakereye girişmeğe ve Roma- kum Vt'rileceği mütaleasını ileri Son haberlere göre, Londra 
atılmış bır adım telakkı et· daki nüfuzundan bilistifade sürmektedirler. gazeteleri de bu mesele etra-
mekte ve bundan dolayı ifti· noktainazarlar teatisine yardım Roma, 25 (Radyo) - İtalya fında uzhn makaleler yaz· 
har duyulması lazım gelece- etmeğe- amade olduğunu be· hükumeti, İspanyol Fasında makta ve yakında üç devlet 
ğini, çünkü gerginliğin zeva- yan etmektedir. olduğu gibi Balear adalarında arasında müzakerelere giriş i le-
line medar olan bir amil ol- Esasen gösterilen memnuni· da zerre kadar gözü olmadı- bileceği ümidini izhar eyle-
duğunu ve ikinci safhasının yet biraz ihtiyat ve temkinle ğını ilan etmeğe amadedir. mektedirler. 

............. 1 

Paramızı düşür- Borsa korsanları da 
mek istiyenler takip edilmeli 

Meydana çıkarıiacak ve şid- Taymie gazetesi, bu mesele hakkın-
detle cezalandırılacaktır. da mühim bir makale neşretti 

lstanbul 25 (Hususi) - Ak- ten düşürmek istiyenler hak- Londra, 25 (Radyo) - Tay- rını istedikleri gibi düşürüb 
kında şiddetli takibat başla- mis gazetesi, deniz korsanları çıkaran borsa madrabazlarının 

deniz kontrolü mes' elesini esas 
mıştır. 

ittihaz ederek hergün yeni ve Paramız üzerinde menfi şa-
karıştırıcı bir haber cıkaranlar yialar çıkaranlardan birkaçı 
ve paramızı bu suretle kıymet· tevkif edilmiştir. ... -

gibi borsalarda mühim roller da takib edilmesi lüzumundan 
çeviren ve devletlerin parala· bahseylemektedir. 

~~~~~--~.-..~----~~··----··· ... --~~-----
Ge J ece k seyyahlar' Kış geliyor 

Alman bandıralı Milvoke G" l • b • Kabinemizde ihtilaf kat~i seyyah vapuru 28 Eylulde Is- oçmen ev erı ıran 
tanbuldan limanımıza gelecek evvel yapılacak 

surette yoktur. 
Başvekil general İsmet İnönü, B. Celal 

Bayarı Ankarada karşıladı. 
Ankara, 25 lHususi] - İktı· Başvekalet dairesinde Başvekalet 

1ad Vekilimiz B. Celal Bayar, bu işlcrile!meşgul olmuştur. 
İstanbul, 24 (Hususi) - Kahi· eabah Ankaraya vasıl olmuş ve is· 

nemiz azası arasında ihtilaf çıktığı 
tasyonda, bizzat Başvekilimiz (;e. hakkındaki haberler, tamamen asıl· 
neral İsmet İnönü tarafından kar• sızdır. 

oılanmıştır. Ankara, 24 (A.A.J - Başveka· 

Başvekilimiz; B. Celal Bayarı let vekili B. Celal Bayar hu sabah 
kendi otomobiline bindirmiş ve eksprese bağlanan hususi vagonla 
aağ tarafına oturtarak, Baevekalet şehrimize gelmiş, istasyonda B. M. 
dairesine götürmüştür. Meclisi reisi Abdülhalik Renda, 

Başvekilimiz General İsmet Başvekil İsmet İnönü, şehrimizde 
İnönü, İktısad Vekili ve Başvekil· bulunan siyasi müsteprlar ve Ve· 
let vekili B. Celıil Bayarla Başve· kaletler ileri gelenlerile Ankara 
.kalet dairesinde bir müddet kal· vali ve belediye reisi, emniyet di· 
dıktan sonra aynlınış ve köşküne rektörü, iktısadi ve mali müeese• 
giderek istirahat etmiştir.. seler direktörleri tarafından karşı-

B. Celal Bayar, akşama kadar lanmıştır. ···--Futbol lik 
müsabakaları 

lzmir futbol lık heyeti, kulüp 
murahhaslarının iştirakile dün 
akşam parti merkezinde top· 
lanmıştır. Toplantıda futbol 
lik müsabakaları hakkında 
görüşmeler olmuş, müsabaka
lara Birinciteşrin ayının orta· 
sında başlanması kararlaştırıl
mıştır. Spor bölge reisinin ri
yasetinde tekrar toplanılacak 
sonbahar ve kış çalışmaları 
etrafında kararlar alınacaktır. 

Şild maçları 
937 şild maçları fiküstürü 

şu suretle tanzim edilmiştir: 

3-10·37 günü saat 13,30 da. 
Alsancak-Dumirspor 

Orta hakemi: B. Mustafa 
(Ü çoktan) 

Hainler 
İstanbul, 25 ( Hususi ) 

Elaziz hapishanesinde mevkuf 
bulunan Seyid Rıza, mevkuf 
oğlu Hasanla münakaşalara 

başlamıştır. Baba oğul, daimi 
bir münazaa halindedirler. 

Seyid Rıza, oğluna: 
- Kendi düşen ağlamaz, 

iki gözü birden çıkar. ,, 
Demektedir. ----lzmirden 40 talebe 

alınacak 
KIZJlçulluda açılacak köy 

öğretmen okulunda ders ha· 
zırlıklarına devam edilmek
tedir. Bu mektebe Manisadan 
30, İzmirden kırk talebe alı· 
nacaktır. 

kal. Saat 15,30 da: 
Doğanspor-Üçok 

Orta hakemi: B. Fehmi 
{Al sancaktan) 

ve 580 seyyah getirecektir. Vilayet iskan müdürü Dr. 
Muhtelif tebaalara mensub B. Ziya Fuad, göçmenler için 
olan bu seyyahlardan 300den inşa edilecek evler meselesini 
fazlası Efez ve Bergamaya gi- intaç etmek üzeredir. Kış gel-
derek harabeleri gezecekler· meden vilayette göçmen evle· 

rinin inşaatı bitecek ve bütün 
dir. Vapur, limanımızda üç 

göçmenler, evlerine yerleştiri· 
gün kalacak ve seyyahların, lecek, ellerine tapu senetleri 
şehrin~görülmeye değer yerleri, verilecektir. 
müzeleri kolayca gezmeleri Evelki gün iskan müdürlü-
için her türlü tedbirler alına· ğünde toplanan bir komisyon 
caktır. Torbalıda 44 dü çift olmak 

Efez ve Bergama harabe- üzere 300 den fazla ve Me-
lerini görmeğe gidecek olan· nemende de 91 göçmen eyi· 
ların vesait ve istirahatlerini nin İnşaatı pazarlık suretile 
temin için Türkofis, belediye m~teahhidlere ihale etmiştir. 
ve vapur acentası tarafların- inşa edilmesi lazımgelenl 
dan şimdiden tertibat alın- göçmen evlerinin miktarı bin
maktadır. den fazladır. Bunun yarısının 

Önümüzdeki Perşembe günü inşaatı temin edilmiştir. 160 
limanımıza gelecek Fransız ev Torbalı ve Çandarhdaki 
bandıralı Teofil Gotye vapu- göçmenlere verilecektir. Bunlar 
ruyla da İzmire bir miktar inşa olunmaktadır. Mütebaki 
seyyah gelecektir. göçmen evlerinin inşası için de 

-... bir hal çaresi aranmaktadır. 
Sırt hamallığı Göçmenler, hemen her kaza-

Sırt hamallığının kaldırıl- da müstahsil hale gelmişler-
ması meselesini tetkik için dir. Bulgaristandan bu sene 
dün Ticaret Odasından bir vilayetimize gelen göçmenlere 
toplantı daha yapılmış ve bu de arazileri yakrnda tevzi edi-
hususta bir rapor hazırlanarak lecektir. 
vilayet kanalile Dahiliye Ve· --•~·~•t-<•>-i•---

Dl•) havramı kaletine gönderilmiştir. J 
Yapılan tt:tkikler neticesin· 

de hazırlanan bu raporda; 
İzmirin bir ticaret şehri olması 
ve limanda vinç tertibatı bu-

26 Eylul pazartesi günü dil 
b"yramıdır. Bu münasebetle 
Halkevinde B. Faik tarafın
dan dil inkılabı hakkında bir lunmaması sebebile sırt ha-

mallığının kolayca kaldırıla· konferans ve bir kaç manzu-
me okunacaktır. mıyacağı bildirilmektedir. 

Heyet, İstanbulda olduğu 
gibi, İzmirde de el arabalarile 
yük taşınmasını uzun uzadıya 
tetkik etmiş, bu hususta ha
malların fikirlerini de almıştır. 
fzmirin yukarı mahallelerinin 

Bundan sonra Ankara ve 
lstanbul radyolarında dil bay· 
ramı hakkında yapıl ıcak neş· 
riyat dinlenecektir. 

Yan hakemleri: B. Ahmed 
Ôzgirgin ve B. Mustafa Şen· 

Yan hakemleri: 
ve B. Baha. 

B. Şahab dağlık olması itibarile bu 

görülememiş; hamallar da bu 
şeklin sırtta yük taşımadan 
daha işkenceli olacağını ileri 
sürmüşlerdir. usulün de tatbikine imkan 

25 EylCil 93L--:: 
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Bu hakikati biz ancak Bar· edeceğini ilave etti; halbuki 
selondaki ajanlarımızdan biri· vapur çok uzaklarda bulunu· 
sinin Tamarayı bir gazinoda yordu. Bununla beraber, bu 
gözile gördüğünü bildirdikten Çinli meyhaneci, ecdadı üze· 
sonra anlıyabildik. Tamara rine yemin teklifimi kabul 
kendisini Barselonda Averof edemedi. 
posta vapurunun bir yolcusu Bu vaziyet karşısında beoİ 
sıfatile tamyordu. Maamafih Tolonda artık tutacak bir nw 
İspanyol polisi bu adamın bir sele kalmamıştı; Parise dön· 
haydud çetesi mensubu oldu· meğe karar vermiştim. Fakat 
ğu tahmin etmiş idi. Bu ha- bu gece Klod ile kızı Mari 
beri alınca, ajanımıza: Frans kaybolmasın mı? 

Bizimkilerden birisine ayni - Kaip mi oldular?. 
vapura yerleştiriniz. Mesele - Hem de en ufak bir iı 
belki çok mühimdir diye bir bırakmadan! Kanaatime >eöre 
telgraf çektik amma, çok geç bunlar kaçırıldılar ve hem de 
kalmıştık. Çünkü vapur, Vil- deniz yolilel Çünkü karadan 
ladolfyaya müteveccihen çok- kaçırılmış olsalar idi, herhalde 
tan yola çıkmış bulunuyordu. bir izlerine ltesadüf edecektin· 

Müşterilerini gece yarısı Tamara gibi bir casusun bir 
bahçesine kömen meyhaneci- müddet bir inde, bir yeraltı 
ye gelince: Bu adam; müşte· magarasında kalması, saklan· 
risinin cesedininÇine kadar yol ması mümkündür, fakat bir 
masrafından kurtulmak için baba ile bir kız için böylt 
böyle hareket ettiğini itiraf bir ihtimal akla bile getirile· 
etti. Meyhaneciye göre ikinci mez. Bunun için sahillerin çok 
tabut Averof vapuruna boş müsait vaziyetinden istifade 
olarak verilmiştir. İddiasını deniz yoluyle kaçırmak en mu· 
vapur kaptanının da tasdik vafık bir hareketti. Böylece 

kaçırılan baba ve kızın, Akde· 
nizin bir noktasında bulunarı 
Averof posta gemisine tesliın 
edilmeleri de güç bir iş de· 
ğildi. 

Sıcaklar devam 
ediyor. 

Birkaç gündenberi sıcaklar 

yeniden başlamış, evelki gün 
hararet gölgede 34 e kadar 
yükselmiştir. Dün, esmiye baş-

lıyan inbat rüzgarile hava biraz 
serin lem iştir. 

Eylülün on beşinde açılan 
mektebler, fazla sıcaklar dola-

Casuslar, Klodun planını 

aşırmağa muvaffak olamayınca 
başka bir karar vermişler, za· 
vallı adamcağızı kızı ile bir· 
likte kaçırmışlardı . 

itiraf ederim ki şu anda bLI 
hadiseyi nizamı polise terk 

yısile ,dün yeniden tatil edil- etmeği düşündüm. Kaybolan 
miştir. Derslere, Lise ve Orta 

mektebler gibi, ilkmekteb· 

lerde de 1 T eşrinievelde baş· 

!anacaktır. .. ... 
muhterii bulmak için pratik 
bir çare bulamıyordum. Çete· 
yi de meydana çıkaramıyor· 

Parisin tayya
re meydanı 

Artık işe yaramaz 
bir hale geldi 

duk. Martel, çok meyus idi. 

Hemen her gün bana yeni 

bir plan bulduğunu söyler, 

fakat birşey de yapamazdık. 

Maamafih ısrarları Üzerine Mı· 

sır hükumetinden Averof posta 

vapurunun Süveyşten geçerkerı 've 

taharrisini ricaya mecbur kal- t: 
Paris tayyare meydanına 

son günlerde gelen tayyare· 
lerin çokluğu artık Paris tay
yare meydanın işe yaramıya
cağını birkaç kere daha ispat 
etti. Şimdi Fransız hükumeti 
muazzam bir tayyare istasyo
nu yapmıya başlamıştır. Bu 
istasyonun etrafı kamilen ca
mekan olacak 200 metre da
iresinde bir de camekan kub
be yapılacaktır. 

dım. ı . 
F Ve 

Bundan başka tayyare mey- . 
danına yakın bir yerde tayya
re oteli yapılmaktadır. Burası 
da tayyare meraklıları kulübü 
gibi olacaktır. 

Son günlerde bilhassa Lon· 
dra ile tayyare nakliyatı o 
kadar artmıştır ki, en az gün· 
lük tayyare seyrüseferi 500 zü 
geçmektedir. 

akat Averof bizden çok 

uzakta idi. Bunun da misali, 

Klodun kaçırılmasından üç 

gün sonra, Korsika civarında 

bir gümrük muhafaza memu· 

runun başına gelen hadisedir. 

Bu hadise sayesinde, "K!od 

Janen mes'elesi,, hiç beklen· 

mediği bir sırada yeniden 

günün mes' elesi olmuştur. 
Bu vapurun, Korsika kara 

sularında bulunmasına evveli 

hiçbir mana veremedim; bu 
vapur Sparta burnunda iki 
buçuk mil mesafeye bir yol 
hatası yüzünden mi, yoksa 
lir randevü için mi gelmiş 
idi? 

· Arkası var-

Izmir lise ve orta okullar 
alım satım komisyonu baş· 
-kanlığından: 

Kızılçullu erkek öğretmen okulu elektrik tcıisatı pazarlıklı 
yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 4885 lira 40 kuruştur. 
Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat alınacak· 

tır. Bu işe ait fenni, hususi şartnamelcrile keşif ve resimleri 
hergün Kültür direktörlüğünde ~örülebilir. 

Pazarlık 28·9·937 tarihinde Salı günü saat 16 da Kültür 
yardirektörlüğü oda~ında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
larla beraber nafıa bakanlığından ehliyet ruhsatnamesini haiz 
olmaları ve bu mikyasta işler yaptığına dair veaika ietirmcıi 
lazımdır. 24 25 26 

~tı 


