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Ha tayda çapulculuk Nazı!~~~~itter- <;in - Jap~n ihtil~fı 
Köyleri basan-· çeteler, halkın !~.;~~~~~~d~~kıa~.. halledı!~medı 
h 1 v d. 1 reşal Blumberg, General Gö· Müsademe/erin durması için her iki tara. arman arını yagma e ıyor ar ring ve diğer Nazırlar, B.Hit· 

lerin sayfiyesi ne gidecekler f ın da geri çekilmesi kararlaştırıldı 
---------·~~--·------

1 s k enderun şehrine saldıran çeteler, iki jandarma-
yı öldürmüşler, mütekabil ateş açmışlardır 

bir takım serserilertle11 mü
rekkeptir. Bani arın, bir an 
P.vel ortadan kaldırılması 

ve asayişin iade edilmesi 
mukrrerdir. ----···----

ve vaziyet etrafında kendisile , 
bir mülakat yapacaklardır. 

---··---
8. Lanzeburi 

Dün de Mussolini 
ile konuştu 

Rus gambotu 
Amur nehrinde 
yüzdürülecek 

Roma, 1 O (Radyo) - İn
giliz ricalinden Lan Zeburi, 

bugün buraya gelmiş ve ltal· 
ya başvekili B. Mussolini ta· 

rafından kabul edilerek bir 
saat konuşmuştur. Bu konuş
malarda hariciye nazırı kont 
Ciyanoda hazır bulunmuştur. 

Sarı nehirde bir Çin nöbetçisi 

lskenderundan bir görünüş 
lstanbul, 70 (Hususi)- darmalardan iki neferi lilıç 

Halaydan bildiriliqor: etmek cüretinde bulun-
Bir müddettenberi, l~ken- duklarından, polis ve as

derun ve Antakya hava- keri kuvveller müdalıele 
lisinde müsellôh bir hal- etmişler ve çetelere ateş 
de gezen bazı çeteler, son ederek onları. kaçırmışlar-
zamanlarda çapulculuğa dır. 

başlamışlar ve köglerde, Bu hadise, bü 'ün Hatay
Yapmadık mezalim btrak- da bir heyecan uyandır
rnamışlard1.r. mıştır. Halk, çapulcular-

Çapulcular, köylülerin dan canını ve malını kur
rnahsulünü yağma etmek tarmak için mukabil ted
maksadile son günlerde birler almak mecburige
köglere saldırmağa ve daha tinde kalmıştır. 
ileriye giderek, yağma için Son gelen haherler, hü-
1 skenderun şehrine hücu- kametin de esaslı tertibat 
nıa yeltenmişlerdir. aldığını bildirmektedir. 

Çapulcular, kendilerine Müselliih çeteler, öte-
rnani olmak istiyen jan· denberi para ile kandırılan 

~--~-------·~·~·-.----~--~-

lngiliz komiseri, Emir Ab-
dullah ile görüşecek .. --·-Filistinin taksiminden sonra Suriye ve 

Şarki Erdenin birleştirilmesine çalışılacak 
Filistin, 10 (Radyo) - in- Kudüs, 9 (A.A.) - Royter 

giltere fevkalade komiseri Sir bildiriyor: 
Artur Vaşop, Emir Abdullah Yüksek Arab komitesinin 
ile konuşmak üzeı:e Ammana nüfuzlu azasından Sami Bey 
hareket etmiştir. Abdullahi Royter Ajansına şu 

Fevkalade komiser, Filistinin beyanatta bulunmuştur: 
taksimi Üzerine Emir Abdulla· 

l,,giliz komiseri B.Artorvaşop 
hın ülkesine bağlanacak ara· 
kinin şekli idaresi hakkında 
endisile görüşecektir. 
Söylendiğine göre, Filistinin 

laksımini müteakip Suriye ve 
~arki Erdünün birleştirilmesi 
•çin faaliyete geçilecektir. 

-Filistiııin taksimi planının 
tatbikine imkan yoktur. Ta ki 
İngiltere kuvvete müracaat et
sin. Mesele ekonomik bir mc· 
sele değil şeref m'eselesidir. 

Hayfayı, Safadı ve Tiberlayı 

herhangi bir para mukabilinde 
arzumuzla terketmiyeceğiz. 

Kudüs, 9 (A.A.) - Yük· 
sek Arab komitesi neşrettiği 
bir beyannamede müstakbel 
Arab siyasetini tesbit iç.in 
Arab prensler ile der hal isti
şareye girişeceğini bildirmek· 
tedir. 

Londr.ı, 9 !A. q - rilistin 
konıisyouu raporunun ueş1imlen 

evci B. F..dcrı, B. Cranıliyi davet 
ederek Dnri ratl) o unun \' abidilcr· 
le Arnblar arasıudaki münascbııtı 

zehirliyecek malıİ) ette her ıiirlü 

tefsirattan sakınacağı ümidiıuJe ol· 
du~unu bildiınieıir. 

Bari radyosunun ck fcrİ)a in· 
gihere aleyhinde tiddcıJi bir pro· 

Moskova 10 (Radyo)-Rusya 
Hariciye Nazırı bay Litvinof, 
Amur nehrinde batırılan Rus 

gambotunun yüzdürülmesi için 
Japon hükumetinden müsaade 
istemiştir. 

Lanzeburi, beynelmilel bir 
konferansın akdi için B. Hit· 
ler, B. Ruzvelt ve B. Lebrun· 
konuştuğu gibi şimdi de B. 
Mussolini ile konuşmuştur. 

Tokyo, 10 (Radyo}- Japon 
kabinesi, dün gece Başvekil 

prens Kanoyanın riyasetinde 
fevkalade olarak toplanmış ve 
şimali Çin vaziyetini tetkik ey· 
lemiştir. 

Başvekil, müteakiben lmpa· 

~-----~~ ............. ~ ......... --~-------
Kadikse ~ıkarllan ltalyan as
keri cephelere sevkedildi 

Asilerın hezimete uğramaları, Frankoyu düşündü
rüyor.Baleardaki ltalyanlar da ispanyaya çağırıldı 

Balear adalarına giden 8 
bin mevcutlu kıt'amn da der· 
hal ispanyaya geçmesi bildiril· 
miştir. 

Cumhuriyetçi tayyare dün 
sabahtan gece yarısına kadar 
faaliyet göstermişl~r. asi şe
hirleri ve ihtilalcilerin tahkim 
ettikleri mevzileri bombardı· 
man etmişlerdir. Bir tayyare 
meydanının bombardımanı es· 
nasında 9 asi tayyare tahrip 
edilmiştir. 

Kardinal Paçel 
Paris, 10 (Radyo)- Papa· 

nm mümessili Kardinal Paçel, 
lialyan askerleri dün saat 18 de buraya vasıl 

Salamanga 10 (Radyo)-lh- derhal cephelere sevkedilmiş· olmuş ve Kral misillfı mera· 
tilalciler, tekrar hücuma kal· tir. simle karşılanmıştır . 
kışan Cumhuriyetçilerle şiddetli ._ ... • 1

• _.,. 

bir harb: t~tuşmuşıardır .. Bu Kemeraltı karakolunda-
harb netıcesınde, Cumhurıyct· 

ç.ilerd~n 137 kişi ölmüştür. ki haA.dise nasıl oldu? 
Parıs 10 (Radyo)- lspanya· • 

da dahili harp bütün şiddetilc Ş k• d -1. • d• "' • t • • 
devam etmektedir. Son muha- ev t, e ICe SeV tgı me reSIDI 
rebelerde ihtilalcilerin hezi~ete yaraladı poiise de hiicum etti 
uğramaları, general Franko yu ' 
müşkül ınevkie düşürmüştür. Dün sabah Kemeraltında Şevki, sekiz sene evci Öde· 
Dün Kadiks'te karaya çıkaıı· polis karakolu içinde bir vak'a mişli Bn. Ayşeyi metres almış 
lan 12 bin ltalyan gönüllüsü, olmuştur. Halil oğlu Şevki ve o vakittcnberi bir arada 

p:ıganJa yaptıgı nınliinıdur. 

• D. Granıli, B. l\Ius oliuiuin in· 
gilıcrenin wnruz kalubileı·ı-ği :zor. 
lukları arııralıilecf'k her ıüı lil tef· 
sirnıtan snkıoılnıa ı için hüliiıı 

teJlıirlerin nlındJğını ıcıuin eıicn 

şalut bir telgrefıoı B. Edene ver· 
ınif n bunun üzerine H. Eden 
Filistinde nizam ve sükunun ınu· 

hafazası için vaki im hizmetten 
dolayı "ııbinc namına ltalya bük1i· 

metine tetekkür etmiotir. 

adında biri, karakol içinde yaşamışlardı. Bn. Ayşe, son 
tahkikat esnasında metresi Bn. zamanda tütün mağazasına gi· 
Ayşenin başı ile gövdesini sus· diyor, çalışıyordu. Kız karde-
talı bir çakı ile ikiye ayırmak şının teşvikile bundan bir 
istemiş, buna mani olmağa müddet evel Şevkiyi evinden 
çalışan polis memuru B. Ya- çıkaran Ayşe, onun eşyasını da 
şan da öldürmeğe teşebbüs göndermiştir. Şevki, bundan 
ettiği sırada yakalanmıştır. çok müteessir olmuş ve bazı 

Şevki, inşaat kalfasıdır. Son arkadaşlarına müracaatla: 
zamanda fuardaki muhtelif - Aramızı bulun, bizi ha· 
inşaat işlerinde çalışmakta idi. - Devamı 4 ncü sahi/ede -

rator tarafından kabul edilmiş 
ve izahat vermiştir. 

Pekin 10 (Radyo)- Japonya 
ile Çin arasında bir itilaf hu
sule gelmiştir. Bu itilafa göre 
Japon ve Çin orduları, Pekin 
şehrinin cenubunda ve şehir· 
den 20 kilometre uzakta bu· 
lunacaklardır. 

Çin kuvvetleri, mevkilerinden 
uzaklaşmak istemediklerinden 
kanlı bir vak'a olmuş ve bu 
kuvvetler, milislerden mürek· 
kep kıt'alarla değiştirilmiştir. 

Şanghay, 6 (A.A.) - Ma· 
reşal Şan Kay Şek ve Çin 
erkanıharbiye reisinin de işti· 
rak ettiği bir kabine toplan· 

tısı Kulinde yapılmış ve Ja· 
ponya ile çıkan hadisenin 
muslihane bir tarzda halledil· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

29 uncu Çin ordusu ihtila
fın mevziileştirilmesi için emir 
almıştır. 

Oiğer taraftan Japon ma· 
kamatından da Şimali Çin 
harekatını durdurması rıca 
edilmiştir. 

Çin Hariciye Nazırı Japon 
sefiri ile müzakerelere giriş· 
( Devamı4 üncü sahifede ) ····---Belçika kralı 
Bu ayın 24 ünde Pa. 

rise gidecek 

Belçika Kralı Leopold 
Brüksel 10 (Radyo) - Bel· 

çika kralı Leopold, veliahd 
kardeşi prens Şarlle birlikte 
bu ayın 24 ünde Pariste bu· 
lunacaktır. 
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Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 29 
- Beis yok, söyle cicim. 

Herif uykuda ... 
Eda, kaşlarını kaldırdı: 
- Olmaz. Dışarıda bir ke

nara gidelim. Size pek mühim 
bir lafım var!. 

Kalem odasından çıktılar. 
Etraf tenhaydı. Koridorun kuytu 
bir tarafına doğru yürüdüler. 

Eda, artık kendini tutama
yıp, Şahabm koluna asılarak, 
birdenbire: 

- Ben sizi seviyorum. Hem 
de nasıl, çıldırasıya... demez 

'? mı ... 
Yani ya, doğrusu da budur. 

Bu söz, kızın kalbigahından 
gelme. lcığını, cıcığını söylü
yor .. Lamı cımı yok, taze sa· 
biden onun keman kaşlarına, 
gövela gözlerine vurulmuş. Bu 
kat'iyyen numar da değil. 
Ayıp değil a, sevmiş Ke

mankaşı.. Hafize, nice kalan· 
torları peşkeş çekmişken, dil
ber kız hepsinin üstüne çizgi
yi veriştiriyor; döne dolaşa 
bunda karar kılıyor. Gönül 
muamması buna derler işte .. 

Fakat Eda, Keman kaşa karşı 
fazla ileri gittiğinin, birdenbire 
farkına varmıştı .. Bakındı köp· 
rü ispinozu, Piç Eda, ilk Eda 
denilen hasbanın ( haleti ru
hiye) sine .. 

Şahap, Edanın bu çıldıra· 
sıya sevgi sözlerini işitir işit

mez, kulaklarına inanmıyacak 
vaziyette, şaşkın bakıp durur· 
keo, Eda, elini kalbine bastıra 
bastıra ilave etti: 
Şahap Beyciğim, şimdi, şu 

odaya girmeden evvel, bey
nimden vurulmuşa döndüm .. 
Şu dakika, beni kıtır kıtır 
kessinler, bir damla kanım 
çıkmıyacak alimallakl. 

Şahabın o saniye yüzü kül 
kesilmiş, bütün vücudu zangır 
zangır titremeğe başlamıştı. 

- Hayrola gülüm, ne var?. 
Diye güç bela sorabildi. 

Gülü ötüyordu: 
- "Mürettebat,, komisyonu 

mu, ne karnaksi diyorlardı 
ona; oradaki azalardan Şakir 
Bey mi, Şükrü Bey mi, işte o 
bastıbacak, o pinti cüce, bana 
ne yapsa beğenirsiniz?. Evrak· 
gösteriyordum. Daha elimi 
uzatmaya kalmadan, yakaladı. 
Avucumu sıkar da sıkar. Ön
celeri gafil bulundum. Alık 
alık bakıyorum. Aklım başıma: 
gelince kaşlarımı çatıp birden 
elimi geri çektim. Bu sefer, 
bastıbacak demez mi ki: 

- Ge var?. Esnaf takımın
dan değil misin?. Mesele dö
nüp dolaşıp paraya döneri. 
Şahap öfkesinden, benzi ka

ğıt gibi olmuş, kendinden 
geçmiş halde dinlerken, Eda 
devam ediyordu: 

- Elimi elinin içinden öy
le bir çektim ki pinti Meh
met, sendelerken: (Efendi ha
nede, it mandırada gerek se· 
nin gibi pespayeler budalan
daki Şahap, mahap gibilerin 
karıdır. Çek arabanı yelloz!) 
demez mi?. 
Şahap bey, Cemaziyüleveli 

karanlık, omuzdaşlıktan yetiş· 
me, falan fıstık \) amma, mali
yeye kapılandıktan sonra akıl· 
lı uslıılanmış, hiçbir vakasını, 
marazasını gören olmamıştı. 

Çoluğa çocuğa karıştıktan 
sonra mum gibi efendileşmiş

ti ... 

Edaya ve kendisine doku
nan sözleri duyduktan ve 
Edanın (Seni çıldırasıya sevi
yorum!) kelimelerini '.işittikten 
sonra, beyninden vurulup çi
leden çıktı. 

Doğru kendisine raci olan 
bu (it mandırada gerek!) ve 
sevgilisine karşı sarfedilen 
(yelloz) kelimelerini duyar duy
maz, ağzındaki sigarayı attı. 

Kalem odasından dışarı sal· 
dırdı. Deli gibi koşuyordu. 
(Mürettebat ve takibi tahsilat) 
komisyonunun toplandığı oda· 
ya daldı. 

O Şakir Beyin, Şükrü Beyin 
kim olduğunu biliyordu. Oda· 
dan içeri bir pertav. Hemen 
üstüne çullandı. 

Dünyayı gözü görmiyordu. 
Herşeyi memuriyetinden tardı, 
hapsi, sürgünü de göze almıştı. 
Yaradana sığınmış, silleyi, muş
tayı, tekmeyi veriştirmeğe baş
lamıştı. 

Bar bar bağırıyordu: 
- Sakalına üfürdüğümün, 

dinine ervahına okuduğumun 

dürzüsü it mandırada gerek hal 
Biz itiz hal.. Buraya gelen er
babı mesalihten hatunlar, kız· 
cağızlar yelloz ha 1.. 

Kadın parmağı buna derler 
işte.. Şahabın nezarette hiç 
böyle maraza ve uygunsuzluk 
çıkardığı vaki değildi, ardın· 

dan ne söylenirse söylensin, 
akıllı uslu bir sermümeyyiz 
diye tanınmıştı. 

Maliye Nezaretinde senler
denberi hiç işitilmemiş bir vu· 
kuattı bu . 
Kemankaş. rütbei ula sınıfı 

evvelinden olan zatı şerifi yere 
sermişti.. Komisyona reislik 
eden Maliye müsteşarı ve bala 
payeli birçok azalar, korkula· 
rından masa altlarına sinmiş· 

ler, bazıları da kapı dışarı 
kaçabilmişlerdi. 

Şahap: 
- İt senin gibi olur!. Man

dıra senin ikametgahındırl. 
Yelloz da senin kızındır, ge
linindirl diyerek veriştiriyordu 
pöteği. 

Bitişik odalardaki katipler, 
koridorlardaki odacılar hepsi 
odaya hurya etmişlerdi. Şaha
bın o kadar gözü dönmüştü ki 
moruğun pestilini çıkardıktan 
sonra kendi üstünü başını da 
didim didik etmeğe başlamış, 
adeta kudurmuşcasına, araya 
giren katipleri, odaçıları, hart 
hart ısırmış, bir avazı yerde, 
bir avazı gökte bağırmağı tut
turmuştu: 

- Ben sayei şahanede ve 
sayei velinimeti akdeste Ma
liye nezareti celilesinin sermü
meyyizlerindenim. Savulun et
rafımdan, şimdi habisei felek 
mertebeye bizzat rumali ubu
diyet olarak, hakayıkı arrze
deceğim.. Bu haini bidin he· 
rifin ne fasidiJ saltanat ve hi
lafet olduğunu, maa tafsilat, 
bildireceğim. 
Arbede, Maliye Nazırının bile 

kulağına ğitmiş, ihtiyar sarsak 
sarsak, kapı dışarı fırlayıp Şa· 
habm koltuğuna girmek istemiş 
fakat o, artık kökremiş arslan, 
silkinip kendini dışarı atmıştı. 

O hengame arasında Şahap 
kaleminde bekliyen Edayı da 
unutmamıştı. Hercümerçten 
çıkmış yüzü al pancar, şakak· 

(Ulusal~8irlik) 

B. Ruzveltin beyanatı
0 

''ispanya Hadiseleri, Bütün Dcvletlel'İ 
Bir Harp FeJaketine Sürüklüyebilir.,, 

·-·--''Müstakbel muharebeier, dünya yüzündeki 
bütün milletler için telafisi mümkün olmayan 

büyük zararlı felaketler doğuracaktır.,, 
lan gözönüne getirerek harbin 
önüne geçmeğe çalışmalıyız. 

- Bir cihan harbı olursa, 
,Amerika' buna iştirak edecek 
:midir? .. Sualine de: 

- Ruzvelt, tabii, demiş ve 
.ı.ilave etmiştir: 

-BizAmerikalılar bir harp 
vukubulacak olursa bundan 
aLade kalamayız. Muhakkak
tır, ki Lizim menfaatlerimize de 
dokun;;cak!ar ve bizi harbe 
girmiye mecbur edeceklerdir. 

Amerika Reisicumlıuru B. Ruzvelt 

Biz, sulh uğruna mücadele 
eden milletlere yardıma daima 
hazırız. Büyük bir harbi ön
lemek için uğraşan devletlere 
biz muhakkak surette yardım 
edeceğiz. Ve biz, dişten tır· 
nağa kadar silahlanmış bir 
halde olduğumuz gibi, daha da 
silahlanmaktayız. İmanlar ruh
lardadır. Biz medeniyet ale· 
mininin sulhü sever imanına 

inanmaktayız ve ayni imanla, 
ellerimizi Atlas Okyanosunun 
- Devamı 3 ncii salıifede -

Nevyork, (Hususi)- Ecnebi insan dehası, şehirleri, köyleri 
gazete muhabirlerini kabul yakıp, yıkmak ve öldürmek 
eden Amerika Cumhurreisi için değil, harbi önlemek ve 
Ruzvelt çok şayanı dikkat be- sulhü muhafaza etmek için icat 
yanatta bulunarak demiştir ki: 

"Avrupanın vaziyeti karı-
şıktır. ispanyadaki dahili harb 
büyük devletlerle birlikte kü
çük devletleri de bir harb 
felaketine sürükliyebilir. Dünya 
yüzündeki bütün milletlerin 
malumudur, ki yeni bir harp 
korkusu. 1914 senesinden da· 
ha çok mevcuttur. 

Maamafih, milletler, bir har· 
bin ne derece fena birşey 
olduğunu 1914-1918 senesinde 
görüp anlamışlardır. 

Bundan dolayıdır, ki millet
ler arasında sulh sevgisi, harp 
sevgisinden daha fazladır. Ame· 
rikada yaşıyan bütün erkek, 
kadın, çocuk ve ihtiyarlar çok 
iyi bilirler, ki yeni muharebe
ler, eskisi gibi yalnız karşı 
karşıya gelen iki ordu ara· 
sında olmıyacaktır. Yeni bir 
muharebe, batta 20 yıl ev· 
velki cihan harbine bile ben
zemiyecektir. 

Müstakbel muharebeler, dün 
ya yüzündeki bütün milletler 
için, telafisi mümkün olmıyan 
büyük zararlı felaketler doğu· 
racaktır. Böyle bir harp bir 
felaket ve bir kataklizm ola· 
caktır. 

Çünkü, bütün şehirler, köy
ler, mamureler mahvü perişan 
olacaklardır. Böyle bir harbin 
doğuracağı perişanlıkları kü
remiz üzerindeki insanların 

hafitlerinin hafitleri bile kabil 
değil, tamir edemiyeceklerd;r, 
Eski Br itanya Başvekili Bald-· 
vin: "Müthiş ölüm aletlerini 

larından buram buram ter 
döktüğü ve soluk soluğa gel
diği halde, başını odadan 
içeri uzattı: 

- Mendeburdan senin de 
benim de intikamımı aldım 
meleğimi. 

Arkadan gerıye döndü. 
Hala gözleri kapalı olan mu
kayyitten kibrit istedi. Şamalı 
kibriti alıp ikilik paketinden 
sardığı sigarasını yaktı. Eda
ya: 

- Akşam ezanı suları, be
ni Koskadaki mahallebici 
Hakkı da bekle ·gülüm! dedi 
ve fırladı kapı dışarı. 

(Arkası var) 

etmiştir.,, diye söylemiştir. 

Tecrübelerimiz acıdır. Bun-

Mururu zamana ugra
yan soyadı cezaları 

••• 
Dahiliye vekaleti bu hususta 
vilayete bir tamim gönderdi 
Dahiliye Vekaleti, muru za

mana uğrayan soyadı cezaları 
hakkında vilayete bir tamim 
göndermiştir. Bunu aynen ya-

nizamnamede verilen ve hüku
metçe verilecek olan vazifeleri 
yapmakta ihmali görülen muh
tarlar ile ihtiyar heyetleri aza-

zıyoruz: sinın herininden ve belediye-
2525 sayılı kanununun 12 nci lerce memur edilenlerden on 

maddesi "kanunun tayin eyle- liradan elli liraya kadar hafif 
diği zaman içinde soyadım para ceza alınır. 
memurlara bildirmiyenlerden Bu cezalar mahalli idare 
beş liradan onbeş liraya kadar heyetleri kararile verilir ve 
ve bu iş için hükumetçe veri- vali veya kaymakamların tas-
lecek vazifede ihmali görülen dikile katileşir, diyerek vak-
muhtarlar ve ihtiyar heyetleri tinde soyadı almıyanları ceza· 
azasının her birinden ve be- ya tabi tutmakta keza nizam-
lediyelerce memur edilenlerden namenin 29 uncu maddesi de 
on liradan elli liraya kadar bu gibilere vali veya kayma-
hafif para cezası alınır. Bu kamlar veya bunların memur 
cezalar mahalli idare heyetleri edeceği kimseler tarafından 
kararile verilir ve vali veya soyadı seçilip nüfus kütükle-
kaymakamların tasdikile kat'i- rine ve doğum kağıdlarına 
leşir,, demekte ve soyadı ni- yazdırılacağını emretmekte 
zamanamesinin 52 nci maddesi ise de bazı mahallerce niifus-
ise 2/7 /1936 günlemecine ka- da kayıdlı halde nerede bu-
dar soyadım köylerde muhtar- lundukları bilinmiyen, ölmüş 
tarlara ve şehir ve kasabalarda oldukları halde henüz kayıd-
mahallelerdeki belediye me- lan düşürülmemiş olan Vt 

murune veya mümessillerine milli hududlar haricinde bu· 
veya nüfus idarelerine bildir- lunai1 kimseler gibi akıbeti 
miyenlerden beş liradan onbeş meçhul eşhas hakkında olu· 
liraya kadar ve bu is için bu ( Devamı 4 üncü sahifede) 

# .............................. , 

lzmir Yün fVlo_~nstıcatı 
Türk Anonim Sirk eti , 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

___ S_a_~am, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMİR o~lu -

10 Temmuz937 

İzmir birinci icra meınur· 
luğundan: D.No.937-3317 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulun ne o!· 
duğu: karşıyakada kain bır 
bab hane. 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nO· 
sı: karşıyaka bahariye mahal

2
• 

lesi şimendifer caddesi 10 
no. bir bap hane. 

Takdir olunan kıymet: 1700 
Artırmanın yapılacağı yer. 

saat: birinci artırması 12-8-937 
perşembe saat 11, 30 da ikin· 
ci artırması 'i. 7-8·937 cunı8 

saat 11,30 da 
1 - f şbu gayri menkulurı 

artırma şartnamesi 22-7-937 
tarihinden itibaren 937-33~7 
no. ile birinci icra dairesioııı 
muayyen numarasında herke· 
sin göre bilmesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fa~l• 
malumat almak istiyenler, ış• 

bu şartnameye ve 37-3317dos· 
ya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin% 1,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. -124-

3 - İpotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların ..,e 
irtifak hakkı sahiplerinin gaY' 
ri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan ta· 
rihinden itibaren yirmi güıı 
içinde evrakı müspiteleri~le 
birlikte memuriyetimize bildır· 
meleri icap eder. aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit ol· 
machkça satış bedelinin p:ı)" 
laşmasindan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirak edenler artırııı~ 
şartnamesini okumuş ve lüzuıııltJ 
malumat almış ve bunları ~~
mamen kabul etmiş ad ve ıtı· 
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl· 
dıktan sonra en çok artıran• 
ihale edilir. Ancak artırP13 
bedeli muhammen kıymetiJl 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağın' 
rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunupta bedel bunların ° 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faı· 
laya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha teııı· 
dit ve on beşinci günü ayrıı 
saatta yapılacak artırmada, 
bedeli satış istiyenin alaca· 
ğına rüçhanı olan diğer a!a· 
caklıların o gayri menkul ıle 
temin edilmiş alacakları mec' 
muundan fazlaya çıkmak şar' 

tıyle, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. d' 

6 ~ Gayri menkul ken ı· 

sine ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale karart 
fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunaP 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, raı• 
olmaz veya bulunmazsa he

1 
• 

men on beş gün müddet e 
artırmaya çıkarılıp en çok ar 
tırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen gün' 
ler için % 5 ten hesap oluna· 
cak faiz ve diğer zararlar 8f 
rıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tab· 
sil olunur. Madde -133- j1 

Yukarda gösterilen 12/8/9 O 
tarihinde perşembe saat 1 l·J 
icra memurluğu odasında işb&J 
ilan ve gösterilen artırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. ti 

ikinci artırmada da kıyıne. 
muhammenesinin yüzde yetrn15 
beşini bulmadığı takdirde 228 
No. lı kanuna tabi olacaktat• 



Sahife 3 --- ' l lıikage 1 Romans ve maç?! J 
Kızlardan birinin hoşuna kari hezimetle yenilmiş hisse-

liden, şarkının melodisiydi; diyorduk. Odada uzun müd-
diğerinin de, benim şiirimi det susuştuk. Tam bir sökün 

* devresi.. Nihayet, kızlar sü· • • 
Son nağme akisler bırakın künu bozdular: 

dağılmıştı ve ilk gölgelerini - Çapkınlar neredeyse ge· 
odaya atmıştı ki. biribirimize lirler buraya! 

* • * 

(Uluaal Birlik) 

B. Ruzveltin be. !OHvier ve şü-1 Fratelli Sperco 
yanatı rekisı Limited vapur acentası 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede J 
ötesindeki kardeşlerimize uza· t ROY AL NEDERLAND 
tarak: Vapur 8CeD 851 KUMPANYASI 

"TRiTON" vapuru 9 Tem· 
Birinci Kordon Rees binası - Eğer, siz, umumi ve bü

tün dünya sulhü için çalış
makta devam edecek olursanız 
biz, size can ve yürekten yar
dıma hazırız, diyeceğiz.,, 

Tel. 
2443 

muzda gelip BURGAS, VAR-

THE ELLERMAN LINES L TD. NA ve KÖSTENCE için yük 
" alacaktır. 
OPORTO" vapuru 10 tem- SVENSKA ORlENT LINIEN 

muzda LIVERPOOL ve SWEN- "BIRKALAND r· .. S 
SEAd 1. ..k k k " mo oru 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt w Tenasül lıastalıkl 
ve elektrik telnüi 

lzmir - Birinci beyler sokata· 
Elhamra sineması arkasmda 

No.: 55 
Telefon: 3479 bir parça şarşırmış olarak 

baktık. Biran böyle bakıştık. 
Güzel kızları cazih yüzleri, 

kızarmıştı. Bu, hararetten ge· 
len birşeymiydi, ·yoksa gurup 
eden güneşin kızlar, kısa bir 
nıüddet için odadan çıktılar. 
Kapıyı tekrar açtıklan ve tek· 
rar içeriye girdikleri zaman, 
dostumla ben, birleşik eseri· 
nıizin onların üzerinde uyan· 
dırdığı derin tesiri, yüzlerin· 
den okuduk. Kızların gözleri 
de yaşarmıştı. Onları hafifçe 
okşayıp kucakladık ve ben: 

Frits, kalkıp gitmeğe dav· 
davrandı, şapkasını aldı.~Mer· 
diven aşağı yanyana inerken, 
merdiven yukarı tırmanan fut. 
bolcu delikanlılara rastladık. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

an ge ı p yu çı araca . T d b ki kt l .. ernmuz a e enme e o up 
POLO" vapuru ıo tem- ROTTERDAM HAMBURG 1 

muzda LONDRA ve HULL ve GDYNIA ve ISKANDINAVYA 
ANVERSten yük çıkaracak ve ı· 1 · · "k l kt 

ıman arı ıçın yu a aca ır. 

ayni zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A B 

Doktor 
Ali Agih 

- Fakat, dedim, bu kadar 
da santimantal olmayınız, ço
cuklar! 

Frits, benim bu işaretime 
ounu ilave etti: 

- Böyle miniminnacık bir 

Sakit, ve ezgindiler. Dostum!a 
ben, ilkbahar a!,şamının alaca 
karanlığında yürüdük. Çok 
üzülmüş olan Fritsi evine ka
dar götürüp bırakınca, gerisin· 
geri dpndüm. Tepeye çıkışta, 
ağır cığır adım atmağı tercih 
edivordum. Evin öniine geldi· 
ğimde, zemin katındaki yemek 
odasının açık duran pencere
sinden piyano sesi işittim. Ku
lak vedim ve Fritsin bestesini 
farkettim Arkasından da kız-

& Co. HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI . . 
THE GENERAL STEAM NA- "LECHISTAN" motörü 21 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE ,. VIGATION LTD. Temmuzda beklenmekte olup 
G. M. B. H. ADJUTANT" vapuru Ha· ANVERS GDYNIA ve DAN-

Hamburg ziran sonunda gelip LONDRA ZIG 1. ' l · · "k 1 . . .. ıman arı ıçın yu a a-
"CHIOS" vapuru 2 Tem· ıçın yuk alacaktır. caktır. 

muzda bekleniyor. HAMBURG DEUTSHE -. LEVANTE LINIE SERViCE MARITlME 
ve BREMEN limanlarından "DELOS" vapuru l l Tem· ROUMAIN 

yük çıkaracaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA" vapuru 14 
ve ANVERSten gelip yük çı· Temmuzda MALTA, CENO-
karacak. VA ve MARSIL YA limanları 

Tarih ve navlunlardaki deği- için yük alacaktır. 
şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. 
edilmez. ilandaki 

Çocuk Hastahld~n 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 ...................... -navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRA TEU.1 SPERCO vapur 
acentasma müracaat edilmeli 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Şarkı yüzünden 1 
Kızlar, şu mukabelede bu· 

lundular: 
- Yok canım; biz bu şar· 

kıcık yüzünden bu kadar ke· 

ların, benim şiirimi lteganni 
eden berrak çan akisli sesleri 
duyuldu. 

Sevinç heyecanı içerisinde, 
dinledim, dinledim, sonr pen
cereden içeriye şöyle bir bak· 
mağa heveslendim. Pervaza 
tutundum. Bu aralık, son 
akord dağılmış, kızların sesi 
kesilmişti. Bir de ne göreyim 
odanın derinliğinde, piyano
nun Öftünde, öpüşen bir çift 
seçtim! 

"EXCHANGE" vapuru 20 
Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BALTIMOR liman
ları için yük kabul eder. 

.. EXCUTIVE " vapuru 2 
Temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karııaında 

derlenmiş değiliz ki 1 
Demelerile beraber de, bir· 

den göz yaşlarile boşandılar: 
- Demin dışarıdan küçük 

bir kahvehaneye telefon ettik, 
bugünkü maçın neticesini sor
duk .. Ve .... Glorya" klubünün 
Yenildiğini öj'rendik te 1 

Trude: 

- Otto · dedi - o kadar 
kötü oynamış ki bugün 1 

Demek oluyordu ki o ilk 
bahar pazarmın öğlenden son· 
rasında, biz bir parçacık ol-
sun zafer edinmiştik; şahidi 

olduğum bu zaferde, ne ol
sa bizim de ufak bir hisse
miz vardı, elbette! 

Ema: • 
• • 

- Peter de, dedi, formunda Sonra ilerledim ve bir va-

detilmiş bugün! kitler içerisinde ( Bitmemiş 
Her iki kızcağız da, pek, Senfoni) bestekarı Frants şu· 

anıa pek kederliydiler. Fritsle bertin beste yapmakta mül-
ben, gözlerimizi biribirimize hem olduğu "3 kızın evi"nin 
Çevirdik ve biz, onlardan da· önünden bir gölge gibi ses-
ha ziyade kederlendık, doğ· sizce geçtim; hatırası, kendi-
rusul Dostum, piyanonun ka- sine derin iztırap veren bu 
Pağını yavaşça kapattı ve bir- Barok tarzı tarihi ve meşhur 
leşik eserimizin notasını bir evin önünden! 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

.. EXCAMBION" vapuru 2 

Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

.. EXHORDA" vapuru 16 
Tem muzda PIR Eden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

~şeye fırlattı. Kendim~zi kah- Bitti JOHNSTON W ARREN LINES 

Türk Hava Kurumu.--. uMıTED - uvERPooL tr B •• •• k "DROMORE" vapuru ~2 

uyu piyangosu :~m~~~ .. lim~~;,~~~~\:~ 
3 ci keıide 11 Temmuz 1937 dedir çıkaracak ve BURGAS, VAR-

Büyük ikramiye45,000liradır NA, KösTENcE, suuNA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman-

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- larına yük alacaktır. 
ramigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü-
kafat vardır. SOCIETE ROY ALE HONG-

~ynca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· ROISE DANUBE MARITIME 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu "DUNA" vapuru 10 Tem-
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe- muzda bekleniyor. BELGRAD, 

'tr lcin meyiniz. NOVISAD , BUDAPEŞTE , 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nm ayni tip mensu· 
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

BRA TISLA VA, LINZ ve VI
y ANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK" motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manları için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

f>ürJ• en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müs·h-il .. d.ir-. •O•k•a•d•a•r z·a·r·a·r-sı•z·d-ır•k•i•g•e•b-el·e-re•k•a•lp-,b•ö•b•re•k•ı• 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olt;ınlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederı 



-
Hariciye Vekilimiz B. T. Riiştü Aras 

ahrandan Moskovaya hareket etti 
Şark misakı beş sene için muteberdir. Akit devletler, birbirlerinin iç 
işlerine karışmıyacaklardır. Milletler cemiyeti kuvvetlendirilecektir 

Istanbul 10 (Hususi) - Dün harb ilam, ilan edilmeksizin dinci madde diğer akit mem· 1 altı ay evel ihbar edilmediği 
Tahran' da imzalandığını bildir· işgal ve mütearrıza taarruz leketlerinden birindeki mües- takdirde bir o kadar müddet 
diğim Şark paktı, Avrupa' da hareketinden istinkafı derpiş sesatı devirmeği istihdaf eden 
çok iyi karşılanmıştır. etmektedir. teşekküllerin ihdasına mani 

Muahedenin birinci mad- Müdafaai nefs hali ve Mil· olunacağı hakkındadır. Seki-
desi akid memleketlerin iç Jetler Cemiyeti paktının 16 ıncı zinci madde bütün ihtilafların 
işlerine mutlak surette ademi maddesi veyahud 27 Ağustos muslihane bir surette halledi-
miidahale ve ikinci madde 1928 tarihli Paris muahede· leceğini ve dokuzuncu madde 
müşterek hududların tecavüz- sinin 15 inci maddesi muci· de muahedenin akit devletle-
den masuniyetine riayet hak- hince yapılacak icraat taarruz rin Milletler Cemiyeti paktın· 
kmdadır. Üçüncü madde dört hareketlerinden sayılmaz. dan mütevellid vecibelerini 
memleketin müşterek menfa· 6 ıncı madde mütearrıza tenkis etmiyeceğini bildirmek· 
atlerini alakadar eden bütün karşı muahedenin ihbar mec- tedir. Onuncu madde muci· 
beynelmilel ihtilaflarda istişa· buriyeti olmaksızın nakzedile- hince muahede 5 sene için 

için daha kendiliğinden mute· 
ber olacaktır. 

Muahede Milletler Cemiye
tinde tescil edilecektir. 

fstanbul, 10 ( Hususi ) -
Hariciye vekili doktor Bay 
Rüştü Aras, Tahrandan Mos· 
kovaya hareket etmiştir. Rüştü 
Aras, Moskovada dahiliye ve· 
kili Bay Şükrü Kaya ile bulu· 
şacak ve Rusyada bir hafta 
kadar kaldıktad sonra lstan· 

reyı ve dördüncü madde de bileceğini bildirmektedir. Ye- muteberdir.Fakat inkızasından bula dönecektir. 

Fransada 
Yeni mali proje tat

bik olunuyor 
Paris, 10 (Radyo) - Mali 

proje, bugün resmi ceride de 
intişar edecek ve Pazartesin
den itibaren tatbik mevkiine 

o nacaktır. 
Yeni projeye göre, 10 Ha

zirandan 30 Hazirana kadar 
spekülatörlerin temin ettikleri 
bütün kazançlar, hükumetçe 

• .... • ...... 1 

Bay Eden Cinayet 
Amerika sefirini Çengelkö.yünde bir 

kabul etti coban öldürüldü 
Londra 10 (Radyo) - İngil· İstanbul, 9 (Hususi)_ Çen· 

tere Hriciye Nazırı bay Eden gelköyünde, çok feci bir cina-
dün Amerika sefirini kabul yet olmuş ve bir çoban, ka· 
etmiş ve uzun müddet konuş· fası taşla ezilmek suretile öl-
muştur. dürülmüştür. Yapılan tahki-• .. 
Kemeraltındaki ~~:as~~~~;. bu cinayetin faili 

hadise 
müsadere edilecek ve kazanç · / Baştarafı 1 inci sahi/ ede J 
Verg.ıs"ı yüzde 20 nisbetinde k · 

Çin- Japon 
ihtilafı rıştırın, onu ço sevıyorum. 

yükselecektir. Onsuz yaşıyamam. 
Bundan başka gümrük, posta, D . F k A k . . d emış. a at yşe te rar 

telgraf ve telefon tarıfelerın e t l w k b l t · me res o magı a u e memış· 
zam yapılacaktır. · A · .. 1 d'kl · ·· 

,. , 1 ,... tır. yşenın soy e ı erme go· 

Af kanunu 
Aleyhine Belçikada 

nümayişler oldu 
Brüksel 10 (Radyo) - Eski 

muharibler, dün bir nümayiş 
yapmışlar ve umumi af kanu
nunu tekrar protesto etmiş· 

lerdir. 
Başvekil B. Vanzeland, bu 

re Şevki, biraz sarhoş olunca 
evde kendisine yapmadık ha
karet bırakmazmış. Hatta silah 
çekmiş, bıçakla da tehdid 
etmiş. 

Ayşe, son günlerde iş ve 
gücünü bırakarak mütemadi
yen peşinde dolaşan ve ken
disini hazan tehdid ederek, 
hazan da yalvararak tekrar 
metresi olmasını teklif eden 

mes'ele hakkında adliye nazırı Şevkiye dün Kemeraltı cadde· 
ile uzun müddet konuşmuştur. sinde rastlamıştır. Şevki, Ay· 

Adliye nazırı, eski muha· 

riplerin takındıkları tavır ve 
hareketten dolayı istifa etmek 
istediğini Başvekile söyle· 
miştir. 

Başvekil, bilahara saraya 
gıtmiş ve kral Leopold tara
fından kabul edilmiştir. 

----. •..-1• -----
Romanya kralı 
Dün Avrupa seya. 

hatine çiktı 
Bükreş 10 (Radyo)- Roman· 

ya Kralı Sa Majeste Karo), 
dün öğleden sonra Avrupa 
seyahatine çıkmıştır. Kral, is· 
tasyonda Başvekil Bay Tata· 
resko ve bütün Nazırlar ve 
askeri rical tarafından uğur
lanmıştır. 

Devlet umuru, Kralın gay· 
bubeti müddetince kabine ta-
rafından tedvir olunacaktır. ....... 

Rusya 
Prot~stoda bulundu 

Moskova, 10 (Radyo ) -
Rus hükumeti, Amur nehrin· 
deki adalardan birinin, Japon 
ordusu tarafından işgalini, 

prodesto etmiştir. 

şenin yanına sokularak kendi
sini tehdide başla;nış ve sus· 
talı çakısını göstererek: 

- Sonu çok fena olacak, 
gel razı ol, gene beraber ya· 
şıyalım. 

Demiştir. Bunun üzerine 
Ayşe, Kemeraltı polis kara· 
koluna müracaat ve şikayette 
bulunmuş, polis memurları, 
Şevkiyi yakalıyarak karakola 
götürmüşler ve ifadesini almış· 
)ardır. Şevkinin üzeri aranınca 
bir sustalı çakı bulunmuş ve 
tehdid vak'asının şahitleri de 
celbedilerek birer birer istic· 
vap olunmuş, Şevkinin meş
hud cürümler kanununa göre, 
mahkemeye sevki için zabıt 
varakası tutulmuştur. 

Şahidler, zabıt varakasını? 
imza ederken Şevki birden
bire masa üzerinde ve tah
kikat evrakı üzerinde duran 
sustalı çakıyı kaparak eski 
metresinin üzerine atılmış, bir 
elile başını yakalıyarak koyun 
boğazlar gibi boynundan çakı 
ile kesmeğe kalkışmıştır. Genç 
kadın feryada başlamış ve 
orada bulunan polis memuru 
B. Yaşarın da müdahalekar 
bir vaziyet aldığını gören Şev· 
ki, çakıyı, metresinin boynuna 

Başlara/ 1 nci sahifede 
mek üzere tayyare ile Kuling
den Nankine hareket etmiştir. 

Pekin, 9 (A.A.) - Gece 
yarısından sonra başlanan 
müzakereler sabaha karşı mu· 
vakkat bir mütareke akdine 
ve gerek Japon ve gerek Çin 
kıtaatının geri çekilmesi emir· 
lerine müncer olmuştur. 

Çini general Çang Yung 
ve Japonyayı da Matsui temsil 
ediyorlardı. Her iki taraf ta 
bazı noktaları mütekabilen 
tahliye edeceklerdir. 

Yeni Rus sefiri 
Berline vasıl oldu 

Berlin 10 (Radyo) - Rus· 
yanın bura sefiri, dün Mos
kovadan gelmiştir. Yeni sefir, 
bugünlerde itimatn~mesini ve· 
recektir. 

ve sağ omuzu üzerine üç defa 
batırıp çıkarmıştır. Kadın, 
açılan yaralardan kan fışkır
mağa başlayınca yere düşmüş 

ve polis memuru B. Yaşar 

müdahale edince Şevki, boy 
itibarile daha yüksek olduğu 
için sustalı çakıyı, memurların 
başına veya göğsüne saplamak 
üzere havalandırmıştır. 

O sırada gürültüye yetişen 
komiser, Şevkinin kolunu ha
vada yakalıyarak polis Bay 
Yaşarı tehlikeli bir vaziyette 
yaralanmaktan kurtarmıştır. 
Şevki, elinden çakısı alındık· 
tan sonra karakoldaki neza· 
rethaneye konmuş ve hadise· 
den müddeiumumilik haberdar 
edilmiştir. 

Hadise tahkikatına müd
deiumumi muavini B. Cevad 
Ôzpay tarafından el konmuş 
ve Şevki, Sulhceza mahkeme· 
sine sevkedilerek hakkında 
tevkif kararı alınmıştır. Yaralı 

Ali Çetin 
Kaya 

Bugün Stokholma 
hareket ediyor 
İstanbul, 9 (Hususi) - Na· 

fıa Vekili B. Ali Çetin Kaya, 
yarın Avrupaya hareket ediyor. 

Vekil, İsveç hükumetinden 
vukubulan davet üzerine ev· 
vela Stokholme gidecektir. 

Mururu zamana ug. 
rayan soyadı cezaları 

- Baştarafı 2 incisahijede -
nacak muamele sorulmakta· 
dır. 

Bu gibi kimselere resen soy 
adı takılması ve ceza kararı 
verilmesi Lozan muahedena· 
mesının mer'iyeti tarihinde 
mezkiir muahedename ile terk 
ettiğimiz arazide yerleşmiş bu
lunarak yurttaşlığımızı kaybet
miş oldukları halde kütükle
rimizdeki kayıtları terkin edil· 
memiş veya öldükleri kayıtla· 

rına işlenmemiş olan kimseler 
hc.kkında da muamele yapıl
masını intaç edeceği ve yurt
taşlarımızdan ve hayatta bulu· 
nanlardan hüviyet ve mahalli 
ikametleri meçhul bulunanlar 
hakkında ceza kararı verilmesi 
ise takip ve tahsilindeki im· 
kansızlık dolayısile cezanın mü 
ruru zamana uğramasına sebep 
olacağı cihetle soyadı nizam· 
namesinin 29 uncu maddesi· 
nin toptan tatbikinin hüviyet 
ve mahalli ikametleri malum 
bu~unanlara hasredilerek diğer
lerı hakkında malumat alına-
bildikçe nizamname hükmünün 
tatbiki yoluna gidilmesinin mu 
vafık olacağı ve esasen soyadı 
kanununun soyadı almak için 
tayin ettiği müddet 2/7 /I 936 
tarihinde hitam bulduğundan 
bu tarihten itibaren altı ay 
zarfında karara bağlanmıyan 
soyadı cezaları da kanunda 
hususi bir hüküm mevcut ol
maması hasebile umumi hü
kümler dairesinde muamele 
yapılmasını istilzam edeceğinin 
ve binnetice Türk Ceza kanu· 
nunun 102 inci maddesinin 
6 ıncı bendi mucibince müru
ru zaman tahakkuk eyliyeceği
nin de gözönünde bulundu-
rulması tamim olunur. 

Bn. Ayşe memleket 
sine kaldırılmıştır. 

ağırdır. 

hastane
Yaraları 

Deli Petro 
Ve Katerina 

Tarihi Aşk Mace;:;,sı 
Yazan: F. Ş. Benlioğlu 1 • - -3- -

Petro, gülümsedi, ve: 
- Mençikof, bu kadar mu· 

galatacı olma, fakir hanen, 
hakiki bir saraydır, hatta be
nim sarayımdan süslü ve tan· 
tanalıdır. 

Dedi ve parmağı ile, ken· 
disini kapıdan içeri bırakmak 
istemiyen kapıçı hizmetçiyi 
gösterdi: 

- Bu hizmetçide işini çok 
iyi bilen ve vücud itibarile 
olduğu kadar ruh itibarilede 
menafiine hizmet edecek ka· 
biliyette olan bir adamdır! 
Dedi. 

Ve, şurada işaret lazımdır ki, 
bu hizmetçi bu hadiseden 
sonra istikbalini kumağa mu· 
vaffak olmuş ve Prens Men· 
çikofun en sadık ve iş adamı 
mevkimi kazanmıştır. 

Prens, imparatorun en gözde 
ricalinden idi. Vakitli, vakitsiz 
prensi görmek ister ve bu hu· 
susta hiçbir usul ve teşrifata 
ehemmiyet vermezdi. 

İımir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı ipotekli 
bulunan Salhane Tramvay cad· 
desinde 164 kütük, 120 pafta, 
673 ada 8 parselde mukayyed 
381,38111,383,383/1 ve 417,419 
tajlı 232 metre terbiinde ve 
beheri 2500 Jira kıymeti mu· 
hammineli, 7 odayı ve küçük 
bir bahçeyi müştemil bulunan 
ve içerisinde Halkaapınar suyu 
ve elektrik tesisatı olan 417 
numaralı bir bap ev ile bunun 
ittisalinde kain ve keza 7 oda 
ve çamaşırhaneyi müştemil 

ve Halkarpınar suyu ve elek· 
trik tesisatile mücehhez 

419 no.lu bir bap ev her ikisi 
birden açık artırma suretile 
İzmir birinci icra dairesinde 
14-8-937 tarihine müsadif Çar· 
şamba günü, saat onda satı
lığa çıkarılacaktır. Bu artırma· 
da satış bedeli muhammen 
kıymetin % 7 5 ni bulmadığı 

takdirde en çok artıran talip· 
lisinin taahhüdü baki kalmak 
şartile satış 15 gün daha uza· 
tılarak ikinci artırması 29·8-937 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat onda yapılacaktır. Bu 
artırmada dahi satış bedeli 
muhammen bedelin % 7 5 ini 
bulmadığı takdirde satış 2280 
no.lu kanuna tevfikan tecil 
olunacaktır. işbu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
20 gün zarfında dairemize mü· 
racaatları lazım lır. Aksi tak· 
dirde kakları tapu sicilli ile 
:;abit olmıyanlar paraların pay· 
!aşmasından hariç bırakılacak
lardır. 25-7-937 tarihinden iti· 

ibaren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. o,o 2,5 del· 
laliye müşteriye aid olup mü· 
terakim vergi, tenviriye ve 
t.mzifiyeden olan belediye rÜ· 

sumu ve vakıf icaresi artırma 

bedelinden tenzil olunur. Ar· 
tırmaya iştirak etmek istiyen· 
ler % 7 ,S pey akçesini veya 
milli bank itibar mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. 
Talip olanlar İzmir birinci icra 
dairesinin 37 /11139 no.lu dos· 
yasına ve icra münadisine mü· 
racaatları ilan olunur. 2309 

Petronun geldiği sırada, 
Prensin Mençikofun salonla· 
rındaki zevk ve eğlence azami 
haddini bulmuştu. fmpara· 
torun umulmıyan bir sırada 
gelmesi, bu eğlenceyi-fakat sa· 
dece biran için-durdurdu. Bu 
duruş, eğlencenin daha ~fazla 
hız alması için ihtiyar edilmiş 
gibi idi. Çünkü yeniden ve 
eskisinden fazla bir hız aldı! 
içki sonderecede bol idi; her 
kesin keyfine göre nefis ve 
bol içkiler, dereler gibi akı· 
yordu. Orkestra heyeti için de 
bilhassa en güzel bir içki ve 
meze takımı hazırlanmış idi. 

Bolluk, güzellik ve güzel 
müzik içinde davetlilerin kafa· 
ları azami derecede duman· 
landı, zevk arttıkça, arttı . 

Maamafih, Petro bu zevk 
aleminde fazla bir zaman kal· 
madı. 

Petro, yetiştirmesi prens 
Mençikofun eğlencelerinde bo· 
lunmak isterdi; fakat bugüo 
için, durmağa vakti yoktu; mü· 
him bir iş peşinde bulunu· 
yordu. Ve, prense: 

- Yarın herhalde seni zı· 
ziyaret edeceğim; çünkü yarın 
için istirahata ihtiyacım çok· 
tur. Dedi. 

* * * Petro, verdiği söz mucibince 
ertesi gün prens Mençikofun 
konağına gitti. Dünkü zevk ve 
neşenin, dünkü hay ve huyun 
akislerini arıyordu; ve konağı 
gene böyle bulacağına eıniıt 
bulunuyordu. Fakat bugün unı· 
duğu gibi çıkmadı; dün içkiler 
dereleri akar bu büyük salonda 
seçme ve güzel misafirlerdeO 
daha bir saat evvel boşal· 
mıştı. 

Bununla beraber, bu büyük 
konağın bu salonundan başka 
diğer lüks ve güzel odaları d• 
ayni sükuneti arzediyord. 

Konağın salon, daire ve od• 
lan cidden güzel ve iyi yakır 
tırılmış idi. Petro, buraya ııi· 
çin geldiğini unutmuş görüne· 
rek birisine; 

- Doğrusu ·dedi - bu ka· 
dar güzel şeyleri nasıl vücude 
getiriyorsun, hayret ediyorulll· 

· Arkası tJal' • 

Zayi ehliyetname 
Manisa belediyesinden ısl• 

mış olduğum 109 numaral~ 
şoförlük ehliyetnamemi zaY1 

ettim. Yenisini çıkaracağımdaıt 
eskisinin hükmü yoktur.· 

Gördeste şoför Mustafa 
oğlu Hüsey~ 

İzmir ikinci icra memurlıJ' 
ğundan: 

Yapıcıoğlu orhaniye mahal· 
lesi yusuf dede caddesi 121 

no.da iken halen ikametgah· 
lan meçhul · bulunan hanife 
veresesi sar~ ve ahmet "e 
saideye: , 

Mahcuz gayri menkulunut~ıııı 
vaziyed olunarak '25/12/93 

d ·ı· tarihinde kıymet taktir e 1 

miş olmakla bu baptaki zabıt 
varakasını görüp bir deyec~: 
ğiniz varsa 3 gün içinde bı 
dirmeniz icra ve iflas kaoll' 
nunun 103 üncü maddesioe 
göre davet . makamına ksiıt1 
olmak üzere keyfiyeti ilaoell 
tebliğ olunur. 


