
Yeni kültür plAnı tatbik edile 
Ziraat Bankası 
Spekülasyonla 
Savaşmalıdır 

Hiçk" b yoktaa ortalıkta bir ek
uhranı belirdi. Bir kaç 

den beri uncular birbiri ar-
• ~ ellerindeki wılama de

~ımbi 1'ibelttiler. Fınncdar 
~-._ fO OJUnQ aibi birdenbire 
·~~ bir durum karş1t1ında 

uuar. Şarbaylıia baı vur
~-~l11t bulamadan narhı 
_, .. •l:tiler. Kimisi ekmek çı-=, kimisi noksan veya 
~ • artık dejerle satıı yap
I iltedijinden ceza gördü. J ~atıılkhktan ürken halk bir 
.:ı:t ~erine bir kaç &_ünlük 
laqa • tfttle bulundurmak yo· 
l'lbu 111'~ bir ekmek buh· 
l'e b~ kapladı. Size sö
•e ~'fi; aebebi anlamsız 
ao ~:ıı ~erçi orta Ana
- b .....-..ruk vardır. Ekin
lerin::•:u~iftir. Köylüler el· 
iaha ayları satmamak 
lan ealcıa davranmak yo-

u tutmutlltdır. Köylü için 
~ her ihtiyacın üstünde 
ela [; ~kundan yeni buj
•~ı nn=-~llUlrau~uktan yan
i ' Y - -----eaı korkusuna 
•11ıdı d" ~ması çok C._ e ır. K&ylG hayabnı bi-

e.r V0 k .•Yİ aalarlar ~ kv
lllenmız bar ekinUen ~ 
~. kadar ambarıDla yeclek 
... .- bulundurur. 

ilk tedrisat işleri 
---------------·-------------------------------Halk kütlesini okutmak • • 

ıçın 

Programlar hazır 
tatili gelece' Kamutayın yaz 

llnkar•, 12 (Özel) - Parti
deki ilk tedrisat komisyonu 
halk kütlelerini okutmak işini 
baprmak için :proğramlar ha· 
zırlamaktadır. İlk, orta ve yük
sek tahsil meınleketin ihtiya
cına iÖre organize edilecektir . 
Bay Saffet Ank•a'ın Kültiir 
Bakanlığına ıelişi partinin kül
tür planının tatbikat alanına 
konuJacafıuı gfiatermektedir. 
Daha ziyade iş adamı yetif· 
tirmek yolu takib olunacaktır. 
Büyük prlanmıır.da orta ihb
IU okulaları kurulacakbr. Bun
ların programlan üniversiteye 
sitmiyecek olan gençlerimizi 
hayata hazırlıyacakbr. Yeni 
kliltür bakanı bilhaua bu mese
le üzeriııde ehemmiyetle nıq· 
pi bulunacaktır. 

_;-jili'llli~ 

K ultür bakaflÜB• 
Oazetecller kursu 1 Bay Ferid 

Iıtanbul 12 (Ôzel) - An- fataabul, 12 (A.A)-Vaqo· 
karada a~lacak olan gazet.- va ip~~ •!çİpıiz B. f ~rid bu-
ciler kursunda iç itleri bakanı gibi ~hnmız~ • a:elmiıtir. bşy 
bay ŞUkrli Kaynuı der• l'eN· Ferid kıA bir ı~tiraba~ son• 
ceği aöyleniyor. ra Aakaraya lfldecektar. 

Kamutayın taUU ı.t.abul l2 (Özel)-Vaqo-
Ankara, 12 (Özel) - Ka- vad• ıelen büyi\k elçimiz ba1 

mutaym gelecek hafta m-esal- F erMlo Mo~ova elçilitbıe ta• 
sini bitiıeıek y·az tatiline bat- yin .cuı.e11 çok muhtemel •i· 
laması muhtemeldir. ril~· 

Hava kurumuna yardı-~ 
işçilerin yurtseverliği 

lStanbul tramvay • ileri 
Elli bin lira veri) orlar ... 



Fırıncılar .. . . 
Seyyar ekmek sa
tışını istemiyorlar 

İzmir fırancıları lzmirde tat
bik edilmekte ol-n ekmek 
imali formüliluiin değittirilmeai 
için tarbaylığı müracaat et
ID tlerdir. Fırıncılar bu for•Ü· 
liln kend;leriai mqkül vazi
yette Ye kesdilerini daima ce
zaya maruz bıraktığını bildir
mifler ve Aakara ve lstan
bulda olduğu ~bi ekmek pi
tirilmeıine müsaade edilmesini 
iatemiılerdir. Fmacılar aynı 
zamanda yukan mahall•ler fı
nalarında çıkarılan ekmekler 
yüzünden zarar ettikleriai, lıtu 

fınacılarıa rekabeti 6nüne ge
çilmeaiai, tehirde seyyar su
rette ekmek satışının menini 
de istemitlerdir. Şarbaylık fı
nncıların bu yaziy•tine Yer 
diji ceYapta rekabetin Ye 
hayYanla seyyar surette ekmek 
Nbtının 6aiine ıeçmiye ka-
sunen i•kla bulmadığıaı, 
formülün de detiftirilmesi 
mlmkün olmadıjını bildir-

:..+: 
."" ... r. . . ...... 
ilk mektepler 
Sergisi 

Muhtelif melatepler talelteai· 
nin bir yıl içinde yapbldan el 
İfİ ve aesim izerleri "eHrleri,. 
kültür direktlrltlpnc• bitin 
mektepler atntmuılerindu 
lıtirer kitinin iltilaakile teıkil 
etlilen resim Ye eliti meRİ 
birliği tarafından mektepler 
mlıeainde toplanmıı Ye bun
lardan çok d.;erli bir Hrai 
huırlanmııbr. S.rıi bugtialdl 
tedris uullerine ık• resim •e 
eliti yapmanın teldi hakkında 
Iİyaretçilere çok faicleli mal6-
.. t verebilecek mükemmel
liktedir. Bfttün öj'retmenler bu 
•rgiyi gezip göreceklerdir. 

1 ·-·····-Mersinlideki 
İııfilak hadisesi 

) ' aralı da öldü 
Geçen gün Bayraklıda bea

zin boıaltan Fransız bandıralı 
Stedaten vapurundaki moto
nm benziai dikkatsizlik yü
dndea ateı almıı va infilak 
aeticesinde bir kiti 6lmüt Ye 
bir kiti de yaralanmııtı. Ağır 
1aralanan Ye memleket hasta
nesinde tedavi edilmekte olan 
tayf adan Bosiç yaralarını• te
ıirile hastanede ölmüıtür. 

Mliddeiumumilikçe yapılan 

tahkikata göre infilik, ölen bu 
iki kifinin dikkatsizliği yüzün
den vukubulmuıtur. Vapurun 
anbarlarından motopompla he•
zin boıaltılırke• motopompun 
benzini bitmiştir: ikinci kaptan 
depoya fazla benzin koyarak 
bir miktarını da tqırmıştır. 
Motepompun harekete getiril
mesi için kendisi ihtiyatla elek-
trik manivelasını cereyan ye· 
rine vermesi lazımgelirken tay
fadan Bosiç'i göndermif ve 
manivelayı hızla hareket etti-
ren Boıiç, çıkan e'ektrik ıe
raresi yüzünden benzinlerin 
ateı almasına sebebiy•t ver
mittir. 

Espektör 
Tayinleri 

inhisarlar bölge espektörü 
bay Safder T rabzoa böliesine, 
latanbul böli'eıi Hpektörlerin· 
bay Münür Ata ıehrimiz b61-
ıesi espektörlüpne tayin edil
mişlerdir. 

4.-. lli C • llıl 

B. Fuat Yurltaf 
Ödemiş, Bayındır ve Tirede 

lauauıi hesaplar daireleri iıJe
riai teftiı eden hukuk itleri 
direktörü bay Fuat Yurttaı 
Torbalıya a•çllÜftir. 

ŞEDiR BA.DERLER,i 

Manisa öğretmenleri 
Dün şehrimize gelerek tetkiklerine I 

Başladılar - Konferanslar 
Manisa lıi öğretmenlerinden Manisalı öğretmenlere kılavuz· 

150 bayan ve bay dün trenle luk etmişlerdir. 
ıehrimize gelmişlerdir. Öğret- Saat 18 de Halkcvl salonun-
menler, lzmir öğretmenleri ar· da ilk tedrisat espcktörle-
kadaıları tarafından Kar~ıyaka rinden bay Rauf tarafııı-
ve Basmahane istasyonlarında dan verilen konferans ilgi 
samimi bir şekilde karşılanmış- ile dinlemişlerdir. Konferansın 
lardır. Konusu (mevzuu) "iş içinde 
Öğretmenler Namazgahtaki ve birbirlerile arkadaşlıkta ço· 

Misakı Milli mektebinde bir az cuklar.. idi. Konf cran~ından 
sonra İzmir öğretmenler birliği 

istirahattan sonra saat l 1 de 
tarafından Halkevi salonun-ia 

kafile halinde Cumhuriyet ala- bir çay şöleni (ziyafeti) veril-
nına gelerek Atatürkün hey- miştir. Öğretmenlerden sekseni 
keline büyük bir çelenk koya- Izmirde muhtelif mekteplerde 
rak bir dakika yükünerek konuklıyacaklar diğerleri arka· 
d11rmutlardır.Heykelin önünde- daş ve akrabaları nezdinde 
ki törenden sonra bet kola kalacaklardır. 
ayrılan öğretmenler Misakı Konuklar bugün de araıtır-
Milli Yıldırım Kemal, Is- malanna devam ederek C.Kız 
•et Pap, Vali Kizım Paşa san'at anstitüsü ile endüstri 
ve Alsaııcakta Gaıi ilk mek- mektebini, ilbay ıeneral Ki· 
tepleriade kurulmuı olan ser· zım Diriği, lzmirin bazı önıek 
rileri gezmitier ve tetkiklerde köylerini gezeceklerdir. 
buluamuılardır. Öj'le üzri iki Saat 17 de erkek öğretmen 
saatlik bir iatirabattan sonra mektebinde "Cumhuriyet ter-
lzmir öatükler müzesini, oto- biyesi,, konuıu etrafında ispek· 
••tik telefoa merkezini, hava- tör Rauf tarafından verilecek 
fazı fabrikasını, elektrik Ye konferansta bulunacaklardır. 

.tuğla fabrikalann gezmişlerdir. Yann tetkiklerine devam ede-
İzmir öğretmenlerinden ge· cekler ve otobüslerle Berga-

zinti kolu başkanı ispektör bay maya giderek önlükleri göre-
Neı'et, bat öğretmenlerden rek orada• Akhisar ve Somaya 
Sami ve dij'er öğretmenler, gideceklerdir. 

••••• 
Torbalıda 

••••• 
Panayır 

• •••• 
lzmir panayırı her 
Taraftan alaka 

Ekmek durumu . 
Nezaketini muhafaza 

Ziraat bankası emir 
etmektedir 

bekliyor 

l 

' 
.J ' 
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Un ve ekmek durumundaki 

nezaket henüz tamamile zail 
elmuı değildir. Ziraat banka
sma tekrar buiday satışına 
başlnması için dün akıame ka· 
dar emir relmemittir. Un 
fiatlarımn yüksekliği yıne 
devanı etmekted\r. İlbaylı 
ğın ve Şarbaylığm zamanında 

aldıkları tedbirler neticeıi ola
rak İzmirde ekmek ve un buh
ranına kat'iyen meydan veril
memiştir. Yine bu tedbirler 
neticesi olarak dü11 bütün İz
mir fırınlarında bol ekmek var
dı. Hatta şarbaylık vaz yetin 
nezı.ketini düıünerek bazı fı
rınlara İzmirin ihtiyacından ar
tık (1507) kilo ekmek çıkart-

Çeşmeye ....... 
Bu hafta gezinti var 

Turinr ve otomobil kulübü
ünn memleketi tanıtmak icia 
yakın ellerle ilçelere tertip 
ettiii rezintiler için devlet 
demiryollarında yüzde yelmiı 
indirimli (tenzilith) tarife tat
bik edilmesi ilbaylığm müra
caatı ilzerine Bayandırlık ba
kanhğınca kabul edilmiştir. 

Dür. llbaylıia ielen indirimli 
tarifeye göre bmir - Alqebir 
ve lzmir - Soma is asyonları 
.. ünteha (ıoa) ohaak tlzer• bu 
yerler arasındaki ~ehirlere ter-

mııb. Fırıncılar tarbayhğa mü-
racaat ederek bu ekmeklerin 
ıatdmıyarak ellerinde kaldığlnı 
bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine Şarbaylık fı
rınJardaki bu artık ekmekleri ı 
satın almı~tır. Kendi müesse
selerinde harcıyacaktır. Şarbay
lık yine bu fmnlara bugün için 
de 1500 kilo fazla ekmek çı· 
karmalarını bildirmiştir. Halkın 
ekmek yüzünden müşkül vazi
yette kalması•a katiyen mey
dan verilmemektedir ve bunun 
için li:ı:ımielen bUtiin tedbirler 
alınmııtır. Şarbay doktor Beh
cet Uz dün telefonla İstanbulla 
a-örüşmüı ve oradaki durumu 
öj'renmiftir. lstanbuldaki Un ve 
ekmek durumu da lmıir gibidir. 

Hayvan 
• •• 

T ahaffuzanesi 
lzmir b.ayvaa tahaffuzanesi 

iç· n Ziraat Brkanhğı büdcesine 
nekadar tahsisat konulduğu II
baylıkça Ziraat Sakanhğından 
ıorulmutbır. 

••••••••• 
Sütten 
Zehirlenenler 
Karataı tramvay caddesinde 

125 sayılı fırmda Mecid oj'lu 

ıs Haziran 193 

Dere köyünde 
Hayır sever bir kadın 

Kemalpaşa, 12 (Özel)- Res
mini gönderdiğim ihtiyar Hacı 
Mehmet Ali aia Kemalpap 
Dereköyünün en hamiyetli ye 
hayırsever adamıdır. lu sevimli 
ihtiyar köyünü ıu derdinden 
kurtarmıı, 4500 lira harcıyarak 
aaibğa uygun ıekilde ıu re
tirmiftir. 

Bugün bütün köylü bu ibti· 
yarıR sayesinde çok temiz bir 
ıu içmekte ve suyun fadaıile 
de bahçesini ıulamaktadır. Bu 
sevimli ihtiyar doksan bet ya· 
tında elduju halde bili an 
gitmekte Ye boş dönmemek· 
tedir. 

Resimde, yaptırdığı çeşme· 

lerden birinin önünde tüfek ye 
köpeği ile l'Öriilmektedir • 

Bu adamın iyiliii batkalanna 
bir örnek olursa ne mutlu .• 

H. Orhan 

Bir çoban bir yol
cuyu yaraladı 
Tor~alı cİYarında Kıııkköyü 

keaannda bir yak'a olmuştur. 
Nevıehirli Köıe oğullarından 
Mahmat ojlu Hasan iki arka
llaıile it bulmak üzere Ôdcmiı 
tarafına giderken K·sıkköyü 
ke•anndaki çoban çadırların
dan elindea çifte tiif engi bulu -
nan biri çıkmış ve Hasana 
kim olduğuau sormuştur. Ha
san, arkadaılan ile iş bulmak 
üzere Ôdemit• gittiğini söyle· 
yince çatlırdan çıkan adam: 

Görnıeğe başladı ' tip edilecek gezintilerde birin
ci mevki için 200 kuruş, ikinci 

Şükrü, Ali oğlu Mustafa ve 
Melmaed oğlu Hasen ıeyyar 

sütçü Ariften sabaa alıp içtik
leri sütten zebirleD1Dİflerdir. 
Oçn de hastahaneye kaldınl
mıılardır. 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Bir gün evel bizim ça
dırları sen soydun. Diyerek 
elindeki çifte tüfen2'i ile Ha· 
ıana iki el ateı etmiştir. Ha
H• sağ ayağından a{rır surette 
yaralanmııtır. 

Jandarmalar, Hasanı yarala
mış olan çoban lsmail oğlu 

Mustafayı yakalamışlardır. Mus
tafa inkir etmektedir. Tahki
kata devam edilmektedir. --·--Kültür müsteşarı 

Telgrafla Ankaraya 
Davet edildiler 

Şehrimizdeki mektepleri tef
tiıle meıgul olan kültür ba-
kanhğı müstefarı bay Ridvan 
Nafız ve mesleki ve teknik 
tedrisat genel direktörü bay 

Rüıtü, kültür bakanlığınca tel
grafla davet edilmeleri üzerine 
dün Afyon trenile Ankaraya 
hareket etmiılerdir. 

.. 11 •• 1 •• 

Şaşal satışı 
İzmir memurlar kooperatifi 

Şaş.al suyu sat111 için Kartıya
kada ve Alsancakta birer şube 
açmııhr. 

Ankara Ye Mısırdan Şaşal 
ıuyu gönderilmesi için koope
ratife müracaat edilmittir. 

• • • • • • •• • 
Memurlar kooperatifi 

Havaların ıacak gitmesi yü
z6nden 12 den 2 ye kadar 
öğle tatillerine batlanuıtır. 

İnhisarlar genel direktörlüğü 
bu yıl pana)ıra geçen senekin
den daha alikah bir şekilde 

iştiraki karar vermiştir. İnhi
sarlar baş müdürlüğü bunun 

için hazırladıiı projeyi genel 
direktörlüjiine göndermiştir. 

Panayırd~ki pavyonlardan 
mühim bir kısmı parası yatırıl
mak ıurctile şimdiden kiralan
mıştır. 

İlbay general Kizım clirik 
dün şarbayhkda şarbay doktor 
Behçet uz ile panayır hazırlık· 
ları etrafında görüşmüıtür. Bu 
yıl panayıra gösterilen rağbet 
geçen yıla nisbetle daha i"e-
niştir. Temmuzda satılmamış 
pavyon kalmayacağı z.an edil
mektedir. gelecek yıl panayır 

yangın yerinde açılacak olan 
kültür parkın içinde olacaktır. 

Şimdiki panayır yerindeki bü
yilk gazin kanayırdan sonra 
belediye evlenme dairesi ola· 
rak kuJlanılacaktır. 

Öğretmenler 
Mahallesi 
Y aplsı için hazırlıklar 

Y angınlık yerinde yükselecek 
olan öiretmenler mahallesi için 
yapı ortakları taksit paralarını 

İt bankasmdaki özel hesaba 
yatırmağa başlamışlardır. 

Mektepler tatil edildikten 
sonra da taksit paralarının ka
bulüne deYaru edilecektir. 

Ev yaptıracak öğretmenler 
birinci taksit olan yüz liradan 
baıka üç ay içinde ve her 
ayın betinci gününe kadar ay• 
nca yirmi beıer liradan yetmiş 
l>eı lira yatırmak mecburiye
tindedirler. Bunu yapmıyacak 
olan öğretmenlere ev yaptırı
lamıyacakhr. 

150 kuruş ve üçüncü mevki yüz 
kuruş ücrete tabidir. 

Turin kulubü bakanhktan bu 
emri beklemekte idi. Emir 
gelmiş bulunduğuodan ilk ge
zinti Sart harabelerine ve Sa
lihliye yapılacaktır. 

*•* 
16 Mayıs pazar günü turing 

kulübünün Çeşme plaj ve ılı
caların• yapacağı seyahatın 

mükemmel olması için çok 
önemli çalışıyor. Öğlen yeme
ği plajlarda yenecek ve · ye
mekleri plajlarda müsteciri ça· 
vuş oğlu Bay Azmi hazırlı
yacaktır. Yemek listesi ma· 
karna, tavuk, vayahutbarbuaya 
balığı, eti: sebze, meyve, sala
tan ibarettir. Fiatlar gidip iel
me 250 kuruıtur ve buna plaj 
duhuliye ücreti ve yemek fiatı 
da dahildir. Otobüsler sabah
leyin saat tam 7 de konak 
önünden hareket edeceklerdir. 
Turistlere yolda memurlar koo
peratifin öz şafal auyundan 
bol bol ikraın edilecektir. 

Biletler - Turi11g klüp, Sü
mer bank, Ehram ve memurlar 
kooperatifinde sabl•aktadır. 
Turinı klübünün büyük bir 
itina He hazırladığı ve her de
fasnıda iştirak edenlerin üze
rinde silinmez iyi izler bırakan 
pro&"ramlı gezintileri lzmir hal
kını memnun bırakmaktadır. 
Bu ıeyahata gidenlerin dÜn
yada eşsiz olan Çeımenia ••· 
rin plajlarında ve ,ifaJı ıhcala

rıada çok iyi bir güa geçire
ceklerine küşku yoktur. -l Çalışma saatları 

1 Hükümet dairelerinde Yaz 
tatili dünden itibaren kaldırıl
mıttır. Memurlar saat sekizden 
12 ye ve öğleden ıonra da 
ıaat on üçten 17 ye kadar ça
hımaia baılamı,lardır. 

DövUtma,ıer 
Balıkhanede İlyaı oilu Nazmi 

bir kavrada Arif oğlu Ahmedi 
Dövmü•t .. ., ur. 

Kadın yüzünden 
iki kişi yaralandı 

Evelki ıece saat 24 te Ço· 
rakkapı merkezi idaresindeki 
yangın yerinde kadın yüzüa
dea bir vaka olmuttur. Ahmet 
oj'lu Nazmi ile Sabri oilu Hay
riddin görüımek için beraber· 
lerine aldıklan Mehmet kızı 
Zeynebe bir lira para verip 
kendisiai ya11gın y•rine iÖtür
m:ılerdir. O sırada önlerine 
Mehmet oilu Mehmet çıkmış 
z• kendisinin taharri memuru 
!'lduğunu ıöyliyerek bunları 
karakola g-ötürmek istemiştir. 
Bu yüzden aralarında çıkan 
kavga •onunda Mehmet, Hay• 
riddini biçakla büiründen, 
Zeynep te taıla Nazmıyı başın
dan yaralamıştır. Suçlular tu
tularak adliyeye verilmişlerdir. 
Tahkikata devam edilmektedir. -·-- . 

Bir çocuk 
Yanarak ölmUflUr 

Şehitlerde tramvay cadtle
ıinde beı sayılı evde sütle 
yanmak yüzüaden iki buçuk 
yaşında bir çocuk ölmüıtür. 
Mehmet kızı bayan NefiH 
ocakta piıirdiği bir mikdar sü
dü tenceresile birlikte bıraka· 
rak başka bir işle meşgul ol
mağa başlamıştır. O sırada iki 
buçuk yaşındaki oğlu İlhan ko
lunu kaynar südün içine dal
dırmıı ve yanmııtır. Çocukca
ğız, kaldırıldıiı memleket has· 
tanesinde ölmü~tür. Ölümde 
haya• Nefisenin suçu olup ol
madıiı bakımından adliyece 
tahkikat yapılıyor. 

Zabıta Haberleri: 
Elblse çalmıt 

Doktor Mustafa bey cadde· 
sınde Muftafa oğlu bay Meh
medin bir kat elbisesi çalın· 

•ıştır. 

Bıçak tatımıt 
Eırefpaşada Haeı Ali efendi 

caddesınde Raif ojlu Hüıey• 
nin ve Mustafa oğlu Alinin 
Üzerlerinde birer l.ıçak bulun
muı ve zabıtaca alınmıştır. 

Atla yaralamıt 
Mehmet oi u Hüseyin, Hal

kapınarda bindiği atı Mustafa 
kızı Münire ve Şerif k121 Nu
riyeye çarptırmış ve ağır su

rette yaralanmalanna sebebi· 
yet vermiıtir. Hüseyin tutulmuş· 
tur. 

Sarhoşluk 
Balcılarda sarhoş elarak ba

iırıp çaiıran ve Ali oğlu Ha
sanın börek tablasının ca•la
rım kıran lsmail oğlu ·Mehmet 
tutulmuştur. 

Yankesicilik 
Balcılarda Begir oğlu bay 

lslimın cebinden ctizdanını çe-
ken Süleyman oilu Bekir tu

tulmuftur. 
Keçecilerde Mehmet oğlu 

bay Aikmetia cüzdanını çalan 
Ali oilu Hasan tutulmuştur. 

Para Piyasası 
12-6-1935 

Alış Sabı 
Mark 50 20 50 75 
İıterlin 619 624 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 50 
~elga 21 25 21 75 
ltalyan lireti 10 35 10 42 
İsviçre F ran. 40 87 41 25 
Florin 84 80 85 17 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Silini 23 50 24 

I • 



ıa Haziran t93!1 
'= 

Yeni Asır 

Hava tehlikesini i en erin 
Günden güne çoğalıyor 

say!s re söylevi skova 
~ •ııtı 

Büyük Elçimiz Kim 
Ankara 11 (A.A) - Adana 

milıi mensucat fabrikası limi
ted şirketi fabrikanın admı ta
cıyacak bir uçak satın alınması 
çin Türk hava kurumuna SO 
>in 1 ra verikte bulunmuştur. 

Ankara 11 (A.A) _ Cumhu
·iyet Merkez, lş, Emlak, Sümer 
!iraat Osmanlı bankalara di
roktörleri bugün saat 10 da 
Türk hava kurumu merkezinde 
toplanarak bankalarında ve 
bankalarına bağlı müesseseler
de çalışan işyar ve işçilerinin 
~~r. a! aldıkları paranın yüzde 
~k~sını havı tehlikesini önlemek 
ıçın kuruma verilmesini karar 
altına almı,Iardır. 

Bahkeslrde 
Balıkesir 11 (A.A) -Bugün 

halkcvinde önemli bir toplantı 
Yapılmıştır. ilbay B.Salim Gün· 
doğanın başkanlık ettiğ'i bu 
topl~ntıcla yurdumuzun hava 
t~~~~kcsine karşı korunması işi 
goruşülmüş bu işle sürekli bir 
~ur~t~e uğraşmak üzere Bah-

k~~ı~ın ileri gelenlerinden 10 
ışılık bi k •t 'l . t" 

K 
. r omı e seçı mış ır. 

omıte h l l b I eınen ça ışma arına 
. ~ş amışhr. Şu bir kaç gün 
ıçınde b·· ··k uyu bir toplantı daha 
yapılacak ha""a t hl"k . . b" l 

1 
... e ı esını ı-

en er kurumuna üye kaydına 
başlanacaktır B b"" ""k d .. d · u uyu yur 
!~ın e hamiyetli Balıkesir hal
~ının diğer y tt l d . ur aş arın an gerı 
kalmıyac ğı muhakkakhr. 

Mersinde 
M~rsin 11 (A.A) _ Bugün 

şehrm ltüyük bir toplantı yeri 
olan Y oğurtpazarında C. H. 
partisi brafından binlerce hal
kın bulunduğu bir toplanh ya
pılmı hr. Başbakanın değerli 
söylevi okunduktan sonra hava 
tehli sini anlatan çok ateşli 
s~} I~vler verildi. Halk büyük 
hır ıstekle hava tehlikesini bi
len üye yazıl aktadır. Şimdiye 
kadar olan yekiin on bin liraya 
Yaklaşmıştır 

İki giln evvel üye yaıan ku
rula kendiliğinden başvuran bir 
ayak s hcısı 20-30 lirada iba
ret olan kapitalının 10 lirası ı 
vererek yüksek bir vatanper
verlik iÖsterm · ş ve bu içten 
Hgi her kesin gözünü yaşart
mıştır. 

ınebol 

lnebolu 11 (A.A) - H va 
tehlike ini bil n üyeleri yazmak 
için İlceb ~ m b anlıiında on 
kişilik bir çalışma ve propa
ganda l o itesi kurulmuştur. 
Halk mız l t u una üye 

ınu tur. 

ve dıler. 

:ı c ektedir. 
yazılan arın yc

tu a ı bın lirayı bııl-

rasta 

nt iyada 
Antalyn 11 (A.A) - Bugün 

lbaylıkt } ap 'm ş olan ilk top
lantıda şehrimizden 150 den 
fazla yurttaş hava tehlikesini 
bilen üye yazılmıştlr. Bunların 
yıllık yekunları ilk adımda2174 
lirayı tutmuştur. Y ekfın devam 
dmektcdir. 

Erzurumda 
Erzurum 11 (A.A) - Buhün 

İlbayın başkanlığında Halk
evinde yapılan toplantıda hava 
tehlikesini bilen üyelerin kay 

1 dına başlanmıştır. Bu toplantıda 
· hava kurumu üyeleri hükümet 
crkinı, belediye ve Halle. par
tisi baıkan ve üyeleri ile bir 

: çok tacimaDler bulunmuflarclır. 

Yardım içinde çok heyecanlı 
bir yarış \'<:.rdır. 

Zltede 
Zile 11 (A.A) - Zile tayyare 

şubesinin genel merkeze gön
derdiği para!arla Zile adlı bir 
uçak alındığı genel merkezden 
şubeye bildirilmiştir. Uçak 3ü 
Ağustoı bayramında Zileyc ie
lecek ve ad koyma töremi bu
rada yapılacaktır. 

Çankırırfa 

Çankırı 11 (A.A) - Hava 
tehlikesi kurumu için İlbayın 
başkanlığındaki tophmb devam 
ediyor. Bugüne kadar liava 
tehlikesini bilen üyelerin yıllık 

yekunları 3000 lirayı geçmiştir. 
Üyeler adedi her gün artmak
tadır. 

Dlyarbeklrde 
Diyaribckir 11 (A.A) - Ha

va kurumuna yardım için bugün 
Halle.evinde · İlbayın başkanlı
ğında büyük bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıya gelenin 
hepsi hava tehlikesini bilenler 
üyesi yazılmışlardır. Toplantıda 
yazılan yıllık verit iki bin lirayı 
geçmiştir. Her gün üye yazıl
masına devam edilmektedir. 
Bu iş için halk çok büyük ilgi 
göstermektedir. 

lspartada 
Isparta 11 ( A.A ) - Türk 

hava kurumu Isparta şubesi 
tarafından Halkevi salonunda 
hazırlanan toplantıya ilbay baş
kanlık etmiştir. Bu toplantıya 
çok kalab lık bir halk kütlesi 
uymuş ve bir kalemde yüze y -
kın hava tehlikesini bilen üye 
kaydı yapılmıştır. Kurum mer
kezine bnr. vuranlar çoğalmak
tadır. Ha'k yurdscvcrliğini canlı 
bir surette göstermektedir.Yıl
lık yekfinlardan başka halı ve 
saire gibi eşya veren yurdse
verler de vnrdır. Ayrıca ma
hallatta bu iş için teşkilat ya
pılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ilava kuruınuna 
ya .. dım ... 

- Başt raıı birine saltiTede -
hava kurumuna 50 bin lira ver 
~eğ! lcarar altına almışlar. lş
çılenn tcrkedec~kleri yevmiye
ler bu parayi temine kafi gele
cektir. Böylet.:e lstanbul tram-
yay işçilerinin y'6rdımlara ile 
bir tayyare a'ınması da kabil 
olacaktır. 

lngiltere }manyaya karşı ge e 
Siyasasını değiştirnıiş sayılamaz 

Londra, 1?. (A.A) - British nız özel ölup lngiliz hükumeti altında olmadıiını Berline gös-
Legion birliğinin yıtlık konfe- adına verilmiş değildir. Bu söy- tcrmek obir taraftan Berlinin 
ransmda bir söylev veren prens !evin lngilterenin Almanyaya gelecek k~nuşmaları kolaylaş: 
Dö Galles iki ülkenin eski as- karşı genel siyasasını değiş- tıracak bır dostluk hareketı 
k ı · d d ti k b w tirmiş olduğuna dair belıre yapması için alan hazırlamak 

er erı arasın a os u ag- 1 · t d" w • •• l ektedı"r p1 .. n 
sayı amaz. ıs e ı2'ı soy enm · "' • 

)arını sağlamlaştırmak için Al
manyaya delegeler yollanması
nı istiyen birlik başbakanının 
dileğini doğru bulmuştur. 

Bundan başka veliahd ile bu sin söylevinden sonre eski an-
siyasa arasında bir ayrılık ol- Jaşmazlıkların unutulması için 
dugunu sanmak doğru deiil- Eduardan Parise yaptığı görete 
dır. Prens Dö Gallesin Alman- benzer Berline de bir dostluk 

D;in akşam Ingiliz siyasal 
çevenlerinde söylendiğine göre 
Prens Dö Galle'in söylevi yal-

yaya karşı dostça bir hareket göreti yapılacağını söyle· 
yaparak bir taraftan lngiliz menin daha zamanı gclme-
siyasasmm eski kinlerin etkisi miştir. 

• 
ıya Tayyar s 

30 bin lira ıl< büyük ikramiyeyi 
22714 numara kazandı 

İstanbul, 12 (Özel) Tayyare 
piyangosunun çekilmesine bu
gün devam edildi. Kazanan 
büyük ikramiyeler şunlardır : 

22714 Numara 

9930 Numara 

11591 2881 3773 23497 5024 
13270 11205 9454 21778 10641 
19545 17323 23550 8650 8815 

978 20209 22610 14964 19449 
23382 28499 8786 25640 4324 
5800 2841 22904 9002 14315 

11502 25010 23963 7971 
100 lira kazananlar 

20238 2605 4280 29460 23399 
23829 10447 26593 17066 22866 
9745 18791 13016 9076 14650 

15581 26316 8586 15565 11023 
6153 10740 17277 29834 9561 
3247 8503 9603 23120 22223 

22036 26942 9226 7561 12691 
1545 16088 2134 24994 24623 
2 06 293·~0 5541 25581 160 2 

Lira kazanmışlardır. Bu nu- 117997 27667 27901 6098 1674 
maraların 75 a ağı 75 yukarı- 125230 5192 24939 14705 14240 
arı da ikişer lir kazanmışlardır. 3145 
1000 Lira Kazananlar Yirmi bin liralık büyük mü-

] 7289 22294 k;fatı kazananlar 
• 12714 9883 5217 17841 12900 

500 lıra kazananlar l903 26447 12037 11309 13597 
1030 15706 16557 27089 21823129917 16387 16789 22421 26828 

28620 17827 25533 2883 2192 9693 198. 17734 4163 18223 
6534 20~21 15096 18097 4657 26888 16142 18620 26784 28126 
1801 26540 21784 5991 17119 13614 11670 

150 lira kazananlar 29579 1459 4 17649 27293 19195 
3660 10348 14901 22323 29085 4070 12327 13673 3270 5794 

• 
1 ı 

v g af aza 

Türk dili 
. ·-

Genel merkez 
Kurulunda 

Ankara, 11 ( A.A ) - Türk 
dili araıtırma kurumu genel mer
kez kurulu klavuz komisyonunun 
burada bulunan üyeleri ile bir
likte klavuza gelen önergelerin 
2'Özden geçirilmesi işine başlan
mıştır. 

Dün öğleden sonra kurum 
merkezinde başkan Saffet Arı
kanın başkanlı2'mda toplanıla
rak yeni çalışmaların yoluna 
geldiğinden Atatürk Anadolu 
kulübündeki kendi dairesini 
gene bu çahşmıya vermak kay
r smdn bulunmuştur. 

Bugün de s bahtan Anadolu 
kulübünde top] mlamk önerge
lerin gozden geçirilmesine de
vam edilmi tir. Toplantılar her 
giın saat ondan on iki buçuğa 
ve ögleden sonra iki buçuktan 
altı buçuğa kndar sürecektir. 

Bugün ak .. a üzeri toplantı
da bulunan üyeler çıkarken 
Kültür baknnlığına giderek 
yeni Kültür bakanı ve kuru
mun başkanı bay Saffet Arı
kanı kutlulamıslar ve yeni öde
vinde de eyi başarmalar dıle
mişlcrdir. 

• 
Çi tc· borç arını 

" . 

Olacaktır 
Ankara, 11 [ A.A J - Ger· 

çinl~diğimize ( tahkikatı~~:~ ) 
göre, Moskovn Büyük Elçihgıne 
atanacak ( tayin edilecek ) zat 
hakkında yapılan tasımlar (tah· 
minler} doğru deği dir. Bu yol
da henüz bir karar alınma· 
mıştır. 

Basın birliği 
Beyanname hUkOmete 

Verlldl 
Ankara 11 (A.A) - Birinci 

Basın kur~ltayı tarafından Türk 
basın kurumunu temsil etmek 
üzere seçilmiı olan hey' et Tür~ 
basın birliğinin teşekkülüne i~t 
beyannameyi hükümete yermı' 
ve başkanlığına Ankara sayla
vı Falih Atayı asbaşkanlıi• 
Gire.son saylavı Tarık Usu, ie
ne\ sekret~rliğe Kütahya sa~
lavı Naşid uluğu muhasebecı
hğe de Nurettin Artamı seç· 

miştir. 

Ekonomi 
Bakanlığının bildirisi 

Ankara, 11 (A.A) - Ekono· 
mi bakanhğmdan bildirili!or: 

Türk ecnebi şirketler, sıgorh 
şirkctle~i, ikraz ve rehin i l~· 
rile uğraşan müessisler ve ala· 
kaları bakanlıkla o'an i leri 
için fanzim edecekleri evrak 
ve vesaiki bundan böyle doğ
rudan do !ruya Ankaraya b · 
kanlığa göndermeleri laz mdır. 

.. 
iY apon 

• 
estroyerı 

Karaya o urdu ve 
Kurtarıldı 

Tiyençin, 11 (A.A) - Tan 
glud n Tıyen\.İne i:. den b 
Japon d ~troyer" n ı u 1 {Öp· 

rü kapandığı için l. raya otur· 
m ş fakat ça uk ) · zdürü mu • 
tür. Bu h d" e Ja on deni 
m:'I am arı ile kö 
i ya )arı aıa•ında 
çıkarını tır. 

Ayvalık, 12 (A.A) Hava 
tehlikesinden korunma kuru-

a o y<:ıp 

Edece - • • • 
ı .. e ç nı oş mıyoır Kanun ayı ası 

d 
______ ._,,.;..ıc:::.--...-,;; .... .-••-91m.-=-o-

muna üye yazılması için ün Tı"entı" ·ı·n, 12 (A.A) - ja- b.ld" . . .. 1 . t" ~ ı ırmesını soy cmış ır. 
yapılan ikinci toplantıda üye · 
adedi 140 ve yükümlcnen para ponya Çin dıvarı boyunca yap- Paris, 12 (O.O.) - Royter 
3742 liraya çıkmıştır. Yar- mış olduğu asker talı "datım Ajansının Şaughny aytarı biJ-
dımbı üyeler ayrıdır. Yazılışa şimdilik muhafazaya k,uar ver- diyor: Tiyen Çindeki Japon 
devam olunuyor. miştir. g rn.zonu bu ün bu şehri terke-

Bolu, 12 ( A.A) - Düzce Tokyo, 12 (A.A) - Japon- decekti. Son vaziyet üzerine 

halkevındc dün yapıhın toplan- ya dıı i~leri bakanı B. Hirota garnizonun Ti} en Çinde otur-
tıd hav.ı tehlikesini bilen Vaşingtondaki Japon büyük mnsı müddetsiz uzatı mıştır. 
127 kişi yazılmış ve ye yazıl- elçisine Jnpony\?nın Çin siya- Şimali Çindeki Japon kuvvet-
mağ_a_d_ev_a_r.ı_o_l~u~nm_u_st_u_r~. ~~~-s_asını Amerika dıı bakanlığınıl Jeri iki katına çıkarılmıştır . 

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

YYARE 
B U G U 

f stanbulda bu sene büyük rağbet gören ve çok beğenilen iki büyük filim 

Venedikte 
mım1 ... ma1e~:s::::!!tc~~~~~~~ 

Gece Bir Gün ük. Kibar 
( Almanca sözlü ) 

(Fransızca sözlü) Altın ıesli tenör Tino Pattiera ve büyük 
primadonna Tina Eilersi11 şarkılı 

şaheser komedileri 
On sinema yıldızmm bir arada çevirdik

leri mevsimin en büyük filimlcrinden biri 

Dikkat: 
Ayrıca FOKS dünya havadisleri 
Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 

müstesna hergün saat 16 da başlar 
Seans saatları: Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 · 16 ( tale

be seanııdır ) Pazar ıünü 14 de ilave seansı 
Çarıamba, perşembe, cuma iünleri son 21,15 seansında "Bir ırünlük kibar kadm,, diğer 

günler 11V cnedikte bir gece,, gösterilir. 
Serin bir salon - Ucuz fiyatlaı - İki büyük filim 

26 36 60 kuruştur 

Anlara, 11 (A.A) - C. H. 1 
Partisi gurubu bugün saat ·15 
te Antalya saylavı doktor Ce
m 1 Tuncanın b~şkanlığında 
toplandı. 

Başbak n İsmet İnönü Türl· 
çiftçisini daha faz a korumak 
için hükumet tarafından hazır-

a ti e.rle anlaş rıktan soıı a 
esbit edi ece tir 

• 
·arı 

ATİNA 12 (A.A) - Seçim 
hakkında söz söyleyen başba
kan Çaldaris ve g neral Kon
dilis genoyun (reyiamm) ayrı

şık partilerle uzlaştıktan sonra 
saylavlar kurulunun beliteceği 
(tayin edeceği) tarihte yapaca
ğını bildirmişlerdir. 

Çaldarlsln sözlerl 
ATİNA 12 (A.A) - Atina 

Ajansından: 

B. Çaldaris general Göring'in 
yakında Atinaya geleceğine 
dair gazetelerin sürekli suret
te bahıettiği haberden hüku
metin malumab olmadığını bil
dirmiıtir. 

Paria 12 (Ô.B) - Gazete
leria Berliadea alclıklan 

yuklara göre Balkanlar ve Ad· 
riyatık gez;nti inden B rline 
dönen Alman hava bakanı .. e
neaal Goeringin Büdapcştcde
ki çalışmaları Macar siyasa
sında bir değişiklik yapbraa
ya m tuf bulunmuştur. Goe-
ring Macar Başbakanı G. 
Gombö~ ile görüşmelerinde 
Avustnryanın pek yakında AJ
manyaya iltihak edcceği•i bil
dirmiş ve Alman-Macar birli
ğinin Yu2'oslavya ve Romanya
yı da kazanabilmeleri için Ma
cariıtanm bu iki memlekete 
karşı isteklerinden vazgeçerek 
bütün ~ayrdlerin Çekoslovak
yaya karıı çevrilmesi iycap 
edece·· · · 





Altın Ve Güzel Kızlar 
, _____ .. ____ aı~.~!-:~.!~~.~~.~~---' 

- Dedim ya, açık kartla oy
nıyahm, Renuçi! Ben Paskal 
Batistinin müzakereye ıiriş ifi 
maden araştırma ve işletme 
ıırketinin mühendisiyim. Siz de 
onun dostu idinjz ve bilirsiniz .. 

Banker sözünü kesti: 
- Hiç bir şey bildiğim yok. 

Daha doğrusu yalnız şunu bi
liyorum ki Paskal bir maden 
keşfetmitti. Fakat nerede? Bu
nu bana söylemedi. 

B'tk· b' 1 ın • ı.r ~avırla konuşuyor-
du. Bellı ıdı ki d w •• ı· 

d 
ogru soy ı-

yor u. 

Morga ao .. zu" .. b k . .. • nu an erın goz-
lerine di'-er ... k .. k . " "' go ten mmece 
mordu: 

- Planı görmediniz mi? 
Banker onun elini yakulıya

rak haJkırdı: 

~--::- Fakat plia sizde değil 
....... kı 
.:: defa delikanlının şüphesi 
Ba . •.dı. Arkadaıına ka111 bile 
B tİ8ti llrrmı eyi aaklamıfb. 
••1nı salladı. Panaakları ara

;•n~an akan bir su gibi ümit
en kaçıyordu. 
. Banker timdi tamamen em
~yete l•hniı gibi görünüyordu. 

atlı bir sesle: 

b'-: Morga, dedi. Ben kö\ü 
ır ıaaan değilim. Evet, zengin 

olmak istiyorum, fakat ne çı
~ar?. ~ana ne kabahat yükle
tilebılır? Sizin ıibi, benjm de 

~Ü: zavallının tevdi ettiii sırdan 
ıatifadeye kalkıımaklığım mı? 
O kendiıi keıfinden bizzat is· 
tifade edem~clikten sonra bun
da ne fenahk Yar? Fak~t biz 
birbirimizden daha ·ı · 'tm' 

ı en gı ıı 

dejiliz. Ea e .. ah nokta elimizde 
yok. 

Morga kelimeleri birer birer 
teker&yeqk yataja etildi: 

- Şimdilik elimiztle yok.Fa
kat şimdi hedefe bu kadar yak

laştıktan sonra takip ettiğimiz 
izden emin defil miyiz? Pek 
eyi biliyorsunuz ki Kam ma
denin mevkiini tanıyabilir. Onu 
siz bunun için takip ettiniz. 
Belki de buraya gelmesine se
bep olan tla sizsiniz. 

- Siz zeki bir çocuksunuz, 
Morga, ve hiç fiiphesiz anlaşa
cağız. Kam size ne dedi, bil
miyorum, (baloşmda bir en~e 
beliriyerdu), fakat zannımz hilA
fına onun dönüş masrafını çe-

ken en değilim. Ben tutar da 
o u çocuk bakıcısı olarak va-

pura yerleştirir miydim ?Üçüncü 
mevkide bile olsa, biletini sa
tın alırdım. Daha emniyetli bir 
' olurdu. 

- Fakat aklınıza gel-
ııedi mi? 

- Ge o ur n uya! Tıpkı 
ıh.in gibi. I:' akat o kendisi ben· 
ien çek acele ediyordu. Asıl 
11lesele timdi burada bizimle 
beraber bulunmasıdır. Geliniz, 
arkadaı olalım, ikiye bölelim 
ne bulacaksak, ve size yemin 
ederim ki nasılsa onu söylete
ceğiz. 

Elini uzatıyordu. Morra iğ· 
rcnmesine rağmen elini ona 
verdi. Banker büyük bir kah
kaha ile son .azil 8Öyledi: 

-lfte artık auç ortağı olduk. 
Fakat en eyi pay sizde. Zira 
kıztyalnız başına bir hazinedir 
kifir. 
Merra,Kam'ı giyinmit buldu. 

Ne yapacağını f&l&nDıt bir hay
van hali vardı. Hiç bir t•Y sor
madı. Morga muhabbetle ona 
okuldu: 

- Kam, dedi. Seyababmıza 
devam edeceğiz. 

- Renuçi ile birlikte mi? 
- Evet, oaunla birlikte Ba-

• istinio madeni bulduju yere 
bizi ıatnrebilecejini lıer ikimiz 
8-it edi~ 

Genç kadın titreyen bir elle 
elini tuttu Hafif bir ses'e: 

- Biliyorum, dedı. O kadar 
uzak ki... O vakıttan beri oka
dr şeyler oldu ki .. 

Delikan ı onu kolları arasına 
almak istedi. Falrat kız onu 
itti ve hasır üze __ Je bir kö
şeye büzüldü, ne bir kelime 
söyliyor, ne de bakıflanndan 
bir şey okunaltiliyordu •• 

Baba pansiyonu 
Çinlinin emteaaına ait güa

rük formalitesi bütün gün on
lan Beu - Huvey - Soyda tuttu. 

Yurt taşlarile buluflllaktan 
pek memnun olan Bano acele 
etmiyordu zaten. İakeleye çu
vallan yanına, bir şiıe şarap 

ta yerlqtirmipi. Biraz yazıyor, 
sonra arkadqlanaa f&J'&P ik
ram Hiyor •• bitmez hikaye
ler anJatiyordu. 

- Benim ifia havadln r&· 
rüniir. Bütün Fransızlar gibi 
siz de belki " itte lüzumsuz 
bir memuriyet daha 1 ,, Diye 
ditla6nüntiz. Amma, beaim 
temin ettijim varidat senede 
bir milyou franp yakındır. 
Ayhğım çalumut oluyor mu? 

Buker ceYap Yerdi : 
- Şüphesiz delil Bari iyi 

IDUf ahyor muawıuz? 
- Pek değil fakat kaçak

çıları yakalarsak it eyileşir. 
Hükiametle orta»lık yapanz. 

Mesela ilç sene enel glizel 
bir iz tuttum. Arabacıalrdan 
ltirisi buradan geceleyin bir 
kayık geçeceğini bana haber 
vereli. 

Oç kiti pusuya yattık. Kayak 
Wratle- seçerku d111'111UUU ••· 
rettik. Silihla mukabele ettiler. 
Tabii bizim Lebel sillhlanmız 
:anlarm çakmaklanadaa daha iyi 

idi. Sonra yanaıbk. Arbk 
bir şey kalmaQlııtı. Hepsi yü
zürek kaçm1flardı. Daha eyi 
ben daha çok hamuleye ala
kadar oluyordum. 

Kayığı buraya çekdim. Ova
kit kayığın muvazenesini te

min için takdıklan babu ağaç
larının içine neler sakladıkla
rını öğrendim. Kendi hesabı
ma 12,500 frank ikramiye ka
zandım. 

Renuçi : eyi bil, dedi. 
-- Y-.act pek 

bunlar ne ıse, ,.tek 
iç' n yine beş on para 
rıyoruz. 

Ama, Batisii gibi akibete 
uğramak içinse! 

Morga memura, arkadaşının 
ha.tına geleni kısaca anlattı. 
8 DO kaçtı: 

- Zavallı adam! Ondan ne 
çalabilirlerdı? Her halde zengiıı 

O..m&mlfb. Meğer ki nihayet 
altın madenini bulmuısa ... O da 
her tarafta altın arar dudurdu. 
Habuki altın burada pek '1ol 
dejil, bilir minmz... Netvı-

boyunca eleklerini su içinde yı
kıyan yerliler ıröreceksiniz. Bü

tün kazançları yiyecek kadar
dır. Yoksa bu işi yapnıaz:ar. 
Fakat o kadar muhtaçtırlar ki .• 

Size daha çok tali temenni 
ederim. Ben kendi hesabıma 
bir şey aramam. Şarablm, ka
rım, Ye vakıt vakıt ıu .kupda 
g8rdlğinüz kızcağızlarla bir 
eğlenti .• 

••• 
Normandi 
Plim utta 

Plymouth 12 (A.A) - Nor
mandi vapuru buraya saat 5te 
selmittir: Dönüt yolculuğunda 
saatta vuati olarak 30-31 mil 
yapmak suretile kendi reko
runu kırmıştır 

Hava ---
Tehlikesini bilen 

Üyeler 
Ankara 11 ( A.A ) - Hava 

tehlikesini bilen yeni üyeler; 
Lira 

1178 F. Sa'irn Gorgarli 20 
( Adana üyesi ) 

1179 B. Corç Lufullah 200 
1180 B. Samon Gilido 20 
1181 8. Ömer Başeğmez 20 
1182 B. Mehmed Bozdoiaalı 20 
1183 B. Feyzi Dural 30 
1184 Hacı Evliya 100 
1185 B. Ali Bindebir 20 
1186 B. Mehmet " 20 
1187 Alber Diyab 20 
1188 Koskeryan 25 
1189 B. Ahmet Toraman 50 
1190 Elektrik şirketi 200 
1191 Zekeriya Bakır 30 
1192 Ömer Lütfi Lokantacı 50 
1193 Ali Rıza Kellesker 100 
1194 Ali Kaddur 100 
1195 Mustafa Kaddur 20 
1196 Corcu Yusuf 30 
1197 Stıleyman Masaracı 30 
1198 Ahmet Kurttepeli 20 
1199 Abdülkerim oilu lbra-

him ve Naci 100 
1200 Sabri Gül 100 
1201 Abdülkeria otlu 20 

lbralıiıa 
1202 Mehmet Edirne ham 20 
1203 Mazhar Huanlar SO 
1204 Aziz Naci 20 
1205 Kadri Aaua 20 
1206 B. Bakal ejiu Et.. 50 
1207 B. Ali Dayioğlu 100 

(Adana) 
1208 B. Hakkı Salih Adana 100 
1209 B. Mustafa Sallı " 20 
1210 B. Hlkim Nevzat ve 

refikuı hikia MllrYet 
· Tuzun~n 20 

1211 B. Tevfik Hidi Baysal 50 
Adan valisi 

1212 B. Halil Defterdar 20 
1213 B. Ali Sadi tetkiki iti- 20 

raz komiayonu 11yeıi 
1214 B. M. Fuad " " 20 
1215 8. Reşad " " 20 
1216 B. Raif Mektupçu 20 
1211 B. Nebil hukuk itleri 20 

Direktörü 
1218 B. Necib idare heyeti 20 

üyesi 
1219 B. Zeki " 
1220 B. Nadir su itleri 

direktörü 

" 
20 

1221 B. Hüseyin elektrik 20 
komiseri 

1222 B. Y unua Kazım kül· 20 
tür direktörü 

1223 B. Şevki ağırceza 20 
~ ... 

1224 B. Mlhıir gene sanman 20 
1225 B. İbrahim Senih 20 

Hukuk hakimi 
1226 B. Hamdi ceza hakimi 20 
1227 B. Ali Fuad hulrnk 20 

hakimi 
1228 B. Muzaffer icra 20 

Başkanı 
1229 8. KAzım Ağırceza 20 

üyesi 
] 230 B. Mehmed Necib 20 

ağuceza üyesi 
1231 B. M. Feyzi aullıceza 20 

üyesi 
.'J232 B. Nuri ihtisas mah- 20 

keaaea B.ıkanı 
1233 B. Mustafa ihtisas mah- 20 

kemesi genel savamanı 
1234 8. Mustafa Zeki 20 

Mustantik 
1235 İbrahim Nebil ticaret 20 

okulu öğretmeni 
1236 B. Zeki Ortamekteb 20 

8jretmeni 
1237 B. Sabri Güzel 20 
1238 B. Adil erkek muallim 20 

mektebi öğretmeni 
1239 B. Mehmet Fevzi mual- 20 

lim mektebi öğretmeni 
1240 B. Akif Fevzi erkek 20 

muallim mektebi öğ
retmeni 

1241 B. Tahsin 20 
1242 B. Rasim erkek liseıi 20 

öğretmeni 

1243 B. Cevdet İzrab erkek 20 
liseli direktöril 

Strezanın gülleri 
Solmıya ını başladılar? 
Itaiya Almanya ile uzlaşmak için 

aponya 
~···· Alman istekleri 

• • 
itiraz · etmıyor 
Tokyo, 12 (A.A) - Ja 

dış bakanlığı Almanyamn 4 Ne gibi şartlar koşuyormuş .. niz silahları isteldıeri akkı 
japonyanın ne düşündü'" 
dair 1ngiltere tal'afmdan ya 

Bal - Haziran 
N ational - Zeituni' Strezanın 

solan güllerine tahsis ettiği bir 
yazıda tunları yazıyor : 

- Stre.za konferansının te
tebb üaünü kendi üzerine aJan 
ltalya, bu koaferansta elde 
edilen soauçlan, banp susayan 
insanhk için, yeni açılınıt umut 
gülleri ıibi g8ıteriyordu. ital
yan basım, ihtilifJann hafifle
tilmesi, barba mihacer olacak 
nizaların ortadan kaldınlması 
ve daha sakin bir istikbalin 
gerçekleşmeıi için herteyin ya
pıldığım yazıyorlardı. B&rlfÇI 
devletler bir çiçek büketi gilti 
orada toplanmışlardı. Ayni ga
zeteler, elde edilen mu,,affakı
yetin tahminleri geçtiğiai bile 
ilive etmişlerdi. • 

Ha.buki bu en geoit nikbin· 
lik bile hakikab gizlemeye 
yetmedi. Strezanın gülleri da
ha tamamen açılmadan solma· 
ga yh tuttular. Buna da sebep 
koaferaaıın toplanclıjı a-fbıler· 
de tahmi•ina imkln olmıyan 
bacliNl•ria baı rhtanneaidir. 
Ba kOllferana.. uaalı bir na
ticai Ayılan Tuna koaferauı 
havaı.nm•t ribidir. Bittin gh· 
teriflere rapu ltaıya Ye Yu
goslavya uld yerleriade duru
yorlar. Çekoılovakyanın danı
mu iM yiae eskisi kadar ihti
yat& ve tedbirlidir. Macarlar 
ka11tsıı ve prtmz ıDAhlaDma 
Uteklerine Romenler muhalefet 
ederk•• AYUabuyaWar bir n
laım• anyorJar. Dlcenİll Taaa 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1244 B. Ali Haydar Kız li- 20 

..ı lğretmeni 
1241 B .. HGaaı Muhiddin 20 

nihk direktöril 
1246 8. Zeki B .. ıim Do- 20 

ğum evi başdoktora 
1247 B. Dr. Bahaeddin Şa· 20 

kir 
1248 8. Arif Trahom hu- 20 

tanesi baıhekimi 
1249 B. Kemal pkir göz 20 

doktoru 
1250 B. Kemal Tohum ıslah 20 

lah istasyon direktBrü 
1251 8, Zeki Tohum ıslah 20 

istasyonu tercemanı 
1252 B. Ak.f Üretme çift- 20 

Jiği fefi 
1253 B. Lütfi Kalaoğlu 200 
1254 B. Ali Safaioğlu 20 
1255 B. Cebbar Hacı Kurt- 50 

oğlu 
1256 B. İsmail Corat 100 
1257 B. Cevad Osmanlı 20 

bankası direktörü 
1258 B. İsmail NaÇaı"oğlu 100 
1259 8. Nihğo lşbankı 60 

direl..törü 
1260 8. Cevad İşbankı 40 

muhasebecisi 
1261 B. Rüşdü lşbankası 35 

işyarlarından 
1262 B. Asım " 
1263 B. Tahsin " 
1264 B. Halil " 
1265 B. Kadri " 
1266 B. Mehmet " 
1267 Bayan .Hacer 
1268 B. Fevzi iş bankası 

avukab 
1269 B. Cemal bardakcı 

Konya Obayı 
1270 İzzet Erdal iktisat 

bankası direktöril 
1271 B. Şevki Konya C H. 20 

P. başkanı ve ,arbly 
1272 B. Hulusi Atasaıün 20 

eczacı 

1273 B. Ziya Çalık ekonom 20 
gazetesi başyazıcısı 

1274 B. Q,man Olkun Ti- 20 
caret odası başkanı 

1275 B. Lütfi Berkmen C. 20 
H. P. sekreteri 

1276 B. Mustafa lzmir paza· 50 
n sahibi 

işlerine verdiği ehemmiyet te 
böylece ikinci safa geçmiş bu
lunuyor. 
- Bütün bu değişikliğin sebebi 
Habeıistan davasının beklen
miyen tarzda inkipf etmiı 
olmasıdır. ltalya Şarki Afrika 
meselesinde eskisi kadar gü
venle Fransa ve lngptereye 
dayanamaz. Mossolini son nut
kunda "ltalyanın gerçek dost
ları ve clüşmanları kinılerdir, 
yakanda anlaıılacak .. ,, dememiş 
miydi? 

iklim Streza iüllerine yara
madı. Iıola Bella uzlaşmalan 
etrafındaki neıe yavaı yaY&f 
daj'ılmakta ve birkaç ırün ev
veline kadar o kadar kuvvetli 
rörünen Fransız .. ltalyan dost
luğıı bile zaiflemiı bulunmak
tadır. 

Buna kartı Avrupa siyaaa
sında yeni bir unsur belir· 
di: Almanya şu son haftalar
da açıkça ltalyaya yaklaıtı. 
Bu yakınlık• yalnız hava 
işlerinde de;il, Habeşistaa 
itinde de kendiıini gösterdi. 
Bqlanrıçta N egüa' e { Habet 
lmparatoruna)aempati göıteren 
Almanya timdi Roma hükume
tine aözaheretini teklil edi
yor. 

ltalyaa payitahbnda, bazı 

çeneler bir Alan • ltalyan 
elbirliğiai iki tnrlü d&tüailyor
lar. Bir görilşe göre, Almanya 
Avuaturyaaın istiklaline, Italya-

iki haydut 
ldaJJJa 

Güzel fakat korkunç bir-
kadın.. Bu kilişede prdftğü-

niiz sevimli çehreler Gubanın 
en müthit şekavet çetesini 
idare eden iki kadındır. Çocuk 
kaçırmakla şöhret almışlardır. 
Böylece kurtul\lt fidyesi olarak 

lan sorguya cevabını Lonclr. 
göndermiştir. 

Gazetelere göre Japonya 
notasında AJmanyanm l1Hilil1 
kuvvetlerinin yüzde 35 nis~ 
tinde bir donanması olmasın• 
biç itiraz etmemekte k.:: 
deniz silihaı.zlanr.ıası ha 
daki durumunun değişme 
olduğunu bildirmektedir. 

Şako banşı_ . 
Protokol imza edıldi 

Paris 12 (Ô.D.) - Nev1~ 
tan bildirildiğine göre 8o 
ve Parapvay arasmda ~ 
banş protokolü BoyaOI A 
imza eclibaittiı· 

Frangın müdaıaa~ 
Paris, 12, (Ö.D.) - ~ 

kan franrın müdafauı ve 
guaculuğun ezilmesi içüı lıııii 
feyin yapılacağını, fakat baa 
24 aaatlık bir it o. . 
iyi neticeye varmak ı.~ 
eclilmiyecejini ıöylemiftir. ................. 
·;.;·;·;;;·:r;;.;·i:.:nuı ile .... 
ta Balkalarclaki yaziyetüw ..... 
met etmeji ta~ücl edeeelrt 
ftalya da Afrikaclaki fiitüa-
bndan bir parçasını. ~
ya terk edecektir· lkincı ~ır P 
riife ıöre iae, Italya bütiiD fi.. 
tubabnı kendiaine ukhyacak, 
fakat Avusturya •eseleainie 
ve orta Avrupada Almanyama 
iıtikliline müzaheret etmete 
razı olacakbr. 

kadın 
oldu •• 

birçok zenginlerden milyonlar 
koparmışlardır. Fakat kaçırdık
ları çocuklardan öldürülenler 
de vardır. Giiba divambarltı 

dağdaki inlerinde ele reçirila. 
iki kadını idama mahküm et• 

C. :Eı:. p. Tilkilik Nahiyesi 

zmir ödemiş tenezzüh·· 
16 HaziraQ 1935 Pazar günü 

Gölcük - Bozdağ - Adagide - Adagüme 
Birgiye gidecek yolculara lüzumu kadar otobüs ve oto

mobil temini için Ödemlf p.rbayhğı şimdiden hazırlığa 
baflamıı ve asgari fiyatJarı tesbit etmiştir. 

Gölcüiün denizden yüksekliji 8401 Bozdağın 1027 met
redir. Şehird; hararet en yüksek derecede iken buralarda 
bir bahar havası vardır. Temiz hava, bol su, mükemmel 
bir yayla, GölcUkte kay ık gezlntllerl 

lzmir - Ôdeıoiı bilet fiyatlan. 
1 inci mevki bilet 150 kurut 
2 inci mevki bilet 125 kuruı 
3 üncü mevki bilet 100 kuruıtur 
Trenin hareket saatları biletler üıeriade yazılıdı. 

yolcular trene binemezler. 
Bilet sat" yerlerl 

Aydın demiryolu şehir kalemi (Kerestecilerde) Alsancak 
ve Kemer istasyonları, Tilkilik bay Faik eczahanesi Kemer 
a b Sevin stahacesi, ifa ec.zahaaesi •• 
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Taı·ihi Teirika 

Teni ASI .. 

Vilyam Povele göre 
Hayat a cak 40 yaşında başlar 
Çirkin, fakir ve çekingen olan Villiam Povel 

oldu? 

• ikinci Kısım No. "2.B,, • 
Sanat hayatında nas1l muvaffak 

Wılyam Powel Amerikanın 
en çok sevilmiş artistlerinden 
biridir. Mesut olmak her şeye 
malik olduğu halde onun ka
dar gelecekten ve kendi ken
dinden şüphe eden adama pek 
az tesadüf edilebilir. Düşün
meli ki bugün en kudretli ar
tisti ofan bu adam bnyat yarı
şına çirkinlik. fakirlik ve ç.e
kiııgenlik gibi Uç korkunç han
dikapla girmistir. 

1 

rak partöneri 
Eileen Wilsonla 

evlendi. Bu ev

0.,"l (Yöre aşk sevinç ve kah-
• 1a taşıyan bir şey değildi. / 
Fa a*- doymak bilmiyen bir 
ar unu 1 heyecanları ile vücu
dunu kıvrandıran, sarsan bir 
azaptı. Fiy dönörleri, onu her 
sabah yatağmdan yorgunluktan 
bitkin bir halde bulurlardı. 

A11kme gelince, o yandaki 
odada rahat rahat uyurdu. Ya 
bir hodbin yahutta bir muhte
risti. Asla içten .seven bir aşık 
değildi. Filhakika Vindsor sa
rayının venüsü, bir kerre yüzü
nü yikayarak makiyajlarından 
sıyrıldı mı, patsız ve boyasız 
halile hiç te çekici bir varlık 
değildi. Kuş yüzü yastıklara 
dara nan perükasız baıı, solgun 
çehre.sile bir hastalık haline 
gelen iptilalarını, ~araretini 
meydana koyardu. Aşıkların
dan hiç hirisi içli bir istekle 
ona yoldaşlık etmiyorlardı. Ka · 
pıda bekliyen mubahzlar sık 
sık değişen aııklara ıehvet 

artırıcı maddeler satmağa mec· 
bur tutulmakta idiler. Bu yüz
den servd yapanlar vardı. 

mim tahkikat yapılmasını iste
miştir. 

Milord Dudeley şu cevabı 
veriyordu: 

- Ne gibi tahkikat yapa
cakmış .. Amy Cumore'da mer
divenin yukarısından düşerek 
öldü. Esefli ve alelade bir ka
za itte .. 

- Evet amma bir merdiven
den düşmenin çeşitleri oldu
ğunu düşünmiyor musunuz? 
İnsan ayağı kavarak düşer. 
Yahut ta itilerek .. 

- Bu vak'a olduğu zaman 
ben Grenoviçte idim. 

- Fakat çok ateşli o'an 
yaveriniz Varney, karınızı ka
zadan bir kaç saat önce 
Cunmore'da görmüştür. Hat
ta komş•ılar .iddia ediyor-
lar ki hizmetçileri birer ve
sile evden uzaklaştırmış, Ab
bington çarşısına göndermiş .. 

Bu topal başvckilden hiç bir 
ıey saklanamazdı. 

İşte bu ağır suçlamalardan 
sonradır ki Robcrt Dudeley. 
kraliçe ile izdivacının bir ço
cukluk olacağına İnanmıştır. 
Çok zamanlar hayalini oktıyan 
bir projeden 2'Österitte Yazgeç
mişti. Birkaç gün sonra da 
hemşiresi Lady Mary Sidney 
İspanyol elçisini ziyaret etmiı 
bulunuyordu. Katolik semajes
•İ• Loadra elçiai, • zaman 
papas Akilla koskoca bir dos-

Bu müteredcii kadına ruhi
yat alimi olan bir doktor li· 
zımdı. Sıracasını iyileştirmeğe 
çalışan dokter onun haşmetli 
ihtiraslarını anlamazdı bile. • • 
Her vesile ile vücudunun muh
telif yerlerinden k<ı.n almakla ik-
tifa eder, ve Kraliçeye yaran
mak için kanının en güz.el şa-

raptan daha nefis olduğun söy
lerdi. Fakat bu tedavi tarzı 
bu hastanın anormal i11tekle-
r ini önleJ11eğe yet~iyordu. Mi· 
lord Dudclcy, Kraliçenin garib 
arzularını tatmin etmit olacak 
idi. Elizabetin ona gösterdiği 
fazla teveccüh ve alakanın baş
ka manası olamazdı. Şurası da 

muhakkak ki, Leisester dükası 
olan Lord Kraliçenin melodra
matilc aşk sabaelerinde en mü
him rolü oynamıştır. Tam 25 
yıl Elizabetin işıkı olarak kal
mış ve bu unvanın kendine 
bahşettiği salahiyetleri kuHan· 
mııtır. Eğer Sesil ıibi dirayetli 
bir devlet adamıma müdahalesi 
olmasaydı Kraliçe onun için 
büsbütün zıvanadan çıkacaktı. 

Amy Robsart'ın esrarenıiz 
bir surette ölümünden sonra 
kraliçe aşıkı Dudeley ile giz
liden gizliye evleamiye karar 
vermiştir. Bir papas bu mak
satla kont Pembrocke nezdine 
çağmldı. Fakat kraliçe ile 
itıkı ellerinde İncil olduğu 
halde saraydan çıkacaklan 
sırada Sesil önlerine geçti. 
Kraliçeyi istifa etmekle teh-
dit etti. 

Seıili kaybetmek müthiş 
zorluklarla çırpınmakb. Par-
lamentoya kulak asmamak 
itiyadı -hasıl edildiği günden 
beri memleketin bütün itleri, 
devletin idare mekanizmasını 
yürüten bütün evrak Sesilin 
gizli dosyalarında yer aJmııtı. 
Elizabet, bu tehdit karıısıada 
istemi ye istemi ye boyun 
eğdi. Aşıkının gücenmesine ve 
homurdanmasına bakmadı bile .. 
Devlet işleri Dudeleyin umu
runda mıydı? Başka sebepler• 
bat•urmak lizıma-eldi. Hatta 
J&ksek konsey azalanndan 
ltazıları dediler ki: 

yenin değeri hakkında aldanı

Jamıyacak adamdı o.. Diplo
masi tecrübesi faz.la olmakl• 
beraber kadın fırıldakları hak
kında hiç birşey bilmezdi.Lady 
Mary masum bir çehre ile gö
rünmüştü. Büyük bayram mü
nasebctiJe itiraflarını yapıyor, 
günahlarını çıkartıyordu. 

Rahip Akilla ona nasıl inan
mıyabilirdi ? Rahibe anlatacak 
dramtik hikayeleri çoktu. Kra
liça ve Leicester dükası olan 
işıkını zehirlemek iıteyorlardı 
KatoJiklcr katlı am edilecekti. 

O gün Lady Marynin güzel 
yeşil gözleri acı ve elemle do
lu idi : 

- lnıiltercyi derin bir mP.z
hcp kavgasına, ayrılıklarına 

gömülmüş görmekten istirap 
çekiyorum : Sesil diktatör ol· 
duiu ıünden beri katoliklere 
hayat kalmamıştır.Topal kato
likleri ve katolik hissiyat bcs
liyenleri sureti kat'iyede taht 
etrafın dan uzaklaştırma\dadır. 
işte huridan ötürildür ki Kra
liça ile Milord Dudeley ruhla-
rını tazip eden gayri meşru 

münasebetlerini din çevresi 
içinde tanzim etmek tescJJisin
den mahrum bırakılmıtlardır.Ab, 
eğer ispanya .kralı bize yardım 
etmek iste.seydi herşeyin rengi 
değişirdi. 

Pc.pas şaşkınlıkla sordu: 
- Samajeste nasıl bir- yar

dımda bulunabilir? Bu yolunu 
kaybeden memleketi Allah yo
luna getirmek için elinden ge
len gayreti sarfetmedi mi? 

Wi!iam, Kanzas Sitina doğ
mu~lur. Bab~sı orta halli bir 
muhasipti. Üniversiteye girin
ce, bir ~ün orof~s5r!erinden 
biri ondaki hitabet ku retine 
hayranlığını iıhar etti. O aün- 1 

den sonra \·ı!yamın üniversi
{eyi tc:-kcderek aktör olmağa 
karar verdiğini goruyoruz. 
Delikanlı bir taraftan komedi 
kurslarına devam ediyor, di-
2-er taraftan da hir te!efon 
kumpanyasında 60 do!ar ay
lıkla çalışıyordu. 

Daha ilk adımda önüme çı
kan sarışın bir kızın ağlarına 
tutuldu. Bir çok aylar onunla 
birlikte yaşadı. Aldıiı para ye
tiımiyordu. Bir gün Pansilivan
yada yerleşmiş olan akrabasın
dan zengin bir kadına uzun bir 
mektup yazdı. Projelerini an
lattı. Ve <Sdünç olarak 1400 
dolar göndermesini istedi. ihti
yar kadının zaif damarına 
rastlamış olacak ki 700 dolar 
iÖnderdi. Bundan ıonra Pove
lin hayatı biraz genişledi. 

Sahnede mühim bir rol ala
bilmek için tam aekiz sene 
uğraştı. 1921 senesinde John 
Barymore ile birlikte iJk defa 
olarak beyaz perdede göründü. 

Villiam Povelin şöhreti, mu

vaffakıyet ve zenginliği o gün

lilik hayatı çok 
sürmedi. Otuz 
haziran 1931 
de Carol Lom

bardla hayd 

yoldaşı oldu. Bu 
ikinci evlilik 

te ancak yir

mi ay sürdü. İki 

Viıymn J>ovel 

kötü denemeden sonra Wili- miştir. Harlev 1933 senesinde 
amın aıktan ıüphe ettiğini tayyare ile Yumaya geldiği za-
zannetmek yanlıştır. O kendisi maa " Bu izdiYaç hayatımın 
için, batta b6tila dinç ye neş'e]i ıonuna kadar sürecektir ,, de-
inaanlar için hayatı• kırk ya- mişti. Böylece hayatta altı de-

. fa evleneceiini söyliyen bir ıından sonra lıtaşladıiına ınan- falcının ne kadar aldandığını 
mııtır. Kathryn Sergava ve aıalatmak istemişti. Garib de-
Muriel Evana sibi güzel kızlar ğil midir ki, Jean Hyrlov 24 
onu yalnız bırakmamışlardır. yaşına kadar üç koca değiıtir-
Şimdi de birbirini takip eden miştir. Bu gidişle kocalarının 
üç boşanmaya rağmen hara- altıyı, on altıyı bul ... maaına 
retini ve ıüzelliğini kaybet- acbeb yoktur. 
memit olan platin saçlı Jean Jean Harlovun,Viliam Povelle 

.len baılar. Harlovla beraberdir. •lkı fıkı dostluğunu ı:-örenler 
İlk izdivacı Jean Harlov'un Hal ~asson- dördüncü kocasının da Vilia111 

W·ı1· p ı ·ık d f ı d boıanma davası netıcelen- olacağını iddia ediyorlar. 
ı ıam owe ı e a o a- an ... •••••••••••••••••• ......................................... . ............... Seks·entik .... bir ihtiyar 

Genç bir kadınla buluştuğu koruda 
ölü olarak bulundu 

Ölünün saatr, kadının aşıkı üzerinde bulununca ... 
Parls a Haziran verdi. O kadar sükiıaet göste- kaza eseri olduğunda israr 
Hayat, hiç inanılmıyacak şey- riyordu ki araıtırıcılar bu yol- etti! •w. . .. 

Jerin her gün değişen bir ro- daki araştırmalan bıraktılar. -: ~~~Mıenlııınwpe şeraıt ıç~n-
mam. Mesela 80 lik bir ihtiya· Bununla beraber bir delikanlı de olduıunü açıia vurmak ıı-
rın artık aıkla ilişiği kalır mı? 13 Mayısta kızla Eko ermanına temiyo:rdum. Bunun için ne 

işte Nevr şarmda, 32 yaşında girerken karşılaştığım ve hatta jandarmaya, ne de kimseye 
B.Lookruva bu yüzden can ver- az bir şey konuftuklarını haber haber vermedim. 

miştir. verdi. Bu defa Mari _ Kolas Ve küçük orNanıa tenha 
Onu geçen 13 M~yısta so.n şu garip ifadeyi verdi: köselerindeki ag&çlarla funda-

defa olarak yakın bır köye ı:-ı- ormanda randevu lıkların sık sık şahid oldukları 
derken görmüşlerdi, bir daha _ Eko ormanında Lakruva sahnelere aid bol bol tafsilat 
közükmedi. IJk araştırmalar ne- babaya randevu vermİftİm da verdi. 
ticesiz kaldı. Fakat sonradan b l d w ' 

Benimle birJ kte u un ugu Mari Kolas ile Beıen ıimdi-araştırıcıların eline gelen bir 
mektupta Eko korusunda ihti- bir sırada bir fenalık ge- lik ihtiyarı öldürmüş olmak 
yar. bulunabileceii bildirildi. çirerek yere düttü . Can ithamile tevkif edilmiılerdir. 
Ge~i bir hafta küçük orman çekişinde hazır lıtulundum, ···o··· ................. L .................. . 

araştırıldıktan sonra nihayet ölmezden evvel, bana verilmek anzig imanı 
bir çalılıkta Lakruva babanın üzere hazırladığı 15 franıı ce- Varıova, 11 (A.A) _ Ga-
cesedi bulundu. Başını karga- binden almamı söyledi. 
lar yan yimişlerdi, Enspektör ıhtiyarm saati ile 

Köyde kulaktan kulağa f151J- para cüzdanının kaybolmasının 
dandığına göre, baba Lakru- sebebini sorunca, kadın cep-
va hala bazı genç kadınların lerde başka bir fey bulmadığı-
arkasından koşuyormuş. Hatta nı temin etti. 
;\hlakı su götürmez takımdan itham adan saat 
olmıyan Mari Kolu adlı bir Nihayet kadının itıklarından 
kız ihtiyarın (sevgilerini) red· dün Pegon adlı bir enspektör 
detmiyormuş. söyliyecek sözü oldugunu bil-
Ceset üzerinde yemin dirdi ve ona, Mari Kolasın 

Mari Kobas sorguya çekil- keadisine "erdiği bir saatı 
di. Bazılarınca yapılan ithamı teslim etti. Bu ihtiyarın saah 

zetelerin iyi bir yerden og
rendiklerine göre Len hüküme
ti ile Lehistan bankası Gul
denin piyasasını düşürmekte• 
korumak için özıür Danzig 
ıehrine yardımda bulunmuş
lardır. 

Alman yada 
iki mllyon lf•lz 

- Sesil, Laydi Dudeley'in 
. urarlı ölümü etrafında mtltem-

Lady Sydney yapacak daha 
bir şey kaldığını ispat etti. Bu 
da Dudcleyin lngiliz kraliçesi 
ile namzetliiini resmi elarak 
himaye etmek, bu suretle bu 
izdiveca enıel olan Sesilin 
diktatör elini çekmefıe zorla-
111ak... Bu hizmete mukabil 
kraliçe ve Dudeley katolik 
mezhebinin İngilterede yeni
den yeleımesini taahhüt ede
ceklerdir. 

ıouk kanlılıkla karşıladı. Ce- idi. Kadın yeniden sorguya 
aedin karşısına çıkarılınca, ne çekilince saati verdifini itiraf 
olduiunu bilmediiine yemin etmekle beraber ölümiln bir 

Berlin, 11 ( A.A ) - Mayıs 
ayı içinde Almanyada bulunan 
itıizle 2 milyon 20 bin idi. Bu 
sayı bir ay içinde 21.300 kiti 
azaldıiını röıtermekteclir. 

-Sonu va.l_-_ _ 

Du .. nyada ........... . 
•••••••••••• 

:::::::::Neler oluyor 
............ sm: ......... . 

Japonyada 
Gayri meşru çocuk yok 

Japon meb'usanında gürül-
tülü bir münakaşadan sonra 
Japon hükfimeti, Japonyad~ 
doğan meşru ve gayrı meşru 
çocuklar nrasında kanun naza
rında hiçbir fark s,rözetmiyen 
bir kanun kabul ettirmiştir. 

Şimdiye kadar ayni mahiyet
te yasalara malik olan memle
ketler Rusya ve ispanya idi. 

Isveç 
Adı istemiyorlar 

FelJandıyada miJliyetçilik cer
yanı ı-ünd~n iÜne kuYv•t bul
muştur. 25 binden fazla aile 
mahkemelere müracat ederek 
nüfus kötükJerindeki İsveç ad
ları yerine Finuva adlarını 
almak istediklerini bildir~ 
lerdir. 

Bugün de daha 30 bin aile 
aynı mahiyette bir talepte 
bulunmuştur. 

İtalyanlaştırma 
Politikası 

f taJyan Tirolunda Briksen 
belediye baıkanı muhtelit izdi
vaçlar yapanlara dağıtılmak 
üzere mtikafatlar tertip etmif
tir. Eski İtalyan ,ehirlerinde 
doğmuş İtalyanlarla evlenen 
Cenubi Tirolhlara 700 liret mü
kafat verilecektir. Bunun ıibi 
Tirollu kızlarla evlenen eski 
İtalyan ıehirlerinde doğmuf 
olanlara da 500 liret mükafat 
ayrılmııtır. 

Çekoslovakyada 
Silah ticareti. 

Varıovadaki Polska Sbrojna 
gazetesi yazıyor: 

Bir müddıttenberi Çekoslo
vakyaaıa ıilih ticareti geliım• 
yolunu bltmuıtur. 1933 sene
ıiae nisbet]e 1934 te top ih
racatı yüzde 37 artmıştır. Böy
lece top ıatııından on milyon
luk fazla bir i•lir elde edil
miştir. Tüfek satışlarına ielin
ce 205 milyonluk bir yükseliş 
vardır. Yani tüfek ihracatı 
yüzde 582, mühimmat ihracatı 
ise yüzde 69 artmıştır. 

Türkiye Çekoslovakyadan 
50 milyon kronluk top almııtır. 
Iran ve afianistana ıeliace 
100 milyon değerinde çeıitli 
esliha satın almıılardır. Gene 
ayni memleketten Cenubi Ame
rika memleketleri 66, Çin 36, 
Romanyaya 32 milyoa kron si
lih ithal edilmiştir. Avustur
ya - Macaristanın harp sana
yiini tevarüı eden Çekoılo
ya kya bu iıe bir kat daha re
nJ11ik vermiştir. 

Uç yaşında 
ao kllo çeken çocuk 

Leslie Bowles lna-ilterenia 
en şişman çocuğudur. Bir ay
lıkken 4 kilo çektiği halde liç 
aylıkta 8 kiloya, bir yatında 
25 kileya çıkmııtı. Şimdi üç 
yaımdadır ve tam 29 kilodur. 
Çocuk normal olmasına rağmen 
zorlukla yürümektedir. Aaasını 
Yeya baltasını ittiği zaman iki-
ıi de birden yere yuvarlan<! ·~ı 
vakidir. Boyu 98 santimetredir. 
Çocuğun ana ve babası Lealie 
Bowlesi sahnede teşhir etmeyi 
rcddctmiılerdir. 

Hangi cins 
Daha zaif. .. 

İnıiliz doktorlarından Balc
ket'in araşhrmalanna ıöre 
kızlar on dört yaşına kadar 
umumiyetle ayni YJ\ıtaki erkek
lerden daha boylu ve 6 kilo 
daha ağırdırlar. 12 yaşından 
sonra kızlar erkelrlerden çok 
ağ-ırlaşmağa başlar, 011 dörttea 
ıonra ise bu vaziyet değiıir. 



ıstırabın zencirleri ••. 
Akşam karaltısı yavaş yavaş odaya çökmüştü. 
Zencirlerinin ağırlığını taşıyan zarfa baktl. Gözlerin
den bir kaç damla süzüldü ... 

Şof6re ıaraja dönmesini, 
kencliaile mqıul olmamasını 
emretti. Biraz ayakla yürüdü. 
Sevimli bir köşkün önünde 
durdu. Yürek çarpıntısı sükü· 
net bu!u·•caya kadar bek!edi. 
Sonta zile basta. Kapıda beli
ren hizmetçiye: 

- Bayan Sanderson diye 
haber veriniz, dedi. 

Bu k6tke kendi eTi gibi 
~rmede, açık kolla karşılama
ıa o kadar ahşllllfb ki bu 
ldiçiik laerasiın bile berinde 
rari~ bir heyecan uyandırırdı. 

Hızmetçi lt&yük salonun per
deleriai çekince eıyalann top
laaaak üzere olduğunu ıördü. 
. Kapa açıldı. Etikte bareket-

111 duran erkeğin kollan ara-
k!a.ı:_~blmamak içia zorlukla 

n'Ulllı tuttu. Bu adam, onun tt• hayatına hlkim olmqtu. 
• ?••etlerini yoklamak istiyen 
=-!•kip gibi idiler. Aiu bir 
.; &uttkan 80tlra, ilk suali soru 
"·•e encU.i idi: 

- Jak ae vakit ıidiyoraun? 
-Yann 
- Çok mu kalacaksın? 

,.ı - Onıekiz ay. Belki de iki 

le Ja~. b~ c~vabı verince ıöz-
nnı antlirdi. Metresinin bak11· 

"1.cla .P&rhyan ve Minen ıtıiı 
ıörmedi. Ataiı, yukarı dolaıı-
yor, bu •Jnhiı izahedebilecek 
kelime!er arıyordu: 

- Ü midimia fevkinde bir 
teklifle karıdattma. yepyeni 

b&Jllk ümitler taııyan bir İf ... 
Bu teklifi ~d-· iaükbali
•i karletmek bakkıu m•1ik 
d volim e.gı • 

.. "n cüuueyi tekrar ed .. r
'~tn ona yaklafb. Gözlerini göz
leri içine dikti. Sesinin ahen'i'İ 
bile dcğifmiı, sert ve kaba bir 
ıes olmuştu. Fakat genç kadın 
be bu sese, ne bu bakışlardaki 
acı maniya aldanmadı. Orada 
başka sebebler okumuttu. 

Taktiiini değittirmeğe lü
zum gördü. Tathltğmdan biç 
birşey kaybeta:ıeyen seaile de· 
vam etti. 

- · Jalr, seni takbih etmeyi 
aklımdan bile geçirmedim. 
Tebrik ederim. 

- Günden pne daha faz
la canını ..un bir yoldqtan 
lautulamP için değil mi ? 
S.~ aerzeniti çabık 

kavradı. Hep o eski 1 ıskanç
lık sahnelerinin bir tekrarı idi 
bu... Şu halde, daha fazla is
tirab çekmemek için gidiyor
du. Genç kadın ııüven veren 
bir yumuşakhkla : 

- Jak niçin benden şüphe 
ediyorsun ? Neden beni haber
dar etmeden, fikrimi almağa 
lüzum görmeden bu karan 
verdin ? diye sordu. 

Dostunun heyecanını teskin 
etmek iıteyordu. Ellerini avuç
ları içine alarak okşamağa 
baıladı. 

- Bu aabah buraya relme
miı olıaydım~ belki de bana 
allaha ısmarladık bile deme
den kaybolacaktın : 

- Arbk hepsi bitti. Yeni 
vazifeyi kabül etmİf bulunuyo
rum. Gidecejim. 

- Gitmemekliğin mev:ıuu
bahı değildir Jak. 

- Şu halde? 
- Seninle geJmeji röze alır-

sam.. O zaman seni sevdiiime 
inanacak mısın? 

- Beni bu kadar çok mu 
sevdin? 

- Senden vazgeçmem Jak. 
Az &nce gideceğini haber ver
dijin zaman duyduğum acıyı 
tarif ede•em. 

- Sevgili kadın .. 
Burada alıtbğln hayatt nasıl 

feda edebilirsin ? Benimle bir
likte gelmek mahrumiyetlere 
katlanmaktır. 

- Gazlerime eyi bak Jak •. 
Seainle olduktan sonra zenri• 
Yeya faTdr bunun ne ehemmi
yeti 'f&rdır .. 

::El:lr de~ 1:ak. h:lki:\ye 

Yüz yüze, dudak dudağa ko
nuştular. Koruyucu.sunun göğ
süne yaslanmıştı. Uzun zaman 
böyle kaldılar. B" t birlerinden 
ayrılmağa kuvvetleı·i kalma• 
mışh. Bayan Sanderso!l kö~kü 
terkederken, bir g n sonra 
hareket için bütün kararları 
almış bu1unuyor1ardı. 

• . .. 
Sand~rsonlar a·lesinin otur-

dukları büyiik binada, mutadın 
hilafında bir kaynaşma vardı. 
Bu gidiş 1!e1iş genç kadının 
yalnız merakmı değil, endişe· 

lerini de kabartmıştı. Ayrı ayrı 
gruplar, ku:aktan kulağa konu
şuyor'ardı. Ağızlarda bir araş
brma sözndür gidiyordu. 

llk kattaki yabancılar, genç 
kadına yol vermek için açıldı
lar. ikinci katta herıey altüst 
olmuştu. Büyük salonun loıluğu 
içinde kocasına emirler veren 
bir adam gördü. Oraya yak· 
laşarak sordu: 

- Jerom ne oluyoruz? 
Kocası, karııaında bulunuyor

du. Bu uzun boylu adamı iyice 
tetkik içia, daima olduğu gibi 
başım ka dırdı. Erkek karısının 
elini dudaklarına götilrdü. Son
ra onu kolundan tutarak yan• 
daki odalardan birine çekti. 

- Geliniz size aöyliyecek
lerim vardır, dedi. 

Kapıyı kapadı. Aizma ilk 
gelen bir cümleyi söylemek 
üzere idi ki bundarı vazgeçmiı 
ıibi: 

- Hayır, en müstacel olanı 

söylemeliyim dedi. Bayan, bu 

anahtarı çan• 

1 

tanıza koyunuz. 
Kasalardan bu 
saata kadar mü· 

1 
hürlenmemiı bu 
lunan ltirinin 
anahtarıdır.( •• 
. ) Sokaktaki 
bankada müs
tear bir ad ıize
rinedir. Her ih-

tima i ıröze al
mak lizımdı. 

Yüzündeki istirap çizaiJeri
nin dağıldığı görülüyordu. 

- Şize verdiğim fU analı
tarla açacağuuz özel kaaada 
100 bin frank bulacaksınız . 
Az bir mebJa;.. Hayabnızı ye
niden kur .. ia yardım edebi
lecek.. fren Sandeıon aozümü 
kesmeyiniz. Vakit pek azdır 
hepıini dinleyiniz. 

Bu dakikadaa itibuea ben 
mahvolmut im adamım. Bura
dan çıkar pkmaz bir bOfaDma 
dava11 açacak adımı tatımak
taa da kartulacak11111z. Siz de 
böyle dtifiialyenunuz değil mi? 

Katlan ile ••l•ıılmaz bir 
itarette bulundu. O iae açık, 
keıin bir t•••P iatiyordu. İren 
kocuımn bakıf)armdan lıerıeyi 
anlamıfb. Sordu : 

- Jerom iflediiiniz suç bu 
kadar ajır maclır ? 

Bu tüpheJİ dajıtacak bir 
jeat -yapmak istedi. Bun.lan da 
vaz geçefek aahtekirhk, sahte 
imza, ıalate çek tamim etmek
le ittiham edildiğini anlatb. Ve 
şunlara- ilive etti : 

- Bir gtıu hakikat meydana 
çıkınca talilizliğimin derecellİDİ 
anhyacak, üzerime nud çulla
nıldığını fiğreaeceksiniz. 

Yumruklarını &1kb. Sararmıt 
dudaklarına yenideu kan hü
cum etti: 

_ Taliimia yardımı o1ma-
yınca ne yapılabilirdi? İstesey
dim belki vaziyetimi kurtarır
dım. Fakat neye yarar ki.. Ar
tık bundan bahaetmiyelim.Bun
....,, _..,., ne bir ümit ne de 

i kurtuluş kapısı var.. Çok 
nefsimle mücadele ettim. Soa 
dakikaya kadar mücadele ettim 

Güne9in yavaı yavaş odayı 
kaplıyan ıfıiı albnda, İren 
kocasının çehresinde uykuıuz
ve iatirabıa ne kad,,- tahribat 
yapbğını gördii. Auwn için 
bir merlıameJ; ehi•.-. bp
ladJ. 

- jerom ne kadar paraya 
ihtiyacmız var. Ne kadar para 
ile kurtulabilirsiaiz? 

Batını elleri arasına almış 
cevap vermiyordu. lren tekrar 
etti: 

- F eliketten kurtulmak için 
kaç para lazım? 

Omuzlarını silkti. 
- Jerom elmaslarımın mü-

him bir yekin tuttuiuau bi
lirsiniz • 

- lreo bu teklifleriniz bey· 
hUdedir. Buna tenezzül ede· 
mem. 

- Fakat bu ehaa.ı.r. aizia 
bana hediye ettiklenizdir. 

- Bunun için kabul etmem 
ya... Hem ne diye ikülüyorsu
nuz. Elmaslarınızı saklayınız. 
Bir gün onlara ilatiyacınıı 
olur. 

- Ne olursa olHD Jerom 
bu aakladıimız para ıibi, bu 
elmaılar da , ...... _ Bana ait 
elmıyan bir para. •• 

...... 81zl..- ......... ;. 
cuan.t eclwe&jerom cluclak· 

ten beyhacle bir gayret 
alimle:" Çalınmıt paradır •• De· olurda. Jack RiYiyerle haa-
ğil mi ,. diye mınldandı. .se.i- . ~n ıevişmeğe batla• 
nin ahenm derhal değifti. Sert- 11 5.. li bili' · 

6' d .. zı bile 9&y ye na 
leıti. Vahimleıti._:· .. " .. ),,Baw~latfann-.IPd~~a~J.-,~ı·rı,n~ı ~ Waber 0 gün hem 
.. 8ellde •i ~- K b0 k lmall demek Bter i"1li lir MI ftrdi. auıtum. ar ır oca • 

- fren, bu ••balı. burada bahtsızlığım sizi büsbütün kayb-
kendi kendimi öldürmek iıte- etmeğe t~rcih ettim. Zira si~ 
mittim. eyiden eyiye tanınm Iren.. Bir 

Masanın aöıünden bir taban· saniyede her teyi yakar ıeçer-
k d diniz: Benae daha fazlasını yap-ca çı ar ı. k 

- Görilyoraunuz ya tabanca tım. Bir 1'at daha yumup 
hazır ve doldur. Hayır, hayır davranıyordum. Tam altı ay 
hiç korkmayınız Artık bun- tasavvur edemiyeceiiniz kadar 
dan da vazgeçtim. Kafamda eniin bir azap içinde kıvraa· 
blisbütün başka bir fikir yer dam. Bugibase yere serilmİf bir 
etti. Bu iti yapmak üzere idim adamım. Arbk kendimi mücla· 
ki küçük bir çare gözlerimde faa edemem. Hiç bir feye mani 
belirdi. Sizin sefalete düşen olamam. Elimdeki kartlan a~-
çehreniz .. B~n bu hayale kapı- yorum. Beni boğan .. ~nı ·~~ 
larak jestimden vazıeçtim. Ba • tevdi ediyorum. Felaketime nı-
na bir gün ihtiyacınız olabilir çin bu kadar la~ayt. ~aldı~ 
diye dütündüm. Size aezaret daha eyi anlıyabıl rsınız. Şımdi 
edebilir, rehberiniz ve iy- daha eyi deiil m 1 Arbk ıi• 
cap edene akıl hocanız ola- k\ınetle konuşabiliriz. 
bilirim diyordum. Beai eJİ din· Iren kocasnaı ayakta, hare-
leyiniz lren... Taliimin başıma ketsiz dillliyor, mermer gibi 
yıidığı felaketler içinde zillete renksiz olan çehresinden ıöz• 
katlanarak yqamayı ancak si- lerini ayırmıyordu. 
zin için düşündüm. insanlar ve - Anlatıldı. • Bopnacaiaz. 
hakimler önünde bacalete kat- Siz de sevdiğinizle hayabaıza 
lanmayı sizin geleceiinizi gö- yeniden kuracaksınız. B~ ~a 
zetmek, heyecanı ile kabul et- tabii en lojik olan tekıldU'. 
tim. Halbuki bütün bunlara Böyl~ iken bile her şeyi dö~· 
nihayet vumek ae kMlar kc.- mek tedbirli olmak gerek& 
laydı. Bir saniye içinde, hayat- Bu ~dam bakkmdaki hissiya• 
la ilişiğimi keserek ebedi isli· bmz ne olarsa olsun •İzi beı· 
rahata kavuşmak istemedim. liyecek olan o deiildir. Duygu· 
Sizin için, yaJmz sizin için ya- Jara gelince bu da çok sürmez. 
ıa•ayı dütilndüm. Siz ki ben- Kendinizi bir çok mahrumiyet· 
den nefret edersiniz. Evet nef- lera ahşbrmamz icap edecektir 
ret edeniniı. Bunu bilirim. Jak Riviyer zengin olmadığı 
Benden nefret eder ve bana gibi mevkii de yoktur. 
ihanet edersiniz. lreo s6ze karışmak iatedL 

Bu sonuncu söıü uçuruh..• Fakat n devam etti: 
atalan bir taı gibi atmıfb. - Benim bir kenara ayırdı· 

İren Saaderıonun çehreıi11de jım bu para, size istikbalinizi 
ne şaşkınlık, ne korku, ne he· bahşedecektir hen... Sonra 
yecan ne de vicdan azabına tekar ederim: Uzaktan size 
benzeyen ltir mana vardı. Fa- yardım edebilirim.. Be~bôt 
kat büttin bu duyıulardan bi- olmanızı istemem. Sıze edildi~ 
rer parçanın o sevimli çehrede devam etmek isterim. Hayattı 
birleştiğini tahmin etmek ka- sevebildiğim biricik kadaıa 
bildi. faydalı olabiceğimi düfiinmek. 

Cewep beklemeksizin tekrar yqamakhğıma, ,._kutuma ta· 
etti : hammil g6stermeme yardım 

- ihanet ecleraiL.. Girii- edecektir. 
Siz IHle pretea- Oaa yaldqta. lir Hba .. ~ • . .z.. 



_ _ _ _ _ teni Aaır 
w 

Vodvil sahneli diva Ben es 
•••••• il 

Sahte kontes ihtiyar işığını 
Nasıl dolandırabilmişti? 

İzvestiyanın bir · 
Baş yazısı 

Moskova, 1 l(A.A)-İzvestiya 
gazetesi bay Benes için yaz
dığı bir yazıda diyor ki : 

BİR RANDEVU KADINI İÇİN MİLYONLAR B •rış için savaş Sovyet Rus
ya için geliıi bir söz değildir. 
Bunun tam tersine bir İf vo 
yapış proi'ramıdır. Barışın ko
runmasile ilgili olanların hep
sinin birge uğraşmaları iledir 
ki, yeni bir felaketin önüne 
geçilebilir. Fakat bütün bu 
uğraşmalar barışı hozmağa yel
tenecek herhaniİ bir memleket 
büyük bir fayanıklık karşısında 
kalacağım bilmıedikçc istenen 
sonuçları veremez. Bazı mem
leketlerde güveni inanç altına 
alacak ve savaş tehlikesinin 
önüne geçecek bir anlaşmaya 
girmek istediö-~nin olmaması 

VEREN ADAM DAV ACI DEGİL! 
Floransa 9 haziran l 

Geçen salı iÜnü, Floransa 
.::inayet mahkemosinde meşhur 
bir dava başladı. Bunun dedi · 
kodusu birkaç ay evvel Paris 
ve Nisde de duyulmuştu. 

Sahte Kont AJeksandroz ile 
karısı sahte Kontes Son Ger
maus ve kaynanası Lombardi 
Nisdeki en büyük palaslarda 
\'e kumarhanelerde lüks bir 
hayat yaşamışlardı. Bugün her 
fiçü sahte pasaport taşımakla, 
asalet unvanları takınmakla ve 
birçok Fransız tüccarlarını do
landırmakla suçludurlar. Fazla 
olarak de Fransız ndüatriyelle
rinden B. Şanovcye karfı şan
taj ithamı altındadırlar. 

Aleksandrof hemen bir Rus 
asılzadesinin oğlu olduğunu ve 
asalet unvanının sahte olmadı
ğını söylemiş ve bol bol ağlı
yarak, tlolandırıcılıklara karış
madığını " namus ve şerefile ,, 
temin etmiştir. Dün şahitler 
dinlenmi lir. 

Komik ,ahit geçidi 
Şahitlerin hepsi üçüzlerin 

aldattıkları tecimerlerdi. Bun
ların hikayeleri hep aynidir: 
Kont ve kontes unvanlarile 
auçlul rm tuvalet, mücevher ve 
kürkleri, hülasa lüküs hayatla
n bunların gözünü kamaştır
mış ve onlara veresiye mal 
Yerme'erine sebeb olmuştur. 
Bahusus ki bu " asılzadcler,, 
aranılan fi tlara hiç itiraz et
mezlerdi. 

arındaki t ecimerler şn
hid olarak çağırdıklnrı halde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ka ı ile saçl rını okşadı. 

Hnknr te uğramış bir 
• d m tarafından bu duygula r 
pek tc fena değildir değil mi? 
s· i bu derece s vdiğimi bil
mem ki hıç düşündünllz mü? 

O ndan yumuşak bir söz, 
minnettarlık ifade edecek bir 
je t bekledi. Fakat bu genç 
kndın çehresinin önce kızar
d w mı, sonra sarardığını gördü. 
Heptı" o kad r ... Devam etti: 

Fena değil... Bir taş bel
k" daha çabık yumuşayabilirdi. 
F kat siz ... 

O z man an adı ki şk çok 
ku\;vetl"dir. Bu k dının kalp 
yolunu öteki tu mu tur. 

Bir d k ka için CO"mak, 
haykırma ıstedi. Yumru larını 
sıktı. B e · tte ileri 

son soz 

r r? Neye yarar? 
etti 

rd n çıkan 
madı · .. Yal-

gelmemişlerdir. Dün öğleden ve acı verici vaziyetlerin düş-
sonra mahkeme, yine gelme- manı olduğu için paraları öde-
yen ıahid B. Şonorvenin du- meii tercih etmiı ve Basi ka-
rumunu gözden geçirmiştir. dını mes'uliyet yüklenemiyecek 

Bu zatın hareketi pek tuhaftır. bir hasta saymıştır. 
1934 yılına kadar sahte kontes Amma, bu aralık, dört mil-
MariBassi tarafındanNisten gön- yon frangın eridiğini gören B. 
de rilen ve her biri para isteğile Şanov ailesine bet şeyi itiraf 
dolu olan mektupları ses çı- ~tmek gibi akıllıca bir karar 
karmadan kabul etmiştir. vermiş ve Paris'te bu işi bir 

Bay Şanove kadını bir ran- avukata açarak dış işleri ba-
devu evinde tanımıştı. Söyle- kanhğı vasıtasile Basiye para 
diğinc göre yüz frank muka- isteklerini kesmesi için bir 
bilinde herkese teslim olan mektup yazdırmıştır. Tam va-
bir kadındı. Sonraları, başka kitti, zira on kadar şirketin 
yerde görüştükleri zaman, ka- idare meclisinde aza olan bu 
dının istemi ilk önce her ran- eski finans enspektörü, aşksız 
devu için üç, dört yüz frania ve faydasız bir macarada ser-
sonra birkaç bin fran~a kadar vetinin yarısını kaybetmiş bu-
çıktı. Nihayet evlenip sözde lunuyordu. 
kontes olup ta Şanove ile eski B. Şanov son söz olarak 
münasebetlerini " kocasından davacı olmadığını, suçlunun ce-
gizlemeğe mecbur olduğunu,, zalandırılmasını istemediğini ve 
söylediği zaman istemleri art- arlık kendisin in rahat bırakıl-
tıkça arttı. Mari Basi için gü- masından başka bir dileği ol-
zel yıllardı bunlar. Banka he- madığmı bildiriyordu. 
ıaplarına göre 1932 nin son Suçluiama ve müdafaa 
altı ayında yüz doksan bin Davacılar adına avukat Te-
frank, bin dokuz yüz otuz üç deçi şiddetli bir itt iham yaptı 
ilk altı ayında 500.000 frank ve Mari Basinin annesi ve ko-
ikinci a .ti ayda da daha casınm da bu işle karıştıklarını 
123,000frank kadına verilmişti. gösterdi. Anne hesapları tutu-

B. Şanaş yazılı ifadesinde yor vo B. Şanovun verdiği para-
verdiği paranın kendi isteğile lıırı defterine geçiriyordu. Ken-
yapılmış bir ihsan olduğunu disi de bir avantüryer olduğu 
ve esasen işler ini hiçbir suret- için kızını satılık aşk hayatına 
le sarsamıyacağını bildiriyordu. atılmak üzere yetiştirmişti ve 

Dolandırllmı , fak t randevu evlerine onu getirerek 
Ho nut! kazancından bir pay dırdı. 

B. Şanof bütün bu insani Mari Basiye geline avukatı 
muaşakaya bazı tehditlerin ka- onun hakkında "On derece şid-
rıştığını da itirafa mecbur o!muş- detli bir dil kullanmış, onun 
t ur. 1933 t emmuzunda Mari aşağı sınıf bir :lşüfte olduğu J 

saçlarnıdan bütün tanıdıklar·•e 
Basi tarafından ynzılıp hizmet - olan münnsebetlerine kadar 
çisinin imza ettiği bir mektup, herşeyin ve her h~linin düzme 
para almazsa her eyi bayan olduğunu söylemiştir. 
Şanove nçaca2'ını bıldiriyordu. Mıiddeiumumi, suçlu1amasını 
1934 teriımuzund başka bir okumazdnn evvel, suçluların 
mektupta ayni tehdit vardı. -diw,.er ceza rdan müstakillcn· 
B asalet unv nı v~rgi : öde ck-

asi, B. Şanovun aza olduğu sizin bu un nları t a ıdıkları 
bazı sosyetelerin idare meclis- cihetle birkaç y zbin lirete 
~eri~d~ :ezalet çıkaracağını da baliğ olan para cezasına çar-

(> 

barıştan yana olanları uyanık 
bulunmak zorunda bırakmak
tadır. Çekoslovakya ile Sovyet 
Rusya Avrupada barışı sağlam
lanmasının biricik etkesi olan 
berge güvenip gerçekleştirmek 
için ilk adıml atmışlardır. Bay 
Benes bu işte değerini göster
miştir. Kendisinin Moskovaya 
gelişi Rus ve Çek uluslarının 
savaş uğrundaki uğraşmalarının 
önemli bir evresini tamamla
mıştır. 

Tehlike i Bölge
den taşınanlar 
Karaşi: 11 (A.A) - Guettaı

durum bugün oldukça iyi gö
rünrnektedir. Son deprenmede 
yıkılan bölgeler çabuk boşal
tılmaktadır. özel trenlerle teh
likeli bölgeden taşınanlar 20 
bin kişiyi bulmaktadır. Yaralı
larının taşınması işi de bitiri!
m tedir. 227 y ralıyı taşıynn 

t:zel bir tren dun Kara~ıyc gel
nı ·ş ve 636 ynralı daha Guetta 
bölgesinden 1 aldırılmıştır.Dep
rem yerinde ~ncak 100 k:d~r 
yaralı kalmı• ır. 

ya ı 
g ru 

V rşova, 12 (A.A) - Le-
onya azetec"lerıı d n bir 

g up Leton}ia dı bakanh~ı 
ha ·n dire1 t•· bn'"n b:ışkanlı
gınd uçuk bu ., · ·r. 

ılerı suru yordu. 1 · • - • •• l · t' Ih o A k b k k pı masanı ıstıycccgm soy emı ır. a o 
tiy~r aşı u no ta ha - Vodvil salmclerile dolu olan 

kında hakime gönderdiği ce- bu dAvadn bu da yeni bir ko- Her sene bu mevsimde ya-
vnpta dıyor ki: "MünaLaşaların mik neticedir. ı pıldığı gibi bu sede de Altın-

• • •• • • • ••••••••• • •••••• • • • •• ••.•_;z• ••·,~ · ·.•• •• •••• •••••ç•• • •İ11D•• · ·_···················· ····· l k l k ı ,, , , orrdu u übü kendi ta 'im arı 
apon i arasında bas etbol maçlarına 

Dün Bor ada 
Yapılan Sa ı. lar 
~~ 

Uzum 
Çu. Alı ı 
34 K A Kazım 

8 S Emin 
3 S Gonıel 

41 Yekün 

Fi at 
12 75 13 50 
11 50 11 50 
10 10 

Zeytlnya "' r 
Kilo Alıcı Fi at 

u u 
Pari : 11 ( A.A ) - Kabine 

toplantısında ba bakan demiş
tir ki: 

Çin - Japon d urumunun yeni 
bir gelş"mini beklemek lazım-

dır. iki üll .. e ara ındaki anla
şamazlığm dostça kotarılması 
için yapılan konu malrar iyi bir 
yolda yürümektedir. 

1 

bu haftadan itibaren ba~la
mıştır. 

1 

Maçlar i i er defo karşılaş· 
mak sureti e ve puan sayıyla 

f yapılmaktad r. Geç n akşam 
yapılan ilk kar ılaşma arda Adil 

f takımı 9-7 ile Fahıi tal ımını, 
J Mustafa takımı d~ 18X8 ile 
} Cemil takımını yenmişlerdir. 

Maçlar~ Sah günü akşamı 

devam edilecektir. mz o 1 o oca ad mm bir yap
rak · titriyere , sallanarak 
odada çıl tığını gördü. ı 20000 K ve Matcis 52 37 25 37 

Zahfre Bor .... ı l a n 
Ne sefalet.. 1e sefalet.. 
Bir zincir onu bu adama bağ

lamıştı. Ö bürü, yalnız gide• 
öbürü için nğlıyordu. Mektu
bunda şunları yazmıştı : 

" - Sevgilim affet beni.. Af
fet ve anla.. Arbk buradan ay
rılamam. Bu düşkün adamın 
felaketine ortağım. Ona bai
lıyım .. ,, 

Yazı masası karşısında da
kikalarca böyle ciilmiş kaldı. 
Uzun, çok u:ı.un bir mektup 
yazmıştı. O kadar ki akşam 
karaltısı yavaı yavaş odayı 
kaplamıya başlamıştı. Zincirle
rinin aaulığıaı taşıyan zarfa 
baktı. Gözlerinden ıüzülea 
damlaJar onu hafifçe ıılattı. 

••• 

Çu. Alıcı Fiat 
100 Buğday 4 87 4 88 

25 Arpa 3 3 
60 Akdarı 3 31 3 31 
5 Bakla 4 50 4 50 

320 Susam 10 10 
321 K Palamut 180 490 
243 balye pamuk 48 50 

10411 kilo yapak 46 48 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmlr Belediyesinden : 
Bugünden itibaren birinci 

nevi ekmeğin narkı azami do
kuz buçuk kuruşa ve ikinci 
nevi ekmeiin yedi buçuk ku
ruıa tHbit edildiii ve furun
culann ekıtra ekstra undan ol
mak kaydile narka tibi olmak
awn fraacola aatabileceldelİ 
hildirilir. t 7'12 ((j~~.l 

izi'. ir 
Ses yet 

o 

ı 

16 haziran 1935 ten itibaren sureti muvakkatede olarak ve 
yeni bir iş'ara değin aşadaki fiat larla 25 şer biletlik tramvay 
bilet karneleri satılığa çıkarılacağı tramvay yolcula rmca bilin
mek üzere ilin olunur: 

Glizelyalı - Konak 
veya dönüt 

Keza 
Karantina - Konak 
veya dönüt 

1 nci mevki 

lkinci mevki 
1 aci mevki 

Bilet başına karne 
fi at fi at 

[aşaiı yukarı] Lira 
7 3-4 Kurut 1,90 

5 3-4 
il 1,45 

5 3-4 
" 

1,45 

Keza ikinci mevki 3 3-4 ,, 0,95 
Bu karneler, Sosyetemizin Bahribabadaki giıelerinde, Konak 

ve tramvay depolanndaki plaatonlar ile kontrol memurlan ne.z-
diııda aatılmaktachr. l 2 - 4 1 

t3Hazlran 1938 
3 

Daima Genç, a·ma Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir lrnzannıış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark~dır. Çilleri ve buru

şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 

ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz . B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Nihayet ... Sabırsızlıkla beklenen bir radyo markası : 

Telsiz telefonun en yüksek zirvesi 

TV E E T 
ir zarafe 1e meziyet ha iası 

K<lrar ızsmız. Han
i radyoyu almalı. 
Teknisyen oma

dı <ça bir seç"m ya
p mı} ncal sınız. 

Bunun içind"r l.i 
t e m "k 1 nlitesine 
dayanarak her im
tihandan muv ffa
kıyctlc çıkmış bir 
marka lınız. 

her 
c· s mevce r. 
Emsal i• se •inl"k 

ve gü 1 eslil'k 
mü e l vr yı 

Arzuya göre ayar 
edilebil n es hac
mi Anti - fading 

Dünyanın en b · rinci markası olan 
KENT Radyosunu sabn alınız. 

Snrnhat - Giizellik... Fiyat itidali " A tvater - Kent 
radyo unu denemek onu kabul etmekle beraberdir. " 

}ain1i sergi.. i: ,.j() Gi( ). R~ i~i 
en! ı atuı acılar cadd si ( Eski 

Orosd" - Bak karşısı ) 

:··············· ·· ···· · ·························· ········· ····· ··· ··· . . -
ZE TE Z C Z 

jAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

m i Nü e t 

ıh ez 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'J. aliye Vekaletinde,ı : 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan devlet 

alacaklarına 45 kuruıtan alınmakta olan beher mecidiye, Gümüf 
fiabnın yükselmesi sebebile altmış kuruşa çıkarılmış ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına tebliğat yapılmır 
tır. 

2 - Cumhuriyet Merkez bankası da beher oa iram ıafi 
meskuk ve gayri meskiık halis gümütü 30 kuruştan aatın ala
caktır. 7-10-13 1646 (795) 



Açll ha•acla 
Baralulmış 

Daimi Sıhhat Sigortanız 
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tlcktrll M1Wk "*'• dollM llh• al ...... ıı w .... ahrtlll • 
tyisini ~niz. 

Bu sigortayı temin eder. 
yab - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

Sabf yeri : ARTOR VE'ITER [ SAHiBiNiN SESi ) S..aailWeli 
........................................................................................................................... 

birinci arttırma pri 
~•lanık ikinci arttırma 

7-935 tariWae miisaclıf 
~Jt • .._ı.._.:· ,a.& aaat 11 de icra 
~~-caktar. Kıymeti mW...-

75 ini buldıjı 
t.~~f.llllllliirct. fala Yereaia &zerin-

iJaa&.li icra lalmacaktar. 
:1·r:3,l.a.t1ajı takdirde 2280 aayıh 

macibince tecil ohma
~r-ı;d,--tar. Şeraiti ulamak isti-
..... .. ,..., .. Jerin yc.di buçuk pey 

Ç..U. Kemalpap icr .... 
- 256 dosyuuaa milra· 

ta&tlan ilin olunur. 
1715 (826) .......................... , 

iZMiR 
amuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şfrkettn Merkea Ye J'abrllruı: lzmirde Hallrapıaardüır 
Yri Pa • .,.,.,,._ Al, 1"lllJIUW, K,,_,,,,,,,, IJelllssıM, 

O.,,, iM '41111ı MarlıalaniU ha., her aeYl Kabot besi 
ımal e7lemetıe olup mallan A Yropaıuo a7ol tip meoHu 
oatana faiktir. 

'l'elefoa •o. 81111 .... 808'1 

1 i an 
zmir Tramvay ve Elek;r k 

....... , .. etesinden: 
"--""ait dairesinde, bir tanesi tek baflDa enaz 1 kir 

lo•a lh.llre baaJrO ..ıact,. aatf.k ._,., radyatir, elektrik 
-oba ı gabi eWdrik ı..-.. " hararet topJayıa aletler kullaaan 
baau ibmetglblar 111k abonelerinin dile;i üzerine yapılan mu· 
yakkat lauuaı tenzillt Temmuz 1935 ten ib1>aren areti •\lvak· 
katede olarak ltatka bir .,. deiin töylece yeritilecektir: 

1 Niaan ile 31 A .Oddet için ıaat 23 ile 
ertesi gln saat 18 aras1nda ve 1 aıasandaki 
müddet için de saat 23 ile ertesi ıün saat 16 arumda --~ 
ueak kilovat saatlar şu suretle faturalanacakllr: 

1 - Ayhk sarfiyat toptan 55 kilovat aaab seçm.,U.c:e: 
Kilovat saat başına 12 kur111tan 

2 - Aylık sarfiyat toptan 55 k. aaatı geçince: 
a) alk 20 k. saat için k. ... t bafllla 8,4 kuruttaa; 
il) bundan yakan k. ]J. b"" .. 3,2S kuruıtan. 
Yukanc:la ~erileia a& Mrlolaaacak olan cere-

yaa t..W-at ahclı tarifesine gere faturaluacaktır . 
5-yın abonelerimiz, bundan batka ıerekli s&recekleri büttia 

aaltmab sosyetemiz riıesinden alabileceklerdir. 
13, 16, 19 

Düzeltme 
lzmir Tramvay ve Elektrik 

yete sinden: 
Şebeke ameliyab dola,Wle cereyanın Bumava nahiyesinde 

ba ayna 13, 14 ve tS iaci paleriacle ... t 
~... 1: .11 ... leriwi, ......... --

nan 
Alatehir icra dairuindea : 
Alacaklı : İzmirde mukim Al

bayrak ticarethanesi sahibi Ali 
Haydar. 

Borçlular : Alaıabirin Azı te· 
pc k3yBnclen Mebmed ~•YUf ve 
arkadqları Mustafa otlu Ham
di ve Mebmed oilu Hasan, 
Tekeli ojlu Veli, Kabakcı oğ· 
lu Ahmecl, Sile,_.. oğlu 11-
yu ye Ati ve H...._ 

1tbu gayri m•kulh lmCladu 
llazıruıaın tapu kaydına uypa 
olduıu Ya yalnız şark hududu
nun: Hlaeyin pqa tarlası ıken 
halen sahibi senedin yüz oniki 
numaralı tapu senedine mer· 
but tarlası ve cenup .huduclu· 
aaa da Hacı Mehmad tarlası 
ile maladacl olclatu sirilaaüt 
ve bildirilmiftir. Dekan yedifer 
liradan heyeti umumiy_...• 750 
lira kıymet takdir edilmiftir. 
17 hektar, ltir dekar ve yüz 

•etre selmiftir. 

SARAC)08~ 
Memleket la,...n .. 

Dahiliye Mltelt·
MuayenehanelİDİ 2 aci 

ler aobpada 6S 
aaktet: ... ir. Tel. J956 

En Kaiaatiaa tnaaM,_ 
deli No. 596 TeL 

Borç mikdarı : 4411 Jira. 86 
kurufdu bakin• 3418 Hra, 
ykde 9 faiz n ylzde 10 ...
kat ücreti Ye icra muraflan. 

S - AJllİ köyde Şahyar 'i-P.~!11:::2~1:1= 
ci.an mnldiılde klia •Jllİ ta• il 

Borçhdann yukarıda yazıh 
berçlanndan dolaya Merlıua ve 
mahcuz lauhman hudud, mik· 
dar ve evaafa qajlda yazalı 6 
kıt'a ıayri menkul açık artbr
ma auretile •tılıia pkanlmqbr. 

s.tıbt• çakanlau gayri••· 
kullerden: 

1 - Ala.tehirin Şabyar kl
~de ilkele ci•anada Tepiai 
ani 930 tarih ve 110 __,.. 
ile 90 dln'1m merindea tapaya 
merbut budutlan Şarku Şah
yar klprlal Ye Şalıyar çayı, 
Garben Alkan iakeleai amban 

rih Ye 114 aamara ile J28df
nÜm üzeriaclea tapu a ..-ı 
hudutları : prkan çay, prlten 
Hüseyin paıa tarlaları, fİmalen 
demiryolu cenuben Hüseyin 
paıa tarlalan ile mahduttur. 
Mahallea yapılan vazıyet, me· 
aaha •• takdiri kıymet mua
meleaindeki hali hazır hududu 
ime: garbea Ye en..._ HIN· 
JÔI pqa tarJalan iken aalıibi 
senetlere seçen 115 ve· 113 
•umarah tapa Hpeciiae .. ,. ILl=l:.=il:f:l:.1=11 
but bath tar!alan oW+ Ya 
bilm...U 11 laektar n 458 
metre relcliii sfrillmtlf we Y. 
dirilmiıtir. Dekan yedifer lira
du heyeti umumiyuiae 711 
lira kıymet takdir edilmittir. 

ve yaylann iskele yolu, ŞU.a· 
ı.. Şahyar imkele yola ye Al· 
ha tarlalan, C•uben Demir 
1elu ile mahduttar. Ehli YUbf 
marifetile ..ıaallea ppalaa 
ftll yed, .... •• taWiri 
Joı-etmaam....,.• itim P:rri 
•ealmlla lauclucla .......... . 
tapa kaydma ., ......... Ye 
cenaba prlom ....... olap 
................... 2001m 
dar kara fidana olchaia •• ._ 
yeria Garp •• $1r•' ...... .. 
ceaabaprbi ........ .. 
...nk, d&t 1apdk JetİCe Mi' 
oldata tlrllmli n batnı de
kanaa 40 lira, kaJlllajaa deka· 

6 - AJllİ klycle ve ayni 
meYldM ldia api tan1a •• t 15 
.. ,. ile 120 ... lıeria· 
d• ta,.,. •erbut lauclatlan ' 
Şarkaa çay, prbea Alkaa -....... .-.ı- Hlaeyia Pap 
tarlau, ceaaben tarik ile mala· 
dutts. llallaJlea yapılan YUI• 

yed meuha ve taktliri DJIDel 
muameluiadeki ha& hazır ha· 
dudu iae prkaa çay, ....... 
aahibi senedin 111 numarah ta• 
pu senedine merbut tarlaaı, fİ• 
malen haca Mehmed ye ..WW 
.--. 113 .......... tapap 
bajll tarlua, cea.- yol U. 

na 20 lira " tarlama deka
nu 7 lira lapa•t ltiçilmif
tir. ....... 8 hektar 2 
Dekar Y• 950 •etre gelmifdir. 
Hepti -ur',..U.• 1696 lira 

mahduttur. Bilhassa 11 Hektar IL---~=;I~~~~ 
O.kar •• 485 metre ~· 

kı,...t eclilmittir ... . 
3H 151 a.tre.i .... 8 
Debi' 820 aetre.i kapdlk 4 ta ~. 
Hektar, S O.kar, 980 ....- .. sayriaea~aittart-
Tarladll'. nama ve illa ......... Malı-

2 - Ayai kiyde we api keme Ye icra diftlllumeleriae 
meYkid• kiia ayni tarla ve 111 Ye Qlaa icalt .... yerlere ..ı 
namar• ile SO dlaliıl &zerin· •ıı Ya utaı ll/6/93S tGnln· 
d• tapuya ....W uudutlan dea itiltann laerkae açık bu-
Şarlwa: Hll8fla pqa vereaui, haac:luralmUfhır. 
Garbea: Tailk Ye Alkan iakele Biriaci arttırma mahal, giiu 
yolu, şı.alen: Müteyelll otla n ... t; Alqeblr icra daireli 

Mehmet ap " •lriW lntlnde 18-7-935 tarihine mü-
119in.t,. Cenub.: bmir yola ile udif perıembe gü•ü saat 14 

mahduttur. Hali buır hududu 16 ya kadar müddet içinde 
tapa kajdma aypn olup yal· yapılacakbr. 
aız prk hududu Htıaeyia pqa Şartaame: Birinci artbnna 
iken halen ahibi aeaedin 1 tS mOddeti 30 gliadilr. Birinci 
numarab tapu senedine merbut arttırma ıünü iıbu gayri men· 
tarlası ile mahduttur. Bilmesaha kullar ylkaek aeıle iç defa 
4 Hektar 6 Dekar aetre gel· baiınldıktan sonra en fazla 
mittir. lıbu tarlanın beher De- istekli &seriade baıalnlecaktır. 
kanna 7 liradan heyeti umumi- Şu kaür ki allrllea bedel 
yeaine 322 lira kıy Wfi"•i.- talemj= edilea kıymetin ylzde 
tir. ,... -.mı ........ Yeyaluad 

3 - Ayni köyde ve ayni rGchuh alacakhnın aıacatma 
mevkide lelin ayni tarih •e 112 kifi gelmesi prtbr. S&rülea 
numara ile SO dönüm üzerin- bedel tahim edilen kıymetin 
clu tapuya merbut hudutları: yüzde yetmiı betini bulmadaja 
........ ..... .,-et, prbea n 

meakaller artbnaa aıetic" :Miı ... ri:~ 
&zerinde llaralut.a karan 
rildiktea .... alaca; artbrma 
tut•rını i8teailtliji zamaa der-
hal Yemeye mecburtlur. Ver
mediti takdirde claba laca 

pey koyu lllftwİJ• teldl .... ıc.,... bedel ...... 

riaden herlıufİ bir istekli ça
karsa onua üzerine ihale oha
aar. Bi1le bir iatakli çıkwarM 
tızerinde ltırak•Lna karan bo! 
zulur w• aayri menkuller IS 
,na müddetle yeniden arbrma)'lt 
çıkarılır tekarrur eden ~ 
lzerinden ıatıhr. Aradaki fW 
ve mahrum kalman yilzde bet 
faiz hlldlm iatilasaline hacet 

Alkan iskelesine ptea ,..., ,,l~ılill*1 p'hiiediji tak-
cenuben Hacı Mehmet, tim.ı.a clirde üzerinde bırakılma 1,._. l....t9İf4•1t-9"r·
demiryolu ve iskele ile liala· pılamaz ve u 
daclclur. Elali nk1lf aarife"ile maya b~ 
maballa yapılan vanyed, me· ikinci artbnla -ltel, ... 
aaha ve takdiri 1uymet muama- ye uab: Ale .... lr icra dairui 
leliacle- hudatıan.. tapa kay• lnlade 2-8-935 tarihiae ml
dım aypa oldujıı ye bilme- udif cuma flnl •at 14 tea 
aaha 4 hektar 6 dekar •• 16 ya kadar müddet jpade 
metre ıelcliji ı&rlbaüı ve bil- yapılacaktır. 
cliıilmiftir. Beher dekarl 7 ıer lkiaci artbrma aalddeti tS 
liradan heyeti umamiyeaine 322 ,Ondlr. Bu pJrİ •ukuller 
lira kıymet takdir ecliJmitcljr. ikinci arthrma sini keza yik-

4 - Ayni klyde Ye aJDİ sek aule iç defa utanldıktan 
mevkide kiin ayai tarih Ye 113 IODr& ea fazla İlteldiai &zerinde 
numara ile 175 d6alm iharin· lllralalacaktır. Yine aürülen 
den tapuya merbut hudutlan : bedel tahmin edilen kıymetin 
prkan Şabyar çayı, garben Hü· ylizde yetmiş betini bulmadı;. 
ıeyin pqa tarlua, fimalen de· Ye yahut rüchanh alacalduun 
miryolu, ceaabea Hüseyin pata alacajma klfi ıelmediji tak· 
tarlaa ile mahdacldur. Mahal· dircle abt c11ter " s•,..--

kuller 2218 



• Van Der 
Zee & Co. 

---·-ver Ve Şü. 
LlldTET 

apur Acentesi 
CENDW HAN BaRtNCl 

KORQOfJ. 4S 
....,.a 25 hazi
AnYen Ye~ 

gelip tahliyede bulu· 
naak ve ayni u-•• l•.,. 
ve Hail ipa ~ alacaktır. 

ROOMELb\N .. ,_.. ~ 
raa ...aadaLiYerpool Ye hu• 
... daa bek ......... 
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