
"'1!!1!91~--~-~~~ıem!!!!!!lll!ll-.- 4\\ '"No. ~ ~RK IKJNCI SENE 11 AöUSTOS r"' DCAMBA 1937 .-.!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!'!!!!=l"!'!-~!!!!"'!!!~~e:s~ -.. 
44 • GAZI BULVARI IZMIR - 44 11 ~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~~r=Y~~~~~ • 

imtiyaz Wıibi: ~EVKET BiLGiN • 30000 hasta Avrapada 
Başmuharrir \•e umumi neşriyat müc!Urü: 1 tedavilerini istiyor 

HAKKI OCAKOGLU I 1 lstanbul, ıo (Hususi) - Avru~ya teda\'i 
A B O N E Ş E R AT T l -- , '. maksadiyle gitmek isteyen ve bu şekilde mürn- 1 

I
DEV AM MODDl!."'T1 Türkiye için 

Senelik • • • • • • • 1300 
Altı aylık • • • • • • 700 

Hariç iç1n 

2800 1 
1300 

eaat edenlerin sayısı otuz bin kişiyi buldu. Bun- f: 
lardan on iki bini döviz müsaadesi almıştır. Mü
racaatın çokluğu nazarı dikknd celbctmiştir. Dö
viz kaçakçılığı yapılıp yapılmadığı ehemmiyetle 

T E L E F O N : 2697 tahkik olunuyor. 1 

Fiati (5) kuru,tur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Esennınin BeJcrisi, Sabahlan Çıkar Siya8i Gazeıelfr YENt ASIR M.tbaaaında bualmıftır. 
- -

Hava Filoları Manevra sahasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nafıa Vekilimiz A vrupadan geldi r .. f ... Yiiii"'"'SPOR ... NJZA.Mi· .. ·ı ...... ~ 
: : ................................•.....•...•........................... : : 

Majeste Isveç kralı ile Bitlerin ~ 1 . . j l 
~alisane temennil~rini Şefe bildirdi . . . H 

" l _j f:(I ,_....... -- lSTANBUL, 10 (Husus~ muhabiri- • Renklı yenı bır Ucok- . 
~QRUn arımızua mizdcn) - Bir nydan berı Avrupada t 

bulurum Nafıa Vekilimiz Bay Çetinkaya k l Hb •• k l' J. 
tekamül ~:~e:ı°c~~ma:~~te:u~::a ~~~ spor u u u uru au 
devam ediyor tstnnbuln avdet et~iş~~· ls~şon~~ 

Alman ve lsveç clçılerı ıle vah vekilı Yeni idare heyeti de secildi 
Adliye Vekilimizin dünkü say'i

lbız.da çıkan beyanatını okurları
~ elbette büyük zevkle ,.e dik
~tle okumuılardır .• Adli cihazımı
lın mütekamil bir çehre arzetmc
•i için sarfedilen gayretlerden se
~inç ve iftihar duymamak kabiJ 
değildir .• Cümhuriyet rejimi, mede
ni, mesud ve müreffeh bir hayat 
~apısı kurmak isteyen inkılabın 
~~cflerini milletin iç varlığında fi
~endirmeğc azami kıymet ve 

themmiyet vermiştir .. Hiç bir ham· 
~ aldatıcı bir süsten, bir kalıptan 
~ret kalmamış, asıl büyük deği
tÜtliğin iç varlıkta yerleşmeeine iti
'8 cdi1miıtir •. lnkılabımızın bu ka
~teristik vasfı sayesinde Türki
)cnin garphlasma hareketinde ak
layan bir nokta yoktur. Y eniJeşme, 
lnodernlqme bir kül olarak naza
ta dikbtc ahnmııtır .. Biz medeniyeti 
lbillt hüviyetimizin bir-cevheri sa
)lyor ve harekabmw ona i.nu.ıJıaJı;..ı 
tttirmekten zevk alıyoruz.. Ekono
-.ıik, sosyal sahaarda yapılmıt ne 
~arsa hepsi hu ruhtan ilham al
~ıttır .. On dört senede on dört asır
!'& i, ancak bu suretle başarılmış· 
br. T.ürk milleti, bu mucizeyi, bü
~k Şefin rehberliği altında bir re
ı•ınden bir rejime intikal ederken 
tn mukaddes tanıdığı varıklara 
lnelce olan adalet müessesesinde 
~ika) değişikliklerin gecikmemiş 
~imasına borçludur .• Saltanat re
~inden kalan kanunlarla bir in
qJabı yürütmek imkansızdı .. Her 
leyden önce rejimin bünyesine 
":van müeyyideleri hazırlamak Ja
~ındı.. Şu on dört sene içinde neş
t:1ilen kanunlarımızın maziye nis
~tle, arzettikleri büyük değişiklik 
.., Yle bir ihtiyaçtan doğmuştur •. 
.l C<:el)e yerine «lsviçre kanunu me
~nisini» 1807 tarihli Fransız tica
"tt kanununun bir kopyası olan 
~'ticareti berriye kanunumuz» ye· 
tine «Alman ticaret kanununu, cet kanunumuz yerine <<ltalyan ceza 
. nununu» alırken asnn çok geri
~~tıdc kalnn bir zihniyete ölüm 
~besini indirmek istiyorduk .. 
Ayrı ayrı sosyal ve ekonomik 

~tlara tabi olan milletlerin kendi 
~iyetlerinc. göre yaptıkları ka-
~nları aynen alışımızı mahzurlu 

:~renler oldu .• Bunlar arasında tam 
:renler olmuştu. Bu kanunlar 
tlt llsında tam bir kaynaşma-

n, ahenk ve insicamın güç 
~in edileceğini iddia eden
~· .vardı.. Filhakika memleke
\' ~:ı.ın ekonomik yapısı, coğrafi 
~Yeti ve halkın kültür seviyesi 
~" rnından güçlükler arzeden hü
f:'~lcrJe karşılaşmak pek tabii idi. 
~· t bu güçlükler zamanla izale 
~·~~ek olan sebeplerden ileri gel
~ göre kanunlarımızın en mü
"1 . il . k.~nunlar arası~dan seçil
~ın?~kı ıs.-bet kıymetınden bir 
~\! .csını ~aybetmemiştir... Cüm
~1Yct rejiminin kanunlarda ara
~ 1 istikrnr hayatın değişen 

ı>larına göz yuman bir istikrar 
- SONU 1K1NC1 SAHiFEDE -

SEVKET BiLGiN 

Bay Şükrü, Parti merkez heyeti azala
rından bazıları tarafından karşılandı. 
Vekilimiz lsveç ve Alınan elçilerine 
gösterdikleri nezaketten dolayı teşek
kür etmiş, memleketlerinde gördüğii 
iyi ve samimi kabulden dolayı memnu. 
niyetini izhar ettikten sonra etrafını 
alan matbuat mümessillerine şunları 

söy }emiştir: 
c - Yaptığım seyahatten memnun 

olarak dönüyorum. Gezdiğim yerlerde 

- Sona ücüncü sahifede - Jsveç kralı ................ Miis·soıtni······ıwesin·aa·a················ 

' 
Şehrin diğer mıntakalarında daha dôrt 
spor kulübü kurulmak üzere bulunuyor 

Millt lıtüme mac;lannın başladığı gün
den heri haZJ aanıntılara maruz kalan 
apor kulüpleri yeni bir nizama kavuş
mak üzeredir .. Bölge baıkanlığının da 
muvafakatiyle yapılmakta olan bazı 

teheddüller pek yakında alakadaılar 

tarafından apor efkarıumumiye,ine bil
dirilecektir .. 

Futbol ajanı ve Belediye reis mu
avini hay Suat Yurdkorunun öteden beri 
spor kulüplerinin mıntakalaşhrılması 

hakkında müdafaa ettiği tez yeni ku
lüplerin lrnrulu§unda esas tutulmuştur .. 

•w• • ş ... r k r· ··h ''B 
Yeni oekil §udur : 
enır, nu eea eh nazan ıh ara 

oraya sulhcu emellerle geldıgımı ~~:-~:.u::~7:":;.:r.:~7~:.u,:~ 
d .. ·ı A Ed. o· te geçmektedir .. Mıntakalar Alsancak, unyaya l an ıyorum.,, ıyor ~~~~~~· qrefpal' Kar~ıyaka ve Yalı-

Ankara muhteliti, bir Romen takımı da lzmire gelecek. Balkan 
güreş ekipleri Balkan şapiyonası için /zmirde karşılaşıyor 

fllc olarak eski Altınordu kulübü bi
nasında eski Altınordu ı.·e Buca ku
lüpleri umumi heyetleri toplanarak bir

- SONU 1KJNCJ SAHiFEDE -
;: 

Yeni Vrok kulübil rem 
B. Re§at Leblebiçioğlu 

Manevra hazırlıkları 
.A 

General Asım dün Kır-
mızı ve Mavi taraf ko
mutanlarile görüştü 

İstanbul, 10 (Hususi muhabirimizden) 
- Manevralarda haz.ır bulunacak olan 
çelik kıtalarımızın Trakyaya sevkleri 
devam ediyor. Bu sabah Trakya ma
nevralarına iştirak edecek olan iki tay
yare filomuz lstanbuldan geçerek Trak
yaya gittiler. 

Mavi ve kınnızı taraf komutanları 
ile görüşen Büyük ErkAnı Harbiye ikin-· 

Roma, 1 O (Radyo) - Mussolini hu~ bir ediyorum .. Siz ırkımı:ıın bütün meziyet- ci Reisi General Asım Trakyadan şehri-
gün eabah erkenden Mesinayı ':ıiyaret eöy- lerini haizsiniz ve bütün seferlerimizde mize avdet etti. F.dimeden gelen ha-
etti .. Şehir cDüçe, Düçe) sesleriyle çınla- yer alnupınız.. Şimdi mesainin mey,·a- herler Trakya sahasında bulunan şehir-
dı.. lta!yan başvekili belediye sarayı- _ Son .. .. .. h .1 J ler ve köyler halkının ordumuzun ma-

......... •• ... a ucuncu ıa ı e e - ~-, dan 
••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••• ... •••• ••••• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••• nevcwarın sonra yapacağı büyük 

Reis I stanbula . vardı Bı·r batında geçit resmini bir bayram sevinci ile 
- SONU OÇONCO SAHlFEDE -

~~~~~~~·~~~!'!!"!!!!!"!!!!!!!~~'!!!"!!!!~~~~----~""'!""'"'!'!!!"'~!"'!!'!!!'~!!!!!!I!--

Fiıarda birçok hususi
. yetler le karşılaşacağız 

H 

Uç çoçu~ doğu-
ran bir göcmen ' . 

Trakya, 10 (Hususi muhabirimizden) 

Dekorasyona ehemmiyet 
• • - Edimenin Havza nahiyesine bağlı 

verılıyor Hasköyde Romanya göçmenlerinden 
"' . . 
ı- : 

$> •• Hüseyin oğlu Efrahimin ikisi kız, ve bi
ri erkek -olmak üzere bir batında Uç 
çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Kız çocuklanndan birisi 3 saat yaşa
dıktan sonra ölmüş ise de diğerleri sağ 
ve sıhhattedir. 

Filistjnde 

Çin mümessili Adanada 

Profesör, Türkiye Çin 
için tek bir Örnektir diyor 
''Japonya ile hesabı tas( iye eder

ortadan kalkar,, sek maniler 
- YAZISI OÇVNCO SAH1FEDE -
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Kanunlarımızda 
tekamül 
devam ediyor ----BAŞT ARAFI BiRINCl SAHiFE.DE 
değildi .. Aksayan noktalar üzerin
de zamanla revizyonlar yapılaca-

1 • 

• • .. .. . ' 

1 ;g' 

~~~f.:! idi~y~:nm=:~::ıa:n ç~!~= A d ht ı•t• ı• 
lar bile neşredildiği tarihten itiba- y ın mu e 1 1 ge ıyor 
ren boşluklar arzederler .. Bu hayati 
zaruret kanunlara elsürülmez bir 

doğma katinden çıkarmı~b.r. p •• •• A d ş h• k 
m;::~; ed~~:re~o:~~:~:~ ç!~~~ Val·mı·z azar gunu y ın e ır ta ımı 
beri bu kanun üzerinde tedkiklerin-

~fn~•:&ıyc ·!~fm:~:ıu~~7~:::.~ Ödemişe gitti zmir uhtelitiy e karşılaşıyor 
duyuyoruz ki daha pek yakın bir Vali bay Fazlı Güleç dün refa- . . --.----. ---. ---------------------
mazide esaslı bir revizyondan geç- katinde vilayet daimi encümen w.a- lz~ıir muhtelıtı, fuar gunlenncle ya- mir muhlelitini, en mühim temas gün- Ankara • lzmir tehirlerinin temasının 
miş bulunan Ceza kanunumuz için sından bay Ekrem olduğu halde ba- pacagı temsili_ müsabakalara hazırlık !erinden müşkül vaziyette bırakır.. zevkle seyredileceği şüphesizdir .. 

Fuar komitesi Romanya veya A vuı
turyadan bir takım getirmeğe karar 
vermiş ve faaliyete geçilmiştir .. Muha
bere ccreynn etmektedir .. Bu iki takım
dan hangisinin geleceği kat'i şekilde an
laşılmış değildir.. Eğer mail noktadan 
bir anla§ma elde edilirse bu temas bü· 
yük bir aliıka uyandıracaktır., 

ayni şey düşünülüyor. Milli bir zı tetkiklerde bulun k B d w _ ,yaç.,.,r .. Daha ılk karşıla~mada Aydın öğrendiğiıni.te göre Aydın muhte· ROMANYA TAKIM[ 

l d b 
ma ve oz ag 'b. . b. '-"b' k d b 1 k w ceza kanununa intikal yo un a u- daki Kinderhaymin d t t- gı ı çetın ır raır;ı ı nrşısın a u an litine karşı fznıirin çı aracagı on bir, 

d b 
urumunu e il . b" . . 1 w • • h 1 1 k . 

lunuyoruz.. Yeni kanun a ugüne kik etmek üzere Öd · .t . t' zmır on ırınm a ncagı netıce, şup e 1 genç ve bilgill eleman ar a ta ·vıye edi-
emışe gı mış ır. . . . 

kadar elde edilen tecrübelerden, is- _____ .____ edılemez kı merzıkla beklenecektır.. lecektir.. Doksan dakikalık maç esna-
tatistiklerin ifade ettikleri hakikat- ş ı Aydın muhtelitinin öteden beri f z- sındn iki taraftan daha enerjik oynı
lerden istifade olunacaktır •• Böylece arap ar mirde bırnktığı intibalar müsaittir .. Al- yan, gol fırsatlarını daha iyi kullananlar 
inkılabın ilk devresinde müstacel tınordu takımına karp zamanındll al- takımlarını galcbeye sevkedeceklerdir. 

ihtiyaç~~ı ,. ka.rşılamak için al~ığı- AT l k 't '[ k? dığ• .. iyi neticeler, gösterdiği ze~kli ~Y~~ ANKARA _ lZMIR 
mız mutekamıl kanunlar tedncen l .,QSl es l l ece • henuz h tın· ::dadır .. Bu da gostenr .:ı 
milletimizin kendi bünyesine ve 1 İnhisarlar Umum müdürlüğü şarapla- Aydmd ıpor bir- tekamül yoluna gir- Yeni Asır. okuyucularına güzel bir 
bütün ihtiyaçlarına tetabuk eden 1 nn nasıl eskitilebileceği hakkında ha- miştir.. Bu itıbarla fzmir muhtclitinin ho.ber veriyor .. Fuar t;ünlerindc Ankarn-
çehrelerini iktisap edeceklerdir.. z'.~ladığı . ~ir izahnnmeyi alakadarlara l=arşıl §D.cnğı rnkip ciddi bir kuvvet nın genç ve dinç muhtelitini İzmir sa- BALKAN ŞAMPlYONASl 
Yani içinde yaşadığımız asrın gondemuştır. 1zahnameye göre: teşkil ediyor-.. hasında , muhtelit takımımızın karşı- Balkan güreş ıampiyonasının lzmir· 
en ileri zihniyetine oevap ye- 1 - Şarapları eskitme hakkı mün- Eğer Aydın muhtel iti iyi bir şekilde smda alkışlamak fırsatını elde edece· de ynpılmıısı takarrür etmiş ve hazar-
ren kanunlar olacakh.rdır .. Adliye hasıran izahnamenin 5 ınci maddesinin tespıt edılir ve bilhassa Nazillideki seç- ğiz .. Cüze! oyunlariyle hariçten gelen lıklara başlanmıştır .. Mişafirlerin hangi 
makinamız tecrübe ve ilmi birleşti- C fıkrasında bildir:ildıği gibi şarapçılık kin elemanlarla takviye edilirse, galibi- takımlara tefevvuk eden bugünkq An- gün lzmirde bulunacakları haber veril-

Makale 2 tekniğine uygun vesaiti!! çalıştıkları yet pek te kolay bir netice sayılamnz.. kara ınuhteliti, lzmir muhteliti karşısın- miş değildir.. Bununlıı beraber eylulun 
rerek bu muazzam işi başarmakla Umum Müdürlükçe tesbit edilecek ima- Hele en ufak bir gurur vesile .. i iz- da iyi bir netice alacak nziyettedir.. ikinci hnfta 1 içinde olacaktır .. 
meşguldür.. l:ıthanc, imlahanc ve kav sahiplerine ••••••••••••••• •••••••••••••••• •• • ••••• U••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••u•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u• 

Adliye Vekilimizin beyanatı ara- eskitecekleri şaraplarm; Evkaf' ın yeni eserleri /tal ya sinda ayni derecede mühim olan 2 - Yukarıda izah edilen şeraiti haiz 
bir nokta da hapishanelerimizin is-

1 
olan şarapçıların eskiteceklerı şarapla

lahına ait olan sözlerdir .. Cümhu- r m ; 
riyet rejimi saltanat rejiminden ka- a) Kampanyayı takip eden ilk ay 
lan zındanlara insani bir manzara içinde tam tahlilleri yapılarak vasıfları
verebilmek için maddi imkanlann nın tesbiti, 

Modern al bi 
şaatı bitmek . ·-.. 

o 

asın n ın-
•• zere.o 

müsaadesi nisbetinde gayretler sar- b) Tam bir seneyi ikmalden sonra ilk 
f~~~.iş ise .de l_z~ir ve ls~anbul gi~i I tahlilin .yapıldığı ay içinde ikııcı bir tah-
buyuk şehırıerımızde hapıshaneıerın rne tiibı tutulması : Bir gazino inşa edildi. 
dış görünüşleri kadar iç görünüşleri- c) Ekşimiş olarak piyasaya çıknrıla-

Yeni 
vardır 

bazı 
nin de kasvetli ve hayat yıpratan cakları sırada (a) ve (b) fıkralarındiı 'i.nsaaf fa 
bir halde olduğu inkar edilemez.. gösterilen tahlil nelicelerile ınukayes ' l:t:mir Vakıflar idaresinin altmış bin 
Adliye Vekilimiz arazisi geniş, mu- edilmek üzere son bir tahlile til.bi tutul- lira sarfiylc Mezarlıkbaşındnki mey-
hafaza tertibatı kolay yerlerde ted- ması icap eder. danda inşa ettirmekte olduğu hal bi· 
rici --"=ide müreffah hapishaneler 3 - Yuknnki maddenin a , h, c fıkra-~ nıuı önümuzdcki hafta i;inde ikmal 
kurulacagw ım, fmtali adasında, Edir- larındaki kontrol neticesınde eskimiş d 1 1 e i ece ;tir.. Muta hhit bay Ynhya Crn-

nede Yapılan tecru.'beerden ı'stı'fade oldukları tebeyyün eden şarapların . f d 1 nıt tara ın an yapı an ve mimar Nec-
edileceğini bildirmekle kalmamış, izahnamede kaydedildıği veçhile yük- meddin Emre tarafından kontrol edi!en 
vekaletin çok daha umumi olan sek fiat üzeı ınden satılabilmesi için or- halde 41 dük.kan ve yirmi depo var
güzel bir teşebbüsünü anlatmıştır. ganoleptik vnsıflarının da iyi olması dır .. 

ra getirebilecek vaziyettedir .. 
Gazinonun mukabil kö~esinde elyevni 

harap bir halde bulunan iki ah~p pük
kiın üzerine de iki katlı bina yapılmak 
üzere keşifleri tanzim olunarak tasdik 
için Vakıflar umum müdürlüğne gönde-
rilmiştir.. • 

Cazino binasının ü:cerinde daha bir 
kat bina yapılarak burası dişçi, !lVUkat 
ve doktor kııbineleri olarak kullanıln-P kı lfizım gelir. Bı'n sırf '- d d 1 ek ya n b' d · ueton ve emir en ynpı -

ır zaman a sanayı mer- 4 - Bu suretle eskı~ilecek saraplnrın 
kezlerimizde mahkumlar için iş geçirecekleri soflıalnr iınfildc~ itibaren mıştır.. cnktu' .. Bir ihtimale göre de burası otel 
pavyonları kurulacaktır.. Böylece takip edilecek ve amilleri hakkında tek- Gelecek haf ta içinde Ankaradan şeh- h line lmlbcdilecektir-.. 

Kontenjanında 
Hissemize ayrılan 

maddeler 
İtalya hükumeti taraiından ihracat 

maddelerimiz için aşağıdak miktarlarda 
konteajan nyrıldığı bildirlmiş ve lktısnt 
Vekaleti de keyfiyeti şehrimiz Türkofis 
müdürlüğüne tebilğ etmiştir. 

2 milyon liret kıymetinde hanı ded, 
6 milyon liretlik pamuk, 
1,5 milyon liretlik yumurta, 
1 milyon liretlik taze balık, 
400 bin liretlik kağıt doküntüleri, 
tki buçuk milyon lireUik yağlı to-

humlar, 
Yanm milyon liretlik zımpara, 
200 bin liretlik afyon, 
Uç milyon liretlik kuru koza. 

Orman 

150 seyyah 
Ef ez harabelerini 

ziyaret etti 
Müessif bir hadise 

oldu 
Selçuk, 8 (Hususi) - Pazar gUııÖ 

Ef cs harabelerini ziyaret için 150 ~ 
bi seyyahı gelmişti. Seyyahlar Kuşada• 
sından 4 kamyon, 2 kamyonet, 4 ıenee
züh otomobili ile Tireden geti.rilell 
dört otobüsle harabelere giderek ~ 
mişlerdir. Avdett.o Jstasyoncla mü_., 
bir h6dise oldu. Turistlerin E!es uyart" 
tini tertip eden zatın beceriksizliği f>" 
fôrlerle uzun bir münakaşaya sebebiyeC 
vermiştir. Turistler trenden bu nıUnJl• 

kaşaya şahit bulunuyor, şoförlerin etrıt" 
fını alan pejmürde kıyafetli çingene Ç'I' 
cuklarmın resimlerini almak fırsatıııl 
kaçınnıyorlardı. Turistlere refakat eded 
zat trc~e bindiği zaman şoförleri ta~ 
min etmemiş olaCllk ki, çirkin bir sure~ 
te teşyi edildi. Anüka eserleri z}yarell 

gelen turistler üzerinde en iyi intibıll.ı 
bırakmak icap ederken böyle mil~ 
hadiselere sebebiyet verdinnek cidd,. 
acınacak haldir. 

Bu yaralı 
Adamı kim 

-

yaralamış? 
Nobetçi cürmil mcŞıut hakimi.. blı 

hadisenin esrar perdesini nçmakla ıırıet' 
guldür. Evvelki gün, Mezarlıkbaşınd' 
Paşa hanında kesif bir halk kUtl~ 
önUnde bir kavga olmuş, Eyip adıDda 
birisi kafosından ve baldırından ağıt 
surette ynralnnmışt.ı. 

Bu yaralı adam, kafası, gözü sarılı ol
duğu halde htikimin karşısına çıkarıl
dı... Arkasından jandarmanın n~· 
reli altında iki kişi de getirilerek suçl• 
nıcvkline geçirildi. 

Kiiğıllar okundu. Sorgular yapıldı. 
Şahitler dinlendi. Fakat hadisenin lcB" 
ranlık perdeleri bir türlü yırtılaına&ı. 

üç amca çocuklnrı arasında çıkan b\9 
yaralrunn hadisesinin ınüştekisine hftk~ 
sordu: 

- Seni kim yaraladı? 

- Mehmet kayışla kafama vurdtı-
Aziz biçakla n)•nğımdan yaraladı. 

Hilkim suçlulardan Mehmcde sordtıl 
- Kayışln vuran benim ama, biçak4 

la yaralayan, bizzat kendisidir. 
Haklın diğer suçlu Azize hitaben: 

- Sen yaralamışsın? 
- Hayır, ben kavgada bile yoktutJ\o 

h 
. ka 1 k h 1 rimize celecelt olan bir- heyet binanın v le fi "'d"" ı .. w.. ·1· em cemıyet nun arına ay ırı a- nik siciller tutulacaktır. a ı ar umum mu ur ugu, vı yel-

k 
1 

knt'i kabulünü yap cak ve müteakiben 1 d'"' d' k 'fi d d 
re .. et eden i.nsanlar cemiyete bir 5 - Eskililmcğc tahsis edilen şarap- er ver ıgı ıre tı ere göre i are e, az 

k lf h l ed h 1 1 
mağaza ve depolar kiraya verilmc:ce gelir getiren bütün ahetap akar"tı ....... _ 

Dinlenen şahitlerin hepsi de çeşit çC" 

Memurlarının tahlifi şit ı.nrıar söyleaııer, birbirını tutnıı>·aıa 
bu ıfadeler karşısında, milvaceheler fit' 

u et te mı etm en ayat annı I l~rdan .a ı~ıncak n~munelcr izahnam~- başlan caktır.. Y ... .... ..... 

k k 1 b 1 ki h nın 98 ıncı maddes d k. tal a tcfr rak onlnrın yerine halkın ihtiyacına ce-
ikmal edildi pıldı. Netice itibariyle hakim şu Jclt' 

azanmn yo unu u aca ar, em 1 m e 1 ının ~ 1
• Yine bu meyanda. hal karşısındaki 

de ekonomik bakımdan hayırlı ola- kine bahılınıyarak doğruca lstanbulda k "" d k"d vep verebilecek modem binalar in~a 3116 numaralı orman kanununun 
oşe e es ı en mezbelelık olan iki · 

cak olan bu teşebbüs yanında eski Kabataşta İnhisarlar Kiınyahane ve şa- arsa birleşfr"I k b"" .. k b" . ettirecek ve tehirlerin güzelleştirilmesine 96 ncı maddesi mucibince şehrimizde 
ra I"bo b · .. d .. 1.... .. 1 1 ere uyu ır gazıno mevcut bulunan bilumum orman me-

zmdanlann bakiyesi olan hapisha- .. Pd a . rutu~arı şu esı mu ur ugun" •inşa edılmiş ve Vakıflar idaresince tes- çalıoacaktır .. Mcznrlıkbavmda eskiden 

1 d k ı 1 
w gon erıl~el~tir. lim ed ı k .. d murlarının tahliflerinin icra edilmesi 

ne er en urtu muş o acagız.. 
6 

H . d 1 ere muzaye eye çıkarılmıştır .. bir takım işsiz. güçsüz kimselerin ika-

K 1
. T·· k' . .. k" .

1 
- nlen şarapçıların ellerın e ınev- Caz.ino b b" 1. . . ü . • ~h d icap ettiğini ve İzmirde mevcut on yc-

ema ıst ur ıyenın mute amı t 
1 

k 
1 
.•. 'dd" dil 1 eş ın ıraya ınşa ettır mıştır. mett;a ı olan mey an, oimdi mamur bir d rd . 

h 
. b -~L'l . ıcu o up es ı ıgı ı ıa e en şarap arın Bugün · . • b" 1. d f 1 k' ko··- halı"nı' nlmı"tır.. i memu an on üçünün geçen gün 

çe resme yaraşan u ~· sayesın- 1 k" aha 
1 

hl 1 ıçın senevı ın ıra an az a ı- ,,_ ,, 

d b
. k -~,. iki ~ n~ ~~roc~ıwo~- ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tahM~~~~lın~~Y~~~ 

e ır ço meoenı mem e et ere . . . · d T d b l d klar . .. b' .. ek dah ... lnoleptık ınuayenelen netıcesın e ycnı y e e aşra a u un u ı için yeminleri 

Cezaınsanı ırNomf l . l"'ha ver~bagız .. şaraplara nauı.ran üstiin vasıf ve nefa- enı spor nızamı yapılamıyan dört memurdan, mesaha 
nın <ı: e s ıs a tan» ı ret . d f x_ 

ı . f k sette oldukları anlaşılırsa hır e ayn memuru Saim vı:;türk ve Bayram Şar-
o an gnyesıne en muva ı tarzı bul- · al ı w mahslL" olmnk üzere bunların ız ın:ı- • BAŞTARAFI BtR•Nc• s•HtFEDE • k I'" l banın da dün sulhceza hakimi hınurun-
mu§ o acagız. . ed k ( f kras d 1 '"kscl r· ' 1 

.. u up mensup an, valimizin münasip d ·-ı.ı·n . . '-·l 11 

ŞEVKET Bll..cıN m e i d) ı ın u yazı ı. yu. . t ı- leşme '--rannı vermı",,ler ve cOçok• - d""·· O k . n t.Ull ı erı ıcra ıu ınmış ve e erine Ia-KB ,. ,, gor ugu c ço ~ ısmini benimsemiş-
atlerdc satışına müsaade edılebılır. kulübü namını almışlardı .. yeni kulübün terdir.. zımgelen v.esika verilmiştir. 

B • Sıtkı fornuuıı kırmw - laciverttir .• Bucada Eski Altay kulübünü teşkil eden Tepecikte 

rarı verdi: 
(Biçağı Keçecilerde tesellüm eden~ 

tisin celbine ,davacı tarafından gösW 
rilen şahiUerin celp ve istimaına, sab .. 
kaların sorulmasına, davacı, davasıD~ 
vazgeçtiğini söylediğinden ve MeJınleÖ' 
isnat edilen suç, adi darp mahiyetillcll 
görilldüğUnden, bunun hakkında te\fıJ 
kararının geri alınmasına ve Az.iz ~ 
kındaki tevkifin devammn ve günd~\ll 
kahve civarında kalabalık bir halk t.iit-' 

Karaburun eski hususi muhasebe tah- bir lokal binası. antrenman yerleri dai- gençler, Dumava ile birleşerek yeni bir 
. Karşıyakalı bir kariirnizden aldığımız sildurı Bay Sıtkının zinunet ve ihtilas- mi surette kullanılacaktır .. Yeni Oçok isim ahında çalışacaklardır .. 

Bir tavzih 

lesi huzurunda devam eden bir ka' 
nm biçak çekmeye ait kısmının ~ 
şahitleri olup olmadığının tahkikine " 
biçağı karakola teslim ettiğini söyle)1C' 

Emniyet direktörlüğünün yevmi rn- Mehmedin, bu biçağı her hangi bit f'1'it 
porlnrındnn, adliye muhabirimizin gU- b .. .. .. . . . kilde kardeşi Azizden veya başka hır mektupta Bostanlı ve örnekköy arn- 1 tan suçlu olarak Ağırcczada de\•am et- spor kulübü idare heyeti şu zevnttan Cöztepe semt kulübü cDoğanspou 

sında ~oy~~ sürülerinin gezdiğinden f mekte olan duruşın8Sl dün bi~ıuiş ve teşekkül etmi~tir : adını alacaktır .. lzmirspor ve Egespor 
bahsedilınişü. Karşıyaka Kamunbayı beractiylc tahliyesine karar verılmiştir. Birinci reis Reşat Leblebici oğlu, ikin· kulüpleri yeni bir ad nltında yeni bir 
vllilyete gönderdiği bir tahriratta bu ha- Bay Sıtkı yedi a)•ı mütecaviz bir uı- ci reis Niyazi. umumi katip Behçet, umu- kulüp çatısı kuracaklardır.. Kareıyaka-
beri şu suretle Uıvzih etmektedir: mandan beri mevkuf bulunuyordu. mi kaptan Mehmet, veznedar Salabet- nın adı Yamnnlnr spor olııcalı:tır .. Di-

y · A • • 29/7 }'; [ tin... ğer kulüplerin nokaan olan formalite-
enı sır gnzetesının /937 günlü ara ama Yenı· '- ınnızı • la"cı·vert kulu··be uzun 1 . 'k 1 d 'I ._ 
h 

il en ı ma e ı meıı;. üzeredir .• 
nüs asının ikinci sahifesinin altıncı sü- Şemikler ko"'yünden Şaban owglu .. 1 y 

d 
omüner dileriz.. Bu vesile ile şunu da eni kulüplere yeri renkleri ve ye-

tunun n Bostanlı ile Ömekköy arasın- Ali ile ayni köyden Yusuf oğlu Zih- ilave etmek isteriz ki ortada eski kulüp- ni ruhları için baanrı temennei ederiz .. 
da koyun sürillerinin gezdiğinden ba- ninin aralarında çıkan kavga so- lerin dirilmesi gibi bir mesele mcvzu
hisle bahçelere zarar ve ziyan yapıldığı nunda Ali, Zihniyi başından ağır ubahiı değildir.. cKırmızı • Ucivert• 
ynzılml§f.ı. Keyfiyet polis, belediye ve sureae yaralamı~tır.. yeni bir ı-enktir .. Yeni bir ruhla çalı~a
Ömekköy muhtarlığından sorulmuş ve Yaralı hastaneye kaldırılmış, ya- caktır .. Ortada ne Altınordu kulübii, 
bizzat yapifan tahkikatta bu çevrede ralıyan da yakalanmıştır.. ne de eski Buca kulübü mevcuttur .• Bu 
1hiç bir koyun sürüsünün gezmediği ve 

zarar, zıyan olmadığı anlaşılmıştır. Yal
nız bazı kasapların kesmek için dışan
dan getirdikl~ri on beş yirmi kuzunun 2 FiLM 

BiRDEN 

• .... 
Dün gece ciğrcndiğimize göre cAlsan-

cak ldınnn Yu.rdu> kulübünü ~şkil 
eden Altay ve Burnava kulüpleri heye
ti umuıniycsi de toplanarak yeni kulübü 

nu gunune takıp cttığı muhakeme saf- rd tcda "k ed" k ak ı __ ,: ... et' , ye en rı ıp ar o a te:;ıı.w 
halnrından, Tepecık muhitinde hiçbir ıcr 
vukuata rastlanmadığı anlaşılmaktadır. mesl ihtimaline binaen, biçakta iJıS8ll 'f' 

Bunun da sebebi, genel evler arasın- nı görülüp görillmediğinln muare~ 
da sıkı bir zaptı raptın temin edilmiş sevkiyle sorulmasına ve raporu v b~ 
olrruısı ve kadınlardan haraç almak su- doktordan, mezkUr biçak yarasınUl ~ı· 
retiyle geçinen bazı sabıkalıların bu va- çakta kan lekesi bırakıp bırakmıyafı,al 
ziyet.lcrine nihayet verilmesidir. nın ve yaranın vaziyetine göre, b . 1' 
~ davacının keııdisini yaralamak suı:_ı:,, 
tesis etmişlerdir. Kulüp başkanlığına bu yaranın husule gelip gclemiyeceJ 
Bay Hüseyin Hulki getirilmış· lir. Ku- · tüjl, ) ıs ~mınu .•• 
lüp idare he)•etini teşkil eden zevat spor clild~ Şu karar hükümleri tatbik e 'fi 
idareciliğinde tanınmış kiinselerdlr. sonra: davanın mahiyeti anlaşılncaJc. .... 

Muvaffak olınalnrını temenni ederiz. ıeee"' ondan sonra kat'i bir karar verı 
tir. 

TELEFON 

3151 

·-·••1&••• ·? 
Kan lekesi mı·. 

yine bahçe sahiplerinin rızasiyle bozuk 
bahçelere ücret mukabilinde konuldu
Çu ve bu hayvanatın d.:ı bir iki gün için-

de kesildiği görülmüş ve bu hususta da 
znrnr ziyan yaptırılmaması için gereken 
tedbiı in nlındığını saygı ile arzeylerim. 

6 ağustos 937 cuma günbnden itibaren tekmil seyircileri 
çok heyecanlı çok güzel 

kahkahalara gark edecek derecede gUlünçlü bir film ile 
diğer bir film gösteriliyor 

1zmide Alnşelıir arasında 168 • .. 
25

; 
ci kilometrede şimendifer hattı ~ullt" 
de başı ve ayakları kesik olaral-.. bit 
nan cesedin hüviyeti hakkında ~a:;itle 
müddei umumiliğinin iş'arı ~z c~ 
şehrimiz müddei umumi rnunvinl et
den Bay Nadirin bazı tctlciknt ictıl Karşıyaka Kamun1Jayı ---- -

Trakyada yağmurları 
Tra kya, 1 O (Hususi muhabiri

mizd en) - Trakyamn muhtelif y er-

lerine v e bu m eyanda Edirne v e 
m~lhakatma .. fazlaca yağmur düş- ,1 
muş ve bu yuzden sıcaklar biraz 
hafiflemiştir .. 

Balkanlarda sürekli ya.ğmur düş
tüğü haber alınmı~tır .• 

1 -ER MEYDANI EDI KANTOR tarafından temsil edilıniş çok 
eğlenceli, çok gülünçlü ayni zamanda 

çok zengin komedi 
rz77.Z77.zT.LTLZ7J.7..zzzzzzzzzy...T/.Z7..ZZJ':7.z222.LZ7.ZZZ7JZTL727ZZZ7L'Z7...ZZZZZJ 

• Ronald Kolman gibi dahi artist ile 50 
J artist eHi bin fiküran tarafından tem-

"l.A.~--~JJ'.ZZZ.Z.ZZ.zz.T.L7..ZZZZ.ZZZZZZ. fZ7.7..Z7..ZZZ.ZZZZZZZ7J,.ZZQI.LZZZZZZZZJ 

SEANS SAA TLARI 

sil edilmiş büyük harp ve ihtilal filmi 
"7.7.7,.ZZZZ'_'(21_a-::z-7..z:zz;rzzzzz-zr1ZZ7ZZZ7ZZZZTLZ'LZ7..zz7.zz:z; 

Fiatler 

DUHULiYE Hindistan ihtilali 3,30 ve 7,30 da 
Er Meydanı 5,20 ve 9,10 da 

Cumartesi, Pazar 1.45 de Er . . : ,_ .,, . . ·-: ' 
1 

Talebe ve çocuklar 
20 
10 
KURUŞTUR 

melde olduğunu yazmıştık. et V. 
Bay Nadir, beraberinde kirnYn:ir<fcı1 

AbdUsselam olduğu hnld: ~aş~ıı.r' 
geçerek şehrimize gelınıştır. ıcl'· 

lif. · te~ct 
treni vagon ve lokomo ınuı ~ raŞı.ı• 
terinde kan lekesi olup olınadıgı a ıcJtt' 
nlmış, görülen bazı lekel:~ ~an µel<" 
si olup olmadığı tetkik cdilnıiŞ~·de at!I 

lerin mahiyetleri tahlil neticcsın , 
}aşılamadığından tıbbı adli ınücsst' 
tl~ tetkik l'dilecektir. 



_ .................. , 
BAZAN masal 1 

MI sal -----------Hepimiz sevindik 

,//; 

~~~~~~~~=I. 
· ~ad o 

Bu ak,am muhtelif Avrupa 
istasyonlarından dinlenebile

cek seçme program 
VtY ANA (506.8 m.) 

Biı.im hayat ve istirahatimiz için ge
ce ve gündüz her tiırlü yorgunluk ve 
lllehalik karşısında rahat ve istirahatlc
l'ini fedayı bir vatan vatlfesi bilen po
lisıer.inıiı.in maaşlarının artırılması gibi 
hükO.metiınizin bu pek yerinde olan şef
katli kaı·arından dolayı elbette hepimiz 
llevindik. Elbett~ sevindik ki: Bu kar
deşlerimiz de çoluk ve çocuklariyle be
taber Liraz daha mürcff eh yaşayacak, 

bir parça daha genişçe nefes alacaklar 
\'e vaz.ifelerini şüphe yok ki, daha müs
lerihane yapacaklardır. 

Esasen medeni bir teşekkülün, yük
lek bir cemiyetin kutlu ve mutlu bir 
hayat yaşaması, her türlü içtimai ve 
dahili karışıklık ve ıstıraplardan uzak 
ohnası ancak ve ancak polisinin her ba
ltundan mükemmel bulunmnsı ile müın
ltUndür. 

Başvekilimiz in önü 
lzmir Fuarının açım töreni günü 

siyasi nııahiyette bir nutuk söyliyecek 
Bu yıl Fuara Hindistan, Irak, Iran, ltalya 

ve Yunanistandan türist kal ileleri gelecektir 
retçi geleceğini söylemiştir .• 

T.H.K. 
Yeni meydanı 

Ankara, 1 O (A.A) - Türk hava 
kurumunun motörlü tayyare mek
tebi şimdiye kadar Etlik Türkku
şu meydanında yapmakta olduğu 
uçuş talimlerine bugün Ergazi mey
danında devama başlamıştır .. 

Yeni meydan modern techizat 
ve tesisata malik olacak surette ha
zırlanmaktadır .. 

Askerlerimiz 
nes' e icindedir 

' ' İstanbul, 1 O ( Tele fonla ) -

20.25 senfonik kcnsCT (Wagncr, Spit-
zmüllcr, Hermcrs, Bach, Çigkovski'dcn 
seçme parçalar) 22.40 piyano konseri; 
23.20 Viyana muziği.. 

PRAG (470.2 m.) 
20 - (naklen) Figaronu.n izdivacı opc

rast. 
PARlS P. T. T. (<31.7 m.) 

19 - Melodı; 19.15 - Piyano solo; 19.30. 
~an; 21.:JO - OJJenba~1ı·m (Haydut) opc
'tası; 23.45 - Son haberler. 

STRAZBURG (349.2 m.) 
21.30 - Senfonik konsc-r (VebcT, Men

delson, Boclnıan'ın eserlerinden seı;mt 
paTçalar.) 

BERLIN (356.7 m.) 
19 - Halil müzik; 20.20 - Varyete; 22 • 

Radyo panoraması. 

KöNtGSBERG (291 m.) 
19 - Konser Mozar (Si lıemol) 21.10 • 

Folklor pTogramı. 

1stanbul, 1 O (Hususi muhabiri- nm fuara davetli olduklarını, bu yıl 
mizden) - Şehrimize gelen lzmir fuarın geçen senenin çok fevkinde 

~ü°:1huriyet hükfun~timizlıı yüksek I Belediye reisi Dr. bay Behçet Uzu olduğunu, fuara iştirak eden fir
lll esı altında uıte~ böyle :.aşama~la 

1 
ziyaret ederek İzmir fuarı hakkında malo.rın da geçen senenin iki mis-

esut olmamıza inzimamcn gun gcçtık- izahatlarını rica ettim. line L nliğ olduğunu, Triyeste ve Yu-
ç~ alınan isabetli tedbirlerle bu saade-ı Reisicümhur Atat ürke tazimle- nanistandan vapurların Turist ge
~ her an arttığını görme~e~ ~ç'.n 

1 
rini arzedeceğini, Başvekili Fuara tireceğini, Hindistan, Irak, lran ve 

r olmak lazımdır. :tşte polısımızın davet edeceğini, Kamutay azaları- diğer memleketlerden fazlaca :ziya

1stanbÜ1, 1 O (Telefonla) - 1z
mir fuarının küşat .resmine Baş
vekili~iz lsmet lnönü,refakatlerinde 
lktısat vekili ve diğer vekiller oldu
ğu halde iştirak edecektir .. Başve
kilin . oSiyasi mahiyette bir nutuk 
söylemesi muhtemeldir .• 

lllaaşlarmın artması demek iyi düşünü
)Urse milletin heyeti umumiyesinlıı bir 

kat daha huzur, sükUn ve refah içinde 
~&§atılmak istenilmesi demektir. öyle 
~a, her bakımdan kedersiz, düşüncesiz Mussolini Mesinada 

Manevra komutanı orgeneral Fah
rettin Altay, Trakya mıntakasında 
teftişlerini ikmal ederek akşam üze
ri şehrimize döndü •. Hazırlıklara de
vam ediliyor.. Askerlerimiz neşe 
içinde. manevra sahasında vazife
leri başındadır.. Heyetler beldeni

LONDRA (342.1 m.)° 
19 - Pl.ak konseri; 20.30 - Orkestra 

konseri; 22.40 - Hafif miizik. 

MlDLAND (İngiltere) (296.2 m.) 
19 - Piyano t•c keman konseri; 21 • 

Şan {Tenor) 22.40 - lngiliz halk dau 
lan: 

yor .• BOKREŞ (346.5 m.) 

lngiliz grubunun 19 - Rumen musikisi; 21.30 - Piya. 
no konseri; 22.5 - Ses konseri; 24.45 • 
Frnnsı:ca haberler. \>e ıstırabsız bir memurun çalışması ile 

hayat şartları dahn dar olan diğer bit·, ''B Ih ll 1 td• w • • · teklif feri 
::m~~~:~ış~ıel~::a;:ıisi:~k~~ ur aya SU CU enıe er e ge ıgımı lstanbul, 10 (Telefonla) -
b· . · . . . • Nafıa vekilimiz Ali Çetinkaya, bir 

BUDAPEŞTE (549.5 m.) 
21.30 - Çigan müziği; 22.40 - OrkeltT• 

konseri 24 - Fransızca haber. 

1 bır unsurun refah ve rahati hızım. d .. . ı A Ed. o· lokomotif fabrikası insası hakkında CEZAtR (318.8 m.) 
hepimizin her cephedeki refah ve raha- unyaya 1 an ıyorum ıyor . k tınıııın ölçüsü ve miyarı demektir. Çok .,, . ::t!i~:~: ;~!~nı~:~i;;~:~:ı:: m:~;. - Radyo OT estTası; 

24 
- ATaJ 

temenni ederim ki, milletin haz.inesi da- BAŞ TARAFI IllRlNCI SAYFADA cndclesi devam etmekte olduğu ve M. lerin kolay olacağını . :kimse zannetme- messili Mr. Vayti kabul etti .. Mü- ...... •••••••••11•11•••••• .. ••••••n••••u 
gcnış esın ve po ımızın m • lannı toplamnğa layıksınız .. Adanızda. Ncgrinin Kampanis ile goruşmc uzc- mektedir. messı ra erın e getır ıgı van ısa y e ı l ha · I · lis' · · anşları bir ı ··.. k ·· ·ı be b · d · d·-· A Jkf t 11 k•t• 

lnisli daha artmış olsun. \cereyan edecek büyük manevraların re Barııelona gittiği bildirilmektedir.. Voca D' ltalya yazıyor : projeyi vekile takdim etti. Muğla, 1 Q (Tele fonla) _ iktısat 
.Vak~:rlc.~kcr olduğum için ~Iisimi- 1 sonunda .. Palermod~ ~üyük bir :_iyasil Vnlensiya bu ha~erlerin .. bir ı:asdı Her şey bu müzakerelerden mü~pet Nafıa vekili projeyi tetkik ede- vekili Celal Bayar, )par kotrasiyle 

tin vnzifesını her kesten daha ıyı anla- nutuk soylcınck nıyctındf."yim .. Fakat mahsu•la uyduruldugunu. cumhunyet- netice çıkabileceğini göstermektedir .. : 1ce~ ve ~emaslara Ankarada devam Fethiyeye geldi .• Krom madenlerini 
tını. Muhnrebe etmek, vatan ve mille-~ daha şimdiden < ereyan eden yalan ha- çi Lpanyadn acilcrc karşı mücadelede Fakat lngiliz • ltalyan münasebatındakı edılecektır.. tetkik edecektir .. 

1 k 
. d ld - b'l h d v .. ,,. • 11 ••••••• 1. 1 •••••••••••• 1 ••••••••••• 11 ••• 

tinıiı.i korumak pek ulvi bir vazifedir. her eri tc zıp c er ve bu şehre sulh- fikir ve arzu birliği mevcut o ugunu ı - bozukluk ru i mahiyette ir.. e sıyası - , • • 'ı -r 
lenrşımızdaki düşmanı görmek, ınanev-'perver temnyi.ıltıt ile gelmiş bulundu- diriyor.. manevi sebeplerin birden bire ortadan Manevra 1\Tafıa 1Tekz'lı·mı·z 
l"alarını nnlamak itıbariylc de harp dn-1 ğumu di.inyaya ilim ederiın.. Romn. 9 (AA) - İngiliz • ltalyan kalkacağı ümit edilemez.. 1 V i V 1 
h . . VALENSIYA SALAM.\NKANlN görü mclerinden bahseden Popoli Di Messagero c zetc~I, bir çok gazete- hazırlıkları A 
a kolaydır. Bu oyun zaten mıllı spo- YALANINA CEVAP VERiYOR Romn g~zetc i diyor ki: l rin bay Şotan ile bay Cerruti arasın· VrUpanan geldi 

l\ımuz mahiyetindedir! Ancak bundan R 
1 

O ( R d ) S l l l3 l 1. I . b' d l . l I ~ı k" .. .. ·ık Ç b l . G • BAŞT ARAFI BIRtNCt SAHiFEDE • 

d 
oma, ıı. yo - a aman ~n· ütün ngi ız enn ır en n:-e ta - oa ı gorupneye ı cm er ayın • rnn• . . . .. . BAŞT ARAF! BIRINC' SAHiFEDE 

aha zor olan (ki çok <::iikur on beş se- d 1 k 1 ... k' 1 d l ki .. . d'l d' .. 1.k t k d h · t tf t beklcdıklerını gosterı~·or. 1 • :ı- • • 
1 

an ge en ve ontro u ım ·unsız o an yanın. ostu o aca ·arı umıt e ı cmcz.. ı mu a n ı ·a r e emmıye a e - J Cümln · ı k. fi 
neden b. e.rı artık un .. uttuk) eş.·kiya, çete I haberlerde V lensiyada Ne;;ri hükü- Henüz ve daima ltalyan siyasetinin bir mekte olduklnnnı, halbuki bunun Trakya, 10 (Hususi muhabirimizden) • ırı~ ~.t ~~ uınetin.~ ~ere i namı-
h l di N d b ll d - Trnkynda yapılacak ordu mancvrn- na layık husnu kabul gorduk. Her şeyi, 
arp en r. e uşman c ı ve ne e meti nleyhinde olarak anarşistlerin mü- çok muhasımlnrı mevcuttur .. Görüşme· mevsimsiz olduğunu bildirmektedir.. 1"'- ·· •~ d" · · h · 1 larına ait hazırlıklar ikmal edildi. Ma- a c.ıAa gos""r ıgımız er sruınyı müessc-

~ereden çıkacağı belli, daizn1 bir endiş". •••••••••11•c••••••••••••••••••••••11••••••11•·,·••••••A•••••J••••••••••J•••• ••••••••••••••••••••-q..••••••k•••••••••ı•••·,·........... l tak. d k 1 b' . sesini bize ııçık bulundurdular. Majeste 
ir yorgunluk işe lılikimd!:· Fakat bu in mÜmeSSi l u.anaa.Q A TQ ya l ar safne\:ı; arı y tıp e ece. o.anb_ e,cn: ı .~n~~ tsveç kralı ile Almanyanın lideri Bay 

da o kndar korh."1.ıtucu degıldu·. ' ır+er agus osun yırmı ırıncı gunu · .. .. . .. • 

lzmı·r fiuarında Ed" li ··-1 y• • T k Hıtlerdl'll Buyuk Şcfım Atatw·ke selam 
B

··t•· bunla f k d" · · ırneyc ge p og e yemegını ra ya . . 
u un rın en cnası, en ı ıçı- p.:} f • • T •• k ç o ve halısane temennıyat getirmekteyim. 

ınizden \'e hiçte aklımıza getirnıedıği- r ro esor e ur iye ın Trnkya, 10 (Hususi muhabiri- Umumi Müfettişi General Kazım Diri- Vekaletimizi alakadnr eden müessese 
iniz bir zamnndn silahını çekip ansızın , mizden) _ T rakyanın bir kül ha- ~~ sofrası~da yemeleri takarrür etti- lcrde tetkiklerde bulundum. 1stanbulda 
Patlatan scrirle "'apılnn muharebcdir • • k • .. • de 1 d 1 gınden Edirnedc gereken hazırlıklnr dn me~gul olacagım isler vardır.> 

J 1 t " t • in e zmir fuarına istiraki ıçın 1 kt d • 
k " orne 1 or - yapıma a ır. Naf V kir P l . . 

i; işt: p~lisiıniz biz ra~n.t roba~ <'.tu-, ıçı n e 11r ır y uzun zamandan beri devam etmek- m c l ~ı-npa asa ınmış ve ora l\ır, eglenır, yatarken o hızım bu ıstıra- ı l Misafirler Edirnede kaldıkları müd- da birnz istirahatten sonra Dolmabahço 

ha 
le o an hazırlıklar sona ermiştir.. det içinde şehri gezecekler ve Tür' kun·· s ...... :-vına gı"derek At ... tw·· ·ke ıaz·ımlen"ni 

llerimize halel gelmesin di~e ayakta, .. -·-• G ...... J .. 

l 
1. b • d eçen yıl birinciliği kazanan müstesna sanat kabiliyetini gösteren arzetmiş, seyahati hakkında izahat ver-

'ramk ~gündüz, yaz ve kış) isli- ''Japonya i e 11esa l tas( ıye e er- Tra .. ky? pavyon.u ?u yıl.daha mü- nbideleri ziyaret cdccekle~·dir. miştlr. 
l'ahatinf feda etmiş ve üsle de her han- k lk tekamıl ve zarıf hır şekılde hazır-
~~r M~rdin L~~~rş~~~~~ sek ~dni~r orta•n Q ar,, ı~n~iıiçin Traky~dure~nçiçi~~~--~--~~~--------~~~----~~ 
diyete gitmiştir. Asıl zor olan muhare- dedir •. 
be ve vazife budur ki; mensuplarının Ad 1 O (AA) !\1"11 l · t 1 d d b ·· ·11 k 1 ana, . - , ı et er cemı· ı u uş avn"ın n ütun mı et ve uvvet Sergiye gönderilecek eşya bu sa-
tefahlarına sevinmemcğe imkan yoktur. yeti sıhhnt işleri nezdinde Çinin mü- membal~rını birleştirmiş bir Şefin arka~ balı yola çıkarılmıt;tır .• 

H. OK messili olan dohtor Profesör C. Pen y:.-
1 
sında l unimtiş olan ve sonra medeniyet • 

.......................................... nındn eşi \'C sıhhat vekaletimizin keı~- ve nur yolunda ayni şefi takip etmiş Adliye vekili 

Re)• s disinc mihmandar olarak verilen kıy· bulu~an. Türkiyeyi taklit etmesi t!lrttır. lstanbu] 1 O (Husm;i) _ Adliye 
metli doktorlarımızdan B.Rcmzi olduzu Turkıyedc gördüklerimi memlel.e· k'I· b s' ~ı ş··k .. 1 · d 
l 

ld b .. . . . . . . . . ve ı ı ay aracog u u ru zmır en 
ın c ugun şelmmıze gclmışlerdır.. . tıme :e mılletıme nnlatacak tatbıke eldi .• 

I stanbula vardı Doktor c. Pcn hükümctimizin misafırı lçalışaccıgım .. Japonya ile bugünkü h~.sabı g 
olarak Cemiyeti Akvam namına ve Çi- ne şekilde olursa olsun tasfiye edebilir· /zcİ kongresi 

· BAŞTARAFI BlRtNCI SAHiFEDE • · t 1 b" ·· · 1 k · · d ı. k terakk" 1 d b' · · · • · .. . . 1 nın a e ı uzermc mem e etımız e sırı- se ı yo un a ızım ıçın manı Laha 1 O (A A) B , l ·• 
nı. ~oyledı. Dr. Behçet Uz Atatilrkc lz- hi ve sosynl t~kiliitı etüd etmekt~dir. kalmıyacağına eminim .• Türkiyenin en . :e, . · .. - e}.ne. m~ 
Jnirın coskun muhabbet duygularını ve Profesör C. Pcn ezcümle şu beya- büyük bahtı memleketi yabar:cı istıla· Jel ızcı kongresı bugun 30 bın ızcı-
SOnsuz tazimatını b:ldireccktir. natta bulunmuştur : • lsındnn kurtarma yolundaki mücadele· y~ hit~ben general Baden Pavelin 

, • • . - cTürkiye hakkında büyük mahi-ıde Şc.f ol~uktan sonra medeni ve so~- soyle~ı~ olduğu nutku müteakip 
g~~en_:as).~n~.1 !u~rdn hummalı \e matım yoktur .. Bütün malumatım gazc- yal ınkılabında da Şef olan büyük hır ıncsaısine hitam vermiştir .• 

tedır. Bu sene fuar geçen senelerde ibarettir.. maalesef askeri i~lerini henüz bitireme- Amiral Horti 
~lı gunduz.lu faalıyet devam ebnek- te ve mecmualarda okuduklanmdıın !Lidere dahil olmasıdır .• Bizim Şefimiz 

~t'iyen mevcut olmıynn hir çok yeni- Çinin, kendisini kurtarması için kur- miştir .. Türkiye Çin için tek bir örnektir. :Viyana, 1 O (A.A) - Macar na· 
lıklerle süslenmekte ve çok enteresan ~rler vücuda gctirilmetedir. ip hükümeti Horti 12 ila 18 ağus-
Fuarın heyeti ııınumiyesinde bir çol· Ak ı A b • •• •• tosta Avusturyaya gelecektir .. Mü-

değişiklikler olduğu gibi milli ınüesse- } ane }'f goruş şarüileyh Avusturya reısıcum-
seierimize ait pavyonların bir çoğundn huru bay Miklası Voorth Gols üze-

da nazarları çek(.>cek ~ok cazip e!ierlcr Fransa S J ( •• ' b J • • rinde kain Veldende ziyaret edecek 
VUcuda getirilmektedir. ovyet er e munase et,erınJ · ve yırrni ağustosta Budapcşteye 

Bu meyanda Siimerbnnk pavyonu J h hl · l • te • k d •• dönecektir .• 
tinünde ynrım dnire şeklinde bir havuz gevşe l rse su ı eye uşer 
inşa ediliyor .. Bunun tam ortasında bü- 1 "' 
Hik bir heykel eliyle bir su değirmeni Paris. 1 O ( A.A) - Matbuat bey-ı Övr gazetesinde l..ayet diyor ki: sp Q n '1 Q 
Çc!virmektedir. Bu hakiknten görüle- ııelmilel vaziyetin muhtelif cephe- Balear adalarının i~galine mü- J 
Cek bir eser olncaktır. l . . t tk'k k d' F" a Başvekı·1ı· Jo .. n Ju .. ermı. e 1 • _etm~ te ır ... ıgaro .. g -, manaa t etmedikten sonra ispanya• Uı Ui 

Manisa viluyeti pavyonu üzerinde \"e zetesmde F uzuıen Romıor şoyle . 1. k I 
tam l.ô ede güzel bir kız heykeli mey- yaz·yor : . 1 nın ışga ıne ses çı armaz ve span- Valensiya, 1 O (A.A) - İspanyol 
<lana getirilmektedir. Kız kolunda taşı- Buoün sulh ve selameti temin 1 yadan sonra da Çekosovakyayı ter- başvekili Valcnsiyaya dönmüştür .. 
dığı bir sepetten i.izi.im dağıtmakta ul- eden ~zun bir harp korkusudur.Bu 

1 

kcderck Sovyetler birliği ile ara- Birkaç gün Barselonda kaldıktan 
duğu halde görülecektir. korku nncak sakin devletler disip- mızdaki sulhcüyane bağları gev- fOnrn avdet etmiş olan başvekilin 

Her pav}onda bu sene için bir baş- line malik ve mütesanit oldukları J şetecek olursak sulh tehlikeye dü- beraberinde Dahiliye ve adliye na-
katık ~apmak, yenilik yaratmak içın takdirde uzun sürebilir.. şebilir. . zırları bulunmakta idi .. 
Salı§ılmnktadır - - Ba~vekil seyahatinden ve Kata-

Maden damarı 
.. Belgrad, 1 O (A.A) - Sava nehri 
ll~erindc Brod yakınında mi.ihim 
~aden damarları bulunmuştur .. Bu 
ı;rnarlarda takriben yüzde altmış 

. ~ nisbetinde demir, yiizde 13 
~ıabetindc bakır ve yüzde 6 nisbe-. .. .. 

lngiltere ve Fransa lonyanm içtimai vaziyetinin pek 

mükemmel olduğunu görmekten 

mütevellit memnuniyetini izhar et
miştir •. 

Romanya kralr. 
Italya imparatorluğunu tanıyacaklar mı? 
Roma, 1 O ( ö.R) - İtalya mat- lar •. Hatta ciddi kaynaklardan sız

buatı Fransa hariciyesi ile İngilte· dırdığı iddia edilen haberlere inanıl-
re hariciyesi arasında ltalyan impa- mak lazım gelirse bu iki devlet ara- Bükreş, 1 O {A.A) - Kral Karol, 
.............. w mü· ıında ve bıa uata fikir birliw i bi- bir a 

Belgradda hadiseler 
Jandarma nümayişçilerin üzerine 
ateş açmak mecburiyetinde kaldı 

Belgrnd, 10 (Ö. R) - Burada dini işlere müdahale etmek isteyen baz.ı 
kimseler bugün nümayiş yapmışlardır. Nümayişçiler kendilerini intizama 
davet eden jandannalara taşlarla mukabele etmişler \'e iki jandarmayı ya
ralamışlardır. 

Bu vaziyet karşısında jandarmalar müdafaai ncfs maksadiy1e silah isti
mali mecburiyetinde kalmışlardır. 1ki kişi yaralanmıştır. Yaralılardan biri 
hastanede ölmüş ve sükunet iade edilmiştir. 

B. Mussolini manevra münase-
tiyle 13 şehirde nutuk söyliyecek 

Roma, 10 (A.A) - Mussolini, öğleden sonra Sicilyaya gitmek üzere Ca· 
ete'dcn hareket etmiştir. 

Duçc, ağustosun 12 sinden 18 ine kadar devmn edecek olan manc\•ralar 
esnasında burasını ziynret edecektir. 

20 ağustosta Cacatofimde 1590 senesinde Gnribaldi taraftarları ile Napoli 
kralının kıtaları arasında vuku bulan muharebenin cereyan ettiği :salında 
bUyük bir geçit resmi yapılacak ve rapor okunacaktır. 

Mussolini 13 şehirde durarak nutuklar söyliyecektir. 
Resmi geçit ve büyük mane\'ralann sônunda Duçenin söylemeyi itiyat 

edindiği nutuk nlfıka ile beklenmektedir 

Benzin depolarının yerleri 
!stanbul, 10 (Telefonla) - Belediye reisiniz doktor Behçet Uz, gazeteci

lere beynnatında. Bayraklı yangın felaketinin adliyece tahkik edildiğini, 
benzin ve petrol depoları için tedbirler alınacağı, ancak şimdilik buna imkfın 
olmadığını, 400,000 liralık masrafı istilzam e:ttigini, biı müddet sonra dep~ 
lnrın yerlerinin değiştirilebileceğini söylemiştir. 

Gazetecilere tenzilatlı biletler 
Ankara, 10 (Telefonla) - Devlet Demiryolları idaresince gazetecilere ve

rilecek yüzde altmış tenzilutlı biletler Haydarpaşa, lzmir, Adana ve Samsun 
istasyonlarından \•erilecektir. Bu suretle gazetecilerin yurt içinde faydah 
temaslara imkan bulacakları tahmin ediliyor. 
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Tamam. Zamana bırakalım. insanlara 
ve hadiselere hakim olan odur. 

Beting istcmiye istemiye homurdana- bir diğerini buluyoruz. 
tak çekildi. At orman istikametinde - FelScfcnize hayrnn oluyorum. Al-
aüratll bir koşu halinde atıldı. Mutad laha ısmarladık nzizim Baron. •• 
gezinti yollarına girdi. SüraUen hor Mark barit bir tavırla telefonu knp:ı
lanan Nikol ilk önce atı koşmakta ser- dı. Kuduracak gibiydi. Yumrukla
bcst bıraktı. Fakat hayvan önünde nnı uzattı: 
meydan bulunca koşmak hevesi delice 

bir hal 
aldı y lt ğ il" tesiri al- . cAh. şu kızı ele geçirsem ve şu alle-

• u u u acın . kü "k d"" ürebilse 
tında, gidişi intinımsız bir dört nal şek- yı çu uş m ... > 
lini aldı. Kolu bağlı olduğu halde Nöyi konn-

Nikol teW...cıa düştU ve gem ile atın ağ- ğına giderek Nikolin sıhhaUni sordu. 
r;ını yaralayasıya sıktı. Bu yapılmama- Fransuvaz tarafından kabul edildi. Bu 
sı !hun olan bir şeydL Sinirli olan cFır- da yeni bir sukutu hayaldi. Fransuvaz 
tına> çeliğin tazyikiyle bir de ıstırap du- Markın takındığı ıstıraplı tavra dikkat 
yunca kudurmuşa döndü. etmedi. Nikolin, vahim olmaksızın bir 

Nikolin dehşetten büyUmiiş gözleri az itinaya lüzum gösteren bir sinir buh-
6nünden ağaçlar, çnWıklar delice bir ranına tutulduğunu söyledi. Biraz .is
sUratle geçiyordu. Şapkası uçtu. Bir ti.rahat etmesi ve müsekkin bir filıç iç
ayağmdan üzengi kaçtı. Kız mahvol- mesi iyileşmesine kafi gelecekti. 
duğunu hissetti ve göilcrini kapadı. 

Birdenbire bir sademe oldu. Nik.ol 
hayvanın yelesine sarılmak istedi. Par
ınakları çok kısa olan kılları yakalaya
madı. Kızın göileri şaşaladı. Neredey
se yere yuvarlanıp ezilecekti... Baygın 
bir halde Markın kolları arasında düş· 
tu ..• 

Onun geçidini gözetlemekte olan Mark 
büyük bir ustalıkla onun takibine ko· 
prak onu eğerden kurtarabilmişti. Şim
di kolları arasında ölU gibi idi. Beti ben
zi uçmuştu. İnce bir ipek altında göğ
sü inip kalkıyordu. 

Mark attan Jndi ve Nikoli de yanında 
çimene uzattı. Ona baktı ve bu hey
kel hareketsizliği içinde onu bir kat da
ha güzel buldu. Elini göğsU Uzerine 
dayadı ve kalbinin hafifçe attığını his
setti. Daiınn böyle durmasını, ihtirası
na rruıhkOm bir vaziyette durmasını is· 
terdi ve aşkı bir kal daha hararet kes
betti. 

Bu kısa muhaverenin bittiğini ifade 
için ayağa kalktı. Haber almağa gel-

mesine baridane teşekkUr etti. Mark 
kızın kendisine karşı adeta husumet 

gösterdiğini hissediyordu. Bununla be
raber snkin, namuslu ve can sıkıcı bir 

gilzellikte olmasına rağmen, bu kızı 
da arzuya şayan buluyordu. Onun hal 
ve tavrınn tahammül edemediği için 
kendi kendine ona cBüyük abla veya 
poli köpeği> lakabını taktı. 

v 
Flavi tebessüm etti, cFırtına<t nın ilaç· 

larÜnası ve neticesi hakkında: 
- Fakat başka bir memlekette ol· 

saydık sen meşhur bir gangcster olabi

linnişsin... Ded L 
- Ya her işi idare ve tertip eden sen, 

sen nesin? 
- Ben cVamp• ım. Götleri cüret ve 

aşk dolu meş'um kadın ... 

- Beni tekrnr istiyor musun sakın? 
- Ne yapayım, çok parasızsın .•• 

- Gerçek... Frnnsa bankasının le-

Nihayet knlbinin icap ettirdiği mUda
vata karar verdi. Yanına aldığı bir eter 
şişesini ı;enç kızın bumuna yanaştırdL 
Hafifçe titredi ve o hafüçe Jernrın adı· 
nı fısıldadı. Sonra göı.lerinl açtı, Mar- rnzisinde henüz nğır çekmem ••• 
km üzerine dikti ve onu tanıdı: - Şişmanlıyacaksın ... 

- A. sb: mis'iniz? Diye mırıldandı. - Şişmqnlamak ihtiyarlamakt.ır. 
Bir 'saniye silkCıttan sonra tekrarladı: - Ihtiyarlaınak sevilmektir. 

- Burada ne yapıyorsun~? · I -Demek onun beni sevmesini isti-
- Sizi ben kurtardun Nikol, hen sı-. yorsun? 

v... - Neden istemiyeyim? Ben bahasını 
Gözlerinde bir alev keşfetti ve sözU· 

nil bitirmesine meydan bırakmadı: 
- Babam mükafatınızı verir, dedi. 
Bu cümle Markın suratına bir tahkir 

gibi çarptı. Bir aşk llfuıile buna mukn
bele etmek isterken Betingin idare et
tiği bir otomobil içinde Odet çıkageldi. 

Iki nt ahıra dönmüşlerdi. Esasen en
dişeli olan seyis bir kaza olduğunu an-
layarnk hemen Odete haber yetiştirmiş· 
ti. Oda hizmetçisiyle birlikte bir oto
mobile atlamış ve Nikolin mutad gezin-

ti yolunu Uı.kip ederek yere serili oldu
ğu mahalli keşfetmişti. Onu otomobile 
yerleştirerek Nöyl konağına döndüler. 

Mark elbiseleri perişan bir halde ve 

bir bileği burkulmuş olarak yolda y~l
nız kaldı. 

~am Baron de VUlebon teşekkür 

için ona telef on etti: 

seviyorum ya ... 
- N ıkoli baygın halde eğerim üzerin

de taşıdığım sırada ne kadar heyecan 
duyduğumu takdir edersin... Reisin 

kızını kaçıran Arap süvarisi gibi onun
la kaçabilirdim. 

- Uzağa gidemezdin ... 
-BtTMEDl-
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Kızınca 
Zavallı gencin par

maklarını koparırca-

sına ısırmış 
Dün akşam Halil adlı bir adam Na

zım adında on yedi yaşında bir gencin 
sol elini ısırarak ağır surette yarıılnnuş· 
tır. 

- Kızım sizin sayenizde sağ kalmış- Yıldırıın mahkemesinde muluıkemesi 
tır. Nasıl teşekkür edeceğimi bilcmi- yapılan suçlu, duruşmasında diyor ki: 

yonın1. Kelimeler ıninruıttarlığımı ün- _ Aramızda bir kavga çıkt1, müşteki 
deye yetmez. Sızin için ne isterseniz elini ağzının getirdi ve dudaklarımı iki
yapncnğım. 1 ye ayıracaktı. Ben bunu anladığım için 

- Fakat ben birşcy islemiyorum azi- kendimi kurtannak emeliyle, parmakla-
zim baron... Vnzifcmi yaptım. rını dişledim, demiştir. 

- Hazırlatmakta oldui',rum büyük bir Müştekinin iz.mirde bir velisi olup ol-
i§te size bir umuınt sekreterlik nyıraca- madığı ve davaya salihiyeti bulunup 
ğım. bUiunınaınası cihetleri tetkik edilmek 

- Beni mahcup ediyorsunuz. Fakat Uzere nüfus cüzdanının ibrazına karar 
şunu temin edebilirim ki bir ınilkfıfot verilerek muhakeme bir haf ta sonraya 
ümidi değil, pek yüksek bir his tesndil· 
fen tehlikede gördüğüm matmazel Ni· talik kılındı. 
kot ıçin hayatını tehlikeye atınağa be- Osmanı bıçaklıyan 
ni sevketmişli. 

fENIXSlk 
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Olüni çölünde 
Altın madeni bulan 
·adamın sergüze.şti .. 

Bütün Amerika, bu adamın esrar
engiz mevcudiyeti ve 

kabadayıca hovardalığı ile meşgul 
Dıınn yüksek masasına dir.eklerimi Geniş koltuklara yerleştik.. Tem iz 

dayamış, ikinci viskiyi ısmarlamıştım .• , geyjnmi~ bir metr dotcl bize sodalı viski 
Başka ne yapabilirdim ki zaten .. Arizo· ıgetirdi .. 
nanın bu küçük ıehrinde, Tu!lltonda ve 1 Bay Slcotti hayatını anlatmağa baş· 
gecenin on birinde barda viski içmekten lada : 
başka yapJacak bir ıey yoktu.. 

HER AHŞAM GlBt BU AKŞAM 
DA BAR KALABALIKTI. •• 

Caz çalıyor. çiftler dönüyorlardı. 
Birden ve bir dans ortasında ani ola

rak . müzik sustu.. Danseden çiftler pist 
üstünde yerlerine çivilenmiş gibi dur
dular .• Barın içini derin bir sesizlik knp· 
ladı .. 

Bütün 
rildi .• 

gözler kapı Ltikametine çe'\·-

Orada, kapının qiğ;nde iri Kıyım 
bir adam, bir Kovboy duruyordu.. 

Sırtında satrançlı bir gömlek vardı. 
AyaUarında parlak çizmeler, baştnda 
geniş kenarlı büyük ppkasiyle hakikt 
bir kovboy .• 

GöK GORLER GlBl Sf.51 BAR 
JÇtNt SAR5fl. •• t 

- Heeyy çocuklar!.. Bu akpm to. 
punuz bendesiniz.. Topunuz benim mi· ı 
safirimsiniz.. Bütün maM"afuıızl ben ödi-
yeceğim.. Altln arcyıcısı Breyforgl 

Bu hovardaca teklifi alk1şlıyanlar çok - Bir kaç sene evvel kovboyluk et-

oldu.. Barda bulunanlardan bir kısmı tim .. Sonra Bufnlo Bil beni sirkine al· 
ona doğru koştular •• Elini sıktdar. halini 

1 dı .. Onunla tam on bir sene Avrupa 
hatıranı sordular .• Şüphesiz tanıyorlardı. , ve Amerikada dolaııtım.. Kış oldu mu 

Hovarda adam, bar .ahibini yanına birbirimizden ayrılır ve ilkbaharda yine 
çaiırdı ı birleıirdi1ı:: .. Kış mevsimini Nevada dva· 

- Alelheşap al şunu bakalım .. Dedi.. rında altın arayıcılarla birlikte g~çirir
Dikkat ettim, alelhesap diye verdiği dim .. On bir sene sonra Bufalo Bil ile 

para on bin doJnrdı.. 1 aram açıldı ve temeJli olarak öliim çö-
V ny canına .. Bu mirns yedi de kimdi lüne döndüm .. Ve i~te o zaman Breyfog-

ncabo.. ]in altJn madenini buldum .. 
Yanunda durnn Jimminin kulai:rına - Breyfogl mi) Bu ismi ilk defa işi· 

~Ud~ · tiyorum .. 
- KfMDIR BU ADAM ) Sanki bir eır if~ edecekmi~ gibi ba· 
Jimmi hayretle yüzüme baktı.. na doğru eğildi : 
- Nasıl, dedi, tanımıyor musun, onu, - Breyfogl bir altın arayıcısı idi ..• 
Bütün Afriknnın yıldığı bu m~hur 1800 senesinde çok zengin bir maden 

Skottiyi dcıha yeni görüyor, yeni mi b td B <l ._ d · d' k" . . . u u.. u ma en o ıro.a ar zengın ı ı 

ı§ıtıyoruun.. ı il d L: - b"' "k 
J
. • . b " zava ı a am ·avuştugu uyu sene· 
ımnu u sözlerle adeta benim ce• . 

La) ti' 1 1 eli .b. d' 1 tın sevincinden çıldırdı.. Madenin ye· 
n e m e a ay c yor gı ıy L. • • D k b rım de kimseye haber veremedi.. O 
· ---: eme u adam RoUeller kadar zamandan beri herkes bu madeni e.ra· 
zengın.. ı 

_ Rokf 11 • d .. .. •. l ( mnğa koyuldu.. Kimse bulamadL. Bin· 
e erın e aozu mu o ur.. s• I k. . . '- 1 w 

terse bı·r ı.a R kf 11 1 1 erce ·ışının muvaffaıı. o nmadıgına ben 
~ ç o c er satın a ır .• 

Oçüncü v·ısk' · · · d oldum .. Breyfoglin madenini ben bul· 
ıyı ıçıyor um.. d 

- Bu kadar parayı n· .reden buluyor 

1 

um .. 
dedim.. - PEKi BU MAf)ENIN YERt NE· 

Alman kadın modasının Führeri 

Cici bir Alman bayanı 
Paris moda alemin 

tetkikler 
Bay Hitler 
Ona demiş ki: . ., . 

"Beri inden cık •. Bü-• 
tün dünyayı dolaş. 
Ne yaparsan yap. Al
man kadını iki sene 
sonra dünyanın en 
zarif giyinen ve ken
disine mahsus bir 
modası olan kadını 

olsun .•• ,, 
Pariste büyük kadın terzileri, moda 

ilstatları şimdiden yaklaşan k~ mevsi
minin tnodnlarmı giyinmiş, salonlarında 
ve canlı ınaııkcnlerde teşhire başladılar. 

Bu salonlardnn birinde modelleri bü
yük bir dikkatle tetkik eden yirmi beş 
yaşlarında, bir metre yetmiş iki santim 
boyunda gen~, zarif bir kadın gezenlerin 
dikkatini üzerine çekiyordu. Bu genç 
kadının zeki bak~ları, sanki etrafında 
gördüğii Parls zarafetinden, Paris şık
lığından bir şeyler almak ister gibi par· 

lıyordu. 

yapıyor 

e 

Bu kadın, Alman modasının cFüh
rcr> i, Alınan kadın zarafet ve süsünün 
hakiki diktatörü Bn. Helo Strehl idi ve 
Parise yalnız mesleği adına değil, mil· 
leli adına hliyük ve mühim bir vazife 
ile gelmi§ti. =~~~··· 

- Berlinden çık, bütün dünyayı do- ... 3'!J ~ B. Bitler ona: 

laş ... ZekA ve hayaline bütün kuvvet ve ~H z ' St 1 l~~ . . . . 1 n. e a re ı 
genı~lı~ını ver. Ne yaparsan yap, .fa· I larının, kadınlarının söylediklerimlz.i bil· 
knt ikı sene. so~~ Alınan ka~ını diln· I yük bir dikkatle dinlediklerini ve tat• 
yanın en zarif gıyınen ve kcndısine has bika hazırlandıklnnnı görü~·oru7~ 
bir modası olan )<adını olsun. Ben böy- G Al k d nl ·· dı.ın 1 · . - enç man a ı arı, vucu 
c ıstıy~rum. modem hatlarını muhafozn için birçok 
Demış. ·• memleket kadınlnnmn başvurduklat1 
Bayan Hela Strehl vazifesinin ehem- zayıflama rejimine tabi midirler? 

mib·et ve ağırlığını çoktan anlamış. Her _Alman kadını bu rejimi bilmez ,,. 

şeyi inceden inceye tetkik eden gözle- bilmek te istemez. Onlar daima 5 p0c 
rinde çok canlı ve alakalı manalar oku- ynptık1nrı ve her şeyden önce sıhhaüc
nuyordu. Arkasında beyaz ceket ve rini düşündükleri için böyle bir endi· 
siyah etekten klfuıik bir tayyör vardı. ·'' şeye kapılmnlarına esasen lüzum yoktUA• 
Başındaki şapka basık ve hafifçe yana _ Ya saçlarını uzattıkları, saç örgU• 
eğikti. Boyu, posu, yürüyüşü, hali, tav- 1 -' sü modasına dönmek istedikleri söy cı .. • 
r;vc giyinişindeki uslôp tam bir Alınan yor. 
kaclm tipini canlandırıyordu. _ı. - Ben kendi hesabıma kısa saç tafll"· 

Bayan Hela Strehl bir Fransız gaze. tanyun. Kesik saç kadını başının tu\'11' 
tccisine seyahatinin sebep ve maksadı-nı anlatırken diyor ki: leti ile daha faila uğraşmağa, binacııJl' 

,___ kad ln 
1 

leyh saçlarına daha fazla itina etrnd
8 

- Ben, Aulli.LU • ınına, ya ız A - b d mec ur e er. 
m.nnlara hUs olncnk fakat zarafet ve b· 

- Bir altın madeni lı:C1fetıniş.. ölüm REDE) 
sahrası adı verilen ucu bucağı gözülıc-ı Yüzüme dik dik bakb : 
mez sa~.rnda . bir nlun .madeni var.. --:- Onu size hnber verecek 

şıklıkta en modem yoldan gidecek bir 
kadar moda aramakla meşgulüm. 

Frnnsız gazetecisi Bayan Hela Slre 
lin üzerine aldığı ağır vazife hakk.ıPdl 
diyor kl: 

- Boyle bır mnderun mevc.udivctin· benı apdal mı sanıyorsunuz). 
den hiç hnberim yok.. Gazetelerd; de 1 - Niçin). Bir maden buldunuz. Res· 
bu: benzer bir ~abe~. görm~~im.. I men . hükümete haber verdiniz. Kim!e 

Mesele yem degıl, eskıdır de on· I onu ışletme hakkını sizden alamaz ... 

dan .. Tam otuz sene evvel.. Skotti be• Sizin Amerikadalci kanunlarınız bunu 
~i~ kırk senelik dostumdur .. Onunla çok 

1 
&mir değil mH Neden korkuyorııunuz. 

ıyı arkadaşlık ettik .. Ben o uman altın 1 - Ben ınadenim·ı hah d' • er verme ım. 
arayıcılarının bulunduğu Beattide bir Dünyııda benden başka bir kimse onun 
otel tutuyordum .. Skotti de alUn arıyo.n lyerini bilmez ve o.sin da bilmiyecek .• 

mü terilerim arasında idi.. Altın bul· *** 
duğu uı.man gelir, içec ve herkese i-1·i O ·· b ~ n ~n sonra ir le.aç San F ransisko 
ısmarlardı.. · · 'I b gazetecısı ı e erabcr yemek yeyordum. 

- Peki ama arkanızdaki tayyör, dün
yanın her tarafında hemen rağbetine 

rastlanan kltısik bir tayyör ınU? 
Hela Strchl gülüyor. 

- Yanılıyorsunuz. Veyahut lyl dik
kat etmediniz. Bu fiyongayı gönnediniz 

mi? 
Ve ceketinin sol tarafındaki portakal 

renkli, kırmızı ve yeşil benekli eşarpını 
gösteriyor. 

- Bu fiyonga tamamen Almandır. 
Klasik gördüğünüz tayyörümün Alman 

- Yeni bir nesle yepyeni bir ın~~ 
modem olduğu milliyetinin busus1fC 
damgasını taşıyan bir moda vermek, tel~ 
kin etmek göründi.iğünden daha Ço 

gUç bir iş.. . Bayan Hela bu güçtuğil 
sezmiyor değil... Fakat o vn7.ifesini rP' 

nuna kadar yapmağa azmetınistir. Çöfl. 
kü öyle emir almıştır. Ve belki de rıt11• 
vafiak olacaklıı·. d" 
.............. ım:ı .... 11:11wı:-=ıc:ı11 .. ~ 

Yıldırım 
Ben, Jimmi lle konu§urken Skotti Onlara Skottinin şatosuna yaphg·ım sc· l h · t" · t b d B f' hk yanımıza yaklaşmıştı .. Benim kendisini o nn ususıyc ı ış e ura a ... u ı· illa emesı·nde 

yahat ve :ziyareti anlattım.. lb" d Almanl ~ Al şimdiye kadar gönnedig-imi ve ismini yonga, e ıse üstün e ıgı, -
Bütün k ~I i§itmcdiğimi Jimmi eöyledi.. yeme esnasında görüşmele- mantığın btiyUk hamlesini temsil ediyor. Bayan Neclayı yaralaynn Bn. 'te 

K b h d
.. .. rinıiz Skotti ve milyonları üzerinde ol· B .. ·· h k bü f k d d ··hl'· ov oy ayrete uştu :.. u tayyoru er es giye · ir, a at bu I ğin ün yıl mm mahkemesinde 111" 

- Çok cey .. Dedi .. Demek beni ttml· du .. Gazetecilerin bir kısmı esrarengiz fiyonga ile onu Alınan modası kabul kenıcsinc devam olunmuştur. 
~ıyan, ~ilmiyen de varmı, .. Yarın sabah I alhn . madeninin mevcudiyetine inanı- elınek lfızundır. Ben, her Alman ktıdı-1 Dosya biraz dah:ı incelendiği znıılıtl1ı 
ısterscnız beraber çıkarız~. Size ptoınu yor, hır kısmı bunu çok hayali buluror- nın kendi milli hususiyetini taşıyan bir suçlunun fuhşa teşvik maddesinden d~ 
gezdireyim.. du.. d h k ı h hk~ td ğu ııııl mo aya uygun are et etmesine taraf· ayı on ay apse nıa um o u ' 

Bir kıı.ç saat sonra zaten sahalı olu· - Peki, dedim .. Altın madeni yok'Ja tarım. şılmıştır. Gerek bunun ,.c gerek cV': 
yo.rdu .. Şafak sökerken bu bir knç defa bütiin bu serveti nereden buluyor' 1 ı·- ı>' 

1 1 
r Yeni Alman kadını sıklık \'e .... vece ınnhklkm oldugMu otuz bir l• .. 

mı yoner ve esrarengiz hovarda ile Madenin mevcud" f · - :. .... - i.O ot b·ı· d ··ı·· ··ı·· d - t I ıye ıne ınanmıyan rafctten ziyade sporlara, ev kadınlığuuı ra ceznsının infaz edilip edilmediği.O 
omo ı ın e. o um ço une ogru yo gazeteciler hep b·r av d tek b. . . lf 

1 d le 
1 gız an ır ısım ve nnnlıg~a hazırlanıyor zannederim. · t'l" ı ·ı k haketl a ıyor u .• .. 

1 
d'l ıs 1 amına tarar ven ere mu 

- Itirafa cesaret ediyorum: Kendisi Mi tat oğlu Osmanı biçakla yarala- Saatlerce gittik.. soy e 1 er = - Doğru... Alınan kadınlığı her §e· ağustosun on ikisine talik edilmiştir• 
ile evlenebilmek ümidini besliyebilir· \maktan suçlu Ramiz önsiperin diinkü Hava agM•w>, aıc-'- . . b 1 - Jonsonl.. yın· ı'yı'sın' ı' ve en ı·yıs· ı·ru· n"''Or. AlılAkı", _...,d;1 s t 1 rd _,_ h k fhas .. a&. ezacı ve una tıcı - Kim hu Jonson ) ... ,, u rr.~.7ZY.Z7./.L7ZZ/~·· 

- Bu da ne demek? adam mahkum oldu 

em mcsu o u uın. sayımızu.ı mu a eme sa ını yazmış idi.. Etraha tek bir ağaç, bir karış ye· . . • . . . . bedeni ve sıhhi ınü\'azene:;ini temine ça- B • • •• k 
Baron açıkça reddeecck yerde ka· ve suçlunun sabıkasının istilrunı için talik y kt B ··ı .. . d b"' .. - Şıkago mıllı sıgorta 111rketının es· uy sanuıkh bir cevap verdi: muhakemenin salı günUne bırakıldığını kilometr ~ u.. u. çko ukzle~_m e utun iki idare heyeti rei~i .. Skotti. onun çok lışırken iyi ve gi.i7.cl giyinmenin de en 1 U 

e er aynı ura ııı; ve mooo- k. k dog~ ru yol unu bulmak isticor. 
- Haydi, haydi... Ne kadar roma- bilclinnişt.J.k. tonlulda b. b. l .. k l d IJ es ·ı, ço samiıni ve hatta ye6ane dos- ,, B. b. r 

k 
ır ır erını ova ıyor u.. •a· ı Biz, yeni, yepyeni ve modern bir Al- ı J f ) na 3 fa 0} y 0 

n~ . davranıyorsunuz. Sonra bilirsi- Dünkü dur~mada, suçlunun sabıka· lcikaten ölüm ao.hrasıydi burası .. Bu ucu tu .. Herifin serveti 30 milyondan faz. ~ nız ki kızlarım evlenmek istemiyorlar. sı olmadığına dair gelen cevap okun- buca~ı g·· .. . tl la ve Skouid··n ba .. ka arkndaşı ah man modası, .'\iman kadını modası icnt ~ Ilususi bir has•nnc vapılmnk içirı . ., orunmıyeıı ve saa erce oto· ~ ,, • • ,.._ ""' ., Nıkol hakkında bu cevabın ihtiva et- muş, müşteki her ne kadar davasından mobil ile gittiğimiı: halde b. C 1 .. b't- babı, dostu yok .. Dostluklarının başlan· etmek istiyoruz. Fransız modası, bir- açık manzaralı, havaclar, bahçeli "c 
Uği hak_ikat_e mugayir '"!"'" karşısmda vazgeçtiğini söylemiş ise de, davanın mck b;Imiyen çölün "''""n~a ';;o~ k~- r.•ç ıadhi "e bu kada. ,..., ahbaph;<ın çolt yeniliklerine rağmen bir türlü ma· !:) yinnlye )'akın odnl:u-ı bulunan '"~; 
~ark _hır h:.ddet hareketi ya~tı: fa~ntliınm~ye ~allOkuna mebni sabit göril· cam•n bfr 

1 4810 gÜ•Ünce ne kadu hay· oebebi malüm değil.. ziden, rnazinh• örnek ve gfüeneklerindcn N hi bir bina ve bi,biı-ine bitişik '~ 
ır.ıdes~ıe ••.kim olonık bu h>SSın sesın· len cllrmunden dolayı suçlwıun temi· <ele düoıüğümü aruk •iz ıakdi< eyleyin. *** kendini kurta ... m•yo•. Paris modaso, bina aranmaktada. Sıhhat Vekfol•"; 
de bclırmcsmden snkındı: len yirmi Uç gün hapsine ve tevkifinin Bay Skotti faşkınlığımm farkına ,.ar. !ster cizli bir altııı madeni bulmuş asrın ve modem hayatın bütUn istekle- N nin kabul şaı·tiyle beş sene kon:. 

- Dai.mn Umidimi muhafaza cdiyo- devamına karar verilmi.jtir. mıştı.. olsun, ister bir milyonerin tek dostu ol· rini karşılayacak ölçüde değil... yapılacaktır. Hastane kanuna 1 

rum cevabını verdi. işi zamana lııra- Bu 1..-rarın tefhı·mın· ı· ınu··teaklp suç- B d d B k b
0 lfın d h'l' d "' n;-: ars:ıS .ıw - u tnto, c i. ana tam i i milyon sun, avuç dolusu para harcıyan bu adam - Almanyada Almanlığın hususiye- gun ır P a 

1 ın c .,e ""_ 1110-

kalım. lu; cezanın tecilini istemiş, fakat hl- dolara mal oldu.. bugün Amerikanın en çok adı üzerinde I tini la§ıyacak bir modanın telkinini na- olup ta hususi hastane yapnıaga t 

- Tamam. Zamnna bıra'kalun. insan kim: Otomobild~ inmiştik .. Şatonun ya- durulan bir adamdır .. Ve bu esrarengiz sıl yapıyorsunuz? vafakat edenlerle on senelik kontra 
lara ve hidiselere hakim olan odur. Ot----ı d t ta 1 b'l' - ~. nın • mi yonerin ufak bir tayyare mey- adamın hayab Hollyvoodda gittikçe ar- - Ben, Alman moda enstitUsünUn di- yapı a ı ır. (Izmir posta kutusu 321) e nıntr 
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Akıl, yaşta değil baştadır·~·ş;;;:;;;;·= Kendi yavrusunu 
heyecana 

Amerika gemileri şimdilik Japon 
sularını ziyaret etmiyecektir 

"Deha,, nın kendisini göstermesi için düşüren kaçıran ananın 
l•k .h . ) k kt vahanın • 

Vaşington, 1 O (A.A) - Bahriye Yan resmi mahfeller bu gcmile-
nezareti halen Sintas ve Cheffode rin her ihtimale kartı Çin ıuların• 
bulunan kruvazörle dört torpito da bulunmalannı lüzumlu addet• 
muhribinin . Jap~n_raya ~apaca,ldan melde ve bunların hinihacettc Ame-Bema~=~d~ıediyo•:.~..:,.~:~:~ ~.ıı ... ~~şmdauLyazdı- ... ~~.~.~~~ ...... garıp macerası 

hakikaten ciddl, faydalı mühim bir şey ğıöılip trajedisi ile parlak bir şöhret ka- Şikagodan beş ağustos tarihinde ce bayan Lidyanın sözlerini kabul 

nezaket zıyaretını gayn muayyen • . • • 
bir zamana tehir ctmeğe karar ver- rikan tebaasının tahlıycsını tem\D 

· zandL Lın' dberg Atlımu·x.ı· tayyare ile telgrafla bildiriliyor : f etmek İstememiş, tam iki ıaat, kü-
ıcat edebilmeleri, mühim bir eser mey- o b k '- k d l ld v Dün iki buçuk yaşında ir er e.. çük Horstun en i o.ğ u o ugun- A 

miotir.. edeceklerini söylemektedirer .. 

dana koyabilmeleri için ömürleri üç aştığı zaman 25 yaşmda bir delikanlı rocugvu, küpe gündüz ve sokak or- ., da ısrar eylemi,, fakat nihayet ha- venı· gemı·ıerı·mı·z Bı·r tina 
Yilz se aşa ağa müsait olmalı Bu idi. Bunlar gençlikle mukayyet olmı- "' ı , 1 

• 
ne Y m ... tasında annesinin kolları arasından kik.ati itirafa mecbur olmuş.. • 

Yaşa gelinceye kadar insanlar, Bemar yan dehalardır. zorla alınmış ve bir otomobil ile Tahkikat, bu çocuk meseleainin Alman tezgahlarında gazefesı 
Şavın fikrince ve indinde henüz çocuk kaçmlmıştır.. çok garip neticeleriyle zabıtayı kar-
ve tecrübesiz sayılıyorlar. Çocuğun adı Donald Horsttur. şılaştırmış.. 11 ticaret gemimiz Dişilerin piyasası sıFı. 
Meşhur İngiliz muharririnin bu garip Otuz yaşında olan annesi bayan Mesele şu : / d .. .. d • 

fikrine kendisi kadar meşhur bir ata ı· d L d - .k. b yapı ıyor ra Üşmuştur ıyor Otto Horst, yavrusunu e ın e tut- Bayan i ya çocugunu ı ı u- . . • . . . -
söz.iyle cevap verebiliriz: Akıl yaşta de- mus büyük caddelerden birinde gez- çuk sene evvel doğurduğu zaman Tıcaret !ılo'.~u~zun kuVl*et~e°%esğı ıç~ Atinada çıkan Tipos yazıyor : 
ğil baştadır. . diri;ken yanlarında birden bire bü- daha kocası ile evli değil, nişanlı' K~ınutay.ın huku~etc verııuş o u :u. lstan~ulun mobilye satıc~ların·. 

Filhakika uzak ve yakın tarihlerde .. k b' t b'l durmuş otomo . . l Kad belk" . l k nulyon lıralık mUbayaa salahiyetı ile, dan Emme kadın, 6 yaşındakı kın 
ve her millette bü··m .. eserler vücuda yu ır 0 omo ı ' - ımış er.. m, 1 nı~n ısı en- Ek · B k l - Alman tezgah Nahideyi bayan Fatmaya aatmı-

T ua. bilden üstleri başlan temiz bir er- disiyle evlenmez endişesi içinde tar onomı ~ an ıg~ınğ . 
1 

- ıır 
getirmiş, ölmez şöhretler kazanmış ve- ke' · "v e bir kadrn inmiş .. Kadın der- vaziyetini aile dostu doktor Antoni ına ıs~ amfış 1~ u

1 
udyenı vaptrnurka- tar.Anlaşılan bu mobilyacı dükkanda 

Ya yaşlarından beklcnmiyecek derecede h l v 1 k caklamtA runızın m~o;ası aa ıyet e evam e e - küçük kızlar da almıp satılıyormu§ ... 
b a ço.cuga at~ mış, u · v ve Roza açmıA.. Ooktorwda ço. cugv.u tedir. ilyu"k hamleler yapmış öyle kimseler - k ç " 1 _!!!k•n ço._ geçmeden kız taet·n· pı·-

otomobıle dogru oşmuş.. . ocu- dogw ar dogw maz tanıdıgı zenoın bır ı...a ı ıı;. .,.. 
\'ardır ki, bunların mevcudiyetleri hiç r. Vapurlarunız Mersin ve Karadeniz man oldugvundan, Fatmaya müra• 

gv un annesi yavrusunun pe:l sıra ·ı · L.d o zamandan 
de istisnai bir kaide gibi görülemez. Da- Bernarşau tfü müddet aı eye vermış.. 1 ya olmak üze.re iki tiptir. Bu gemiler, Al- caat ederek Nahideciğini geri iıte-
ba ha tlarırun so demlerinde ko,muş, küçük Donalldd l · beri yavrusunu görmemiş .• Dokto- man loidinin bu tipler için kabul etti~i • f 

sonra ya n ihtiyarlıkla mukayyet ohnıyan deha- iki kadın arasında e en e e geçı- F k t d ktor bı'r tu"rlu·· mış ır •• 
de en güzel eserlerine hayat vermiş ih- b'l ·1 1 ka ra sormu~.. a a 0 en yüksek sınıflara göre loşa olunmak- Bu hadise lıtanbulda küçük kız. tara gelince : yor .. Nihayet otomo ı ı e ge en • .. l . Kad v · 1 
tiyar şöhretler de az değil.. Aklın yaşa Verdi Otelloyu 71 yaşında iken bes- dınm yanındaki erkek bayan Hor!'- ~oy ememı!•• ıncagız, mıan ısı tadır. lsmarlannn vapurlanmızın sa- lar için alıcı bulunduğunu göster .. 
değil başa tibi olduğunu ve dehanın t t b. k savuruyor Kadın ıle evlendıkten sonra da yavrusunu· yısının 4 dU Mersin ve 7 si Karadeniz ti- mektedir.. Bizde bedavadır •• Soka· 

teledi. Blucher Vaterlo harbini kazan- a ır yı · ru ·• . .. . 
gençlik - ihtiyarlık gibi kayıUara bağlı . . . serscmli eı.e'c ere yıkılırken ço- unutamamış.. pınden olmak uzere 11 dır. ğın ortasına bırakıp giderler .• Para 
olmadığını bir kaç misal ile gösterelim. dıt:ı ~ vak.ıt. 73 yaşında ıdı. Volter, felse-1 cuk ta ~toO:ouX ile kaçırılıyor.. Ne olursa o~sun yavrusun~ ara: Karadeniz tipi gemilerin uzunluğu etmez eşyadan maduttur •. Dişilerin 

Mozart, 11 yHında iki o~ra bestele- fe lugatım 75 yaşında yazdı. Kleman- K"' .. d" 1 b k ka mağa ve bulmaga karar vermı~ .. lsı 122 00 metredir. Anagüverte yüksekli- piyasası sıfıra dü•mür.ıtür •• 
- b" ··k h F k dd upe gun uz o an u çocu - ~ , 1" 1" 

nıi..+i. Paskal hendese kaidesinin ilk 50 uyu arptc ransanın mu a era- k' b'. ·· Ş'k h kocasına da açmıQ ve ikisi beraber ği 9.20 metredir Yükleme kabiliyeti -""'~ çırma va ası utun ı agoyu e- ~ . 
esaslarını 12 yaşın& iken bulmuştu. tını eline aldığı vakit 78 yaşını doldur- yacana düsürdü .• Polis çocuk hır- sıkı bir araştırmaya gmşmışler, ni- 2600 tondur. Azami sUrat 1.5 servis Bir Fare çiF tliği - · 
Bakton, meşhur eserinin püınını 15 ya- muştu. Yine Viktor Hügo Torkemado sızlarım ar~mnğa koyuldu .. Cazc- hayet yavrularının Horst ailesi ya- sürali 15.00 deniz milidir. lngilterede Memcl Hamstead'd1., 
tında tasarladı. Jan Dark, Rems'i düş- eserini 80 yaşında yazdı. Gladston 83 telcr manşet yazılariyle bu vak·ayı nında bulunduğunu öğrenmişler.. oturan Mistere Blover evli bir ka-
tnan elinden kurtardığı zaman 17 yaşın- yaşında dördüncü defa başvekil oldu. yeni bir küçük Lindberg vak' ası işin en tuhaf tarafı, bayan Horst, Sağır ve dilsiz dın, evinde büyük şefkatle 11 .000 
da genç bit kızdı. Büyük tskender, ilk Titiyen, 94 yaşında iken Lepant muha- şeklinde gösterdiler.. çocuğun kendinden olmadığını bil- tane fare beslemektedir. Fakat bu 
taferlni kazandığı vakit 18 yaşında idi. rebesi ndını taşıyan me~hur tablosunu Hadisenin ikinci günü Şikago diği halde bay Horst onu öz beöz Futbolcular şefkat, onun fareler yüzünden para 
Markonl 23 yaşında iken telsiz telgrafı yaptı. polis merkezine bir kadın baş vur- kendi yavrusu sanmaktadır •. Bu da Bulgarlar sporu çok severler ve Sof- kazanmasına da engel olmamakta· 

-- du.. şöyle olmustur : yada yapılan muhtelif maçlar ve müsa- dır. /ki aenC bayan tevkif edildi - Küçük Donatd Horst~~ı~ ~mu Bay H~rst karısını gebe bırakıp bakalar çok rağbet görür. Bu millet Filhakika lngiltere bir çok faro 
O • kaçıranları arıyorsunuz degıl mı>. seyahate çtkmıştır .. Kadın, çocuğu- 'Spor sevgisini o kadar ileri götUrmilştUr merak.lılan vardır. Bunlardan Mis-

B • k ld k - Evet.. . nu kazaen düşürmüştür .• Kocasının ki, Bulgari.standa yalnız sağır ve dil- ters Blovere gelen talebler o kadar 

ır top um aş ça J _ - Donafd Horst benım ~anımda- çocuk sevdiğini bildiği. içi~ bu k~- sizlerden mürekkep bir futbol takunı çoktur ki, kadıncağız fa~e ~.tokla: 
dır ve onu kaçıran da be~um.. zayı ona yazmamış, yenı dogmuş bır vardır. Bu takıın milli futbol fcderas- rını ~ arttırmayı ve çıftlıgmd(1ki 

1 
•• 1 • Ve kadın .?o~isin hayretı karşısın- çocu~ ara~ış ve ~~lduğu çocu.~u yonunda da azadır. "?:evcudu 2.50,000 e çıkarmayı dü-

arl Soy eniyor da şunları soylıyor : kendı dogurmuş gıbı kocasına gos- Şüphesiz bu takıın şimdilik uzun şunmektedır. 
- ~dı~ Lid~a Regandır .. Çocuk termişt~r.. . boylu maçlar yapacak kabiliyette değil- Bu kadının yetiş~irdiği. fareler, a• 

lstanbuldan sabıkaları olup olmadığı 
soruldu. Cevap gelince karar verilecek 

ta benım oz evl~ımdır .. Ben ba~ka- Hakıkatın bu ·suretle meydana dir Ç" kil ğ dils' 1 hakemin rasında 32 muhtelıf cıns vardır. 
sının değil, ke 1i çocuğumu. kendi çıkması bir taraftan yavrusuna ka- · un ' sa ll' ve ız. ere Burnu siyah, vücudunun diğer kı· 

ıd d 
. . düdüğünün sesini işittirmek için henüz 

yavrumu a ım.. vuşan anneyi nasıl sevin irmış ıse sımlan beyaz olan bir cins farenin 
Bu ifşaat polisi bir kat daha hay- diğer taraftan bir evlat kaybeden bir çare bulunmadıktan başka, dilsizle- bir tanesi 1 O sterlinge satılmakta· 

rete .düşürmüştür •. Çocuğun annesi bay Horstu adamakıllt müteessir et- rin lisanında nvt, korner, firikik v. s. dır. Fakat yakında piyasanın yükse
olarak tanına hayan Horst, ilkön- miştir.. gibi ıstılahların mukabili de henüz bu- leceğini ve bu fiatin 30 sterlini bu· 

Fatma ve Zeliha isminde genç iki ba
~an, geçan gün lstanbuldan 17.mirc gel
lltişler ,.e rıhlıma çıkar çıkmaz, tam 
karşılarına rastlıyan Çolak zade ticaret;.. 
hanesinin vitrinlerindeki kumaşları sey
l'e daldıktan sonra, tanıdıklarından bi
:ri.n.iıı evine misafir olmuşlardır. 

Bu iki bayan sabahleyin kalkmışlar 
ve doğruca Çolak zade ticarelhanesin
den içeriye girerek mantoluk kwııac; 
lltadıklnrını söyleın~lerdir. 

Ticarethanede çalışan bir delikaruı, 
bayanların arzularını yerine getirmek 
emeliyle, kumaş toplarının birini indir-

lltiş, ötekini bindirmiş, f akııt hiçbir ku
?n.lşı beğendinneğe muvaffak olamamış
tır. 

tekrar arabanın içerü me olarak yolla
rına devam ctmişlcı·dir. Vaziyetı gören 
ikinci arabacı, hemen mağazaya gelerek 
muşahcdesini ticarethane müstahdimle
rine anlatmıştır. O vakıl, ıncığazadan hiç 

lunmuş değildir. lacağı söyleniyor. 

Nu .. f u' s ı· şlerı· nı· n ıslaA hı Onun için dilsizler kendi oyuncula- Farelerin derileri kadın roblari' 
narasında antrenman maçtan yapmakla imalinde de kullanılmaktadır. Fakat 
iktifa ediyorlar. bir rob için 400 tane fare derisi la .. 

bir al":: verış· yapmadan çıkıı1 giden ha- e e 1 db 1 ld b ~ t • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zım o uğuna göre unun taneai 
yanların bir top kum~ çaldıklnn anh- ıçın a ınan e ır er hü1asalanna ellişer kuruşluk pul a§ağl yukarı 70 sterline mal olmak-
şılmışlır. yapıştırılacaktır.. tadır. 

Bundan ötesi malum . . Bayanları ha- Yalnız evlenme ilanları yapıl-
ın il olan araba, Gazi bulvam1d::ı itfaiye Hükümet, yeni hazırJanan nu-{ Nufus kütükleri kaza esası üze- mak üzere çıkarılan kayıd ve hüla- Bir kanarya 
önünde durdurulmuş, bu biı· top kuma- fus kanunu projesi üzerindeki son rine tutulacakttr .. Nufusu on bin- salara pul yapıştmlmıyacakur.. beraet etti 
şı nereden aldıklı-ırmı ~r:m Zftbıta ıne- tetkikleri de bitirmiştir •. Proje mı- !~~n fazla olan kazalar nufus kütü- CEZA HOKOMLERI B da 

1 
uhai 

fus işlerimizi topyekun ıslah edecek gu mıntakalanna ayrılacaktır .. Nu- u peşte mah c:emesi ga}•et t 
ınurlanna karşı her ıkı kadın: K l b ll ed 1 dd 1 d b" ..3- hakk d '-' k · · hükümleri tasımaktadır.. Yakında fusu on binden yirmi bine kadar anun a e i i en mü et er e ır wıva · ın aı:u aranru vennıştı.r: 

- Bu top r;rabamn ıçmdc idi, Bize • l 1 1 D 1 b" k d Kamutaya verilecektir.. o an kazalarda bir memur, bir kü- doğum, ö üm, göçme ve ev enme avnnın suç usu ır nnarya ır ve sa~ 

Dem~lerdir. Türkiyede devamlı bir oturum ye- ne kadar olan kazalarda bir memur, radan yırmı beş lıraya kadar para uımunl nizamı sistematik bir şekilde 
Hırsızlık suçuyb yıldmm mahkemesi- bo ki 'tl 1 ktad I 

ait değildir. Birinci maddeye göre her Türk tükçü, nufusu yirmi binden otuz bi-ıvak'aların.1 bi.ldirmi!enlerden beş li- hıbi de dnvayn dahil edilmiştir. Bwılar 

ri gÖ3tererek kendini o yerin nufus iki kütükçü, nufusu otuz binden cezası alınacaktır .• Bu müddetler z.ma a ı uım 0 unma ır ar. 
Bu va · et k d l a anlar ne tevdi edilen bayanlar, ayni ifadeyi k Oj Rob d da b' · 1 d zıy arşısın a J Y ma- kütüğüne yazdırmağa ve bir doğum kır beş bine kadar olan kazalarda bittikten bir ay sonraya kadar bil- en oz a ın ırı 0 an ava• 

iazadan dışarı çıkmak mecburiyetinde hakime de tekrar ctmi<:lcrdiı·. L~ v d l - b d D l b" - k- .. k . f 60 d' l 'k' · ı· k cı, hu kanarya yüzünden, apartunanda ita .. . . " b Ka.8l ı a maga mec ur ur. evam ı ır memur, uç utu çü, nu usu ırmez erse ceza ı ı mıs ıne çı an-
lınışlardır. Buraya kadar olan me- Fakat ruyet şahıdı lrnlunnrı ara ;cı, oturum yerleri şehir, kasaba ve bine kadar olan kazalarda bir me- lacak.tır .. Ondan sonra haber verir- oturan kiracıların sabah saat beşten iti• 

;~:e:~,.gnyri tabii hiçbir şey yoktur de- bu topun Fatmanın bacaktan arasın an f köylere bağlı olacaktır .. Şehir, ka- mur dört kütükçü ve ihayet nu- lerse para cezasından başka mah- barcn uyumağa iınkruı bulamadıklarınt 
.. u nasıl yere düştüğünü ve tekrar nasıl saba veya köy sınırları dışında ka- fusu yüz yirmi bine kadar olan ka- kemelerce bir yıla kadar hapis ceza- söylemekte idi. Kiracılar günün birin· 

lialbukl açık göz kadınlar, daha rna- nrabaya alındığını anlatmıştır. lan oturum yerleri en münasip kom· zalarda bir memur sekiz kütükçü sı verilecektir .• Soyun düzeltilmesi, de kapıcı vasıta.siyle kanaryanın sahi .. 
ğazada kumaş toplarını çıkartırken Fat- Haklın, iki kadının t.cvkifine, lstan- şu mahalle veya köye bağlanacak- bulunacaktır.. evlatlık edinme ve evlatlık- bine para göndererek bununla yem alıp 
;:4· hoşuna giden toplardan birisini, kaş- buldan sabıkalarının telgrafla se>rulına- tır.. Doğum, ölüm, evlenme, göçme tan çıkarma vak' alarmı vaktinde kuşu susturmasını istemişlerdir. Fil" 

göz arasında bacaklarının arasına gü- sına karar vermiştir. Nufus kütüklerine kayıtlı olmı· vak'alarının ba~lı ve ana kütüklere bildirmiyenlerden beş liradan yirmi hakika kanarya, kamı tok oldu~ za .. 
telee ycrleştirnıiş ve yürüyüşünü hiç Suçlulardan Fatma, kucağında tuttu- yanlar hemen nufus kütüklerine yazılması soy düzeltme, doğum beş liraya kadar ve müddeti iki mis- nuın ölmemekte, sahibi yem veııncğl 
bozmadan mağazadan tabii bir vaziyet- ğu altı aylık çocuğunu göstererek: yazdmlacaktır .• Mekteplere, memu- kağıdı ve evlenme kağıtları verilme- li geçirenlerden on liradan elli liraya unutwıca sabah konserlerine yeniden 
~çıkmış, kapı önünde bekliyen bir ara- - Bu çocuğa merhamet ediniz, be- riyetlere, askere alınmakta, gayri si hiç bir resme, pul ve masrafa bağ- kadar para cezası alınacaktır.. başlamakta idi. 

1 aya atlarken, bacaklan arasında bu- niın hırsızlıktan haberim yok! menkullerin alım ve satımında, pa- lı tutulmıyacaktır .• Evlat edinme ve- Proje nufus memurlarının vazife Mahkeme huzuruna yalnız başına 
unan kocaman top yere düşmüştür. Dcmişlir. saport işlerinde, mahkemelere ve ya bunları red veya fesh, boşanma görmenlerine ait hükümlerle, işle· gelen kuşun sahibi davacının iddiasınt 
b· Arknda sıra beklemekte olan diğer Kadınlar ce7.a evine gönderilmiştir. resmi daireler müracaatlerinde do- kütüklerinin asıl zabıtalarına yarım- rin düzgün ve gecikmeden görül- reddetmiş, mnhkeme reisi de kanunda 
ır arabacı bunu görmüştür. Bwın rağ- Cevap gelirse ayın on ikisin~e bu işin ğum veya oturum kağıdının gös- şar liralık pul yapıştmlacaktır •. Ala- mesi için müteferrik hükümleri de bu gibi suçlar için bir kayıt bulunma--

men bayanlar topu yerden almışlar ve karan verilecektir. 1 terilmesi mecburiyeti konulmuştur. kalılar tarafından istenilen zabıt ihtiva etmektedir.. dığından kanaryayı beraet ell~ıir • 
.........._ ----~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~::..::~~!!!!!~ 

-Oda doğru, ne yapalım'? kadın varmış? - Zararı yok siz gidin! mişti ki: 

Yefrlka No: toı 

r - .sonrası var mı bunwı? Kabul et-
1 l&eruz alakoyun, çüttc, çubukta çalışa
ıfil ... 

- liele siz bir kere kamınızı doyu
~ tahat edin, yarın görüşürüz, elbet 
''ley düşünmek gerek! 

'calr;eri sofra atılırken üzüm Hasan ar
daşiyle giirüşüyordu: 
- Gördün nıü? Duydun mu! - .,,.,,., 

········ 
- 1ş sarpa sardı ... 
- Anlamadım? 
~-Ben demindenberi düşünüyor •m, 
fl~ıoglu Kösem Sultan znınan!nın 

dır. 
-E? 
-~ ltotg 1 var mı a~ Onu oldünnü ler, bili-

~" ~n'. h~ yeni saltant, yeni yeni adam
lt..ı Ürtiyor başımıza, şimdi Katırcwğ
tt\iı-IJ. azletmiyecekleri, hatta h:ışını iste-

eeekleri ne ınalıim ~ 
....... ??!! 

- Sus! Kntırcıoğtu azledilse de, başı 
istenilse de dağa çıkıp tekrar can ya· 
kacak bir haydut olacak! 

- Kat'iyycn! 
- Sen o teminatı hırak! Ben İnciyi 

onun adamlarından birisine verecek olur 
ve verirsem, o da eğer höyle olursa, sürt 
Allah kerim! İnciyi dağdan dağa gezdi
recek., yahut boynu bukü.k: bekliyecek. 
Olmaz! Veremem! 
Ağa düşünmeğe br.ı.şlamıştı. Üzüm 

Hasan: 
- Ne d~ündün7 
Dedi.. 
- Hiç! Şimdi ne cevap vereceğim Ka

tırcıoğluna diye düşüni.ıyoruın. 
- Bulamadım Üzüm Hasanı de! 
- Olmaz! Bu saatte bulunmamazlık 

olur mu? 
- Bir tarafa gitmiş de! 
- O da olmaz. daha gündüz görüş-

tıiuüz~ 

- Gidelim, misafirlerin verdıklcri ha- - Var paşam! - NikUhlarını klyacağız! -Ağa! İşte niklUı kıyıldı, bugüne bu .. 
beri olduğu gibi kabul etme! Daha or- - Bu evin ağası da açmıştır i§i ya! - O da olsun! Lakin İnciyi alayla, gün lnci Dağlardellsioğlunun karısıdır, 
tada fol yok yumurta yok! Seninle be- Ben o genç dulu, en sevdiğim Dağlarde- ben sizin bulunduğunuz vi.liyete gön- ben buradan Beyşchr:ine, oradan Ko~ 
raber ben de dinledim. Kösem Sultanın lisioğlu için, işte bak! Bu delikanlı için dereyim, bu hem benim özencim olur, ynya geçeceğim. Yarından te7.i yok! He--
öldürülmesi bu haftanın hemen yarısın- Allahın emriyle senden istiyorum. hem de kızın... men hazırlık yap! Gelinimizi almak için 
da olmuş, bir gUn iki gün içinde ne ya- ÜzUm Hasan ağa yolda Jıazırladığt bir - Sen ne dersin Dağfardelisioğlu bu- ben sonra adamlarımı gönderirim. 
par yaparlar, nzledilerueri ederler, öl- sözle: na! Sonra gelin almağa adam göndersek Katırcıoğlu etrafına toplanan ağalar.. 
düreceklcrini öldürürler, onlar denizden - Peki paşam! Sizin gibi adı cihanı olmaz mı? la kucaklaşarak vedalaşarak Beyşehrt 
gelmiş, eğer Katırcıoğlu azledilmiş ol· tutmuş bir paşanın adamına canunız bi- Dağlardelisi: yolunu tuttu. 
saydı, karadmı ona mutlaka bir haber le feda olsun, verdim gitti .. , - Ağa! Hoş söyledi! Kabul! 
getirilirdi. - Paşa! Oldu demek! Cevabını verdi. 

- Kimbilir? - Ne demek olmasın! lki üç saat kadar daha neşeli bir alem 
- Klınbiliri yok! Gecikti desen bile 

arkası ne olacağı belli olmaz. Bir iş için 
koca bir mutasarrıfı gücendirme, onu 
ne güstür, ne de ona sağlam cevap ver! 

- Hah! Bu iyi! Hndi gidelim! 

Katırcıoğlu gö7leri serinçtcn parlıyan geçirdiler. 
Dağlardelisioğluna bakarak: Sabah olmuştu, cözlerine uyku ginni-

- Uulan! Taliin açıldı... yen Dağlardelisioğh.ı ağanın evindeki zi-
Dedi ve ağaya: yafot sofr:ısı dağıldıktan sonra Uztiın 
- Biz yarın gidiyoruz, sabah sabah Hasanın evinin kenarlarında geziyor ve 

nikfilıları layılsın! Alıp götüreceğiz. her zamanki işareti vererek İnciyi ça-
Ağa: ğınyordu ama güneş doğuncaya kadar 
- İyi ama paşam! Ben kızım maka- bir cevap alamıyordu. 

............ 
Orada lazımgelen emirleri verdi ve 

karısı Fatmayı aldıktan sonra bütün ar• 
kadaşlariyle Konyaya doğru yürüdü. 

Onu, Beyşehri halkı bir iki konak ile-. 
riye kadar teşyi etmişlerdi. 

Katırcıoğlu Konyaya ginniştı. Ka 
raıruın Beylerbeyi olmakla .satahiyet ve 
idare sahası genişlemişti. Konyada bir 
hafta kaldı, Konyanın ve civarının ıs. 

Üzüm Hasan, öne geçti, yolda bir ta
kım düşüncelere dalıp, mırıldanarak, 
kendi kendine el, kol işareti yapıp, K.a
lırcıoğlunun davet edildiği nğanın evine 
vardılar. 

mında olan İnciyi, senin gibi bir kah
ramanın adamına nikahlarkeıı tertip dü-*** zen almalıyım! 

- Hoş geldin üzüın dayı! Sakalın - Ne gibi? 

Sabah olmuştu. Katırcıoğlu, güneş lahatına çalıştı, kendi gezerek, kendisl 
bir mızrak boyu yükseldikten sonra kal- gorerek uğraştı. Emirler \•erdi ve yap.. 
kabildi. Götlerinl oğuşturup şu emri tardı. Ve haftanın sonunda Dağlardelisi· 

üztim salıkımına benziyor ya! Geç olur - Mesela çchizlik birşeyler lıazırla- verdi: oğlunun bir gece el oğuşturup: 
bakalım! Ne haber? Gel yanıma baka- malıyım! - Geç kaLnışız. Sıcağa kalacağız! Ça- - Paşam! Şu iş ne olacak? Göndere.. 

lıın... 1 - İstemez! 
Diye Katırcıoğlu üzüm Hasanı yanı- - İstemez olmaz, o benim ağalık şa-

na oturttu. Hemen mevzua girdi: nıma yakışmaz, hem size de yakışmaz, 

ğırın bana Uzüm Hasanı, memleketin liın mi? 
kadısını, İnci kızı, Dağlardelisioğlunu! Diye lncisinin alınmasını isteyince: 
Yarım saat içinde hepsi hazır olınuş- - Tamam! İyi ki hatırlattın! Yoksa 

- Bana baksan a! HAsan ağa! Senin ıbirkaç gün müsaade edin ... 
ölen kardeşinden dul kalmış genç bir - Biz yann gidiyoruz ..• 

lar ve Katırcıoğlu gözünün önünde ni- bu telaş arasında unutuyordum ... 
ı kıydırmq. ü~Um Hasan ai:ava de- - BlTMEDl -



Sahife tJ 

Topların gürlediği memlekette Kaplan· arayan adam 

Bugü 
harp 

o • o 

nıan emın mu ~ ı 
kü Japon 
faciasını 

ve Cin kadınları 
' 

nasıl karşılıyor 
-------------zmm------------~----Pekinde çok heyecanlı bir gece 
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Karanlıkta 
elme • 

ın 

kap~anın 
be· iyor uk 

Biz heyecan içindeydik ... Birden tavusların sesleri 
·boğuklaştı.. Maymunların çığlıkları korkunçlaştı 

---------------------------------------
cGizli Kanun» adlı bir ihtilal filmi ay- Kaplan ağır ağır yaklaşıyordu 

larca Nankinde tasavvurun fevkinde bir 
muvallakıyet kazandı. Bir Çin prodük
•iyonu olan bu film Santral Mo!lyon Pik
t:ir tarafından realize edilmiştir. 

Şimdi artık manzara değişmişti .• 
Kamışların, palmiyelerin, muz 

nğaçlarmm sıralandığı yolJardan 
rüzgar gibi geçiyorduk .. 

Ağaçlar gittikçe sıklaşıyor, hc.-
vanın sıcaklığı ağırlaşıyordu .. 

Bir ~l dönemecinde prens oto
mobili dur.lurdu .. 

- Solumuzdaki, dı;-di, Pinjor rr.
tosudur .. Biz oraya gidiyoruz .. Sa
ğımızda gördüğünüz bütün bu ge
niş ] ısım Cengeldir .. 

General kendini tutamad~n tas
rih etti : 

- Kaplan ve Leopar Cengeli .. 

, *** Pinjor şatosu adeta bir saraydı. 
Şatonun av pavyonu Mongol stilin
de inşa edilmiş ... Merdiven vari ye
di kat taraçanın yedisi de çiçeklerle. 

senaryosu Çinin yeşilliklerle örtülü .. Bunların ora~ın
eski ~imendif erler müste- da havuzlar ve havuzlann fıski
şarı Şang - 1'aof a:ı taralın- yelerinden fışkıran sular manzara
dan hazL•lanmı{:tır. Film nm sihrini tarnm:nlıyor .. 
milli ihtilal ordusunun Odalarımız tıpkı vahşi hayvan 
Kanton ve Vu;:a:ıg üzerine kafeslerine benziyor .. Duvarları ki-

Bir Çin ihtillil ileri hareketini gösteriyor. reçlenmi~ dört köşe bir hücre .. Tek 
Her tarafta harp; Şimali Çinde Japon cSöy]emcğe lüzum yok. bu devrede rine gidelim ve ekserisi San Fransisko- penceresi demir parmaklıkla örülii. 

ve Çin fırkaları boğazlaşıyorlar. Yer yer bUtün derslerimiz münhasıran Japon- 1 da yapılmış tayyörlerle giyinmiş olan Şatoda av hazırlığı hararetle de
toplar gürlüyor ve hasta bakıcı kndın- cadır. 1 ve gözlerinde gözlükler taşıyan bu genç vam ediyor .. Ye biz, daha doğrusu 
Jar binlerle sayılan yaralıların üzerine cSonra garp kültürü gelir. &nebi kadınlara bakalım. (Mogaların üçle iki- Floryan bir an evvel Cengele gir-
eğiliyorlar. Bugünkü Japon ve Çin dillerini ve mecburi olarak İngilizceyi 1 si gö'zlüklüdür.) menin sabırsızlığı içinde kaynıyor .• 
kadını bir zrunanki kadınlara ne yüz- öğreniriz. Avrupa edebiyatlarını ve Kılıkları koyu renklidir, zira öğle Prensi, taraçaların birinde otu-
~cn benz.iyor? Bu incelikli ve veskalı ayni zamanda musikiyi tahsil ederiz.> vakti olup memurların çıkış saatidir. Di- rur bulduk .. Başı sarıklı bir uşak bo-
reportajda binlerce yıllık ananelerin As- TEZATLAR ğerleri arasında gözünüze ilişecek spor- yunforımıza sarı çiçekten yapılmış 
ya ülkelerinde en yeni asrilik fütuhatly- Yolda, plajlarda eski ve yeni Japon- cu tavırlı şu Moga cO-Haru-San> ta- uzun birer tesbih geçirdi .. 
le nasıl birle§tiğini göreceksiniz. yanın böylece birbiri üzerinde yer al- rafından kendisi için satın alınmış olan Maharaca Kumar, yerinden güç-

••• ması tuhaf censtantane> ler yaratır. tayyarenin makinesini idare edecektir lükle kalkarak : Hiıldistcmda Odaypor mihracesiniıı sarayı • 
O akşam evimde bulunan dostlardan Tıpkı bir Parisli veya bir Nevyorklu bu akşam. O bir ithalat firmasının bü- - Haydi, dedi, ye.:X,,ek yeyelim.. General : - Kaplan pek yakınlarda dedi·• 

• blrl haykırdı: cAa, doğrusu bu hiç te kadın gibi tayyör giymiş genç bir me- rolarında çalışıyor. Yüzüyor, sigara içi- Generalın kulağına eğilerek sor- - Kaplanın işi ve kaplanın pen- Bakalım nereden çıkacak .. 
, inanılacak şey değil!> mur kadın metroya dalıyor. Şimdi onun yor ve üç dil konuşuyor. Hakiki bir dum : çesinin izi •. Dedi. Bizim motörün se- Yapraklar kımıldamadı.. Dallr~ 

- Ne var, ne olmuş? yanında işte bir balıkçı kadın ki pa- cMoga, dır ve evli değildir. - Prens yarala mı ~ sini işitmiş olacak ki avını tamamen çıtırdamadı .. Fakat bütün Cenge 
Bana o günkü bir gazeteyi uzattı. üze- muklu bir elbise glyrni§tir. üzerinde ' ' - Bilmiyor musunuz, dedi .. Bü- parçalayıp yemeğe vakit bulama- susmağa mecbur eden kaplanın h~ .. 

ERKEKLER1N UÇ MtSLl KADIN l k k kı l dak. dı'" rinde iri harflerle §U okunuyordu: oldukra garbı andıran bir tabliye var. yük. bir kaza geçirdi.. Bir kap an dan uzaklaşmış.. Maamafih pe ki aten ya n arımız ı mevcu .. 
, BULUNAN MEMLEKETTE KOCA d k B .... ,,. 

«Japonlar Vang-Pingi bombardıman Fakat bac:ına bağladığı mendilin etrafın- avında bir kaza kur~unu bacağını uzaklarda . olmasa gerek. Kaplan yetini görmeden eeziyo; u .. l.11"'. 
s NASIL BULUNUR? d etl 

• ediyorlar.> da hasırdan tipik Japon b~lığını muha- kopardı •. Şimdi ayağının biri takma- ele geçirdiği avı kolay kolay bırak- hava onun korkunç meı:cu ıy 
Fakat üzerinde sabırsızlıkla bir nu-

Tesadüfe bakınız ki biz de Çin - Japon fauı etmiştir. dır.. mak istemez.. Her halde o buraya ile ağırlaşmıştı sanki.. . t 
mara aradığı şu gül renkli küçük ga- Öyl h ld b f zcl b. bır . bidisesinden bahsediyorduk. Sonra Spor mayolar giymiş olan modem yü- - e olduğu a e yine i- tekrar gelecektir .• Şu ağaçlardan bi- Birden arka tara ımı a ır ·.ı 
zeteyi satın almak için neden gözler- he he k h duY •yni tarihli bir küçük haberi de bana zücü kızların yanında plaj kumları üze- zimle ra r geliyor.. rinin üzerinde kendimize bir ta- arkasına iki boğu omurtu . 

• den gizleniyor? k' tt•" Pterdi. Şunları okudum: cKar altın- rinde eski kakemonoların, yani ahşnp - Tabii.. Kendisi büyük bir sport- rassut yeri hazırlarız.. duk.. Bunu ot hışırtıları ta ıp e • 
Acaba at koşuları bahsi mütekabili k b · J<ıı da bir çiftlik.> • dmparatorun sarayın- köhne mahallelerin ahalisine tıpkı tıp- men .. dir .. At üstünde mü emmel Kaplan muhakkak buraya gelir. Pat diye yere düşen ir cisıın •• b"f 

veya piyango ile kumar mı oynuyor? ba d 1 K "k p b k k B 1 1 
da şu mevzu üzerinde bir şiir müsaba- kına benzeyen Japon kadınları da fe- ya n omuzu av ar.. rı et ve o- Onu görürüz .• Ve eğer yakalama- lın ve kısa ir ö sürü .• oşa an • 

Hayır! O sadece koca kuman oynuyor. 1 k h. d C" __ B" et\ 
kası tertip edilmiştir. Kırk bir bin dört rah ferah geziniyorlar. Bunların başla- o oyunlarında · ço ma ır ir .. ı:.8a- ğa değerse sonra da tuzak kurarız. hayat gibi kısa bir soluma.. ır 

d Diğer bütün kadınlar gibi o da cNaka- p ·ıı· f yilz doksan sekiz namzet müsabakaya rında muazzam başlıklar, üzerlerin e sen olo bizim mı ı oyunumuzdur. Teklif ena değildi.. Uşaklar. nm çıkışı ne kadar belli.. , ,., 
d hodo-, ya beş dolar vermiştir. Nakaho- ..A.....A...J,. b kı !'" . yaz.ılml§lardır.> Dostum devam etti: işlenmiş ipek kimonolar ve bellerin e 14 H w ağaçlardan irinin dalları arasına Yerimizden mıldamıyoruı. "· 
il do Avrupada olsa izdivaç acentesi de- C l d v 'd' k k d l l ird N f b 1 1 rll ... - ttiraf ediniz ki Japonyanın Çinde üzerine çirekler "·e kelebekler. serp - enge e ogru gı ıyoruz artı •.. kalın ve uru al ar yer eşt' iler. nu~amıyoruz.. e es i e a mıyo .... 

, nilecek olan ilfilıi bir vasıtadır ve Ja- O k b · k ır.•" gi~~ği harekAt kabilinden askeri «ted- miş geniş obiler var. stü açı iıyü otomobilimiz Bunların üzerine kaba döşekler En ufak bir hareket hepimiz • 
birlen almak üzere olan bir memleketin MEM.LEKETtN tSTlKBALl OLAN ponyada.j1ızır gibi imdada yetişir. (Ja- tepeler a§ıyor, kurumu§ nehir yatak- serdiler .• Etrafını yapraklı dallarla felaket olacak.. .,, 

ARARLAR pon parası yendir, fakat yalnız resmi 1 d · 'b' · d 1 D k · F d d 1 k J111" ayni zamanda bu derece ş8irane bir mil- «MISS ILKB • ann an geçıyor.. duvar gı ı çevır i er.. ört işinın acia önümüz e eği , ar n ""'(C' 

sabakayı heyecanla takip etmesi hayret _ Dünyanın bütün memleketlerinde h~~plarda kullanılır. Bütün ~ ~~ ~~ama~~a.. sarıklı bir uşak~ ~lin- ~~hlikeeiz ve rahat otura~ak ~~n~z da oldu .. Fakat ne oldu, bunu go 
verici bir hAdise görünebilir. kadın, içtimai mevkii ne olursa olsun, gilizce konuşan memu; dolar olara de eılahı, gozu etrafta ve kendısı te- on tarafını tarassut edebılecegı hır miyoruz.. 4 

_ Bu, dedim, ancak Japonyayı tanı- nüfuz sayımlarında aynen diğer hem- sap görür.) .. . tikte, tehlikeye karşı hazırol vaziyc- yer yaptılar.. Ormanı yine sessizlik sardı, ~r 
mıyanları hayrete dU§ürebilir. Eğer siz cinsleri gibi snyılır. Fakat Japonyada, N~k~Aodo her gun numaralarla do- tinde duruyor.. Hafif tertip bir kahvaltı ettikten biz, olduğumuz yerde, kapana kd9

1, 
de, benim gibi, orada yaşamış olsaydı- Bn. Haruko Katavamanın bana anlattı- lu hı~ il~v.e .ne~eder... Bu numaralar Bir köşeyi hızla döndük •. Kar- 9onra ağaca tırmandık ve yerleri- nlmış gibi bekliyoruz .. Burada a e 
oız, Japonyanın büfün tezatlar mem- ~ ·· bu ıamamiyle böyle değildir. kendilen ıçın bır koca bulunmuş olan şınııza bodur ağaçlı tık bir or- mize oturduk.. Cengelin elinde esir gibiyiz.. ıı• 

gına gore, 1 .. d. Eğ . . uma- f v 
leketi olduğunu bilecektiniz... Çünkü ott.da kaybolan nesle mensup moga arın esa~sı ır.. er 5~zıı:1 n man çıktı .• Motörün gürültüsünden Gece olmuştu.. Aradan bir saat geçti.. 8 fl' 

4 Tokyoda ilk dikkatime çarpan şey, kadınla yeni başlıyan nesil kadını ara- ranız orada ıse . vakıt .. geciktırmede~ bir geyik sürüsünün ağaçların ara- Yerlerimizden kımıldamamak, ses kuşları yavaş yavaş bağırtıl~rı 1'• 
betondan modem binaların yanında ah- sında, cOku-san> ile cMoga> arasında h.e~en Nakahohodoya muracaat etmelı- sından kaçışarak kaybolduğunu gör- çıkarmamak lazımdı.. başladılar •. Maymunların sesler• tt 
şap ve kAğıttan cılız .inşaatın da mev- bir fark gözetilir. sınız. . . . . . . . da dük •. Dalların içinde yüzlerce may- Ayaklarımız daha şimdiden uyuş- rar duyuldu .. Prens : eJİ·' 
cut oluşudur. Ayni :zamanda, delice cOku-san> arka oda kadını demektir. Ertesı gUnU ni§8nlanabilırsınız. Bu mun eıntarak haykırışıyorlar.. mağa başlamıştı.. - Kaplan artık uzaklaştı, d 
bir süratle uçan uıksilerin yanında at, Moga ise modem kızdır. büyük bir talihtir. Zira. Japon~ada er- Ağaçların arasında eayııız tavus Tavusların sesleri, çakalların ulu- Tehlike kalmadı.. .. 0~· imanların çektiği mini mini arabaların Oku-san artık kırk beşini geçirmiştir. kekler ~adınların ancak üçte b~ı ~~dar- kuşları dolaşıyor .. Floryan sevinci- malan, dallar arasındaki maymun- Ve cebinden çıkardığı gürnııŞ 
aıyrılışıôır. Moga yirmi ya§mdadır. En çok otuz d.ır. • Sıze bulunan erkek. te .hiç şuphe- ni saklamadan haykırdı : ların gürültüleri şimdi daha kuv- dükten keskin bir ses çıkarttı•:lı fe' 

cFakat Japon hayatının bu çifte man- beşinde... sız hır ~mobo> dur, .yanı hillyanızdan - Ooh .. Ne mükemmel bir hay- vetli ve korku11f; akislerle etrafı- Biraz sonra ellerinde elck.tr! 1'11' 
ıarasını bize en tam olarak ifşa eden Ja- Oku-san Japonca ve hazan biraz tn- geçen modern erkektir. vanat bahçesi.. mıza Y.ayılıyor.. nerleri ile ateş böcekleri gı~ırdiİ~ 
pon kadını olsa gerektir. gilizce bilir. Kendi evinde yaşar ve BU KADIN .MUVAFFAK OLDU General müdahale etti : Karanlık içinde ancak seçilebilen ranlıkta koşuşan uşakları go. ~ 

BUGÜNÜN VE BlR ZAMANIN bütün c.M.iss ilkbaharlar> ı, yani üni- Bu çift, iki.si bir arada, günde~ do- - Cengelde bağınlmaz ve yiik- k?planm . ~ikarmdan, ağa~n~ .. ~~- Oh.. Dapdaracık ~ahped~jıı' 
GENÇ KIZI: BN. TAKAMATA versite kayıtlarıııa malik oldukları için lar kazanacaktır. Bu beŞ doların bir sek ~esle konu~ul~az.. b~nde ser.~lı y~ta~ _ala geyıkın olu- den kur~ulmuşt'?:k •. Agacın ef(I' 

Tokyoda resmi bir silvare esnasında Japonyanın ilkbaharı sayılan bütün genç veya ikisi ailenin maişeti için hesap edi- . ~ı~den, sessız hır frenle otomo- sunden gozlerımızı ayır_m_ıyoruz ve de, ~?~ragı? h~nuz tamaı:ıe~tl1Jı· 
pek sevimli bir «sosyete> genç kızma kızları ihtiva eden cO-Haru-san> adlı lecektir. Geri kalanı şöylece taksime bılımız durdu.. . ?~un.. Ka~lanın gelmesını heyecan medıgı g~nış hır ~an ısl~klı~ı 0Jıı1' 
tesadüf etilin. Avrupalı kadınlarla Ja- milli listelerde onun ismi yoktur... uğrayacaktır: Çok pahalı olan kira için Pre~~, general ·".'e ~amaktakı ıçın~e heklıyoruz.. . Cengelın. polıs hafi!·esı 
pon kadınlarının birbirine karıştığı bu Ancak bu ikinci ~ımf kadınlardır ki bir dolar, elbiseler için bir dolar, bir ~şak ~ıl~l~~ının tet.ıkle_rıne ~~pıştı- Bır~en ~avusları~ seslen daha prens yen muayen~ eltı.. i • lı~~~ 
kabul resminde hayranlığımı uyandı- Japonyada sayılır, hıınaye ve teşvik gö- dolar da eğlence ve vergiler için... ~r .. Önumuzde, yeşıl a~aç ku~ele- çok yukseldı .. YYe boguklaş_tı .. M~y- - ~ap!an gelmış ... De~ ~eıojg. 
ran bir rahatlıkla elleri diz kapai','lna 1 rür... Bir defa evlendi mi, cMoga't muvaf- rı arasından pas renklı .?a~. bır yol mun!arın ~~ırışlar.ı~da bır tehlıke ?~un ızl~rı .. Fakat tehlıkeyı . J1ıl 
dayayarak yapılruı en ince Japon scla- MODERN KADINLAR: MOGALAR fak olmuş sayılır. uzanıyordu.. Bu yolun ustunde de acılıgı ve çıglıgı sezıhyordu .• Sonra ıçın eskı avına yaklaşmarn!Ş· b8•~" 
mından en Amerikalı şek-hende (el 51_ Japon kadınının gazetesi olan «O-Ha· Cumartesi günleri pilotluk yapacak, c_ansız bir ala ~~~i~ uzanmı! yatı- hepsi birden sustular.. • nunla .. be~aber giderken. b~r altt~ıı· 
kışına) geçiyordu. ru-San> Moga sınıfına mensup kadın- otomobille dolaşacak dört yaşında yüz- J. or .. Hayvanın olusu daha soguma- Orman, Cengel, vaheı ve kor- avı da oldurmekten kendını 

Mükemmelen temessül etmiş gibi gö- ların reklam ve istatistiklerini neşret- mesini bilecek olan 'iki de çocuğu ola- mıştı •. Kaba etinden büyük bir par- kunç bir sükfüe büründü.. mış.. RI~ , ,• 
ründü~ü bu iki it medeniyet hakkın- mektcdir. caktır ..• Mesut olacaktır... ça koparılmıştı.. Prens : -ARKASI YA , •• ••''cıı 

g . . ?C§ .. .• .. . . • • • • • • ı ı • • • • • • • • e • • • a. ı • ı • • ı • • • a • • • • • e a • • • • a e • a • • • • ı ı e e e • • • • a a ı ı ı, e ı e a ı ı ı ı ı • a • • e e a a ı ı ı ı ı ı ı • ı • • • ı • ı ı ı ı ı • ı ı • • ı ı ı ı ı a ı ı ı • ı ı ı ı ı • 1 ' -. bDt 
da onun fıkTını sormak tecessusunde Her Moganın hiç olmazsa bir tane üni- Ve hazan, bayra.m gunlcrınde, cO-Kı- rından, mesela . Tokyonun Honjo cSlu- ların kadın vücudu üzerinde yapılan en lcndiği borca genç kızın şahsı 

11 
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bulundum. versite diploması vardır. Bunlar şiın- ku-San> ın eski kimonosunu, büyük mundan:> (varoşundan) ister köylerden utanç verici ticarete ve en isyan ettirici da inzimam eder ... Kız hiç bir zaıntt ııi' 
- Tahsil ve terbiyemiz, dedi, çiftcdir. diden dört buçuk milyona yakındır. Bu annesi Madam Butterfly'nin kimonosu- gelsinler; fakir kızcağız.tar için ancak istismara sahne olduğunu asta unuta- borcu ödiyemiyecektir. Eğer alic~~ııl'V,.ı 

Bütün çocukluğumuz esnasında (on iki, miktarın yüzde kırkı husm:i otomobil- nu giyecektir. iki nevi esaret vardır: İplik fabrikası maz.. kimse tarafından borcu vcrılıP .,,ol' 
1 on üç yaşına kaöar) münhasıran bir Ja- lerini scvkü idare etmektedirler. Yüz.- KIZLARINI SATAN EBEVEYN esareti veya çayhane esareti... Gerce Yo~ivara. yani geyşalar ma- edilmcz.ac zavallı ebediyen ıflşııt jfl' 

pon kültürü alırız. .çay ikram etmek, de onu tayyare mekteplerinde pilot ve- Bu bahsettiğim~ genç kız ve kadın- Filhakika işsizler veya fakir köylü- hailesi son zamanlarda lağvedilmi§- muştur .. ömrü ya hastanede. ya~ 
buketler yapmak, gitara ve koto çal- ya pilot namzeclidir. Yüzde yetmişi lar bu dünyanın mesutları arasındadır- ler kızlarını fabrikalara veya mütevas- tir .. Fakat fuhuş devam etmektedir .. Da- tiharlar yanardağında bitecek~;·~; ~ 

, mak sanatını öğreniriz. Bu, tftbir doğ- poliglottur, yani ana dillerinden başka lnr. sıtlara satarlar.. Birincileri ya§8.mak ba iki üç ııene evveline kadar T omonide Oniverııiteli doııtum bana de bll çb' 
ru ise, ze'\ik sanatları ve adabı muaşeret hiç olmazsa İngilizce ile daha bir ya- Faknt Japonyada muazunn bir kısım için, ikincileri de toprak sahiplerine ana babaları tarafından satılmış on iki. - Bazı büyük fabrikalarda b't şe~' 
kısmıdır. Fakat bundan daha clddi ted- hancı dil , konuşmaktadır. Yüzde elli kızcağızlar ve genç kadınlar vardır ki karşı borçlarını ödemek için.. on üç yaşlarında kızlara tesadüf edile- cukların vaziyetini daha insani ~ 1111\it"' 
risat ta" vardır. Dilşüniinüz ki sayısı üçü muhteliI müesseselerde çalışmak- hem sefaletin, heµı de erkekler tarafın-! Bütün ııeyyahlar Japon şehirlerinin bilirdi.. Resmi olarak bunlar bar hade- le sokmak için azami .ne yapın~ ,,_.,,~~ 
binlerce olan Çin harflerini öğreniriz; tadır. Bu sonuncular arasında da yüz- dan yapılmış kanunların zavallı kurban-, zevk mahallelerini seve ııcve taııvir et- meııı gibi telakki edilir .. Fak at oraya künse yapılmıştır.. Bilirııiniz lu ııı~li' 
böylece Çin şflir ve filozoflarını oku:;~- de yinni sekizi devlet memurudur. !arıdırlar. . ~ mitlerdir .. ~akat bu yerlerin ıairane de- gelen erkekler ne aradıklarını pek iyi bizim başlıca endüstrimizdir .,·e / 
biliyoruz. · • ! Tokyonun Brodvayı olan Jinza Uz.e- Bunlar.ister bül'\ik sehir mıntakala- korları · ne oluna olsun, bir kadın bun- bilirler .. Mütevassıta kareı babanın yük- _ ~onu yedinci •ahifeJ# 
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Pek Ulat.. Eğer aldanmıyonamlçekl.. Paris halkının önünde senin iki 

lllutlaka çarpışacağız .. Çünkü kanım I defa alçak olduğunu bağırmaklığımı 
k.1namağa burnum harp kokulan al- j istemezsen hemen müdafaa vaziyetini 

BAST ARAfl 6 iNCi SAHiFEDE 1 sarfedilmiıtir.. Diğer sahalarda olduğu 
fabri'kalarına rekabet edecek derece- gibi burada da kadın ölüme karşı mÜ• 
de mükemmel iplik ve dokuma fab- cadelenin ilk safındadır .. 
rikalanmız vardır.. Bu fabrikaların ba- Pekinde bir nümune sıhhat istasyonu 
zılan it yapılan pansiyonlara benzer- tesis edi1miı ve bu cins bütün müessese
ler .• !Ki· kızlar orada yatar, kalkarlar. ler bundan ilham almışlardır .. Şimdi zi
lıışe edilirler.. Bir kütüphane, hazan da yaretçi hasta bakıcı kadınlar vardır ... 
bir ıtad bulurlar .. Orada tahsillerine baş- 1929 da bir milli ebe mektebi açılm11-
lıyabilir veya devam edebilirler.. 1 tır ve doğum evleri diplomalı kadın 

ll\ağa ba~ladı.. al.. 
- Demek dövÜ§CCeğİı: ha>.. Demek için içinde ıiddetli bir arzu 
- Bilmiyorum .. Fakat koşalun.. hüküm sürüyordu .. 
- Grev meydanında ne yapacağız}. Bu sırada idi ki Lüizon dediğimiz 
- Zanedersem Viyolettayı orada 

&Öreceğiz.. 
fahişe, ayaklarının burnuna basarak yu

kanya kalktı, Madlenin gelişini gördü .• 

Fahişe, istavroz çıkardı.. Çünkü koyu 
dindar bir katolikti.. Eli birden bire 

Şar) aap san kesildi.. Çıkarmak İ5-

lediği ısbraplı sesler boğazında tıkıldı. 
ICaJdı .. Bir kaç dakika sonra Pardayana 
d.. durdu .. Çünkü arkadan gelen ikinci kızı. 
onerek : 

- l~itiyor musunuz). Dedi.. Jan Forkutu görmüştü .. 
Şövalye titriyerek : - Oh 1.. l§te bu garip diye mırıldan-
- Evet!. dedi .. Şu gürültülerin mana- dı. Pardayan Madleni görmüş. Viyoletta 

llnı anlıyorum .. Hayabmda bir bç defa gözüne çarpmamı:jlt .• Daha doğrusu o. 

buna benzer gürültüler duydum.. Her Viyolettayı pek iyi tanıyamıyordu. Fakat 
defasında Parisin bir cinayet iflemek- titredi.. Zira Dangolem belki iki bin 
le meşgul olduğunu gördüm.. defa Viyolettayı ona tarif eylemişti .. 

- Bir cinayet bal .. Fakat Pardayan Onun altın renkli ea~larını. adeta mora 

lende benden gizlediğin fazla bir ma-ı l ~ bakar mavi rcnk]i gözlerini hayal meyal 
uınat var.. k h ı ı · · p d Ş 

C 1 k P d b
. 1ı:·· f"" tanı yaca a e ı;e mıştı.. ar ayan. ar-

cvap o ara ar ayan ır u ur sa-
vurdu.. Ve yürüyÜ§ süratini arttırdL. ~e. doğru hakta .. Saat .... ~"u .. ç.~lma~ üzere 

Acaba ne düııünüyordu) Neden kor- ıdı .• F avstaya verdıgı sozu yerıne ge
lı:ll}'ordu L Bildiği bir fCY yoktu .. Yal· tirmişti.. Bu arada Lüizonun : 
•ız Grev meydanına doiru kotuyordu. - Oh bu hakikaten garip .. Bu kız
F •vata ona burada randevu vermişti. cağızı ben tanıyorum .. Sözleri kulağına 
Bu esnada Viyolettanlft da adı geçmiş- gelince ona dönerek sordu : 
ti .•• 

Üstleri başlan toz içinde, alnından 
!erler boşanarak meydana çıkacak
ları sırada o civardan geçen bir ada
ın.ı aordular : 

- Ne oluyor} .• 
- Bilmiyor musun> .. Mel'un Forkut-

lan Dük de Gizin huzurunda ""P ya
kıyorlar .. 

- Onu tanıyor munun} .. Şu F orkutu 

tanıyorsun ha 1.. 

- Evet .. O çingene karuı ile beraber 
iki de iri yan herif bu kızla beraber Es-
peranı otelinde bulunuyorlardı.. Onlar 
buna Viyoletta diyorla<dı .. 

Pardayanın çehresi deği~ti... Büyiik 
bir matem vücudunu kapladL. Seri ha-

kışlarla etrafını gözden geçirdi .. Hemen 
yülcııek denecek bir sesle : 

Pardayan derin bir oh çekmekten 
nefsini menedemedi.. Çünkü hiç olmazsa 
Viyolett• olmadığını ıu suretle öğren• - Haydi bakalım, imkarısız olan 
tnişti., • bir İşe bqlıyalım .. Eğer ölmek alnımızın 

Ş&rl enditcli auallerle adamı bir kaç yazısı ise terefimizle müteD&Sip bir fC· 
defa daha i.ticvap eyledi .• Bütün al- kilde ölelim.. Dedi .. 

c Baba, ekseriyetle. onlan götürü ola- doktorlar tarafından idare edilmekte
rak satmqtsr .. Fabrika ona sekiz yüz dir .. 
veya bin yen vermiştir .. Küçük kızdan bu Çin kadınının hürriyete k~vuşması 
borcun edası için günddik kaza::cının pek hızlı olmuıtur .• Bugün Pekinde bir 
onda biri alıkonulur .. Mütebakisi ken- kadından bahsedildiği zaman artık evin
disine küçiik bir çeyizlik toplıyabile- den hiç çıkmıyan veya hayatında bir
cektir.. den faz!& erkek görecek olsa hemen 

Bizim memleketlerimizde olsa daha Seddi Çin arkasına atılan ürkek bir 
bebeklerle oynıyacak olan bu kızca- mahluk habr& gelmez .. 
ğız izdivaç yaşında nasıl olacakbr}.. Kırk sene evvel bir Çinli erkekle ka
Yüzlen:e dokuma tezgahını ihtiva eden dınm yemek yemek için ayni masada 
muazzam salonlarda bir genç kızın yir- oturduklarıl\I görmek imkansız gibi bir 
mi makinaya kad&r birden nezaret et- §Cydi .. Büyük kabul merasiminde kadın
tiğinl görmüşümdür .. Bu da. iplik fahri- la.r ayn bir dairede toplanır ve hiç bir 
kalarma mahsus ratıp sis içinde sekiz vesile ile erkeklerin toplanmış bulun· 
saat mütemadiyen.. duklan daireye giremezlerdi .• 

lmparatorlu'lc refahının ana İşçisi Fak.at bir zamanlar gelmi~tir.. On 
olan madam Krizantem, aizin. hafif üc.. sene evveline kadar asli zevceleriyle bir 
retleriniz.in ve mecburi randm.anınızın. lik.te sokağa çıkmıyan erkekler timdi 
sayesinde değil midir ki Japon P•· onları daimi olarak refakatlerine al· 
muklan dünyanın en ucuz pamukl&n ol&- maktadırl&r .. Bet sene İçinde, Çin kadını 
biliyorlar} fevkalade bir kurtuluşa nail olmuştur .. 

Her ş~yin birbirinden ııyırdığı bu iki Bungü avukat, doktor, ga;:eteci. dakti
millet, Çinliler ve Japonlar bir noktada lo. diıçi ve hatta polis bile olabilir .. 
benzeıirler .. Fakir sınıfların kadın ve ço- PEKiNDE BiR GECE 
cuklarının tabi olduklan ağır it bakımın- PelUne Japon askerlerinin girdiği ha-
dan.. berinin üzerimde yaptığı tesiri anla-

Çin iplik fabrilcalannda makina di- malı: için pembe hisarlı imparatorluk 
hine yerleştirilmiş bir sepete sık ınk. te-- ,ehrinin sihrini tanımı$ olmak lizıındır. 
aadüf edilir .. Bu sepette küçük bir ço- Burası Fayans taciriyle su t&11yışının ve 
cuk uyumakta ve ne gürültüye, ne de bütün küçük meslek sahiplerinin çığlık
yavaş yavaş kendi.sini kar gibi örten larının terennüm ettiği mazi şehridir .. 
beyaz toza aldırmaktadır.. Ya Pekinin bahçeleri .. Onların gece 

Bir gazeteci Çine eeyahatlerİ.nden rayihalan ... Eski ırka mensup bütün Çin-

dlk!an cevaplar, uılanlann Madlen. Lüizon Pardayanın sözlerini işitmi~ 
Jan adında iki kız olduğu mahiyetinde ve onun ~arle doğru yürüdüğünü ı;ör
ldi .• Bunun üzerine Dangolem bu acıklı müştü.. Fahişe Pardayanın Viyolettayı 

birinde beş seneden beri bir fabrikada liler gibi cülemadan> ve artist zengin 
çalışan on bir yaşında bir kızcağıza te- bir Çinlinin evinde geçirilmiş bir ge
sadüf ettiğini anlatmııbr ki pamuk lı:o. ceyi hala habrlıyorum .. Yemek nefia 
zalannı karıştırmak için günde bir f ... ank idi .. Muhavere bundan da nefis oldu. 
25 (yedi kuruş) kazanıyordu .. Mahir f.v sahibesi kıymetli iı;ıekten uzun enta
pannaklariyle ipliğin ucun,u ar~yor ve risiyle ornda bulunuyordu .. 

rnanzarayt görmemek için Grev mey- ._ . r. _ sevdiğini ve onu bulmaK i;ın LJtyeran' bunu bir iplik makina!'ttna veriyord1,.1.. r Tavırlarında taklit edilmez b!r ahenk 
fakat on bir ya~ındakı bu çocuğun el- olan bu mah!Ukun şahsında asırlarca 
leıi bir ihtiyar İcadın elleri gibi şişmi' sü~rcn derin ve ince bir medeniyetin 

danından uzaklqmaiı bile teklif eyle-
miıti .. Fakat Pardayan behemehal so
kulmak lazım geldiği noktasında ısrar 

oteline geldiğini ve onun uğruna öleceği
ni aklından geçirdi .. Lüizon hemen yıl-

ve mahvolmuştu.. çi.~ekleri seziliyordu .. 
etti .. 

Dirsel..leriyle halkı ite kaka kendile
rine yol açmağa çal11ıyor ve il<;rliyor-

l-.rdL. : 
Bu eırada bir kadın aesi işitildi: : 
- Bonjur mösyö lö Şövalyel Dedi .. 
Pardayan dikk•tle ıu boyalı yü:tlü ka' 

nya baktı .. 
- Küçüğüıiı; seni 

tüm acaba} Dedi .. 
nerede görmü,... 

- E,sperans otelini unuttunuz mu} .• 

r alcı çingeneyi görmeğe ı;ddiğiniz ge
cede bana iki altın venniııiniz.. Ben de 
~e adresimi •ermiştim .• 

- Lüizon 1 dedi .. 
- Ne güzel ismimi hatırladınıt .• 
Bunların görii§melerini müthiı bir 

gürültü ve alkıı tufanı kesti.. Çünkü 
Dük de Giz maiyetiyle birlikte Grev 
meydanına girmiş. evvelden hazırlanan 
Yerlerine doğru ilerliyorlardı:. 

Şöva1yc, fahi~enin ne.Zarlarında be
liren minnet ve tükran duygularından 
tnüteeısir olarak sordu : 

- Buraya ne yapmağa geldiniz?.. 

- Ne yapacağım, iş arıyorum .. 
- Dostun Rojo ne oldu} .. 
- Hep•i ile alakamı kestim .. Şöval-

Ye bakınızf..Oaraiaçlarının yan tarafla
rına bakınız .. 

dıtım sür' atiylc ahalinin arasınd,n ilcr
lemcğc ba,ladı .. 1 lerkcs hayret v~ kor-

ku içinde Şövalyeye yol verlyor~u .. , 
Pardayan Şarle dônere!c bağır~I : 

- Ne bakıyorsun} 
Dangolem Şövalyenin benzİQİn uç .. 

tuğunu dudaklarının titrediğini bıyık
larının dikildiğini görünce cevap verme

ğe muktedir olamadı.. Pardayan J an 

F orkut adiyle ölüme süruklenert km 

J aponyada olduğu 'ibi orada da ka~ Rivayete göre ipclC böcekJerini ye-
dın t~rakkiteri ç_ok sür'atli olmuştur .. tiştirmek- ~sulünü keşfeden efs;,,ne '1'.ra
Köy istasyonlarır\da hAIA ayaklan men- fiçeei 1 luang - Tiyi. İmparatoriçe Çö -
genede sıkılmaktan sakatlanmış ihtiyar Hiyl. büyii.k fÔ.İr kadınları. rneşhu~ ar
Çinli kadınlarına tew.düf edilebilirken. tialeri dil~ündüm .. !,lenmiş tahta fener
$anghay mağazalarının vitrinlerinde ler nalcıtlı tavanlarn peri . iltimalarını 
Avrupakari roplar taııyan zarif man- asıyorlardı .. Bir orkestra çok tatlı ve çok 
kenler görülebilir.. eski havıı.ları çalıy.ordu.. Bahçelerden 

Çin halkının kesafeti innanılmıyacak rüzg5rın oynattığı , dallartn htşırtısı ve 
derecededir ve buoa muadil olabilecek havuzların şekerli kokuları geliyordu. 
ancak ölüm nishetidir .. Az evveline ka~ Ay göğe sıyrıldı, ve bu uzun entarili 

Parmaüiyle göstererek ilive ettl: Buna dar c. yolda birden bire bir çoc\lk cese~ insanlar yelpazcl~ıini yavaş yavaş oy-
bak.. · dine tesadüf edilmesi gayri tabii olmı· nataralı: çiçeklerden. rakkaseler gibi 

1 Şarl da birden bire sarardL. Acı bir yan bir hadi•c. idi .. Şanghayda bir sene- ııüzel balıklardan konuşmağa başladı-
•es çıkardı .. Bu ses Gizin, F avstanın ve d •- ki d b 1 1 l c so1ta ar a u unan ceset erin ye.. ar .. 
orada hazır bulunanların hepsiı,Ün na- le.Unu otuz dört .bindir.. İşte Pekinden kalan son hatıram .. 
zarı dikkatini celbetti.. önde Şarl ark~- Çin memleketinde aağlığı koruma Daha çok zaman hükmü kalabilir mi} 
da Pardayan arslan gibi ileri atıldılar.. tertibatı almak için büyük bir gayret ELSA ABIMA T 

Patdayan kocaman kılıncını çck.mi,.ti ... 

Onu ucundan tutuyor, kabzasını tok
mak gibi kullanıyordu .. Şövalye sıçrıyor 

yol vermiycnlerin beynini patlatıyordu. 
k 1 •• d 

Önündekiler açılıyor, kor u ıçın • 
saia sola kaÇ111yorlardı;. Bağırmalar, 

çağırmalar, küfürle~ yükseliyor, ,Pardl\
yan hiç birine kulak verrİıiyerek ilerliyor

du .• Viyolettayı götüren a.Sk.erlerle Par• 
dayanın arasında bir boşluk h~sıl "ol

muştu .. Zavallı Viyoletıa gözleri önünde 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfiknall:ı Oteli 

Yeni temiz 

m~fruşat 
- Ne var).. Ahali kendinden 

miş 9apkaları
1

nı sallıY.o:. bağırıp, 
rıyordu.. ' 

geç- Madlenin yanan vilcudunu görünu. ne
çağı4 

ye uğradığını bilememiş aklı yç:rinden 

- Evet doğrul.. Onlar çırpındıkça 
bizimkilerin o derecede para keseleri 
düşüyo"r .. Bizimkiler bu akıam muazzam 
eğlenti yapmak fırsatını elde edecekler. 
l-lem size haber vereyim.. f.speran~ 
otelindeki hadiseden sonra bwmkiler 
aize kar ı sarıınlmaz bir sevgi beslemeğe 
ba7ladılar . 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

-~·laife1 

•• Posta Telgraf 
dürliiğiinden : 

ve Telefon mu· 

telefon Umumi telsiz 
almağa mahsus 

• 
neşrıyatını 

tesisat 
1 - 3222 Nu. lı telsiz kanununun 7 nci maddeainin A fıkra

aında yazılı umumi telsiz telefon nefriyatını almağa mahsus te
sisattan her mali sene için alınacak ücretler apğıdaki fıkralar
da gösterilmittir: 

A) Yalnız kulaklıkla dinleyebilen kristal dedektörlü lamba
sız ve hoparlöraüz ahizelerden 2 lira. 

B) Meskenlerden nüfusu on binden az olan yerlerde bet ve 
nüfusu on binden çok olan yerlerde on lira. 

C) Kara ve hava nakil vasıtaları ile liman dahilinde çalıtan 
deniz nakil •·asıtalarındaki tesisattan on lira. 

D) Liman haricinde çalıtan yolcu vapurlarının aalon veya gÜ· 
vertelerine mevzu tesisattan otuz lira. 

E) Nüfusu on binden az olan yerlerde umuma mahsus kah
vehane, çayhane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahaneler, 
gazino, sinema, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umu· 
mi salon ve bahçelerine mevzu tesisattan on lira. 

F) On ila yüz bin nüfuslu fehirlerde (E) fıkrasında sayılan 
umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf İçin yİr• 
mi, ikinci sınıf için ôn liradır. 

G) Yüz ila iki yüz elli bin nüfuslu tehirlerde (E) fıkrasında 
sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci ıınıf 
için otuz, ikinci sınıf için yirmi, üçüncü ıınıf için on lira. 

H) Nüfusu iki yüz elli binden fazla olan tehirlerde (E) fıkra
Gında sayılan umuma mahsus mahallere mevzu teaisattan birin· 
ci sınıf için elli, ikinci sınıf için otuz, üçüncü sınıf için yirmi . dör

düncü sınıf için on lira. 
1) Halkevleri, spor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfeller, has

taneler ve mektepler ile belediyelerin menafii umumiyeye ha

dim teıisatından bet lira. 
J) Spor kulüpleriyle askeri kulüp ve mahfellerden gayri ku

lüplere, bankalara ve telsiz alıcı satan müeaseıelere mevzu te
sisattan nüfusu on binden az ola.n yerlerde on, on ita yüz bin 
nüfuslu şehirlerde yirmi, yüz ila iki yüz elli bin nüfuslu ıJehirler· 
de otuz, iki yüz elli binden fazla nüfuslu tehirlerde elli lira. 

K) Yukarıdaki fıkralarda sözü ı;ıeçmiyen bilumum tesisattan 

on lira. 
2) Birinci maddedeki ücretler beher teıisattan yalnız bir ho

parlörü mevcut olduğuna göre tesbit edilmit olup bu tesisattaki 
hoparlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla ho
parlör için keza her sene yüzde yirmi bet nisbetinde fazla ücret 

alınır. 
3) Birinci maddenin E) fıkrasında sayılan umumi mahaller 

mahalli belediyelerce tasnif edilmemit ise birinci sınıf ücrete 

tabi tutulur. 
il HUSUSi TESiSAT 

4) Kanunun 7 nci maddesinin B fıkrasında yazılı abone olan· 
lar için matbuat, borsa gibi haberleri almağa yarayan hususi 
teGiıattan keza her mali aene için on ila yüz bin nüfualu tehir
lerde elli ve yüz binden ' yukarı nüfuslu fehirlerde yüz lira alı-
nır. 

Hl iL.AN REKLAM VE TRANSMiSYON 
5) P. T. T. idaresinin telsiz postalanndan biri vaaıtasiyle netr 

ettirilerek ilan ve reklamlardan afağıdaki cetvelde gösterildiği 
.- vcçhile ücret alını.r. . · · 

Gün . Ay •. Lira Kurut 
o 30 . 1 

3 
12 

' . o 25 
o 20 

1 o 15 
3 . o 10 

Bu ilan ve reklitmla.rdaki kelimeler telgraf kelimelerinin ta· 
dadındaki esaslara göre sayılır. Ve beher ilan ve reklamda .mev• 
cut kelime adedi be,ten az elliden fazla olamaz. 

6) P. T. T. id:ıreainin telsiz postalarından biri vaaıtasiyle ya
pılacak trasmisyonl:ırdan beher saat ve ~e~ri için 60 lira ,ücr~t 
alınır. Ancak ııerek devlet müeaseselerının gerek hususı mu· 
easeselerin yaptıracakları bu traamisyonlar için ~~dyo _ile tras
misyon yapılacak mevkiler arasında vücuda gettrıl~esı ':"ukte
zi netriyat devresiyle telefon devresinin P. T. T. ıdaresı tara
fından lüzum gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadar mü-

eueselere aittir. 
Aksi takdirde trasmisyon talepleri kabul edilmez. 
7) Bef ve altıncı maddelerdeki ilan reklam ve trasmisyonlaı 

için ahnacak ücretler devlet müeaaeıelerinden ve menafii umu• 
miyeye hadim müeueselerden üçte bir olarak alı~·~· ~: 1:· T, 
idaresinin ilin reklam ve traımisyonları ücrete tabı degıldır. 

• . \0--11~12~13 2763 (1495) 

Lüizon sözünü ikmale fırsat bulama
dı.. Daha dehşetli, daha acıklı bir gü-

Crev meydanında fırtınalar ko-

oynam1§, ölüm korku.su beynini dön

dürmeğe baolamıştı.. Bu esnada Parda~ 
yanın kasırga gibi kendine doğru deli

ce kotarak ilerlemekte olduğunu· ve ya
nında Şarlın bulunduğunu görmüştü .... 

Kollarını ona doiru uzatb .. Muhafızlar 
silahlarını kotUP gelenlere çevirdiler .. 

Meydanı öldürün. gebertin sesleri çın· 
!atıyordu .. Halk ve askerler Şarl ile Par

dayanı parça parça etmeğe çalı~yorlar
dı .. 

l:unirin en havadar yerinde ııe denize karşı fevkalade lôtif man
rtiltü 

Pardı .. 
r orkutlar görünmüıtü .. Madlen bat· 

ta geliyor. ·e trafı askerle aanlmıt bu
lunuyordu.. Bu askerler kızı parçala
ınalc istiyen ~ halkın hücumlarına kar~ı 

:Zorlukla durabiliyorlardı .. 
Şarl Dangoleın. Pardayandan bir 

kaç adıın geride duruyordu .. Forkutla· 
rın geldiği tarafa arkasını çevirmişti .. 
Cüzleri dük de Gize kartı ateş saçıyor
du. Elı kılıncının kabzasiyle oynıyor. de
lice fikirler beynine hücuın ediyordu .. 
~dirin üzerine fırlamak, Dük de Gizi 
Dokuzuncu Şarlın katili. Viyolettanın 
•ariki diye tahkir etmek ve ona şu ken
disine tapan halkın kar,ısında şöyle hay
karnıak istiyordu : 

- Dük. ıu meydanda benim düello
.. u kabul etmiftin 1.. O halde kılıncını 

Tam bu dakikada yİm>i. otuz kadar, 
korkunç adamlar ellerinde hançer or• 

taya atıldılar.. Bir çok kimseler yere 
yuvarlandılar .. Ahali kaçmağa başladı .. 

Ortalık bulandı ve yeni gelenler 
- Pardayan, Pardayan diye h•ğır-

dılar .. 

Şövalye 

mekte olan 

kendi adını çağırarak gel· 
fU imdatçılann kim olduk· 

tarını anlamaia çahşmadı.. Bu hırıız ve 
katil alayını Lüizon göndermi ti. Bun

ların önünden halk o kadar büyük bir 
korku içinde kaçıyordu ki harp meydan

larında bile böyle bir bozguna raat
lanmamıt denilmif olsa yeri vardır. Bun-

lar sanki bir cehennem alayı idilerM 

- Bit.-.li -

zaralı cok temis oe emniyetli yegane oteldir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eıaı No. 
c. 114 

Yeri 
Karfıyaka Alay bey 
Naldöken tramvay 
caddesi ada 30, par· 
sel 13 

No. su 
Eaki yeni Nev'i 

57/155 Ev ve dükkan 

Depozito 
T. L. 

350.-
A. 1134 izmir Birinci Karan

tina tramvay C. ada 
698, parsel 8 447 taj ev 650.-

lzahatı yukarıda yazılı emlakin bedelleri pqin veya taksitle ve 

5ACLIK·5DLUKLUK·EKOftDM1 
OEnEUİR 

KELVİNATOR iki defa d.-.ha u l9ledii;i 
halde aynı randöman elde edilen yeılne soiuk ha•~ dc!apll 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi · 
ARTHUR VETTER 

1ZM1R - Saman iıl:elesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ..... 
C. 114 No. lu gayri menkulün taksitleri %9.5 faize tabi olmak kay

diyle 27 /8/937 cuına (Ünü ıaat 11 d~ ihalesi yapılmak \Uere pa· ı-------·--------------------Tashı"h 1 Devlet Demiryollarmın ilanında ihale 
zarlıkla artırmaya konulmuftur. ı , 

istekli olanlann bizalannda yazılı depozitoyu ~e yatıra- tarihi 23 ağustos pazartesi olacak yerde 
rtık artınnaya ıirmeleri ilan olunur. 11, 21 2785 (1503) 10 ~ 1937 tarlhli gu.et<mizde 28 çılant,ttr. Tashih olunur . 



Sahife 8 

Fenni Gözlük için • 

HİLAL ECZANESİ 

Şık güneı, p!aj, ıpor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
ıerçevelerle kriılal canılar, her yerden çok ucuzdur .•• 

BELEDlYEDEN : Z 0 

1 - lki bin üç yÜz yirmi dört lira ayı 
be§ kurut bedeli keşifli Eşrefpaşa 3/4/39 tarihinde Zafer mekte-
mevkiinden Damlacık yokufu ağ- binden aldığım tahadetnameyi kay
zına kadar yapılacak fenni kanali- bettim .. Yenisini çıkaracağımdan es
zasyon 24/8/937 salı günü saat on kisinin kıymeti talmadığını ilan 
alhda açık eksiltme ile ihale edile- ederim.. • 
cektir .• Keşif ve şartnamesini gör- Adres : Al~ancak Tuz sokak No. 
mek üzere bat mühendisliğe iştirak 24/ A HURJYE .• 
için de yüz yetmit bet liralık mu- 2784 (1500) 
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir .• 

2 - lki bin sekiz yüz yirmi lira 
otuz be§ kuruş bedeli keşifli Eşref
paşada lhsaniye camii önünden 
baıhyarak Katip oğlunda Tire ka
pısı mevkimde nafıa ıösesinin hat
ladığı yere kadar kesme ve idi taş
lı döfeme yapılması 24/8/937 salı 
gunu aaat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir .. Keşif ve şart
namesini görmek üzere be.ş mühen
disliğe, ittirak için de 222 liralı!: mu
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat m<!ktubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir .• 

.......... ıc:ıa1m1 ... mııı .. ır:ıl 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HOR1~AÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden eonra 3,3() - 6 
Randcvü için telefon ediniz. 

TllEFON: 2946 3 - Beher metresi yüz elli ku
ruıtan bin bet yüz lira bedeli mu-
hammenle baş ki.tiplikteki ıartnrune İzmir ikinci lcra memurluğun-
veçhile yirmi dört telli keten iplikli dan : 
ve yetmİ§ milimetre kutrunda bin Borçlulardan Tango Lipovaç va
metre uzunluğunda hortum alına- risleri ve Nikola ve Aleksandr Li
caktır .. Açık eksiltme ile ihalesi 21 / povanç ile alak0 .dar şahıslar Fotini, 
9/937 salı günü saat on altıded:r. Merohi, Angelo, Aleksıındra ve 
lttirak için de yüz on üç liralık mu- Andar namı diğeri lrifili ve Hanci 
vakkat teminat makbuzu veya ban- Halil ağa zade Mehmet ve Özcniya 
ka teminat mektubu ile söylenen taraflarına : 
gün ve saatte encümene gelinir.. Kasta, Atanaş, Nikola ve Alek-

4 - Beher metre murabbaı on sandr, Lipovaçın emvali gayri men
liradan üç bin üç yüz yirmi altı li- kule ve ikrazat bankası Tür!: ano
ra doksan kuruş bedeli muhammen- mm tirketine olan 46500 Türk li
le 34 sayılı adanın 332,69 metre mu- rası borçlarınd:ın dolayı lzrnirde 
rabbaındaki 81 sayılı arsası baş l:i- Mersinli Burnava caddesinde kain 
tiplikteki farlname veçhile 24/8/ 9/11 numaralı Sabun ve tahan fab-
937 salı günü saat on altıda açık art- rikasının 96 sehim itibariyle borç
brma ile ihale edilecektir.. 1,ti- lulara ait 56 sehimi açık arttırma 
rak için iki yüz elli liralık mu- ile ve 2280 numaralı kanuna göre 
vakkat teminat makbuzu veya ban- satılığa çıkanlmı!tır .. Birin~i mü
ka teminat mektubu ile söylenen zayede 16/8/937 pazartesı saat 
gün ve saatte encümene gelinir.. on dört ve ikinci müzayede 31/8/ 

g....:..11-14-19(1483) 2755 937 salı günü saat 14 te İzmir 
Senelik kirası beş yüz elli lira ikinci İcra dairesinde 937 / 972 dos

bedeli muhammenli ikinci Kor- ya numarasiyle İcra olunacaktır .. 
donda yalı cadde;inde 1 ve 3 sayılı Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
depo ve yazıhanenin bir senelik ki- olmak üzere ilin olunur .. 
rasının açık arttırma ile ihalesi baş 2783 ( 1499) 
kitiplikteki §arlname veçhile 17 /-
8/937 salı gününe temdit edilmit- ,.K~ı!Jc";" &iaz, B~run .;;talık. 
tir.. İ§tirak için kırk iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söyle
nen günde ve saat on altıda encü

ları mütehassısı 

mene gelinir .. 
Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
2789 (1497) 

- 1 - Beher metre murabbaı beş 
yüz kuruttan 732 lira elli turu} 
bedeli muharnmenle 34 sayılı ada
nın yüz kırk altı buçuk metre mu
rabbamdaki 33 sayılı arsasının satışı M~ayenehane: Birinci Beyler 

-"t"ENrASIR 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorlan~· · .__ 
~~ 
~~~ 

"'-~ . /Jf)'H;;S~o:.'>~, 

; ' • • " .. ı. •• ;- . 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamuliitı tercih ediniz 

~rır.1.rı~ SATIŞ YERLERi ~}(,P/3J» 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
8amıııı-..ı:::ıımmcz::ı:==:ıımm~----a:J11--=Bmıı--. 

Bütün ıztırapların panzehiri 

iP N GR • 
1 

w 

CL7/////////J-'T/LZ!r.TLY L/7.4Z77'"~77,47"/":;/7/q.T/ LZ7.Z'JIJZJ 
En küçük bir kırıklık korudugunuz gibi dif, baf, 

anında bir kate Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron - etmit olursunuz. 
fit ve emsali hastalıklardan Günde iki kafe alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
XZ7/.&. r:c.ı;rzzL/Z/JZCLL; 

C. H. P. llyönkurulundan : 
Eksiltmeye konulan if 

Ketif bedeli 
Eksiltme usulü 
Bu ife ait plan, izahat ve di

Menemende Kubilay anıtının et
rafında yapılacak çiçek parteri, 
anıt etrafında bot bırakılan saha
da yapılacak çim parteri ve tet
cirdir. 
4687 lira 55 kuruttur. 
it açık eksiltmeye konulmuttur. 

ğer evrakın nerede görüleceği: Bu ife ait keşifname, plan, planın 
izahnamesi, eksiltme fartnameıi, 
Bayındırlık itleri genel tartname
si, mukavele projesi, C. H. P. U
yönkurul yazı dairesinde İstekli
lerin serbest tetkikine konulmuf
tur. ba§katiplikteki şartname veçhile No: 36 Telefon 2310 

27 /8/937 cı:ma günü saat on al- Ek~iltmenin yapılacağı yer, 
tıda açıl. arttırma ile ihale edilecek- Evi: Göztepe tramvay cadde- tarih, gün, saati : 
tir .. iştirak için elli beş liralık mu- si 992. Telefon: 3668 Eksiltme 21/8/937 tarihine raat-
vakkat teminat makbuzu ile söyle- 1-26 (481) lıyan cumartesi günü saat 16 da 
nen gün ve saatte encümene geli· lzmirde C. H. P. İlyönkurulunda 
nir.. ki ıartname ve~bil&27 /8/937 cu- yapılacak ve ayni gün ihale icra 

2 - Senelik kirası yirmi beş lira ma günü saat on altıda açık arttır- olunacaktır. 
bedeli muhammenle Karııyakada ma ile ihale edilecektir.. Muvakkat teminat nedir : 351 lira 59 kuru,tur. 
Soğuklruyu tramvay caddesinde İştirak için dört iralık muvakkat İsteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C. H. P. 
127 numaralı dükkanın önündeki teminat makbuzu ile söylenen gün yazı dairesinde görüp tetkik etmeleri ve gününde komisyonda ba-
altmış metre murabbaı yol fazlası- ve saatte encümene gelinir.. · zır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilin olunur. 
nin bir senelik kirası başkitiplil;te- 12- 14-17 ~ 21 (1496) 2790 "' 11, 14, 17, 20 2775 (1505) ~ .... -

LE = , ________________________ .. 
Umum Pamuk 

Nazarı 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
, 

Pestemalcılar, Evren sokak No. 3/1 
Singer dikif makinalan kumpanyası karfısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR -lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - 3222 ıayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 1937 tarihinde mer'i· 
yete girmifti. Bundan ıonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu ka· 
nunun muvakkat maddesi mucihince 1 Ağustos 1937 de mevcut 
telsiz tesisatı ve radyo sahipleri Ağustos 937 içinde ruhsatnaıne 
almağa mecburdur. Bu ruhsatnameler P.T.T. merkezlerinden alı• 
nacak 15 kurutluk damga puluna tabi matbu beyannameler mu· 
kabilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kurutluk damga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin lcra Vekilleri Heyetin· 
ce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca netredilecektir. Bu 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgah· 
!ardan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden atağı olan 
yerlerde senede beş lira alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden 
alınacak ücretler için ayrıca gazetelerle nefredilecek tarifeye 
veya P. T. T. merkezlerine müracaat etmek icap eder. 

937 mali senesine ait ücretlerin eylul 937 nihayetine kadar 
P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi 15.zım gelir. Eylul sonuna ka· 
dar verilmiyen ücretler % 20 fazlasiyle tahsil ve tetrinievvel ni
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on bet günlük 
bir müddet verilir Bu on bef gün içinde de borçlarını vermiyen· 
!erin ruhsatnameleri İptal ve haklarında kanuni takibata teves· 
sül olunur. 

2 - Telsiz kanunu mer'iyete girdiği tarihten evvel tediye edil
mit olupta 937 mali senesine sari olan ücretler 937 senesi için alı· 
nacak ücretten mahsup edilecektir. 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi 
caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı tel
siz tesisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye ka· 
dar hapis cezası hükmolunı:r. Ve tesisat zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmak· 
sızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilir· 
se bir aydan altı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 lirayl\ 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ruhsat almaksızın yalnız 
alıcı tesisat veya cihazı vücude getirenler veya kullananlar hak
kında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur: 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda örfı 
idare mıntakalariylc her nevi askeri memnu mıntakalarda birin· 
ci fıkrada yazılı fiili ifliyenler hakkında 5 seneden 10 seneye ka· 
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili i•liyenler hakkın~~ 
l seneden 3 seneye kadar ağır hapis ve 3 üncü fıkrada yazılı fiılı 
itleyenler hakkında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 
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BISTOL 
BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyeniu en 111ki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reıile bütün Eğe halkına ken· 
diılni ıevdlrmiotir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok busuıiyetleriue lliveteP 
fiatlar mfithit ucuzdur. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her rekabet kabul et· 

1 
lun 
eıı.ı · 

•ı.ı 

••• 

s 
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Pulniol 

Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şii. 
V A W. F. il. Van Oer LıMlTET 

apuru cntası Zee & Co. Vapur acentası 
ROYALE NEERLANDAIS DEllfSCHE LEVANTE UNtE BİRiNCi KORDON REES 

KUMPANYASI HAMBURG BiNASI TEL. 2443 
RHEA vapuru 18 ajuato.ta An- «CHIOS• vapuru 16 temmuzda Lllerman Lines Ltd. 

~tra {Doğnı) Rotterdam, Amater- bekleniyor. Rotterdam, 1-lamb.rrg Ell.ERMAN UNES LTD. 
ıl.nı ve Hamburg limanları için yük ve Bremen limanlarına yük alacak- DRAGO vapuru 1 O ağ':'sto~~ 
'1acıı.ktır tır. Llverpool ve Svanııeadan gdıp yuk 

,.. • .. ,.:;,._~ l"ld «KONYA,. vapuru 7 ağustosta çıkaracaktır. 
l>.~IMJ:.UESvapuru Sey u e bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- LESBIAN vapuru 20 ağustosta 
~~· Anuterdam ve Ham- manlarından yük çıkaracaktır. Lon•ra, Hull ve Aı:ıversten geli!' 

Eski ve yeni öksürüklere, gö
ğüa hastalıklarına kartı, en em

~ limanlarma hareket edecek- AMERICAN EXPORT LINES yük çıkaracak ve aynı zamanda Lı-
.. The Export Steamship corporation verpool ve Glasgov için yük alacalc-

niyeti iliçtır .. 

Sinirol 
GANvMEDES vapuru 22 ey- «EXT A VIA» vapuru 7 ağustoM tır .• 
~ Burgu· Yama ve Köstence doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- ALGERIAN vapuru 15 c.ğustost., 

Sinir bubranlanmn ve ainir 
ağrılarının b&J ilicıdır .. 

liııı.nlan için yük alarak hareket timor limanları için yük alacaktır. gelip Londra ve Hull için yük ala-
tdecektir.. Pire Aktarması Seyri Seferler NOT : Vürut tarihleri, va- Petrol Nizam 

SVENSKA ORtENT UNIEN «EXCALIBUR» vapuru 30 tem- pur!arın iaim'eri ve navlun üc- 'ı 
BARDALAND motörii elyevm muzda Pireden Baston ve Newyork retlerinin değişikliklerinden me-
~da olup 12 ağustosta Rot- için hareket edecektir. tıuliyet kabul e lilmez. 

Saç dökülmesine, saç has
talıldanna kartı ilini ve fenni bir 1 
iliçtJY.. il 

~ amb lakandina «EXETER» vapuru 13 ağustosta 
h ., __ • H • .urc _ 't'e aktır v- Pireden Boston ve Newyork için ha-

mnanlan ıçm yük alac " reket edecektir. 
VUCtNGLAND motörü 23 ağua- SEYAHAT MUDDETI 

la.ta Rotterdam - Hamburg ve İl- Pire - Boston 16 gün 
~"YA limanlarına hareket ede- Pire - Newyork 18 gün 

tektir.. «GEORGES MABRO» vapuru 
CDYNtA motörü 2 eylulde Rot- 23 temmuzda lskenderiye ve Port Sa 
~ • Hamburg ve lskandinavya id limanlam;ıclan mal çıkaracak v~ 
~ hareket edecektir.. ayni gün f·:öetence Galatz :e lbrıul 
stRVICE MARITIME ROUMAlN limanlanna hareket edecektır. 

-', n • 16 w SERViCi MARITIM ROUMAIN 
~ JUUA vapuru agm- Bucarest 

la.ta Malta YC Manilya limanla- «DUROSTOR» vapuru 31 tem-
'-.. hareket edecektir.. muzda bekleniyor. Köstence. Suliıt'l , 

SUÇEA VA 't'Apuru 7 eyrulde Galatz ve Galatz aktarması Tuna li
lıf~ltıı. ve Marailyaya hareket ede- manian için yük alacakhr. 
tektir JOHSTON V ARREN LINES Lr<l. 

Y le.. ..::ı. kab l ed Livepool 
o U ve ,..... u er.. «JESSMORE» vapuru 1 ağustrı•-

···· ·· ····· •••·•·• ta bekleni,;-or. Liverpol ve Anv!"r5 
ilandaki hareket tarihleriyle nav- limanlarından yük çıkaracak ve Bu~-

lunlardaki deği§ilderden acenta me- gaz, Varna, Köstence. Sulina Galatı: 
'1lliyet kabul etmez... ve lbrail limanları için yük alacakl, r. 

Daha fazla tafsilat için ikinci DEN NORSKE MIDDELHA VS-
1\ LINGE OSLO 

ordonda FRATEU.I SPERCO BAALBEK .. .. 24 t 
\r ·1m « > motoru enı-
.apur acentalığına müracaat edı e- muzda bekleniyor. lskender; ~ e , 

•ı rica olunur.. ı Dunkerk ve Norvec limanları i.; in 
..., ~ON : 4142/4221/2663 yük ala;;J<J'r. _ 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden: 
1 - Bu ıene tuzlamızda huaule gelip azmaklarda ufak yığın 

haline getirilecek olan tuzlann vagonlara tahmil ve elevatörler 
Vaaıtaaiyle büyük yığın haline ifrağı ameliyesi bq kıaım itiba
riyle prtnamesiıie yazılı esular dairesinde ayn ayn münaka
Ya konmllflur. 

2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel beher to
nu 16 bnqtur. 

3 - llıale 16 Aiuatoa Pazarteai aaat 15 de tuzlada mütetck
lril komisyonca yapılacaktır. Taliplerin tartnameyi her gün 
l' uzladan "'J'a İzmir lnhiurlar Bat Müdürlüğü Levazım Şube
•İndea almalan münakuaya ittirak için de tesbit olunan gün
de Tuzlaya batTIJm1alan ilin olunur. .,, 5--?--11-13 2610 (1451) 

lzmir Erkek Lisesinden 
'*' -*il 

' 1 - Bu yıl yeniden alınacak öğrenci kaydına 20 a~ztoz cu-
lııa günü batlanacaktır. 

2 - Kayıt her gün 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
3 - Yazılacakların velileriyle beraber getirecekleri vesikaları 

ftınlardrı: 
A- Diploma, 
B - Hüviyet cüzdanı, 
C - Atı kağıdı, 
D - 6 Fotoğraf 
4 - Okulumuza devam eden öğrencilerin kayıtlannı yenileme 

iti 20 ağuıtoı cuma günü batlayacak ve cumartesi pazardan baş
ka. her gün ıaat 14 den 17 ye kadar yapılacaktır. 

5 - Geçen yıl pansiyonumuzda yatılı olanlar bu yıl da yatılı 
lcıı.lmak iıtiyorlarıa okul idaresine mektupla bildireceklerdir . 
.\lcai takdirde yerlerine başkalan alınacaktır. 
.., 12, 13 2786 (1501) -lzmir Erkek Lisesinden: 

Bu yıl liıe ve orta okullara alınacak parasız yatılı için n~ze! 
ka.ydma 16 ağustos pazartesi günü liıemizde ba,lanacak 28 ıncı 
tııınartesi günü saat 13 e kadar devam edecektir. 

Namzet kaydedilenlerin sınavları 2 eylul perfembe günü saat 
9 da yapılacaktır. 

Namzet kaydolunmak istiyenlerin getirecekleri vesikalar fUD• 
1-rdır: 

1 - Diploma ve tasdikname 
2 - Geçim durumunu gösteren kağıt 
3 - Sağlık raporu 
4 - Hüviyet cüzdani 
5 - Çalıtkanlık belgesi 
6 - 4 fotoğraf. . W • 

Çalıtkanlık geçim durumu 't'e sağlık belgelen ömegı okulu-
.!!tızdan alınacaktır. 11, 13 2787 (1502) 

lzmir Vilayeti Muhasebei 1-fusu
siye Müdürlüğünden: 
lledeli sabıkı ? 

seneliği 

Lira K. Yeri Cinsi 
3 00 Narlıdere eski mezarlık mevkiinde 4 dönüm tarla 
5 00 Emrezde 15 dönüm tarla 

ldarei Husuaiye akaratından olup yukanda yer ve cinsleri ya
~ılı bulunan tarla lar 3 ıcne müddetle kiraya verilmek üzere ye
lliden ve 15 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıfhr. 
~· Ş.artları öğrenmek iıtiyenle~in her gün ~uıuıi ~~aaeb~ Va
. •dat kalemine ve kirasına talıp olup pey ıurmek ıstiyenlerın de 
İlııı.le günü olan 26/8/937 perfembe günü saat 10 dan 12 ye ka
dıı.ı- depozito makbuzlariyle birlikte daimi encümene müracaat-
ı.;. ilin olunur. 2788 _ (1504) 

TURAN Fabril<aluı mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, baş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Ya!nıı toptın aa· 
hı! ar için hmirde Gaı:ı Bulvarında ~5 nu~arada um~~ acen• 
lelık Net'i Akyazılı ve J. C. Hemsıyc muracaat cdioııt. 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Posta Kut. a•"' Telefon e45& 

Bütün ÇCJİtleriy -
le kıymetli hediyeli 
satıfını bmir F ua -
rmda 

22 
numaralı pavyonda 

yapacağını timdi -
den ilan eder. Pa,,.. 
yonunıuzu mutla
ka ziyaret etmeğe 
hazırlanınız. 

······································································: . . . . • • • . 
• . . . 
• . . . . . 
• . . 
• . . 
• • . . 
• • . . 
• . . 
• . 
• • . . 

T2ze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

. 
• • • . . . . . . 
• . 
• . . . . . . . . . 

: .................................................................... . 

Sahife 9 

:········ • Daima Radyolin • •••••••••• 
• . 
~ Çünki o snin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 

~ paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışbr 
= ............................................. R .. .A .. o··v·o·i:·i-N ... . 

" 

Müstesna bir formülle ve 
h ami itina ile yapıldığı ve re
'mbet kabul etmez bir fiaUe 
>atıldığı için yurd.da ecnebl 
mamulltmın hakimiyetini. o... 
tadan kaldırmıııtır. Kazandı
ğ ı bu rağbet sebebiyle elde hiç 
atok bulundurmadığından da 
mütemadiyen taze ihzar olu
:ı:ı.rak piyasaya çıkanlır. 

Radyolin kullanınız; sade 
d' !erin.izi temi7.lemek, koru
ma k ve güzelleştirmek.le kal
mazsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Daima RADYOLiN 
MEYVA TUZU 

K 

En hoı meyn. tusudur. Jnlubuı def eder. Mide, bafrıak. 
karacigerdcn mütevellit rabatarılıklan önler. Hazmı kolayla9tınr. 

ıu,l[iliz Kaozuk ecıaoesi Beyoitu - lıtaobul 

Telefon 3882 

ZAFlYET 

KANSIZUK 

VEREM 

iSTiDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi ' 

iktidara 

FEVKALADE • 

EYi TESIRt 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

!zmir vilayeti defterdarlığından: 
Defterdarlıkta münhal bulunan muhtelif ücretli ve maatlı me

muriyetler için müracaat edenler meyanında orta m~ebi. ~e
zunlarının fazlalığı hasebiyle imtihan yapılması lakarrur ettigm
den memuriyet talebinde bulunan kimselerin imtihanlarının ic
ra edileceği 14/8/937 tarihinde sabahleyin 8,30 da Defterdarlık 
sicil kalemine müracaat etmeleri lüzunw ili.n olunur. 

2770 (1498) 



YENi ASIR 

Şanghay şehrini -. Japonlar .?.<. '\ yaktılar 
cillmsmmır:mll!!mi!lilllllllml:llllllllZE!llml ..... •• ... _. .... mil ......................... . 

b bardıman tayyareler· 
B r • 

ıre üzlerce yangın bo ......... as e z attı 

Bine ce ··ıü, 
Bu ok ç 

on binlerce 
iki • a 

vardır. şehrin yarısı 
zabitinin öldürülmesi 

alevler 
sebep 

içindedir. 
oldu 

Şanghny, 1 O (Radyo) - Çinliler Japon erkanıharbiyesine göre 
ve Japonlar arasında baş gösteren mevcudu 80 bin olan yirmi doku
hadiseler üzerine vaziyet çok va- zuncu ordu zayiat ve firar hadise
himdir .. Şangha) da otuz bin kadar leri dolayısiy)e şimdi 30 bin kişi
Japon tebaası mevcut olup bunla-

1 
den ibaret kalmıştır .. 

nn Japonyaya nakilleri kolay ol- HAFiF MOSADEMELER 
rnıyacnktır.. Şanghay, 9 (A.A) - Takung 

ÇinliJer Nanke yakınında Japon Paodan bildirildiğine göre Tsianda 
askerlerine taarruz etmislerdir.. Japon Ye Çin ileri karakolları ara-

ÇIN FIRKALARI TiYENÇiN sında Tiyençinin cenubi şarkisinde 
YAKININDA BULUNUYORLAR şimendifer hatt nda hafif müsade-

Tiyençin, 1 O (Radyo) - Bir çok meler olmuştur .. Çin müfrezeleri 
Çin fırkalarının Pekin Ye Tiycncin şimnl istikametinde geri çekilmek 
yakınında bulunmaları, merkez Cin mecburiyetinde kalmışlardır .. 
ordusunun şimal doğru yürüyüşün- Kalgandan bildirildiğine göre bir 
de devam etmesi ha"ebiyle Japon kaç bin kişilik bir Mogol ordusu 
crkanıharbiyesi artık Çinle bir harbı Prens T ehin kumandasında olarak 
içtinap kabul etmiyen bir emrivaki Habarın şimalinde tahasşüt etmek
wyrnaktadır.. Pekine bir çok yar- le ve Japonlar tarafından himaye 
<lımcı Japon kuvvetleri gönderil-: edil~ekte olan Sua Juanın şarkını. 
miştir. Bunlar bilhassa motörlü kuv-,tehdıt etmektedirler .• 
'\'etlerdir .. Ayni zamanda Pekin ha- Central Nevs Çin ajansına göre, 
yaJisinde faaliyette bulunan hava hükümet mahfcllerinde Şanghay
kuvvetleri fevkalade arttınlmışhr. da çıkan Japon g~zetesinin harbi
Tiyençin şehrini Çinlilerin her hangi ye nazırı general Noyingçin esir 
bir tecavüzlerine karşı müdafaa için edildiğini ve Uangının genç zabit-

hir etrafında tahkimat yapılmak- ler tarafından katledildiğine dair 
ıadır.. verdiği haberleri gülünç bulmakta 

ŞANGHA Y ŞEHRi BOYOK olduklarını bildirmektedir. 
BiR BOMBARDIMAN F ACl- ALMANYA VE ÇiN 
ASI GEÇiRDİ.. Berlin, 9 (A.A) - öğrenildi~ine 

Şanghay, 10 (Radyo) - Japon göre. Almanya mahafili Çinin Ber
'donanmasma mensup iki bahriye lindeki sefirine ortada dönen ve 
znbitinin Çinliler tarafından öldü- bazı Japon membaından tereşşüh 
rülmesi üzerine Japon ordu ku- eden haberler hilafına olarak Al
rnandanlığı fevkalade müthiş mu- manyanın Çini komÜniZ.me kar~ı 
kabeJe bilmisil tedbirleri almıştır... Almanya ile Japonya arasında 
Bu sabah Japon tayyare filoları münakit misaka davet etmek tasav- Çinli askerler cephede 
muazzam Şanghay şehrinin ufuk- vurunda olduğu bidirilmktedir. 
larmı motörlerinin yrrtı~ı gürültü- Malum olduğu veçhile Tokyoda- duğunu derhal öğrenmeoi lazımdır. Çinliler tayyare meydanı yakınında 
)eriyle sarmı~ bulunuyorlardı .. Şeh- ki resmi mahafil Japonyanın şimali Mahalli gazeteler Japonyanın bir takım siperler kazmışlar ve kum 
rin bilhcrJsa Çinlilerle meskun ma- Çindeki icraatının yegane hedefi vakit kazanmak ve vukuatın inki- torbaları ile barikatlar yapmı~]ar
hallatında halk büyük bir felaketle I Çini komünizme kariı Japonya ile şaflarını beklemek ve bu esnada dır .• 
karşılaşacağını hissetmişti.. Filha- mesai birliğinde bulunmağa celbet- §İmali Çindeki vaziyetini tarsin et- Beynelmilel imtiyazlı mıntaka-
kika bombardıman tayyareleri Cin mek olduğunu beyan etmi~lerdir. mele arzusuna kapıldığı takdirde al· dan kitle halinde muhaceret yeni-
evleri iizerine yüzlerce yangın bo"m- PEKiNDE BiR GEÇiT RESMi danacağını, çünkü Çin hükümeti- den başlamıştır .. 
baları savurmuşlardır .. Bir çok ma- Pekin, 9 (A.A) - Dün öğle vakit nin b<iyle bir vaziyetin devamuın ŞANGHA YDA JAPON 
halJerde birden yangınlar başlamış, Pekindeki 5000 kişiden mürekkep müsaade etmiyeceğini yazmakta- GEMILERL 
halk tasavvurun fevkinde bir pa- ve tanklarla ve bir çok kamyonlar- dırlar.. Şanghay, 1 O ( ö.R) - On iki Ja-
niğe düşmüştür .• Bombaların infi- la müsellah olan Japon kıt'atı şeh- Japonya sekiz temmuz tarihin- pon harp gemısı limanda bulun
Jaki ile yıkılan Buildinglerin enkazı rin başlıca sokaklarında bir geçit den sonra Hopei ve Çahar eyalet- maktadır .. 
nltında can veren binlerce insanın 
canhıraş feryatlan yükseliyordu .. 
Şanghay bir kaç sene evvelki faci
ada da bu kadar korkunç sahneler I ~~RiWl~~~~I 
tanımamıştı .. Binlerce kadın, erk,.k, 
çocuk ölmüş bin1en:e kişi yaralan
mışbr .. Şehir cehennemden bir man
zara nrzediyor .. Bu azametli şehrin 
belki yarısı harap olmuştur .. Bin
lerce ev, mağaza bomkJarın tevlit 
ettiği yangınlarla yanıyor.. F elfı
ket sahasının geni }emesine mani 
olmak için alınan fevkalade tahli
siye tedbirleri bir netice vermemiş
tir .. 

ŞEHRiN EN MUHTEŞEM 
CADDELERiNDE .. 

Şanghayın en fakir mahall !erin
den en muhtesem caddelerine ka
dar her yer tüyleri ürperten sahne
lerle doludur .. Caddelerde şaşkın 
bir !ıalde yandan yana koşuşan hal
kın oğzındnn : «Harp, harp» sesleri 
yükseiyor .. Ve şimdi her zamandan 

deki vaziyeti daha ziyade vahim- ret olduğu tahmin edilmektedir .. 
}eşmesine ihtimal verilmemektedir. Bu kuvvetlerin ilk hatları Nank<>" 

ÇlNDE SON V AZiYET.. va kadar ilerlemiştir .. 
Tokyo, IO (A.A) - Hopeide Ja- Hankuyu terkeden Japon kon· 

pon ordularının ilk hatlan Yung - solosu Şanghaya gelmiştir .. Han• 
Timg - Ho nehri uzunluğunca Liu- kuda yalnız Japon konsoloshant
Ku - Saodan itibaren büyük ka- sinin bir kaç memuru kalmıştır .. 
nalın üstünde Tiyençinin 25 kilo- Japon bahriye mülazimi lsa0 

metre cenubi garbisinde kain Bi- Oyama üniformasını geymi_ş oldı.ı• 
raca kadar uzanmaktadır.. ğu halde dokuz ağustosta saat o~ 

1 
Ayni askeri harekat sahasında yedide otomobille Şanghayd~ 

Çin ordularının hatları Tiyençinin beynelmilel imtiyaz mıntakasında1' 
32 kilometre cenubi garbisinde ka- geçerken bu mıntakada asayişi te' 
in T sinfhaydan itibaren Pekin- Pa- min etmeğe memur olan bir kaç :ın~· 
otigfu şimendifer hattı üzerinde ve hafızın taarruzuna uğramıştır .• Çıtı 
Pekin şehrine altmış kilometrelik muhafızları mülazim lsao OyaJJ18" 

bir mesafede bulunan Sohsiene ka- nm üzerine tüfenk ve mitralyöı.1' 
dar uzanmaktadır.. ateş etmi§lerdir .. Bir kaç yerindeJI 

Çaharda Çin kuvvetlerinin mik- yaralanan zabit düşüp ölmüştür. 
darı artmıştır .• Dokuz ağustosta bu Japon bahriyesine mensup ol81' 
kuvvetlerin beş piyade fırkası ve şoförün akibeti hakkında habtt 
iki buçuk süvari fırkasından iba- alınamamıştır .. 
~~~......-.~--~~~~~~~~~----~~~~~~~~~ 

lngiltere protesto etti 

Molton vapurunun ser
best bırakılması istendi 

· Bir lngiliz gemisi 
Lonc.lra, 10 (A.A) - İyi haber alan hitle bir doktor ve bir hastabakıcı ''9~ 

rnahfeller İngiltere hükumetinin Fran- dı. Vapur mültecile.ri almak tize.re git 
koya yeni bir notn göndererek Molton mekte idi. iP 
yük vapurunun serbest bırakılmasını \'C Moltonun serbest bırakı1mnsı iç • 
zarar ve 7jyan verilmesini istemiş oldu- gönderilen ilk notaya Salamanka rıııı 
ğunu bildirmektedirler. kamatı geçen cuma günü cevap verı1, 
Moltomın 14 temmuzda İspanya kara tir. Notada sadece vapurun ne sure 92 

sularında Santanderdc Almirante Cer- müsadere edildiği anlatılmakta ~e 
vera kruvazörü tarafından tevkif edil- kişiden ibaret olan mürettebatının }(Y 

diği hatırlardadır. Vapurda kontrol ı.ıllara karşı sempati beslediklerinin rıı" 
bi.irosuna mensup İrlandalı bir müşa- lı'.im olduğu ilave edilmektedir. ~ 

Bir mukabele bil misil 

Almanlar Taymis muha
birini hudut harici ediyot 

ziyade Çin halkı felaketinin intika- B dı.ploması· bıQOr 
mını almak için Japonlara diş bile- Ut 
yor .. Altmış bin Çinli yersiz kalmış- Londra, ı O (A.A) _ Press As- birin 

hadise oldu 
hah'' ikame edilmesi mevzuu 

1 

tır .. Kızılhaç kollan felaketzedele- Çin muhacirleri istlaya uğrayan memleketlerinı terkediyOTlcr. sociation, Alman makamatının yüz I 
r;n yardımınn koşmuşlardır .. F~la-,1 resmi yapmışlar ve sivil ahali tara-,lerinde İşgal etmiş olduğu yerleri JAPON HARBiYE NAZI- Alman gazetecinin hudut harici 

0 a;.~z.. cJılll 
ketin hakiki genişliği bir iki günden fından alkışlanmışlardır.. iade etmeği kabul ettiği takdirde RININ SöZLERL _..ı·1m . • t t k .. T ıger taraftan ayni1 rn;vz~1'İI evvel anlaşılamıyacaktır.. ittihaz edilmiş olan ihtiyat ted- ,sulhun akdi mümkün olur .. Bunlar Tokyo, 1 O (Ö.R) - Diyet rnec- euı csını p~odes oBeelt~ k".1~e ı- bahseden Nevs Chronic e oıyo •Ji$ 

JAPON KABINESiNiN FEV- birleri Japonların endişe içinde ol- Çinin dermeyan edeceği asgari şart- )isinde beyanatta bulunan Japon mes. ~azetcsın en r ı e ı şmu: - «Times gazetesinin JııgJ ~i 
KALADE TOPLANTISI.. duklarını gösteriyordu .. Çinli ahali lardır.. harbiye nazırı Çindeki vaziyetin ha~ırı bay. No~n Esbutu .~~r~ matbuat aleminde hususi bir Jl1e" 
Tokyo, f O (Radyo) - iki Japon mahsus bir husumet eseri olarak ev- Çin mahafili ihtilafın muslihane çok vahim olduğunu söylemiştir.. ~gı!'?asını ıstemege karar verdıgını işgal etmekte olduğunda kat'i:~ 

zabitinin Şanghayda katfi hadisesi !erinde kalmıslardır.. ve seri bir surette hal ve tesviye edil- Berlin, 1 O (A.A) - Çin maliye hıldırıyor.. tep< " ,,en şüphe yoktur.. Tim es gaze ı' 
üzerine Japon kabinesi fevkala- JAPON FlLOSU ŞANGHA YDA mesine ihtimal vermemektedir ...• nazırı doktor Kung bu sabah buraya Londra, 1 O (A.A) - Times ga- J • • • l et 
de olarak toplanmış ve vaziyeti Şanghay, 9 (A.A) - Yangstse Çünkü Japon kuvvetleri Çahar, gelmiştir.. zetesi, muhabirinin Alman hükü- muhabırının hudut harici e(Ji fll 
müzakere etmiştir.. vadisinde kain şehirlerin tahliyesi Suiyuan eyaletlerini ve mümkün ol- ŞANGHA Y HADiSESİ metince hudut harici edilmesi me- adeta bir diplomasi hadisesi çıkflf' 

Cinayete ait haberler Japon as- işini ikmal etmek üzere bulunan bir duğu takdirde ;,timali Çini istilaya ETRAFINDA.. selesinde;-- Öahseden başmakale- mak demek olur.» 
keri rnahafilinde büyük bir hiddet I çok Japon torpito ve ganbotlan devam etmek istiyecektir.. Tokyo, 1 O (A.A) - Bahriye ne- sinde diyor ki : _....,, ..... -94 .......... ..,, --

ve asabiyet uyandırmıştır .• Şangha-,Şanghaya gelmiştir.. · iADE ETIILER zareti namına söz söylemeğe sala- öv 'ld"w' Alman hu··- lngı'[ı•z fı.lostı 
k J d. h k · · Ş h d 'k" · J f'J .. h' b' b .. grem ıgıne göre ya arşı yapı an te ıp are etının ang ay a ı ıncı apon ı osu ıyetlar ır zat mat uat mumes- k'" . • . h b' . . f _ eJil· 

bu son toplantıda kararlaşmış ol- muvakkaten tahaşşüt etmiş bulun- Şanghay, 10 (A.A) - Çinliler sillerine beyanatta bulunarak Japon umctı gazetem~ m~ a. ı~ını sı~ Londra, 10 (ö.R) - Beyan e-
duğu zannediliyor.. maktadır.. dün tayyare limanı medhalinde donanmasının şimdiye kadar hususi Na~!.onal sosyalıst reJımın~ ~enkıt diğine göre pek yakında lngiher 

11 
ÇIN KUVVETLERi. ÇiNİN BEKLEMECE TA- maktul düQmüş olan Japon müla- hiç bir tedbir almamıo oldugw unu ve ettıgınden dol.ayı hu. dut harıcıne ç_ı· ·- kd f 1 up 0 

~ l<' k ak ı b k bel b 1 nin A eniz i osuna nıens •Jerİ 
Tiyençin, 9 (A.A) - Jishi Pas HAMMOLO YOK.. zimi ile neferinin cesetlerini bu sa- icap eden tedbirlerin ittihazı husu- arın suretıy e ır mu 8 e ı - b k ..ı • ı geJ111 ir ruvazör ve oenıza tı . 

gazetesine göre general Sung Chen Şanghay, 1 O (A.A) - Çin ma- hah erkenden ihde etmişlerdir.. sunun Şanghay suikasdı hakkında misil tedbiri tatbik etmeğe uğra~- cd ktıt·• 
Yuan, Nankin hükümetine bir kah- hafilinde beyan edildiğine göre Çi- Mülazim yol üstünde kendi oto- Çin makamatı ile birlikte yapılma- maktadır .• Eğer muhabirimiz hudut Yunan aularmı ziyaret ~e ca. 
logram göndererek Çinlilerin şimali nin fazla beklemeğe tahammülü mobilinin yanı başında yatmakta sı emredilmiş olan tahkikattan son- harici edilecek olursa artık onun Bu münasebetle diğer liman ar;,.,. 
Çindeki zayiatının 5500 olduğunu jyoktur .. Ve Japon teklifinde müspet idi .. Bahriye neferinin cesedi bir ra tetkik edileceğini söylemiştir.. yerine Alınan hükümetinin arzu- bazı dostane ziyaretler yapıl 
bildirmiştir.. olarak ne gibi bir esas mevcut ol- mil uzakta bir tarafta bulunmuştur.. Şanghay hadisesinin §İmali Çin- auna daha uygun bir ba§ka muha- mutasavvcrdir .• 


