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Yeni 
•• 

bir Yangın F eliketi 

Usküdar Adliye Binası Sabaha 
Karşn Tamamen Yanmıştır 

için 1 Yangın Bir sigaradan çıkmıştır; kast yoktur ''Kendimiz 
ve herkes 
• • 
ıcrn sulh,, icra dairesindeki dosyalar kurtarıldı, 
' 

Saadabad paktının imzasini mü- zarar ya_rım 
leakip Hariciye Vekilimiz Tevfik lstanbu1, 12 fTclefonln) - Yeni bir 
~üştü Aarasla Dahilivc vekili ve yangın, Istanbul hnlkını büyük 1eessürc 
l>arti genel sekreteri Şükrü Kaya- sevketmiştir. 
rıın Moskovayı ziyaretleri bütün Sabahın saat füi buçuğu .. . Şehir uy
dünya matbuatında ehemmiyetle kuda iken itfaiye telefonu Usklidar Ad
lakip edilmişti.. Bu . ziyaret, Sov- liye binasında yangın çıktığını J.abcr 
}'etlerle en kuvvetti şeklini almış alıyordu. Ynngın haberi üzerine itfaiye 
olan karşılıklı dostluk, karşılıklı I t~kilatı derhal foaliycte geçerek atec; 
emniyet siyasetimizin pek tabii bir yerine yetişmiş, derhal tertibat nlmı~ 
lleticesi olduğu halde her nedense 

1 
ve yangına karşı koymaya başlamı,.tır. 

bu ziyarete başka başka manalar ve-ı Bu sırad~ ~angın ~ür'. tlc genişliyerck 
İcnler de olmuşt~ .•• Ezcümle bazı I itfaiye hortumları çalıı::.maya boşl..ıdığı 

milyon liradn· 
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u 1 
' Hariciye Vekilimiz 

Yakında Şamı 
resmen ziyaret edecek 

Mürdüm (Bey) 
Emeviler camiinde 
Suriye halkına bir 
hitabede bulundu 

İstanbul, ] 2 (Telgraf) - Türkiye -
Suriye münasebetlerinde iyilik müşa• 
hede edildiği anlaşılmaktadır .. Filhaki
ka bugiinlerde Suriye matbuatında mem• 
leketimiı: lıakkında dostane yazılar çı
kıyor .. Şüphe edilemez ki, Suriye hak-

talyan gazetelerı guya Sovyet dost- zaman saçakları sarmıştı. Alevler o kn· 
larımızın Siıadabad paktından hoş- dar korkunç, ateş o kndar "cnişti ki 
~ud olmadıklarını, yapılan ziyare- yangının etrafa sirayet <'deceğ~ korkus~ 
tin bu h .. oşnu~su~luğu ?zale~e ma- başlamıştı. Bu ~ırada hümmalı bir fo
tuf oldugunu ıddıa etmışlerdı. Kar- aliyetle evrakın kurtarılmasına c:ılışı
~~§çe bir ziyar~te bu ~e~ece .. ay.kırı lıyor, itfaiye memurları ateşe aıı'Iarak 

Sfr1:cctclekt lıcn::;hı ~tialınde yaarlananlar kında iyi hislerle mütehassis olan Tür-
ye ceza ve hukuk mahkemeleriyle Mi.id- Sabahfoyin nonmıl vaziyet avdet et- kiye efkfl.n umumiyesi bunları çok iyi 
dciumumilik bfonlnrı tnm.ımen yanmıs- miştir. İnsanca her hnngi bir zayiat yok· karşılamaktadır .. 
tır. lcra dnirelcri kısmen yand1ktan tur. Ancnk evrakı kurtarmaya çalışan - SONU OÇONCU SAHtFEDE - Dcğcrii Hariciye Vekilimiz 

r mana verebılmek ıçın T urkıye- C§yaları kurtarıyordu. 
8?vyctler arasında teş.ri~i mesai- Bu hAdiscnin ilk tafsilatı şudur: Asli-

sonra ateşin önii alınabilm~ ve söndü- bir mübm:ir hcıfüçe ynrnlanınışt.ır. 
riilmüştür. Bu bina yüz elli senelikti, Ateşin dıc; kmmlnrdan çıktığı, bina-

Yugoslavya l'ıın artık b·ır anane halını alan saf-ha •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lannıbüabütün unutmakliızımdı. Bekı·r Sıtkı p nhşnptı. - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

~vyet gazeteleri, bu neşriyata der- ' ' aşa' ' }18] mukabele eder& İyma edilen 
ho§nutsuzluğun veya her hangi bir 
tiiphenin asla varid olmadığım kat- Ve Suriye hükümetleri 
İ)rctle tebarüz ettirdiler •. 

Şimdi de iki büyük Sovyet ga
~esi Yakın Şarkta Faşist yayımı 
~kında Roma ve Bcrlinin yap
bltlan propagandalardan bahse
derken bu iki memleketin beyne}. 
~ilci prestiji çok kuvvetli olan Tür· 
~Yenin dış politikasındaki veçhe
itti büyük bir dikkat ve itina ile 
~İp ettiklerini bildiriyorfar .• 

Memleketimize karşı beyne1mi
lcı alemde büyük bir saygı ve alaka 
tosterilmesini pek tabii l:>ulanlar
~nız .. Şimdiye kadar en güzel se· 
l'tıerelerini veren bir siyasetin bu 
~aya layık olduğu da meydan
d&dır. Yalnız burada bir noktayı 
~hemmiyetlc tebarüz ettirmekte 
~Yde vardır : Türkiye öteden b~ri 
d9ktrin kavgalannın dışında kal
l'tııştır .• Bugün de yarın da dışında 
~lacaktır.. Siyasetimizde doktrin-

te göre şekillenen sempatiler ve
)a nntipatilcrin zerre kadar yeri r0ktur .. Ancak ittifaklarımıza, dost
lltlanmıza, normal ve samimi mü
~betlerimi?!e loymet vermekte
)~. Şu halde yabancı hiç bir pro· 
~iandanın kapılarımızdan içeri 
t•tınesi mutasavver olamaz. Siyasi 
\>e iktisadi nüfuz yayımlarına ise 
toktan bütün yolları tıkamıs bulu-
~ . 
tlyoruz.. . 
1\. «içte ve dışta sulh» politikamız 

t endimiz için ve herkes için sulh» 
~i!ikasının en canlı bir misalidir. 
) ~ıciye vekilimizin Moskova ziya
a-'ttnde beliigade iyzah ettikleri bu 
t'Yaseti dünya sulhu lehinde müş
~~tek bir programın ana hatları gi-

1 kabul edenler tahminlerinde hiç 
- SONU 1KINCI SAH1FEDE -

ŞEVI)ET BiLGiN 
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Memlekette ~ 
tetkikler 

..,Okurlarımız uzun zamanlar ~ 
~"-adın köşesi» ni dolduran Ne
~~?n Gürsayı tanırlar •. Onun ~ 
r11ına] mevzulnr üzerinde ca- ~ ,,. 

~I> kalemiyle ne kadar tatlı tatlı ~ 
0nuştuğunu bilirler.. «Neri
~an Gürsa» köyünü ziyaret ve
•ılesiyle .memlekette tetkikler ~ 
~~rnıştır .. Bu objektif tahliHeri 
~: «Kadın köşesi» başlığı al
~ bulacaksınız. 

Musul tayyare meydanında alelade 
bir .nefer tarafından öldürüldü 

lzmir Fuarına Son dakikada 
iştirake' karar verdiler 

Generalın imdadına koşan 
katil tarafından 

binbaşı Ali Cevat ta 
öldürülmüştür 

Bu suretle beş devlet 
resmen iştirak ediyor 

Dün akıam, muhtelil kaynaklardan aldığımu: haberler Irak 
büyük erkanı harbiye reisi Bekir Sıdkı «Pa1a» nın müessif bir 
•uika•t neticesinde öldürüldüğünü bildiriyordu. Bu haberi ilk 
defa Roma· radyosu vermi1, geç vakit Anadolu Ajansı servisin
de teyit edilmiıtir. 

Irak ordusu şefinin ölümüne ait ajans haberi ~udur: 
BA(;DAD, 12 ( A.A) - Oiin akşam Mu&ul Tay yare meJ•danın

da alelade bir neler tarafından öldiirülmüş'olan Bekir Sıdkı Pa
şa EliUkeri, Türk Hükii:metinin daveti Üzerine biiyük Türk ma
nevralarında hazır bulunmak üzere Türkiyeye gitmekte idi. Bin
başı Ali Cevad, Generalin imdadına koşarken katil tcralından 
öldürülmüştür. Tahkikata başlanılmıştır. iki kurbanın niışları 
Tayyare ile Bağilada 

0

nakledilmirtir. Yarın ı;abah gömülecekler-

..!!!..r~· --"!!!!'!1!!!1!!!!!!!1!!!!!!1'!!~!!!!!!11119!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~""=!!!!!!!!!!!.'Ml!!!l!9!!9!!mll!!lllll!!!~-----
silahlardan Motörlü maada 

Yüz kadar tayyare ma
nevralarda buluıiacak 
Yunan büyük erkanıharbiye reisi 

bugün Istanbula geliyor 

Geren maneımılardan bw mtabcı - YAZISI UCUNCU SAHtFEDE -

':':'.:·:::--;;.wı.z:, -~~:!t!~~~~ ,.......~;~;~~~~4~~22fü~~ 
Fuar mhasındaki faaliyeti tebarüz ettiren biT Jotograf 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Son da- Türkiye - Suriye münascbetlerindr.ki ------------..... 
kikada nlınan bir habere göre Yugos· inkişafı gösteren başka bir hadise de p• 
lavya hiikümeti beynelmilel yedinci iz- kardeş Suriyenin lzmir fuarına iştirak ) y ango 
ınir fuarına rt!men iştirak kararını ver- kararı vermesidir.. Derhal bu iki devlet 
ıniş. keyfiyet telgrafla alakadarlara için ızmir fuarında birer pavyon in,a Kimler kazannı 
bildirilmiştir.. - SONU 1K1NC1 SAHJFEDE -

Dünkü keşide de ka. 
Devletin Büyük Başarısı zanan numaraları 

• 

Ç d 1 
verıyoruz 

ataı Agw ZJD an ge en lstanbul, 12 (Hsusi)-Tayyar6 
piyangosu .keşidesine bugün de de-

~ ! k .. tre.? Zonguldakta 1~{){)0°anj~; 
buyuk torenle karş~landı 30141 numaraya 

Zonguldaklılar minnetler!nin şef- 3000 Jira 
lere iletilmesini validen yalvardılar 

18679 12809 Zonguldak, 12 (Hususi Muhabirimiz- Halk, amele, hükCımet erkaru, bütün 
den) - Zonguldak - Çatala[,'Zı demir
yolu, bugün Zonguldak halkının candan 
gelen tezahüratı nrnsında biiyük sevinç 
töreni ile açıldı. Ilk tren, demir traverı:; 
yiiklii olarak Çatalağzındnn ·ve törenle 
hareket etti. Zonguldak, bugünün şe
refine baştan başa bayraklarla süslen
mifti .•• Bütüiı tehir ba)'l'aDl ;yapıyordu. 

memurlar istasyonda toplanmış, Çatal· 1000 lira 21801 9688 Numaraya 
ağzından gelecek ilk treni bekliyordu. isabet etmiştir .. 
Trenin düdüğü duyuldu. Bu düdük bü- 500 URA KAZANANLAR 
tün· Zonguldak üzerinde bir sevinç ak- 279 34642 1224 36065 25833 
si uyandırdı. 10912 14531 1691 3695 3153 

Lokomotif, istasyona girerken fabri- 9694 15325 33709 31438 21801 
kalarımız, limandaki bütün nakil vası- 6551 24397 

- 80NU JKJNCI SAHiFEDE - - SONU lKJN 



S8hife 2 

''Kendimiz 
ve herkes 
icin sulh,, 

t 

. ~ 

ıcın • 

• BAŞTARAFI BlRtNCt SAHiFEDE -
aldanmamışlardır. T. R. Aras demiş
lerdi ki : «Hiç bir mütaarnz bizden 
bir yardım veya müzaheret bekle
yemez .. Kendimiz için ve herkes için 
sulh.. Biricik siyasi akidemiz işte 
budur.» 

Siyasetimizin on dört seneden 
beri hiç değİ§nlİyen istikametini an
lamak iatiyenler bu sözleri unutma
sınlar .• 

• • • • 
tJ 

•• 
• • 
• 1 

DOKTOR 
Köyümüzü bilmez ki .. 

Kastamonuyu sırtına alan ı~ 

d 
ni, yayla yolunu alabildiğine~ .., • t• ğa doğru takip ederıeniZ7 aite "1' 

eglş 1 at sonra benim doğduğum lı6)'d 
gelirıiniz. On iki yıl önce Anko-ı 

-------------------------------- rada yatılı bir mektebe girmelı 
Ç t ıd kt k B •• t •• için köyümden ayrılmlflım. Çok-

cukluğumu kahve /alına bakaralt 

Tren 
Reı• S a a a a arma yo tur. u un tandır gözümde tütüyordu. Ço-

1 ı 
A T • k beraber geçirdiğim arkadcqla-

«Voix Europeennes» mecmuası Pazara do··nu··yor tren er evve a ıreye ug"" rıyaca tır rım, penbe mintanını yırttığınt 
bu beyanatı tefsir eden bir maka- • için yumruğiyle gözümü fiıiren 
lesinde şunları yazıyor : Pazartesi gününden beri lstanbulda yaramaz Fatma hep orada idilet• 

«T. R. Arasın sözleri bütünce- bulunmakta olan Delediye reisi ve fu- Basma neden kalkan tren saatleri degv işmedi ... Yakıcı ııcağa dah~ ,~~.irde "~ 
nubi şarki Avrupa için, bütün Ak- ar komitesi reisi bay doktor Behçet Uz- ( . . . . . . . da ederek akşam ıerınlıgınde ko-
deniz havzası için bütün dünya dan burada bazı alakadarla 1 h • c~vlet demıryolları Sekızıncı aş- tir.. Bu suretle .ödemiş tren yol- şamba günleri akşam saat 21,35 yüme vcadım. Makine 6 ;n.; bü;r8 

' rageen a 1 ""f · ı··· b""I 'dk" b k d o•• için büyük bir ehemmiyet taşır .. Bu berlerdcn kendisinin pazar h:;n~ htan· etme . mu ettış ıgı o ~esın e ı culuğu ir saat a ar uzamıştır.. te Alsancaktan kalkacak trenler De- yolları kolaylıkla cqarak Sartllfl 
sözler harp muharriklerinin faali- buldan şehrimize döneceği anlaşılmıştır. tdre:ı:I:r1 ıl~kl hareket saatlerınde bazı Trenlerin doğru Tireye gidip ve nizli Eğirdir üzerinden Afyon Ka- köye doğru yollandı. Köy ıınırla-
yeti sulh dostlarının daima daha • ,., • • • .... egışı t ı er yapılmıştır.. dönebilmeleri için Çatal istasyo- rahisarına, burada Konya treniyle rı görününce ablak yüzlü yaJııll 
kafi bir mulcavemetine çarpaca- Valimiz döndü. Ağustosun on altıncı gününden nunda lazım gelen yeni makas hat- birleşerek Eskişehire ve Eskişehirde doıtlara lıaoaıtam. Orada ineil 
ğmı gösterir .. T. R. Aras «Ken~ 

0 
ündenb . . . . itibaren muteber olacak olan yeni lan İn§a olunmuştur.. Haydarpa~dan 11,38 de hareket gördüm, buzağıyı gördüm, katır' 

dimiz için ve herkes için sulh» d ç ~ka erı ödemi§ . ve havalısın· ! tarifelere göre her gün Alsancak Bundan başka her gün Tireye eden muhtelit katarla birleşerek An- gördüm hele daima balıı,ların' 
sözleri ile « taksim kabul et- e te tta bulunan vah Bay Fazlı istasyonundan sabahları altıyı yir- saat 16.30 da ve Ödemişe 1 7,30 da karaya gidecektir.. Bu şekilde otuz mazlum' bir mana bürüyerek ,fJlld 
miyen sulh ve kollektif emniyet Güleç dUn avdet etmiştir. mi beş geç"' ' ·areket eden ödemiş ve birer otokar hareket ettirilecektir ... beş saatte Aydın Denizli yoluyle de bunu ıeyreden lıöy merlıebini ~ 
siıtemini» kaydetmek istemiştir. B. Zeka"'ı• Tireye giden trenler her gün saat Aydın ana hattı için her gün saat Ankaraya gidilebilecektir.. vinçle gördüm. 
«Bizim için ve herkes için sulh .. ~ T arakcı beşi otuz beş geçe hareket eyliye- 1 S,40 da Alsancaktan bir tren hare- Sekizinci işletme idaresine dahil 
Orta Avrupa ve cenubi şarki A~: Askri hastanesi dahiliye 'şefi cekt.ir.. . . ~et ettirilec~k ve bu .trenler Nazil- Basmaned:_~ . h~eket eden ana tren- Köyüm, yine tanıdığım köy .. • 
rupa milletlerinin en sıcak dilegı kıymetli doktorlarımızdan bay Ze- Şım?ıye kadar Çatal ıstasy~~u~- lıye kadar gıdeceklerdır.. . . .. lerde degışıklık yoktur .• Yalnız Çehreai pek değipnemiı amntJl; 
budur .. fakat bu milletler biliyorlar kai Tarakçı bir müddetten beri mc- da Tıre yolcuları aktarma edılırdı. Salı, perşembe, cumartesı gun- Burnava, Karşıyaka, Menemen, Bu- ruhtan yana büyük bir inkılap gr 
ki sulh ancak kollektif bir şekilde zunen Jstanbulda bulunmakta idi .. Aktarma .. kaldırılmıştır .. A~ın o~ leri sabahları 6,30 da ha.re~et ede- ca havali trenlerinde değişiklikler çirmiı .. Kahveler ukiden oldaid 
müdafaa edilebilir. Bu müdafaanın Aziz doktor dün şehrimize .avdet altısın~an ıtıbaren Trenler dogr_u Tı- cek t~enler 19,38 _de Denızlıye mu- ~ardır .. Buna ait m~tbu listeler dü~ gibi alabildiğine dolu.. Alıf""' 
ilk şartı mütaarrize her yardımı, eylemiş, Beyler sokağındaki mu- reye gıdecek ve orada _kısa bır te- vasalat edeceklerdır.. . ıstasyonlara ve muessesata tevzı olunca, gön kararınca evlerde lıa; 
her müzahereti reddetmekten iba- yenehancsinde 'her ün ö·Ieden vakkuftan sonra ödemışe geçecek- Cuma, pazar, pazartesı ve çar- olunmuştur.. lanlar yalnız kadınlardır •• ()elı• 
rettir .. «Kendimiz için ve herkea için sonra hastalarım ka:Ute ba:ıamış- y••••••••••••••••••••••••••••••••ı••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kanlt kahvede iakanbil oyu.nııttd 
sulh .. » Bu kelimeler bir temenni ol~ tır.. ugos av a Brükselde tamamlamıya, eo büyüğü yemelı-
~akla kalmazlar. Milletlerin azmini y vabancı talebeler ten !on~a !afdlariyle kaltoesini lç-
ıfade ederler.ı. B. Hii.snü ı ı mege gidıyor •• 

fçilçe jandarma komutanı yüzbaşl B. arasında birinci 
işte Hariciye Vekilimizin sözle

rinden çıkarılan en genİf mana bu
dur. Besbellidir ki Türkiye sulhun 
en kuvvetli yardımcısıdır.. Kendi
leriyle dostane veya normal müna
sebetlerde bulunduğumuz bütün 
milletlerle açık ve samimi bir teşriki 
mesaiye taraftarız .. Gizli kapaklı 
olınıyan, altında başka maksatlar 
saklı bulunduğu hissini verrniyen 
teşebbüsleri memnuniyetle karşıla
rız .. Milletler arasında yerleşmiş 
bulunan kötü anlaşmazlıklann iza
lesini temenni ederiz.. Dış politika
mız bugüne kadar bu hedeflere vasıl 
olmak için hiç bir gayreti esirgeme
miştir .• Bundan sonra da esirgemi
yecektir .. 

ŞEVKET BtLGtN 

Ayasofya 
Tablet adlı bir 

••• 
Romanın bir haberi 
Roma, 12 (ö. R) - Milliyetçi kay

naklardan gelen haberlere bugün de 
Kartaca şehrinde hükılınctçi kuvvetler
le komünistler arasında müsadenıeler 
olduğunu bildinniş ise de cUmhuriyetçi
ler bu haberi de tekzip ediyorlar. 

Hüsnüye on beş gün izin verilmiştir. Ve Surı·ye hu··ku··metlerı· aelen Türk aenci 
Bay Hüsnü mezuniyet müddetini Istan- 6 · ö · 

bul ve Bursada geçirecektir. 

B. Zühtü 
Bayraklı yangını faciasında yanarak 

yaralananlardan ithalat gümrüğü muha
faza memuru Bay Zühtü iyileşerek has
taneden çıkmıştır. 

• 1 ••• o.. • 
General Dirik 

. . ... ~... . . 
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BAZAN masal 1 

MI sal .................... 
lntizarım tutar 

Zar veya inltiııarın tutmasına amil olan 
)'ani ilgili bulunduğu ruhi ve elektriki 
lllhalardaki anladığım ve sandığım te
lirlerininarzını müsaadenizle yarına bı
rakıyorum. Çünkü yazı uzadı!.. 

H .. OK 

---------------

Italyan manevraları başladı 

Kırmızılar Sicilyaya dün 
sabah asker çıkardılar 

Übeydullah 
Efendinin cenazesi 

kaldırıldı 

1stanbul, 12 (Hususi) - S ... ksen 
bir yaşında vefat eden ÜbeycluHah 
«Efendi»nin cenazesi bugün mera
simle kaldınldı .. Gazeteler merhu
mun meziyetleri hakkında yazılar 
yazıyorlar. 

Kongresinin kararı 
Zurih, 1 ı (A.A) - Siyonist kon

gresi 158 reye karşı 300 reyle bir 
karar sureti kabul etmiştir .. Bu ka
rar suretinde Filistinin taksimi pla
nı kabule şayan olmadığı bayaniyle 
reddedilmekle beraber İngiltere ile 
Şarkta muallak müzakerelere giriıile 
bileceği kabul edilmektedir .. 

Azadan 27 kisi müstenkif kal-
mıştır .. 

Tunusta V:eba cıktı , 
Ankara, 12 (Hususi) - Tunus

ta veba vak'aları görüldüğünden 
oradan gelmiş gemilere karşı ted
birler alınması hudut sahiller umum 
müdürlüüğünden alakadarlara bil
dirilmiştir .. 

Moskova, 11 (A.A) - Tas Ajansı bildiriyor: 
B. Hullun beyannamesinden ve bu beyannamedeki prensipleri kabul eden 

37 memleketin cevabından bahseden Izvestia gazetesi diyor ki: 
Bir çok memleketler bal'lJ isüyorlar. Fakat bir kaç memleket bunlara har

bi empoze ediyor. lyi bilinmek icap eden hakikat budur. Yalnız vakıaların 
hakkiyle takdiri barış prensipleri için mücadele yolunu açmaktadır. 

B. Litvinof, B. Hullwı beyannamesine verdigi cevapta Sovyetler Birliğinin 
Amerika ile tamamen mutabık bulunduğu barış umumt prensipleri için yal• 
mz propaganda yapmakla kalmıyarak ayni znmanda bunları hakiki surette 
tatbik mevkiine koyduğunu bildirmiştir. 

Filhakika her ne kadar bar11m umumi prensiplerini ilan etmek dahi başlı 
başına büyük bir kıymet olmak ve ciikkate layık bulunmakla beraber bun
ların sadece ilanı kafi değildir. Barış prensiplerinin bir realite olmaması 
için filen mücadele etmek daha mühimdir. 

Yugoslav gazetelerine göre ~ 

Kral Karolun yaptığı te
maslar ehemmiyetlidir 

Belgrad, 12 (A.A) - Lijublianada çıkmakta olan Sloventz gazetesi baş. 
makalesini Romanya kralı Karolün naibi hükfunet Prens Polu ziyaretine 
tahsis etmiştir. Bu makalede kral Karolün Paris, Londra ve Brükseli ziya
retinin siyasi ehemmiyeti ve ayni zamanda beynelmilel siyasetinin ruzname
aine dahil olup Yugoslavya ile Romanyayı alakadar -den ve Küçük iülU 
konferansının içümaında tetkik edilecek olan meselelerin son derecede mil· 
hiın olduğu tebarüz ettirilmeytedir. 

Bu gazete ·makalenin sonunda kral Karolun ziyareti Yugoslavya milleım. 
Romen milletinin beslemekte olduğu hakiki hissiyatı izhar etmek ayni za. 
manda iki müttefik memleket arasında mevcut ve bütUn dilnyaca devamk 
w taelzUlclen muun oldup mal~ olan D\ilnuebetler baklrmda)d _.. 
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Onu seviyor muyum, yoksa nefret mi edi
yorum, ben de pek eyi . bilmiyorum artık. 

• • 
çın nas 

Japon yanın hakiki cehresi 
' 

..,. 

Kaçtı mı, kacırıldı 
' 

mı? 

.. • • • Güze bacaklı Ame • 

kız n acer 

~ 

em es 
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Uşak stadyumu açıldı 
Beşbin seyirci önünde beş şehir 
atletizm müsabakaları icra edildi 

1 Son dakika haberleri: 
Yugoslavya Başvekil! 

Korfuya gitti Uşak mıntakası birinci, 
Denizli dördüncü, 

Afyon ikinci Manisa üçüncü, 
Kütahya beşinci oldu B. Metaksas, B. Stoyadinoviç ti~Şak, 11 (Hususi) - Beş şehir atle

"'<.!Il müsabakaları ve stadyomumuzun 
~ töreni çok parlak olmuştur. Daha 
&a.bahtan itibaren stadyom önü çoluk, 
~k. kadın erkek yüzlerce vatandaş-
dolmuştu. Bu müsabakalara iştirak 

~lınek Uzere Manisa, Denizli, Afyon, 
iitahya bölgeleri atlet kafileleri şehri

ll\iıe gelmiş bulunuyorlardı. 
l Gediz spor kulübü de Uşakm bu mut
\! Ye kutlu günü için 30 kişilik bir ka
!ue ile gelmişti. Yeni stadın her bakun
dan çok güzel, uygun ve gönülleri ok
kr bir durumda olduğu dikkate çarpı
>ot ve umuml takdir duygularını çeki
)ol'du. 

~-~ine yarışlar ve bu tören için Afyoıı
"'ll YUzlerce kişiyi taşıyan bir husus1 
~ de gelmiştt Bunlar arasında seç
'111 siınalar ve kurumlar mümessilleri t bulunuyordu. Şehir baştan başa bir 

nam gUnU yaşıyor ve çok iyi bir ha
~ .eaiyordu. Gençlik ve spor hareket
'l:l"l bakımından bu büyük kaynaşma
~ ll7.ameiı derhal göze batıyor ve her 
b ku cldd.1 bir gurura sevkediyord~. 
Uttın kafileler stadyomdan ve şehrın 
~ Yerlerinde spon:ular ve halk tara
~ karşılanmıf ve komşu şehirler 
hnçUğ[ sevişmiş, kucaklaşmıştı. 
İllSaat tam 14,30 olduğu zaman 2500 ki

l k yeni trlbUnler tamamen dolmuş, 
~klar önil ve sahanın diğer bö
b ert de geçilmez bir durum almıştı. 
~ seylrcilerin adedi 5000 i müte-

1. 

Pazar giinkü maç 

Stadyumda Aydın-lzmir 
tııuhtelitleri karşılaşıyor 
€şref paşada ''Ateş,, adile yeni bir 

kulüp tesis edildi 
--..,,_.--..-.~~-·-·-- ·-· 

, .· 
: «l:«:'·"':;<· 

,'~~; . 

-8m'~ 
~~----~~-.... -_,... __ _ 

Pazar günü maÇ yapacak 

l=ıaıar gün Aydın muhtelitinin Alsan

~ Stadında İzmir muhtelitiyle mühim 

it karşılaşma yapacağını haber vcr

~tik. İzmir muhteliti üç günden beri 

~ trenınanlarma başlamıştır. Pazar gii

~nteresan bir maç seyretmemiz im-

• 

olan Aydın muhteliti 
kAn dahiline girm~tir. ..... 

Eski İzmir Spor ve Ege Spor kulüp
leri mensupları bir toplantı yaparak ye
ni kulüplerini cEşrefpaşa» mmtakasın
da kurulmuştur. Yeni kulübün ismi 
«Ateş» dir. 

Yazan:Tok Dil Yefrlka No: 102 

~e;rip, kız.anlarından elli kişilik bir 
~ 11e ayırtıp, üzüm Hasana verilecek 
~~~etli hediyelerle gelini alıp gelme-

tçiıı yola çıkardı. .. 
~~~;~~:~ğlu köy köy, kaza kaza teftiş-
eİitt e •ken, Darendeye giden kafile üç 

b Sonra bomboş dönmüşlerdi. 
~~ğl~r?elisioğlu, gelin alayını karşı
~ ~ .•çın Konyada kalmıştı. Gidenle
~<tlı: &ıt~ıkleri gibi geldiklerini içi sızlaya-
~ &oren Dağlardeli.sioğlu sonsuz bir 
~ ccan ve merak içinde; daha onla
~tlarından inmesini beklemeden ko-

SOrdu: 
( ~e oldu? Hani tnci? 

~ı.ı~1nden birisi ve en öndeki atından 
' Yorgun inerek, iki elini kalça

' \'urup cevap verdi: 
....._ lnci! İnci! Şimdi Mercan olmuş! 
......._ tie demek? Bu nasıl söz? 

Naaıl •Öz olacak, bas bayağı iÖzt. 

inciyi teslim etmediler .. 
- Nedenl. 
- Orasmı bilmiyorum t. 
Dağlardelisi oğlu kızrnlftl 

- Be herif nasıl bilmenin) Ne ol
du, neden oldu, nasıl getirmediniz diye 
soruyorum.. Size L Eşek başı değilim 

benf.. 
- Canım! .. Ne öfkeleniyorsun ağam. 

Biz Beyşehrine vardık .• Vardıktan son
ra ~ehre girdik, üzüm Hasan ağanın 
daha doğrusu yüzünü görmeden yüz 
iki yüz silahlı karşımıza çıktı .. 
-E) 
- Biz başka türlü karşılanma bek-

lerken, önümüze geçen bu silahlılar, siz 

neye geldiniz) diye sordular .• Hazırlan• 
mış bir tertip imi~ ki bize gelin alma
ğa geldik. deyince. size gelin, melin ver
meyiz! .. 

Dönün geri, dediler, biz Dağlar dellti 
oğlunun nikahhsını istiyoruz dedik. •Ö· 

.. l 
1 

görüşmeler Oldu arasında 
devleti münasebetlerinin 

Balkan paktına olan bağlılıklarının 
iki basvek il dört , 

ve bunların 
sağlamlığını 

Balkan 

Atina, 12 (A.A) - Atina ajansı bildi-
riyor: 

Yugoslavya başvekili ve hariciye na
zırı B. Stoyadinoviç Kodu adasında ya
zı geçirmekte olan ailesini görmek mak
sadiyle cumartesi günü mezkur adaya 
gelmiştir. 

Bu fırsattan istifade eden başvekil B. 
Metaksas pazar günü kendisine dostane 
bir ziyarette bulunmuştur. Iki başvekil 

bir kerre daha tespit ettiler 
bu münasebetle beynelmilel vaziyeti ği vecm4tir. 
umumi mahiyette tetkik etmişlerdir. Bu Yemeğe Bayan Stoyadinoviç ve iki 
görüşmeler neticsinde Balkan Antantı- kız kardeşi, kralın yaveri, B. PapadopU. 
run dört Balkan devleti arasında mevcut los (MalUm.dur ki kral da yazı Korte 
münasebatın ve bunların Balkan paktt- adasında geçirmektedir.) iki baş~ 
na olan merbutiyetlerinin sağlamlı~t bir refakat eden phsiyetler ve Korfu vali!. 
kere daha müşahede ve tesbit edilmiş- si ve belediye reisi de l§tirak etmişte~ 
tir. dir. . 

Pazar akşamı B. Metaksas B. Stoya- B. Stoyadinoviç di.ln akşam KorfuıWc 
dinoviç şerefine hususi bir akşam yeme- ayrılmıştır. ' ........ 

· lngiltere cevap istiyor 
vapurlarının korsanca taarlngiliz 

ruzlardan 

9 ınefre 70 santim. 
Ahmet (Uşak) ikinci 9 melre 2 Sa. 
Mustafa (Denizli) 8 metre 55 santim 

üçüncü. 

Balkan bayrak: Birinci (Uşak) Ah
met. Kadir, Hullısi, Mustafa, 4 D. 4 Sa. 

Ikinci (Manisa) Yusuf, Ahmet, lbra
him, Isınail, 

üçüncü (Afyon) Necdet, Hasan, Sa
Jiı.lıattin, Ahmet. 

Misafirlerimizin onuruna tertip olu
nan gece eğlenceleri çok parlak ve gü
zel olmuş ve geç vakta kadar devam et
miştir: 
Komşu şehir ve bölgelerin sporcuları 

çok samimi duygular içinde uğurlan
mışlardır. Bu kaynaşma özlü atletizm 
sporu için çok değerli neticeler doğur
muştur. 

zümüzü kılınçla karşıladılar- V~rmi- tutup kaldırdı : 
yoruz, nikah, falan tanımıyoruz, o ya-j - Gözüme baki .. Bak gözümelDe
landı, diye üstümüze hücum ettiler .. Biz dil .. Ben •eni kaybetmek istemediğim 
de çaresiz kaltp hücuma mukabele et-1 ıöyle dursun, İf inada bindi, kancıklık. 

' tik, onlardan ve bizden ölenler oldu .. llta ba~.gösterdi.. .Bu aktamı burada ge• 
Yaralının birisi. Ozüm Hasanıo kan· çirccegım, kazanın aubaıısiylo görüteee

ctklığına kurban oluyorum, diye gözü- 1 ğiın var, akşam üzeri de bir teftiı yapa• 
müzün önünde ölürken elli kifilik kuv· ı cağım. g~e burada kalmayız. doğru yo

vetle onlara yetemiyeceğimizi anlayıp la.. Hayda sen rahat et.. Ben bir düşü
k.açtık .• Geldik, timdi lmk ki§i ile gel· neyim .. Ne yapar yapar, n~ahlmı aenin 
dik.. koynuna verdiririm .• 

- Onunuz ne oldu~ ......... 
- öldü .• ···•··•·•·····• 
- Dernek böyle ha>. Vakit gece yansi •• , Katarcıoğlu F at· 
- Söylet ma.sına Konyada kendisine hasrettiği. bir 

- Haydi. gidin, atlarınızı bağlayın, konağa bırakıp arkasına aldığı luzan-
rahat edin, vay gidi Ozüm Hasan vay. lariyle yola çıkmıştı .. 
başına çorap ördü demek.. Hem ne yola çıkışf .. Dolu dizgin .. 

Söylene söylene geriye dönen Dağlar Katırcıoğlu hızlandıkça, düşünceleri 
delisi oğlu atına atlayıp, Katırcıoğlunun de sinire inkılap ediyor ve halis Arap 
bulunduğunu sandığı yakın bir köye atı• t atını adeta çatlatacak gibi sürüyordu. 
nı delicesine sürdü.. Arkasından onu takip edenler zorluk 

Dağlar delisi oğlu ilk köyde Katır- çekiyorlardı .. 
cıoğlunu bulamamıştı .. Gittiği yerleri ha- Konya ile Darende arasında yirmi 
ber alarak dolaştı, ve nihayet bir ka- konağt beş konak yaparak iki gün son-
zada yakaladı.. ra bir gece yarısı Darendeye girdiler .. 

Soluk soluğa Katırcıoğluna geçen .••• • • • • • 
vak' ayı anlattı : Darende halkı uyuyordu.. Tek tük 

- Paşam(.. Paşam! .. O olmazsa ben ıtıklan beliren tehrin sokaklarında bir 
ölürüm 1., at plmtısı tufanı belirince ilk evvel. 

Diyo ağlamaia başlamı§tı.. Katarci- tetikte duran Üzüm Hasanın evinden bir 
oğlu Dağlar deldi oğlunu omuzlarından 1 takım eilahlı çıktı.. ..., ., 

masun kalması istendi 

Bir vapur yangını 

Napolide Italyan ban
dıralı bir vapur battı 

Roma, 12 (ö. R) - Napolide ltalyan sancağını taşıyan bir vapurda yan·. 
gın çıkmıştır. Vapur yanmıştır. 

Roma, 12 (ö. R) - Napoll limanında yanan vapur Loyd Triestino kum· 
panyasına ait olup bil.Ahara devlete geçmiş ve Habeşistan seferi esnasında 
hastane gemisi haline konmuştu. Yangın blr elektrik kontağından çıkmış• 
tır. Tahkikat devam ediyor. Vapurun kurtarılması imkAnsız olduğu anlaşı· 
lınca ateşin limandaki diğer gemilere sirayetine meydan vermemek için va• 
pur Ilınan haricine çekilmiştir. Vapur bu sabah 18 metre derinliğe batmış. 
tır. Prens Piemonto yangının muhtelif safhalarında hazır bulunmuştur. 

Maddi zayiat henüz tesbit edilmemiştir. Mürettebattan yaralanan vardır. 
---'!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~==-=::::!!:~!!!!! .. !Wi 

- N;;~r~ .. Ne~İuyor?.. lki sevgili kucaklaştılar .. 
Nareleriyle Katırcıoğlunun önünü Katırcıoğlu haykmşına toplanan ar~ 

kesmeğe çalışırlarken en önde bulu- kadaşlariyle evl battan bap gezerek 
nan Katarcıoğlu ı Ozüm Ha.ant bir köşede buldu .. 

- Bre mel'unlart .• Çekilin karoım· - Bre haini.. Ne demeye aen beob 
dan .. 

Diye kılıncı aıymp atına olanca hı4 

zını verdi. ve aağma ıoluna karanlıkta 

kılmç eavurup, evvelce tanıdığı Oz:Um 
Hasanın evine dar geldi. lc.apı açıktı. mil
dafaa edenler kapıya açık bırakmttlar
dı, Kabrcıoğlu atından inmeden kapı· 
dan içeri girdi ve ıı.tt aürerelc. tahta mer
divenlerden çıkardı. bağırdı ı 

- Heey 1 .. Üzüm Hasan i.. Ya kaz te•
lim olacak! Ya seni.. Yahut batını tor4 

baya koy da karşıma çık 1 .. Bu ne ke~ 
pazelik, ne kancıklık> .. 

Kazanlar da evin her tarafını muhua
ra etmişlerdi, kendılerine hücum edenle
rin hepsi çoktan teslim olmuş ve bağlan
mışlardı .. 

Katırcıoğlu Dağlar delisi oğlunun ya
nına gelmesiyle sofada atından indi ve 
dal kıhnç etrafa saldırdı, tam bu sırada 
bir odanın kapısı açılını~. yüzü gozu 
kan içinde bir dilber kadın yalvarıyor
du ı 

- Efem 1 BE!nİ. öldürecekler .• 
Kurtarl diye Dağlar delisi oğluna 

atılıp ıarmaşmıştı .. 
Bu kadın lnci id~ 

adamlarımı geri çevirttin.. Ozerlerino 
lilahh adam aalıp kan çtkarttm.. lko 
mel' un yalancı nik1h olur mu~ Nede., 

Dağlar delisi oğlunun ni.kahluını tetl.U. 
etmedin) 

Diye bastı tohtL, Butı tekme7i. 
Oz:üm Ha.san bu tokat ve tekmelet"İn .U.. 
tında can verdi .• 

Katırcıoğlu burnundan aoluyarak her 
şeyi yüz üstü bırakıp çıktığı vakit teh• 
rin içinde sanki canlı mahluk yokmuı 
gibi derin bir aükut hüküm eürüyordu. 

Dağlar delisi oğlu da kendi atına lnciy) 
bindirmişti .. Kıı.tırcıoğlu onun atının ha• 
şında bekliyordu.. Hala öfkesini yene-
memişti .. Sağa sola bağırıyordu : 

Hepsi atlarına atladılar.. Gecenin 
yarısında gelinle beraber yola çıktılar. 

*** Kntırcıoğlu yine Konyaya geldi vo 
bir kaç gün daha kalıp inci ve Dağlar de· 
lisi oğlu için mükemmel bir düğün yap• 
tırarak beyler beyisi olduğu Karamana 
yürüdü.. 

-BlTMEDI-



~eti 

Kaplan arayan adam 

Cengel'e 
geyikler, 

bir korku çökmüştü. Ala 
sırtlanlar kaçışıyorlardı 

Orman vahşi ve esrarlı bir 
Birden üzerimize binlerce 

sessizliğe gömülmüştür 
eşek arısı saldırdı ... 

Sonaltcs buraya hususi trenle gel
mişti ve hususi trenle yola çıktığı za
man üç yüz kişiden eksilt olmayan bir 
maiyeti de beraber getirirdi. 

Davetliler ve maiyet halkı geceyi is
~ onun civarında kurdukları çadırfor
da geçirirlerdi. Bora Şer'.in ele geçiril
mesi kararlaştıktan ~onra bunu temin 
için tutulacak yol ve usul de tesbit edil
di. 

Kaplan köye yakın bir yerde idi. V c 
gündüz, Cengel'in bir köşesinde uyu
yordu. Maiyet halkından bir k:ısnıru 
kışkırtıcı olarak onun bulunduğu yerı 
tarayacaklar ve Sonaltesin bulunduğu 
ta.ra!a sevke çalışacaklardı. 

Kışkırtıcıların yanında dört fil olacak 
fillerin üstlerinde de Afganlı prensin iki 
genç kaynı, Sona1tesin dostu, Bay G. ve 
Bay A. J, C. bulunacaklardı. Sonaltes 
de, yanındaki diğer davetlileri ile bir
likte, ağaç üzerine kurulacak tarassut 
noktasında k~p1anı bekleyecekti. 

BURASI CENGELiN EN SIK 
YERi IDt 

Sonnltesin knplanı beklediği nokta, 
Cengelin en sık noktası idi. 

Saat üç... Güneş, bütün kızgınlığı ile 
etrafı yakıyor. 

Tarnssut yerinde, elinde sil5.hı Mihra
ce oturuyor. Yanında Bayan A. J. C., 
Afganlı prenses, doktor Blondel ve av 
memuru var. 
Uşaklar ve otomobiller sessizce ağaç 

kümelerinin arkalarına çekilmişler ..• 
Biraz evvelki kalabalıktan ve ses gü

rültüsünden şimdi eser yok ... 
Cengel kendi vahşi sessizliği içinde ... 

Bu sessizliği beş on dakika geçtikten 
sonra yine Cengel sekenesi bozdu. 

Yeşil renkli bir kaç güvercin uçtu. 
Tek tük kuş cıvılt1ları yükseldi. Bir ta
vus haykırdı. Kurşuni renkli may
munların cilveleşen sesleri duyuldu. 

Dakikalar, hatta saatler geçti. 
Uzaklardan kışkırtıcıların ses ve gü

rültüleri bir homurtu haHnde duyulu
yordu. 
Güneş yavaş yavaş sıcaklığını kaybe

diyordu. Akşam oluyordu. 
Kışkırtıcıların sesleri bu sefer olduk

ça yaklaşmıştı. Yaban domuzları, ala
geyik sürüleri kaçışarak önümüzden 
geçiyorlar ve ormanın esrarlı derinlik
lerine dalıyorlardı. Bir Pars .. bir daha .. 
sıçrayarak geçti. 
Cengel harekete gelmişti ..• 

Ccnge]e korku çökmüştü. 
Bu da kaplanın yakınlarda ve yaklaş-

mak-ta olduğuna delildi. ' 
Tavuslann ötüşler.indeki acılık, may

munların haykırışlarındaki boğuk.luk 

da bunu gösterjyordu. 

BEKLENMEYEN BiR HA.DISE 
Ufak bir şey, bir hiç hazan büyük, 

muazzam teşkilat ile meydana getiril
miş bir teşebbüsU, trun muvaffak oJunn
cak zamanda berbat edebilir. 

Bu sırada küçUk, minnacık bir şey 

~~~ 
~~&ıııııl~l:';, _ _jiıl~-~"' ""~~:ı....ı~~-~·..-... 

hangi birinin intikamını mutlak alırlar-, Afganlı prenslerin, kadınfarın imdatla
dı. · · rına koşuyordu. Arılar, zavallıların 
Ormanın sıkJıklannı sıyırarak bir ge- vücutlarını, yüilcrini, gözlerıni it:'llc]c

yiğin geçtiği görüldü. Acaba bu geyik ım~lerdi. .. 
ko~arken bir Y• ban arısı kovanını, yu- Cengel intikamını almıştı. .. 
vasını mı devirmişti? En çok üzülen Floryandı . .. Avrupn 

Ne oldu, bilinmeden Afganlı prensin piynsafarındn bulamadığı kaplnnı ara
etrafını yirmiden fazla arı sardı. Bu yir- mak için geldiği Hindistandan eli boş 
mi arı elli oldu, yüz oldu ... Ve nihayet dönmek onun için ölüm olacaktı. 
Sonaltesle misafirlerinin bulunduğu yer 
yü1Jerce eşek arısının hücumuna maruz 
kaldı. 

EŞEK ARILARININ HOCUMU 

Bunlar öyle arılardı ki, kış ile falan 
gideceğe benzemiyorlardı. Kaplanın 

art1k ndam akıllı yaklaştığı sırada ye
rinden kımıldanmrunak lazım geldiği 

anda hiç beklenmedik an hücumu hep
sini şaşırtmıştı. 

Tehlikenin büyüklüğü belliydi 
Kışkırtıcıların sesleri çok yaklaşmış

tı. Sonaltcs, her şeye rağmen kaplanı 
falan bırakarak buradruı uzaklaşmanın 
liizumunu hissetti. 

Arıların sokmadığı kimse kalmamıştı. 
Her kesin cmı acısı ve ıstırabı yüzün

den okunuyordu. 
Uşaklar yetişt.iler ... 
Ağaçtan indik ve koşarak ormandan 

uzaklaşın ğa başladık ... 
Knplanın kokusunu ve mevcudiyetini 

hissetmiş gibi idik. 
Uşnklnrın bir kısmı da kışkırtıcılara 

haber vermeğe koşmuştu. 
Nihayet hepimiz trende buluştuk ..• 
Doktor Blondel, elinde tedavi çantaSl 

... 
Sarayn dönünceye kadar hir şeyim 

yoktu. Fakat sarayda birdenbire ken
dimden geçmis, düşerek bayılmışım. 

Gözlimü cıçtığım zaman bas ucumda 
Floryanı, doktoru ve vatandaşlarımı 
gördüm. Ateş içinde yanıyordum. 

Tifoya tutulmuştum. Beni, havası da
lın müsait olduğu için Himalnya üzerin
de Simla'ya naklettiler. Orada tam ilç 
ay ölümle pcnçelcştim. Floryan kaplan 
peşinde halfı koşuyordu. 

Acaba bu cessur adam meramına nail 
olnbilecek miydi? 

I~endi hı:ı«talığım içinde hep bunu dü
şünüyordum. Nihayet hasta bakıcım bir 
gün bana bir telgraf uzattı. Telgrnf Flor 
yandanclı. 

c üç kaplan, üç pars elde ettim. Muh
teşem şeyler ... Hayvanları deniz yolu 
ile Fransayn scvkediyorum.> 

Floryan bana, seyclıatimizin muvaf
!nkıyetJe neticelendiğini müjdeliyordu. 

Simlfı'da daha on beş gün kaldıktan 
ve tamamen iyi olduktan sonra Er -
Frans'ın hava yolu ile üç günde vatanı
mn döndüm. 

SON 

Nara 

Suç 
.diye 

attı diye tutulmu~tu 
,, . . d 
sevıncı en o 
ağırdım,, ·diyo 

uçarak Afgan prensinin burnunun M h k h A d • d •• d • 
ucundan geçti. Bu hır eşek arısı idi...' a eme 3 ISe e SUÇ gorme l 

P..Jı, mütemadiyen prensin ctrafındn Bay Edip, Mehmet ve Beşir adın- - Lailahe illallah.. . 
dolaşıyordu ... Prens ise yerinden kımıl- da üç arkadaş Bahribaba Sahil park Diye bir nara duyduklarını ve 
danamıyordu. Çünkü kaplan yaklaşı- gazinosunda bir ·müddet içtikten hepsinin dışarıya fırladıklannı ve 
yordu. Bu sırada kımıldanmak, en ufak sonra, lkiçeşmelikteki evlerine g~t- otomobilden çıkan sı,ıçluları karako-
blr harekette bulunmak çok tehlikeli k 246 lı t b 1 

me üzere numara 0 omo ı e la getirdiklerini ve bunlardan ziyade-olurdu. Fakat arı, prensin artık c:ınını 
binmişlerdir.. siyle sarhoş olan Beşiri muayeneye sıkmnğa b""1amıştı. Nihayet geldi, di- l ık· ''k k 

~ Otomobi, tam ı ·ıçeşmeıı n- sevkoderlerken, yolda umumun ra-
zinin üzerine kondu. k 1 .. ·· d geçerken bir 

Prens elini usulcacık uzattı ve hayvn- r~ 0 unun. . ?~u~ en ayni mahal hatini bozacak surette bağırdığım ·ve 
nı iki parmağı arasında ezerek öldürdü. narn sesı ışıtı mış ve l - filhakika Beşirin evi karakola ya-

E h F l.k de zaten durmas.ı .ı~ıı:ı .ge en oto- kın ise de o sırada ailesi olarak kim-
•yvn ... e a et... b"ld b .. k d lerek hak 

mo ı en u uç ışı ın ırı • senin meydanda bulunmadığım ve 

ko~!:~il~;:i!~!~ ö~:.n:·ldü:: ::; larNı~.?bea ~akih~ıt_.yapılmlışltır dan Be- zaten, Beşirin evi sokak içinde olup, 
o tçı ruo.1m suç u ar ·ı . . .. . d . k" l 

~.h?'~.;2Z'7.LZZ7../..Z'.%7.;C2'L; • d aı esını gonnesıne . e ım an o ma-

B u• • y u·· k şıre soşr ~ .= ı b k ı ') dığını söylemişlerdir .. - u 'Işı an at a a ım. .. . . . 
_ B · · karakolun yirmi Bunun uzerıne suçlu vekılı bay 

enım evım, H ı· T f'k hAd• h ıı· d b' 
ad '] · · d d' Otomobil durdu. a ıt ev ı a ıse ma a ın e ır 

B• b• ım ı erısın e ır.. k.k l . Jr lna aranıyor Ben ve nrka~aşlarıı:n: içi?den çık- tet ı at yapılmasını taep etmış ve 
Hususi bir hastane yapılmak için tık.. Geç knldıgımız ıçın aı1em kapı kabul edilen bu talep üzerine, hakim 

t\ N .. .. d b kl' B · .. "n vak'a mahalline giderek erbabı vu-açık manznralı, havadar, bahçeli ve onun e e ıyormuş.~ em gonı -
yirmiye yakın odaları bulunan sıh- ce, neden geç kaldıgımızı sordu, kufla birlikte lazım gelen tetkikatı 
h• b. hi b' b' . b"H.,'k 'k" ben de : yaptıktan sonra avdet ~dilmiştir .• 

ı ır na ve ır ırıne ı "'"S'ı ı ı . . A • 

bina aranmaktadır. Sıhhat Vekaleti- -. Ooh şı:nd_ı selametı buldum! Tekrar yapılan duruşmada suç:. 
Dıyc sevıncımden bagw ırdım. Bu- lunun ailesi de müdafaa ~ahidi ola-nin kabul şartiyle beş sene kontrat ~ 

ı kt H ta k nu nara telakki ederek bizi kara- rak dinlenmiş ve suçlulardan bay 
yapı aca ır. as ne anuna uy- k I .... d"l M I b d Ed M h d' b 1 · 

b. ı· d h'l.ind . o a gotur u er.. ese e u ur.. · ip ve e me ın eraet erme ve 
gun ır p an a ı e genış arsası 0 h"d" · h' 1 · ·k· 
ı ta h • h:ıst w ou a ısenın şa ıt erı, l ı&eş- Beşirin hadiseyi müteakip, zabıta o up ususı • ane yopmaga mu- . . . • · • k 
-r k t d 1 1 l'k k tr t melık karakol komıserı; rnuavın ve tarafından muayeneye sev edilir-V"wa ·a c en cr.e on sene ı on a 

ta 1 b"l' polis memurlarıdır.. Bunların şeha- ken taşkınlık gösterdiğinden do-
yapı n ı ır. .... d d'ld' KA ff · d ) .S7 I ' · dd "b" b. zmir posta kutusu 321) e müra- ~" etine müracaat e ı ı.. a esı e ayı ıncı ma e mucı ınce ır 
t. 5 _ ı S.6 (1480) ~e~~· yarım raddelerinde karakolun lira para cezasiyl~ tacziyesine ka-
~~4l".au.1 onunde : rar verilmiştir. 

Bayan Magda Fontanges adlı güzel 
bir kadının Frans: nın e:ski Roma büyük Kaliforniada yeni ve garip bir hasta
elçisi Kont dö Şambrönü yaraladığı ya- Jık baş göstermiştir. Resmini gördüğü
zılmıştı. Bir sene hapse mahkum edi- nüz ~strumpel Marie> adlı şu adamın 
lerek cezası tecil edilen bu kadın meşum derdi mütemadiyen küçülmekten iba
kadın rolünde devam edecek mi biline- rettir. Doktorların sıkı bir müşahedesi 
mez. Şurası muhakkak ki, Magda Fon- hastanın tedricen küçüldüğünü tesbit 
tanges, büyük projeleri olan ve kendi etmiştir. Hastalık seyrinde devam eder
~zelliğine haddinden fazla gü\'cni olan .

1 
se bu zavallı adamın bir cüceden farkı 

hır kadındır. kalmıyncak ... 

,,, 
Pnriste son günlerde yapılan 

kolonileri güzellik müsabakasına 
eden «Guadlup> misi en çok beğ 
olan r.üzellerden biridir. Bu ; 
onu ağlarken görüyorsunuz. Ac~W' 
çin? Bu sevimli çehreyi ıslatan 'f"':_ 
bir kalp buhranı mı sebebiyet ~ 
tir? 

~ 

Şu !otoğrnf objektifinin yarattığı ne tuhaflıklar v::ırdır. Bu iki resme bakınız. lki$inin de Marlen Dictrich'ten b~ 
olmadığınn yemin etseniz ~aşınız .ağrımııy~cak ... O kadar benzeşiyorlar değil mi? tki Oval çehrede birbirin.i_ ~ 
andıran hatlar, <ıyni nostalJık manular, aynı saç tanı var ... Fakat bu bir taklit değildir. «Adalar Çılgını• fıJdlY 
temsil eden Carole Lombarcl, bu pozunda halen Pariste bulunan Marlen Dictriche §ayanı hayret derecede benzeYo1'• 

Amerika ayfınında demokrat ekseri
yetin reisi V. Barkley, Ru7.veltin en çok 
güvendiği bir simadır. Barkley bir çiit
çi olarak hayata başlamış, mücadeleci 
ve sempatik olan tavırları, kuvvetli ta
]fıkat.ı ile siynsi hı:yattaki muvaffakıye
tini hazırlamıştır. 

Ayanda Ruzvct tarafından takip edi
len siyasetin en hararetli müdafiidir. 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. · Telefon: 3668 

1-26 (481) 

Bu Amerikan papası bir aslan kafc- Amcrikada bir çok şeylerin k~ 
sinde dua ediyordu. Arslan yapılan var. Petrol kralı, otomobil kralı, ~ 
duadan Jıoşlanınaınış olacak ki papas Resmini ancak arkasından göreb 'i1' 
Ü7.erine çullandı. Bir genç kız papası nrs- niz J. P. Morgan bankalar kratıdıt• '1 
lanın pençelerinde can vermekten kur- yatta foto[.ıraf objektifi kadar nefıe&~,.ı 
tardı. Ai',tır surette yaralanan papas bil- tiği bir şey yoktur. Morganın ~ 
ahare h~tanedc son nefesini verdi. çekmek oldukça bir iştir. Zira o 

rafçıdan şeytanı görmüş gibi knç:ıı: 

2660 (1 
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FAVSTA Saadabad paktı etrafında 
Bu aktam Avrupa iıtuyonlann-

Sovyetlere atfedı·len dan dinl:~::~:ek seçme 
POST PARtZYEN (312.8 m.) 

19,25 - Senfoni fantastik (Berlioz); 

-Yazan: Ml,el Zevako \ ............... ______________________ _., 

d • ı d d 20,25 - Germe11. Liks'm §an konseri; 

Pardayan iııe Şarl üe Viyolettanm kim kapattı?.. en ışe er uy urma 1 PARIS P. T. T. (431.7 m.) 
1-ırtuluıılarım, mesut bir yuva kuracak- Pardayan haykıran otelci kadını 19,25 - Melodiler; 21 - Şen saat; 

-80-

~. çocuktan olacağını dillünüyor, tanıdı ve cevap verdi ı 23 - Sibelius konseri. 

kendi kendine f(>yle söyleniyordu: - Aziz.im Hoket benim, merak et- lzvestia'nın Roma muhabı·rı· bı·r· 'talyan gazetesı·nı·n CEZAIR (318.8 m.) 
- Şimdi onlar emniyettedirler. Eğer me.. ı ı 22 - Caz; 22,30 Konser; 24 - Arap 

Diiltte on paralık akıl varsa, hemen bir·, - Siz mi?.. Mösyö Şövalye!.. Bun- l k ı • b • • müziği. 
l>aPas buldurur. nika.hını yaphnr .. Sonra lan hep siz mi yaptınız? .. Ohll. Çok fe- saçma arına UVVef· l lT CeVap VeTlYOT 
Patisten çıkarak Orleana gider .. cAn-

1
na bir halde bulunuyorsunuz.. Moskova - Jzvestiya gazetesi rin"n ş'kay t tın ·d· T"' k. h'' · t" ? K t'" .. I d W•l VİYANA (506.8 m.) 

11eciğim, intikam almak için yanınızdan Pardayan bir iskemle üzerine yıkıl- Romadaki hususi muhabirinin tel-lku··mı t~ . ebe .eb~ı «ıHr ... ur ı~~du-ımOasını ıs }.YkO~ altıyyl e~loyTe·· ke~ı · 20,25 - Eski ve yeni şarkılar; 23,30 
,_, • •v· • • 1 e mı u gı ı ımayecı,, en nun n rınce a ya ı e ur ıye Lo d ı·ı ik 1__ ko 
,,.umıştım .. Fakat aflt ve muhabbetle mıştı .. Çok kan zayı eyledıgı ıçın baygın erafla gönderdiği makalede Türk azade k lmak ve on k d" 'hf d d t .. b t .nk. - n m ı annon ortCc:stnısının n-

döftdüm .. Anneciğim ne için beni bu bir hale gelmişti .. Hoket koıtu. Şöval- ı V ek.illerinin Moskovnyı ziyaretlari n b ı k k dah ud e,? ı ı 1 ıya- arafsınt a kl?ws• anHe m.uk~adse lat~n ıSo·ı- seri; 24 - Dans müziği. 
t-d . k 1 1 b k 1 w na ıra ·ma a ogru o maz sa c me ıgı.« er ı ı eve m v- BUDAPEŞ 

ar yumu~k kalpli büyüttünüz..> yenın sap sarı esi miş o an a§ını o - esnasında Litvinofun Türk - Sov- mı } ~ l B' ı·w• . l 1. h d Ak TE (549.5 m.) 
1) d" ı 1 k b · "k b" fk 1 1 'h . f yet er ır ıgının m ı azır a -er ı.. arı arasna n arn uyu ır şe ate yet münasebatı tarı çesıne at en d . k I k l d k" h 19,30 - Çıgan orkestrası; 22,40 -

1>ardaynn bir aralık gülümsedi.Bun- onu seyre dnldı .. Bu bakışlarda bir aş- söylediği nutkunda bu münaseba- TORKIYE - iT AL YA MONASE ~ıze ~.0 u ~a Y~ un a ı are- Harpasolo; 23,15 Orkestra. konseri; 20,24 
lann söylendiğini işitir gibi oluyordu .. kın heyecanı. bir ananın şefkati v:ı.rdı .. tın ehemmiyeti yalnız bu iki BETLERL. katını şuphe ıle t~ıp. etmekte ol- _Caz. 
l'.ıtip edenlerin en ileri gelenleri he- Gözlerinden iki damla ynş ekıtarak memleket için değil, ayni zaman- Muharrir makalesini ltalya ile duklan~~~?». el~em ı~ış .. «Sovyet· 
"eı. hemen Şövalyeye yetiımiılerdi. .. baygın bir hnldc duran Şövalyenin al- da umumi barışın birinci derece bir Türkiye arasındaki dostane müna- ler Bırlıgı?ın .. ~~denıze soku_luşu» VARŞOVA (2 l6.8 m.) 
'ı'orrunluktan bitkin bir hale gelen hay- nı üzerine bir puse kondurdu .. Aldığı amili oldugvunu işaret ettiğini kayde- sebatın inl·işaf edeceğine ümitvar hakkında hır sozu, ancak kendı oku- 21 - Hafif müzik kon.seri; 23 - ~4" 
"'"-' 1 1 h k b resitali; 23,30 Lituanya rapsodisi. ::-mann boğuk boğuk nefes alışlannı bu gizli puse öteden beri kalbinde bt-.s- derek şöyle diyor : olarak bitirmektedir •. Bu münase- yucu arını or gören riya ar ir 
'litİyordu.. Mütemadiyen hayvanını lediği hlr sevginin heyecanlı ifadesi 1 BlR iT AL y AN GAZETF..SlNlN batın niçin inkişaf etmesi zaruri ol- muharrir söyliyebilir.. Okuyucula- BOKREŞ (364.5 m.) 
ltıalımuzlıyor, son kuvvetini sarfa mec- idi.. 1 SAÇMA MÜTALAALARI duğu sorulacak olursa, buna «umu- rına bu gibi efsaneleri arzeden de • ı4,31 - Vasil Julea konseri; 20,50 '.-
L.ır e~iyordu .. Ner.e:e gidiyordu- T~- Dıpnda cü~ültüler. k~puy~r~u.... «Sovyet haric~y .. c ~omis7~ «bazı ~i b~rışın tak~iyesi ve umumi ~~- haric!ye . nezaretiı:ıe ya~ı~lığı olan Keman konseri; 21,20 - La vic de Bo-
lıb hır sevkle Parısın kapılarından hı- Pardayan kendıne geldı, cozlennı aça- devletler»İn hancı sıyasetını her nıyetın garantı albna alınması ıçın resmı bır gazetedır .. Butun bunlar heınc (opc-r;a). 
~c kadar varmısh .. Fııknt kapı kapalı rak güldü.. ine kadar mümkün olduğu derecede lazımdır» cevabı verilmektedir .. Mu- Türk - Sovyet dostluğunu bozmak STRAZBURG (349.2 m.) 
~. Buradan dönerek Parisin merkezine Hoket Lağınyordu : vazih bir şekilde karakterize etmiş- harrir, İtalyanın Türkiyeye karşı kasdiyle y<ıpılmaktadır •. Lakin bu 21,30 - Rasin'in (Andromaque) pi-
~u ilerledi .. Elli kadar takipçiden - Matyo !.. Lobcn ! .. Jan Jilbertl IKo-ıse de, lakin 0 bunların hangi dev- hiç bir taarruz fikri beslemediğin- teşebbüsler şüphesiz ki acıklı bir yesi (Komedi Fransezdcn), 23,30 - Gc· 
'-itasında ancak otuz kiti it.adar kal- fUnuzl.. Şu kordeliiyı hana verin.. Jetler olduğunu tasrih etmeği lü- den mi bu münasebatın dostane ol· akibet«? uğrıyacaklardır.» ce konseri. 
1-attı .. Onun da istediği bu idi.. Onla- Fakat bunlar nereye gitmiı?.. zumsuz gördü .• Litvinofun on dört TULUZ ( ) 
l1lt kuvvetini kesmek, hepsini yollarda Salon hakikaten bom boştu. Orta-ı1 temmuzda söylediği bu nutkundan Ne~arethaneden karan suçlu 328

·
6 

m. 
'1nek , tekTar kurtuluıı yollarını ara- lıkta kimse kalmamıştı.. on gün sonra, yani 24 temmuzda "'t 20 - Şan kon.cıeri (opera pa.rçalan) ; 
~k... Pardaynn gülmcğe bnşladı .. Oteli kn- çıkan ltalya hariciye nezareti naşiri K-- d k f 20,45 - Dans müziği; 21,30 - Askeri 
Eğer biraz durmuı olsa halkın hücu- patırken onları da dışarıda bıraktığını efkarı «Reloçinoni Entcrnasionali» ! onya a tev )• edı•lerek müzik; 21,4kLch.arm opereti: Şen dul. 

'-'llna uğrayacağını biliyordu .. Bundan anladı .. Sokakta .ölüm sndaları yükse- gazetesinde Türk - Sovyet müna- - LONDRA (342.1 m.) 
dofay:ı kurtuluşu hayvanın .kuvvetinde ·Iİyor, Gizin askerleri hücuma hazırla- sebatı hakkında bir makale İntişar 
"• sür'atinde görüyordu .. Pardayan ruyorlardı .. Bussi. Manivel yirmi kadar 

1
etti .. Sovyet ôkuyucularına işte bu lzmı•re getı•rı•ld1• 

'•risin içinde çıkacak deliği olmıyan dost kapının merdivenlerini muaye- 1 makaleden bahsetmek istiyorum .. 
\ir sıçan kapanına düşmüş gibi idi .. Çı- ne ediyorlardı .. Kapıyı kırmak için gö- Mezkur makalenin muharriri ma-

19 - Hafi/ müzik; 21 - ltfüzik Hol; 
21,40 - York Dükünün kampmda.?t 
naklen komer; 23,25 - Dans müziği. 

PRAG (470.2 m) l-ınıyordu .. Netede görünse, oradan rüşmeler devam c=-derkea boğuk bir kalesine, Arasın Moskovayı ziya- Muhakemede kendisine atfedilen hırsızlık 
1)1ürn sesleri yükseliyor, arkasındaki asil- h k d reti Türkiye, Afganistan, İran ve 20,45 - Halk konseri; 21,25 J{omedı; ses ay ır ı .. : k 
tadcler ayni sesi çıkarıyorlardı .. Hay- _Bir dakika durunuz.. Irak arasında imzalanan Asya mi- SUCUnU kat'i of ara red Ve inkar etmektedir 23,20 - Plak ne§riyatı. 
\'an kuvvetten kesilmi~ti.. Burun delikle- sakı hususunda «Sovyet hüküme- ' a•••••.---------~ 
tinden kan geliyordu. Nereye gidecekti. Bu ses Morevcrindi .. Onun yüzünde tini teskin etmek» maksadiyle ya- Geçenlerde Bostanlıda bir hır- muhtarsınız .. 
Ş h canlanan kin ve intikam hisleri o kadar l k sızlık hadisesi olmuş ve suçlusu ola- Hakim ~u kararı verdi : 
u areketi nerede sona erecekti? .. O pıldığını işaret ederek baş ama ta- :.-

da b"l d vah,.iyane bir ııekil almı§ta ki hepsi bir- h · rak yakalanan Ali Riza adındaki şa- (Hadise zamanında Kar~ıyaka-
ı miyor u.. .. dır.. Mezkur mu arrıre nazaran, . l -

Bu dakikad kafası da i•liyemez ol- den bu korkunç simadan titrediler.. A S l B' ı·v · · ka · hıs, bır fırsatını bularak nezaret ıa- dan otobüslerin son hareket sa-" . . . . guya ovyet er ır ıgı mısa · ış- . w . . 1 • · . v 1 l 
~tıştu .. Hiç bir şey dii ünemiyordu. Nef- Moreverın kinının ne kadar büyük t"rak eden her dört devletin mukad- neden fırara muvaffak oldugu ıçın, at erının Ögreni mesine, ve suç unun 
•i h k Jd v h k t ( d b·ı· d·v• · · d 1 l 1 b d d a lama Karaman eski tel"""af hat çavusu ne akim olan inti am düsüncesi idi. o ugu er es ara ın nn ı ın Pı ıçın deratına behemehal mü 'la e et- u avanın uruşması y pı • e· ~ 

ı k 1 b 1 d ,..,., tı Ahmedin og· lu olup olmadıg· ının ve a"İ isinin ölümünden sonra kendini onu başkanlığa geçirme ·te tereddüt ı:n(:k istem· ıı ve j t mclcte u un u- ... ı .. 
a. m • a mecbur eden intıkam almak, göstermcdıler.. ğundan h

0

er h lde bu mi aka i ti- Suçlunun yakalanıp mahkemeye lzmire gelirken, elli liralık bir hay-
~oreveri öldürmek istiyordu. Pardayan Morever kan büruyen gözlerindeki rak e meHiv i rzu etmi . Türkiye g'"nderi!mcsine dair, bütün teşkila- vanın satılıp parasının oğlu tar.afın
tôz.lerini aç rak etrafına bakmdı .. öle- sevinci de gizlemiyerek şu mütnlfuıd · e Sovyctler Birl'ğinin bu misal·a ta yapılan tamimler üzerine, Ali dan ~!ıı:~p .. nlmmadığından ve lzmi-
ekti. Litkin on beş senedir arkasından bulundu : j iştir l..ine l.:ar ı durduğundan, bu Rızanın Konyada yakal3ndığı, an- re don~şunde Y<:\lllnda kaç. parası 

11:'-ılllofb.ııevu Lüizin katili olan Morettri ge- _ nen bu adı:ımın ruhunu bilirim .• keyfiyet ~ Moskovacla hosnutsuz- Uı ılmış ve İzmire getirilen suçlu- bul~~dugu~m.n ve sabıkası olup ol-

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci ... 

tlORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 İ>ortmeden ölmclc ona ağır geliyordu. Ni- Eğer huray gizi nmi i e miıd fon va- luk» tevlidine s"~ iyct vermis.Bu in tın dünden itibaren mevkufen du- m~ ıgının 1 tıf arına .. ) 
haYct bildı i bir sokağa doı.hıı daldı.: l l <lıo"'nut uzlugwu d ~ıtm l~ ı·c·ı~ de ıruıımnsma bnslanmıştır.. u suali r, telgrafla mahallin- Ögwleden sonra 3,30 - 6 le eıuılarını d ı :zulamı: tır.. Gdi i güze " • d I } Jd k 
alasında bir kurtuluş yıldızı parladı. yapıbcnk ı ··cumlar hyda verm z. El- Aras Sovyetl r Biri ği merkezine Henüz yirmi iki yaşında bulunan en soru ac;a' ve cev~p ge İ ·.te~ Randevü için telefon ediniz. 

bu yol Sen deniz caddesi idi .. Bu cadde gitmiş.. ve halinden, tavrından çok zeki bir sonra, ~uçlu ~akkında hır karar ıttı- , TELEFON.. 2946 lt de edilecek ndumın şahsı pek mühim- haz ed ) kt 
eri~e rnriru"rlobn~ın~LB~ di~. Mutl~ndükdeGize~~~ıibil- Ei~bunakl~i~~~~yct~u- aBam ~duiuna ~~e ~mcyan bu ~;.~1;~;ı;~~c~ı~r~.·~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ı kendisi için saklanacak bir yer yuculnnna bir delinin buhran ge- suçlunun cürmü ~uç:lur : 
ol b dirmek lazımdır.. 'S 

il ilirdi .. Yapacağı manevrayı sür- cirmesi gibi görünürse, şüphesiz Bostanlıda oturan hemsehrisi 
•tl Asilzadelerden biri Dük de Gize key- b" k -e hesnp]adı .. Ark&&ndan gelen asil- ız onun a sini iddia etmeğe kal- Ahmedin yanına geliyor. Ve ken-
~d ) 1 d b k fiyeti Lildirmcr.c "itti.. Morever ve k • "'" l d · e ere ornsın ir aç hayvan boyu " ., 1".·.mly"ca" tZ .. mu mrrir, İp omam disini takdim ederek 0 gece hem-
hd ( k 1 arkad,,.,lun Şöv ... lyenin bıçmıısınn ma- b l h "' ar mesa e a mı~tı. Pnrdayan Divini- ~ . . munnse atın tarihini son gün .::re jşe risinin evinde misafir kalıyor .. Ve 
)erin önündeki ta, merdivenleri gö- f ni olacak tedbırlerı alıyorlardı .. Dışa· kndur (1 Parlah> bir surette iz.:ıh ettik- ı k d l 
t\i d J b't l · p dnyan ne t ' .. l k ar a asının parasını ça ıyor .. 
b nce hazırlandı.. Dizginleri hıtyvanın rı a o up 1 en en ne ar I en sonn:ı, daha yuksek ere çı ·a- ı Bu davanın daha evvelce dinle-
oynuna bıraktı .. Ayaklarını özengiden de Hoket i,itmiyor ve gömüyorlardı. rnk Sovyetlcr Birliği ile Türkiye nen 8 ,.,,h"tl · k Al. R· h. b 

~ L ld·V• . d d .... ı erme arşı ı ıza ıç ır 
ıqrdı .. Bir bacağını hayvanın boynun- Fakat ölüm sadnlarının yükse ıgını arasın a ostane münasebatın kat- diyece~· l d v f k t k d • . • kA • 1 gı o ma ıgmı ve a a en· 
ıtn geçirerek eğerin üzerinde tıpkı iıitiyorlardı .. Otelcı kadın Pardayana ıyyen ım anı olmadımnı çünkü, dı"sı"nı"n b'" ) l t ··ı t · A. l t . 0 • ' 1 oy e şey ere enezzu e mı-
[)~~onlar gibi yan bir vaziyet aldı .. sordu : ı mrp en sonrakı devreden sarfı na- 1 yeceğini hali ve vahi yerinde oldu-
) ıvıniyerin kapısı önünden geçerken at- - Hep Lu deh~et aaçan sesler sizin zar, «Her iki millet arasındaki asır· ğunu l : d. :· Ka k d 
•dı .. Atlar atlamaz hayvanın boğ:ı- aleyhinizde mi ? dide düşmanlık aktüel bir surette İotobÜsl ıa ıİe g_ec~ı .. d .. vr~ıy.~ a b~ 
~a doğru kılınçla bir darbe indirdi.. - Kime olacak ya?.. yasamakta b d"" 1 k · d 1 e zmıre on ugunu, ır 
li ş·· .ty·ı:mez co' w f~ u~kmtandıA ıse l e- otelde yattığını ve memleketine gi-I ayvan yükün hafiflemesinden ,.e kı· - Aman Alll\hım ne yaptınız, o· t:> :ıc gra ı ve ı ısa ı esas ara ı . 
11\ç darbesinden deli gibi hopladı. Ee~ valye> istinat etmekte bulunduğunu» kat'i dıp kaçmadığını söylemiştir. 
>ii~ adım kadar ileride yere yıkıldı.. - Ben mi? Hiç .. Yapac~ları ,eye bir ifade ile beyanı fikir etmekte- .. Faka~ suçlunun hu. ifa?eI:riyle 
'takib memur siıvariler kasırga gibi Şö- .. . ) .. .. f b" dir .. Sovyetler Birliği ve Türkiye dun dınlenen bazı şahıtlerın ıfade-
"l\J manı o dum .. Çunku ne rete §ayan ır h lkl 1 · d h )' ··ha 1 
\, Yenin önünden geçip gitmi§lerdi... . . 1. ki d' a arı arasında hiç bir zaman düs- erı arasın a ayı mu yenet er 
r ıtlnız önde bulunan bir iki kişi Par- cmayeNt /ş ıylcce eri 

1 
• s· d" apa manlık vaki olmadıgw ı hakiki düş.· görülmüş ve hakim kendisine şöyle 

d - e o ursa o sun .. ':ıım J ne Y • v ' b' "h d 
•Yanın manevrasını görmüş ve dur- ks ? manlıgın nncak eski -Çar ve sul- ır ı tar a bulunmuştur : 
~ ca ınız .. M 
~·ağa çalıımış iseler de. bu sırada müt- Bu aual çok yerinde idi ... Hoketin tanlık rejimleri nrasında mevcut -:- ahkeınenin eli uzundur. Her 
ıı bir kan§ıklık husule gelmi§, süva- ah 1 "dd 1. h'" 1 b·A_.;n bulunduğu ve bu reJ'imlerin ise şeyı tahkik eder ve senin söyledik-

tij a inin fi et ı ucum an ne ......... - l · · d w w 
er durmak istiyen öndekilere çarp- d k 1 1_ 1 v d t 1. • ti. çoktan tarihin bu'~·ık çukuruna 1 erının ogru veya yalan oldugunu 

rrı ) e apı arın ~ıra acagın an, o e ın as - Mai d 
ış ar, onları yere devirmi~lerdi.. 1A d"I v· d .. h . kt Parda- ~varlanmış oldukları, elbette bir mey ana çıkanr. Bu sebepten mah-
S h a e ı ecegın en şup esı yo u.. f . k · l Hak"k • ·· 1 

. ~ u adise Diviniyer merdiveninden H ._ h b '- aşıst muharririn aklına gelemez.. emeyı oya ama.. ı atı soy e .. 
İlti y '· d .d k 1 . • yan o.ıı:etc ayretle aktı.ıı:tan sonra: lşt f . t h . k" d"' Suclu . t. uz a ım gen e vu ua ""e mı•tı.. c aı:ııs mu arnr mez ur ucı- • 
rı e. " - Fakat Aziz Hoketciğim .. Bilirsiniz Jı• :ıc :ıc -H k'k ded'W' 'b"d' l t •Yvaıllar birbirine lcarışmıı. bir kaçı man gı arzettiğimiz bulaşık çuku- .~-:-. a ı at ıgım gı ı ır.. s e-
>ere yıkılm11. on kadar süvari müaade- ki ben Diviniyerde bulundukça baıuna rundan çekip çıkarmağa uğraşıyor. cligınız ~kilde tahkikat yapmakta 
~enin fiddetinden yere yuvarlanırlarken bir fenalık gelmez, dedi.. Zevk hususunda §Üphesiz bahse -

>'Yanlardan dn tekmeyi yemi~ler uza· Fakat Hoket : girişilemez. Öyle insanlar vardır ki, J L A N 
~~ kalmışlardı.. Kaldırımların üzerinde _ Bitmedi - bunlar bula~ık çukurunda eşelen- lzmir Esnaf ve Ahali bankası 
k 1 ölü yedi sekiz yaralı yatıyordu.Bu - meyi ve bu çukurun nesrettiği ko- Al h" . 
~rgn§alıktan istifade eden Şövalye Di- Satılık kulan teneffüs etmegi ~everler. w ••; ır tubesınden satın aldı-

\'ıniyerin taş merdivenlerini çıkmış. TORK - SOVYET DOSTI..U- gım 1138 defter sıra numa~a&ın· 
Otel ve gazinodnki ahali. dışarıdaki CU ÇOK KUVVETL1DiR.. . da kayıtlı _ve ~/~ 1/929 t~ ~e 
lİirültünün mahiyetini anlamak için Konser Pı·yano Mezkur makale bilhassa Litvi- ~ Nu •• 50 hı_uelık bır adet muessı&-
Otelden dı§arı fırladıklı:m sırada. o içeri nofun nutkundaki Türk _ Sovyet !~k hıasemın makbuzunu kaybet-
tirrneğe muvaffak olmu~tu .. Pardaya- Nakli hane münasebetiyle dostluğuna halel getirmcğe yeltc- ımy • • • .. .. 
~ın Yırtık elbiseler ve al kanlar içeri!in• Alman BLOTHNER marka koy- nenler h kk d k' k tfen enııını almak uzere mezkur 
\1 a ın a ı ısmına a b k .. . w. d 
e içeri girdiğini görünce şaşırıp kal- ruklu piyano müsait fiatle sah- yazılmıştır •. Yeni Türkiye Sovyet- an. ay~w. muracaat e~gu~. en 

~ışlardı .. Pardnyan bu gibi dakikularda lıktır •• Taliplerin ikinci Beyler jler Birliği milletlerinden ve Sovyet zaydı C:thgı.~ makb~zun hukmu ol-
ıç bir vakit soğukkanlılıgwını elden bı- ıoknl... Mektep Mu··zesı' yanın- h""k•• t" d h 1 ma ıgını ılan ederım. t k u ume ın en er zaman ya nız A . .. . w 

i ~ rnnzdı.. Pencere ile kapı arasında daki çıkmazda 30 Numaralı dostluk ve yardım görmüş oldu- la4ehır Mutevellı ~gl~ 
J1

• tabak '\e çanak dolu bir dolap gör- hanede Viyolonist bay CAViT 1 ğundan, «asırdide düşmanlık» gi- Mchmet1 Turgu(tl:;;)ncı ı.ı •• Bu dolabı bütün l:uvvetini s;ırfede- ÖZ MENI'OY A müracaat etme- bi bir mevzi Türkiyede hiç bir • 3 

tek Yerindt-n bldırdı, götürdü, 'kapının leri.. 1-2 (1520) kimseyi ikna edemiyeceğini anlı- z A y ( -
'rkaıona koydu .. Doğru mutbağa ko- - yan muharrir, bu sefer «Komünist 
~arak oradan sokağa çıkan bir kapı var- İzmir Belediyeıinden: propagandası»nın Türkiye için da-

1' bunu da di;;er bir dolnpla kapadı.. Başı bot olarak tutulup temiz· imi bir tehlike olup durduğu mü-
S0ı den aldığım tahadetnameyi kay-b uya soluya umumi salona girerek bir lik hanına teslim edilen üç adet talaasında bulunmaktadır .. Taac-

1339 tarihinde Zafer mektebin-

5AtLIK·50tUKLUK·EKDHDMi"' 
DEftEktlll 

KELVİNATOR iki defa d~ha az lfledlif - -
haJd• •J'"' randörnan elde edilen 1•cln• soiuk hava dolaplil 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

JZMıR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçala Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMIŞTE : H. Avni Güler 

MUöLADA : Ahmet Sabri Acanoy ••.•• 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sahık Tevfikoas.l Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 
i\rdak şarabı ateşini kesmek ·için yu- av köpeğinin vesaik ibraziyle sa- cüp edilecek bir nokta varsa , o bettim. Y eniaini çıkaracağımdan 

'•rladı .. Bu sırada titrek bir ses haykı- bipleri çıkmadığı takdirde 20/8/ da guyn Sovyctler Birliği tarafın- eıkiıinin kıymeti kalmadığını ilan UCUZ fiat 
tl)ordu : 937 •ününde hayvan pazarında dan Türkiyede yapılmakta olan ederim. 
. - Aman Allalum. ne oluyor? .. Kim- aatılacaiı ilin olunur. mezkW- k.omüni.t propagandaaı»n- Adres: Alsancak ruz Sokak 
~ı? .. Orada ne iainiı: nr> .. Kaom 2813 '1117) dua ltalyan rami pzete.i muharri- No. 24/A Hari1t1 

IRnirin en haoaJar yerinde ve denize karıı levkaliıde ltilıt maA 
..-olı colc lem~z oe cmıniyetli Y•llÔllC oteldir. 



lzmir Erkek Lisesinden 
1 - Bu yıl yeniden alınacak öğrenci kardına 20 ağustos cu

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

tunlardn: 
A- Diploma, 
B - Hüviyet cüzdanı, 
C - Aşı kağıdı, 
D - 6 Fotoğraf 
4 - Okulumuza devam eden öğrencilerin kayıtlarını yenileme 

iti 20 ağustos cuma günü b~layacak ve cumartesi pazardan baş
ka her gün saat 14 den 17 ye kadar yapılacaktır. 

5 - Geçen yıl pansiyonumuzda yatılı olanlar bu yıl da yatılı 
kalmak istiyorlarsa okul idaresine mektupla bildireceklerdir. 
Aksi takdirde yerlerine başkaları alınacaktır. 

12, 13 2786 (1501) 

lstanbul Üniversitesi Artırma, Ek
siltme ve Pazarlık komisyonundan: 

1 -83877 lira 54 kuruş keşif bedelli lstanbulda Gureba hasta
hanesi kulak, boğaz, burun, kiliniği bitirme ve hariciye operas
yon kısmı tamirat ameliyatı toptan kötürü olarnlc kapalı z3rfla 
eksiltmeye konmuşt r. 

2 - Bu İşe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projed 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D) inşaata dair fenni şartname 
E) Keşif hüliisa cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Projeler 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile üniver-

site rektörlüğünden alabilir. 
3 - Eksiltme 26/8/937 perşembe günü saat 15 de lstanbul 

Oniversitesi Rektörlüğünde yapılacakbr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 5443,83 lira muvak

kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış 1937 senesi
ne ait 100,000 yüz bin liralık in~aat müteahhitlik vesikasını ve 
Ticaret Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 
' 5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. 

6 - Posta ile "önderilccek mektupların nihayet üçüncü mad-
dede yazılı saate

0 

kadar gelmiç olma~ı ve dış zarfın mühü~ mu
mu ile iyice kapatılmış olması ~arttır. Posteda olacak gecıkmc-
ler kabul edilmez. 13. 17. 21 4826 - 2699 (1487) 

lzmiı- Vilayeti Defterdarlığ!ndan: 
Sahibinin eski yıllar kazanç vergisinden olan borcunun temi

ni tahsili için tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacze
dilmiş olan Sinekli caddesinde kiıin 73 sayılı arnası tarihi ilan
dan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu ker
re yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak, pey sürmek ve 
satıf tartlarını öğrenmek isteyenlerin Defterdarlık Tahsilat ka-
lemine gelmeleri. 30, 6, 13 2612 (1411) 

lzmir ikinci icra M .. :n ·- ğun-ı İzmir Dördüncü icra Memurlu-
dan: ğundan: 

Dosya No. Paraya çevrilecek gayri men-
1937/l864 kulün ne olduğu: Ahmet ağama-
GA YRI MENKUL AÇIK hallesin in tapu kütüğünün Şeker-

ARTIRMA JLA.NI ciler içinde 277 ada 42 parsel 7 
Bir borcun temini için mahcuz No. tajlı ve 3/75 metre murabba

olup hududu planda yazılı, Kar- nıda dükkü.n. 
91yakada Bahariye mahallesinde Her .türlü ~.vsa!ı şar~runesinde 

1 

Adalet So. da kain 37 No. lu ve ynzılı ışbu dultkan b~r bo~~ta1! 
400 lira muhammen kıy~etli bi~ dolayı satılığa ç~lı::arıldı. ~ı~ıncı 
bap evin tamamının ve yıne aynı artırmaı;ı 16 eylul 937 tarıhı~de 
mahalle ve sokakta kain 13 No. perfembe günü saat 11 de mahye 

ılu ve 275 lira muhammen kıymet- dairesi binanında kain ~ördün~ü 
li ve 15 No. lu ve 250 lira muham- icra dairesinde icra edılecektır. 
men kıymetli ve 29 No. lu ve 650 Yüz yirmi lira kıymetli olan bu 
lira muhammen kıymetli Üç evin gayri menkul birinci ar~ırmada 
de birer hiueainin açık artırma ile o/o yctmit bc~ini bulmad~~ı .. suret: 
paraya çevrilmesine karar veril- te en çok artıranın teahhudu bakı 
mittir. Satıf atağıda gösterilen kalmak ~arliyle müza~e~e .on be~ 
tartlar dairesinde yapılacaktır. gün daha uzatılarak Jkıncı artır-

GAYRI MENKULLER ması 2/10/937 tarihinde cumar-
Tarihi ilandan itibaren bir ay tesi günü ayni saatte yapılac~: 

müddetle açık artırmaya ç.ıkanl- tır. ikinci artırmada da % 75 ını 
mıttır. Talip olanların kıymeti bulmadığı takdird.e ıatı, 2280 
muhammcnenin % 7 buçuğu nis- No. lu kanuna. tev~!kan bet .~ene
betinde pey akçesi veya milli ban- de ve beş taksılte odenmek uze~e 
kanın teminat mektubu vermele- geri bırakılacaktır. S~tış pe•ın 
:ti ve artırma 21/9/937 tarihine para iledir. l,bu gayr~ menkul 
tesadüf eden Salı günü saat 15 te üzerinde bir hak . taleb~nde ~ulu
dairede icra olunacaktır, müfteri- nanlar varsa e~lerı~~ekı rc:s~ı ve
lere ait bu hususun daireye talik sikalariyle birlıkte ılan tarıhınden 
olunan açık artırma tartnamesini itibaren yirmi gün içi_nde müra-
7 /9 /937 tarihinden itibaren oku- caatları la':ı~~ır. Aksı h~lde hak-

, yabilir hakları tapu sicilli ile sa- ları tapu aıcıllınce malu1? olma
bit olmayan ipotekli alacaklılar dıkça payla,madan harıç kala-
ile diğer alacaklılann ve irtifak caklardır. .. . 
hak sahiplerinin bu haklarının ve Şartname 26 agustos 937 tarı-
bu hususta faiz ve masarife dair hinden itibaren her kesin okuma-
1 "dd" l k ·· sı ı0çı0n açık bulundurulacaktır. o an tapu ı ıa arını evra ı mus- . . . 

b .t J ·ı 20 ·· · · d · d · Müzayedeye ıftırak edeceklerın 
ı e erı e gun ıçın e ıcra aı- b l 

resine bildirmeleri aksi halde ,artnameyi okum~ş ve un arı ta· 
hakları tapu sicilli ile sabit olma- ma.men kabul etmıf .•a!ıhrlar. Sa
dıkça satıf bedelinin payb.fma- tışa iştirak etme~ ıstı yenler. mu
sından hariç kalacakları ve tayin hammen kıymet~n % 7.5. n~sb~
dilen zamandan artırma bedeli, tinde pey akçe.ıı veya mıllı ~ır 
gayri menkulün % 75 ini bulma- bankanın temınat .~ektubu ıle 
dığı takdirde en son artırmanın birlikte muayyen . g":n ve ~aatte 
taahhüdü baki kalmak üzere ar- Dördüncü kra daıresmc muraca
tırmanın 15 gün daha temdit edil- atle ittirakleri iliin olunur. 
mek suretiyle 6/10/ 1937 tarihine 2808 (1515) 
tesadüf eden çartamba günü saat 
15 de gayri menkul en çok artıra- alakadarlara tebliğa hacet olma
na ihale edilecektir. Mal bedeli yıp yalnız ilanla iktifa olunarak 
verilmez ise ihale kararı feshedi- en çok artırana ihale edilerek her 
lir, ve kendinden evvel en yüksek iki halde birinci ihale edilen kim
teklifte bulunan kimse arzetmİf se iki ihale arasındaki farktan ve 
olduğu bedel ile almağa razi olur- diğer zararlardan mes'ul olduğu 
sa ona ihale edilir o da razi ol- ve tapu he.rcının belediye ve vakıf 
maz veya bulunmazsa icra daire- icarının ve yüzde iki buçuk delli
ıince hemen 15 gün müddetle ar- liyenin mütteriye ait olduğu ili.n 
brmaya çıkarılır bu arbrmaya olunur. ~ (1519) 

- -- ~ıs 

• lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

S i m Zar 1 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

IYt1Prıf(J} SATIŞ YERLERi ~P/.f(~/~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
~acaı-...ms• • 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GRiPiN 
0'..777Z7..L77.Z7J CT.ZZZX7Z7"./7'LZZ':Z"L7..2::ZYZXZ7..z7-Z::Z7Z7..ZZYZ'L77%n 

En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi di9, bat, 
anında bir kaşe Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron - etmiş olursunuz. 
şit ve emsali hastalıklardan Günde iki kaşe alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
t%7.Z7.ZZZZ:ZZZZZZZZ'/Z f:Zhı'.7.1727:7zz.T-fiZ; 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinin ap.ğıda 2öı

teı:ildiği veçhile inşa&ı için kapalı zrf usulü ile yapılacak mü· 
nakaııa ilanıdır: 

1 - lnta edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki k~if 
bedelleri dun görüldüğündep nafıa formüllerinin köprü ve to
selerde tatbik olunan tahlil fiat ~aslarına göre yükseltilerek bu 
kere yeniden muhammen lnymet tesbit edilmit ve bu evlerin 
tipleriyle hangi kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı ata
ğıda gösterilerek 8/8/937 tarihinden itibaren on bet gün müd
detle yeniden münakasaya konulmut ve mütetekkil komiayonca 
ihalesi mukarrar bulunmuftur. 

A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tipi 
kargir. Kaza merkezinde 14 tehir tipi kargir, 

B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy kir
gir, 

C - Dikili merkez kazasında 31 tehir tipi kargir, kuanin 
Ça.ndarlı nahiyesinde 158 tek 31 çift kargir köy tipi. 

Ç - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 tek, 10 çift 
köy tipi kiirgir. 

D - Kemalpaşa kazasının Yukarı Kızılca ve Parsa köylerin
de 22 tek köy tipi kfırgir. 

E - T orbah kazasının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift 
köy tipi kô.rgir. 

F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek köy ti· 
pi kargir. 

G - Çetme kazasının muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi 
ki.rgir. 

2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin keresteıi hariç olmak 
üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 57,5 kuruftur. Çift 
evlerin 625 lira 48 1/4 kurutlur· Şehir tipi evlerin 410 lira 46 
kurut tur. 

3 - Münakasaya i,tirak etmek iatiyenler toptan teklif yapa· 
bileceği ~ibi onar, yirmiter evin intuına perakende suretiyle 
de ittirak edebilirler. 

4 - Her müteahhit tip itibariyle kaç evin taahhüdüne ittirak 
ederse bu evlerin beherine konulan muhammen kıymetinin % 
7.5 nisbetinde teminat vermedikçe münakasaya iftirak edemez. 

S - lnta edilecek göçmen evlerine ait kereste iıki.n dairesin
ce intaat mahallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine gö
re yukarıda beher ev için ketifleri mucibince konulan muham
men kıymetler kereste bedeli tenzil edilmek suretiyle konulmut
tur. Kereateai verilecek olan binaların malzemeai, İKİiiği he
sap edilerek anahtar tealiıni ıuretiyle ihale dilecektir. 

6 - Münakasaya ittirak etmek isteyenler fenni ve umumi 
fartname ve planları görmek üzere lzmirde iskan müdürlüjüne 
kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya ittirak edecek olanlar teklif mektuplarına 
mesul olan feriki mimar "feya fen memuriyle müttereken imza 
edecektir. 7-10-13-17 2735 (1477) 

lzmir Erkek Lisesinden: 
Bu yıl lise ve orta okullara alınacak parasız yatılı için namzet 

kaydına 16 ağustos pazartesi günü lisemizde batlanacak 28 inci 
cumartesi günü saat 13 e kadar devam edecektir. 

Namzet kaydedilenlerin 11navlan 2 eylul pertembe günü aaat 
9 da yapılacaktır. 

Namzet kaydolunmak iıtiyenlerin actirecekla-i Teaikalar twı· 
lardır: 

1 - Diploma ve tasdikname 
2 - Geçim durumunu aöateren ki.iıt 
3 - Sailık raporu 
4 - Hüviyet cüzdani 
5 - Çalı4kanlık belgeai 
6 - 4 fotoiraf. 
Çalı,kanlık aıeçim durumu~ aailık belgeleri örneii oblu-

lllUZdan abnaealrur. • ı )1, 13 %'187. (llOZ~-# 
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1931 • , ...................................... 1-
U mum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peştemalcı1ar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanya111 karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 tZMIR 

·=··' ~ ';' ·- .. - _.-::-.~ .. . . .. . . • . . ' 

BEYOOLUNDA 

, 

Bristol Oteli 
• ••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mUıteclrl 
TOrkiyenin en eıki oteldai 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida .. 
realle bütün Eğe halkına ken
diılnl sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
lıendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hmuılyetlerlne Ulveten 
fiatlar müthit ucuzdur. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

DAIMON 
Masa vantilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu ııcak" 
larıodan kurtanr. Masa vantiJatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki ıaat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyah vardıt· 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çaiı,ır ınUİ 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların e 
çantalarında ve ceplerde taıınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hü-~ 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından~ JJı· 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için haczedilen l•• 

nıetaia mahallesinde Şaphane sokağında kain 12-14 sayılı P~ 
mut deposu yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden 2~ ~e 
müddetle müzayedeye çıkarıldıiından almak ve pey sür~.. ıı-· 
aabf prtlarını öirenmek iıteyenlerin Defterdarlık TaJı.ıla~) 

.... &emine .. ımeleri. 30, 6, 13 2617 (141 
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Fratelli Sperco 1 N. V. Olivier Ve Şü. z A ~ '· .'jr"'.'"" Daima Radyolin ......... . Bir haftadan berı Tıre - lzmır : 

arasında Tire 6 No. lu kamyonun E Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 
V A ı W. F. il. Van Der LıMiTET 

apuru cntası ı Zce & Co. Vapur acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LINIE BiRJNCl KORDON REES 

KUMPANYASI G. m. b. H. BiNASI TEL 2443 
RHEA vapuru 18 ağustosta An- HAMBURG Lllerman Lines Ltd. 

karnesi ile 29 doğumlu ~o~yalı ~ paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr 
Abdullah oğlu Mehmet ıımınde : •••••• • • • ••• .. ••••••• •••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• .~era (Doğru) Rotterdam. Amıter- «YALOVA» vapuru 25 Ağus- ELI..ERMAN UNES L ID. 

İlaQa Ye Hamburg limanlan için yük tosa doğru bekleniyor.Rotterdam, DRAGO vapuru t O ağustosta 
~.. Hamburg ve Bremen için yük ala- Liverpool ve Svanseadan gelip yük 

CANYMEDFS vapuru 5 eylulde caktır. çıkaracaktır. 

bir nüfus tezkeresi ile ehliyetna
memi zayi ettim. Y eniıini alaca- • 
ğımdan eıkilerinin hükmü yoktur. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve 

hami itina ile yapıldığı ve re
kılbet kabul etmez bir fiatle 
sat1ldığı için yurdda ecnebl 
mamuHltmın hlkimiyetini or
tadan kaldırmıştır. Kazandı

ğı bu rağbet sebebiyle elde hi9 
stok bulundurmadığından da 
mUtcmadiycn taze ihzar olu. 
narak piyasaya çıkahlır. 

~erdam Amaterdam ve Ham- AMERIKAE N EXSPORTh~INFS LESBtAN vapuru 20 ağust~:~ 
~ linuud.n.na hareket edecek- The xport t~amı ıp Londra, Hull ve Aı:ıversten gcm!1 
tir Corporatıon yük çıkaracak ve aynı zamanda LJ.. 
~FS 22 crEXHIBITOR» vapuru 18 A- verpool ve Glasgov için yük alacak-

l'!.ı. vapuru.. ey- ğuıtoıta bekleniyor, New-York tır.. ~ 
~ Burgu - Yama ve Köstence ve Baltimor için yük alacaktır. ALGERlAN vapuru 15 agustosta 

Tirede Yeni mahallede 
Abdullah oğlu Meıı.Ht 

2805 (1514) 

purların iaimleri ve navlun nc
retlerinin değişiklik1erinden me· ıo....,,~ İçin yük alarak hareket cEXPRESS• vapuru 3 Eylül- gel;p Londra ve Hull ;~ın y~k ala-

Cdeceırtır.. de New-York için yük alacaktır. NOT : Vürut tarıhlorı, va-
SVENSKA ORtENT UNtEN PiRE AKTARMASI ...-~------ımm-ıa.:~~llililllırslillilBlil._~:ııa1:m1--. 
BARDALAND motörü elyevm SEYRi SEFERLER 
~wla olup 12 ajuıtoata Rot- •EXETER» vapuru 13 Ağuı-

•uliyet kabul edilmez. 

~' Hamburg ve lakandinav- toıta Pireden Boaton ve New-
)l linıanlan için yük alacaktır.. York İçin hareJcet edecektir. '<Duva.·[et 

alıunfarz 
\'IKJNGLAND t•• ·· 23 ... SEYAHAT MODDETI 

mo oru agus- PiRE • BOSTON 16 gün 
loata Rotterdam - Hamburg ve Is- PiRE. NEWYORK 18 « 
~İnaYya limanlarına hareket ede- SERViCE MARITIME 
telctir.. ROUMAIN 

COYNJA motörü 2 eylWde Rot- B U C A R E S T 
'trdaaı. Hambarg ve lakandinavya •DUROSTOR» vapuru 29 A-
~ hareket edecektir... iuatoıta bekleniyor. Köatence, Su-
stRvtCE MARlTtME ROUMAIN lina, Galatz ve Galatz aktarması 

Tuna limanlarına yük alacaktır. 
ALDA JUUA vapuru 16 ağua- STE ROY ALE HONGROISE 

'Otta Malta ve Manilya limanla- DANUBE MARITIME 
..__hareket edecektir.. cBUDAPEST» motörü 13 A-

SUÇEA VA vapuru 7 eylülde ğuıtoıta bekleniyor, Belgrad, No
'1t. Manilya hareket ede- viaad, Comaono, Budapefte, Bra-
tıelctiı- 'ft ya tiılava, Fiume ve Linz limanları 

•• için yük alacaktır. 
'Yolcu '" yük kabul eder.. JOHNSTON W ARREN LJNES 
••·••···•••••••··· I..~. 
ilandaki hareket tarihleriyle nav- LIVERPOOL 

ıf11nlardaJa değifiklerden accnta me- dNCEMOREıt vapuru 29 A-
'uliyet kabul etmez.. ğuatosta bekleniyor, Liverpool ve 

D . . . . Anverı limanlarından mal çıka-
1( aha fazla taE.i.IAt ıçın f .ldncı racak ve Burgaz, V ama, Kösten-

<>rdonda FRA TEUJ SPERCO ce, Sulina, Galatz ve lbrail liman· 
"apur acentalığına müracaat edilme- (arına yük alacaktır. 
•i rica olunur.. ARMEMENT H. SCHULDT 

1'ELEFoN: 4142/4221/2663 HAM BUR G 
cNORBURG» vapuru 17 Ağua-

1._.. Sicilli Ticaret memurlu- tosa doğru bekleniyor,Rotterdam, 1
httdaa: Hamburg ve Bremen için yük ala-
~ • .. _ T" _ • caktlJ'. 

ee1m .ru;unaıı ıcaret unvanı- DEN NORSKE 
le IZlllirde Birinci kordonda 88 MIDDELHA VSLINJE 
~. da fiziim kutularının imali O S L O 
'-iite.W.itliiite uirllf&n Neeim cBOSPHORUS» motörü 26 
4<:..,.., .. itlMa ticaret ünvanı ti- Ağustosta Dieppe ve Norveç li-
~et bükü· •• 1 __ • •• manian için yük alacaktır. 

u maerme gore BAALBEK ı·· - 23 E 1-1 'İcil • « » mo oru y u -lın 2058 numaruına kayıt de bekleniyor. Dieppe Dünkerk 
:.e teacil edildiği ilin olunur. ve Norveç limanlanna 'yük ala-

2807 (1516) caktır . .... 
Fenni GfuJüklçiıl 

LD 

HİLAL 
. 

ECZANESi 

TUaAN 
TURAN Fabrikaları . mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik krom• 
terini kullanımı;. Her yerde t1atılmaktadar. Yaln11: topt•n ••· 
hılar için hmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen-
telik Nef'i Akyaı:ıh ve j. C. Hemıiye müracaat cdiniı. 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Posta Kut. aa4 Telefon a.ı11ss 

Bütün çeıitleriy -
le kıymetli hediyeli 
ıatııını lzmir F ua • 
nncla 

22 
numarah pavyonda 

Şık göneı, p!Aj, spor ve tayyare gözlükleri alhn, nikel, bağa yapacağını timdi_ 
ç~'Çcvelerle kristal can1lar, her yerden çok ucuzdur... den ilin eder. Pav-

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünde~: 
l - Bu sene tuzlamızda huaule gelip azmaklarda uf ak yıgm 

haline getirilecek olan tuzların vagonlara tahmil ve eleva~ö~ler 
"~ıtaaiyle büyük yığın haline ifrağı ameliyesi bet kııı~. ıtıba
"İyle fartnamesine yazılı esaslar dairesinde ayrı ayrı munaka-
h konmuftur. h 

2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel be er to-
tltt 16 kuruttur. .. k 

3 - ihale 16 Ağustos Pazartesi saat 15 de tuzlada muteş~. • 
kil komisyonca yapılacaktır. Tc.liplerin tartnameyi her gun 
~ U~ladan vya lzmir inhisarlar Bat Müdürlüğü ~evazım Şu~e
''rıden almalan münakasaya ittirak için de teıbıt olunan gun
de Tuzlaya batvurmaları ilan olunur. 

S--7~11~13 2670 .. (1451)_ 

yonumuzu mutla
ka ziyaret etmeğe 
hazırlanınız. 

1) 

.. 

.. 
~ 

~ -~ 

..;-
\. 
?" 

r~ 

·•' 

9 EYLÜL DAHARAT O_E.POSU JZMlft 
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E Taze Temiz Ucuz ilaç E . . . . . . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . . 
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Rndyolin kullanınız; sade 
dişlerinizi temizlemek, ko;ru,. 
mnk ve güzelleştirmekle kU. 
mazsınız, verdiğiniz para a. 
kendi cebinizde kalmış olur. 
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Daima RADYOLiN 
Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK ecı:aneıi laboratuarlannda hazırlanan Ju

vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin aaç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tab~i ren~ 
Uıerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak teman edı· 
ten renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

E czanleerde ve ıtnyat mağazalannda ara yanız. 

Telefon 3882 

ZAFtYET 

KANSIZLIK 

.VEREM 

tSTIDADI 

.ROMATIZM~ 

VE 
ADEMt 

iktidara 

FEVKAUDE 

EYi TFSIRI 

YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
ı;;:::- ' Ac 

Devlet Demiryollarından: 
Sirkeci Edirne : Bursa - Mudanya : Samsun sa.bil ve Erzurum 

- Sarıkamı~ hudut hatları hariç olmak üzere şebekemiz üzerinde 
İflemekte olan, sür'at yolcu muhtelit trenlerin vakti hareketleri 
16 ağustos 937 gününden itibaren değiştirilecektir. 

Yeni vakti hareket cetvelleri istasyonlarımızda asılmıştır. Da
ha fazla malumat almak isteyenlerin i&taıyonlarımıza müracaat-
leri ilan olunur. 2777 lt512) 
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Çin Hüküm eti Vaziyetinden Fazlaca 
• 

ar 

azı 

v e 
lıyoro 

oprak Feda Edemeyız,, 
• 

erı Çi se 
ekinde 

ine büyük bir taarruz 
vaziyet iyi değildir 

Japo tayyare zabitinin katli üzerine Çin hükümeti tazminat vermiye 
dilemiye muvafakat etmiştir •• ozur •• ve 

Japonya tarziyeyi kafi görmiyor. Bu m!ntakadaki polis çekilmesini talep ediyor 
Paris, l 2 (Hususi) -Şanghaydan bil- de,·am ediyor .. Şimdi Japonlar Şang

Öiriliyor : Japon ku\'vcı1eri Hankeoyu hayı, tıpkı bir Japon dcn'z üssü gibi kul
l~gal etmişlerdir .. Bu kasabnnın elli mıl 1 nmağa karar vermiş görüniıyorlar. 

Hun::;pao tayyare limanı hadisesinin lıa1-
Ji için giriş'lıniş olan miizakerelerin inkı
taı doh~yısiyle Nankinde çok büyiik bir 
gerginlik hüküm sünnektcdır. Japon
larla ~ apılmnkta olan müzakerntı idare 
etmekte olan Şanghay belediye reisi 
O'·yui her şeyin japonların harel:etk ·-

imalinde Hankeo ciYarındn Su - Yu Diğer taraftan Çın aekerlCJi, Çin ma· 
~ehrini zaptetmek için 3000 kişilik bir hnllclerinde iperle:, barikatlar kuruyor
Japon kuvveti motörlü vasıtniımnı da lıır.. Sokak h nrbinin pek kanlı olacağı 
yardımı ile Üç defa taarruza geçmiş i e twhmin ediliyor .. 

<le bu taarruz mahalli Çin kuv·vetleri 
tnrnfmdan def edilmiştir .• 

ŞANCHAYDA JAPONLAR 
Japonlar şimdi Şanghoy ~ehrindc 

aahki §Chrin hakiki hakimi bulunuyor
muş cibi davranıyorlar.. Nankin hükü
metine bir memerandum göndererek 

Çin askerlerinin Şanghay ~ehrinin on 
iki mi1 gerisine çekilmesini istediler. 

JAPON HARP GEMiLERi. 
• Şanghaya gelen yeni harp gemileriy

le bu limandaki Japon fi1osu bir kat 
daha takviye edilmiştir .• Otuz altı harp 
gem~ı toplanm Şanghay şehri üzeri
n.e çevirmiş bulunuyorlar .. Şehre bir çok 

harp malzemesi ile bin kadıu bahriye 
• ailahendazı çıkarıldı .. 

J-IANKEO JST ASYONU 
Paris, 12 (Hususi) - Tokyodan bil

dirildiğine göre Japon askerleri Han
keo ~tasyonunu da İ§gal etmişlerdir. 

Japon bahriye nezaretinin bugün 
ne§Tcttiği resmi bir teblığde Tiyençin ci
varındaki Japon frfkalarının askeri 
harekata ba lndıklan bildıriliyor.. Bu 

kuvvetler Çin kuvvetlerine kar,ı Her
)iyorlnr .. 

TOKYODAKi TOPLANTI 
Tokyo, 12 (ö.R) - Bugün başve

kilin haşkanlığ,ındaki kabine toplantı
sında büyük crkanıharbiycye mensup 
ZC\'nt tarafındıın bazı meseleler hakkın
da izahat verilmiştir.. Gizli tutulan bu 
müzakerelere büyük ehemmiyet verili
)'or .. 

YANCÇIKY ANCA KARŞI 
Londra, 12 (Hususi) - Japonlar 

Yangçeye karşı taarruza geçtiler .. Çin 
nskeri mahfellerinde bu yeni harekat 
hnkkında bir sürü mütnliialar yürütü
lüyor .• Söylendiğine göre galiba Japon
lıır 19 32 olduğu gibi Çin sed· 

din~ karşı bir taarruz yapacaklardır. 
Ynngçenkynng nehrinin İmal sahiJine 
Japon askerleri çıkarılacaktır .• Çin 85• 

keri mahf elleri bütün tedbirlerin alın
dığını, Çinin muhnrebeye tamamen ha
zır olduğunu bildiriyor. 

ŞANGHA YDAKI VAZIYET 
Şanghaydaki ·\'aziyet hakkında Şang

hayın Çin belediye reisi bugün Radyo· 
da bir nutuk ir.ndederek halkı sükuna 
davet etmiş ve Çin maknmatınca Ja
ponlann muhtemel askeri hareketlerine 
korşı bütün tedbirlerin alınmış oldu
ğunu bildirmiştir.. Belediye reisi liman
da demirli bulunan Japon harp gemileri 
bizi korkutamaz. di:> or .. 

Bu be) anat çok nikbinanedir. Şanı;
hayda gerginlik büyiiktür .. Şanghay -
Nankin demiryolu tahrip edilmiştir ... 
Limana Japon 2skerlerinın çıkanlması 

.. i ___ _ 

ol va:: ·yetinde beklemektedir. 
~------- -""---................. -+...o.4""""''-'='--...,.r.;;<.o;~~--"'~~-~ 

J APONY ANIN BiR T ALEBI ne bağlı olduğunu beyan etmiştir. Pekin şehrinin milli hususiyetlerini gösteren son fotoğraflanndan biri 

d.. ·ı lAk k · ı · t' T' · cihen yolda bulunmaktadırlar .• Bu Hongkongda bulunana kuvvetler 
Şanghaydaki Çin belediye reiıi sek

sen sekizinci Çin fırkqının Şanghay 1i· 
manmdan çekilmesi için Japonlar tarn
Jmdnn vukubulan talebi tcddetmiştir. 

Japon makamatı Mdisenin hal ve fas
lı için aşağıdaki şartları ileri sürmüş
lerdir: 

unya ı c n a ası esı mış ır. ıençın- . . . • k 
post b'" 0 bo 1 ş olduğundan te- hal esas muharebcnın şımali Çınde ıcabında hemen Şa.nghaya gelme. 

1 
! a ur ~grafu zu .. muk la . kı _ değil Şanghayda vukua geleceğini üzere harekete hazır bulunmaktadır'; 

1 - Japon zabiti ile bahriyelisinc 
ateş etmiş olan Çin muhafızlarının ce
za1aridınlması, 

e on ve tca·· d mun.::u a bt'ı ın ta~ ug- tahmine müsaittir.. Hali hazırda Rio De Janeiro, 12 (A.A) - hal~ 

kramıştdır. k Ç~l~hyalk :ı ır trektand are- Şanghay limanında 21 Japon harp yan ayan meclisi reisi bay FederzoOl 
Mumailc) h böyle bir talebi tetkike 

ancak merkez hükümetin salahiyettar 
olacağını bildirmİJ ve 

0

Japonyanın tek
lifini diplomasi yoluyle Nıınkin hükü
metine bildirm~i icap edeceğini hatır
latmıştır .. 

et e ere ın ı a ı taşıma ır. · · d B ·ı · he • k gemısı var _ ır. u gemı erın şı ru- Avrupaya dönmek üzere vapura 

DiPLOMATiK FAALtYET 

Diğer taraftan ~in - Japon muhte· 
lit komi yonunun bir uzltışma zemini 
bulmak için sarfettiği diplomatik faa
liyet neticesiz kalmıı.;tır.. iki taraf mıi
rahhasları da bugünkü vaziyette ihtilafı 
halletmenin komisyonun salahiyeti harİ· 
cinde olduğuna kanant getirmişlerdir. 

e~ 

2 ~ Tarziye ve bu gibi hadiselerin te
kerrür etmiyeceğine dair teminat veril
mesi, 

3 - Maktullerin ailelerine ta:ıminat 
verilmesi , 

4 - Hadisenin vukua gelmiş olduğu 
Shai mcvkiindeki polis kuvvetinin ora
dan çekilmesi. 
Şanghay belediye reisi ilk üç şartın 

kabul t'dilebilcceğini, dördiincü şartın 
ise mutlak surette reddolunacağını hll
di nn.l.<:tir. 

Tokyo, 12 (A.A) - Domci :ıjansı Ti-

Londra, 12 (A.A) - Japon sefareti, 
japon bahriye zabitinin Şanghay tayya
re meydanı civarında katledilmesi hak-

kında mütemmim tafsilat vermektedir. 
Yapılan tahkikatta miil5zim Ohyamanın 
18 kurşun ve mtilcaddit kılıç darbeleri 
yemiş ve cesedinin vahşiyane bir suret
te parça parça edilmiş olduğunu mey
dana çıkarmıştır. 

tLK CtDDl ÇARPIŞMA 
Tokyo, 12 (A.A) -Japon or

dulariyle merkezi Çin orduları ara
sında ilk ciddi çarpışma 11 ağus-

0

Sağda sa n1uidiselere sebebiyet tıeTen 29 uncu Çin fırkası ..Uvarilerini görüvorsımuz. 
Solda Pekinde ;apon P"opagandacılannm dola§tığı göriilüyOT, 

HALK TAŞOOYOR cnçinden aldığı bir habere göre Çinli· tos sabahı vukua gelmiştir .. O ta-
Şanghay, 11 (A.A) -. Tsingtao'daki lerle japonlar arasındaki ilk çarpışma- rihte Japon ordusu Pekinin kırk 

japon makamatı buradakt kadın ve ço- ların Çahar eyaleti hududunda büyiik beş kilometre garbisinde kain bulu
cukların Japonyaya gönderilmeleri işi- scd civannda başlamış olduğunu bildir- nan Hankovda merkezi Çin ordu
nin hafta sonunda ikmal edileceğini bil- mektedir. larmın seksen dokuzuncu fırkasına 
dirmektedir. Japon topçuları Nakeu'yu bombardı- tesadüf etmiştir. 

Tokyo, 11 (.AA) - Iforbiye nazırı man ederek bir çok evlerde yangın çı- Muhasamatın bidayetinden heri 
dün imparator tara!ıııdan kabul edil- karmışlardır. ilk defa olarak Mareşal Çang - Kay 
miştir. Japonlar bataryalari ve tayyarelerle Şekin merkezi orduları şimdiye ka-
Şanghay, 11 (A.A) - Otoritesini Ti- dar yalnız general Soung Chen Yu-

yapmış oldukları şiddetli bombardıman-
ençindcki Fransız ve Ingiliz imtiyaz anın 29 uncu fırkası ile çarpısmı• dan sonra saat 9,30 da Nakeu istasyonu- • 7 

mıntakalarma teşmil eden japon ordusu olan Japon ordularının karşısına çık-nu zaptetmişlerdir. 
bu mıntakalardaki post.n ve telgraf mu
haberatının kontrolu için sansör büro-
forı ıhdasını istemiştir. 

Bu husustaki talep paznrtcsi günü 
Tiençindcki konsoloslara gönderilen bir 
muhtıra ile bildirilmiştir. 
Muhtıranın vüsulünden sonra konso

loslar derhal toplanarak japon talebini 
reddetmişlerdir. 

Japonlar, gece Çinlilerin Tiençinden 
40 kilometre kadar cenubunda yapmış 

oldukları bir taarruzu tardetmişlerdir. 

Çinliler 80 maktul bırakarak cenuba 
doğru çekilmişlerdir. 

Japon garnizonu Nakeu'nun bugün 

öğle vakti z.aptedileceğini bildirmiştir. 
PEKININ ALAKASI KESILDI 

GERGINLIK VAR Londra, 12 (A.A) - Röyter ajansı 

Şanghay, 12 (A.A) - Japon harp ge- muhabiri ile diğer lngiliz muhabirlcri
milcrinin Şang}ıny limanına gelmesi ve nin telgraflarına göre Pckinhı bUtiln 

mıştır .. 
Şiddetli muharebe1erden sonra 

Çin ordusu, 89 uncu fırka bozu1a
rak perişan bir ha1de ve alelacele şi
mal istikametinde ric'ate başlamış
tır .• Hankov şehri alevler içindedir. 

GiZUPLAN 
Şanghay, 12 (A.A) - Japonlar 

planlarını son derecede gizli tut
maktadırlar .. Fakat orada ısrarla de
veran eden şayialara göre asker 
yüklü gemiler Şanghaya mütevec-

vazör, dokuzu torpito muhribi ve binmİ§tir. Mumaileyh general Fran
yedisi gambottur .• Limanda İngiliz- konun cenubi Amerika hüküm.et
lerin iki, Fransızlann üç ve Ame- leri tarafından tanınmasını temine 
rikalıların iki harp gemisi vardır. matuf bir vazife ifasına memur edil

Şanghayda 950 İngiliz askeri miş olduğu şayiasını kat'i surette 
vardır .. Ve zannolunduğuna göre tekzip etmiştir .• 

Niçin 

aw· il 

Boşanırlar? ... 
eqs e @At 

Fransada boşanma davalarına bakan bir 
sulh hakiminin şayanı dikkat hatıraları 

Fran!ada botanma davaları pek çoktur. Bizim medeni kanu 
numuzda olduğu gibi, Fransız medeni kanununda da botannıa 
isteyen karı koca, ilk önce sulh mahkemesine bat vurarak bi 
(barıfma teşebbüsü) yaparlar. Botanma davalarının çoklu., 
Fransada ayrı ve sırf bu itle mefgul ıulh hakimlerinin lüzumu· 
nu icap ettirmittir. Bu hakimler yalnız karı koca arasında a~ı 
lan davaların ilk safhaları ile alakadar olurlar,· iki tarafın b 
şanma sebeplerini dinlerler, iki tarafı barıttırmağa uğratırlat· 
Barıttıncı vazifelerinde pek az muvaffak olurlar ve yüzde sek· 
seninin evrakım (sulh tetebbüsü akim kalmıttır) teklinde kar• 
ra bağlarlar. 

Fransa gibi boşanmasi evlenmesinden daha çok olan bir nıefl1 
lekette, karı kocayı kartısına alan, dertlerini dinleyen bir hakifl1, 
hiç fÜphesiz «Yuva» yı içinden kemiren hastalıkların cAile» yı 
dıtarıdan tehdit eden tehlikelerin çefitlerine vakıf, mahiyeti 
rine tahit olur. 

itte böyle bir hakim, uzun seneler F ranıada bu vazifeyi ya 
taktan sonra tekaüt edilmittir. Binlerce karı koca derdi dinleye~' 
kan koca geçimsizliklerinin, kadın ve erkek ihanetlerinin ve•• 
kalı, itiraflı binlerce hakikatleri ile kartılatan bu hakim, hatıra 
larını netretmittir. 

Bu hatıralar, saadet ümit ve hayalleri ile kurulan bir çok ~ 
valarm iki taraf tan birinin ve hazan da iki tarafın hataları ~ 
zünden nasıl yıkıldığını gösterme~i itibariyle çok alaka uyan 

1 

~ncı ve 'ibret vericidirler. • 

· YENi ASIR 
Yarından itibaren bu Franıız hakiminin hatıralarını netr 

hatlayacaktır. 


