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Üçüncü Sayfcimızdadır 

YENi AS1R Matfsc' , ... fDs ·--· 
~ütçe 25 Milyon FazlalıJ< Arzedecek 

M;11ye······; ~~;i··'ic;;;·;·;ı;; .. ·u;z;~ı;yo;···-······· .. ·ı;&ıs·;·;······id·;-~esı······ 
Pttemur ve müstahdem maaşlarından yüzde on do

kuz nisbetinde tevkifat yapılpıa&ı düşµntilôyo~ 
~ - ' 

Uıracat işlerinde İsl6.~atin Şekli 
:ı<redi Faizleri cok , B. Celal Bayar'. kabinesinin mecliate pro

ağırdır gramını okumasınClan ve itimad alma-
~~t itlerin: inkişaf verebil- sından sonra: anltıfılacaktıt 
~ dey-letçe sık sık kararlar Ankara, &"(Hususi) -193?·;;~j- ~on m.betinde eksik 
~ ta olduğunu görüyoruz. Pa- h bütçesinin Varidat tahminleri zo. tnkifat yapdacajı tahmin edilnWc. 
ia.; n kıymetini korumak, tediye ' 
'in ~nesini aksatmamak, çiftçi- 25 milyon lira kadar ful.Jc arze-; tedir. Maamafib enelce de laildir-
'tle Yetı§tirdiği mahsulJerin değer fi- deceği bugüne kadar yapılan tabıi- diiim P,i Maliyede yaplacak ..Ji. 
t....: sa.tışını temin eylemek için ı'h- littan anlatılmaktadır. Diğer taraf- habn .-Lı: ancak Celil Bayar bbi-
-~t tan Maliye V ekiletinin haarladıiı . . ,_.. . )etJe ışleri üzerinde azami hassasi- • bir kan )i..!L.. .. De811UD Mecliate propammı olnmaa-

.... durm. ak ihtiyacı vardır. yenı mı y...-ma ıore me- --~-'._ . • _ ._ ___ ....__ 
rilL- • k mur ve müstahdem m•••lanndan •wumı ve itimat .........-• eonra le ~· a devletin de ehemmiyet- -s • belli lacaktu- ileride Vekiletlm= 

a..ı'-ltip e_ttiği işlerden birini bu rne- vergi mükellefiyeti olarak yüzde 19 ° ... 
~ le le J nisbetinde bir tevldfat yapıbnuı dü- ahnaaı muhtemel telôller arMWla 

8u 1 ı eylemektedir. tünühnektedir. Bu tekilde, ayhklar- bir Münakale ve Muhabere Vellile- • . 

Her tarafta geniş ~öl
çüde lıaliyete geçti r .. ·v;;i;;ı .... ı · 

........................ . 
Salalıiyettat._lara · 
göre normaldir. 
Müatalıail aqbırlı 
olmalı, telala düf·: 
memelidir v § 

• ....................................... .: 

))iy~ l'ağmen elde olmıyan, alıcı dan'IMasün 7apdmakta olan tevki-: ti kurulacaiı söyleniyor. Jfalisle Vekili B. J'U4t As)nalı 

~1(§~~:~~~~~ ..... eeıeaıy· ..... e.=· ... ··reısı .. ··aaa·~·g·-·eı& .. - IANÇ ..ı::~.~~ır~':!_e:: 1'GfJUrG 

te..L~ Yeni yeni kararlar almağa .-!Qenı ~ 
~"q'lenıektedir. Bundan dolayı !!!!!!!!!!!'!!!!~-~!!!!..!!!!....!!'9""'!!!"!!'!!!!!!!"~!!!!!!!!!~"""'!''!!'!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!"'!!""!!'--~· ~!'"""""~~'!!!"!!'!'!""!!'!!!!ss 

Dünkü sab§larla 'birllltte F.ge mınta
kuında son \,iç gün içiMe yapılan tü
tiin ~ on beş milycrı kiloyu bul
DlUf, bu suretle en iyi kaliteli tütün
lerin en büyük kJSDll eİden çwruştır. 
Yapılan t.et.ltiklere gön-, §dırimizdeki 
Amerikan tiltün kmnpan)alannuı mü
'bayeatı bu yek<m arasında on milyonu 
balmllflur. Glenn tobacco, Tbe Ame
dc:wı Tobacco ve Gary "tobacco firma
ları dOn öğle tlzeri satı§lanıu hafıfiet-

• 
- SONU llC1NO SAHtFEDE -

'2'antan·yeni vaziyetlerle kar§I• A d k. t tk.kl . . h . . Basın u. mu··du~·ru·~ -
... ~ ..... ilıracabmız büyük vrupa a ı e ı ennın şe nmız 

. ' 

~~;~$!~ içil) çok faydalı olacağ söyledi 
~ m~ ihracat mevsimi arzu ............................. ••••••••••• 
lf~ tekilde inkitaf eyliyememİ§· : 

B. V ed~t Tör istif el etti -· 
~en aeneye nazaran ihracat Dr B Uz r 
'611e ızın fiatle!inde ~ühim te- • • • 
~ r .lta:y~e<lilıııiştir. •••••••••••••••••••••••• 
~ ll_~tıceyı doğuran sebepler ara- /zmirde yapılması 
' l\i~hesiz beynelmilel piyasa
~~Yeti mühim bir mevki al- zaruri o/an bütün · 
~ ıı. Cihan piyasalarının üs- b:ler üzerinde 
~ latıı yapmağa: ~mkan yoktur. r • 
~ 'lltb.~~ göğüs vererek mallarımı- ehemmiyetli etüd
~ ;eaga .. ~ccbu~uz. Şu kadar ki l 
t_; L ?~ulunde ihraç edilen mal- er yapmıştır• Ya-
' ~l~rinin, bazı memleketler- k • h • l • 
~ ~•ılınde çekilen zorluklar bü- rın ı şe ır mec ı-

>.t il rol oynamaktadır. sinde bunları iyzah: 1 

'~~,Alman yaya yapılan ihra- e Jecektı"T :.· . 
~ ~eUerinin ne zaman tahsil aı • 
~· meşkuktür. Yapılan asgari ........................................ &: · 
-...ı_-~ler dokuz ay ile bir sene ara- Bir buçl!k aydan beri muhtelif Avru-
~r. Cerçi milli; hatta bazı ec-

1 
P~ me~kezlerin~e ve bu. ar~da y~mi y~- Belediye Teisi Dr. Uz vapur.da kencUaini karşılayanlar arasında 

"-- bankalar dokümanlar iiz ... rine dı Şt"hıh:le tetkıkler yapan beledıye reı.. st1a raf d . tikbal . . . . . . ._,_ k f dalı . , 

~.._ \" w ... f · D B B 1.~ U d.. t. h hr' do n ta ın an ıs edılmiştir. minJlllZ ı~~ ço ay .neticeıer ve:re-
L erınege bao:ılamıslardrr Fa- 51 r. · e.~et ~. un salJa şe ı- d · · · ~ .. ; üm't ede · H b'...:ı'kte .... 1. a.. QQ ~ • •• 1 · a d t ım· r · Avrupa an zengm mtibalarla avdet c..-...- ı rım. ep .ıc.u ~-

~ fa; ... _ ~~abnslar yüzde on veya on 1 mıBze. v. e e ış ır. t d k la d eden sayın belediye reisi }lir muharriri- şacak, büyük işlerimizi ba§armıya sa-
b~ ~ idir rıonı vapuru saa o uz su rın a . 1 .. 1 . 

1 
. • 

- ~~dcınektir.ki, ihracat emtiamı- açıklarda görünmüş, başta vali olmak mıze şuln ~ı soy emkış erdır: . . vaşacagız.> 
la!~ • .. b" k t ıhh' tö' .. 1 c - zmıre. ve ço candan sevdığım AVRUPA ~ 
".'Jllt • pıyasalannda satabilmek uzere ır ço zeva s ıye ma ruy c . . • . . • .. .. 
a.. ~ıp ın 1 k 1 d .. d l vapura giderek reisi .karşılamJşlardır. sayın İzmırlılere kavuştugumdan dolayı Belediye reısı dun oğleden evvel saat 
""'Q (.._,:· ~rn e et er en yuz e on · f k lfıd Se · · · if d 'rd beied· ~Ya satın w b ı Belediye reisi motörle pasaport iskele- ev a e memnunum. vıncımı a e on bı e ıyeye gelerek deVJ'\i tes-
Lit ~llebnilel a~a m.e)c duruz. "zd sine çıkmış, oratia da kumandan, bele- edecek kelime bulmakta müşkülat çeki- liın muamelesini yapmış ve daire ifle-

·-·-·- j • ı.taabul, 6 ( Yeni /iau • Telefonla) - kabul edilmlftll'. Mafl>uat ~ mi 
Matbuat umum miidOril .B. Vedat Ne- dürlük vazifesini ~Hfk veıraı.tıin V\ 

etim 'mr, Dahiliye Vekilet.i tarafından umum müdür tayin ~e k8dm 
ı.tifaya davet olunnnqtur. B. Vedat Dahiliye VeWeti mahalll idareler gemi 
Mediın Tör istifasını Veülete. verm.i§ ve direktörü B. Faik görecektir. ' 

PASİFİK KONFERANSI 

Japonyaya verilecek· 
• • • 

~atayı tasvıp . ettı 

~... pıyasa ar a yu e 

1 
A ..ı_ __ , • le ......... 1 lrn Re' b .. °""'-- ·,,a iki farkla "h" Jl diye erkanı, şehir meclisi üyeleri, eneli- yorum. vrupa merK.:-.uerinde yaptı- rıy m~'" o uştur. ıs unu mu-

ı:~l: _ r mu ım ro er k'kle · hir cnanı 
~ .. ~n Yiiz~e on iki gibi aşın bir men haları ve diğer zevat • e yakın ğım son tet ı rın şe için güzel lz- - -·ı"' lKINCI SAHiFEDE - Briikaeldea bit' göt'ünili . 

~ ~~m1Z1 karsılastırmak el- .... v••••••••;•••••••d•••••••••••••••••••••••••o••••••••;9••k'"'""99""''"'"''""'""j"j•••...................... lhübel, 6 (ö.R) - Puifik koafe-,arazi e:eli beeleriaecliiini. Çin milletiniq 

~~-" .t itl~rin! ~kte:yc ~ğrata- ın . sor u u ve uşesı ranm betinci içtimanu busün ..... t 11 de maddi 'Ye manev~ inkipfma yardım et. 
.. ~'-da aziyettır .. Nıtekım eyle de yapmlf ve Japonyaya sönderilecek no- meii umiDıiyetle, istedilini ve Çjpd• 
~ cfütı r .• 'Markin hangi bir su- . ' . ta metnini tuvip etmittir. Brühel Ja- menfaatlerl olan ecnebi devletlerle eko-

.. 

• 

h..~flneaı. le~like~inew ilaveten . 
1 

pon aefirine ve Tokyo Belçika eefiri ta- nomik ye kültürel teıriki mesai arzu. 

~ ~ ~~ın agırlıgı, parala- D ee A ek h k t · k •• rahndan hariciye nezaretine verilen no- sunda bulundufUnu bildirmi§tlr. Ayni ~ 
~Utuih~ca.':'a:~~:;~i:·:ı: un merı aya are ete me uze- .. -;; 1-:U.:;:'..:nı.ind.lldçikah .. =..ıa~~m~::u·:;-.::;~: 
~-~ i:İıştır. Binaenaleyh bi- k h 1 ltümeti tarafından yapıLm davete Uç noktalar Vqingtonda dokuz devlet ara· ...-
_-:"'la AJnı0 ukça mühim bi~ pazar re J• . e seya a tten vazgeçtı• er son tetrin tarihli cevabında Japonya auacta altı ~hat 1922 tarihinde imZ1 ~ tab·~raya ihracatın zayıfJa::ı .. n imparatorluk hükümeti Çinde hiç bir - SONU OÇONCO SAH~~ - . -
clıı- tileter 11 

ktlcr iizerinde tesirleri-
• ille ten hali knlmamakta- ~~-

lrı 1~E eyle w ! ~~~t:,.;; ,~ ·i' '!P~ 
tfl~ büt·· lnegc mecburuz ki, hü: 1 
:"'~ r. 1f. Zorluklnrı yenmek :için 

~l ınansmrın imkanlarını 1 
, 

'it r. "i.a~· cildlğı karatlar -rney- t 
'daha ın d:d'qirniz gibi bul 

lll Yi d h ltenı Jik vermek için 1 
~~ '4t:u: ~eni-; bir zaviyeden 1 K · 
~ 1*;İen la etı vBrdır. Mesela dev~ ııı · 
"'1~ ~aklı o!an memleketle 
._, ~e • J~~acatın bedelini der
~lti;,de un anlannı hazırlamı<;-1 
~ ~ldı memleketle;e t 

• '--.. --· bedelleri vesaik~ ' 
....._Ya tevdi olununca 

~·ı11ı~-~·-.;_~· OCMOCW 

... 
~~d, ~ (Radyo) - V~me gaz:ı Fransız hariciye nazırı burada siyasl 

t.esinin Paristen ve salAhiyettar bır ricallerle tell}8Slar y~ ve krallık 
mem~~an aldığı .bir ,habere göre Fran- ıuu'bi Sonaltes Prens Pol tarafından ka-
sa hariciye nazırı B. Ivon Delbos yakın- . 
da Yugoslavyayı ziyaret. edecektir. zı.- bul edilecektir. B. lvon Delboa Bel-
yaret tarihi kat, ()Jamk belli olmamak- sraddan 10ma VUfOvaya da . fıidecek· 
la benber B. lTOD "benJsun, 'blrmci ka- tir. Fnnma hariciye DUll'IDlll ~ .. ~ -
wa Qm • ~ ı Bt'1Pı•s 1eı.: av•etiıu Mt.rtUı: ••"~ ~k- · 
.. t t ... ............. tedir. 

• 
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lzmirin en mühim ·ve 
en müstacel ihtiyaçları 

......................................... 

~ Dr.D.Ali i . • ••••••••••••••••••••••• • • .. 

ayak budınca teferruattan vazgeçşck 

bile a.na caddel~den geçmek hemen 
müşkül bir safhadadır. Şehrin en büyük 
dertlerinin baıında her münasebetle bir 
yolsuzluk göze çarpıyor demektir . 

Beledi yemiz den Bence ~ehir demek evvelen munta-

b ki • f zam ve sıhhi uslübu intiz.amı yerinde bi-
e enen ış er nalar ve bu binalann teşkil ettiği ma-

üzeri nde düşündük-: halle ve mıntah.ları birbirine bağlıyan 
• yollar demektir. Bu suretle şehir mefhu-

/erİnİ anlatıyor E mu teessüs eder. 

••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••: Sonra herkca evinin içinde oturmağa 
Doktor B. Demir Ali gehir işleri~- mahkum değildir. Çalışan adam gezmek 

.kındaki anlı:etimize cevap vermi§tir. eğlenmek ve çalıştığı, kazandığı nisbette 
lzmirin en mühim ve en müstacel ih- geçinmek ve hem de ucuz ceçinmek, 

\iyaçlan hakkındaki suale doktorun ver- ucuz gezip, eğlenmek ihtiyacındadır. 1z· 
"diği cevaplar twılardır: mirin yaz zamanlan tabiatten İptidai bir 

- Bugünkü medeni ıehir teliklı:isine şekilde olsun istifı:ıde etmek imkanı ol
cöre geri lcalmıı ve önünde derece de- masa hemen hemen gezilecek. oturula
rece binlerce mübrem ve zaruri ihtiyaç- cak, eğlenilecek yeri yok gibidir. Mev· 

lara cevap vermek ve çare bulmak mec-,cut olduğu ileri sürül~ek yerlere gİtm~k 
buriyeti karvısında bulunan bir şehrin için de insnn nerede ıse bu memleketın 
idare ve imar mesuliyetini üzerine alanla- kazanç seviyesine göre bir sermaye sarf 
nn en mühim vazifeleri planli bir faali- edecek derecede pahalılıkla karşJaşır. 
yete zemin ha:urlamalandır. Jonun içindir ki ~~Ik ~ncak kendi 

Tam ve kamil manaaiyle tehir ve te· kazanç seviyesiyle mutenasıp olaralc top· 
hirciliğiıı her cephesi dqiinülerelt en in-llu bir halde oturmak ihtiyacını tatmin 
ce teferruabna kadar hazırlanan bir pli-:için ve ucuz olan kahve köşelerini bu

na tatbika memur edilen bir b&J. it ne lur. 
kadar ağır ve büyük oluna ollUD ne bu- ı Teessüs etmiş bir. ş~~irde hclediyeni.n 
nalır, ne meflUç ve itd kalır. Ne de rut-ı ilk vazifelerinden bırısı de ~erek şehır 
gele bir ite aürük.lenir. Bililcis eldeki kud- içinde oturanları ve gerek harıçten cclen
ret ve salahiyetle yapdac&k itler sıraya leri sıhhatle, huzur \'e istirahatle ve hem 
girer ve tatbik aahuana geçirilir. ide ucuz olmak ıartiyle yaşatmak. gezi. 

Bizde en kıymetli ve ncrjik unsurla- lecek, eğlenilecek yerler temin etmek ~e 
rın bile İf bqına geçtikleri zaman dört ·ı bu suretle hariçten akınlar celp v~ temın 
cepheden müşkülata ve tenkide maruz ederek oehrin faaliyet ve alış verış kud

kalarak muvaffak olamamaları bu tekil·ıretini arttırmaktır. Ancak bu euretle ~e
de bir planın tanzim edilmemiı olmasın- hir büyür. Nüfus ve refah nrtar. Bilhas· 
dan ve mürakabenin imkansızlığmdan sa Akdenizin en gü~el kıyıl~rında~. ~i
ileri geliyor. Bu asbtradı yapmaktan rinde kurulmuş ve etraf ve cıvan butun 
maksadım, bu zaruretin diğer şehirlerimiz milletleri celp edebilecek güzellikler, ılı

gibi İzmir ııehrinin iman işinde de mü- cıılar. plajlar ve eski tarihi eserlerle do
him bir amil olmasıdır. lu olan güzel f zmirin bu yol üzerinde Lü-

- Bu tekilde hazırlanacak bir planda . yük gayretle yürümesi lwmdır. 
belediyenin sağlık cephesi nasıl olmalı- Fuar zamanındaki lzmirin ve bilhaıısa 
Itır~ l:r.mirde oturımlann neşeli ve toplu bir 

- Bu çok geniş ve esaslı tetkik ve haldeki canlılık hareketleri yukarıda 

\etebbülere İüzum gösteren bir mevzu· saydığım ihtiyaçlardan gezme ve eğ
'dur. Burada bu suale cevap bulmağa da •lenme tahassür ve ihtiyacını ne güzel 

lüzum görmiyorum. Çünkü-a~ketimizin tebarüz ettiriyordu. 
mevzuu şehrin en mübrem ve zaruri ih- Hatırlayabildiklerimi saydım. Bunla
tiynçlan ne olmalıdır} Sualinden iba- rın tafsilatına ve izahatına giri~1eyi lü
rettir. Binaenaleyh biz bugün şehirde zumlu bulmıyorum. Esasen her şehirli 
gördüğümüz zaruret ve ihtiyaçları sayıp bu zaruret ve ihtiyaçları esbabı mucibe
<lökelim de iıı planı yapılıncaya kadar siyle ve acı tahassürlerle bilir. Yeter ki 
hakikat sahasına geçecekler geçsin üst bütün bu şehir işleri ve ihtiyaçları ba
larafını da planı hazırlayacaklar düşün- şarılmak istenirken yalnız hir ceph::si 
sün.. Bence bugün lzmir ıehrinin sağlık tutulup diğer cepheleri ihmal ve metruk 
,cephesniden en mübrem ihtiyaçları: bırakılmasın. Bütün tderrüatiyle ve et-

i - Doğum evleri rafiyle düşünülüp bir plan haline kon-
2 - Çocuk bakım evleri sun. işler ahenkli bir sıra takip ede-
3 - ihtiyaca yine gayri kafi olan rek tatbike geçilsin. O zaman göreceğiz 

~ocuk yuvası ile. ki bunların bir çoğu meydana gelecek, 
4 - Başta geniş çocuk servisini de çok güç ve yapılması müşkül zannetti

içine alacak olan ve bugünkü tıbbi te- ğimiz ~yler bile ne yapmak istediğimi
rakkiyata uygun ve bütün a1At ve edeva- zi ve yaptığımızı ve ne yapacağımızı §U• 

tiyle, en son mükemmelıit ve techizatı urla, pliınla bilmek sayesinde baş:ınla-
ile tam teşkilatlı bir hastanedir. caktır. 

Nüfusunun büyük bir ekseriyeti fakir 
'Ve kadıniyle erkeğiyle işçi olan bir şeh
rin bu müeasesclere ne kadar geniş ve 
dolgun mikyasta ihtiyacı olduğunu iza
ha hacet vaı: mı) Çünkü bu müessesele

--=--
iki kadın 

rin adlannı bile anmak herkesin içinde Burnavanın Uzundere köyünde Sü
Clerinden gelen binbir acılannı derhal leyman oğlu Şükrü adında bir genç, bu 
hatırlatmağa Öfidir. köyden Cemile ile kız kardeıi bayan 

Şehircilik cephesinden bu iı bir de· Küçük adındaki iki kadını fena halde 
fa ele alındıktan sonra belediyenin kud- dövmüı ve ölümle tehdit etmiştir. 

tilUmle tehdit edildikle
rlnl iddia ediyorlar 

ret ve salahiyeti haricinde olan kısımlan Bayan Küçük 00 bir, Cemile için de 
olsa bile bir taraf tan devlet müeueıele- yirmi günlük rapor verilmiıtir. Bu iki 
rini tahrik ve onlarla teıriki mesai edile- kadın iddia makamına müracaat ede
bilir. Diğeı taraFtan halk ve bilhassa iı rek, Şükrünün kendilerini ölümle tehdit 
kanunu mucibince birçok vazifeler te- ettiğini iddia etmi~erdir. 
keffül ed~n fakat tam mahalline masruf Müddeiumumilik. şikayetnameyi nılh 
olmıyan müessesat, fabrika ve kumpan- ceza mahkemesine vermiştir. Dün hu 
yaların da yardımları bu gayeye kanali- kadın mahkemeye gelerek dertlerini an· 
ze edilir. Tedricen az zamanda bu ihti- latmı tardır. Hadiseyi nazara alan malı
yaçlara cevap verecek teşkilat ve müea- keme, duruJIDanın yakın bir güne tayi
seseler hakikat sahasına çıkar. 

nini tensip etmiştir. 
- Şehir için daha bafka neler diifü· -

nüyorsunuz) c:&IZJIX'°/2AJGl2iJf!Pl!'/'~A~ 

- Mesleğime taallük etmese de ni- LJalkeVi köş' esi 
hayet şehirde oturduğumuza ve şehrin fl ~ 
Clertleriyle alakadar olduğumuza göre 
tchrin en mübrem ve zaruri ihtiyaçlann
;ıian hatırıma gelenleri söyliyeyim .. 

Toplu oturmak zaruretinin bir netice· 
ai olarak §Chir kuran insanlar nihayet 
nebatat misillu oldukları yerde kalmaz

evvelce 
başlıyan motör kursu için liu:ım 
makina satın alınmıı ve evimize gelmiş· 
tir. Dersler 6 - 1 l - 9 3 7 paz.artesi gü
nünden itibaren saat 20 - 21 e k"dar 

lar. Çalışmak kazanmak, yemek, içmek devam edeceğinden kayıtlı olanlar1h. bil
hinaenaleyh birbirleriyle münasebet pey- dirilen gün ve saatte evimize gelmeleri. 
'da etmek için hareket ederler. Bunun 2 - Türk tarih kurultayına Halkevi 
İçin de at, araba. otomobil vasıtalannı 
lc.ullanırlar. Hem bu asırda bu iılerini ça
buk ve rahat ve emniyetle görmek ister
ler. Bunun için bir şehirde evvclen yol 
lazımdır. fzmir ıehrinde yeni yapıhm Bi
rinci Kordondan iki adım içeriye doğru 

hesabına gönderilen tarih öğretmenle
rinden bay l lüsnü tarafından l 0/ 11 / 
9 3 7 çarşamba günü saat 16 de projülc
siyonla bir konferans verileceltir. 

Bu konferansa bütün yurddaşlar ee· 
Jebilirler. 

inhisar idaresi Beiediye 'eisi D Jet şurası 
dün geldi ev Her tarafta genif' 

Avrupadaki tetkikle ölçüde faaliyete 
Tinin ıehrimiz için Alsancak iskelesine ait geçti 

- BAŞT ARAFI BtıUNCt SAH1Ff.i>J: • 
fay dalı olacağını h ·ı A fı k b V ı d mişler ve bazı mullakalarda ~ 

söyledi j İl a arara ag a l dirTumn piyasas= .... ı.ro.n beri ıo· 
-BAŞT ARAF1 BtRtNCl SAHlFEDE- kip eden zevat, her sene, ilk hızlı sa· 
teakip bazı ziyaretlerde bulunmuştur. I:" _ı_1· Aydın demiryolları .. irketiyle ı demiryollan idaresince talep hakkının d 

ı c:.aıı. " tışları müteakip böyle bir tevakkuf e<1· 
Pazartesi günü saat 16,30 da top ana- Rıhtım ıirkcti arasında mevcut olup bu kendiliğinden mündefi olduğu bildiril- resi geçirildiğini hatırlzyacaklardır. Ya· 

cak olan şehir meclisine Dr. B. Behçe~ iki idarenin devlete intikal etmesiyle mi~tir. ni satışlar bundan sonra da tabii şart· 
Uz riyaset edecek ve Avrupa. sc~ahatı devlet demiryollan ve lr.mir liman i1· 6 - Bir başka ihtilaf noktası da nh- lar içinde cereyan edecektir. Ancalc 
hakkında meclis umumi heyetine ızahat lerı· umum müdürlügvü tarafından takip tım şirketi satın almdlktan sonra Aydın · bile? 

1 
müstahsilin, en ufak bir telaş cserı 

verecektir. edı.len Alsancak iskelesi ihtilılfı, devlet demiryollan firketine ödenen tcnelik ··sı . 
1
.. -~ .. nl 

iI A . go enncsıne uzum görmeden, te=-· 
Belediye reü.i muhtel" vrupa ıner- A .h k b v\ t tutarlnın ikinci taksitinin ödenmemesı I il h k t• rtt f h şurasınca nı ayet arara ag anmış ır. e are e 

1 
şa ır. 

ıkezlerinde, beraberinde belediye .en . e- ihtilaf mevzuu şudur : ve halkın o zaman Aydın demiryollan İnhisarlar idaresi Gavurköy, Urla. 
yetinin en değerli elemanları oldugu hal- 1_ Eski rıhtım şirketiyle eski Aydın kumpanyasına ödediği meblağın gen Akhisar, Kuşadası, Manisa ve Muğla 
de tetkikler yapmış, bilhassa fuarcılık d · il ._ .... arasında 1912 alınması idi. 

k d k" • , .. 11 · emıryo an ıı.umyany...., vilayetinde geniş ölçüde faaliyete geç· 
v~. şehir~ili sahasın a 

1 

1 
t .:::ımu erı :senesinde akdolunan bir mukavelename ŞORA YI DEVLETiN KARARI miştir. tnhisarm ödemişten de tütÜJI 

dut elm!§, notlar almıştır. zmı e mey- 1 ile Aydın demiryolları kumpanya.sının Devlet şurası Genkurulu toplanarak mübayaatı yapması için dün aIUkadat-
dana getirilmesi düşünülen ~1e~b~a~ 1 lzmirde Alsancak mevkiinde vücuda ihtilaflı noktaları incelemiş ve a~ağıdakı lara emir vcrılmiş ve inhisar mübaya• 
ri.kası hal santral şehir garaJı gı 1 ış- l . .. . k. · k ı · 

' ' 1 cetirdiği denız uzerınde ı ı' e enın ma· karan vermiştir : memurları ödemic:.e geçmi§1crdir. lerin tetkikinde, bu sahada ham e yap- 1 • • • • • b. ~ 
• .. I . sarifi tesısıye ve tamırıyesme ır yar- cBu hadisede evvelemirde mukavele- ötlemış· teki satışların normal şartlar. mış memleketlerdeki muessese erın .. A d h · · l · · 

1 dım olmak uzere, y ın attı ımtıyaz nin üçiincü oahıs ara tesınni göz önüne altında dig~ er merkezlerde olduğu gibi 
plfuıları da alınmıştır. . . d ı l M k 1 1 k 

IŞMALARI müddetının sonuna ka ar 1er sene n ı· almak icap eder. u ave e erin, a it- acele inkış" af ettiği iddia edilemez. BLI 
FUAR ÇAL f d ._ b" .k. . . . ·1 . h "· ~ .. 938 lı f tım sirkeli tara m an maduan ın ı ı !erinden gayrısını ı zam ememesı, u- münasebetledir ki, dün ödeml.,.+nn yt~· Haber nldıgımı.za gorc yı uarı " . . u'"'-:l"" 

k yüz elli sterlin verılmesı kararlaşmıştı... kukun umumi esaslarındandır. Bu esasa sellilen bazı şikayetlere tesadüf edilm~· için çalışmalara başlanması mu arrer- . 
. . . d hal b" t 1 t Bu is!~eleden geçecek eşyadan rıhtım şır- binaen iki şirket, aralarında yaptıkları tı"r. Tu .. rkofis İzmir şubesi derhal icııP' dır Fuar komılesı er ır op an ı . 

· fua af nd k 1 1'etinin tarife mucibince rıhtım resmı al- mukavelede, rıhtım şirketinin imtiyazını eden makamlarla temas ederek ödemişte 
yaparak 938 rı etr ı a arar ar ve- 1c' 1 l a·hare devri halinde bu borcun .. .. • ... 

,..,,_ f 1~ ı azırlanmasına ması nrnr aştın mıştı. uçun- de tütün mübayaatı için faaliyet gösw rect:'... ve uar p anının ı l9 ·h· l k 
b la alet 938 f da meydana ı 2 _ Bu mukavelename 9 tarı ın- cü şahsa kabul ettiri mesini şart ıl- rilmesini temin etmiştir • 
aş nac ır. uarın d d"'- d"l ı k b · 

getirilecek yenilikler bu planda geniş d~ ~ükümetimiz tarafın an tas ııı. e ı • mışlardır. Üçüncü şa.ısın ademi a ulü tktısat Vekaleti tütün satışlarını bil· 
mı•tı halinde mesuliyet rıhtım şirlcetinde ka- yü.k" bi .. dı"k.kat ve ehemmiyetle takip et· bir yer işgal edecektir. 1 " · • • • 

ŞEHlR ÇALIŞMALARI 3 - Mukavelenameye ıatınaden Ay- lır .. Hadisede ise imtiyaz hakkını dev- mektedir. Türkofis İzmir şubesi her gün 
Hal santral ve ekmek fabrikası gibi dın demiryollan idaresi her ıııene nhtı.m let almış ve rıhtım §irketine kareı böy- satış ve fiat durumlarını raporlarla V~ 
h . iht" I ··esseseler için ra ıirketinden 1250 sterlin almakta bu şır- le bir taahhütte bulunmamı,tır. Binaen- kalete arzetmektedir. Tütün satışları 

şe rın ıyacı o an mu ~ - . .. .. . . . k it 
1 1 . 1. Bilhassa bu ıki ketın hukumete ıntıkalıyle yapılan tct· aleyh Aydın şir etinin ve onu istihla.f hakkında hükUınetimizin aldığı müCSS ışma ar sona erm~ ır. . 
eserin bu çalışma yılında ikmali mukar-

1 
kikat sırasında,. Aydın demıryolu kum- eden idarenin bir hak dermeyan etme· tedbirlerin bugünl<!rde daha müsbet ne· 

rerdir. Belediye re isi mecliste bu hu- panyasının bu ıskeleden geçen eşyadan ğe hakkı olamaz.> ticclerine de rastlamamız mümkün ola· 
susta beyanatta bulunurken, vaziyeti ayrıca bir ücret al~aktn olduğu ~nl~şıl: cNaf ıa vekaleti mukavele namesinin caktır. 
tetkike müstenit bazı rakamlarla ifade mış. böyle bir resım tarhına sal hıyetı mer"i addedilerek liman idaresinin hin Dün Akhisarda yeni muameleler ol· 
edecektir. olrnıyan şirketin halktan fazla olarak ı:ıl- iki yüz elli İngiliz lirası ödemesi lazım muştur. Bir parti tülün 118 kuruştan 

ŞEHİR MECLtSINDE dığı par ların reddi takarrür etmişti. geleceğine dair sebeplerden, rıhtım gir- muamele görmüştür. Tülün limited şir· 
Şehir meclisinin pazartesi günk ü top- 4 - Rıhtım şirketi hükümetçe salın ketine vazıyet edildiği tarihten, rıhtımın keti mübayaatını kesmediği gibi icaP 

lantısının dört, beş saat sürec-cği tabının alınınca bu usulsüzlüğün önü alınmak işletilmesinin lzmir liman şirketine dev• ettiği şekilde piyasaya müdahale cdercl.c 
cdilmcktcdır. R eis evvela beyanatta bu- için 1250 sterlinin ilk taksiti olan 625 ri tarihine kadar mukavelenamenin ic- ınübnyaatına devam edecektir. 
lunacak ve arkadaşlarını t envir edecek- sterlin Aydın dcmiryolları şirketine ve- ra edilmesi hususu, halen de mukavele
lir. Bunu müteakip çalışma yılına nit rilmişti. Ancak ikinci t ksitin lıulülüne nin mer"iyetini istilzam edemez. f:.sa
faaliyet raporu okunacak ve mcclis"n kadar Aydın demiryolları şirketi de hü- sen bu iki tarih arasında henüz rıhtım ,.~-~------. 
tasdikine arL.edileceklir. kümetçe bütün hukukuyle birlikte sııtın imtiyazı devredilmiş olmadığından mu· 

-<>- nlınmıştı. kavelenin tatbik edilmesi tabii idi. Bu Ramazan 
5 - Devlet demiryolları idaresi hu itibarla devlet demiryolları idaresi bu 

1250 sterlinin hakkını bu defa lzmir hususta Liman idaresinden bir hak id-

Göçmen işleri haklnnda liman ileri müdürlüğünden, yani Nafıa dia edemez. Bütçe meselesine cclince: 
veltc'ıletle temas edecek vekaleti iktısnt vekaletinden istemekte· tzmir liman idaresinden senevi makıu-

Davulu 
A dir. Halbuki liman şirketi, evvelce mÜn· an alınacak bedel namı altında 7500 

iskiın müdürü doktor Ziya Fuat n-ı 
. . . . akit mukavdenamede hu paranın Ay- lira konulmuştur. Bunun müstenidi bir 

karaya davet edılmıştır. Dr. Ziya yarın 1 d d . l k d" · · 
in emıryo u umpanyasına te ıyesının kanun veya mukavele bulunmadıkr,. tah-

sabah Anka raya hareket edecek ve sıh- ı k ld w h • h d · ..-
rt ·o"u ugunu "" sı u are evnn- siline imkan yoktur. Bilhassa hadisede 

hat vek.letiyle göçmen evleri hakkında şda ~ 
11

. h• v-h . b. hh""d 1 

1 
en muteve ıt er angı ır taa u c olducu gibi tediyeyi yapacak olan taraf 

temaslar yapacaktır. . .. 1 d •V• . b "ld" k b ••J b " d l t "d · 1 b" t d" S hh k"I . b I b" • .. gınşı me ıgını ı ırere u parayı o e- ır eve ı aresı o ursa onun ır e ı· 

•• 
1 

at ve 
11 etı. . u yı ~r an .. o~:e 1 memektedir. iz.mir liman işleri umum yeyi yapabilmesi. kendi bütçesinde böy

~oçmen karde!lerımıze arazı t:vzıı ı<:ın 1 müdürlüğü, hukuk müşavirinin mütalfı- le bir masrafın kabul edilmesiyle nıüm-
ıcap eden tertıbatı almıştır. Goçmenle..- ··· b"" l b" De,·let ku··ndu"" r.:t . . . • asına gore oy e ır paranın 

re~~~d~~ara~~~ ~~~!~~~~~~-~~--~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
iltica eden kardeşlerimizi memnun ede· ı· h 
cek vaziyette olmaları için çalışılmakta- Liman işleri zmir af ri yatı 
dır. Yeni slparı, edilen KUltUr bakanhğı yardım 

Bu yıl izmire gelen göçmenler tama- vapur geliyor ediyor 
men yerleştirilmiştir. Göçmenlerin ~ğ-
lık i~leri de hususi bir alaka ile takip 
edilmektedir. 

Camilerde vaizler 
Müftülük. ramazan münasebetiyle Ca

milerde vfıizlik edecek zevatı tayin et
miştir. ViiiL vesikası almıyanların lıer 

hangi bir camide vfıizlik etmeleri mPm

nu olduğundan vaizler sıkı surette kon
trol edilmektedir. 

amazan münasebetiyle camilere ba
zı levazım da tevzi edilmiştir. 

Liman işleri müdürü bay Haşmet 

Dülge Ankarada iktısat vekiiletiyle va
pur işleri hnkkında gfüüşmeler yap· 
mıştır. lzmir limanı için Londraya sıpn· 
ris edilen vapur on gün sonra fzmire 

getirilecek ve Karşıyaka seferlerine tnh
sis edilecektir. Malum olduğu üzere bu 
vapur beg yüz yolcuyu kolaylıkla istiap 
edecektir. Bay Haşmet salı akşamı An· 
karadan dönecektir. 

-=--

Kültür bakanlığı iLmir hafriyatını hi
maye etme~e karar vermiştir. Yapılan 

tetkiklere göre İzmir agorasındaki mo
lozların ve topra1'ların ortadan kaldırıl· 
rnası için geniıı bir tahsisata ihtiyaç ol-

duğu anlaşılmıştır. Agora tamamen mey
dana çıkınca, yeniden bir çok eserlerin 
bulunacağı anlaşılmaktadır. Bu yıl ic;in 
3000 lira tahsisata ihtiyaç görülmekte
dir. 

--=--

-3-

Eski kelamı neyleyim 
Yeni selamlar eyleyim 
Eğer izniniz olursa 
Çocukları vaaledeyim 

* Davulumu düzer iken 
inci mercan dizer iken 
Beni birçocuk çağırdı 
Davul ile gezer iken 

* Çocuk gider ben giderim 
Onunla hem liri ederim 
Enıeme bir tokat vurdu. 
Yoktur başka bir kederim 

* Çocukların hali belli 
Kimi olur dudu dilli 

1 

Kimi dinlemeği ıever 
Kimi olur düdük dilli 

* Coculuuz evler olmaıın 
Hüda •ille vurmıuın 
Mevlama rica budur ki 
Analar acı görme•in 

--=-- Ulu camiin tamiri Fındık mahsulü 
İncir satışları B~r~idelı:i ~lucamide yapılaca.k tamir Fındık mahsulümüzün, yerli ve ya-

Son günlerde incir üzerine ba.zı mu- işlennın keşfı yapılmıştır. Bu ~, için hancı şirketlerin hariçteki hissedarlnrı-

ameleler olmuştur. Satışlar inkipf yo-1 Ankaradan gelen mühendis B. Hur~it na gönderecekleri faiz ve dividanların 
lunu tutmakla beraber fiatlerde yüksel-! Ankaraya dönmüştür. Keıifnameyi Ev· transferi için mübadele ve ihraç ~dile· 
me kaydedilmemiştir. Uzüın satışları da kaf umum müdürlüğüne verecek .,e ta- ceğinin karar altına alındığı iktısat ve-

Ramazan münasebetiyle 
her gün bu sütunlarda okur" 
larımıza (Folklor) bakımın: 
dan değeri atiki.r olan eıkı 
bekçi manilerinden birkaçın• 

henüz yoluna girmemiştir. 1 mir işine yakında başlanacaktır. 
1 
kaletinden vilayetimize bildirilmi~tir. 

MARTHA EGGERTHIN iLK FRANSIZCA FiLMi iLAHi BiR SES... CAZiP BiR MEVZU ... 
MUSiKi FILIMLERININ EN GOZELI 

DEKOR ..• IHTiŞAM .. ARTiST VE TEMSiL iTiBARiYLE DONY A FILIMLERINE ÖRNEK BiR FiLiM 

BUGÜN TA Y Y A R E S 1 N E M AS 1 N D A 
SEViMLi VE DiLBER MACAR YILDIZI... 

MARTHA EGGERTHİN 
FRANSIZCA OLARAK TEMSiL ETil<'al 

SARAY KONSER • 
ı .. 

FiLMiNDE SONSUZ ZEVK VE HEYECANLA GöROLECEKTIR 
BU FiLiMDE M A

0

R THA E G GER T H TARAFINDAN SÖYLENMESi iÇiN HAZIRLANAN H AT 1 R .A 
Ş A R K 1 S 1 MUHTEREM MODAVIMLERIMIZ OZERINDE EBEDi BiR HATIRA BIRAK.ACAKTIR 

'.AYRICA : P A R A M O U N T J U R N A L - M 1 K 1 VE ööRETICI FiLiM 
HER GON: 3- 5 - 7 - 9.15 TE CUMARTESi PAZAR 1 - 3 - 5- 7- 9.15 TEDIR 

FIATLER 30 - 40 - 50 KURUŞTUR .. 

,1 



~SON TEŞRiN PAZAR 937 
• _ ...._ z:::::::sw.a_s 

DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
Vapur Acentası TE LINIE 

G. m. b. H. ROY ALE NEERLANDAIS 
l>EUTSCHE LEV ANTE LINIE A.G KUMP Aı.'lY ASI 

HAMBURG DUCALION vapuru 26/ 10/ 37 de 

ATLAs LEV ANTE LINIE A. G. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

ATH .. .• B~~ . Hamburg limanlarına yük alarak ha-
'- EN motoru 1 5 ıkmct teşrınde reket edecektir 
Qckle · R d · 8 nıyor. otter am, Hamburg ve HERMES vapuru 27 / 10/937 de bek-

tctncn İçin yük alaca.k.tıf. 

[Iı AMERlCAN EXPORT LINF.S 
!eniyor. Burgas Vama ve Köstence li

manlarına yük alarak hareket edecek-c Export Stcamship Corporation 
b EXT AVIA vapuru 1 1 ikinci te§rinde tir. 
E cltleniyor. NeVYorlı: için yülı: alacaktır. SATURNUS vapuru 13/11/ 937 de 
b X.HIBITOR vapuru 19 ikinci teırinde Rotterdam, Arnsterdam ve Hamburg 

clc.lcniyor. NcVYork için yük alacaktır. limanlarına yük alarak hareket ede
b EXPRfSS vapuru 26 ikinci te§rinde cektir. 

clclcniyor. NcVYork için yük alacaktır. TRtTON vapuru 13/ 11/ 937 de bek-
0CONTz 26 ·k· · · d bek . vapuru 1 ıncı te~nn e leniyor. Burgas, Varna ve Köstence li-
lenıyor. Nevyorlı: için yük alacaktır. ani • . ''k l kt 
SERV m arı ıçın yu a aca ır. 

ICE MARITlME ROUMAlN SVENSKA ORtENT LtNtEN 
BUCA REST 

P 1 VtKtNGLAND motörü 2/ 11/ 1937 de e cı vapuru 1 O ikinci teırinde bek-
leniyor K·· t suı· Cal tz Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig C • os ence, ına, a ve · 

.~latz aktarması )"una limanlan için Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
>'1ık alacaktır. hareket edecektir. 

STE ROY ALE HONGOISE NORDLAND motörü 16/ 11/ 937 de 
DANUBE MARITIME Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

h SZE.CED motörü 6 ikinci teşrinde Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
a clcleniyor. Belgrad, Novisad, Comarno, hareket edecektir . 

• udapcştc. Bratislava, Viyana ve Linz A A S N E vapur u 2/12/ 1937 de 
için Yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

Df::N NORSKE MIDELHAVSUNJE Danimarka, tsveç ve Baltık limanlarına 
OSLO hareket edecektir . 

. IlAALBEK motörü 1 2 ikinci te~- SERVİCE MAR1T1ME ROUMAIN 
tınde bekleniyor. Beyrut. Hayfa, Dit'p· SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal-

~. Ve Norveç limanlan için yük alacak· ta ve Marsilya limanlarına hareket edc-

Al'tDE: NAVICATION Co. (Haifa) cektir. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

len-:'TID motörü 5 ikinci te§rinde bek- LEVANT motörü 6/ 11/ 937 de An-
l' 1Yor. Calatz ve Calatz aktarması 
lına limanlan İçin yük alacaktır. vers, Gdynia ve Dantzig limanların:ı 

ARMEMENT H. SCHULDT hareket edecektir. 

ELlSE ilandaki hareket tarihleriyle navhm-rnotörü 15 ikinci te§rinde bek-
leniyor. Rottcrdam, Hamburg ve Bre- lardaki deği§ikliklerdcn accnta mcsulİyet 
tıı.cn İçin yük alacaktır. kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

lliındaki hareket tarihleriyle navlun- tkinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

lardaki değişikliklerden acente mesuli- vapur accntasına müracaat edilmesi ri-
~et kabul etmez. ca olunw-. 

b aha. fazla tasünt almak için Birinci TELEFON : 4142/4221 / 2663 

l<::ordonda W. F. Henry Van Der Zee p---~'lllll!!ll~~~ilfil111i!'i11-~ 
Co. n. v. vapur acenteliğine müracaat DOKTOR 
edilmesi rica olunur. DAHiLiYE MOT AHASSISI 

TELEFON No.: 2007/ 2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BiRiNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

Lo.l'IDRA HA 'ITt 

ALCERIAN vapuru 20 birinci tC1-
~· lnd~ gelip yük çıkaracak ayni zamanda 

0 ndra ve Hull için yÜk alacaktır. 
Crry OF LANCASTER vapuru 15 

iltinci t- . d ı · "'k '- -- '- . -..rın c gc ıp yu çuı;;ara~ aynı 

i:allıanda Londra ve Hull için yük aJa
~lttır. 

THE GENERAL STEAM 

NAVICA TION CO. L TD. 
d AD JUT ANT vapuru 5 ikinci teşrin

c Relip Londrn için yük alacaktır. 
DtlJTSCHE LEV ANTE LlNIE 
ITl-fAKA 'k" . . •. İ:I "' vapuru ı ancı teşrın ıpti-

t 
a.aında Hnmburg Dremen ve Anvers
en <> 1• 'l' .. ~ ıp yük çıkaracaktır. 

d lllih ve navlunlardaki değişiklikler
e.ıı 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Scririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

: ................. . 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
FJORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

E:czacı Kemal Ka
h mil Aktaşın 

oahar çiçeği 
Kolonyası 

~erk · ezı Kemeraltı caddeai 
b Beyler Sokağı köıesi 
0 iiyük Hilal 
·~·eczanesi 

•rden g··t·· ··ı k ell • k o uru ece 
rl en • 

~kh ınce ve en 
~ ul hediyeniz ec-

)l cı Kenıa& Kamilin 

ahar çiçeği 
kolonyası 

ola~ . 
Jcoku tılr. Izmirde Hilal eczanesı 
h· cu uk ·· · ır il\.. uzerıne ciddi yuruyen 
•ıctklin .uesseae olmuş, kokuculuk 

' ıfiiJat 1 Ş<lfırtmış bulunmaktadır. 
ec~ ...... o: ... : K 1 -----·-· =--:::a ema 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iıimlere aldanma
manız için tifeler üzerinae Kemal 
Kimil adını ıörmeliainiz. 

YENIASIR 

........... mn ....... ._. ........ ~._...-

BRISTOL 
Bey oğlunda 

O.& Z d&H21 

OSMANiYE 
Sirkecide • 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFU'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 
halkına kendiıini ıevdirm.iıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzınirliler bu otellerde buluturlar. 

·---------------------------'~ 
• .... --ııı-m---------------------· Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

F abrikaaının Namdar 
ÇIKRl'<LARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirıiniz 
ADftES: 

G. D. GIRAS 
Peftemalcılar, Evren aokak No. 3/1 

Singer dikif makinaları kumpanyası karışısında 
Telefe,: 2413 Posta kutusu : 234 tZMIR 

···············~;·~·~·~~····~~~;·~·~~~~··············~ 

Norveçyamn halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Ham k&11ısında Baıdurak - lzmir 

. . . . . . . . 

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

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmaı'ina 
mani olmakla beraber bütün ııtırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posla K utueu t.aa lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyalann çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

·- SAYFA: ff ·1 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
\.;.,,,, tuvalet ıabunlarını, traı ıabunu ve kremi ile gthellik krem· 

lerini kuUanınız. Her yerde Hhlmaktadır. Yalnız toptan ıa
tıılar için l&mirde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemıiye mnracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 845& 

JNAS1 fi il~Cl 
.K 4 lilZU.~ 1-:· .ıw,·. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

•• !ılı ). :ş 

,, 

]f 
• OZAQJ.. 

IIOKIOA-jEMSift. 
En eaki na1ırlan bile pek kııa bir zamanda tamamen vo .. 

kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: loiiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulanw-. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
ölü Harsa pata Zeki varisleri Naciye, Mehmet, Adil, Melek ve 

Liyikanın veraıet vergisinden olan borçlarının temini tahıili için 
tahsili emval kanununa tevfikan haczedilen Birinci Karantina 
Tramvay caddesinde kain 610, 612, 499 ve 501 taj ve 500/2, 
500/3, 425 ve 425/1 vergi numaralı dört parça eT ve dükki.nlar· 
daki 4612608 ıehimden 2306304 paylan ilin tarihinden itibaren 
yirmi bir gün zarfında müzayede ıuretiyle satılacağından almak 
pey sürmek ve müzayede tartlarını görmek istiyenlerin Defter
darlık taluilat ıerviaine gelmeleri •• 

24 - 27 - 31 - 7 3782 

Burnova Belediyesinden: 
Mevcut müıtamel buhar kazanı, dinamo ve bir motör açıli 

artbrma ile satılığa çıkarılmıttır. 
1-Arttırma11 -11 - 937 perfe!Dbe günü ıaat 16 da Bumava 

belediyesinde yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedel 305 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 23 liradır. 

28 - 1 - 4 - 8 3814 (1934) 
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' Yeni kombinezonlar hazırlanıvor 
.. .................................................... .................................... ............................................................................................................................. .......... .............................................. 

Roma siyasi ·mahf ellerinde Fransada siyasi toplantı..lar 
ltalyan- Alman-Japon paktı~ın hiçbir Sosyalist partisi kabinedeki Sosya-· 
devlet aleyhinde olmadığı söyleniyor list ·nazırlara itimadını bildirecek 

• 

Alman hariciye nazın Von Neıırath Japon hariciye nazırı Hirota Kont Ciano 
Roma, 6 (ö.R) - Bugün imza edilen •• ••••• •••• •••• •••• ••• ••••• ••••••••• ••• pakta iştirak]erini temin ederek bu cep-

italyan - alman - japon anti - komünist Go••belS henin gittikçe daha ziyade genişlcınesi-
paktının hiç bir d<>vlet aleyhine mütc- ne çalışacaklardır. 
veccih olmadığı beyan edilmektedir. Berlin, G (ö.R) _ Dün ° "··~ bir nu-

•• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • ••• ~·· 
Paktın imzasından sonra delegeler Duçe J . . b • tuk söyliyen propaganda nazırı B. Gö-
tarafından kabul edilmişlerdir. B. Mus- yrat ettlğl SOn ır bels müstemlekeler meselesinden bah-

.sol'ni Italya ile iki dost millet arasında nutukta Almanya- setmiş ve Almanya gibi hi.:ıyük bir mil-
elde edilen bu anlaşmadan dolayı mem- lelin güçlük içinde y~ağa mecbur 
nuniyetini bildirmiştir. nın kabına Sığma- edilmemesini isterruştir. B. Göbels de-

Roma, 6 (Ö. R) - Italya • Almanya d v d b h d • miştir ki : 
J ınd k · 1 h ıgın an a se ı-ve aponya aras a omürust a ey tan c Arazimiz Alman milletini geçindir-

pakt evvelce bildirikliği gibi bugiln sa-
at 11 de imza edilmiştir. 25 son teşrin y or mek için çok dardır. lngiltere ve diğer 
1936 ta ın· d Alman J ı ••• •••••••••••••••• •••••••••• •••••••••• müsteınleke sahibi devletler bizim va-

r ın e ya namına apon- yeti ve insanlığı imha edecek muzır hır ziyetimizi görmeli ve anlamalıdırlar. 
ra üe _akd.-dilen ilk anti - komünist pak- sistem telakki etmektedir. Pakta ;"'i-

l ...,. Onlar bolluk içinde yüzüyorlar. Her is-
tmı imzalamış o an von Ribbentrop bu rak etmiş olması tabiidir. Bu paktın .tedilderi vardır. Buna rağmen halil Al-
paktın imzasında da Almanyayı temsil b •t la b ah" t· - h . ası o n u m ıye ınc ragmen e em- d yük" k h t · es· · etmistir. Bu anl"§ma, alınan - ıapon · _ manya a en se aya sevıy ının 

' miyeti siyasi mahfillerce inkar edilme- ld • ·· 1 ktedirl Hakikat paktı gibi bir protokol seklinde olup iki o ugunu soy eme er. 
kısmı vardır. Birinci kısım bir mukad- mektedir. Yeni paktın esaslan Berlin böyle olmamakla beraber bu memleket-

demedir. !kinci kısım da asıl metindir. mukavelesinin aynidir. Akit Ulrafiar te nizam hüküm sürmektedir. Mült>tler 
ltalya şimdiye kadar alman_ japon pak- komünizmin faaliyeti hakkında aldıkla- beyhude fikirlere kapılıruyarak günde
tına dahil olmamakla beraber komüniz- rı haberleri teati edecekler, anti - ko- Jik ekmeği için çalışmaktadır. Bütün 
me karşı muhasım bir vaziyet muhafa- münist cephesi kurmak için iş birliği ilitiyaçlarımızı daima karşılamak için 
za etmiştir. Zira bu nazariyeyi medeni- yapacaklar ve diğer &vletlerin de bu çalışacağız.> 

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

Merak uyandırıcı bir haber 
A lman devlet reisi Çin - Japon ihtila
fına tavassut teklifinde mi bulundu? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maksat 
•••••••••••••••••••••••• 

Pasifik konferan-. . . 
. sının mesaısın ı 

akamete uğratmak 
olduğu tahmin edi
liyor Buna rağmen 
konferans mesaisi
ne devam etmek
tedir 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Paris, 6 (ö.R) - Muhtelif payıtaht

larda şayi olan son derece merak uyan
dırıcı bir habere göre şansölye Hitler Çin hatlarını yarmaya 
Brüksel konferansını akamete uğratmak dan kabul edilmesi de bu rivayete sıh
:rnaksadiyle Çin ve japon 'hükumetleri- hat vermekte idı. Bu haberin ne derc
ne Almanyanın tavassutunu teklif et-

1 
cede esaslı olduğunu tahkike şimdiye 

ıniş. Mareşal Çan - Kay _ Şekin husu- kadar imkan olmamıştır. Berlin resmi 
si mümessili general Şan - So - Linin mahfilleri bunu kat'i surette tekzip et
Berlinde bulunması ve Führer tarafın- mektedirler. Bununla beraber çin - ja-

. -
çalışaıı japoıı tankları 

pon ihtilafına Almanyanın müdahalesi 
ihtimali hakkında şayialar kal'iyetle de
vam etmektedir. Brüksel Pasüik konfe
ransındaki Çin delegasyonu bu haberde 
zerre kadar hakikat olmadığını bildir
miştir. Tokyonun bu haber münasebe
tiyle aldığı vaziyet daha az kat'idir. Ha-

riciye nazırı demiştir ki: Şimdiye ka

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

IDemokrat birliği~ 
. 
~ Hükümetin takip ettiği s; ya-
~ seti şiddetle tenkitetmektedir . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PaTis, 6 ( Ö.-R) - cFigaro> gazetesi haber veriyor : Bu
gün toplanacak olan milli soeyalist konseyi Chautempe ka
binesine sosyalist nazırların iştirak.inin devam edip etmiyece
ğine katar verecektir. Partinin bir kısmı sosyalistlerin muha
lefet vaziyetine geçebilmeleri için sosyalist nazırların kubi
neden çekilmelerini iatemektedir. B. Marceau Pivert hu te
mayülü temsil etmektedir. Ron federasyonu sosyalist naz~r
la.rın hemen istifa etmelerini talep etmiştir. Bununla beraber 
bu temayüllerin bikim olamıyacağı ve pazar akşamı pi\rli

nin üçte iki derecesinde bir ekseriyetle kabinedeki aosyalist 
naıırlara itimadını bildireceği tahmin olunmaktadır. Ancak 
kabineye iştirakin devamı için radikal - aoeyalistlcrcc az çok 
kabul edilebilecek bazı §Brtlann ileri aürülmeei muhtemeldir . 
Bu da memleketin ekseriyeti tarafından istenmiş olan ~ıya
ıetin, yani ao.yalistlere göre, halk cephesi aiyasetinin sadı

kane tatbiki merkezinde olacakbr. 
•E.cho de Paris> de ıu haberi veriyor :Sosyalist milli 1 Franstz -reisi cümhuru Lebnı, FTanst;; ba§vekili 

konseyinin bugün kabinedeki aosya1iat nazırlaTı İstifaya da-1 Şotan ve hariciye naztrı Delbos 
vet etmeai beklenemez. Bununla beraber müzakere sert ola- 1 nı, bazı ıermayc teşebbüsleıinin millileştiril~esiyle frang·ın 
cak ve BB. Blum, Faure ile kabinedeki diğer arkada~ları "O'aziyetinin isltı.h edilemiyeceğini, milli Sermayenin tevzii 
ağır bir imtihan geçirecektiı. Bunun1a beraber başvekilin oto- Üzerinde sermayenin hissesine düşen ıoJün pek ehemmiyetli 
ritesi ve ıosyaliat nazırlaT kabineden çekilirlerse bir milli olmadığını söylemiş ve dernittir ki : 
birlik kabinesinin kurulması korkusu pazar akşamı müzake- «Mesele bir tevzi meselesi değildir. Takainı edilebilecek 

relerin ıoeyalist nazarlar hakkında bir itimat takririyle neti- kazançların arttırılması icap eder. Bütün dünya memleketle-
celenmeaini mümkün kılacakbr. ri arasında yalnız Fransa.da yapılan· de\.·alüasyon akamete 

Paris, 6 ( ö.R) - cDemokrat Birliği> partJsının milli uğramıştır. Bunun sebebi §Udur ki diğer yerlerde yapılanların 
kongresinde eıki nazır B. Reynaud hükümctin mali ıiyase- hiJifına olarak Fransada devalüasyonu müteakip maaraAar 
tini ıiddet1e tenkit etmiftir. Hatip ekonomik sistemde yapı]- o nisbette arttJrılmışhr ki dcvalüa~ondan hB.sıl olan menf:ı.ı 
masmdan bahsedilen bünyevi islihatın müessir olamıyacağı- at tamamiyle izale edilmiştir.> 

·····························································································-··································--·· 
Madrid cephesine karşı · 
Asiler büyük tanklarla taarruz 

ettiler fakat geri çekildiler 
Madri.d, 6 (ö.R) - Perşembe günü 

Madridin şimali garbi ~ephesinde Posu

ello - Paravata - Elbardo hattında cere

yan eden muharebe hakkında şu tafsi

lat alınmıştır: Nasyonalistlerin hücumu 

gece yarısı müthiş bir topçu hazırlığiyle 

başlamıştır. Hedefleri Pozuello clra

fında ve Koronya yolundaki mevkileri 

• zaptetmekti. Bir saat sonra 'ılsilerin 

1 büyük zırhlı otomobilleri ciimhuriyel 

J hatlarına doğru ilerlemeğe baslamışlar-
1 > 
dır. Bombardımandan hasmın maksa· 

1 dını anlaynn cümhuriyetçiler zırhlı oto· 

1 mobillerin hatlarına yüz metre kadar 
1 '·' .. d yaıuaşmasınn musaa c etmişler ve son· ı 

ra müthiş bir mitralyöz ateşi açmışlar-

. dır. Işıklı füzelerin yaydığı ziya altın· 
da şekilleri meydana çıkan tanl<lar an· 
ti - tank topların ateşi altına alınmışlar:

dır. Bu sırada cüınhuriyet bataryaları 
asılerin hat gerilerini iddetle bomb~rdı
man etmekle idi: Kuvvetli teslihatla· 
rına rağmen nasyonaliStler cümhuriy~t 

hatlarına yanaşmadan çekilmeğe mec·. 
·• bur kalmışlardır. Asilerin yandan yiıp-

Asi geııerallcrdi?n Daı•ill.a t'e Aranda 
harekatı teftiş ediyorlar 

nıağa teş<>bbüs ·ettikleri bir çevirme ha· 
1 

nketi de akim kalmı~ ve muhacimleı" 
cümhuriyetçilerin havan topu ve mitral· 
yüz ateşi altında çekilmc-k mecburiyetin· 

de kalmışlardır. Sabah saat dörtt~ :ınu· 

harcbe bittiği vakit cümhuriy.,tçüeriıı 

1 
mevzileri hiç bix . -kilde tebctldüle uğra· 

mamı~tı. · 

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

Almanya-Polonya arasında 
-------------------·················· 
Akalliyetler meselesi hakkında 

yeni bir anlaşma yapılmıştır 
dar Berlinden böyle bir teşebbüse ait Berlin, 6 (Ö.R) - Alman ve Leh hü-ı 
hiç bir rapor gelme~tir. Her ne kadar kumetleri arasında iki memlekette akal-, 
Jaııonya Çinle olan ihtilafına her hangi liyetlere edilecek muamele hakkında' 

bir müdahale vukuunu temenni etme- 1 ;ınza edilen anlaşmanın resmi metni ı' 
mekte ise de yapılacak h~r han~.i tavas-

1 tebliğ· edilmiştir. Bun~a .deniliy?r iti.' 
sut tekliflcrını kıyrnetlerıyle mutenasıp • Alman ve Leh hukumetlerı Lelııs-

desinin kabulüne saik olduğundan het 
hangi bir şahsın akalliyete mensubiyel 
hissinin izalesine çalışılmıyacaktır. 

2 - Akalliyetlerc mensup her azanıll 
milli lisanının gerek hususi, gerek ek<>
nomik münasebetlerinde, bayramJarırı• 

da ve u~10mi içtima! ruıda kuJlanınak 
hakkı vardır. Milli lisanın bu sureti• 

,... ..,.__,r~·~··~·~·~·~- ~.-""'""'"~'-""'~·~_x_ 

bir şekilde karşılayacaktır. tandaki alman ve Almanyadaki leh akal-
Brüksel, 6 ~ö.R) - Pasifik konferan- }iyetleriniıı vaziy:tini dostane müzake- ! 

1 "ffh tm k .. .. 1 . 1 
sı bugün mc~a~sine devaın etmı.ş,ür Kon- rata mevzu ı ' az c e ~ uzcr~ on crınc [ 
forans' dünkü eclscsindi! B. Spaak tara-

1 rıkan fırsnttan istifade etmişlerdir. He 
fınd~n hazırlanan Japonya~-a rcvap m.et- lkisi de şu:ıa "kanidirlor ki, akolliyetl.·-: 
nini öğr~nnu.ştir. BtJ ,~1etin B. Spaak re yapılacak ınua:·nelC' ,ıkı ·mcn1leket ara
ta.rafından verilen ziyafette delegele/sındaki iyi hoııışuluk munasebetlcrinin 

arasın~1a yapılan fikir t;ıat;lerjnin netice-
1 ..inki~afı üz.er.in~ çok ehemmiy~ti ha::-r 

,[dir. Dünkü celsede miizakcrelcr kfı- clir. Her ıkı memleketle akallıyetlerın I 
fi derecede ı'erlrıne<W~inden B. Eden' refahını muhakkak surette temin etmek 
dün sa\ah Londraya hareketini talik i~ln diğer tarafın da ayni ~"kilde hare-

1 

ett.. Konferansın takip edeceği hareket ket ettiği kanaatinin mevcut olması 
. hattını k:u:arla§tırmak üzere bu akşam l şarttır. Iki memleket .meı;nnuniyetle 

• yapılac~k içtimada da hazır bulunmak 1 müşahede •1'.!llşlerdir ki, iki devletten 
istiyordu. Saat 18 ·de İngiliz, !ransız, 1 

her biri tam hükiimraniyet çerçevesi 
amerikan delegeleri B. Spaakın daire- 'içinde akalHyetlere edilecek muamele 
sinde toplandılaf Bıİ mü.ıakere bir ııaat.- 1 hak.kında §U pr:ıısıplcri esas ola rak ka-
ten fazla ı!eV'lm etmiştir. bul etını>ktedir : 

Y ırmı ya~ınılan küçük güzel Çinli kı;leri ölüm tabur!ahndq yer alıyoru11·: 
ıte iki gönüllü. ·.aah talimi 114pıııor • . 

umumi ve hususi olarak ısıımaline 
bir zarnr ika edılıniyecektir. 

hiÇ 

1 
3 - Akallıy~t t11.alnrının kültürel "~ • 

ekonomik ınah ycttc içtima ve ccrnıY• 
teşkili hakları mahfuzdur. • 

1 .; - Akalliyet 1\zalarınır-9Jlcktepl•r~-
1 ni m '-:.Jfaza ve yenilerini ~a et.ıncJC 
hak ;ırı varc ır 

5 - Ak.alliyet erkanı bu sıfatla m•~ 
)eklerinin ihtiyarında veya ifasında h~I 

Mı!li kıyafetli bir Polqııy_alı l<.ı= ""' 
bir m&niayn uğratılamıyacakları j; 

1 - Alman ve leh milliyetlerhıe mü bulunduk.lan devlet tebaasiyle ayni~ ~ 
ıekabilen hünnet akalliyetlerin cebren nomik haklardan ve bühassa mü~Y 
temşili teşe.bbüSüne mi\nidir. "Ayni his hakkı ilt> emlik iktisa~ ı;tınek" hııkkıı>" 
akalliyetlerden birine mensubiyet ifa- dan istifade ede<-eltlerdir. 
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Yenilen Favsta Sovyetler · ü"lkesinde 

Yazan: MI.el Zevako Teşrinisani inkılabının 20 inci 
~-,o·~·rm·ı~·em·~·a·~·~·~·ak•y·~·q~~~~l·a~·~·a•hl·~·k·~~~~~a·~·n-!e·~·~-.: . yı~ndmdbu~n ku~nıyor 
va~ gözden kayboldu. Rociyeri nıhayet bır sokaga daldı. Bır Büyük dostumuz Sovyetler ülkesinde 

Rociyeri olduğu yerde kalmış, hayal- katlı, fakir ye.pılı bir evin önünde dur- teşrinisani inkılabının muazzam bir ha
lere dalmış, birkaç dakika sonra ufak bir du. Ortalık zifiri karanlık içinde idi. Yal- yat değişikliği yarattığı malUm<.lur. Bu 
kutuyu açarak kendisinin yaptığı haplar- ruz bu odadan hafif bir ziya fı§kırıyor, hayat ve zihniyet değişikliği Çarlar Rus
dıtn birini yutmuş, mırntosuna bürünerek kapının üzerinde de şu levha asılı bulu- yasından bir iz bile bırakmamış, Sovyet-
dışarıya çıkmıştı. nuyordu: Şan dö Kok oteli... ler ülkesini baştan başa yepyeni bir 

l k ·· ruhla idare olunan bir memleket haline Büyük korido!da bir takım asilzade- Rociyers ko unu ışı görnnen pençere- • 
k t Sovy~t Rusya bugün bu lcr konuşuyor, gülüşüyor; bahçede nö- ye uzatarak.: oymuş ur. 

b • m' kı1 "bı kutlulayor. Bu münasebetle ,~."' etçiler dolaı,ıyordu. Rociyeriyi gören - Burada T Dedi. ı.a · '} 
dost memlekette ış· hayatında yapılan in- , .. , 

asilzadeler kahkahalan kestiler. Rociyeri Kaleber sordu: . 
d V• " kılaba bir göz atmak istiyoruz : asilzadelerin gösterdiği saygıya dikkat - Peki; Fakat nere en gi•:~cgıu kil ed 

ı ö .. b. ı Dünv<>nın altıda birini teş_ · en mu-Qile etmiyerek gözleriyle bunların ara- - Bu kapıdan! nümuze ır av u çı· J~ - Ü 

d h b d . ·· .. azzaın arazi üzerinde, kuvve1 · endüs-
ııından birini seçti ve onun yanına yak.- kacak ora a ta ta ir mer ıven gozu· 
laşarak dedi ki: nüze ilisecek, oradan çıkarsanız camh triel Sovyet devleti, z.iraatçi ve tabi 

1 k 1 k Gerisi size Çarlık Rusyasmı.n yerine kaim olmu-ı-. - Mösyö dö Kaleber, biraz hem si- f bir apıya rast ıyaca ·sınız. _ 

lınle ve..hem de diğer iki arkadaşmu.la ait.·· tuE~·skl' Çarlık Rusyasuı.da işçilerin haya-
gör.. k · · Kaleber Montseri ve Sent Malin asa-

u~me ıstıyorum. • ' . tı cidden karanlık ve feci idi. Inkı-
- B · ·· C bi adımlarla oLelin ahır kapısından ıçe- • 

aşus une.. k 1 .. d laptan sonra ise kendilerine kültürel ve (!M'~~Y'. · . ......, 
Kaleber Sent Malin mont Seriye bir riye girdiler. Jak Kleman artı Ö muş e- - b k 1 ak 

baş i"'areti ile müneccimi takibe davet et· mele.ti Rociyeri bu düşünce ile uza tan 

... 

• k ferah bir hayat ile bir a 0 ar se!·- ı Sovyet şefleri 
" k ik best· çalışma kapıları açılmıştır. . , da aldığı kararlar bilhassa b.u bakımdan stankanovist kurslarını bitirmişlerdi. 

ti. Sokakta u"ç delikanlı Rociyeriye ilti- onları gözü ile biraz ta ip ett ten son- ..:ı__ l..] ed l 
K · Filhakika, şimdiye kaU<t.C e ue . 1 mı~ şayam dikkattir. Güç istihsal şubele- Kültürel faaliyet için sendikalar, bü-

hak ett.ıle~. Müneccim bunlara .. öyle hi- ra acele acele konağa kraliçe aterinm _ .,,_ S 1 k 
' ,.. muvaffakıyetleri bülasa eocu ta ın a- rinde kadın işçi çalıştırmak yasaktır. yük imkanlara malik bulunmaktadır. 

tap ett,· .· yanına döne:rek şu raporu verdi: dd · d · 
nunu esasisinin 118 inci ma esın e de. Gebe kadın, doğurmadan evvel iki do- Bugün, Sovyetler Birliğinde, sendika-

- Zannedersem, her üçünüz de krala ~ Katerin müsterih olunuz. Kral öle-
. K\ r ı .. 1 nillyor ki : ğurduktan sonra da iki olmak üzere, lann 6.000 kulübü, 2.000 mutavassıt 

sadıksınız! Bir adamın göğsünü delehil- cekse. her halde ]ak emanın e ıy e 
0 

- cSovyetler Birliği vatanda§ları, çalış- dört ay gündeliğini almak suretiyle me- telsiz merkezi ve 13,000 den fazla ki.itüp-
tnek için kafi derecede cesur ve gözü miyeeektir. ma hakkına, yani kenuniyet. ve keyfiyet z.undur. Çocuklarına süt veren kadın- hanesi vardır. 
p k · 1btiyar kraliçe titreyerek sordu: kabil 

e sıniz. - Papası o··Jdürdüler mi? . itibariyle Çalışmalarının mu .· i~ ala- lar için üç saatte bir müddet i.ş inkıtaı Sovyetler Biı-liği vatandaşlarının, 6-7 
Bu üç canavar yerlere kadar eğilerek b · hakkına maliktır > d 

1 ! rak garanti ir Vl • • ·. • var ır. . . saate indirilmiş iş günü neticesinde is-
tnukahele ettiler: - öldürüyor ar Bu ra}ı-.ma Mkk:ı, milli ek.onommm Gençlerin çalışması, Sovyetler Bırlı- t• ahat h kk d A 

1 K d h f d l 1 Rocı.yerı· so··zu" k•&a keserek dairesine " ~ t ır e a ı var ır yrıca maas ı se-
- ralın uğrun a erıey e a o sun ~ sosyalist organizasyonu, sovye sosye- ğinde gündelikte tenezzül yapılmamak ı lik L til de l . d. . 

1 
. " t h 

_ Evet ı_ralın selameti için T... Krah. çekildi. Masasının başma oturarak her tl . . d l ' d ne a vre erm e, emu· erme a -
ıı;, k. )c tesinin istih.sal kuvve erının . e~am ı şa.rtiyle, yalnız ört saattir. . . . . . . 

kurt ak· t · · • ' Ha eti= Lralın gu .. nkü ;,.{erine devam etti.Artı onun a- k mik b··"---'~- ihtimalı· S ti B. ı·g·· de ;., .1 . ;;, sıs edilen genış sanatoryomlar ve ku-ann ıs er muınız' ım • ıı;, .... l artması, e ono UlllC:Ll.Ll...... - ovye er ır r ın ...,.çı erm ve m.....,- .. . . . . 
başı ucunda büyük bir tehlike dolaşıyor. fasında Jak Kleman işi ka mamtştı. nin ortadan kaldu:ılroası ve i,,"!Sizliğin tah<l,emlerin ücretleri, son iki sene zaı·- lubler şe~kesı dolayısıyle, fam ıstıra-
9ir adam kralı... · .. · ·" "· · .. · "· · · · • · · .. · · • · · · • • tasfiyesi ile temin cd.ilmektedir. • {ında mütemadi surette yüksellilmi.§fiı•. hat1erini temin cylemektedirler. 

S · ,._ · Sent Malin ile Kaleber ahırdan geçe~ arfın.d ı n1 al k b·ı· ent Maltn Rociyerinin söz.ünü x.estt: Son yirmi sene z a, ça ışa ar Bu müddet :r..arfında ücret umumi m.ik- Hastalık ihtim.alinde, ç ışına a ı ı-
- Kralı ö)dürmeğe geldi. Fakat hi- rek merdiveni çıkmağa başlamışlardı. muazzam bir kuvvet halini iktisap eyle- tarı, 3,8 milyar rubleden 78,3 milyar yetinin kaybedilmesi takdirinde ve ya-

ti d h b · Tahtaları gıcırdatarak. camlı kapmın önü- üst' ahd m1 · · ?O li f 1 l · ·ı · trı on an a erimız var.. miştir. ~ilerin ve .m , e erın rubleye çıkmış, yanı ~ mis · aza aş- hut ihtiyulık halinde, Sovyet ışçı erı-
Montseri ilave etti: ne geldiler. adedi, 25 milyonu bulmuştur. lnkılab~ mıştır. Bu tezayüde, yalnız çalışanlar nin maddi vaziyetleri, geniş sosyal s:-
- Kral bize bu adamı bulmaklıit· Kaleber yavaşça kapıyı açmağa ça- müteakip 150 milyon hektar toprağa sa- miJ....-tarının fazlalaşması değil, fakat üc- gorta teşkil.atı ve ayrıca teaavi istasyon-

tnı7. emrini verdi. lıştı. Fakat kapı içeriden sürmele°;11i~ti. hip edilen köylü, rad;ikal bir surette retlerin fazlalaştmlması da sebebiyet !arı şebekesiyle, tam bir surette temin 
Rociyeri bu cevaplardan derin bir Üç cellat birbirlerinin fikrini almaga Ü· degwi .. rnicstı.r' • B<>" yıllık, planlar, memle- verınıs· _ti.r, 1920 senesinden 1936 senesi-

b . lı::• ...---:.: ""!>' - edilmiş bulunnıaktad1r. Yalnız son 19:l6 
llıcrnnuniyet duyaralc dedi ki: zum görmeden Kaleber ır yumru .a ketin .nndu··st-''-şroesi, ve ziraatin kollek- ne ka.da· .. aeçen müddet zarfında işçile-

k "' ~- ' ~ -- senesi zarfında, sosyal sigorta bütçesi, 
- Şu halde size söyliyeceklerim çok camı parçaladı, kolunu içeriye so tu. t•fl • ·ım · meml.ekettek.i fakirlig."i ~·n vasatı' gündelig" i, 3,9 mis.line çılrnıış-

K .. · · ı_ • K ıldL Her ı eştırı esı, d u ~ 9 milyar rubleyi gel"mış· tir. Sakatlık ·o1e 
•lldeleşti. Baylar, bu papasın ölmeıi la- apmm surmesmı çeıı;.tı. apı aç tasfiye eylemiştir. Çarlık Rusyasın . a tır. Son on sene zarf mda büyük endüs- ,.--
l':ımdır. üçünün de ellerinde, hançerleri bulunu- köylerde 30 m~lyon k~dar fakir köylü tride çalışanların gi.indelikleri 5 mislini ilıtiyarhk tahsisatına 1,3 milyar ruble 

-- Herifi bir yakalarsak öleceği mu- yordu. Hemen odaya daldılar, bütün bu mevcuttu ki, b~r ,şeh.irlere akın . et- b,ulmu~tur. işçilerin kültürel ve maddi tefrik oluriım.İştur. 
lıakkaktır. hareketler bir göz açılıp kapanıncaya ka- mekte ve i,şsizler miktarm\ mütemadi- seviyelerinin yükseltümesi için devletin Sosyal sigorta masrafları, her sene git-

- Mesele b;,. kadardır. Bu papa!l ta- dar kısa bir zamanda oluvermişti. içeri- yen çoğaltmakta. idl. Bu gibi va7.iyeller ve sendikaİarın yardımları, bittabii bu- tikçe artın.aktad1r. Mesela, son dfü·t 
luyor musunuz:> Onu nasıl buJacaknn~~ den bir ses yükseldi: artık kalmamıştır, 'Kolkhozlarm t~sis nun haricindedir. ' ' sene 7,arfınd~ gebelik ve doğurma iç;n 
Ara.ştırmağa hangi noktadan. başlıya- . - Yeni 

1 

usul Lir giri~. · · Oç . dell~anlı edilmesi ve ziraat in, İj1~kllı.eleştirilme'si, Sovvetler Birliğinde bir taraftan ücret verilen tahsisat : on misli f'azlalasmıs-
taksıhız) korku içini:le' bu sesi tanıdLlar. · · · zirai çalış~a.;,,ıh ka~akterlıli ' değ~inni~' mikta;. artarken d]ğer tat.it tan da hr ' . . 

M '..l p ·~ d d'I· ) • ,. r ·r) 1 ' ı l , ' k ,... ' , • 
üç delikanlı b:rbirine oaışt'ılar. Bu ösyö oö aroayan, e 1 er. ye bun~ endüstriel çalişma~a ya laş- yaşama ~·gar1 Iiati gitlikçe tenezzül ey- 'sosyal sigorta tah;;isatından ayrı ola-

sualler onların me!Jgul oldukları işlerden- Şövalye bağıtmağa devam ediyordu! tınnıştır. • ı . ' ' ı , }emektedir.' Rükıimetin sistematik su• 'k k d l 'ı g ek b'lcu" mle sen 
d . [Y b 1 k d •d mu) . . . dilm" t ı 1 h · ıv •• .• ra , gere eve er ı -1• Ka:leber cevap verdi: ~ -ıey ay ar, u u. unuz 1.,c;sızlik tasfiye e ış ve ça ~ma er rette fiatlerde yaphgı tenezzuller netı-' . .

1 
. . k" l .. l 

-- Beni çağırdığınu: zaman biz de bu Yoksa benden içecek. birşey mi istemeğe kese bir hak olarak verilmiştir. Memle- cesinde, son iki sene zarfında, işçiler, dikalar, Sovyet .ışçı erının u ture ve 
hususta takip edeceğimiz yolu müzakere geldiniz? Kuclurmuşs~nız sizi p~n~ere- ketin sosyal ve endüstriel hayatında ka- 'roübayaat.Lirı üzerinden 9 milyar rub- maddi ihtiya~.ları için milyarlarca para 
<-diyorduk. Bize verebilecek malumatınız den fırla.tır atarım. E..ger şarap ıstıyor- dı.nın rolü, büyük bir inki~afa mazhar le ta.sa.İ'ruf etmişlerdir. ' sarfetmektedir. 
''•r rnı ) aanı:ı damacanayı· açmak iç.in bana yar• olmuştur. Sovyetler Birligindeki ınües- · Çalışahl.arın madcll ve kültürel seviye-

b 
- Baylar, bir sual de.ha ıorace.ğım dım ediniz. seselerde çalışan 8,5 milyou kişiden, bü- sinin yükseltilmesi için, 'hükfunet, diğer 

u adamı tanıyor musunuz) Oç delikanlı neye uğradıklarını anla- ylik endüstride çalışmak üzere, 3 mil· taraitah, memlekette imar işlerine ve 
- H yame.mışlard1. Masanın başında Parda- yonu kadındır. 1936 senesinde mühea- rnesken ' inşasına büyük ehemmiyet ver-

ayır ..• 
- Onu hiç görmediniz mD yan ile dük Dangolem ve diğer bir adam dislerin ve teknisyenlerin yüzde 15 ini rnekte ve bu sahada kuvvetli faaliyette 
- H bunlara bakıyorlardı. Ayağa bile kalk- kadınlar teşkil ediyor.du. Sovyetler birli- bulunulmaktadır. 1937 senesi başlangı-

a.yır .. 
- o halde benim göstereeeğim yolu mamışlardı. Yalnız Padaya.nın arkası ğinde iş günü, her yerdekinden daha çına kadar geçen müddet zarfında. 54 

ltki B kapıya doğru olduğundan sandalyesini kısadır. Çarlık Rusyasma nazaran 4 ill milyon metre murabbaı sathında inı::aat ı:--. P etmelisiniz. en papası tanıyorum. ~-.,, 
&:.ter henüz Parisin yolunu tutmamışsa çevirerek bu adamlara döndü. ilk şa§· 5 saat fark vardır. · lş, • beş günlük iş yapılmış ve bu işe 12,5 milyar ruble 
orıu ş kınlık geçince selamlaştılar; fakat han- haftası - bazı işlerde. 4 günlük hafla ile sarfedilmiştir. arterde yakalayacağınuzı temin 
tde · S d k l K 1 d çerleri yine ellerinde idi. ilk sözü Sent tahfjf edilmiştir. Her .dört •yahut beş Sovyetl~r Birliğinde işç.iler, teknikse-b· run. aray a a ınız. ra ın yanın an 
ır dakika ayrılmayınız. Onu lcat'iyyen Malin aldı: gün çalışmadan sonra işçinin bir gün is- viyelerini yükseltmek için de her türlü 

i?Ö:zd - Mösyö dö Pardayan bizi affedi- tirahata hakkı vardır. Her büyük fab- imkanlara malik bulunmaktadır. 1936 en kaçırmayınız. Kimseyi kralın ya-
tıına k E k aı· nizl Biraz kabaca oturduğunuz yere ~ir- rikada, tıbbi gıda şubesini haiz bir ye--. senesi' sonunda, büyük endüstride çalı-so mayınız. ğer r ne için araş-
lırrıı v b v k dik. Lakin burada sizi bulacağımızı ümit mekhane mevcut bulunmaktadır. Insa- şan işçilerin yüzde 40 ı teknik kurslar ..ı aga aşlamadıgmızı sorarsa raliçe- b · · · d f l .... 
"en h etmiyorduk ... ihtimal şu karşıda duran nın ünyesı iı:zerın e ena tesir er yapa- takip etmi§ bulunuyorlardı. Yüzde 15 . mu afaza altında bulundurmak em-

Paris akültcsinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Memleket hastanesı dış tabıbı 

Muzaffer Eı·oğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta• aram her gün sabah 

sa.at dokuzdan başhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numarah muayenehanelerinde 
kabul ederler . 

Telefon : 3921 
ı a a,•~ esrwe tırıj aldığınızı söyleyiniz. . sayın bay, kimi aramakta o]duğumuZ\.1 bilecek endüstrilerde, iş. saailerin kı- kadarı, ınülahassıs işçi ve yüzde 2.0 de W 

ı::- • 1 · h b · saltılması ve hususi tahaffuz yağları ve c.ger kraliçe bu yolda bir sual sorar· SlZe a er verır · · • -llıt ı P k .ı: · h. d'ld'U• · fak elbiseleri dağıtılması suretiyle, tah:f.if . Papası benim. aradığım cevabını veri- apas enl,llsıne ıtap e ı ıgıru r 
l'\ıl, Beni konakta bekleyiniz l Sayet ben ederek mukabele etti: edilmiştir. Her müessesede, emniyet 
ı ... 1 ~ K" · " ı-1--ıg·vinin yükseltilmesiyle ug-raşan hu-" rniye k ı b · · · b. · · - ımı arıyorsunuz~ ~ . ee O ursam, enım 1şım ıtıp Si· b' b d T n ıhh1 · • 
lınkinin başladığını anlayınız. Pardayan gözünün ucu ile Dangoleme susi ır şu e var ır. ..,..in s şeraıti-

t:> ,__, k - h 1 · ne, hususi teşekküller nezaret etmek-
l 

"ociyeri sözilnü bitirince derhal uzak- ıuıınç çe mege azır o masanı ışaret et· 
11.ııt • • tedir. 

' 1 D l"k 1 1 R · · · k mıştı. lıı . e ı anı ar ocıyenrun onuşma Sovyct hükUmetinin kadınlar hakkın-
d;;1tıdaki kat'iyctten hiçbir şüpheye • .!1;.ntseri: "T7 ~- ~ 
ı:l l'llediler. Kralın en yak.an adamlaun
h~n bi:ri olan Rociyerinin elindeki müt-

1§ v 1 ~ asıta arla krala suikast yapacak pa-
r 

81 
Yakalamak için en mükemmel bir 

asıta old - d dd" ·· dil ı t Ugun a Lere ut gosterme er. 
Ona<ra d" k k lı k d d I " onere · ra n apısı önün e 
o astılar. 

,... () gün aksama kadar Rociyerinin dön ··•c. . 
l(i sırıi beklediler. Gece oldu. Kral bü-
han ~abitlerini yanına çağırdı. Belovaya 

81 ~:I et ~İYetinde olduğunu bildirdi.Papa 
d tııaga memur eylediği üç delikanlıyı 

a Zabillcr· d .. .. k 1 
~<Ht ı arasın a gorunce aş arım 

old ı.v F' akat hissiyatını gizlemeğe alışık 
llgunclan t .. .. ·· b ıı· · k tıap eessurunu e ı etmıyere 

l'l~ın kar ld u h.'km . l·I ..,nıış o uguna u ettı. 

de b:tn~~. hareket niyetinde olduğu hal
tekl'r duslinte ile kararını değiştirdi, hcı.-

• 1 erte · ·· b y raftak· .. sı gune 1Takt1. alnız herta-
. ı nobetc"l . 1 .. K tıl'<> ı erın arttın ması emrını ı-

rıa v k 
Qil.~ıld ererc odasına •çekildi. Herkl!s 
•\f0rıt ı. Ya.lnız nöbetçilerle Kaleber, 

Sf' • 
~c k l l'ı, Ve Sent Malin kralın dairesin

a dılar s . 
'k il.at onb· d 
'. crı R . ır e otelde herkes uykuda 
''a.tetl ocıyeri döndü. Oç delikanlıyı bir 
"'tlcr·c .Yanına çağırdı. Üç arkadaşı ban· 

lnt L) ' 
~ltl'I Yoıı; ayarak, geceye mahsus 
''~i'b Paltolarına. bürünerek mü.neccimi 

~ ltoi~dular. Rociyeri önde, üçü 

D~\IMON 

No. 9268 ""' .. ~ No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Yapılı~ itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
asrın harikulade icadı olduğu tüpheaizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi bet yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. · 

Umum depoları : lzmirde : Sulu lıaıi civarı No. 213/9 Hüıaii Öz 
ödemisli .. ·ıatanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve SıL 

MtLLt EML.AK MODORLO~ONDEN 
Lira K. Satıf 

1059 
1060 
1061 
1062 
1063 

Tepecik Arslanlar sokak 37 taj No.lu 91 metre arsa 75. 
Tepecik Arslanlar sokak 39 taj No.lu 92.25 « 
Tepecik Arslanlar l'okak 39/1 taj No.lu 61,75 « 
Kahramanlar Sepetçi S. 63 eaki 51 taj No.lu ev 
Ha.san hoca Yol bedestanı 58 eski 44 taj No.lu 
dükkan 
Nakit ile olmak ve 110 lira Evkafa olan taviz be
deli alıcıya ait olmak Üzere 

1064 Mersinli Halkapınar C. üzerinde 8 e~ki 14 taj 
No.Iu kahvehane . 

1065 Üçüncü Karataf Halil Rifat pa.fa C. 373 eski 33 
taj 198.50 M. Ana · 

1066 Oçüncü Karatq Halil Rifatpata C. 369 eski 329 
taj numaralı 157 M. Arsa 

1067 Süvari mahallesi Kiremithane sokak 8/13 No. 44 

« 76. 
(( 55. 
150. 

GOO. 

200. 

79.40 

47.10 

M. Arsa 15.40 
1068 ikinci Karantina Selimiye S. 8/1 N. tajlı 111.50 metre 

M. Arsa 22.30 
Yukarıda yazılı emvalin satı• No. 1063 dan gayrisi ikinci ter

tip tasfiye vesikası ile ödenmek üzere 15 gün müddetle açık art
trmaya konulmuştur. IJıalesi 18 - 11 - 937 tarihinde perfemhe 
giinü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne mifra-
caatlcri. 3897 (1972) 

-Karşıyaka C. fi. Partisinden: 
Kar,ıyaka Cü.mhuriyet Halle Partiıine ait bir yüzü Celalbey 

sokağına, diğer yüzü Hengam sokğına nazır ve Salihpa•a cad
desine açılacak 9.5 metre genitlikte yeni ihdas olunan sokak üze
rindeki ceman 21 arsad.an mürekkep parti sa.hası her ana tesoit 
olunan muhammen metre murabbaları fiati üzerinden satılm~ 
üzere artbrmftya çıkarıhnıtbr. Arttırma 21 - 11 - 937 pazar günü 
öğleden sonra ıaat on bette Kartıyaka Parti bina&nda yapılaca
ğından taliplerin muayyen ıaatte müracati ve Jaz1a tafsilat için 
Karfıyaka 'Belediye tube müdürlüğünden soru1ması ilan olunur. 

- 9 - 12 3918 (1973) • 

SAYfA: 9 

[ı e ~ RSA~) 
OZOM 

199. N. Çolak o. 13. 
1 69 Esnaf bankas1' 12. 
15 6 Paterson 12.50 
5 4 Beşikçi o. 13.75 
50 K. O. M. Ali 14. 
48 S. Erkin 13.12 
45 Muhtar z. Hulusi \4. 75 
26 Ş. Remzi 1 .3. 
26 Vite_I 1 ı. 
2 O B. Alazraki 11.50 
15 A H. Saraç 16. 
9 A. R. Üzümcü 14. 
4 L. Galemidi 17. 

827 Yekun 
127056 ~ 

127877 ~ 

INCtR 
50 j. Taranto mah. 6. 
22 S. Erkin 12.50 
2 l B. S. Alazraki 6. 

6 P. Paci 
99 Yekün 

l 07391 
107490 

12. 

6 - 11 - 93 7 üzüm fiatleri : 
Çek. Üz. No. 7 1 2. 

c: c: 8 IZ.75 
c: « 9 13.25 
« « l o 15. 50 
« « il 17.00 
« c 12 19.00 

ZAHiRE 
5 O ~uval Susam 

905 Balya pamuk 35 

14. 
14. 
15.25 
16. 
16.50 
13.75 
14. 75 
16.50 
14.62 
1 ı. 5 o 
16.50 
14. 
17. 

6. 
12.50 
6. 

12. 

f 2.50 
13.00 
13.7) 
16. 
18.50 
20.00 

r1 
42 

Prenses Baba 
-0--

Bir Hind Racasının 
küçük kızı bir güreşçi 

ile nişanlandı 

nin gelinidir. 

Siberyada 
Kar yolları kapadı 
Varşova, 6 (ö.R) - Şarki Sibirya· 

da kar bütün demiryoJlarmı kaplad.ığm

dan 5 000 işçi yolların açılmasına me
mur edilmişlerdir. Hastanelere her gün 

soğuktan donan bir çok hastalar gön
derilmektedir. 

IZM1R SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 
Burnovanın Akkaş sokağmdtı 

iki bin lira değerinde bulunan 26 
numaralı evin izalei şuyu suretiy
le birinci arttırması 13 • 12 - 937 
pazartesi günü saat 15 te ve mu
hammen kıymeti yüzde yetmi~ be
şi bulmazsa ikinci arttırması da 
28 - 12 - 937 salı günü saat }j le 
lzmir sulh hukuk mahkemes · a<le 
yapılacaktır. 

ikinci arttırmada en çok h-:lel 
verenin ü~erine ihale kılınaca" '.:.ır. 

Satış bedeli defaten ödenmezse 
tekrar on beş gün ~müddetle art
tırmaya ç.ıkarılaralı. en çok ~e~ 
del verenin üzerinde ihalesi ya
pılacaktır. Aradaki ihale farkı 
ilk müşteriden almacaktır. Bu 
baptaki şerait evvelce 12 e~:Jul 
937 tarihli Anadolu gazetesi ile 
ilan edilmistir. Bu defa nokı;an
dan dolayı .sahf günleri tayin ve 
ikinci defa keyfiyet ilan olunu-·. 

3926 (1976) 

\ 



SAYFA: 10 

Gayri Menkul açık arthrma ilanı 
tZMIR BiRiNCi iCRA ME

MURLUCUNDAN : 
Dosya Numarası 937 /l l 2.21 

Türkiye iş bankasına 436 lira 
1 

24 kuruf ve ay.rıca masraf ver
meğe borçlu ölü Bekir Behlu!e ait 
lzmir tapu küüğünün ada 117 P. 
40 parsel 7 sayısında kayıtlı ve 
mezkur bankaya birinci derecede 
İpotekli bulunan ve icraen açık 
arttırma suretiyle 2280 numaralı 
kanuna tevfikan satılmasına ka
rar verilen Karşıyakada Osman 
zade mahallesinde Bekir Behlul 
sokağında eski 2/4 yeni 4 sayılı 
ve içerisinde : Sokak kapısından 
girilince yan yana iki kapı, bu ka
ı:;ıdan sağdaki küçük kapıdan gi
rilince merdivenle yukarı çıkılır .. 
Yukarıda : K.ar,ıda ve solda iki 
oda. Altta : Genitçe bir oda, bu 
odadan bir koridorla geçilince iki 
oda, ve bu odaların nihayetinde 
bir mutbah ve küçük bir bahçe 
içerisinde tulumbası bulunan ve 
sokak tarafındaki diğer kapıdan 
girilince : : Mermer bir tatlık sağ
da bir oda , mutbah, mutbaktau 
bahçeye geçilir bahçede çam ve 
nir ağaçlar ve bir havuz ile bir 
yel değirmeni vardır. Ta,Iıktan 
merdivenle yukarı çıkılınca ikin
ci katta sağda bir oda, bir koridor 
solda ve karşıda iki oda sağdaki 
odadan merdivenle üçüncü kata 
çıkılır, burada da denize ve cad-
deye na~ır penç~reli bir odası bu
lunan ve taksimat itibariyle iki 
ailenin oturabilmesine müsait olan 
(2000) iki bin lira kıymeti mu-
hammeneli evin tamamı tarihi 
ilandan itibaren otuz gün müd-
detle arttn maya çıkarılmıştır. Ta· 
lip olanların muhammen kıyme-
tin yüzde yedi buçuğu nisbetin
de pey akçesi ve milli bankanın te-
minat mektubu vermeleri lazım
dır. Birinci arttırma 9 - 12 - 1937 
tarihine rasthyan perşembe günü 
&aat on dörtte dairede yapılacak-
tır. Müşterilere ait bu hususun da
ireye talik olunan açık arttırma 

şartnamesini 16 - 11 - 937 tarihin
den itibaren okuyabilirler. Hak-
ları tapu sicili ile sabit olmıyan 
alacaklılar ile diğer alacaklıların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarının ve bu husustaki faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleri ile yirmi gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu sicili ile 
sabit .olmaclıkça satış bedelinin 
ve tayin edilen zamanda arttırma 
paylaşmasından hariç kalacakları 
ve tayin edilen zamanda arttırma 
bedeli gayri menkulün muham
men kıymetinin yüzde yetmi, be-
tini bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilmek suretiyle ikinci 
arttırma 24 • 12 - 937 tarihine rast
lıyan cuma günü saat on dörtte 
yapılacaktır. Satış peşin para ile
dir. Mal bedeli alınmadan teslim 
edilmez. Mal bedeli verilmez ise 
ihale kararı feshedilir ve kendi
sinden evvel en yüksek teldifte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu 

bedelle almağa razi olmaz veya 
bulunmazsa icra dairesince he
men on beş gün müddetle artt r 
maya çıkarılır. Bu arttırmayı ala
kadarlara tebliğe hacet olmayıp 
yalmz ilanla iktifa olunarak en 
çok arttırana ihale edilecek ve 
diğer zararlardan mesul oldu~u 

ve tapu kaydının belediye ve va
kıf icarının ve yüzde iki buçuk 
dellaliyenin 2762 numaralı vakıf
lar Jmnunu mucibince taviz bede
linin müşteriye ait olduğu ve da
ha fazla malumat almak :stiyen-
ler icra münadisine ve 937/11221 
numaralı dosyamıza müracaatle:ri 
ilan olunur. 3925 (1975) 

~m
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kuf atçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

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

1- 26 (481) 
..J w • ei'4Z ... ,..zn, 

<I =;:;;; === 1ı1 ·a- ==g 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 

YENIASllt 1 SON TEŞRiN PAZAR 931 - -----OKSORENLERE VE 
c~os NEZLELERtNE 

;;;· z·c -- ı rm 

rı; KATRAN HAKKI EKREM 
....... IRS'l .. ._ ................... , ................. .., ...... ~·~--------------lllltl· 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' ' • ' • • 
Önümüzde kı, m~vsimi var, dütüncemiz nedir?.. Yağmurdan ve güne,ten formasi bozulmaz ve 

rengi aolmıyacak bir ,apka almakdeğil mi? Evet .• 
Hep bu arP!nılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHJ[ADELPHIA fabrikasının 

meydana c; · • •diği, 

Markalı 

STETSON 
PENN-GRAFT 

KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTENHOUSE 

bunları şapkalar temin • 
sıze eder. 

SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• l)i~lerinize çok dikkat ediniz 
B~an en ~~d d~~rlum hlk ~hep me~~~ bu~- ·---------~------•••••••••••••----------~· madıkları bir .hastalığın, dif iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 

GüRAôYöLfNa 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

Hiô =ffjJ;,MM";;;ç;;:z 

adyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

M:ırkalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep b:rden arze

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENt: Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 'r 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yenı l:ımir eczanesi TELEFON : 2067 .. . . ~ . 
'ti' ... ·'" .. ~..:.- ............ >•' •• .·_ .. - ~· ,,..;> • 

Palamut ihracatçılarının 
Dikkat Bakımına: 
lktısat vekiletinOen: ... 

Palamut ihracatının murakabesine dair nizamnamenin on 
üçüncü maddesi hükümlerine tevfikan, lzmir ihracatını « Tip 
nümunc» esasına göre yapacak mahal olarak tespit edilmittir. 

Ancak mezkur mahalden bu esasa göre ihracata, nizamname
nin 19 ve 20 inci maddeleri mucibince Tip - NümuneJt lerin t~ 
pit ve ilin edilerek yürürlüğe 1rirdiği tarihten itibaren, batlana· 

f 

caktır. 4127 3921 " (1974) . __ ,........ __ 

··-· KULA MENSUCAT 
F ABRiKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA halıları 
Birinci Kordonda ÇOLAKZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teshir edilmektedir. .-

SAT l Ş TOPTAN VE 
Lütfen ziyaret ediniz. 
PERAKENDE , 

' , . - / ·' - . . • . ~· . '; '~. . .. . iti-o ~ . . . -~"'~~.: .:.,':;. ' 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretilc rekabet kabul et· 
DM:r: fiatler dahilinde .-tıl~aktadır. 
~ ).dreı: Kestane pAHrı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINY AN 

Z AY 1 
lzmir Esnaf ve Ahali banka'; 

Alaşehir ~ubesinin 7591 deh~
sıra numarasında kayıtlı bulund 
ğum Yirmi liralık hissemin ~~: 
kabili aldığım 18 - 5 - 930 ve 

0
_ 

1 - 931 tarih ve 312 numaralı 111 i 
vakkat hisse makbuzlarım• ::tll~. • z· d . . . alaC 
ettım. ıyaın an yenısını .. 111• ğım gaip makbuzlarımın hükll 
süz olduğu ilan olunur. .. uıı-

Alaşehir Yetil kavak ko~ 
de Hasan oğlu M. EMI 96(>) 
5 - 6 - 1 '38890 
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ihracat işlerinde ,,,,. . 
K redi faizleri c.ok 

" 

------SAYFA : 3 

S .... C> N HABER 
.. . 

AJ 1 1 J ağırdır 
"' manya - ta ya - aponyaı-yü~~;~~RA:~!:~~:;ı~~~~i~~de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~hsilolunmak~dı~O~nkabuve-
Polis enstitüsü 

Jandarma subay okuIU Arasındaki komünizmle. mücadele 
paktı dün Romada in zalandı 

saiki Merkez Bankasına tevdi eyli
ycrck faiz ödemeden parasını al

.. makta, ıuada yiizde bir kazanmak
tadır. 

Ve 
~ ~~:ı, 6 (A.A) --Chigi sarayında im- Bugün komünizme karşı mÜ;ilcrel:ı Kont Ciano üç devletin bolşevizmin teh-
ı:ıucn Protokolun metni aşağıdad.r: miidafaa için Alına~y~, Italya .v~ .Japoı~- Jikelerine karşı birlC§mİş olduklarını be-

1936 lya .b~ protokol ile 25 ikinci tesr~n ya arasında akdedılmış olan ıtılaI tarı- yan etmiştir. Bütün memleketlerin mü
'iıı tarıhınde komünist mternasyonc- hi bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü bu I messil ve kültürel kuvveUeri bu paktı 
~ ka 1 da it rşı Almanya ile Japony:ı nrasııı- s~.retlc üçüncü <'nt~·rnasy~nal tarafı~dan ta!lvİp edecekler ve pakta kar§ı tesanüt 
~ dedılmis olan ıtilfıf.ı i~tirak etmek. duny:ıya sn\'rulan tchdıt kuvvetlı v~ I göstereceklerdir. Bu üç taraflı paktın 

·ı/: kat"i bir şekilde beı1araf t•dilmi~tir. Dı- gizli tarariarı .>oktur. Kimseye karş; mü-
Ja~ıch hiikı'.hııçti. ltalya hükumeti w ş:mdan gelecek silfıhlı bir teşebbi.ise ha- tcv<:ccih de~ildir. Ve her kese açıktır. 
llist n~·a iınparatorluk hiiktimeti koıni.i- zırlık olmak üzer:! milliyetçi dcvlctlcri;ı l Japon sefir l lotta da şu beyanatta bu· 
"'-d cnternasyontılinin garpta ve sark:n bolşe\'ik propagandası ile dahilde inkı· '1 t 
·~ c • ~ ı unmus ur: 

hu 'hnı dtinyayı tehdide devam \'C su!- saına uğramalan bugün hfıla komintcrn 1 İ3 kt . t ki ita)va Al 
ı lal clt'". . . b - u pa · ı ımza e me e ., • -

dıı• ıgını ve mevcut nızamı oz- tarnfındnn takip c<lilcn bir gayedir. Hiç manya ve Japonya sulhu ve nizamı teh-
h1;~nu nazarı itibara alarak ancak sul- bir devlete karşı olmıyan ve iştirak et- ı dit e<len beynelmilel komünizme karşı 
~~ ~c· ~izamın idamcsinde menfaatleri ~:e~ isl~yenle:c a~ı~ bulunan şimdiki I k~ndilerini . müdafaa. ~tm~ğe k~rar ver
~i.lc;·Utün aHik:ıdaı· devletlerin sıkı bir ıtılaf ınılletlerın mıllı hayatlarının ser-. dıkleriııi göstermek ıstcmışlcrdır. 
ı.-•.. 1 rne.ı;ainin bu tchlikc'-·i azalt.ıh:- b t · k' c · d b l 1 · "C~-gı d " es çc ın ·ışa ı ve aynı zaman a eync - 1 Sefir, akdedilen itilafın mesut netıce-
h .. _ n en emin oldukları için 1re Hal- ı ı lh · · ah' · d d" _ .L "'<in f mi c su içın temınat m ıyctın e ır. J lcr vereceğini ve iyi bir tesir bırnKacn-
l· aşist hükumetinin iktidar mev- k d ] d ·ıa tın• ;::ıe. geçtigi zamandan beri büyük bir Roma, 6 (AA) - Alman - İtalyan-ığı anaatin c bu un uğunu ı \'e c .ış-
'"l:l'Jı ·ı Japon protokolunun im:r.a~ından !'IOnra tir. 

tdcr ,ı. 1 e bu tehlikeye karsı mücadele _ 
ı ~t,.._ koınünist enternasyonaline kar- • • 11

• ••' •
11

••
11111 11

••
111111 

•• • • • .... ••• 

Lıı1 11dııerini müdafaa etmek arzusuncıa B. Menemencioğlu 
tı. ~~an Alırn:ınya ve Japonya ile birlik
t. h~Ştcrek düşmana karşı koymak iizc- y 
~~devletlerle birlcşmcğc karar ver- arın 
t 

1
1 naz.arı itibara alarak 25 ikinci tc-;- ~ !l'> • .... 

' uG da Almanya ile Japonya ar, - B "d . 
~ t' komünist cntcrnasyonalın~ kar 1 ey ru ta gı l )'o r 

1~de akdedilmiş olan mukavelen _ AJikarLı. G (Hususi) - Hariciye 
tı ikinci maddesi mucibince asa-:•- Vekrıl ti S.yasi Müsteşarı B. Nu-

rne dd k l d 1 · · · ı· • man M ncmcncıoglu p:ı1.artesi gü-ı'tı. 
1 

va ın a ·c e ; me ı ıc;:n ai cu 

1 
erdir. nü Bcvruta g;d~cektir. Kendis'nc 

''~1ddc 1 - ItalyLı 2;; ikinci tc-ırin 193G Riyasetici.ımhur ~ averlcrind.:n B. 
ııı lllaııya ile Japonya arasında akd _ Cevdet d~ refakat edecektir. Bu 

1 \olan munzam protokl da dahil ul- seyahatin Li.ibnan hi.ık(ımeti ilr. 
• ~hÜzcrc komünist enternasyonal ar.ımızda bazı göriişmt'lt're vesi!.:-

ları "t·1·r · · k 1 VC'rccC'r:i sö,·1 nmcktedir. ı. ı ı .ı ının ıııctnıne ic;tır:ı · ec er. " 
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Rumen heyeti 
Bükreşe döndü 

' 

Istanbul, (j ( Hususi) - Ankarada 
genci kurmay başkanları toplantılarına 

1 
iştirak eden ve iki gün evvel §ehrimizc 
dönmüş olan Rumen askeri heyçti bu-

l gün Bülo~~·;ı~~d; 
Seyrüse er güçlükleri 

Homa, 6 (Ö.H) - Londradn seyrü
sefer meselesindeki gi.içlükler mün01ka.

lat nazırını son derecı• şiddetli tedbirler 
almağa sevkctnıişlir. Hu tedbirlerle hu-

~ de c 2 - Işbu proloko1u imz.a eden 
~il vlet Italyay; munzam protokol d.'l BALKAN ı;u"i otomobillerin Londradtl seyrüseferi 

ol- ·k tahdit edilmektedir. lngiltercde husu~i 
d "ll<l üzere bundan evvelki mad
~ 'k t b r.,.ı._ redilen itiları ilk iki devletle be- Turizm honf er ansı otomobil satışı ayd" 11 binden fazla bir 

h ~l ırnz.a etmiş add<'vlMnekt<.' mut.ı-
1 

] G (ÖR) B Ik 1 ! yekunu tutmuştur. Buna mukabil ticari 
ıt~ · Be grac . - a ·nn mem e-

lııaaar. ketleri tu~·izın konferansı bugün Bal-1 o.t.omobil satışları dokuz bine düşmüş-
~ d c 3 - Işbu protokol 1fıhıkaları 
L ah l gradd:ı toplantılarına ba~l::ı.mıştır. Bu tur. 
~ • 1 olduğu halde yukarıda z.ikrerli- R k J 

ıtn·r 1 ioplantılaı:da y lnız tıırizm i.µcri görü- '-"manya ra ll ~t ;.ı 1 iıyenfek cüz'ü addedılmekte- ~, & 
şülmel,tcdir. 

~~~d~e 4 - Işbu protokol alman .• ,., Çeko~lovakya ile Bükreşe dönüyor 
~ ltı ~sanlarındn kaleme' alınmış o1up Portekiz arasında Uelgrat, G (Ö.R) - Çckoslovakyada 

ll\"~~ınJC'rin her biri asli nu-:ha addP.. velıahtPrens Mişel ile birlikte hususi su-
~r lr. Romıı, 6 ( ö.H.) - Çeko5lovakya ve 1 

otok 1 1. 1 'k .. ! rette bulunmakta olan Romanva kralı 
tit I! ,_ o imzayı mü{crıkip mer'iye!e 

1 

Porteki.t arasında c ıp omalı· muna"e-
1 
S . ·t 1• 1 d"" k •

1 
B""k 

~ e~tir . . . ~ . . . aınaJeS e \.aro un a sam tren e u -
"ac}f • Im1.a Letlcrın ınkııaına rngmen yenı hır tıca- 1 • :,; 
llr ıno Fon Ribbenlrop, Ciano, Hotta ri anJa .. ması im7.ıı edilmiştir Runun nor· f reşc hareket ctınışlcrdir. Çekoslovakya 

İtbhOlokoiun imzasından sonra sefir fon mal dıploınntik münasebetlerin iadf'sine rcisicümhuru B. Bcncs başvekil Bny 
Ilı lcntrop nsağıdaki beyannlta bulun- doğru bir adım olacağı tt1hmin edilmek-

1 Hodı.a, hükümcl erkanı tarafından ha-
'•,, 

111': tedir. rarctli bir surette teşyi cdılmişlerdir. ... . 
~········· · ········ · ···· · ··· · ········· · ····· · ·· · · · ····· ···· · · ················· · ············································· 

t\Oma ya h · i si a~et 
s e ·n ha na ki 

eçec ği mal" m dev. dir 
~lık. --------------

• 
ı 

Forınalitelerj uzun süren, vesaiki 
geriye geç gönderilen memleketlere 
karşı gösterilen bu kolaylık faydalı 
olmuştur. ihracatçılar biraz daha 
geniş çalışmak imkanlanna kavuş
turulmuştur. Lakin bu tedbir piya
sa üzerinde tesirini gösterecek kuv
vetli bir amil sayılamaz. Zira bir ay 
zarfında vesaiki ger i gelen m u ame
leler için esasen tüccar yüzde bird en 
biraz ı o k san faiz ödüyordu. Şimdi 
y\.izde bir ödüyor. iki ayda vesaiki 
geri gelen memleketlerden de ihra
catçılar yeni formüller dahilinde 
yüzde bir kazanıyor d emek tir. Hal
buki ayn i hareket, diğer bizim ala
caklı olduğumuz ve Türk m allanna 
d aha fazla rağbet göst ere n memle
ketlere de teşmil olunmalıdır ki, ih
r atçılar yüzde on iki faiz vermek
ten kurtulabilsinler. Klearing an
laşmalarında devlet bankaları bir
birlerine açtıkları hesapta faiz yü
rütmemcktedirler. Merkez Banka
sında bulunan alncaklı memleketle
rin paraları.na c.la faiz ödenmemek
tedir. Binaenaleyh · Cümhuriyet 
Merkez Bankası hesaplarinda fai7.siz 
duran bloke parala~ •• rn?tlak su
rette ihracatımız lehine kullanılabi
lir. Yani alacaklı ve verecekli mem
leket ayırmaksızın yapılacak ihraca
tı faizsiz, yalnız yüzde bir komis

\'onla finanse etmek mümkündür. 
Bu suretle en az, devlete külfet tah-

mil edilmeden, ihracat rnallarimız 
bilvasıta <yüzde on prime mazhar kı
lınmış olur ki bu kararın ihracatı
mıza büyük bir inkişaf vereceğin
de, piyasadaki fiatler üzerinde der

hal tesirini göstereceğinde şüphe 
yoktur. Bu yolda alınacak müsbet 
ve cezri tedbirler paraların düşmesi 
tehlikesi ve müddetleri gayri ma
lum faiz ağırlıkları ortadan kaldınl
m9Iıdır ki, ihracatçılar emniyet için
de .serbestçe çalışabilsinler. Yoksa 
aln1m(lkta olan diğer tedbirlerin fay
dalan mahdut çerçeveler içinde bl
mağa mahkumdur. 

HAKKIOCAKOöLU 
--o--

Vindsor Dükü 
ve Düşesi 

Paris, 6 ( ö.R) - Vindsor Dük 
ve Düşesi bugün Paristen öğleyin 
ayrılarak akşanı Amerikaya müte
veccihen vapura bineceklerdi. Fakat 
dün akşam Dükün katibi tarafından 
matbuata bir tebliğ verilerek Dükün 
Birleşik Devletlere yapmak tasav
vurunda olduğu ziyareti talike ka
rar verdiği bildirildi. Altes son Ber
lin ziyaretinin sebep olduğu anlaş
mazlık ve yanlış tefsirler karsısında 
derin bir teenniden sonra istemiye 
istemiye bu kararı vermek zaruretin
de kalmıştır. Çünkü seyahati şim
dilik talik elmc-yi biricik bir hal ça
resi telakki etmiştir. Dük her hangi 

belediyeler bankası açıldı 
Ankarıı, 6 (Hususi) - Bugün polis enstitüsü jnndarmn ) üksel. sübay oku· 

hı ve belediyeler bankasının açılma törenleri yapılmıştır. ideal Türk polisini 
• yel~tirmek üzere kurulan ve yeni emniyet teşkilatı kanununun en ehemmiyetli 

Lir hükmünü gerçeklqtiren enstitü memleket emniyetinin kıymetli istinatgalu 
olan Türk polisini her türlü fenni vasıtalarla cihnlayacak, ona bütün menfi 
ve cemiyetin huz.urunu bozacak kuvvetleri en kısa bir zamanda yenmek im
kanını "'erecektir. 

C. H. P. grubunda. 
Başvekil programını izah etti 

Ankarn, 6 (Hususi) - C. H. P. Grubu bu sabah saat on buçuk.ta Meclis
te, bn§vekil Bay Celal Bayarın ba§kanlığında toplanmıştır. 

Başvekil, grup azalarına pazartesi günü .Büyük Millet Meclisinde okuyaca
ğı hükümet beyannamesinin ana hatları etrafında malumat vermİ5tİr. 

Tunceli suçlul.arı .... 
Salı günü müdafaalarını yapacaklar 

lstanhul, 6 (Hususi - telefonla) - Elnzizden bildiriliyor : 
Tunceli muhalefet hareketine iştirnk eden suçluların muhnkemesine bugün 

.. de devam edilmiştir. Muhakeme suçluların miidafaasına talik olunmuştur ...• 
Salı günkü celsede bıışta Se}·it Riza sergerdesi olmak üzere suçlular müdafa-
nlarını yapacaklardır. . 

mebusu B. Nedim hava Kocaeli 
gazından zehirlenerek öldü 

Anknnı, 6 (Hususi) - Kocaeli mebusu bay Nedim bu sabah Yeni sehirdeki 
evinde hnvn gazından zehirlenmiş olarak bulunmu§tur. lstanbuldan trenle 
yeni gelen refikası kocasını baygın bir halde görünce derhal telefonla zabıta
ya malumat vermiş, yetişen imdadı sıhhi otomobili ile bay Nedim hastaneye 
kaldırılmıştır. Burada yapılan bütün tedaviye rağmen kurtamuığn muvaffak 
olunamDmış '\'e bay Nedim hastanede vefat etmiştir. Cenazesi yarın (Bugün) 
kaldınlacaktır. 

PASİFİK KONFERAJvSJ 

Japonyaya verilecek 
notayı tasvip etti 

- ~BAŞT ARAFJ B1RtNC1 SA HiFEDE
edilen muahedenin esas pren~iple~inc te
kabül etmekte olup konferansta temsil 
edilen devletler bunları senet ittihaz et
mişlerdir. imparatorluk hükümeti Çin
deki hareketinin muahedeyi ihlal ma
hiyetinde olduğunu inkar ederek Çin 
hükümetine karşı bDZı ithamlarda bu
lunmaktadır. Çin hükümeti ise bilakis 
munhedenin ihl:ıl edıldiğini iddia rde
rek Japonyaya karşı mukabil ithamlar 
serdediyor. Vn,ington muahedesi hö} le 
vııziyette takip edilecek usul hakkında 
l.iikümleri ihtivn etmektedir. Brükselde 
devam eden müzakereler muahedcnin 
yedinci maddesinde tasrih edilen usule 
uygundur. Pasifik konferansı iki taraf 
arasındaki ihtilllfı sulh yoluyle halletmek 
İt-İn toplnnmıştır. 

Çinin konferanstaki mümessili bu me-

dedirler. Bu .sebeple impnratorluk hü
kümetinin kendisiyle müıakere için teş

kil edilecek nınhdut azalı hir komiteye 

bir veya bir knç delege göndenneğc mü
temayil olup olmadığını öğrenmek ar
zusuncfodırlar. > 

Notanın a nğı lcmnı henüz tebliğ edıl
ınemistir. Çin delegesi bu 'metinden 
memnun görünmü~tür. Konferans mü-. 
:r.akeratı devnm ediyor. Amerikan dele

gt!sİ bay Norman Dnvis konferan:sın ) e
rine fnaliyette olmak üzere bir komite 
teşkilini teklif cbni;ıtir. Konferans salı 
sabahı yeni bir celse akdcdecektir. 

O vakte kadar Japonya ile müzakere
ye memur edilecı k komitenin takip erle· 
ceği usul ve nasıl terekküp edece ··i mü
zakere edilecektir. Bu komitenin dört 
azası olacağı tahmin edili} or. Jnoiltere, ~ i ;e,, 4 (M.I I) - Romen hasını, on beşine kadur krula istifanamesini tak-

~~ ltı~uli} et devresinin bo. ... laması fü.e- dim edeceği muh..ıkkaktır. Yalnız mn
ıi lıtıhasırnn dahili siyaset ile me-;- !um olmıynn bir cihet '\'arsa o da. m:.is-

0 r B·ı· tı 1 umum gazeteler, siyasi fırka tak bel hükü"metin kimin tarafından te. -
• :ırı İ tirak ettikleri Alba Yulia 'e 1 kil edileı:-e~idir. Bunu anlnmak için .> n· 
1tr~ tnc-ro.simindc vukubul.1n görıi>:- pılan bütün tesebbüsler netice:siı: kalını -

~ ~. 'htkd ir 817.an bazı habt·rler üzerine tır. Mrınmnfih bazı noktalar meselenin 
'itli\ b ırıda bir rejim deği iklici karşı- halline medar ol01bilecck şekildedir. Şım-

ci cihet tc kralın geçenlerde söylediO bir idare metoduna iltihak ettiği ve
mnnidar nutuktur. Hükümdar bu nutkun- ya her hangi bir siyasi sistemin ta
da memlekette hakim olan iki faktör raftan veya aleyhtarı olduğu hak
-hükiimdar 'e millet- ar ... •ındaki itil:,f. kındaki iddiaları kat'i surette tekzip 
tan bahsetmiştir. Bundan anlaşılıyor ki etmektedir. Bu samimi tavzihten 
badema hüki.imdar ile beraber milletin de sonrn A m erikaya yapmayı tasavvur 
arzusu naz.an dıkkate alınacaktır. etmiş olduğu seyahatin samimi saik-

saiye · İştimke mütemnyil olduğunu bil
dirmi tir. Konferans diğer tarafın, yani 
Joponynnın hazır olmamDsına teessüf 
eder? Zira Japon delegesinin huzuru 
bilhassa temenniye ayandır. Japon hü
kümeti P. sif ık meselesinde alakadar 

Amerika '\'C F ransn bunlardan üçi.i ola
caklardır. Fakat tatbikatta komitenin Lir 
kaç hafta geçmeden evvel tavassut te
~ebbüsünde bulunmıyacağı tahmin edili

yor. O zamana kndar va~iyeti takip et
mek ve icabında konferansı içtimna d .. -

lJ. tılurı ki , tc•. aca · arını } azmaktadırlar. diye kndar hiçbir kanun hiyıhnsı yapıl-
11.ıll\ o· . 

~, \>t! tı ·ıı- ımıneata gazetesi ka'bin'"- mamıştır. Ve parlamentonun beşinci top-
• t~ı 111 1 köylü fırkasının vaziyetlt•rİ· lantı dı•\•resiniıı nc;ılmasına d.ıir de l.ıir 

I~ .. ederek yazdı";ı bir ) azıda c ... - müzakere cereyan clmenıistir. 
~~Q oy)C' diyor: ı Bundcın anlaşılıyor ki halihazırdaki 
t113 trıunı siyasi mahfillN hükumete 

1 

parlamento cıçıl.:ımıyacağı gıbi hükümeti 
lltt k(!tnıek mc .. desi.> le mf'şguldiirlN. hazıra d. temdit edilemiyeeektir. 

oııun, ikinci te rinin sekizinden Meselenin tenvirine yardım eden ikin-

Bu (.ohetler düşünülecek olursa sağcı lerinin daha iyi takdir edileceğini 
fırlmların ve hDlkın ekseriyetine istiııat ümit eder. 
etmiyen fırknların iktidar mevk.iine gel- Roma, 6 ( Ö.R) - Londradan 
mcleri muhaldir. bildirildiğine' göre sabık İngiliz kra-

0 halde mesele basitleşiyor demt-ktir. lınm Amerikayn yapmak niyetinde 
K U\"\'etlc tahmin edilebiliyor ki, Mihala- olduğu seyahati talik etmesi Ameri
kinin riyaseti altında bir milli köylü f:r- kan gazetelerinde yapılan bir çok 
knsı hükümeti teşkiline teşebbüs edile- yanlış tefsirlerden ileri gelmektedir. 
ceği gibi bu fırkadan nynlnn bazı tesek· Bunlardan bazıları bu seyahati eski 
küllerin tekrar fırkaya girmelerine de ça- kralın tekrar tahta avdeti meselesile 
lışılacaktır. a!iıkadar bir teşebbüs şeklinde gös-

Ccrck bnşka fırkaların iştirakleri ile termekten çekinmemişlerdir. cDai

dev1et1erin böyle bir içtimaınin vaziyeti 
karıştırarak yeni müşküller ihdas ede
ceği kanaatini izhar etmi~tir. Halbuki 
Vaşington muahedesini imza etmiş olan 
devletler onun verdiği hakları istimale 
salahiyettardırlar. Nihayet bütün dünya 
bu muhasamaun sulh ve milletler aile
sinin fı.uılarının emniyeti üzerindeki te
sirleı-inden endi,..ededir. 

Konfernnsta toplanmış olan devletle
rin mümessilleri Japonyanın endiıielerini 
izale etmenin mümkün olduğu fikrin-

vct etmek iizere bir komite teşkil edi
lecektir. 

Tokyo, 6 ( ö.R) - B. Bitlerin Çin 
'e Japonya arasında tavassut tekli(inde 
bulunduğuna dair çıkarılan haber mü
nasebetiyle şu notn neşredilmiştir.: 

lhtiliifın şimdıki safhasında B. Bitle
rin tavassut teklifinde bulunması haya
le sığmaz. Bu husustaki haber kim bilir 
ne gibi bir maksatla alakadar devletler 
tarafından isan edilmiş hakikatin aksi 
bir haberdir . .> 1-,.., V·.yana Orkestrası (///,~ 

f:ge Paiasm kışlık salonu nda ~ 
ve gerekse sırf ınilli köylü fukasındDıı ly Ekspress » ~unu tasrih ediyor ki, :• • ••• 1 • •• 11 •••••• • 11 111u••• • • •••••••••11 •••••• • • • • 1 • 11 ••11ua ıe ııaı 11 111111 11u•• 11001 
mürekkep olmnk üzere Mihalaki hükü- eski kralın tahttan fera~ati kat'i ve : 
meti te')ekkül edemediği takdirde mün· geri dönmez bir hadisedir. f ngiliz : 
hasıran intihabatı ynpmak için yt'nİ bir uınJmi efk;m bunu kabul etmiş ve 

bugünden itibaren konser .. 
)erine başlamıştır 

yeni vakıt geçirmek, ucuz eğlenmek 
isliyenler behemehal hir akşam 

Ege Palasın kışlık salonunu 

._.: ....... ~~.Y..~ ~ ~ ~.. etmelidir 1 er 
t Bir iki gCne kadar 

~~~-----~--

1 ataresko hüküınetinin teşkili cihetine ortnda böyle bir mesele kalınamı~

-=--
gidilcceHİ de tahmin edilmektedir .. Mi- tır. 
hRlaki ile diğer fırka erkrını, Vayda ile , 

Karnera sevgili-lel!riki mesainin gayri miiınkün olduğu 
kanaatindNlirler. Çünkii Mihnlaki, fırka 
disiplinine sıkı surette bağlı müttehit bir 
lıükümet taraftandır. Ayni zamanda ela sile barıştı 
hükümet icraatı esnasında vukua gele- Londra, 6 ( ö.R) - -cDaily Mnil.t 
bilecek müşküllere de evvelden meydan ~aLetesine göre meshur İtalyan boksö-

verm.e~e~ .. ar~ueun.dndır. A _ • 1 ri.~. ~ar~er~ ~leyhindc izdivaç yadın~an 
Mıllı koylu fırkası erkanının, efkarı 

1 

nukul ıddınsıyle dava açarak kendı5ini 

~ınumiyenin ~k~er'.yetin: istinat ed_~. fır- ya~ım. milyon liret ta7.mİnatn mahkum 
kalannın 15 ıkıncı te§rıne lı:adar ıktıdar cttınnış olan otel garsonu kız Karnem 
mevkiine davet edileceğin"" dnir olan k,,.1 ile tekrar bcırı~mı t ı r. ikisi birlikte tay-
naatleri kat'idir.> l ~ a r ~ ile Parise hareket etmi~lerdir. 

Gönül yarası 
• ~..7//7../X72_7J..7Z/.77777..7.7 / /J 

Bugün içtimai ve nilevı hayatı ıçindcn kemiren bir dert, için için kanıyan 
bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez gönül yarasıd ır. Nice yuvnlar, ıyı 
bir nasihattan, yerinde bir tavsiyeden mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne 
kadar gençler dertlerini dökecek kimse bulamamak ve devalannı bilememek 
yüzünden hayat istikametlerini şaşırmaktadırlar. 

Guzetemiz bu mühim hayat yarasına ayrı bir yer ayU'Dll§lır. Haftanın mu
avyen günlerinde sütunlarunızda soracağınız gönül dertlerinizin cevaplarını 
bulacak, bocııladığınız tereddüt içinde belki hayatınıza b ir istikamet verebile-

• ceksiniz .. 

BiZE YAZINIZ ! isminizin neıredilmcsini istemcueniz onu do 
ayrıca işaret ed iniz. Mektuplarınız., bu gibi işleri çok iyi bilf!n 
m ütahassrs bir psikoloğumuza gönderilecek ve cevapları gaute
m iz.de neıredilecektir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aıo.1 --- - ··- -- '--
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8'R TETKJK 

Son ruhiyat kongresine verilen bir 
1ıelkikte daru insanların ekseriya ya~lı 
.,. "ft bahadan doimuı olduklanm id
dia etmektedir. 

Ele alınan 7 4 dahi arasında yalnız on 
~ ebeveynlerinin ilk çocuklarıdIT .. 
Cooper, ebeveyninin on birinci, Napol
yon aeltizinci, F ranklen on yedinci Ye ıo
-.aca. Rambrand altıncı, Vagncr yc
«liad. Balzak üçüncü ve sonuncu, r.Tu

illllıl't yediaci ve aonuncu, Suman b~in
ci, Şuhen te oc' üçüncü ç~ultlan İnlt" .. 
Bu dahi b nlann ebeveynleri onları 
fiiphea lerlemit heliannda dünyaya ge
tinni,letdir. 

BiR BU.Gt 

Şimdiye kadar Kardinal Mczofantinin 
r-rı çok dil bilen bir adam olduğu zanne-

dılmcltte idi. Çünlr.ü Kardinal. dünyada 
mevcut olduğu söylenen 342-4 dil ve 

lehçenin yüz on dördünü biliyordu. T u
sito Şultcys adında bir Alman 140 dil 

ve lehçe bilmekle bu rekoru lurm11tıT .• 

T uaito halen Alman 
tercemanıdır. 

BiR MANi 

Hınçkınlc tuttu "
Tuttu. kuruttu b.ıl 
Elin oğlu değil mi 
Gitti unuttu heni 

ll&R ATA SöZO 

haricıye nezareti 

Ataa y~ bak••' A,,.."" ••e baka-' 
Jıİ. ta"-- eft ,.. .. .l.eund.n l!al'U ..... 

Her gün bir karikatür 

Anne •• gelinler neden beyaz esvap glrlrorJar? 
- ÇUnkU beraz n•t'• ve siyah keder rengidir. 
- &allba onu• için gUve;terde elyall aırırorlar ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BıR TORKU 

Oduncular daidan odun indİrit' 
Cözüm yqı değirmeni döndürür 
Bu dert beni iflah etmez öldürür 

Cel ağlama garip bülbül 
Mezarımın taşında 

Sevgilimden aynhlt var. 
Şimdi benim başımda 

Dere kenannda bülbüller öter 
\ 

Oturmuş katipler derdimi dürter 
Bu ayrılık bana ölümden b~ter 
Cel ailama ırarip bülbül 
MeUU:....111 ~da 
Seyailimclen aynlsk nr 
Siindi betÜnı ......... 

BiR FllCRA 

Adaman biri bir çok yerlere ~irip çık· 
tıklan aonra yine ifaiz kalarak bir ah
bal»ma bq.vurur. Ve bu ahbabm tav!'İ· 
yeai ile bir çiftliğe Ufak olarak girer. Rir 
ay sonra ahbabı onu gönir. 

Adam. 
- Oradan çaktım.. Cevabını verdi. 
- Neden çıktın~ 
- Çiftlikte çok rahattım.. Bir gün 

• bir tavşan öldü •. Ertesi gÜn yem~kt• 
,_ tavpn eli vardı. Ba~ka bir gün ökiı.ı: 

öldü. Ertai gün öküz eti yedik .. Bir de
Eaamda domuz ö1mliftü. Yemekte d.>
DUlf eti ve~iler. Nihayet bir RÜn çif:· 
lik aahibinia brt kaynanuı öldü.. Er
t.i ıana Nklemeclea kaçtan. 

BJR OLMUŞ ŞEY 

BiR BiLMECE 

r.;:ı . .,;:,·irıde bulutlar 

T e>')eainden •"tır"\urtlar 

( Ceval»ı yann) 

mışlır. 

---"""'--·re Geçen ay /snıı 
gelen ıJaP."ı~!~ 

Son :,: ıçınd tzmır tın 
Tü k 64 ecnebı vapuru ge ~ 4 
gemıler gayri safi tonai.1 2 

ecfsı 1 
Gelen vapurların on Y 1 ~ 
dıralıdır. Ik~ derecede W' 
ralı vapwrllır .. 1ınektedir 
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Yeni Türkiye dünyanın 
takdirlerini toplamaktadır 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 
Bard~;~;·· .. ··;;·;~y~~d~ki ..... k~;İ>loda 

Evoela Baıvekil Sokolariain uücudunun ortadan ka!dırılmasına, 

Fotoğrafla Türkiye albümünün mem
leketimizi tanıtmakta hizmeti çokt.ur 

Bardaaın başvekalete getirilmesine, imparator Uçüncü 
( cJouroal dea Debatu - Paria) Da

hiliye vekaleti matbuat umum müdürlü
ğü tarafından neşredilen cF otograR!l 

Mt lin öldürülmesine bu gece karar verilmişti Türkiy~·. albümü ~aklında si~ui ~aı-lfe muharrırı bay Maurıce Pernot unzaaıyle 
3İlndi de Sokolarilİa. Vuilİll n Te- - Em.. Hepiniz görü-yonunuz ki kında nasll bir karar verilmek lazımgel- ve gazetenüı ikinci sahifesinde netretlİ· 

-,.... .... _. 8""ioçleliai uMıktao imparatorumuz de•~· memleket ve mil:. diğini anlUlllf..-dU'.. • . w 1 ği fevkalade sitayişkarane bir makal~e 
Aata.t ~onla. let itleri ile uli alikadar değil.. Onun Bu son cümle odıuun ıçinde so~ bir diyor ki: 

Feıbt ilatipar bclm ba mamaraclan bütün dütüncesi eilence .• lfl'et •• KadlS'I hava yarattı. ı <(Fotografla Türkiye), Ank<lrada 
~ delil, bir memnani,et dU7UJ'OI'• ve kOfU.. imparator devlet iti ile uiret- Bütün dudaklar kumldadL. matbuat umum müdürlüğü tarafından 
d._. ma<ymca memleketin idareei bqvekile Ve lumddayan ~. dudaldarciu neJ1'edilen zengin bir albümün unvanıdır. 

AnalJk bibi ile ~eti·~ diifet' .. Bat~~ Sokolaris İ~ ~ iıl~ ~- mınlb ~de tek bir kelime çıkb: ı Ve bu unvaa kat'iyyen mübalağalı bir· 
Teoeya da SokolarİIİn nliıda idi. pnnakta fİmdaye kadar bii)oük hir aca: 1 - ölum!.. • fCY değildir. Açık karmw renkli bir kap 
Ftıkat aWli ne olmatta? cöstermİftir. Kaç defa İmparatora oma Ban:lu, sesine daha ~-bir eda v~di: içinde bulunan albümün sahifelerini çe-
Vaai! kendiüne bapeki1in l.ekir ol- it b8fmdan uzaklaıtrrmasmı sö-yledim.. - E•et ölüm.. Ellerimizd9: •. ~eponi- virmeğe bqlar bqlamaz hayalhanenizde 

d"hnu aöylemifti Kim.bilir bu ~enç kız Razı olmadı. Çünkü ona her istediğini zin elinde bir deli-. Birkaç kitinin kanı binlerce hatıra ve Uıtiba uyaruruya bat-
da kendi p,i bedbabttı. yaptırtıyor. Memleket ve vatan namına bulqaktır. Fakat Solwlarilİ öldürecek Jar. Reaimlerin intihabında hiçbir baya· 

Ya•atça yaldaıtı.. Sokolarisin baıvekiletten uzaklaşman ve el.. Çok mukaddes bir el ~br. On- lığa tesadüf edemezsiniz; kartpostal ağ-
Teosya,_ ,..ldqtı.. yerine demir gibi bir elin gelmesi IUwn. dan sonra.. Onct.n aonra da yme vatan randizmanları yoktur. Gördükleriniz lc&h 
&.,mı .. Saçlanru olqadı.. Bu cihette benimle mutabık mısınız? ve memleket nemm1! sıra imparatora tabiatin Türkiyede bestelediği CJSİz bir 

Y d b Od d bulunanl h • d b" d neJ---1..&!..... o..:a-a U!--1 benim wd-:.__ - avnnn •• Dedi. Sen e artık un- a a arın epsı e ır en: b IC'll:Ca_.. y--- .....- 1 -•----- güzellik, kih Türkiyede insanlar taraf m· 
dan eonra Vuil gibi benim yawumsun. - Evet.. Dediler. Mutabıkız.. dir. B(;yle olduia halde umanı gelince dan inıa edilmit fevkalade ahenktar bir 
&e..iun e.lidamsm.. Herıe)'i.. He..feyi - 8afvekil Sokol!lris, Jc:endi arzusu, onu öldürmek itini ben Bizans namına eserdir. Boğaziçi .. ve Haliç manzaraları 
...._ __ "'-- • k .lem • ~· 1 • 
--~.. İsteği ile makamım terketmıyor. Hü üın- yapmaktan ç mıyc:epm.. 'yanında Toroı ve Ararat dağlannın, Ka· 

Teo.ya.. Babumın göğsünden kaldır- dar onu azletmekten çekiniyor. Çünkü _ 40 radenizde güneı gruplanrun, Kilikyıınm 
dafı ba,1111 Agbatm göğsüne da<yadı. yine bilirsiniz ki Sokolaris eski Bizans Bu suretle miizak~~e ~ k~ yük.ek yaylalanndaki dağ lalesi tarlala-

Sokolaris, minnet dolu bafotlanm Ag- asilzadelerinden çok kök salmıt bir aile- plo, • ..a..<yet Soblarilin öldiirülmeune rµun. Adananın albn yaldızla itlenmif 

.... dikti. nİn son evlidadır. Bizansta ve bilhassa yerine Bardum INlpeldl olmua İçin ça. bahçelerinin ve Aydının devasa incir 
BirWııleaioi çalı i,i anladılar. vilayetlerde pek çok taraharlan vardır. lqdmasma ve her hususta. Bardaaa yar. ağaçlannın reaimleri var. 
Ve arblr '"5 döat kifi.. Em adan una- Şu halde kendi çekilmiyen ve bükümda- dan edilmesine brar verdi. 1 Albümde fstanbulun birkaç cami(. 

t.r.ık ,.eni n aeriaıÇli cünlerin saadeti- nn da azilden çekindiği bu adam bak- - BtlMEDt - Bursanın Yeşil camii. Konya camii gibi 
ile~. - --- - - kla.ilt eserler, Boğazda çınar ağaçlarının ••• K d F • d ı k koyu gölgeleri altındaki eski bir çetme 

...'!:;.:· .__.,.._ ........... ... eşan a ı an ı :~::"'::,:·~:.~.:~~.:~~·~.~~~ 
Evet •• imparator gibi Bardasm da bir de bulunmuı bir bas-relief ile yanyana 

'-an Yardı. Ve damızlık tavuk yetiştirnıe istas- görülmektedir. Hitit sanatı, hakkedi\mif 
VaJüt 1rece.. ve gayet karakteristik. figürler ile temsıl 

L.ıl'eo.yaruıı babuma gidip te evinde YOTIU vücuda getiriln: "ştir olunmaktadır. Ancak, bunların mahiye· . 
-.....cLiı cece.. tini takdir işi albümü seyredenlere hıra• .-. '"'""'-" <"' 

Solı:olariain İmparatora gittiği gece- kılmıştır. Ben bunlar arasında Knrke-f Ayasofya müzesin den gi.izel bir görünii§ 
OÇÜncü Mifelin cünbiif alemi yaptığı mich"in kitabelerinden birini ve Saktcha- madeni muhteşem bir köprü, Adana C:o- maktadır. Eski Türkiyeyi tanımlf olanlaı 

lece.. kheusu'nun meıhur canavarını seçer 5lİbi kuma fabrikası, lzmir tütün fabrikası, trampetelerüı ritmi içüıde çevik geDf 
Ve nihayet Vasilin babuana tokat at- oldum. iki çini duvar o kadar maharr.tle gülyağlan yapan İsparta gülyağı fabri kızların resmi geçit yaptıklarını gördük-

0:::..dıfı fU meth• cec:e.. alınmıştır ki insan adeta bu çinilerüı ren· kası ve Atatürkün eseri olan Yal ova kap- leri zaman hayretten g~özleri dört açda-
Evet .. A<yni hac&elmin ayn ayn yer- gini farked~r gibi oluyor. lıcalandır. Bütün bunlar hayret verici calctır. Bu çevik genç kızların phuoda 

1-de geçtiği La gece Bardaam evinde Albümün Ankaraya nınhsus olan k·s- bir süratle ve fakat metodik bir tarzda eski lstanbulun 9Cuiz aokaklaruıa ve A.-
:: t~lantı varda. Ba toplanbya gören- mının sahifelerini çevirirken sürprizden yapılm11 gayretlerin mütenevvi ve beliğ ya s&halerindeki derelerin aulaıma zam. 

' ~onsa amcasınm evinde aak " sürprize düıtüm. Bundan on iki sene ev· fahitleridirler. fet ve sihir katan örtülü beyulilarln )az.. 

lıılr Yapdınakta olan ziyafetlerden biri vel, ötesinde berisinde şekil ve üsluptan Albümün son kısmı spora ve gençli- lannı tanımak gerektir.> 
~enli. ı mahrum birkaç bina bulunan çorak yay· ğin terbiyesine tahsis olunm~ş bulun~ MAURICE PERNOT 

Celen miaalirler arumda Bizanmı lada, albüm, büyük ve güzel binaları, -...-.eri, iJ9'İ gelenleri, kumandanlar 1 geniş bulvarları, ruh okp.yan bir tar7:da 

~.. ı tarhedilmiş bahçeleri ve gariptir ki .• , 
,._ ~ salonda mumlar yanıyor •• Bü- ağaçları olan bir şehri göstermektedir. 

b1r lfl'et ve yemek maea .. m ...... Ağaç bir vakitler Ankarada tanınmıyan 
~~ÖderiForda. birteY idi ve ha.kiki bir gölgelik bulmak 
lJ~ delileti ile salona çakan cb- için Gazinin ikametgahını inta ettirmiı 

:mı• burada oturacaldan yerde aalo- bulunduğu Çankayaya gitmek icap eder-
tfil.. ~ bafb bir bpıdaa lot Ye hii- di. Yeni Türkiyenin merkezi eski Os-

btı- odaya seçmekte idiler. Keşan. 6 (Hususi) - General KAzım K d d. k. manlı İmparatorluğuyle tam rnanasiyle 
....... ba alqam eviade ziyafet ve- Diriğin büyük yardımlartyle burada bir eşan 3 ) iŞ bir tezad tctkil etmektedir. Fakat bu te· 

:.:ordu. Fabt ba ziyafet. burada içti- fidanlık vüeuda getirilmiştir. • • Jd zadı manzaralann ve zamanın tenevvüü ....:!ecele bir komplonun maluad- Keşanın gayretli genç kaymakamı SergJSJ 3ÇJ J muhik göetermektedir. Ceçmio asırları. 

) Uzunköprüde 
Büyük beton köprünün 
açılır a töı·eni y:.~ pddı 

......_. ~Salondan aeçaek oda-ya Hamdi Orhon efimhuriyet bayramında 'fl"...,,,_ CHusust) _ yalnız. öğlede boz renkte olup akş:!lm· 
-~ele komplo balan idi. generalin namına bu hayırlı devlet mil- ~:::da dikiş sergisi açılma merası- lan da. grup eden giineşin altın ışıklar 
... '---• • _......_ old.ia vllkit Bardu IÖ- essesesinin resmi kiişadmı yapmıştır. mi Cilmhuriyet ba da ılmış- ve penbe renklerle boyadığı yüksek knle 

-ttadu FidanJıkta ayrıca bir de damızlık ta- Se gid h yramm yap hatırlatmaktadır. Bundan sonra d ei.:o- ~ 
't -;;:...Arbda,ı.r_ Kamanclanlar .. De- vuk yetiştinne istasyonu ve an istasyo-1 :U-~~e t;Jilhlr edilen eşyalar çok be- run, albüm tarafından yaoatılan diğe r k.· 
~-..nan içinde yuvarlandığı elim •e nu tesis edilmiştiJ". Kaymakam çok ge ." assa kUçiik bir köylQ eımları bana Hamburg ve Amsterd!'lm.n 
...... ~eti hepiniz IMIİyonunaz. Daha faydalı sözlerle misafirlere malumat kızının Sın~ rnakinesile y~tığı bir y~ni. mahallelerini veyahut Romanın yt·· 

Jr_bah •e teıribe I~ ~~İyorum. v~rmiştlr. Halk tarafından bah~e ~ez~- h~ı 1:~ di~tı. celp etmf.ştır. Sergf-,nı b~~al.arın'. hatırlatmaktadır. 
~lo '-lan, gözlerini Bardasa rn!f ve halka ~ker ikram edılmışür. nın milessısl Hilmi Kanuyu kaymakam Turkiyenın cll.ooomik tesisat ve teçhi
.._.:-'", De aöyli-yeceğİnİ ev.elden lıi-ı Yukarıdaki resbn bahçenin açılma me- 1 takdir. etm~W:· . Sonra miaalırlere çay 1 1atı insanı hayretler içinde bırakan re· 
·~ aibi dinliyorlan:b. ~iminde bulunan zevatı göstermekte-! zlya~eti v~~lmljtır. Yuhndaki resimler ~eri~ taavir olunmaktadır. Bunla~ rla 
...,---.... de..m ec&,oorda: dır. sergıye aittir. laeıut bir dai -yolu, Fırat nehri üzerınJe 

~------~-~~~~~~~~~---•••••m•~~~g·~~~~~~~~u~. 
HALK MASALLARI 1.kça balıiı çaimr. Kansınm beyaz bir - Haydi oradan deli herif .•• Der· ' 

_., istediğini söyler.. ler. Bu ltdık ve bu kıyafetle sen bu ko- ' 

-~\ 

Evvel Zaman 
Balık: nağa nud girenin) 1 
- Peki.·· Ol.un... Adamcağu: Dirile bn talebelerivl. '*' af'Gda Tralcva tamUMI mii/ettifi Geunal ~ 
Der- Balıkça ba cenbı almca döner, - Yahu yapmayuı ... Etmeyin ... B~n 

köyün yolunu tutar •• Kulübesinin olduju bu konaiın aahibiyim ... içerideki kadın Edime 6 (Husust) - Umumi milfet-
1 
muvafakati Uzerine İstanbulda Seliı:nı,. 

yere celir bakar ki ne cörrin ••• Eski ha-
1 
benim lcanmdrr. 1 tiş Geoerı.I K. Dirik Havsaya ve daha 

1 
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rap kulübenin )'erinde emel .... beyazı Dene de kulak asan olmaz. 1 bazı köylere kadar bir inceleme gezisi nalbant iştirı\k etmiştir. 
!Mrt fiilM, boyalı bir e• var.. Nihayet kadın dışımda ciiriiltüyii du- yapm1ŞJar ve muhlel:f köy işlerini P-1 Oç ay devam edecek olan bu devrenla 

\ içinde 

J 

Sevinerek yeni evine per. Kanauıı yar.. Pençereden bakar... 1 den geçırmışlerdir. Bu meyanda Hav· hitamından sonra iJdsıci kursa yme • 
da kendi gibi sevinecek zanneder. 1 Muhalaz.lara k.ocuam içeri btraknıala- sada yeniden açılan mahfel binasım zi.. nalbant daha gönderilecektir. ~ 1 

Fakat cadaloz brmm p.. hiddetli rma emreder. Muhahzlar buakırlar .. yaret ederek orada hazır bulunan köy-j Bu kurslarm masnaflan kliy batgıla 
-1-

B 1 k k bulur. Ac1amcaiız konaja cirer. Karmna dö- )illerin dertlerını d~emişler ve ihtiyaç- rinden ayrılmıştır. ,] a 1 çın 1 n a rıs l - Be banak adam ••• Be aLdaJ adam. teli c1.,..Ja. baJa)'lklı koca konakta sah- lan ile yakından alakadar ... ~mlJ.flardır. 1 Nalbantcılık mektebinde ~ ~ 
r t,..el Diye baykınr. Mademki '-his~ Da ealma sezer c6riinceı 1 .. KOPRONON ı •. ~AS~BITrl • münasebetlle Umumi müfettipıala ' 
f ~ aa.a... içinde. kalbur •man 1 ne bir gün ohaaını atıp balık avlarken Mademki De ...._ ,..pacak. ko.koca- - Nud. der, timdi artık memnun Uzunkoprü .6 (Hususi) - Be. n. ola- ı neral K.. Dirlk okul dUekıarO.m ~ 
~ toeuk kunda• içinde ezel ezelJe oltanın ucuna bir balık takıldL Bu balık maa bir konak ... di,oe Mıtemecfin, Bealoldaa ,.a) 

1 

rak ya~ılan köprünnn• ın",atı bııını! ve bir mektupta tqekkilr etmif Ye 12'$ 
1

,. 
~ ...... bl'burda i1ce1_ ana eşikte altından bir balıktı. Balıkçıyaı konak ..bibi olmak. kaya. qra1mm ka- Fakat cadaloz ladmr açılıf törem papılmı~~.r . Bunu yenıden ~ar dilemiftir. 

1 ....... ~ ikea. ben babamın be-I - Aman balıkçı baba ... Dedi. Beni rue olmak. biitün k&,.llilere. kaeaballla-1 - Belı~ banU.. Da. iman eline ~ma baflanan hu< •met ~o~ğının A~ICILIK FlDANCILlK KURSLA8' 
tli "-it. il" nungu eallarken. bqil <iüt bırıılt. i11tedi~in senin ol.sun.. ra kumenda etmek iıdi7onan. ı.-t geçti mi biç kaçmr md Bea yal- 1 temel atma meruinu takıp etmıştir. Her '}i. a-..ı kan llloa'8Ylo ben kaptım Sar balıkçı balıian böyle dil; ııelip -yal- O.tipr batakçı naçar kalarak )'İne de- mz Uy-. .....,.,.. dejiL Oinyaya hl-: iki merulmde vaU Niyazi Mergeo ile F.dıme 6 (H~) - Umumi mOW. 
..... bir dol.ncta1r. dört köteyi. bir var· 1 "cııına11ına dayananıadL Onu tekrar de- niz keearma cider.Balıiı 9l1mr. O... g.fkim olmak ~~ Bütila karalar ,.. BayındırJık müdürü Kemal ölçer kay- tış General K. Dırik, Baş milpvlr S.W 
"-'ti -~lı:rnu., AHar!ıın kutu çoltmu,.. niu bırnktı. O gün eviııc döndü. loi ita- rıamıa iatedild.maJ anlam. Jclenizl• bana tlLi olma İwtİJ'oram. 1 makammuz ve daha bir çok zevat bu- ôney v~ Edime valisı Niyazi Merpnla 
..._ -"-da b" L lunm , __ _. hu:wrile vılAyet f"ıdarılığında t.arenJe ep-• .,.. ( 1) J.1- . • ır ntiyar baJrkQ ver- rı•m• anlatb. Bahk tekrara Cit. •• O '-Lla ba,-1. ~ ••• S. ko-1 Ufwınlll'. 
~~ılc.çın me~ ı~tıyar hem dr faltir olanı C:aJ<ı'oz karw luzdu - Peki. .. letediiia oJ.m... aaı- ,_..eli olmaz bl7Gl bir__.,. Kesan _ lbnce yolu uurınd•kı [)( .. lan (aşıcılık, fıdancıl.k) kursunda elen-
~ .,_, "'t;ukin, cadaloz.. h.uaa bir Je - Abdal ~eril ••. Deli.. Mademki i.- Da. 8aJakça pri da... IC~ ~ İsd7or-.. İ tanca köprüsilnfin dr ınsaatı hııını:ı.-tır lert" b~larunıştır. 
'""'"'~· tedii\D aeıwı o~ demit. biz böyle ha- ce eYinia rerinde koek..-- Lir ko-f 8alalıça lllaa...a. ...... teU.. deaizl NALBANT KllKSl.ARI Kuı-s.. dôrt vıl5.yettea onar kifi _. 

:::... ~.._ C ~rap bir kulühede olurudar, ,rap blübed. oturuyoruz. niçin eôyle cıü- nak .rübeldiiiai a&flr. ICcıa lım ....ı.. k............. Mime. 1 (HuauaU-Trakvı. uall..,.ııl· ı ı.tk uı,.,n: .&O talebe .i~vam •tmekıedlr. 
~ :::·. '~ Yedikleri • cün,zelce bir .. istemedi-. ~eli ııiL bc:mcnJda ailllJa ~ .......... ~ı . _,_ ..... tok dalpla" fu ·L ı.rm1D l?flcO~nnı ....ıtınnak "'" uı<ta V'I'- r .. Jtobder bu kunıu. ')'Dl umanda silt-
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ayvanlar arasinda insanlara e yakın sıcaklık ~ ; ç·nde § } 
~ = ' 

gösteren ve en çok hizmette bulunan 
şüphesiz " ôpek,, erdir 

- - . ---
~ Fino Köpekleri -S 1LK ZAMANLARDA MU-
:: KADDES HAYVANLAR Sl-
5 RASINDA YER ALMISTI. 
E ONU ARSLANLA BiR TU
S TARLARDI. AVRUPALILA-Polis hizmetinde çalıştırılırlar. Güinriik muhafızlığı, hasta bak cılığı 

çobanlık vazifelerini görürler. Harpte kahramanca ölmesini bilirler 
-:: RIN ELiNE GEÇMEMESl -: 1ÇIN NESU Ni KURUTMAK 
E tSTEMtŞLERDI. FAKAT AV-!: 

~=zDfu;~~=w=~== 

En •• •• •• v• uçu opegı 

Yumurta kadardır, bir /ngiliz tarafın
dan türetilen bu mini mini köpek nesli 
haykırır, havlar, hatta ısırır. Ağırlığı 
ancak 60 gramdır. Büyük bir avuç için
de saklanabilir, Bu köpek cinsi sahibini 
milyoner etmiştir. 

rzz7.7.7.ILZ7__.Lhr7..71Z7.J7.7JJ.LfZZ7..7JJ..Z7.71L/L.//.7Y'..7.7J-7~....7..z'}.,..,..,~ .. , 
Jnsanlar arasında pek azı vardır ki 

ha)"•anlann düımanı olsun .• 
Hemen herkca hayvanları sever .. Fa

kat insanlnrın bayvanlarn kar§ı olan bu 
acvgileri başka ba§ka türlüdür. 

Ve birçok hayvnnlar da bu hayvan 
aşkının insanlnrdaki teznhürlerinden 
m emnun olacakları yerde mü~tekidirlcr. 

Hayımnlan sevmenin en iyi delili on· 
hırı alıımış olduklan muhit ve hürriyet 

içinde aeTbest bırakmaktır. 
Kendi muhitlerinden ayırmak, kafese 

okmnk, ruı§madıkları hayat §Jlrtlarına 

zorla uydurmak, onlnn sevmekten ziya
de kendimizi, kendi 2evkinüzi eevdiği
mizi isbat eder. 

Maamafih istc;t kendi zevkimiz iÇin 
olsun, İııter inannlığımızı göstermek için 
crlsun. hayvanlar aramızda daima mu· 
frııbbct görmekte ve bulmaktadırlar. 

• Hayvanlar arasında insanlara en ya
kın ıııcaklık gösteren, bize en çok hiz
meti, yarıırlığı dokunanlann içinde v e
ya başında hiç §Üphesiz köpekler gelir. 

Köpeğe insanlar her türlü işi gördürür
ler .. 

Polis hizmetinde çalı§tmrlar. gÜmrük 
muhafız.lığı, hasta bakıcılığı, ev bekçili
ği, çobanlık gece muhafızlığı işlerini gör
dürürler. Hatta harpta insnnlar gibi kah

rnmanlık gösterirler. 
Londrada 19 32 yılında Kontes Var

vik cHayvanlar için askeri bir dispan
ser> adını verdiği bir dispanser açmış· 
tır. Bu dispanserin kapısında çok güzel 
bir heykel vardır. 

Ve heykelin altındaki kitabede de 
harpta, lngiliz • Fransız müşterek cep
helerinde ölen knhrnman ha)"•anlann 
ı;nyl!lı zikredilmektedir. 

Kitabede okunduğuna göre büyük 
harpta yalnız Jngiliz - Fransız orduları• 
mn mÜ§terek harp ettikleri cephelerde 
264.000 beygir ve katır, 22.812 deve, 
628 öküz ve sayısız köpek, güvercin v e .. 
q ek hıırp kurbanı o_lmuştur. 

KAHRAMAN MUST AŞ .. 

Napoleon devrinin vak· anüvisleri, o 

devirde YB§ayan Ve adı bıylJc manasına 1 
Mustnş olan bir köpeğin kahramanlıkla
rını zikrede ede bitiremiyorlar. 

J panyada, Badajozda bir kurşunla 
harp kurbanı olan bu kahraman köpek 

için vuruldu(u yerde bir abide dikilmi~
tir. Abidenin fü:erindeki kitabede ' u sa
tırlıır yazılıdır : 

c Burada kahrnman Mustaı metfun
d ur . .> 

ALLAHIN ADALETi 
Montargisin köpeğinin hikayesi adeta 

kl :'ı ik olmuş, h erkesin malumu bir h i
.k:ıycdir: 

Maker adında bir asilznde Montargisi 
ka tletmişti. Bu cinayet esnasında M on
tarp:i in köpeği de orndn id i. Katil, kö
Jl -,in mevcudiyetine hiç ehemmiyet vcr
rnci:len ı ini bccermi ti. Fakat bundan 
scnra köpek nerede r:örı.irse Mnkerin iizc
rine hc_-mcn hücum ederdi. 

Bu \ • ~yet herke in n arı dıkk tini 
celp c:tti. 

O zamnn.n ndliye i ..iph !endi .. 
Köpek ile M l.cr nr;ı ındn bir mÜCi\• 

elde teklıfınde bulundu. E-er köpc!~ P,'1· I 
lıp gdir e M::tker katil ayılacak, e~cr 

Mrıl.cr köpeğin hakkından gelirse şüp-1 
h elerin boş olncağı anlaşılacaktı. 

M ücadele büyük bir meyda nda : • pı! -
dı .• 

Makcrin elinde kendini korumak için 

bir kalkan ve hücum için de büyük ve 
kalın bir sopa vardı. 

Mücadele ba§ladı .• Montargiain köpe
ği de sanki kendisine verilen vaz.ifeyi 
anlamış gibi idi. O kadar ıiddetle hü
cum ediyordu ki Maker, bir elinde 'opa 
bir elinde kalkan olduğu halde köpeğin 
hakkından gelmek şöyle dursun.. Onun 
hücumlanna ka~ kendini koruyamıyor· 
du .. 

Nihayet katil olduğu anla,.ıcJı ve Mon
fokon darağacına çekildi. 

Bu hikaye Avnıpada pek meşhurdur 
ve (Montargisin köpeği) ismi ile yade
dilir. 

FiNO KöPEKLERl 
Baz.ılan, boylarının kısalığı yüzünden 

küçük fino köpelderinin vatanının Japon
ya olduğunu zannederler. Halbuki bun
lımn asıl vatanları Japonya değil .. Çin· 
dir .. 

Ve İ§İn asıl gnrip tarafı bu küçük hay
vancıkların bir zaman Çinde • lçacık 

boyları ile cAslan> rolü oynamalarıdır. 

Eski devirlerde Çin rcseamları Bud
dayı yanında arslanı ile beraber temeil 
etmek için model bulmak aıkınb!lı çe
lterlerdi. Bu sebepten eı;ki bir Çin ata 
eözü : 

cAslanm bulunmadığı yerde fino kö
peği Mlan olur.> demektedir. 

Tıpkı bizde : cKoyunun bulunmadığı 
yerde keçiye Abdunahman çelebi der• 
ler.> nta o;ÖzÜ gibi .. . 

Jşte bunun içindir ki Çin reatıamları 

Budda resminin yanında aslan yerine fi
no köpeklerinin resimlerini yapmağa 

başladılar. 

Bu ... Bütün Ç indc k öpek a. kını uyan· 
dırdı. Fino köpeğini adeta mukaddt-s bir 
hayvan mertebesine çıkardı. 

Çin İmparatorunun snraymda bu kö
pekler için husu i daireler .. Hizmetôler 

ayrddı. Zenginler.. Asilzadeler evlerin
de fino köpeklerine büyük mevkiler ver• 

eliler. Hatta fino yavruları için Çin Jc.a. 
dmlanndan eiit nineler tutuldu. Bu ka
dınların ltöpeklere bol süt vermeleri için 
de kendi c;ocUklan öldürüldü. Tabii bun

lar çok eaki devirlerde oluyordu. 
Çin İmparatorluğunun inkırazı üzerine 

müteasaJP Çinliler mukaddes bir rnnhluk 
gibi telakki ettiği köpeklerinin cBeyaz 
AVTUpa ıeytanı> adanı verdikleri garp
lılar eline düşmemeei için öldürmeğe 

haşladılar. 

Bu katliamdan kurtarılan finolardan 
bir kıamı Avrupaya götürüldü ve ancak 

bu Mlletledir ki onların nesli bugüne ka
dar dC'Yam etti. 

KöPEK • KEDJ REKABETi 

Köpeklerin ev içinde ve inaanlar ara· 
aında gördüğü muhabbet ve alüa, ayni 
suTetle ev hayvanı olan kedileri kakan· 
dırdı. 

(Güzel ve cins köpek)", "(Güzel ı.·e 

cins kedi) merakı İnsanlan birbirleriyle 

ya~ ıev1'ederken ayni ev ve ayni ç tı 

altında ya§tlyan bu hayvanlann da ara· 
lannda pek tabii bir kıskançlık doğur
du. Denilebilir ki bu iki raunia hayvan 
arasında -karakter farkı hariç- ezeli ke
di - köpek rekabeti bu yüzden çık.mı~ 
tır belki .. .... 

Köpeğin İnsanlar arasında bulduğu 

değerli yer, onların cins, asalet. soy ve 
sopları için de yeni ara~brma1ara ve ye
ni esaslara vesile teşkil etmiştir. Avru
pnnın b irçok yerlerinde ve bilhassa kö
pek eevgisinin çok üstün olduğu lngilte
rede köpek doktorları, köpek ha.tane 
ve klinikleri, köpek kulüpleri vardır. 

Bundan başka her sene köpek Ajanda
ları teşkil edilir. Bu ajandalarda dünya
nın en maruf ve asil 1 •• köpek soylarından 

hangilerinin kaç yavru doğurduğu ve bu 
yavruların analarının babalarının kimle
rin nezdlerinde bulunduğu, yavruları IJ. 
min satın aldığı yazılıdır. 

Danuva, Brabanson, Lulu, Şov-Şov, 
lskoç, Şnavzer, Briyard, Fob, 1'öpelr.leri 
soylan asil, ,ecereleri, ailıileleri malum 
köpek cinsleri arasındadırlar. Mesela 
bunlardan her hangi biri.sini aahn aldı-
iınu: zaman elinize bir de onun ~eresi 

E RUPALILAR Ç1NDEN KA- :: 
E ÇIRDl.KLARI DAMIZLIK - ~= 
5 . LARLA F1NOLARI ÇOGALT-:: 
E TILAR. ÇINDE ANO Kö- •• 
5 PEKLERi iÇiN ClN KADIN
~ LARINDAN MOREBBIYE
: : LER. SOT NiNELER, HUSU
:: Si HlZMETÇILER VARDI. .. .. .. 
11111:1:1111111:::1 ıııııı:ııııııı:cııı=ıııı 
dan sonra okşamasına m üsaade tmek 

niyetindedir. 
Köpeğin yanındnl-i kadına sorar. K ö

peğin ~ahadetnamesini çıkartır. Soylu 
aoplu bir köpek olduğunu anladıktan 
sonra kızcağıza: 

- Asaleti anlaşıldı. Artık onu iste
diğin gibi okşar, sevebilirsin .. Onu ok~a
mak.la haysiyetine halt:} gelmiş olmaz ... 
Der. 

Bereket versin ki heıkcs Amerikalı 

dadı Ye ona benzerler gibi hayvan mu
habbetlerinde soy ııop, asalet aramazlar. 
Eğer öyle olmu~ ol~ydı bu kadar eoy.ı 
bellisiz fukara kedi ve köpeklerin hal
leri nice olurdu. 

Ceyms Paterson adında bir lngiliz 

gevşetmiş.. Kendisini tamamen hayv " 
sevgi~ine ve;miş ... 

Bütün a razisini ve müteaddit kö~la• 
rini, villalarını çeşit çeşit hayvanlara tah· 
sis ederek kendi bir köşe)e çekilmiş.·• 

Buralara tav§anından tazısına, ko
disinden köpeğine, tavuğundan hindisi
ne, ceylanına, geyi~ine ı;anncayn kadar 
bütün hayvanları toplamış .. Pek az son· 
ra bu zengin kadının malikaneleri haki• 
ki bir cengel manzarası arzetmiş .. 

Bu da kafi gelm~miş .. 20 milyon franl( 
mukabilinde Jngilterenin sahillerine !'il' 
kın bir yerde bulunan (Lonely islandf 
adasını satın almış .. Hayvanlarının mü
him bir kısmını buraya naklettirmiş vc:ı 

adada mahdut bir maiyetle ve bir 'de 
kadın katibi ile bütün dostluğunu verdi' 
ği hayvanları arasında ya~amakta bulun· 
mu~tur. 

Hden yetmiş dört yaşında bulunan bu 
kadın, adada, kendi adasında ecelleri 

ölürken şu vasiyette bulunmuştu: ile ölen hayvanlarının postlarını da ~-verilir. Siz bu tecerede ıatın aldığınız 
köpeğin anaaı, babası, sülalesi, kardeşle- - Beni. · · Köpekler mezarlığına gö- mania doldurtmak suretiyle mükemmel 
ri olup olmadığını ve eğer varsa onlann munuz. Ben bütün hayatımda insanlar· bir rr.üze meydana getirmiştir. 
nerelerde ve kimlerin yanında bulundu- dan fenahk fakat köpeklerden İyilik gör- ••• 

ğunu öğrenebilirsiniz. Kendi malınız olaD düm. öldükten sonra hakiki dostlanmm Köpek sever miJJetlerin başında Ame• 
bir el.koç> köpeğinin habaamın } lindis- yanında ebedi uykumu uyumak isterim. rika gelmektedir. Amerikada cins ve aır 
tanda, anasırun Amerikada, bı"r karde- lngiltcrenin en zengin 1'admlarından k". w • 6 l · 1 J ~ opegı sayısı mi yondur. ngi terea• 
§İnin Japonyada olduğunu bilebi1irsiniz. biri olan bayan Bonham Kristinin yap- köpek cinsinin ıslah ve himayeııi için 600 

DONY ANIN EN KOÇOK KöPE.ôl .biı İse hakikaten çok enteresandır. kulüp ve müeeseııe mevcuttur. 

l..iverpolda 'bir köpek mütaluıuısi, Bu 1'adın, gençliğinde çok güzelmiş.. Fransada 3 milyon k öpek vardır. Al~ 
Vinçpol adında bir meraklı. yeni ve cü- Herkes tarafından sevilmiş .. Fakat ken- manyada ise iki milyon .. En çok köpek 

ce bir köpek cinsi bulmağa muvaffak o). di sevdiği adam tarafından aşkına mu- besliyen şehirler arasında rekoru Mek· 

mU§tur. kabele görmemesi, ihanetle kar§ılaşmn- sika kırmıştır. Burada son yazım 937.000 
Bu köpek alelade bir kaz yumurl6s1 ıı onun · hayata karşı değil, fakat insan- nüfuslu bir şehre beş yüz bin köpek ;~

büyüklüğündedir. Havlayan, bağıran ve lara karıı olan sevgi ve saygı bağlarım bet ettiğini göstermiştir. 
hatta 18lran bu 1'öpck ancak 60 gram ~~~~~~~~ ..... --~~~~~:--~~..;~~--~~.:.:.:.~~~~'!"!""'~ 

ağı;.ığ~~:::i bu köpck neali yüzünden Huy canıll alilnda derler 
milyoner olmu§tur. 

Köpek neslinin ııaa]eti ile insanlann 
asalet düşkünlerinin fiyuası athaşı be
raber yürümektedir. Bunun size en ga• 
rip bir misalini verelim. 

Amerikada yeni zenginlerden birinin 
küçük kızı lüks bir otomobilde, yanında 
dad1'ı ile beraber gezerlerken lr.ı:zcağlZ 
yolda bir kadının elinde güzel bir köpek 
görÜr. 

Şoföre durmasını söyler ve köpeği ya· 
kından görmek ve okşamak arzusunu 
izhar eder. Anc<ık yanındaki dadısı, yeni 
zenginin kızının okşayacağı köpeğin ııııil 
mi, değil mi .. Olduğunu anlamak ve on· 

Bol sabıkalı ve azılı bir şerir ha
pisaneyi üçüncü defa yine boyladı 

~~--~------.---------~~~~ Dün birinci sulh ceza mahkemesinde 
1 

şimdiye kadar az rastlanan meşhur bir 
hırsızın duruşmasına başlanmıştır. Zey
tullah adını tnşıyan bu adam: bundan 

sekiz sene evvel, altındiş Niyazi ve üç 
arkadaşından mürekkep bir kumpanya 
ile İstanbul ve İzmirde bir çok hırsızlık
forda bulunmuştu. 

tir. 
Zeytullah sulh ceza hakiminin huzu

runa çıkarılmıştır. Sorulan bütün su
allere karşı hiç tavrını boz.mıyarak kes
tirim cevaplar vermi§tir: 

- Senin bir çok sabıkan görünüyor 1 
- Evet. 
- Bir de cinayetin var ? 
- Evet! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
O :1.aman ağırceza m ahkemesinde du

ruşmaları yapılan bu hırsızlar muhtelif 

cezalarla mahkum edilmişler ve af ve 
tecil kanunwıdan istifade ederek ceza 
e vinden salıverilmişlerdi. 

- Son hadiselere n e dersin? 

Ameri ada 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altı milyon ev köpeği, İngilte
rede 600 köpek kulübü vardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meksikada 900 bin nüfuslu bir 
şehirde 500 bin köpek mevcuttur 

Hapishaneden çıkan Ist.anbullu Zey
tuJJah, bu defa dn Jstanbulda faaliyete 

başlamış ve yaptığı hırsızlık suçlarına 

'ı ilaveten bir de cinayet işlemiştir. Z ey
tullah, Istanbulda Bay Talat adında bir 

zatı öldürerek ağı.reeza mahkemesinde 
yapılan muhakemesi ncti~si mahkum 

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

olmuş ve :mahkumiye t müddetini geçir
mek üzere Urla hapishanesine getiril
mişti. 

Zcytullah son af kanunundan istifade 

etmiş ve ağustosun sekizinci günü tah
liyesi yapıUırak soluğu Manisada almış-
1ır. 

Z eytullah, Izm.ir<lc fanliyette b ulun
duğu smufa muhtelif kıyafetlere bürü

nerek bir çok evlt're girmiş, çıkmış, yük
te hnlif, kıymette pnhn1ı eşyaları aşır
mıştır. 

İzmir ve İstanbul zabıtasını epeyc" 
oynlıyan bu '"abıkalı, son günlerde Mn
niFada da bir çok hırsızlıklar yapmı5 ve 

ı dün yakalanarak mahkemeye vcrilmi~
": ,,z 7Z7../...7.71X Z CZLL/Z/7/...71. 7. 

a ı lık ev 
Cüzelyalıdn, tramvay caddı>sin· 

I •; d e 102 7 numı:mılı ve altı od.:ı l ı, de
l~ nize karşı, b ütün konforlu ev •• tı· 

ı.. 
1 lıktır. istekl ilerin m ezkur eve mlİ· 

N 1 . ·1· l racaat erı ı an o unur. 

- Hiç ... 
Hak.im düşündü: 
ZeytuJlahın tevkifine, sabıkasının So' 

rulmasına, evrakta yazılı bütün şahit-' 
lerin celplerine karar verilerek mubn· 
keme bir hafta sonrayn talik kılındı. 

Hakim suçluya hitap etti: 
- Seni tevkif ediyorum? 
- Pek al5, yalnız muhakememi lcJ58 

zamanda görünüz. • I 
- Bir hafta sonra, tekrar gelecekstn 
Suçlu hapishaneye gönderildi. 

-----------~ 
Kiralık · ev 

Göztepe Cümhuriyet Kız e115~~
tüsü yanında gayet havadar ~~; 
yük bahçeli bütün konforu hıı• r 
bir ev kiralıktır. Müracaat dokVe 
Hulusi caddesi 64 numara·· 
Göztepede bakkal Hasan, 

Telefon : 2256 
S.7 1 - 10 (1958) 

r7z z,r7.77,; 7 L7./Z77Z7/7I/7..7/P(,Z) 
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kaybolan Yıldızlar • • 

serısı 

i 
Gary Cooper bir çölde bulundu .. 
Muhteşem villasından kaçan Avusturyalı yıldız 

Hedi Kiesler Holivudda bekleniyor 
bo~olivud 29 llkteşrin - Bu yaz mevsiminde l lolivudu bol 
~ coşturan dcdikoclulnr kış mevsimi için yeni bir harard 
~llrnış gibidirler. Her yıldız bu dedikodulardan kendi hc
ıa_1,"a bir şeref payı çıkarmağa çal11ryor sanki ... Bunun için 
--uad w 

'- ıgımız manznralnr her zemandRn deha renkli, dah::ı 
"tltlidir. 

')- ~u mevsimin en meraklı macerası şüphe edilemez ki Car
tı . 00Per'in kimseye bir kelime söylemeden Holivudu terk 
~ltı'I olmasıdır. Bu kayboluştan Holivud heyecana düşmüş, 
tııı)tııf sanatkarın başına bir be1a gelmesi ihtimalleri düşü
l~ttlt her tarafta araştırmalar yapılmıştı. Garry Cooper 
~ t Çocuğunu da beraberinde götürmüştü. Sonradan an· 

&ıı ldı ki yıldız Pnlmııpring civnnnda bir çölde yerleşmiştir. 
'' llda~ sonra gazete muhabirleri, fotograflar vazife başına 
ı:cıc~ııler, ııanatkan ihataya muvaffak olmuşlardır. Garry 
~~un~n güneş banyosuna ihtiyacı olduğunu, Ho1ivudun 
ltv . aıslerinden mustarip olduğunu söylemiştir. Sinemanın 
lı. gi)İai olan adamı daha az orijinal bir yerde yerleşmeğe 

lldı11llak çok güç olmuştur. 
YE.Ni HIKA YELER 

tıl~İtııdi Holivudda yeni birçok hikayeler anlatılıyor. Tenis 
lloıı lıı Kay Stammers Holivuda gelmiştir. Simone Simon, 
11) ~ ~l'llanlarda Joan Bennet'i boşamış olan sinema prodük
~İ~. Gene Markeyle nişanlanmıştır. Daha bin bir dedikodu 

""q> ağızlarda çalkanıyor. 

HEDY KJESLER VE YENI YJLDIZLAR 
~ Dünyanın en zengin manyala.-.n-

tılct. di Amerikalıları en çok alakadar eden Holivuda yeni dan birinin kanaı olan süze1 
~ıı lilatın gelişidir. Danielle Daricu~ ve Annabellay

0

a yapı- Viyanalı kadm Hedy Kie8ler 

J.tııt~tllrctli hüsnü kabulden sonra J oan çorap söküğü gibi birbirini takip ettiği Milyarder Mandcl le.anamı çok kıslı:a
~ııı 0 \tu istih)afa davet edilen Viyana- bir sırada Hedy'nin hayata atılarak ça- nıyordu. Onu bir altın lı:afea içinde ya
~ ~~el ve kudretli yıldızı Hedy.Kie~- lışması icap ediyordu. lıte bu sırada Vi- şatmakta idi. Artılı: bayan Fritz Manddl 

q~· L K O.. ıvudda bekleniyor. . . yanalı kızın achhar güzelliğini gören Çek adını taşıyan Hedy sahneye 811.ıdı. o-
~ bC§ &ene Viyana bankalanndan acenteleri ona cEkstau adlı bir filim ç~- casının kendiııine yaşatmak istediği ha-
)., e 'beyaz mantolu çok genç bir kı- yata tahammül t'demiyordu. Hürriyeti-
"' "' virmeyi teklif ettir. Hedy rnulc.avelesini 
~ ... ı.t. ~eldigwimi hatırlıyorum. O ger«"r- k h k'' ni kazanmagw a le.arar verdi. J'osefstadt ti-
"·• 0 .• "' yapar en çe resinin makiyajla bugün u 

t, Utiin gözler ona çevrilir, bankanın yatrosunun teklifini kabul etmek istedi. 
'lo ) çehresini tanıtmıyacalc. kadar değiştiri1-

11 lln : Kocasının rnümanaati ile karşılaştı. Bu 
....._ 1> mesini. sesinin duble edilmesini jstemiş-
~ ..... oayan Hedy geçiyor derlerdi. sırada Holivud stüdyolanndan biri çok 

·""'ı d" L L ti. Acente bunu kabul etmiş, mulc.avele 1 b kl"f b 1 d H d ~ neıı;törün JLJZldır. Babasını gör- sanaaayone ir te ı te u un u. e Y 
~ o ] • • d J d" imza ol1»1muıtu. Filim rekildi. b kl"f" ]d w L bit .. e rnlfhT, er er ı. " u te ı ı a ıgı zaman &ocaaının pto-

İdi, ~ktör Kiesler tanınmış bir bankacı Fakat oradaki mütebessim çehre ta- sunda yalnızdı. Düıündü. Kocasının mu-
~ llfın, uzun boylu, aportmendi. mamen Hedy Kieslerin çehresi idi. Onu halefetini kırrnağa çalıttı. Bu tcıebbüsün
'111)t ;.1 • 
~'ffllJı. "tlennde, hona ioleri kadar mu- beyaz perdede tanımıyan kalmadı. Bu- de muvaffak olamayınca bir gece f&lO-

~~ 'Yet göstermekte idi. Kansı Ma- nu o günkü :zihniyetiyle bir •Şerefsizlik> dan uzaklaıtı. Viyanada bağajlannı ha
~~t ı. _liedy babasından ve anasından telakki eden H~dy günlerce göz yaşı dök- zırladı. Ve bir daha dönmemek üzere 
~ tıirıhı ve vücudunun bütün güzelli- tü. Bir gün peıi masallarında olduğu gibi memleketine veda etti. Hedy Kiealerin 
~al>an va11fları almııtı. Hedy 15 ya- ııiliıh manyası Fritz Mandelle kar~ıla~tı. kocasından bo~anma talebi henüz mah

ıt_~hncye eirmeğe karar verdi. Birçok kere milyoner .olan bu adam Ek- kemededir. O ~imdi Holivuda sanat uğ
' f rd akademisine girerelc. büyük taz filminin kahraman kızına aıık oldu. runda tacutahtını terketmiş biı kraliçe gi
tıı A,' 1•lr.ıyetler kazandı. iki sene 0 son- Genç kızın bir şerefsizlik saydığı filmi bi geliyor. Bunun içindir lc.i Holivud onun 
''•,,;ısturyllda büyük banka iflaslarının satın alarak onunla evlendi. ismiyle çallc.anıyor. 

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

Istırap sahnelerinde 
~ol alan san' atkirların ıstırap çek-
1 lrıiş olmaları lazım mı ... 

~~ ~t~p çekmek veya çekmesini bilmek ruretindedir. Fakat bir aktör öyle değil. 
lh. ttıat . . 
"'il ) •Çın rolünde muvaffok olma- Madlen Renot, Fransız tiyatrosunun 
'ı lltdırncısı olabilir mi ?. Bu nazik bu dilber san'atkan diyor ki : Acıklı bir 

değil • 
mı ? • 

duymak şarttır. 

(Cürüm ve cinayet) piyeamın kalı

ramanı Piycr Blanşar suali çok entf!re-
~ ' bir . • 'ıı " çok san atkarlnr ayrı ayn ce-
dİ>o, ~.l'llektedirler. Nadya Sibirskaya 

"' h· 1 : Ba§kalarının üzerinde müte· 
1'tır,S> ır teıir bırakmak için kend~min 
)'clııı Çekmeme ve ağlamama hiç ihti

til..... ~ok.. Bilakis içim gulerken sf"yir-

rol yaparken ekseriya neoeyi kendimden san bulmuştur. t lstırabı temsil için cek
uzaklaştırıyorum. Fakat temsil ettiğim miş olmak mutlaka şart değildir, diyor. 
rol kadar da ıstırap ve acı çekmeği is
temem. Bu san"at namına da olsa ho!i 

~ı a~ı 

bir şey değildir. 
Piyer F resneyin düşüncesi daha açık

tır. Biz diyor, oyun oynıyoruz. Hakık~t 
''lllr i atmağa muvaffak olurum. 

" ~l C · • f"k . .. l . değil.. Oyun oynarken kendimizi haki-

'

ll'll•L:. enıat nın ı rıne gure ,ır 
'C,. ki hayatın acısı içine atmakta ne ma-

lı.tırap bir istidat meselesidir. En büyük 
acılardan müteessir olmıyan insanlar gi-

bi ufak bir kederin zebunu olanlar da 
vardır. Halk, san'atkarı samimi görmek 1 
. s . . . . d b" 1 ııter. amımıyet ıçın e ır acı ıstırap 1 

1 

rolü yapmacık ıstıraptan her halde çok · 
daha üstündür. .___;~li, r

11
:ernsil ettiği rolün şahsiyetine na ve ne de mantık vardır. 

~ b- ırap çektirecekse ıstırap çek- Seyircilerini ağlatacak kadar muvaf- Viktor Fransen ıse ~unlan söylemek-

J~ C ilrnelidir. fak olan dram artisti Konstan Remy'ye tedir : 
allan d' 1-· s· k .. - ö 1 J d k" h ~ i b" ıyor Ki : ır a tur, egcr göre fizik ıstırabı yaşamadan duymak Ye şey er var ır ı issedilmt"den 

l~ 11 
•ktörse kendi acı duymadan, imkansızdır. Fakat bir san' atkar temsil temsil edilemezler. Ne§c gibi.. lstırap 

. - -- _.-..,. 

ç • o • c • u • K 
Ayna ve çocuk Tavus kuşu ile kaz 

Hayatmm ilk senelerini bir köyde geçinnİf olan bir çocuk Biliyorsunuz yL. Tavus kUfunun bir çiçek demeti gibi gü-
tebirde bulunan annesinin, babuınm yanına avdet eder ve zel kuyruğu ve buna mukabil çirkin bir sesi ve çirkin ayak

ebeveyninin evinde köyde görmediği büyüle bir endam ay· ~an vardır. 
nası görür. Ayna çocuğun botuna gider. Onun içinde ken- Bir gün, tavus kutu bir dere kenannda güzel kuyruğunu 
dini aörünce sevinir• artık ayna ile çocuk arumda güzel bir kabarta kabarta göğıünü mağrurane gere gere dolaşıyor ve 

arkadaıbk bqlar. Hemen her sabah karfuma g~rek ken- ara llJ'a da çirkin sesi ile bağırıyordu. 
d . • • ed __ ,._ d .. d··~ .. ..

1 
__ :._..ı Bunu gören iki kaz kendi aralannda konUfJDaia bqladı· 

11uu seyr en çocua ayna a gor agu go ıCNDUen memnun-
1 d ar •• 

ur. d 
Birinci kaz arkadqma: - Yahu •• De i. Şu tavua kutuna 

Bir gÜn, her çocuğun hatta ekseri büyük adamlann yap-
bak .. r· • .ı kurula kurula dolaııyor. o çirkin, sakil bacaklar

tığı gibi sevdiği ıeyi tahkir ebnek iater. Aynanın karıuına 

geçerek sınlD', dilini çıkarır, ayna da ımbr, o da dilini çıka
ra'. Çocuk kWU' .• Aynayı tehdit etmek isteyerek yumruğu-
nu uzatır. • 

Ayna da çocuğa yumruk gösterir. Artık bizim yaramazın 
hiddeti topuğundan beynine çıkmııtır. Bağırır, çağırır, ağlar 

ve aynayı kırmak İster. Bu SD'ada annesi gelir. Çocuğun ha
lini görerek sorar: 

Ne yapıyorsun? 
- Anne! Bu pis ayna bak bana neler yapıyor. 
- Hayır yavrum.. Sana aynanın bİrfey yaptığı yok.. Ev-

nli aen batJamadm nu? 
- Evet .. 
- O da sana mukabele etti. Bak.. Şimdi giilüyonun •• O 

da ıiilü.>'or •• Sen hiddetli dejibin.. O da değil •• iıte bu ayna 
tıpla imanlar cemiyeti.. Dünya gıltidir. Cemiyete kartı eier 
fenalık yaparsan fenalık.. tyilik yaparsan iyilik bulunun.. 

Yamanla 

la değil böyle doJapnak, kümesten bile çıkmamak luundır. 
Neyine böbürleniyor ki? .. 

1kinci kaz - Hakkın var, dedi. Hem çirkin olan yalnız 
ayaklan mı? Ya sesi! •• O kadar güzel bir sesi var ki duyan 
bayku~ar bile kul~larını tıkayarak firar ediyorlar. Bu çir
kin ayaklar ve bu çirkin sesle kendİ$inde güzellik gören ta
vus k~unun aklına §apnalı .• 

Kazlann ikisi de tavus ku~unun yalnız kuıurlaruıı görü
yorlar, onun güzel kuyruğundan biç bahsetmiyorlardı. 

Onlaı-:ın bu sözlerini bir ördek işitti. Yanlarına yakLqb: 
- ·- Kaz arkada§lar ! dedi. Siz yalnız işinize gelen kusurlan 

görüyor, iyi ıeylere bakmak iatemiyorsm:az. TaVUI lwfunun 
aeai tıpla sizin sesiniz gibi ve daha çirkin değil .• Onun ayak
lan da sizin ayaklanım gibi .. Siz de onun kadar çirkinmiz 

Yalnız sizde olmıyan kuynlk, güzel kuyruk onda var. itte 
tavus kutunu çekememezliğiniz kendinizde olnuyan ıeyin 

onda olmaamdandD'. 

Toramana 
Kocaman, sırıkla atlama dersi • 

verıyor 

cYaman> la cToıaman> dele tutunup giderlerkenf 2 - Çocuklar gittikten aonra Yaman, Toramana biz de 
bir bahçede amlrla atlıyan çocuklar gördü1cr. 1 onlar tribi acaba amkla atlwyamaz mıyız) dedi. 

3 - Ellerine geçirdikleri bir sırıkla ille.önce Toraman 
P.onra da Yaman atladılar amma beceremediler . 

ve' 4 _ Onları tahta perdenin üstünden gören Kocaman du
run, dedi, eize atlamağı öğreteyim. 

'"llit fttede b 
'-tı • bir :; .. l~şkasını müteessir ede- ettiği rolün bütün acı hüviyetini hbya · gibi ... İnsanın içi ağlarken ba~kasını 5 Kocaman hız aldıktan sonra ko§arak gelôi. Sırığı J 6 - Sıçradı amma. 

" tfı.ı Ue ıf, eserini yazarken belki len ''e manen duyabilir ve duymalıdır nasıl güldüremczse İçi gülerkc~ ele baş- yere saplıyarak havaya ıııçradı. cm dalına talc.ılı kaldı. 
->'lllak.. lstırap çekmiş olmak za- da. Acwı temsil ve tdkin için evvel:'. kaııını ağlatamaz. .&liliiiilllı••••••••••••••&iiWiiıiEiiiWliiıiEEiiiZllılllCa ı••••••••••••••••r 
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Utanılacak 
Kara Günlerim 

SURİYE 

İskenderuna Lazkiye 
limanını tercih 

edecekmiş 
Halep (Hususi) - Halepte çıkan Lö 

kurye dö Siriden 

1 c Laziık.iye ticaret odası rcisi Vadi Sa
adenin teşebbüsile Lazkiyede toplana.ıı 

___________________ ......... Halep ithalat ve ihracat tüccarlarından 

_ DONKO NOSHADAN MABAT - dan en iyidir.> dedi. Ben Fredin tetiği jter otd• e götürdüler. Fred orada le.en- mürekkep bir heyet Lftzkiye limanının 

E M b
. fah" .d . b 1 d .., hemen çe1'.eceğini zannederek cAteı et· ı disini ertesi sabah saat 1 O a kadar bek- clmali Suriye için bir iskele olmasını 

va organ ır ııe ı ı, u un ugu . . . . . . .. . · · E . ~-·· 

b d 
. d h . I b" d . meyınızl• dıye haykırdım. Fred benı bır lememı soylıyerek ayrılıp gıttı. rtesı tezekkür etmış" terdir. 

u aıre e usuaıy e ır ran evu evın· .., .. d b ki d" 

, 
Hacerin • ••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 
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Peşi Sırl! •••••••••••••••••• 
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MOCADELE VE?*MACERA ROMANI ~ 
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0nu kurtarnlak Iazıııt 
b b

. d .., "ld" F d b . 1 tarafa dogru fırlattı. Yere yuvarlandım, gun sabahtan akşama ka ar e e ım. Heyet Laz.kiye ticaret odasl mümes-
den aşka ırıey egı ı. re u ııte . . k d K 

•. . . • kafam duvara çarpb. Bu esnada haydut- Gazetelerde katıl vak asını o u um. a- sillerinin iştirak.ite Lhkiye tarikile ge- Onu bu kabile reisinin vahşi ve haris arıtı~ 
bayan Morganın mudavımlenru. ~asarak l lardan birisi bir kurounla hafiyeyi vur- til ! ... Bu kelimenin bana da taalluku var- tirilmesi müU)kere edilen malların nak- • 

soymak suretiyle beni de kendısıne şe- du. Bundan sonra Fredin cKoper; ta- dıl... liye transit fiatlerile Halept.cn Lazkiyeye farından kurtarmak.. Avrupaya.. Medetıı 
rik yapmıştı. Benimle Corcinin bir oda- bancan nerede h diye bağırdığından O tarif edilemez bir geceydi!·.. ve Lazkiycden Halebe kamyonla nak- k 
da kntmru:• fikrini Mo.r~nn:: hi~ttirmek başka birşey hatırlamıyorum. Polis hafi- Küçük bir otelde hasta ve sinirli ola- ledUecek eşyaların her tonundan alına- alem muhitine iade etmek lazım. Anca 
için evvela Fred Corcıyı dıger bır odaya yesinin Sandresin tabancası ile vurulduğu ralc bütün gün Fredin gelmesini bekle- cak ücreti tayin eylemiştir. Hat.ta nak- b l h d b l 
götürdü. Sonra Fredle Sandrea gelerek Sandresin tabancasının ftltuklulc yaptı- dim. Şimdi ben onun evleneceği bir karısı liyat i,şleri için Halep ve Llzkiye tüccar- U şart a ra at e e İ irim.• 
beniC orcinin bulunduğu odaya götürdü- ğından belli oluyordu. Fred polis hafi- değil ancak bir şeriki cürmü idim. tarından mürekkep bir nakliye anonim Langle merak ve endişe ile sordu: şuyordu. IJ•tll-
ler. Şimdi ben guya bu randevu evinde yesinin tabancasını Sandrea için istedi. Fakat o gelmiyordu. şirketinin tesisi de düşünülmüştür. - Ne var> .. Ne oluyor An> ı Nihayet Langlenin çadırına yş f:lsJ 
bir kız gibi kullanılacağım ve bu suretle Hafiye sıkı bir surette bağlanmıştı. Fred Ne yapmalı idim~ Bu havadisi veren Lö kurye dö Siri - Kabile reisi Beni Ekrem benimle Mühendisin bir hasır üzerinde ve glit' 
müşteriler şüphelenmeden içeri girebile- onun üzerine doğru eğilerek ceplerini Kimi görmeli idim> 1 ga7.et.esi ilaveten diyorki: evlenmek istiyor. Bu çok müthiş bir şey. Vingsin yanında uz.anmış olduğuıııl 
cckler •. • Eğer Fred ve diğerleri benim karıştırdı. Sonra bana dönerek: Babamı düşündüm. Otelden uzıı.k ol- Eğer Iskenderun Halepteki müşteri- Bıına her gün hediyeler yolluyor. Her dü.. ıJ· 
ile dışarı ~saydılar Morgan onları tek- - Haydi pardesünüzü giyin cidiyo- mıyan bir yerde, o ~a Nevyorkta bulu· ı lerini muhafaza clmeği anu ediyorsa• gün benim şerefime ziyafetler veriyor.. Gözleri önünde bir sis tabakııst 
rar içeri almıyabilirdi. Ve yine onlar d d " d D v • • D h al 1 d h f Is l h ık h ·· ı d · l ld Se d 1 d" ruz, e ı. nuyor u. ogru ona gıllım. a a ona 1 şimdiden H ep tüccar nrma a a ay- öy e ayata art ta ammu e emıyece- sı o u. n e e ı.. . ı~ıı 

eğer kabul yerini işgal etmiş olsaydılar Döşemenin Üzerinde birdenbire sen- başımdan geçenleri anlatmazdan evvel 1 dalı tekliflerde bulunmalıdır. ğim .• Buradan bir an evvel gitmek. kaç- Tam o sırada arkasından yeti~ış 0 

burada müdavim müşterilerin birisini deledim. Gönlüm bulanmış ve hastalan- o beni tel'in etmeğe ve başından atmağa --0-- ınak lazım .. Size güveniyorum .. Siz, be- babasının kolları arasına düştü. 11ıı• 
tongnya bastıramazlardı. Evet. bu plan mıştım. Yatak odasına doğru gittim ve çalıştı. Bir aşk yÜzünden ben bir fahi,e H nim hayatımda yegane... Dantröy, ara sıra hınçkırıklarııT aŞ~c:ır 
tamamiyle bana hakikati gösteriyordu, içeride kusmağa L-ş.ladım. Fred de be- fena hir kadın olmuştum. Babama: a Y Va 0 Birden sustu .• Yaşlı gözlerini mühcn· ğı kızının cansız gibi hareketsiz ,,'ll 

aşikardı. Fred müthiı bir hayduttu. Ve ni takip ediyordu. Derhal bir bardak cu - Pek ala babacığım. eğer beni din· Hae.lahkları ile disc dikti.. Az daha yanan dudaklım dunu çadınna götürdli. 
bu işi yapmak için kendisine şerik ola- getirerek ağzıma döktü. Hemen bu an- !emek istemezseniz hen de çekilir, ei- arasından şimdiye kadar sakladığı kalp - 6 - J:ttı' mUca ele filmi · ıı cak bir kızn ihtiyacı vardı. Belki o beni da tekrar zil çaldı. Fred bu sefer bana: derim, dedim. sırrı, aşkının itirafı çıkacaktı. Langle çndınna döndüğü ;z:aınıı 
Curonoviç köyündeki gece kulübünde - Kim olursa olsun Eva Morgamn Ve oradan çekilip gıttım. Sonra Frc-, Kırklareli 6 (Hususi) -Trakya umu- Mühendis genç kızı kollan arasında dini yerdeki hasırın üstüne atu .. 
gÖnnÜ!I olduğu zaman sevmiş olabilirdi. içeride olmadığını söyleyin! din annesinin evindeki telefon numarası 

1 

mi mü!et~liği bcldemızi çok sevindiren sıktı. Bu anda iki büyük ve kuvvetli his- F.:lsa Vingse: , bıY 
Ye belki ben hapishaneden tahliye edil- Dedi. Korktuğu anlaşılıyordu. Kuv- hatırıma geldi. Hemen oraya telefon et-: güzel bir iş yaptı. Koyuncu~uk ve hasta-, Bin tesiri altında idi. - Dantröy ile kızını muhakkıJ: r~ 
dikten sonra müşkil bir vaziyette kaldı- vei mnneviycmi kırmıyarak dediği gibi tim. Kadıncağız Fredin şehri terkederek hkl~.rı ve hayvan bakımı tıcaret .ve.~- - An ••• An ••• Dedi. Hayatım pa- radan uzaklaştırmalı .. Dedi. Ben;~ 
ğım zaman benden hoşlanabilirdi. Onun yaptım. Kapıdaki bir adam idi. Sonra 1 gittiğini söyledi. Ve kendisi ile ertesi gü- nayıı hakkında doldurulmuş seslı filım 1 hasına da olsa seni Beni Ek.remin elin- Anı bir daha görmek istemiyorıtıll· d,İ' 
düşünceleri ne olursa olsun beni böyle onun polis hafiyesi Kosta olduğunu öğ- nü muayyen bir yerde buluşmak İçin 

1 

şehrimize ~t.irilerek mekteplilere vel, den kurtaracağım .• Seni onunla evlen- onu burada, benim olduğum )'eıd·~rı:ııek 
işlerde kullanmak için istemişti. Ben de rendim. O sormnğa başladı: beklemem hakkında talimat vererek ay-, halka gösterilmiştir. Parasız olarak gös- miş görmektense onu kendi elimle öldür- mi bir tehlike ve tehdit altındıı go 

onlar arnaında bir gerir eayJabilirdim.Bu Eva MorgaA içerde midir> nldı. Dediği gibi yaptım. Randevuda ona 1 t:rilen. bu filimlerde bilh~ Me:ino~ 1 meği tercih ederim.. te arzu etmiyorum. uzJll' 
korkunç hakikate inandıkça herşey göz- - Hayır.. değil. F redin kardeşine tesadüf ettim .•. , cınsler~ ve h8:'5Lalık.18:1'la m~ca<lele. ı.şlerı Dışarıdnn ayak sesleri geldi. Elsa Vings, mühendisin yanınıı 
(erimin önünde kapkara görünüyordu.. - Onu bekliyeceğim.. O da beni Fredin Bruklayndaki ablası-j ve eskı tedavı tarzı ıle yenı tedavı ara- - Ben gidiyorum An .•• Yine gele- dı.. de 0ır 
Parlak maceralar ve heyecan! r için ümit O bunu söyliyerek kapıyı o kadar şid- nın evine götürdü. Yolda giderken ba- sında mukaye~lcri ve Pendik bakteri- ceğim... . - Beni Ekrcme söyliyeyiın . 
beslerken böyle girdaplar içerisine mi I det le açtı ki ben kendimi karşı duvar- na saçlarımı boyarsam daha iyi olacağını I yolojihancsi Hiboratuvarlarının aşı is- - Fakat.·· Burada... Bizimle bera- lnrı biran evvel Agadese gö.ndenııo·~0r• 
düşecektim) Bu tüyler ürpertici macera- da yerde her tarafım ezilmiş buldum. söylüyordu. iki hafta müddetle ablası- tihzaratını canlı bir surette gôst.crmiş- her oturmıyacak mısmız > - Teklifini reddedece(;inden 
lnrın sonu ne olacaktı> Nefesimi tuttuğum zaman ani bir korku nın evinde kaldım. Saçlarımı kırmızıya tir... - Hayır ... Kabilenin ortasında ayrı kuyo;um. 13~ 

Burada her tarafımdan tuzağa dü§Ü• ve dehşet içerisinde kaldım. Dışarı kaç- hoyadım ve mümkün olduğu kadnr soka --o- bir çadırım var .. Kabile reisinin şüphesini - Ben de öyle sanıyorum ıııtıl"' 
riilmüş bir kimsenin kanına ginni~ bulu- mağa bn§ladım. Merdivenlerden aşağıya ğa çıkmamnğa gayret ettim. o zamanlar Trakya da üzerime çekmemek için orada kalmağt teşebbüs edeyim.. . d~ 

d d Abl h d E w •• •• k .. ı.ertO 
nuyordum. Bu siyah gecenin arkasından oğru ayağımı atarken bir takım taban- bende hasta konuşu~ıu vnr ı. ası ne- terci e iyorum. - .ger Dantroyun ı:z:ı u .. 1 dııti" 
düzeltilemiyecek ve üzerinde ısrar edile- ca sesleri kulağımda vızlıyordu... niz var diye sorduğu zaman gebe oldu- Ruam savaşı Çadırdan çıktı. emellerinden vazgeçmezse onu 

0 

miyecek bir hücumun iııareti görünüyor- Kafamı o tarafa doğru çevirdim. Ve ğumu söyledim. Hemen annesini çağır- Edime 6 (Hususi) _ Her sene oldu-, Dışarıda Dantröye rastgeldi. l liçhir rüm.. ı.ıJ~l~ 
du. Bana ne olmuştu? derhal o menhus tabancanın parıltısı göz- dı. Annesi de çok hiddetli bir vaziyette ğu gibi bu sene de Ruam savaşına baş- şey söylemeden yoluna devam etti. Elsa Vings sıçrayarak yerinden ~1 

Fredin yüksele: 6Caİ beni act düşünce- lerimi kamaştırdı. geldi ve bana elli dolar vererek hemen landı. Dantröy çadıra girdiği zaman kızını Demek Ann'ı hala seviyorııuo 
!erimden nyınverdi. .• Fred bir anda koluma girmiıı merdi- bu şehirden uzaklaşmamı söyledi. Geçen 936/937 senesinde wnwni ola- büyük bir sevinç içinde gördü. Ilirşey bilmiyorum.. 1'iV 

- Zil çaldığı zaman hemen kapıya vcnleri hızla atlıyarak a~ğıya doğru ini- Evden bir serseri gibi atıldım. Filadel- rak yapılan Jıuam savaşı çok iyi bir şe- - Sana La.nele ne dedi> Diye sordu. - Anladım .. Ne olur a olıı~n ~;ıı ,r 
giclecusiniz.. yorduk. Eva Morgan arkamızdan geli- fiyaya gitmeğe mecbur oldum. Ve ora- kilde nelioclenmiştir. Bu sava§ netice- - Kaçmamıza yardım edeceğini ve mi buradan uzaklaştırmak bcnırı\ 1 

Citmeğe mecbur olduğumu biliyor- yordu. ikinci katta yere yuvarlandım, fa-1 dıı Vindsor otelinde dört gün kaldım .. , isnde 822 yerde· 31414 hayvana Tablet Beni Ekreme karoı beni koruyacağını tık farzoldu. bu ~.J;f 
dum. Hep beraber misafir odasında otu- kat F red beni yerden kaldırarak yardım- ı Yalnızlık işkence idi. Tekrar Nevyorka 1 Mallein tatbik edilmiş 289 hayvanın giz- vndetti. - Evet.·· Öyle yııp. • • Onu O s'' 
rarak beklemeğe başladık. Eva Morsan la sokağa çıkarıverdi. Brodveye doğru dönerek tanıdığım bir kadını buldum. Bu li Ruamlı olduğu görülerek öldürülmüş - Hepsi bu kadar mı) muhitten medeni muhite yolla.•· ilı' 
ve Corci kanapede oturuyorlar. diğer giderek hemen bir arabaya atladık. Eva kadıncağlZ beni Şenk Tııdide vodvil şar- ve sahiplerine 9550 lirn tazminat veril- - Evet. .. Başka şey de mi söyliye- man ıırtık onu hiç düşünmem .. 

sıııııı 

kalan bizler iakemlelerde oturuyorduk. kayboldu. kılan evinde bana bir iş buldu. Geçen miştir. cektn tiyacı olmadığını bilirim. . gôre'" 
Eva Morgan titriyordu. Fred ona hi- Fred arabacıya ismini zikrettiği IJir hayatımın mecmuuna bir de vodvil ııar- - - Korkak... Sana itiraftan çekin- - Yann gidip Beni Ekreını 

taben: semte çekmesini emretti. kıcılığı ilnve edilirse ne olurdu} Kira ı ık v mi§ ... Korkmuş... gım.. ile r~ 
_Biraz asabi görünüyorsunuz. dedi. Oraya geldikten sonra diğer başka bir Hayatta kendisine sırtımı dayııyaca- e - Baba ..• Ne söylüyorsun> Neden Ertesi günü Elsa Vings. kıtb ~~ 
_ Hayır rahatsızım da ondan.. araba ile Santralparka doğru gitmeğe ğım kimsem yoktu. Bir serseri idim. Haf- çekinmiş> Neyi itiraftan korkmuş} Beni Ekremi görmeğe giderken uı~diı' 
Saat onda zil çaldL Kapıyı açtım, ka- başladıl. Evvela Brodveyde 5 2 nci so- tada · yirmi dolar alıyordum... Bu- af a 0) y 0 r - Onun !!ana söylemediğini, söyle- bir adamın, yabancı bir adarntıı ge -

pının iç tarafında bir yanda Fred saklı kakta indil. Orada Fred bana apartıma- 1 rada bulunalı iki hafta olmu~tu. Bir pa- Gazi Bulvarı veya civarında 3 mcl:ten çcld:ıdiğini sana hen söy!iyeyim. ni gördü. _ JellbJ 
idı. iki uı,; edam içeri girdi. Onlar da ıe- na gidip hazırfarunamı ve kendisini b"k- : zar akıamı son perdeden sonra birden- . 4 odalı kiralık bir ev aranmakta-11..an~de •n ı ık bi7im dostumu.c değildir.. Nöbetçiler esasen birltaç gun ~te J" 
rir. l.aydut takımından insanlara benzi- lememi söyledi. Saat 7 idi. Çok hasta bire hastalandım ve hemen otelde. diğer: dır. 1 Çöldrn hıJ"İ .,ı p buraya getiren Elsa 1'abileyc böyle bir adamın gelın 
yorlardı. Sonra birkaç tane daha bun- 1 olduğumu hissediyordum. 

1 
kızlann da bulunduğu odama girdim~ Yeni Asır f,'" 7 etesinde Kema.I Virıı.ı• ıı• . ,. lik vldu. Buraya onunla duğunu haber venniolerdi. • J' 

lan tak.ip etti. Bunlann da girenler gibi 1 Biz Fredle beraber kııçtıkta.n sonra Ve dut salonunda bayılıverdim, çünku leddin Sükri:ye mürccaatleri. bercıı.,..., grdrfı Unun çadırında oturuyor. Gittikçe ,Yak.latan bu adanı t~v"' 
haydut ve şerir olduk.lan belli ... Sonra acııba Morganın dairesinde nder olmuo- ornda çocuk düşürmüştüm!... S. 4 l _ 5 'ı V .. biı l ..... ı:ıdıı k3bile reisinin en menfur lccek bir yakınlığa gelince E),ıt ~: 
bunlann arka ınd&.n birkaç tane daha .•• 

1

1 
tu) Polis hafiyesi Kosta muhakkak vu- Birkaç kız gelip beni orada bulınuş• ~ . . . . v,- k .. rkıırıç projelerinin tehdidi altında onu tanıdL Dehget içinde ınınlb" J4,&İ 

Ş:-ndi misafir odasında hepsi de ta- rularak ölmüştü. Ve hem de beni tehdit lar ve yataiıma yatırarak doktor çağır· j v~mı ıçerken ıçcrı ı:ıren ıki adam lmden- kıvranırken o orada keyif ve zevk için- - Skarfl... Benim burada. oSte" 
b:ın~lı dokuz haydut bulunuyordu. Tek-1 ede_n o parıldayan. ta.~a~~a~~n on kurşu- 1 mışlardı: Binız iyileştikten. sonra Nev-1 bıre ~~~ama do,lıu yakla~tılar. Onlar-

1 
de yaşıy~r .. ~ızım .. ~ngle bizi terketti. kabilesi içinde olduğumu nereden 

rar zıl çalı.. Bu sefer gelen tek bir kişi nu ıle .. Joıef Corcı dor<luııcu kattan aşa-I yorktııkı kadın dostuma hır telgraf çek- dan bırı · 1 l...Rngle bıze ıhanet etti. mit)... / 
idi. O.nu ancak kapının aralığından gö- I ğıya odanı~ camlarını kıra.rak atlnın'.şu. 1 tiler. O da ço~ şefkatli bir sevgi ve hi~- - .N~sılsınız hal:nlım Mıır~onya~ . ~n bu sözleri büyük bir dehtet içinde - B~~ 
rebildım. jSandres mucadelede kendı tabancasıyle 

1 
le gelerek bcnı tekrar Nevyorka alıp 8'0 - lsnumın Mrırkoııv ... olınadıgını ıoyle- 1 dınlıyordu. ~~~~~i;~;i~ğ;aiiiiiiiiiiiiiiİİİİi:'~ 

- Eva Morgan içerde midir) Diye vurulmuştu. Sandrea ve Corci her ikisi türdü. iyileşinceye kadar hep onunla be-ı mek İstedim. hıkaı fa} dasızdı. Onlar po- - Hayır .•. r !ayır ..• Bu olamaz.. Bu- M hk 1 (le 
)ordu. ilk dönüşte çok mühlik idiler. bu sebep- raber kaldım. Bir gece iyileştikten sonra lis hafiyesi idiler Ocnı E.vıı ~.forsanın "e nun imkanı yoL 3 eme er 

l 
- Evet( ten Kostanın katili olmak üzere muhake- 19 uncu caddede dostlarımı ziyarete 

1 
0 gece polı" 

1 
, . ı k 1 bı" kuç Diye bağırdı. Mani olmak iııteyen ba- tLZ.a'."XY,;V,""//.z.z.zz7.77.:j 

. s ıııa . ınuıt ıı .)J a an.ln r ~ fl l k 
Adam~ etrafa hayretle bak.arak: me huzuruna Uk çıkacak onlardL Saat I gittim. Eve dönerken yolda birdenbıre ı .· . . ·n . " d T basını iterek çadırın 1'.apısından fırladı. lTSlZ l 

l • , . . •V• • MŞının tarı enıı~ g:or t: tanımışlar ı. ev~ 
ı - Ikn polis hafiyesiyim. bırde Fred kardcoı ile beraber geldi. He-

1 
rahatsızlık hıssettıııımden hemen cıvar- , 'f •d"l . ,,. . d" - An .•. An ... Nereye gidiyorsun) f' 

1 • • b 1 b" 1 k • L b" f" 1'1 C I mlŞlJllı . .:"i\IH ~ı:CCOln ytıflml I 1. G s,. bit 1 a •' Dedi. Fred trl:nncaaının namlusunu men odada ötelerıru berilerini aldıktan da u unan ır o antaya uırere~ ır ın· ı enç kız çadırdan çoktan çılr.mış. yer- c:. O mayınc 
J""1amm lr.afııaına doğru uzatarak cBu ka-

1 
sonra beni 14 üncü sok.&.kta cOn~on Ho:ı- 1 

can kahve içmek istedim. Oturmuş kah- - B'T: rZOt - !ilerin çadırları ara~ında çılgın gibi ko- • best hıra klldl b~ 
ı ::z;;;;;zqzzzyzzzzz;n.z~~.L.Z~~mz=.ı=:zu;' mazaam benim için pençereden dışarıya 

1 
ürktüm. Benim }er.nıc!e olunuz. ne ya- yıpratmıştı. Yatından fozla görünürdü. Dün sulh ceza mahkemcleı:j,p,iıl ~ 

K S ı bir ıeyahat yapmak mukadder ... Anla-

1 

pa~~ınız .. F~kaı ~~ı.dı lizüntüm 0 kadıır Kırmızı sakalı vardı.. duğu mahalde; bir Cirar hd~ ~ 

ırmızı - aka ı ı dınız ya>... degıl. . . Celırı.. ..ı.-.-: r çıkalım ... Ye.I nı tur. Titrek Mehmet adında f"Yı.t>' 
- Haydi bakalım .•. Mart ma~··· Her· 1 mek yeyelinı .. ~'"'" dc ü.ı:üntünüz ça-J Rene Vinyonun genç lm:ı oyalamak koyun çalmaktan suçlu ot.aral' ~ 

,_ · b d il · 1
• • b k h d f mış ve sorgusu yapılmalc ~ Jii:m "'es yerıne en e topumuzun ç CJJı ~a-

1 
u geçer.. usuııun a sar ettiği bütün gayretlere ;/. 

1 R • hana getiri1 ~;,, bulunuyordu-

A D A M 1 

ğıt ve masa başına... - ene.·· 0.'llrıtıım ytılnız bu cihet- rağmen yemeği de • ..ı bir teessür havası ~ ~ ~ 
• Arkadaşlan gülerek yerlerine döndü-

1 

ten de~il . .. D .ıu1o :. .. ı:ı gorrrıek istediği- 1
içinde yediler. Titrek Me~et, nezaretb.ıll~~ 

ZABITA ROMANl 

ler. ~ı ~~~lerni~tını Akıscı 111 ayrılıp ta eve'. Bianka hep babasını düşünüyor ve ~ıya.nk.,. korıdorda sırasJDl uf tff ~ 
1 . Rene Vin:~n ~~ ı ... ~ının baoına iteç· ı gırdıgım .ı:anrnrı I>• .lJ.:1111 evde bulama-

1 
lokmalar boğazına takılıyordu. 1 hırden ~'.re ~~dan kay~~.vli ~'.J. 

a.A::cr..a:zr-.czx.LZJ.I 1 tı •• ~1akalcaını bıtı~dı. .. . dırıı .. 8ubıı'.ıı 'V ·-· t. ... eç kalıııa:ı.dı. v~ Re•ıe de odas'.nda. yata~ında ~~Ü bu- ı keme ~ubaşırı Tllrek M~ ~ .ı 
~ır an evv~I ~vıne doıunek aon vazı- 1 h~yau buy.~k ı,., ıııtıza•rı ıç'.'.ıde cc:çer<l_ı. tunaı. l\da~I~ Bıankanın tarıf ettıgi ba-

1 
cı uıman, meydanda O~ ~ 

yeti anlamak ıatıyordu. Dun ıae huıu11 ..:L<-r c • c donmedL Ha- basının ~kalı arasında garip bir yak.ın- mıştır. ~ ~ -S-

Genç kız telaşlı idi 
Babası ilk defa olarak o gece eve gelmemişti. 
Merak ediyordu. Başına bir felaket ge!miş 

olmasından korkuyordu. Acaba .. 

Gaz.cteden çı.karken Bianka ile kar~ı- la da nıeydu .• Jı. yuk... Merak cdiyo- !ık buluyor. osnra kendi kendine: Bütün han ve halalar ~ ~ 
laıtı. rum .. Korkuv...ırum. ' _ Hayır ... Hayır... Böyle düşün- met bulwunamlJ, fakat ı.abı il1P1" ~j 

- B~~ka. se~ bu~ada ... Docrus~ ba- Bu habeı "rtL• , .. ,·ının bütün vücudun- mek . deliliktir. Neden o olsun> tertibat sayesinde, b.cmell 1 ~ 
na çok ıyı hır ıurprız yaptın .• Senı bu- da •oğuk bır "'eıc.vcııo , fulaııtırdı. 1 Dıyordu. Sunra düıünceaine daha tır. . ~ 411 ... ~ 
raya bu vakit hangi ~el rüzgar attı. - Merak l'lııor.. Dedi. bır ıukadaı mant~İ bir seyir verdi. Zabıta bu fırar ha ~ f"1"" 1 

- Mııale5ef &'ÜZel rüzgar de~il. kötü evinde ~co, k •. duu~. ıMSbnlılcım~ıu. EILet-ı - Peki ama ... Neden batlc:uı olaca- ed rek ~e~edi ~ahk ~: l 
bir rüzgar Rene.•. le ıeliı. ğın11 o olmUJn.. Dedi. tır. HWmm sualıne karf1 ~ ~ 

- Ne var? Ne oldu) . ' -: • . R.en~ ... ~u b>thnrnııı tabintini bil- Maamafih fiipheleriui ıeııç kıza aç- .. -.~.koyun çalınadJı.P- ~ f 
- n I ,,.l. ' ·kenden pnlı;ı)-T ~de• 1 medıll;lnl'l IÇJn i fi\[,.. •nvlÜvorıtUl\IJZ. 0 Jni'ktan sakındt. dUğUm 1Ç1D korkuda.o Jtaçtııı't~tl 

rek benı U.) lceldırdıla.ı. B.ııın bir kendi evmdt-n ı. • ... ,ıf" lwlmıız .. Ken- f _ Eğer bobam bu ~keam da eve gel- Filhakika esas dosyası ~~b~ .J 
Rene Vinyo, patronunun böyle sınirli kim Acaba) Kım öldürrni.ı .. ? N f 1 - - il D h d d ' • d 1 k h --•·lnnnı - ~ ., Mı o m~f jsuru sua er .... ,~ .. ı<>•. ün gece en en ı vı.uı~"ln •'" ' · •.., v.ıı.ıl:ıa yotnıaz .... ıneuc: polise haber vf"rece:ğİın. f!:ier man, oyun ırsız.uı;- fıJli 

tôz!erine alışıktı. ,bu aş) Sen lu .. ;ta döudürı.. N t 1 · • d"" d··-·· - c:·· • ..ı •• 1 d 1 f .;ı __ bu 1•\ıJ~~ ereye i 1 ~ I ayrı ıp ta evınız.e on ıı~unuz .ı:ıunıuı • O)'ıf"n ru "" •· • .- ı • filan aliike~ı anı ıııra böyle ~elmedıği olSCtydı uzulnıez.- a Rm r tara lDUitU ~ 
AJdınt etmeden "e o sozler~ fena bir mı tın> Polıs ""' dıv'>r) d d -ı ·· b" J b 1 ı >' J 1 M h ld ,. dair f o anız a o muş ır a 4J~ u ıaıu;ı .. urıı..:.1 .• \'C~ ~""' .,, ı • • u• .. ,, okunınğa vc:r· dim. Fakaı hiç viıki değil.. ı e met o u._una ua--: _..1.b 

mi.nıo vermeden odadan çıktı. T 11.hrır Jıa- ı Bu bu auru •u.Ulc:un kartııında kul.ın 

1 
_ Evt"I .. Doğru... 1 u .ı, l.ıı ,ı ı11 ~ ,.,, J.., ::şrııı dt" lrnıııın _ Chhanı;u uıınnııuııı, olmıtklığım" fı7.,nıM: Mehmediıı y~ ~ 1 

lonunııı gırdi. 1 Vıuyon: - Nt" "1Üthıt ,ey... Bunu duyuı.<"8 İı,;ın •.. Ae< ı.,. J-•••' "" h ı.,.., vcr..cm nu> oımdı çok u7.tiliiyorum 1 lıç dr~ıl ... ıuıs mı~ır . _-.fiO ,...,...~ 
Arkad• .. •lan onu ~örGr o>Örmez hemen - Çocuklar .•. Ded S d ' 1 • L L L Ç lı. - ··1J· r. _ _ R H lb L Titr L ··~~ / ....., • 1 ıın ı >enı ra- ÇOIL ıı;orıı;tunı. o u..ı:u ııın ı:.aaııen ,.,_ - ıuı:ı t :1,., h ı..ı vr.luu. . Au 'k rıuılı tıuınuıurıd11 bıı ytudunurı dokutour• a ı.ı ... ı. 1 e• l/JU ~ 

-··•fuuıdau lırlıtyar- 1
· -tıMfını -~. dı· hat L r11k d~ c • - L 1 L L ~ .•--'"' .1 - IUL ~ - - 01 ın " V"L•m• Ç:rp13tırııvııu r.ı:o:ı zı ıcoııııe11. •• . :>ızın e llOnu111ıın,. ı:ı<twnı· şam •e)a yauıı. •. U.ıl>.ııı.u u.....J :>u du. l\cabn bu fuıo~rah lıl:ın ,,., u111 h.ıcı vt-rrlt~ d~ ...... ~ .,-J'f' 
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