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25 komünist yakalandı 
Bükret 23 (Hususi) - Komünistlik 

propagandası yapmak cürmiyle yirmi 
bet kiti tevkif olunmuttur. Bu tevkifat 
burada heyecan uyandırmı!tır. 

....-==--F-lATl ( 5 ) KURUŞTUR Cümlıuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, •ııbahlan çıkar •iyll!İ gazetedir YENi ASIR Matbaasında basılmlflır 

Karadenizde korkunç bir facia 
"Hisar,, vapuru 
Şile önünde on 

kayalara çarparak B. Cemil Mardam 
dakika içinde battı 

. Kaptan_ ve 24 tayfa boğuldu yalnız bir kişi kurtuldu 
lzmir. FIRTINA DEVAM EDiYOR 
adliyesi 
Ve vekilin 
vaadi~. 1 

- V k"I 1 1 . . . .. I e a et er, zmırın ımnrı uze-
• rinde tesir yapabilecek olan hareket- 1 

!eri büyük alaka ile takip ediyorlar. 1 

"-h . . . k k . 1 ~ rımızı, ya ın ~ar ın en cazıp, en 

"METE,, den haber 
yok. TAYYAR ka
raya vurdu. Istanbul 
limanında üc motör • 
battı. Rumeli feneri-
nin sis düdüğ·ü kulesi 
yıkıldı. 

Karade,niz 
7 sc·nedeııberi hu ka
dar kuduı·marn1şt1 
Is tan bul, 23 (Yeni Asır) - Diin Is· 

, -
• 

Türkiye ile aramızda 
ihtilaf kalmadı diyor 

Suriye başvekili Ankaradan ayrılmadan 
evvel büyük Şef tarafından kabul edildi 

lslanhul, 23 (Yeni Atır)
Suriye batvekili B. Cemil 
Mardam Ankaradan ayrılır. 

ken c Türkiye ile Suriye ara
OJnda bütün meseleleri iki 
kerde, millete yalatır bir zih • 
niyetle hallelliğimizi, mÜ§kÜ· 
lalın tamamen bertaraf edil-
diğini oöylemeği zevkli bir va· 
zile bilirim.» dedi. 

Suriye hatvekili İsluyonda 
Ankaraya yakında tekrar ıe
leceiini de ıöylemittir. 

Adana, 23 (Hususi) 
Suriye baıvckili B. Cemil Mar-
dam T oros ek.spreaiyle bu-

radan geçmiştir. 

ANKARADAN AYRILMA· 
DAN EVVEL 

Ankara, 22 (AA) 
Atatürk Ankarada tehir lo· 
kantasında davetli olarak bu-

ı::üzel bir merkezi haline koymak 
için kendilerine düşen yardımları 
oirgemiyorlar. Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz, Ankarada vekillerle le· 
maslarında bu intibaı kuvvetlendi
ren vaadlar almıştır. Sıhhiye ve Ma
arif vekillerinin vaadları yanında ad
liye vekilimizin vaadları da kıymet-
ı 'd" z· 1 . . beli' ba 1 'k" 'h . tanbulda sayısız tahribat yapan çok ıid-ı ır. ıra zmırın ı ş ı ı ı ı tı- d 

1
. f A k ha .. 

1 
' lunurken bundan malumatlar 
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Ka~deniz 1olan barıcıye vekılı, dahilıye 
1 

· · dl' b' d m11. uzere, ager utmı ıe ır emnız e . "' . . . . . . zrnırın 11e a ıye ınası, 11e e ce-
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f uh 
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• . ba I b" <:ıp olmuı ve telgraf batlıın da hozulmuş-l ıutturamıyarak kayalara çarptı. On da· muvaffak olmuttur. Facıa hakkında ıım- SO~NU U Ü 

çe resını ya ncı nazar ara tanıta ı- . . . • • .. • - Ç NCU' 

1 k h ıd d 
••Jd" - ıttır. Lunand- ve K..,,demz<!e olan ka- kil.ada hattı. Vapurun suvıını;. lbrahim lan ...,,lemekıed .. : 

SAHiFEDE -

ece a e egı ır. 1 ı k' • 1ki d Adı . b" b .. k"' h ı·ı >.a ar pek korkunçtur. kaplan d3 dahil olduğu halde 24 qı - ' arkad"fmmı gözümün önün e 
ıye ınaaının, ugun u a ı e, Kalk . . . .. . d d ··~·u 

d 1 t fk
- . . I d h a..-an :tadelenn 4500 tonluk Hısar 

1 
boğuldu. Bu mülhit denız facıuından gemi en dalııalar tarahn an •ÜrÜıuene-

" a e me uresını can an ıran ma - '"il k 1 . .. .. • ed SONU "Ç"NC" SAHIFEDE 
k 1 

. . . h be . d b' k vapuru ., e}"e ya ın rva deresı onunde yqane aağ kalan Rizelı tayfa Seyf - - v v v -
eme crımızın ey tın en ır ıs- s 

~~~: ::~~~~:;!~: 88:~~mo~;.u~uyn~ su·· t f abrı· kas--. : ...................................... .. 
zamanda bu bina ihtiyaca cevap ver- yeni anketimiz 
miyor.Mahkemelerin bir kısmı«Bah
çeli Handa> vazife görüyorlar.cBah
çeli Han> ın pejmürdeliği göz önüne 
getiriline, iftihar edilecek varlıklar 
olan hakimlerimizin ne kadar güç 
prılar içinde çalıştıkları kolaylıkla 
anla§ılır. Adliye vekilimiz, her kes
ten evvel bu vaziyeti biliyorlar.Bun
dan en büyük teessürü yine kendile
rinin duydukları şüphesizdir. 

Ceza evine gelince, bu ortaçağ 
binası şehrin güzelliğine bir nakisa 
teskil edecek haldedir. 

Türkiyede adalet her şeyin fev
kinde yer almıştır.iyi hakimleri olan, 
medeni bir milletin ihtiyaçlarına en 
uygun düşen mütekamil kanunlarla 
işliyen adliye cihazı kudret ve hey
betinin birer abidesi gibi yükselen 
konforlu binalarda çalışmağa çok-1 
tan beri hak kazanmıştır. 

Adliye vekaletinin bu hususa aza
mi ehemmiyet verdiğini biliriz. An
kara • lstanbul - lzmir gibi büyük 
şehirlerimizde adliye binaları sembo
lik bir azamet taşıyacaklardır. Ceza 
evlerinde daha şimdiden dünyaya 
Örnek olan iyi adımlar atılmıştır. 

Adliye vekilimiz, belediye reisi-
• mize yeni adliye sarayı ile yeni ceza 

evini Kültürparkın arkasında tahsis 
1 

edilecek yerlerde yaptırmağa karar 
verdiğini bildirmiştir. Bu karardan 
bütün lzmirliler sevinç ve iftihar 

• duymuşlardır. Bay Saracoğlu lzmi
rin iftihar ettiiii güzide bir varlıktır. 
Onun bu yeni jestinde kendisini ye· 
tistiren lzmire karsı fevkalade has
sasiyetinin bir nişanesini bulmak 
kabildir. 

lzmir, adliye vekilinin bu güzel 
vaadını tahakkuk ettirece~i günleri 
sabırsızlıkla beklivccektir. Bu suret
le hem adalet ma.kinasının daha ve
rimli çalrnmasına, hem de şehrimizin 

Binası ile 100 bin Türk 
lirasına mal olacaktır 

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

Bir Alman 
---·•---

Firması bütün te-
sisatı kendi 
ne almaya 
bulunuyor. 

ff • 

uzerı-

talip 

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

Belediyenin şehrimizde tesis e<l~ceği 
süt fabrikası için hazırlıklara devam 
edilmektedir. Belediye reisi Dr. B. Beh
çet Uz, Almany.:.da bulunduğu sırada • 
süt fabrikalarım gezerk~n bir tip üze
rindr durmuş ve bu fabrika · tesisatıru 
hazırlıyan firma ile temas ctn1işti. 

Dün bu firmanın Izmir süt fabrikası 
için hazırladığı plan ve krokiler beledi-

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Ege denizinde de 
Çok şiddetli fırtına var

d1r. Vapurlar gecikti 

ERKEK 
KADINI 

Anlar mı? 

KADIN 

• 

• 

İmarına büyük bir yardımda bulunu- Dağ!ar karlandı . 
lacağı kanaatini besliyoruz. Her şey- Üç günden beri Karada ve denizde 3, akşama doğru beşli. Öğleden sonra 
den evvel bugünkü ceza evi binası-. >iddetli fırtına hüküm sürmektedir. ruzg5r şiddetini arttırdığı için soğuğun 
nın ortadan kaldırılmaşı şehrimizi Şiddetli soğuklar başlamıştır. Ege mın- şiddeti daha fazla kuvvetle hi>:sedilıniş
bir lekeden kurtaracaktır. Ve •ehrin takasının muhtelif yerlerine yağmur ha- tir. 

.Erkek için bir~ 
ı "" 

ll'ıerkezinde yaslnnan bu iptid~i bi- linde kar düşlüğü haber verilmektedir. Denizde fırtına devam etmektedir .... 
nanın enkazı üzerinde Milli Kütüp- Manisa dağlariyle Bo7.dağa iki giinden Evvelki akşam saat 16.30 da limanımı
hane ·ile memleket hastanesini ku- beri fazlaca kar düşmüştür. za gelmesi mukarrer bulunan Konya 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE - Dün Izınirde suhunet derecesi, sabah vapuru ancak dün sabah saat onda ge-
ŞEVKET BiLGiN saat dokuzda sıfırın üstünde 1. öileyin -::- SONU BJ;.SINCI SAf!~J; :- _ 

:muamma mıdırr= 
Yeni başladığımız bu aii

rükleyici anketi ikinci ıahife· 
mizde takip ediniz. 

Viliyet bütçesi 
Köyve köylü işlerine 

veriliyor . büyük •• o nem 
Besi çiftliği son safhadadır 

Damızlıklar 
Vilayetin 938 senesi bütçesi ve faali- yet verilmiştir. Veteriner direktörlüğa 

yet planı hazırlanırken, ziraat ve Vete- bUtçesi, 28918 lira olarak tesblt edihnlf 
riner işlerine azami ehemmiyet veril- ve tetkik için vilayet daiıni encümen!· 
mekledir. Köy ve köylü işlerinin ve kö- ne havale edilmi.şt.ir. ' 
yün en büyük gelir kaynaklarından biri Hayvan ıslfilıı işlerine verilen ehem. 
olan hayvan bakımından salim bir şe- miyeıle mütenasip olarak, aygırlann 
kilde kontrolü için Veteriner (Baytar!) muha!az.a ve teksirleri için aygır depo. 
ve ziraat işlerine azami surette ehemmi- _ SONU iKiNCi SAHiFEDE -

ROMANYADA 
Siyasi vaziyet karışık 
intihabatın 

Hükümetin beklediği 
neticeyi vermediği 
söylenmektedir. 
Paris, 23 (ö.R) - Bükreşten bildi· 

rlldiğine göre siya<! vaziyet her zaman
dan daha karışık görünmektedir. Inti· 
habat hüküınelin ümit etliği neticeyi 
vermemiştir. Şimdiye kadar iş başında 
olan Rumen hilkUmetl hangisi olursa 
olsun intihabatta mutlak ekseriyet te
minine dalına muvaffak olmuştu. Hal
buki bu defa hilküınetln başındaki li
beral partisi ancak 105 - 110 mebus ka· 
- SONU tl'Ç'ONCU SAlilFEDE - Romanııa ooıvekilı B. Tatareıko 
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~ERKEK, KADINI ANLAR MI? 
• 
i 

ERKEK İCİN • KADIN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 Yeni Anketimiz ; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Muamma mıdır? -

Yeni ~ladığı

mız bu anketimi
~• cevap olarak 
~ayın bir bayan di
yor kl: 

Erkeğin birbirin
den ayn üç phsl
yeU vardır. Ve bu 
iddiasını izah edi
yor. 

Erkekler kadın

ları anlamadıkları 

kadar kadınlar da 
erkeler! anlamazlar 
nı • 

«Erkeklerle kadınlar arasında menfaatsiz b<r arkadatlık
0 

kabil 
midir?• mevzuu üzerindeki anketimiz<n büyük alaka uyandırdı
ğını gördük. Bugün bu anketi yaparken ondan daha az cazip ol
mıyan bir yenisine b~lıyoruz. Sualimiz fUdur: 

- Erkek kadını anlar mı? 
lıterıeniz ıuaU çevirebilirsiniz: 
- Kadın erkeği anlar mı? 
Ortaya atbğımız ıual muasır insanlığın en mühim mevzuudur. 

Yabancı anketciler bu mevzu etrafında bir çok etüdler yapmı.
lar ve YazmJflardır. Fakat her muhit, sosyal bir mevzuu kendi 
mizacına ıröre tahlil eder. Okurlarımızdan sualimize cevap ver
melerini iıtiyonız. Bize gelecek cevaplarla birlikte maruf garp 
muharrirlerinin de neltt düfÜndüklerini yazacağız. Bu bakımdan 
anketin daha enteresan bir ,ekil alacağını, birblrinden ayrı il:i 
alem arasında dütünce farklarını görmek ve mukayese etmek ka
bil olacağıni zannediyoruz. Kadın rubu hakikaten nüfuz edilme
si imki.naız olan bir muamma mıdır? Bunu böyle telakki eden 
erkekler pek çoktur. 

Bu ıözün ıık ıık tekrar edildiğini duyarız: 
- Kadın mı? O anlatılmaz bir mahluktur. 
Halbuki kadınlar da anlatılmadıklarmdan, erkeklerin kadın 

ruhuna nüfuz edemeyi~lerinden tikayetçidirler. 
Cemiyet hayatında görülen bir çok geçimsizliklerin, yıkılan 

birçok yuYaların, hatta birçok faciaların hep bu kar,ılıklı anla
Jlflızlıktan doiduğuna fÜphe edilemez. Şu halde kadın ruhunu 
anlamak koskoca bir sosyal davanın düğümlerini çözmektir. 

Bu ıuali ilk defa olarak kendisine açtığımız sayın bir bayan 
bize fikrini fÖy\ece beyan etmittir: 

- Bir kere fUnu kabul ediniz ki erkek umumiyetle kadın ru
hanu anlamaz. Anlayanlar belki bulanabilir. Fakat bu bir fahe
•er kadar azdır. istisna kaidei umumil!e olarmyacağına göre ben 
erkeğin kadını anlamadığına, hcıttii anlamak i;in bir gcyret sarf et
mediğine kaniim. 

- Bana bir sebep gösterebilir misiniz? 
- Sebep erkek egoizmaıı .. Bundan daha kuvvetli sebep ara-

mağa lüzam yoktur sanırım. Bence her erk<!jin üç fahsiyeti var
dır. Bak_ınu: iki de demiyorum. Tam üç şahsiyet ..• Birbirine hiç 
benzemıyen üç yüz ... Bunları size izah edeyim: Birin::i yiiz; erke
ğin hakiki ,ahsiyetini aksettircnidir. lkinci11i; k<!ndi vicdonıncı 
karıı mevhum bir karaktere istinat ettirdiği şahsiyettir. Vçüncü
s~ de.her kadına _karfı b'lfka bafka görünmesine saik olan fah
sıyettır. Erkek daıma yuvasının, afhının hii.!,imi görünmek ister. 
Kuooetini, hatta otoritesini kadına kabul ettirmeğe çalıfır. itte 
o zaman kadını hiç anlamadığını gösterir. Zira kadın her feyden 
çok tıpkı, felkati, dostluğu, yumufaklığı takdir eder. Hulılla ken
dini anlayan bir erkeğe rcutgelrn kadın bafına anka husu konma~ 
gibi taliine fÜkretmelidir. Zira milyonlarla inıanlar,;. irisilme~ 
bir hayal sandıkları ~ye kavufmuftur.ıt · 

Görüyorsunuz ya erkeğin kadını biç anlamadığını iddia eden 
kadınlar da erkeği pek anlamıt görünmiyorlar. Sözü atze bırakı
yoruz sayın okurlanmız .•• 

':':~~---~~----~--!'---~~--------------------Madenciler I alikadar Fuar komitesinin ricası 
eden bir talimatname Fuar komitesi. 936 fuarına yardım ol
Buğday ile kömür de dahil olduğu mak üzere vilayet bütçesinden 25000 li

balde bUU:mwn madenlerimizin ihraçtan ra tahsisini meclisten rica etmiştir. 

YENi ASIR 

ŞEHiR HABERLERi 
lsvecte • 

lncirlerimiz 
edildi 

takdir 

Bu sene lıveçe gönderilen incirlerirni
zin, gerek nefaseti gerebe ambalajları· 
nın mükemmeliyeti ve bilhusa tanınmıo 

bir Türk firmasının bu hususta göster· 
diği itina şayanı takdir bulunmuştur. 

Beş spor kulübüne 

Birer kulüp binası inşası 
tetkik ediliyor 

ilk l< ulüp binası, Karşı yakada 8000 
lira sarfiyle yap1lacakt,r 
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iz mir 
:adliyesi 
Ve vekilin 
vaadları •.• 

-0---

• BAŞT ARAF! BIRtNct SAHtFEDE • 
caklıyan güzel bir park yaratmak 
kabil olacal<tır. Bay Saracoğlu, iz· 
miri her ziyaretinde bu iki manza· 
radan en büyük manevi zevki du· 
yacaktır. 

lzmir, Türkiyenin Akdenize açıl· 
ı tsveçtc incirlcrimize gösterilen rağbe
tin geçen senelere nisbetle arttığı, mem· 

nun· .tle haber alınmı,br. 

--=-- Mınıah bölge başkanlığı lzmirde 
tcıis edilen spor kulübünün bünycle-Kazanç vergisi rinl takviye etmek üzere birer spor aa

Ka7.anç verJisi ikinci taksitinin ödeme b"'sı ıneydana getirmiye karar vermiıti.. 

1 müddeti bu, ay sonunda bitecrğin:ien ve ilk spor sahası Kar~ıyakada yapılmakta 
taksitlerini rnüddeti içindt- bağlı oldukla- vt- Yamanlar kulübünün antrenman sa
rı maliye şub~lerine öden1iyenlerin vergi hast olarak kullanılmasına hasredilme.k
leri Ik.inci Kanun 938 den i•iharen ka- tedir. Bu ııpor sahası yakında ikmal edil

..,..,,,..... mış en büyük kapısıdır. Bu kapıdan 
giren yabancılar inkılapçı Türkiye· 
nin hakiki çehresini görebilmeli· 
dirler. Halkın refahını temin edecek 
olan bütün iş sahalarını dağınıklık· 
ta heba olan bütün enerjileri orga• 

zan~ vcrgL"i kanununun 77 inci mad".lcs.i mi:, olacaktır. 
hükmün' güre tahsili emval lqınununa ôğrendiiiimize göre bölge başkanlığı iz. 
t evfikan haciz yoluyla ve yüzde 10 ceza rnil kulüplerini eşaslı bir şekilde takviye 
ile tahsil cdileccğindı:!n ınükelleflerin ctn1lş olmak için antrenman sahalarının 

1 ikaz edılC'rek cezaya m.Jruz kaim:ımaları 

için alakadarlar tarafından maliye !ah
i sil şubelerine emir verilmiştir. 

yanında birer kulüp binasr inşasını düşün

mektedir. Bu suretle sporcuların ve ku
!üplerdeki. diğer mensupların arasında 

d.ıha sık.ı şekilde teşriki mesai edilebile-

• nize etmeğe çalışan bir memlekette 
şehirlerin, şehirciliğin durgun sular 
gibi müteaffin bir manzara arzetme· 
!erine artık müsaade edilemez. iz· 
mir bu imkansızlığı çoktanberi anla· 
mıştır. Onun için kendi imar ve kal· 
kınına hareketine karşı her sempatik 
alakayı şükranla karşılamaktadır 

FutboL ajanı B. Suat Yurdkorıı 

1 Maliye tahsil şubelerinin bu hususta dera.ayonu vasıtasiyle Türk spor kuru-

l lazımgelcn tertibatı alarak mükelleflere 
. daimi tebligatta bulundukları haber a

ce~i tahmin edilmektedir. 
Karşıyakada tesis edilecek kulüp bina· 

sı 6000 liraya mal olacaktır. Futbol fe· 

munun lzmirin bu te~bbüsüne yardımcı 
olması ve yardımda bulunması çok şa· 

' lınmıştır. 

)Londra oe Birmingam 

yanı arzudur. 

! fuarları 
f lngilterenin Londra ve Birmingham 
lıehirlerinde (lngiliz sanatlan 1938 fu-

1 ~rı) nın 2 1 ,ubat 19 38 de açdarak 4 
~ nıart 19 36 tarihine kadar devam ede~ 
1 ceği ve fuarı ziyaret etmek isteyenlere 

Köylü ve Halk 

' ' 1 meccani vize verileceği gibi. latanbul -
1 Londra • Birminghama gidip gelme baet-

i~ef aseti arttırılan bu 
sigaralara rağbet arttı 

1 leri Üzerinden de takriben üçte bir nis-- Alakadar daireden bize verllen ma~ ı Doriyan tertibinde, daha ucuz Tiryaki 

I be~n.de ten7.i.l~t ~apılacağt Anka.r ... adaki h'irn.ata .göre, ton ayl~r içinde Köylü ve l&İ.garası piyasa.ya çıkarılacakhr. 
1 lngıhz aefaretı ticaret konseyyelıgi ta~ l.falk ıagaralanna ragbet artmı.şllr. Bu fzmir yaprak tütün fabrikasının ima
' rafından al.l.k.adar makamlanmıza bildi .. I nevi. ıi.garalann rağbeti göz önünde tutu .. ld.tı da artmıştır. Alsancakta 500.000 Ji .. 
rilmi,tlr. 1 larak nefasetlerine ihtimam gösterilmek- ra sarfiyle meydana getirilecek. tütün de-

--=-- tedir. Köylü sigaraları Jstanbul, Ankara posu için tetkikler incelenmiştir. Veki-

vı'/a" yelte ve lzmir hariç olmak üzere bütün şehir 
k b 1 zd 

. ihl"- d'I _L lctçe hazırlanan projeye göte yakındıı 
ve asa a anmı a ısı "" e ı me..te· 

nA h d dtııütıneye konulacaktır. Deponun teme-
ı,-ıÜ im bir toplantı ırı. h. .d . . . a1a ıi b .. sen• awacakur. n tSar ı arcst ucuz nevt aıgar ra 

ı yapılacak r,ö•terilen alakayı göz önünde bulundu- lzmir sigara fabrikasına ilave edile· 

V.i.l3yetin1ize merbut kaza kayma- rarak ucuz eigara nevilerini arthrmaya c.ek tesisat, önümüzde~i yıl içinde ta~ 

ı 
kamları, önümüzdeki pazarlc"i günil karar vermiştir. Bu ay sonunda, Serkl hakkuk ettirilecektir. 

valimiz b>y Fazlı Gülcçin başkanlığı al-
1 y [ h '" . . 

l tında bir toplantı yaparak vilayet but- ı başına azırlık 1 Oğrenıcı döoülmüş mü 
çesi~dc kendi ~a.zal~ını a~akadar eden Yaklaşan yılbaşı münasebetiyle ıelı- Liman ve körfez işleri tersanesi am-

t ~raı ve ıktısadı ışlerı tetk1k eclecc-klcr- riınizin muhtelif eğlence ve toplantı yer- bar memurlarından B. Mevlllt Saydam-

1 dır. !erinde yeni seneyi neşeli bir surette ge· dan aldığımız bir mektupta, Karşıyaka 
I --=-- çinnek için hummalı bir hazırlık faaliyc- Fevzipaı;a okulunda okuyan oğlunun 

1 Agw lfCezada ti başlamıştır. Bu meyanda Fuar gazino· mektep müdürü tarafından dövüldilğil-
, E-unun e"'ki. yıla yeni yıla bağlıyan geceni.n nü bildirmektedir. Al&kadar makam 

Şevlllnin muhakemeı;!ne ~ok yük~k ve çok cazip bir eğlence nezdinde yaptığımız tahkikata nazaran 
devam dil!tl lrnerkezi olmaıı ;çin mütahassıs dekora- hadisenin tahkikine bir müfettiş memur 

Melro .. i Ayşeyi sekiz yerinden bıçak- ·ıörler eli ıle hakiki bır kış bahçeıi şek· edilmiştir. Neticesi bilahara büdirile-
la yaralamaktan suçlu Şevk.inin ağır-1 hne bürünmesı için calışılmaktadır. cektir. 

crzada duruşmasına devam edilmiştir. O gece Fuar gazinosu. lzmirin en ıeç· ------· ·--------
1 .. •• ı kin halkını sinesinde topİamak için çok 

!\.falılm o.uugu uzcro, geçon duruş· b .... k f d L• 1 ki k ıc· 

1 

uyu e AKar ı ar yapma ~tan çe ın .. 

ı ınada iddıa makamı mütllfıasını serdet- · · A . d b. d A . r.ıemışhr. yrıca gazıno a ır e me· 

! nıı,, suçlu hakkındı Memleket hasta- .k b 1 . d"I · · B 
. . " rı an- ar ıa onu tesıs e ı mı,tır. un-

ncsı asabıye mutahaı;sısı tarafından ve- d b k lı 1 k F . . . . . an aş a o geceye ma sus o ara uar 
rılen rapora ı.slınaden kırk yedıncı mad· · d . d·ı·k . 1. ı b' k 

gazınosun a ıım ı ı gız ı tutu an arço . 
deııin naz rı dikkate alınmasını iste

sürprizlerden de bahsedilmektedir. Yine 
mL;ti. 

Halkevi köşesi 
1 - Dumlupınar, Şehitfadıl, Halitbey, 

Karataş, Keçeciler okulları ile cezaevin .. 
de hiç okuyup yazma bilırUyenlerle, ilk 

haber aldığımıza göre yalnız yılbaşı ge· 
Metre"' "e Ce kal'de b" g· · bu tahsilini yapmıyan yurddaşlara mahsll!I 

..-u.u v d ır sev ısı - cesi için otomobillerin Fuar gazinosu 
lunduğunu ve barıştırılmalarını ağlıya- k halk dershaneleri. 

önüne adar girmelerine belediyece mü-
rak isti yen suçlu hakkında kat 'i bir ka- 2 - Dumlupınar okulunda Alman· 
rara intizar edilmekte iken, dün yine 

bir ara karan verilmiş, mezkur raporun 
Türk ceza kanununun 47 inci maddesi-

Sl~ade edilmiştir. 
ca, Fransızca, lngilizce gihl yabancı dil --=--

Bir çarpı,ma kurılart 

ŞEVKET BiLGiN 

Vilayet bütçesi 
BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE c 

sunun Tepeköydcn kaldırılarak Bucaya 
nakli münasip görülmüştür. Yeni aygır 
deposu, Bucadaki koşu ahırlarının oldu· 
ğu yerde yapılacak, ambar ve diğer te
sisatı genişletilecektir. Sergi yerine da· 
ha on altı hayvanlık bir pavyon i\Ave 
edilmesi muvafık görülmüş ve projesi 
hazırlatılmıştır. 

YENi AYGIRLAR 

Bu sene aygır deposuna daha bazı 
aygırlar ilavesi lüzumlu görülmektedir. 
Veteriner direktörü B . .Adil yakında Ka· 
racabey harasına giderek bir kaç Nor
yus aygırı getirecektir. 

ENEME IŞLERI 
Mütahassıs veterinerler ve alakadar 

memurlar eneme işlerine büyük bir 
ehemmiyetle sarılmışlardır. Hayvan 
cinslerinin ıslahı, hayvanlar için .:engin 
otlak ve kışlaklar tedariki faydalı gö
rülmektedir. 

Bütün köyler, bu seneki bütçelerine 
boğa tahsisatı koymağa davet edilmiş
tir. Her köyde damızlık boğalar bulu• 
nacak ve sıfat işlerinde kullanılacaktır, 
Aşıın duraklarının sayısına yeniden illlo 
ve yapılıp yapılmıyacağı henüz belli 
değildir. Bu aşım durakları seyyar ola• 
rak hizmet gördükleri için, bu iş belki 
de gelecek senelere kalacaktır. 

BESl ÇIFrLICI 

Vilayet dahilinde meydana getirile
cek Besi çiftliği işi de son safiıadadır v• 
vekil.lelle muhabereye devam edilmek• 
tedir. Ziraat ve Iş bankalan istik.raziyle 
meydana getirilecek olan Besi çifthğuıl 
vilayet yaptıracaktır. Besi çiftliğind• 
zaif h•yvanlar beslenecek ve ihraç edi• 
lecek!ir. 938 senesinde ikmall dUşünU• 
len bu müessesede bilhassa domuzlarııı 
beslenerek ihracı ve büyük bir varidat 
temini muhakkak görülmektedir. Yu· 
nan adaları domuzlara taliptir. 

Besi çiftliği Dikilideki Pamuktep• 
çiftliğindr. tesis edilecektir. 

VETERlNER IŞLERI 

evvel lisansa tabi tutulması hakkında 

11/11/937 tarih ve 2/7628 sayılı karar
namenin sureti tatbikine dair talimatna
me Türkofis Başkanlığından şehrimiz 
Tilrkofis şubesine gönderilmiştir. 

ô ne uygun olup olmadığının lstanbulda 
demişin şehir planı tıbbi adil müessesesinden sorulmasına 

ôdem~m şehir planı hazırlanacaktır. karar verilm~ür. 

Bergamadan gece vakti gelmekte 
olan (Bergama 4) Sayılı otomobil, (Me
nemen 10) sayılı kaptı kaçtile Şemikler 
tuğla ocağı mevltlinde çarpışmış ve Me
nemen makinasının ön tekerlekleriyle 
camları kırılnııştır. TaJı!<lkat yapılıyor. 

3 - Dumlupınar okulunda lise tah· 
ıilini tamamlayamayanlara mahsus riya~ 

ziye kunlart 

4 - Halkevinde motör kurslan 

Ege mıntakası zootekni mutaha<SıJ 
müşavirliğine tayin edilen bay Nbılll 
Uygur gelerek vazifesine başlamıştır. 
B. Nı\ztm Izmir merkezinde çalışacak• 
icabına göre diğer Ege vilayetlerine de 
gidecektir. Kendisi diln Manisaya git
miştir. 

Plan için 938 yılı bütçesinde tahsisat Bu itibarla dur~ma başka bir 
ayrılacaktır. l talik edilmiştir. 

güne 

1t·... .. . .. • ... .. • ' 1 • • • •• • ' • • \ . _,. ' . . . . - "' 

TAYYARE SiNEMASI 
BUGONKO SEANSLARDAN tTtBAREN 

Sinemacılık aleminin •imdiye kadar yaptığı filimlerin en muazzamı ve en müthiti 

MAHKU LAR KALESi 
FtLMILE HAKiKI ZAFER TACINI GiYECEKTiR. 

Bu fillm: Filim değil bir mucize .•• Temsil değil bir sanat abidesidir •.• 

MiL YONLARCA FRANSIZ FRANGINA MAL OLAN BU FILtMDE 

ANNA BELLA 
• • SANAT KUDRET VE KUVVETINtN FEVKiNE ÇlKMIŞTlR 

Atk ıle vazıfe arasında müthit mücadele ..• Her feyden evvel vatan ve istiklal diye bağıran. .. Zulme ..• 
yılmayan gençlik ... Müstebit ve mağrur bir ıaltanatın yı.kılıtı... Gibi her bireri birer mevzu te,kil eden 

AYRICA: RENKLi MIKI ve PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: Her gün 3.15 - 5.50 - 8.25 de... Cumartesi, Pazar 12.40 da 

istibdada rağmen 
bin bir safahat ..• 

5 - Halkevinde bayan ve baylara 
mahsus daktilo ve yalnaz bayanlara 
mahsuı nakış ve dikit kunları açılmış .. 

tır. 

6 - Halk deshaneleri ile yabancı dil 
Lursları ikinci teşrinde başlamıştır. 

Veteriner kadrosunda bir veteriner 
mü-dürü, bir n1ütahassıs müşavir, bit 
mücadele veterineri, bir yetiştirme rnU .. 

tahassısı ve 12 veteriner vardır. 

--=--7 - Daktilo nakış ve dikiş kunları 

da ydbaşında faaliyete geçecektir. Süt fabrikası 
6 - Motör, daktilo, nakış kursları E 

için halkevine, riyaziye ve diğer dersler • BAŞT ARAFI BIRtNCI SAHIFED • 
1 1 1 · t· B p1· ·· süt fab-ve kurslar için de Dum upınar başöğret- yeye ge IDl§ ır. u ana gore . 

menliğine müracaat ediniz. rikası, halka en sıhhi şekilde silt ternJ~ 
SAYIN YURDDAŞLAR edeceği gibi şehrin tere yağı ihtiyac.ın 

Halk.evinin sizin için baurladığa bu da temin edecektir. Fabrikanın frıg~ 

1 

d · · t • · kısmı gaye lıymetli fırsata kaçırmaylntz. aıresı, creyagı ve peynır · sis3t 
HALKEVINDE KONFERANSLAR kullanışlıdır. Yalnız makina ve tc . 

. k b. - . le bır· 
1 - 24 / I 2 /9 3 7 cuma günü saat 75 lıın liraya mal olaca , ına~ıy . 100 

1 7 de evimiz dil, tarih. edebiyat komi-1 likte fabrikanın heyeti umuınıyesı 
tt"sİ. üyelerinden B. Ki.zım Gürpınar ta- bin Türk lirasına mal olacaktır. _ 

fından pisikolojik gayritabiilikler ve ••-1 Alınanyadaki firma bu tes~t~ tı::. 
1 k d. ·· · lmag"a taliptir. r• bep eri. hakkında bir konferans verile- men en ı uzerıne a diğ r 

cc.ktir. 1 itibariyle anlaı;ma elde edilirse.. :. 
li ·L 1 il . d b zı tenzıller y 2 - 2 7 / 12/93 7 pazartesi günü saat ma cıuet er zerın e a . 

ı d .. k.. görülmcktedır. 
1f.30 da Kız lisesi edebiyat öi;retmeni pılması a mum un b !· 11 

F b "k da hayvan a ıra 
B. SüJeyman tarafından Sart harabeleri a rı anın yanın Ja· 

1 1 k b kısımda hayvanların 
hakkında bir konferans verilecektir. < a yapı aca ~. u . k . sut 

3 - 24/12/937 cuma günü saat şclcri kolaylıkla temin edılece tir; ıla· 
1 7 de Halkevi yönkurul toplantısı var- fabrika.>ı mczlıJhanın yanında y p 

caktır. 



Hindistan 
Ordusu motörlesti-, 

iSPANYA IÇHARBINDE YENi SAFHA riliyor 

------------------------------------------------
Delhl, 23 (A.A) - Hindistan ordu

sunun motörize ediLnesine ait olup ic
rasına önümüzdeki sonkanun ayının bi
rinde başlanılacak olan plan 4 lngiliz 
süvari alayının dört sene içinde motö

rize edümesini derpiş etmektedir. Bu işe 
600 bin Ingiliz lirası tahsis edilecektir. 

T erv elin zaptından sonra 
Cümhuriyetçiler 4 gündür aç ve bod
rumlarda kapalı halka yardın1 ediyor 

Çin \•akayii münasebetiyle haya te
c:aviizlerine karşı müd::ıfaa tertibatı alın

ması lehinde hararetli bir propaganda 
yapılmaktadır. Eyalet memurları bütün 
mühim şehirlerde bu maksatla teşkilat 
\•ücuda getirmeğe davet edilmişlerdir. 

Londra, 23 (A.A) - Tervel cep-1 
hesindeki Frankist garnizonundan (asi 
garnizonundan) hay.atta kalanlar şehrin 
fimalinde Frankistlerin son mukavemet 
noktası olan Papas mektebine iltica et
mişlerdir. Sivil ahali Terueli tahliye et
mektedir. Franki.st e.sirlerin (Asi esir
lerin) ınikdarı 1500 ü geçmiştir. 

Mndrid, 23 (A.A) - C\.irnhuriyet or
dusu başkumandanı general Miaja Ter
~elin zaptının beynelmilel ehemmiye
ti.ne işaret ederek bunun hükilmet or
dusunun nihai zaferine doğru atılmış bir 
adım okluğunu söylemiştir. 

Barselon, 23 (ö.R) - Milli müdafaa 
· nezareti tebliğ ediyor : Tervele girmiş 

olan cümhuriyet kuvvetleri şehir için
Öe ileri hareketlerine devam etmekte
Girler. Bu milhim ileri hareketi öğleden 
1<>nra akşam vakti daha ziyade şiddet 
ke.betıniştir. Hükümet kU\·vetleri şeh
rin merkez kısınma hakim olınuşhı.rdır. 
Düşmanın bazı binalarda mukavemeti 
devam etmektedir. Harp sahasında bu
lunan şehri terke davet edilen sivil aha
li şimdiye kadar tabi tutulduğu dehşet 
rejiminden kurtularak yığın halinde ha
rekete başlamıştır. Bin kadar ~ahıs tah
liye merkezine doğru hareket etıni~tir. 

Kadın, ilıliyar ve çocukların kazaya 
uğramalarına mani olmak için bütün 

Otobüs 

•••••••••• Asiler ••••••••• 

• 
Papaslar mekte -
bine iltica ettiler. 

· Şehir sokakların
daa çarpışmalar 
oluyor. Frankist
lerin verdikleri esir 
sayması 

geçmiştir. 

1500 ii 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tahliye edilenler bir kontrol noktasında 
toplanmağa ve buradan bir çok kam
yonlar vasılasiyle nakledilmektedirler. 
Askerler sivil .ahaliye son derecede şef
kat göstermektedirler. Zira Tervel dört 
günden beri erzaktan mahrum bulunu
yordu. Yaralıların tedavisi için de terti
bat alınmıştır. 

TahJiye edilenler bir hafta müddetle 
evlerin mahzenlerinde kalmışlardı. Asi
ler ahaliyi teskin için yalan haberler 
çıkamu_'jlardı. Kendilerinin Guada - La
jara cephesinden Madridc karşı hücum 
ve inhizam halinde olan hasımlarının 

Orduya 
·Tahkikat derinleşecek Sancak tevzii me-

ANKARA, 23 {Telefonla) - Istanbul-1 • • Jd 
da.ki otobüs Uıhli:ikat işini derinleştirmek rasımı yapı l 
ıçın dahiliye vekaleti heyeti teftişiye Çor1u, 23 (A.A) - Birinci ordu mU-
reisi bu akşam Istanbula hareket et- fettişi or geneı·al Fahrettin Altay Rize, 

ıniştir. Pmarhis<ır, Kırklareli, Babaeski, Hay-

lstanbul, 23 (Yeni Asır) - Otobüs rebolu, Alpullu. Lüleburgazda bulunan 
meselesi üzerinde dahiliye vekaleti tara- muhtelif sınıflara mensup alaylara Ata
fmdan lstanbul valisinin talebi üze.rine 
ıönderilen müfettişler dosyalar üzeri.n
'delci tetkiklerini ikmal etmişler ve· ala
ltnlıları "dinlemi~lerdir. Müfettişlerin tah
kikat vazifeleri bitmi~ olduğu için yarın 
Ankaraya dönecekler ve hazırlayacakla

ıı raporu veltalete vereceklerdir. 

türk nlmına sancaklarını vermiş ve bu 
vesile ile bu yerlerde bi.iyük tl>zahürat 
yapılınıştıı-. 

Orgeneralin çok ıymetli sözleri her 
tarafta derin akisler bırakarak alkışlan
mıştır. Ordu \'e halle aziz Başbuğlarına 
bu vesile ile de sonsuz saygılarının ve 
bağlılıklarını arzını sevgili orgenelle-

Tervele sarktıklarını iddia ediyorlardı. • 
Hükümet servisleri tahliye edilen sivil- B. Cemı'l Mar Jam 
lere erzak dağıtmaktadırlar. Uı 

Madrid, 2:-ı (ö.R) - Madrid mü~af.ii -BAŞTARAFI BIRtNCt SAHiFEDE-
generai Miaja h:ırbiye nazırı B. Prıeto- vekili Cemil Mardam beyi Reisicümhu
dan şu telgrafı almıştır : cKıt 'atımızın rn müsaadeleriyle takdim etmişlerdir. 
Tervele girişi münasebetiyle gönderdiği- Atatürk Suriye başvekili ve seyahat 
niz telgrafa teşekkür ederim. Bizim or- arkadaşı A dil Anlan beyi nezdlerinde 
dumuz dünyada hiç bir ordunun yapa- alıkoymuşlardır. Cereyan eden mükale
mıyacağını başararak kar altında bu za- me esnasında Atatürk Suriye halkını mu
feri elde etmiştir.> habbetle selamladıklarını ve Türkiyenin 

Paris 23 (ö.R) - Salamanka Terve- S · · müstakil ve mesut görmekle • 1 unyeyı 

lin eümhuriyctçiler tarafından .zaptını j behtiyar olacağını beyan buyurmuşlar
bala tekzip etmektedir. Nasyonalıst :rad- dır. 
yolarının bildirdiklerine göre Tervel Ankara, 22 (A.A) - Resmi tebli~: 
garnizonu mukavemet etmekte devam A nltarada bulunduğu müddet zarfın· 
ediyor ve cümhuriyetçiler Tervelin :z.ap. d a Suriye başvekili Cemil Mardam bey 
~nı acele bildirmekle Aragon halkının Türkiye başvekili B. Celal Bayar ile mü
kahramanlığını hesaba katmamışlardır. ı ·ki olmuş, hariciye vekili Dr. B. Ara.al<\ 
Nasyonalist yardım kulu muhasara al- wuteaddit defalar görüşmüş ve cümhu
tında bulunan garnizonla birleşmek üze- rivet hükümetinin diğer ricali ile de te~ 
re .hareket halindedir. Hatta Saragosla rr:aslarda bulunmuştur. 
Tervel arasında radyo muhaberesinin Bu görüşmeler esnasında iki memle
iade edildiği ve cesaret verici muhabe- keti alakadar ı-den bütün meseleler ha
reler yapıldığı bile bildirilmektedir. hi!I mevzuu olmuş ve büyük bir samimi-

Paris, 23 (Ö.R} - Sabah saat 8.15 te yet içinde cereyan eden bu noktai na-! 
Cebelüttarık yakınlarında bulun.an' zar teatisi neticesind~ bundan sonra ha- 1 

cKops> adlı Sovyet vapuru bir S. O. S. sıl olan mutabakat dairesinde çalışılma
telgrafı çekerek nasyonalist tayyarele- sı tekarrür etmiştir. 
rin hücumuna uğradığını bildirmiş ve 
yardım istemiştir. 

lngiltere 
Tehdit ediliyor 

Tokyo, 23 (A.A) - Nişi Nişi gazete
si Ingilterenin Uzak Şarlctaki siyaseti 
hakkındaki bir baş yazısında ezcümle 
diyor ki : 

- Eğer Ingiltcre Çindeki Japon altyh
tarı rejime müzaherelte bulunmakta 
devam ederse beklemediği bir mukabil 
tazyikle karşılaşmasından korkulur. 
Eğer Ingiltere Uzak Şarktaki deniz kuv
vetlerini fazhlaştırmayı düşünüyor ise 
böyle bir tedbir bir blöf mahiyetini aş
mıyacaktır. Nitekim Ita1yan - Habeş 

anlaşmazlığı esnasında Ingilterenin Ak
deniz kuvvetlerinin takviyesi de mu
vaffakıyetle neticelennıemişti. 

Kara denizde 
korkunc f acıa 

' 
- BAŞTARAFI BtRtNCi SAHiFEDE -
rek götürüldüğünü ve boğulduğunu gör
düm. V apurdan en son ben atladım. 

Kurtuld§um hakikaten bir mucizedir. 
Gemi kayalara çarpmazdan önce maki
neler durmu,tu. Dümen artık i,lemiyor
du .. 

inhisarlar teka
üd sandığı 

rinden rica etmişlerdir. 1940 Tokyo 
Bir haydutluk olimpiyatları 

Faciaya kurban gidenlerin cesetleri 
henüz bulunamamı~tır. Bunların dalga

ların ıiddeti i1e denız açıklarına sürük
lendiği tahmin edilmektedir. Karadeni
zin kudunnuş dalgalan hali ıüklın bul
mu~. değildir. Kazalar devam ediyor. 
Tayyar vapuru da Ereğli önünde ka
raya diitmiiftür. Dün Zonguldaktan on 
birde ayrılan Mete vapurundan haber 
yoktur. Fırtınanın ve rüzgirm tiddetin
den Rumeli fenerindeki tahlisiye idaresi
nin ÜS düdüğü yılolml§tır. Karadenizin 
bu derece kudurduğu yedi yıldanberi gö
rülmemitti. 

ANKARA, 23 ( Telefonla ) Bugün 
toplanan bütçe encümeni Inhisarlar te
kaüt sandığı kanununun iki fıkrasının 
tefsiri hakkındaki hüküınet tezkeresi 

üzerinde müzakerede bulunmuştur. 

Hariciye vekaleti 
teşkilat kanunu 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Hariciye 
vekaleti teşkilatı hakkındaki kanuna ek 
kanun layihası htikümetçe bir tezkere 
He meclisten geri alınmıştır. 

Denizbank 
Kanunu kamutayda 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Yarınki 

Kamutay toplantısında Derüzbank ka
nunu müzekere edilecektir. 

Yugoslav torpidosu 
Nantes, 2 (A.A) - Bu sabah Yugos

lav ve Fransız ricalinin ve ezcümle Bn. 
Stoyadinoviçin huzuru ile Yugoslavya 
hesabına Loire tezgahlarında yapılmış 
olan Beograd torpidosunun denize in
dirilme merasimi icra edilmiştir. 

Albn madeni memurlara- Tokyo, 22 (A.A) - Hariciye bakan-
nın yolunu kestiler lığı vaziyetteki zorluğa rağmen hükü-

Paris, 23 (Ö.R) - Karkasan civarın- metin 1940 olimpiyad oyunlarını tertip
da altın madenleri fabrikasının ınemur-

ten vaz geçmediğini bildirınektedfr. Bu-
larına karşı cüretkarane bir haydutluk nunla beraber siyasi ve askeri mahafil-
yapılmıştır. Memurlar işçilere verilecek lerde bu meselenin kat'i tarzı hallinin 
650 bin franklık parayı alarak otomobil Çinle mevcut anlaşmazlığın devam nıüd
le gitmekteler iken Karakason §ehrinc deline bağlı bulunduğu kanaati mc\·
beş kilometre mesafede bir otomobilin cuttur. 
durmuş olduğunu görmlişlerdir. Oto-

Spor mahafilleri gelecek Hkbaharda 
mobil etrafında beş kişi otomobili ta- Kahirede toplanacak olan beynelmilel 
mir etmeğe çalışır vaziyette göri.inüyor- olimpiyad komitesinin içtimaı sırasında 
larclı. Altın madeninin kamyoneti ih- bu hususta bir karar \'erileceğini zan
tiyatsızca durarak bunlara yardım et- netmektedirler. 
mek istemi§tir. 
Beş şahıs hemen tabancalariy le me

murları hareketsiz bırakmışlar ve bü
ttin paraları .alarak bu defa mükemme
len 1şliyen otomobilleriyle Karkason is
tikametine hareket etmişlerdir. Altın 

madeni memurları, şaşkınlıkları geçtik
ten sonra bunların arkasından silah çek
mişlerdir. Hırsızlardan birinin ağır bir 
surette yaralanmış olduğu takınin edi
Jiyor. Zira :zabıta otomobilin geçtiği 
yolda epey devam eden kan işleri bul
muştur. 

Roman yada 
Siyasi vaziyet 

-- BAŞT A RAFI BtRtNCI SAHiFEDE •• 
zanmıştır. Intihabatta kendisiyle ittifak 
eden diğer partilerle beraber hükümet 
nihayet yüz elll mebus çıkarmış olacak
tır. Bütün mebusların sayısı ise üç yüz 

doksandll". Bu vaziyet Tataresko kabi
nesinin vaziyetini filen uzun müddet de
vam edemiye-cek şekle sokmaktadır. 

1neboluda da limandaki sandallar 
parça.lanml§tır. İstanbul açıklannda, 

Marmara denizinde üç motör babnıftır. 
Sinop, 23 (A.A ) - Karadenizde ba

tı rüzgin ile batlıyan fırtına tedricen 
şiddetini arttırmaktadır. Güneysu vapu
ru yoluna devam edemiyerek limanonı

za gelmİ§tir. 
Sinop, 23 ( A.A) - Sinopta geniş 

ölçüde ağaç diJane hareketi ba~lamJ§hr. 

lngiltere siyaseti 
Londra, 23 (A.A} - Daily Herald ga

zetesi Ingilterenin siyasetinde sessizce 
\'Ukua gelınis olan değişikliği kaydet
mekte ve bu siyasetin infirat siyasetin
den ittifaklıır ve dostluklıır L_. ssetine is
tihale etmekte olduğunu yazmaktaciı-. 
. . ............................ ..................... . 

KOL SAATiNi ÇALMIŞ 

_____________ ..................... ._ ... , 
Yılbaşı 

Şimdi bir koalisyon kabinesinin ie~ki
li göz önüne getiriliyormuş. Fakat bu 

Göztepede Karakol çıkmazında Meh
met oğlu 335 doğumlu Hasan hizmetçi 
bulunduğu İtalyan tebaasından F eriç kı
zı 3 1 yaşlarında Pezalin evinden bir adet 
Zenit markalı kol saati çaldığından ya
kalanmıştır. 

• 
gecesı 

FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en muhtesem balosu 

Bu balo için Avrupadan bilh~ssa getirtilen 

Ve Şehir 
maraları ... 

Revü heyeti 
gazinosu artiıt kadroıunun herkesçe beğenilen nu-

Dans, Kotiyen, eğlence, neşe. lzmirde h iç görülmemiş dekor 
ve sürprizler... Salonların konforu için her türlü tertibat alın· 

Romanya için yeni bir formüldür. Zira 
şimdiye kadar bu memleket daima tek 
parti hükümetleri tarafından idare edil
miştir. Yahut kuvvetli şahsiyet kabine-

BtR BEK.Çt OZER1NDE 

si denilen iş kabineleri yapılmı~sa da linde ve kazak örmeğe mahsus yünler
bunlar da filen partilerin birine dayan- den üç çile bulunmuş ve evinde yapılım 
mışlır. Diğer taraftan hi.ikümetin libe- aramada iki kiloya yakın muhtelif renk
ral partisiyle milli köylüler ve diğer te boya ve ufak tefek eşya bulunarak 
sol cenah muhalefet partileri arasında- ıılınmı, ve tahkikata başlanmıştır. 
ki derin husumet sebebiyle kabinenin ÇA KI tLE YAR ALAMAK 

Dün gece Gümrük önünde bulunan 
~.,tJar bekçisi Osman oğlu Süleymanın 
vaziyetinden şüphe edilmiş ve elindeki 
!!!('pet araştırılmasında 60 kuruş kıyme-

sola doğru genişletilmesine pek o kadar Kahramanlarda Birinci sokakla Ali 
ihtimal verilmemektedir. oğlu İsmail , ev sahibi Mustafa oğlu lb-

' 

SON HAH~~ 
~ ...... . 

Türk parasını koruma 

Yeni kararname eski 
hükümleri içine aldı 

Ankara, 23 (Telefonla) - Türk paıasının kıymetmı koruma hakkındaki 
kanuna istinaden halen tatbik edilmekte olan on bir sayılı kararname ile bu. 
nun tadilleri ve ekleri yerine konulmak üzere mııliye vekaletince hazırlanan 
13 sayılı kararname vekiller heyetince tasvip olunmuş, bugÜn resmi gaze
tede çıkmıştır . 

Meriyete giren yeni kararname 58 maddeden ibaret olup Türk parası~ 
koruma için verilmiş ve halen meriyette b ulunan kararları içine toplamakta., 
dır. Kararnamede yeni hiçbir hüküm yok tur. Mf!vcut hükümlf!r bu kararnf'.· 
me içine toplanmıştır. 

Roje Garo iş başında 

Ittif ak Anasır cemiyeti 
muvaffak olamadı 

İstanbul, 2 3 (Telefonla} - lskenderundan bildiriliyor: 
Hatayda teşkil edilen yüksek mahkeme katiplerinin seçilmesi işi de bi• 

mesele halini almıştır. Mahkeme azasının ka tipleri hariçten celp etmeğe k:a.raı 
verdikleri anlaoılmaktadır. Delege Roi~ Garo, intihabat için menfi propagan• 
dalarına devam etmektedir. ittifakı ımasır cemiyeti vaıntasiyle intihabat üze.t 

· rinde müessir olmağa çalışmakta ise de bu cemiyetin daha ilk adımda mu, 
·vaffakıyetsizliğe uğradığı meydana çıkmıştır. 

Dahiliye vekaletinde terf ihler 

valilerin azami maaşı 
150 lira olacak 

Ankara. 23 (Telefonla) - Dahili) e vekaleti Yilayetler idare amirlerini!) 
lerfihleri hakkında bir proje hazırlamaktadır. Bu projeye göre valiler üç •ı .. 
mfa ayrılmakta ve azami maaşları yüz elli lira olmaktadır. Kaymakamlar dıt 
üç sınıfa ayrılmakta ''C azmi maaş tn yetmiş liraya çıkarılmakt-ıdır. Mektuı-ıı 

çulara da kırk ila seksen lira arasında maaş verilecektir. 

N. Menemencioğlu 
Muvaffakıyetli ameli'yat yapıldı 

İstanbul, 23 (AA) - Hariciye katibi umumisi Numan Menemencioğlu. 
ya Berlinde yapılan eski ameliyatlardan kalan bir yaranın kapanmıyarak ara, 
ııra rahatsızlık vermesi dolayısiyle kat'i tedavisine lüzum görülmüş ve bu ya. 
rayı kapatmak için profesör Nissen tarafından bugün Cerrahpa,a ha-ıtane· 

ıinde kendisine bir ameliya.t daha ya.pılmıttır. 

35 dakika ıüren ameliyat tam b ir muvaffakıye tle neticelenmiştir. 
Numan Menemencioğlunun sıhhati iyidir. 

Kaybolan altı genç 

Bunlardan üçü zabıtaca 
meydana çıkarıldı 

İstanbul. 2 3 (Telefonla) - Osküdarda üç orta mektep talebeııi ile üç 
genç tütün işçisi ortadan kaybolmuşlardı. Zabıtaca yapılan tahkikat netice
ıinde üç genç tülün İ§çİsi bulun.mu~. diğer üç talebe henüz bulunamamı~tır. 

Japonyada bir komünist 
koıiıplosu keşfedildi 
Yakalanan/ar arasında 

de kadın var 
bir 

Roma, 23 (ö.R) - Tokyodan bildirildiğine göre çok genis bir komünist 
suikastı Tokyoda keşfedilmiştir. Aralarında Barones Oşima da dahil olduiu 
halde birçok suçlular yakalanmışlarrlır. Bu kadının vereceği mal umatın çok 
ehemmiyetli olacağı ''e komplonun \'ümul derecesi hakkında bir fikir elde 
edilmesine imkan vereceği salahiye:li mahafüde bildirilmektedir. Komünist 
komplocularının tevkifi umumi efkar üzerinde oldukça tesir yapmıştır. T ah• 
kikatın vereceği netice büyük bir endişe ile beklenmektedir. 

Yeni bir Yugoslav kruvazörü 
Paris, 23 (ö.R) - Yugoslavya tarafından Fransız inşaat tezgahlarına sl

pariş edilmiş olan Beograd kruvazörüniin deniz~ indirilmesi yarın olacaktır. 

Kruvazörün <vaftiz-annesi• olacak ol .. n Yugoslavya bas,·ekilinin karısı Bn. 
Stoyadinoviç merasimde hazır bulunmak üzere dün abam Nantc~ ~ehrine 
'·asıl olmu~ ve şehrin misafiri olmuştur. Maiyetinde birçok Yugoslav zabitleri 
ve şahsiyetleri vardır. Bn. Stoyadinoviç hükümet erkanı tarafından sclamlan• 
mış ve şark muhariplerinin mümessilleri tarafınd n :kı-ndisine bir buket ve
rilmiştir. Beograd kruvazörünün denize indirıln e ı bir f·ranoıı;t. • Y o lav 
dostluk tezahürü halini alacaktır. Diğer hal tarzlarının ne olabileceği he- rahim Şengcli hafif surette çakı ile ya-

...... y~};;1·~·b~''ğ~~~y~''.;;~'b;~;·:;;~;"~j;iJi;;•i{ijlffi~:· nüz malum değildir. Bu arada vazifesi raladığmdan yakalanmıştır. Bu··kreşte bı·r tiyatro yandı 
park içine girecekler ve gazino önüne kadar ae- yeni intihabat yaptırmaktan ibaret ola- KESER iLE YARALAMIŞ 
leceklerdir. cak yeni bir hükümet tesisinden, bir Alsancakta Mustafabey caddCAinde Bükreş, 23 (ö.R) - Sarfedilen bütün gavretlcre rağmen, bir ti)atroda 

«otorite> hükümetinden bahsedilmekte- Yunus oğlu Hasan kum almak meself'- çıkan yangın bu büyük binanın bütüıı katlarına ulaşarak biitun yukarı katları 
Saat on ikiden ıonra otobüsler dahi lemin dir. Böyle bir hükümetin otoriter tema- sinden Sefer oğlu Mehmedin başına ke- da lcül etmiştir. Ayni blok içinde bulunan diğer üç te ıl lonu da haraP. 
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Belediyeden bir 
• 
rıca 

B.Avni Doğanın immetile hızlı bir Bir okuyucumuz yazıyor: 

Mısırlı c.addesinde çelik kaya sokağı 
vardır. Bıı sokak yukarıdan aşağıya doğ
ru Hnlil Rifat pa§a caddesinde nihayet 
bulur. Bir müddet evvel bu sokakta lı\
ğım nmeliycsinc bnşlnnmış, fakat yarıda 
kalan bu lağım, son yağmurların getir
diği molozlnrla dolduğu için, gayri kn
bili istimal bir hnl almıştır. Demek iste
diğimiz şudur: 

inkişafa mazhar olmuştur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ B.Avni Doğan . 
• . . ---·---

T ii r kiye n in güreş 
takımını muhak
kak Kastamonu 
verecektir, diyor. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kastamonuda parti teşkiUltı gibi spor 

teşkiltıtı ve ıpir hareketleri de B. Avni 
Doğanın Kastamonuya gelmesinden son-

ra başlamıştır. Daha önce kazalarda ve 
KQStamonu merkez.inde dahi spor te§ek
kUlU yoktu. HattA mtinevver sayılan ve 
şimdi spor teşkilatında vazüe1er alan ba
zı zevat: 

- Bu memlekette spor olmaz. 

Diye alenen miltaH\a beyan etmişlerdi. 
H!len Kastamonu merkezinde aktif ola
-rak iki, Ineboluda ve Taşköprü kazaları 
ile DevrekAnl ve Abana nahiyelerinde 

Ttirkspor kulübüne girmiş birer spor 
kullibü mcvcutur. Bundan başka henüz 
kuruma dahil olmam~ daha beş kulüp 
vardır. 

Bu kulUplerde başta güreş gelmek ü
zere futbol, voleybol, atletizm. bisiklet, 
deniz.ellik sporlan yapılmaktadır. 

Bay Avni Doğan bölge içinde en ziya
de güreşe ehemmiyet vermiş, bütün vi-

lôyet dahilinde köylerden başlıyarak gü
~ seçmeleri yaptırm~. gUreşte muvaf-

fak olan genç elemanları merkezden ta
yin edilen daimi güreş antrenörilniln ne
zareti altında çalışhrmağı temin 
tir. 

Bay Avni Doğan açık söyliyor: 

RöPORTAJI YAPAN: ABID!N OKTAY 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer bu lağım yukarıdan itibaren ya
pılmı' olsaydı, yağmurların getirdiği mo
lozlar, liiğımların içine girmez ve doldur
mazdı. 

Şimdiye kadar yapıllln masraflann ha-
vaya uçmnması arzu ediliyorsa, bu lBiı-

1 

mm tamamlanması lazımgelmektedir. 
Aksi takdirde, yarı yola kadar yapılan 

! lağım, yazdıklarımız dolayuıiylo harap 
I olncnk ve sarfedilen paralar da mahv-

ı 
c.lup gidecektir. 

Nazarı dikkati celbederiz. 
, Sulh bukuk b&§katibi 

tSMAIL 

Kastarrioni stadında ıyüzmc havuzu 

Otobüslerden 
şikayet y::ıpılıruş, Kastamonusporu Ineboluspor 

finale kalmışlardır. Eölge birincisi fi
nal maçından sonra belli olacaktır. 

Deni:r. sporu, sahilde oldukları ıçın 

Inebolusporla Abanaspor kuli.iplerinde 

~t.=-.... ;.:: ........... ,..,.," ........... 
Kastamoni pehlivanları · 

y~pılır zannedilmesin. Kast::ımonu stad
yumunda bu spor için ıuiikemme1 bir d-. 

havuz vardır . .Kastamonu genclcri denız 
spor zevkini bu havuzda tatmin etmekt::ı
dirler. 

Kastamoni spor bölgesi teşekkül edeli 
henüz altı ayı geçmemiş olduğu halde 

başarıcı elemanların, en eyi gören bö1gc 
ba§kanı vali Avni Doğanın yakın alakası 

sahasından başka tenis kortları, yüzme 

havuzu duş yerleri, yüzme, soyunma Burnavnlı okurlarımızdan aldığımız bir 
verleri ve saire de vardır. • mektupta Burnava otobüslerinin istiap 
Stadyumun inşacıın1 ikmal ederek etrafı- hadlerinden çok fazla yolcu aldıklann
~a rni.ikcmmel pistler çcvrilmc>.si için vi- 1 dan, vaktinde hareket etmedilkerinden, 

lfiyet umumi meclisi beş senede sarfoclil- I belediyece kontrole tabi tutulmadıkla
mck Ü7ere bütçeye 60 hin lira para koy- 1 rından şikayet edilerek aşağıdaki nokta· 
muştur. lımı belediyemizin dikkati çekilmektedtr. 

Bu yıl i;in gerek bu stada ve gerekse 1 - Burnava otobüslel'i Gazi bulva
kazalardaki s:ıhnlı:ra Türkspor kurumu rmdan geçmelidirler. 

g nel ıncrkc>zi de b~ş bin lira y::ırdım 2 - Halkın sıhhatini korumak için o-
yapmışlır. tobüslerin sık sık dezenfekte edilmesi 

Stad işinin etildüne lazımgelen ehem- temin olunmalıdır. 
mıyeti kurum vermiş ve kendi emrinde 1 3 _ Otobi.isler nizami hadden fazla 

calışan .atletizm federasyonunun ikinci yolcu almaktan menedilme1i ve sıkı bir 
1 

başkanı olan kıymetli gençlerimizdc>n kontrole tabi tutu1ın- 1 ıdır. 

mimar Şinasi scın günlerde Kastamonu- ·1 - Cftobüslerin hu-eket saatleri belli 
ya gelere.k tetkiklerde bulunmuştur. olmalı ve h er otoblis tam vaktinde hare-

Kastamonudnki iki kultibün biri Cam- kete mecbur tutulmalıdır. 
spor, b;ri K:ıstamonuspordur. Ça.""spo- l ----

~ J Bir çanta kapmışlardı 
'I J Alsancakta Bn. Julyetin ve Jzmirpn· 

1 
l<ll' önünde Bn. Marinnın el çantalarını 

kn)>mıık ııuretiyle ka~n ve bilahare ya
lmlannn Ali oğlu Galiple kardeşi Şevki 
hakkında ikinci sorgu hakimliğinde de
vam etmekte olan tahkikat neticelenmiş
tir. iki suçlunun cürümleri yankesicilik 
teliıkl:i edildiğinden m~vkufen sulh ce· 

I z:ıy~ verilmişlerdir. 

1 I kadar hızlı adımlarla ilerlediği görülme-
• ıni~lir. Hemen her mahallede ki.içlik ço· 

cuklar bile aralarında birer kulüp kur
muşlar ve mahalle aralarında futbol oy 
namağa başlamışlardır. Bu da gösteriyor 
ki bu memlekete artık spor girmiştir. 

ı Bütiln bu saydığım sporlardan başka 
Kastamonudn avcılığa çok btiyUk ehem
miyet verilmel..-tedir. Senenin muayyen 

ve direktifleri ile daıına muvaffakıyett? mevsimlerinde vali Bay Avni Doğanın 
Kastamoni pehlivanları doi;'ru hız aldıklan meydandadır. Kastamoni pehlivanlan iştiı-::ıkiyle toplanan avcılar kafilesi av-

- Milli güreş takımını Kastamoni ve- Kastamonunun, Türkiyenin en ıyı run forması kırmızı ]aciverd, Kastamo- l cılar kulübünün tertip ettiği avlara mun-
recektir. stadlarından birisi olmağa namzet bir nusporun fomıası ise yeşil siyahtır. Hiç j tazaman iştirak etmektedirler. 

Bu sene futbol birincilik müsabakaları stn<iyuınu vardır. Bıı stadyumda futbol bir memlekette altı ay içinde sporun bu ABIDIN OKTAY 

il HJl~!Sll&D~v."''»"7",,..'/"LZ'/./:/:'///././.Y.'7'/.Y/:/..Y.T.ZXYYX:/.YJ'.7...7./.~~//J'//"//.Gr./'Q~.Aitr."~ 

IÇKI MIZANI H . . BtR TURKU 

Şoförlerin içki kullanmasını, yahut e r g u n Şek . • k '- -,·, . • ·ercının ızı taıı;mı' gu en 
sarhoşken otomobil sürmesini ınenedi- s·· ıb· ı ·b· '- d d'll · 

11 ı. gı ı şaıı;ır urur ı en 
yorlar. Acaba şöförün içki kullanıp kul- N • ı~ h t ı k 'b' --'- ll · _ __._ ,a a o um gı ı pamwr. e en 
lanmadığı, kullanırsa ne kadar içki kul- O'ZT/.//.Z"n.ZT..;:-.TL.l".7Jl..7.T./.2Jl'r7Z~_,~/.~~/,LNQ Düştü gönlüm şekercinin kızına 
ıandığını anlamanın imkanı var mıdır? Her ·· b,· r karı· k atr·ı· r v d ·· ,_ 1 ·· g an ı yureıı; onun tat ı sözune 

Fen di.inyası bunun da yolunu buldu. Un 
dçki ırıiz::ınıt adını taşıyan bir alet ica.t 
edilmişlir ki hir balondan ibarettir. Şo
för bunun içerisine üflrr. Balon şi~tik

ten sonra, içerisindeki nefesi kimyevi ı 
surette tahlil ederek ne kadar alkol hu- 1 

lunduğunu ve kullandığı miktarı mey
dana çıkarırJar. Şoförün de ne kadar 
alkol tt'sirinde olduğu anlaşılır. 

1 
DOKUZ Kl.ŞININ KALDIRABILDIGJ 

KADIN 

Nevyorkta Beker adını taşıyan ve mu
tadın fevkinde şişman olıın bir kadın son 
günlerde ehemmiyetli surette hastala
nınca kendisini hastnn°yc kaldırmak Jtı-

zımgelmiştir. ı 
Fakat bildiğimiz hasta arabaları bu 1 

işi görmcğe kafi gelmemiştir. Bunun 
\iz.erine bir yük kamyonu getirilmiştir. - Karıcığım her yeri tamir ettim. Başka tamir edecek kaldı iıe 

~&~B~~bmMmpo~~-~-~_Y_k_._··~----------------------~~-~~ 
dııniyle kams ona bindirilebilıniştir. 

BJR MANi 

Mavi ilik mor düğme 
Yine kondun gönlüme 
Yir aklının geldikçe 
Kan damlar yüreilitnc 

MEVLANADAN BiR PARÇA: 

«Başımı koyduğum her yerde secde C· 

, dil"n odur. Dört köşe ve altı bucakta ta-
ı 

pılan hepsi odur. Bağ, gül, bülbül, sema, 

1 
sevgili.. Bütün bunlar hep bahanedir. 

Yıılnız ve a.c;ıl maksut hep odur.> 

MEVLANADAN BiR PARÇA 

«Seninle beraber olduğum gece şev~ 
gir. beni uyutmaz.Scmıizken de hararetin
le gözlerim uyku tutmaz. Her iki gecede 
de ben yine uyanık kalırım. Bu iki uy

kuıuzluk arasındaki farkı artık sen an
la .. » 

Şekercinin kızı takmış küpesin 
Sabret gönül, muradına erersin 
Gülbe 1eker yanağından Öpersin 
Oüştii gönlüm ........• 

Sekercinin kızı badem ezmesi 
Kumru gibi salınarak gezme._i 
Beş hin lira değer bir göz siizmesi 
Düştii gönlüm ........ , 

BtR ATA SöZU 

Avara durmaktansa bedava çalıf ... 

BiR MANt 

Taş üıtüne taş koydum 
Bir yastığa ba;ı koydum 
Yarim gf'lecek diye 
Sağ yan ımı boş koydum 

BtR BiLMECE 

Uzun u:.r.un urganlar 
Ucu benim dimde 
Bülbüller feryat eder 
Ruhu benim elimde.. 

(Cevabı yann} 
Dünkü bilmecemiz: (Mum). 
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T epeköyde her h usta 
canlı bir faaliyet var 

Tcpeköyde Uluıral Ekonomi haftasrncla mektepli kızlarımızın bir gösterifi 

Tepcköy 23 (özel) - Birinci Kanun, yönkurulları hararetle işe sarılmış bu~ 
ilçemizde bir çalışma ve kaynaşma ayı lunuyorlar. Bilhassa merkez semt ocağı 
olmuştur. Cemiyetler için, halk ve idare gençlik ve hayır kurumları için tam bir 
amirleri içli dışlı bir faaliyet göstermek- fa.nliyet göstermiştir. Aym 25 inde bu 
tedirler. ocağın da yıllık kongresi yapılacaktır. 

Yoksul çocukları koruma kurwnu, ADLIYE IŞLERI: 
okullardaki faaliyetini artırarak umumi 
bir toplantıda gereken kararlan almış
lardır. Ilçe okuUarında mevcut yoksul 
çocukların bir kısmı geydirilmiş ve yir
miden fazlasına da Tepeköy aşçılarından 
her giln öğleyinleri sıcak yemek yediril
mesi temin olunmuştur. 

Yılbaşına tekaddüm eden bugünlerde 
Kızılayın 60 ıncı yıldönümti de parlak 
bir şekilde tesit edilecektir. Bu iş için il
çebay ve Uray hekimi çalışmalarına baş
ladıklarından hazırlıklar ikmM edilmiş 
bulunuyor. Kızılayın, bilhassa Torbalı 
felaketzedelerine vaktiyle yaptığı müş
fik yardımlardan ötürU kızılaya candan 
bir bağlılık gösterilmektedir. 

Ilçede Parti ocak kongreleri de yapıl
maktadır. Ufak bir tevek.kut devresin
den sonra yeni seçimlerle hız alan ocak 

Sarı yetiş 
Soyadını unutmuştu 

Güzelyalıda vukubu1an bir hakaret 
davasının duruşması sırasında sulh ce
za hakimi şahit Arap Ahmede sordu: 

- Soyadın? 

Şahit soyndını hatırlıyamadı. Bir kaç 
p~fa başını sağa1 ,ı:ola :;alladı. Sanki ıık
lıı;ıa gelecekmiş gibi sağ elinin şehadet 
parmağını şakağına dayadı. Bir of çek
tL Hakim: 

- Ne oldu, daha bulamadın mı? 
- 1\.ce1e etme. Biraz müsaade et. 
Bu defa da sağ elini caketinin iç ce-

bine götürür götürmez : 

- Hah .. Yakaladım! De<li. 
Hakim : 
- Neyi yakaladın ? 
- Soyadını! 

- Aman kaçırma .. 
- Kaçar mı artık... Soyadım Sarı 

yetiş .. 
- Hakikaten akılda duracak gibi de

ğil. .. Sen müdafaa şahidisin ne biliyor
sun? 

- Bırak Allahını seversen. Sanki 
hen yerde alıp gökte savuran adammı
şım gibi, tutmuş beni şah.it yazdırmış ... 
Bir defa da bana sormak yok mu 

- Demek malumatın yok. 
- Hayır efendim. 
Bir memurun dinlenmesi için mulıa

kemP- talik edildi. 

Kumar 
Oynıyor diye mah· 
kemeye verilmişlerdi 

Beraet ettiler 

Tepcköy hakimliği Bay Şükrü GUne
rin uzun süren hastalığı yil%ilnden v~ 
k!letle idare edilmiş, iş fazlalaşmıştır. 

Müddeiumumi icra memuru, sorgu hA
kimi işleri de vekaletle tedvir olunmak
tadır. 

MALIYE VE GÖÇMEN IŞLERI 

Diğer senelere nisbetle bu yıl bakaya 
tahsilatına önem verildiği için nisebtl 
tahsilat yüzde yüzü bulacaktır. 

Göçmen evleri ilerlemekte ve mevsi
min yağış olması dahi bu işi durdurama
maktadır. Sağlık ve sosyal yardım ba
kanlığı göçmenlere vaktinde her şeyi ye-. 
tiştiı:mekte olduğundan buradaki göç· 
menler müstahsil bale girmişlerdir. 

R.UYGUR 

işi yokmuş •• 
Çorba paralarını çaldığı 
kupalarla çıkarıyordu 

Dün Başturakttl tuhaf bir hırsıilık 
hadisesinin cürmü meşhudu yapıldı. 

Suçlusu Mehmet oğlu Ismail yakala~ 
rak nöbetçi mahkemeye yollandı. HAdloe 
sc ~udur : , 

Suçlu lsmail, Başturakta aşçı Tnhsl· 
nin dükfuıına girmiş ve bir çorba gec 
ürtıniştir. 

Ismail çorbanın çok ekşi olduğunU 

ve biraz salça getirmcsil)i.. garsona soy• 
lemi~ ise de alındıran olmamıştır. Suç
lu kalkarak kapıdan çıkarken bir poliJ 
tarafından yakalanmış, üzeri arandıği 
zaman iki adet su kupası çıkmıştır. I§le 
Ismnil bu hırsızlık suçundan mahkeme• 
ye verilmiştir. 

Müşteki Tahsin diyor ki : 
- Bu adamın, çorba ekşidir. Bir~ 

salça getir! Demesi bir bahanedir. M.akoe 
sadı, bir gürültü çıkararak aşırdığı ku
pa, çatal vesaireyi gürültilden istifade 
eÇerek kaçmaktı. 
Dükkanımda kupalarımın her gün ek

sildiğini ve bunları aşıran bir adamın 
mevcudiyetini zaten anlamıştım. Bun .. 
!arın her gün dilk.kana gelen ve bir çor
ba içen bu adam tarafından aşırıldığına 
kanaat getirelim. 
H~kim suçluya sordu : 
- Çorba parasını, kupa paralarınd~ 

mı ödiyordun ? 
- Ne yapalım bayım. 1§ yok, gU( 

yok .. Bu iş bana daha ucuz geldi. 
Suçlunun iki ay mUddetle hapsine V ( 

derhal tevkifine karar verildi. 
Suçlu: 
- Teşekkür ederim. 
Dedi ve ceza evine gönderildi. 

Ağırcezaya verildileı 
Geçen günkü sayımızda Salepçi oğlu Bundan bir ay önce lnıiliz bahçe.( 

hanı kahvehımesinde bir kumarbaz ka- önünde Kültür liaeııi talebesinden B. Fet• 
filesini o yakalandığını ve miı.hlı:emeye ve· hiyi biçalda yaralamak auretiyle öldür( 
rildiğini yazmı~tık. Altı kişiden ibaret mekten suçlu Amerikan Hasan ha!tkm• 
olan Rifat, Hüseyin, Aziz, Ka!!ım ve Mus· da. yapılmakta olan tahkikat neticelen• 
tafanın dün üçüncü cezada devam eden mi~tir. F.nver de, Amerikan Hasanı bı( 
duruşmalarında amme ~ahidi olarak din· ~uça azmettirmekten ıuçlu bulunmakta
lenen ara;ıtırma memurlarından birisi, dır. Her ilı:iıi de mevkufen Ağırcezaya 
ıuçluların 26 oyunu oynadıklannı diğer verilmi;ılerdir. 

bir memur da ne oynadıklannın farkında 
olmadığını ifade etmiştir. !aa yaparak: 

Fakat mahkemeye getirilen kağıtlar- - Yüksek mahkemeniz, derin bir vu• 
dan biti,inin 24, diğerinin 32 adedli ol- kuf ve incelemeler sonunda, şu kumar 
duğu görülmüştür. 26 oyunu oynamak hadisesinin bütün mahiyetini meydan• 
için isf' 52 kağıdın mevcut bulunması çıkarmıştır. Suçluların iddia edildiği veç· 
icap etmektedir. hile 26 oyunu ve binnetice kumar oyna• 

l liikim bu kumar i~inin aldığı aon va- madıldarı anla;ıılmıştır. Allah mahkeme• 
ziyet 'Üzerine hadiseyi derinleştirmek leri başımızdan kaldırmasın demiştir. 
rr.ecburiyetinde kalmış, hariçten iki vu-1 Mahkeme suçluların beraetine ve me\'• 
kuf ehli getirterek mevcut kiağıtlnrln 26 cud pnrnların kendilerine iadesine karat 
oyunu oynanıp oynanmıyacağını sormuı· vermiştir. 
tur. 

Erbabı vukuf, 24 adedli kağıtlarla 66 
ve 32 adedli knğıılarla da piket oynana
bileceğini söylemişlerdir. 

Bu incelemelerden sonra, suçluların 
Tekili avukat B. Kimil, uzun bir müda-

Knrarın tefhimini müteakip berad 
edenler 

- Yaşasın Türkiye Cümhuriyetinİtl 
adil mahkemeleri ... 

Diye minnetdarlıldarmı izhar etnıiı· 
lerdir. 
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79 - Yazan: Kemalettin Şükrü V aydman, onu öldüren ben değilim, 
Milyon'dur diyor •.. Acaba doğrumu? 
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BiZANS SARAY iNiN iÇ YUZU 

SinbalY~~f ·~·;b·;h .... ~id~:···~y~~· artık! 
Bu •• ölüm işareti idi. Başvekilin damadı ile cellat \ 

imparatorun çadırına girdiler 
Vasilin verdiği emri Sinbatyos Batını arkasına çevirdi. j sından korkuyordu. Bunu hisseden 

derhal tatbik etti. imparatorun bü- Serserilikten tqrifat nazırlığına Ba~:uas, aynı ağlar se5le: . 
yük çadırının etrafını bir süvari kıta- ve İmparatcrun mÜ§nvirliğine yük-1 - Mi~el.. Mifel.. Bana b!ili: dedi: 
ıı sararken Bardasın sadık adanılan selen bu piç kurusu, kollarını göğsü Yüzüme bak .. Senin damarfanndaki 
da: üzerine çaprastlamıf, mağrur ve kanda benim de hanım var. Ben se-

lçericle görüıülecek mühim müntekim duruyordu. 1 nin amcanım. Benden ni;in şüphe 
meselelerin hariçten duyulmaması Gözlerinde yanan ihtiras ve zafer ediyorsun. Ben sana nns·\ fenahk ya-
İçin buradan çekiliniz.. fuleleri açıktan açığa anlaıtılmakta ~ pabifüim. Benim bütijn hnyatun 

lhtanna itaat etmedikleri bahane- idi. Susuyordu. ı memlekete, Bizansa yaptığım iyilik-
ıiyle yakapaça tutularak götürüldü- lm~ar~~or~ yüzüne bn~:b:. .. terle doludur .Beni çek~-:.., enler çok 
ler. Oçuncu Mışel de, başını onune eg-l tur. Sen on!ru-ın sözlerıne uyma. Şu-

Sinbatyoa ve iki cellat, çadır kapı- miş, gözlerini &yak uçlarına dilaniş, nu bil kt senin lmnına, bizim kanımı
si önünde, içeriden verilecek İ§areti ağzını a~a?an susuyordu. • ... 1 za, bizim neslimize ve m.emleketimi
beldemeie koyuldular. Bardas ıçın artık kurtulu§ ımkanıl ze ynbancı insanlar hiçbir vakit senin 

imparator üçüncü Mi§el, çadınn kalmamı§b. menfaatin idn çab•m.azfo.r •. Çalı§a-
bir kCifeainde, muht*m makamın- Son bir ümitle oon çareye ha§ vu- İ ml.'zlar. Onl~rm mutlaka giz Ü mak-
cla mevki almqtı. ruyordu. ı tl d 

r---....,..-. _,.,,.. ~,..,.. 
Milyon 'un tabancasının kalib- · ~ 

-~ resi 6,35, maktulün yarasın- · 
dahi kurşun 6,35, Vaydmanın l 
tabancasının kalibresi 7 ,65 dir 1 

~ y . de k lkt y .. . . .. , sa arı var ır. 
Bu mevkün yaninda ikinci ve uug erın n a •· e&enmın °- ı B b ~L • b' takım "" 

bir makam daha vardı. Bu makam.. nünde diz çöktü. 1 n.1?-a, u uıbyar ~canad"I · ır ·· ı ·· t " • ( 
BiZ. ansın bu magrur"' ve çok nafiz ı.erserı yabancı ve ture ı erm ı;oz e- ;; ~~ 

~~~!~~~';~~~··---andanlar .. . lim 11_. ı nne ltapılarak uyarak kıyma .. Sonra 
1 

..,...,... llJCQlltlCnllUC 1IWID adamı .• Bu mustebıt ve za ~ve- . l ' M. • 1 Tarihin lane- Her seçen nü:ı Fıansada yakalanım 1 lıyabildiiini gösteren çok enteresan ma· den baluederdi. Onu zeTlde ve merakla 
__ _._ a... _1..;!1!_ • to- kili" L--·-md b. I • b. b pışman o ursun t§e .. d. 1__..!I_ "--'--tuuaua --.Yauım unpara , -~ a ın erce ınaanı ır a-ı ti• d . .. · de olur Mi-L 1 ve nltı cinayetin faili olan Vaydman me- llımat vermektedir: U1 Cll"U-· ,...._. --•..:! bir ~ .1-. .... • • eth. ~- b" • ·1e ··ı·· auna uzerıa ~ ... •---- ,_ nm yanmda oturiDUI C9&I ~a. kıtı de t lf e\.l'Qa, il' emn l o ume . onl &elcsine öyle korkunç yeni hakikatler c- Milyonla oa 1e1.e eYYel tanı.tmlf· Yemekten soon, rad,-ocla ~ ... 

K ............... için ele bu iki mab-
1 
gönderen Bardas timdi sefih ve aar- lm~ator ceb-p hkı~. u. 1 ilave etmektedir ki, artak bu kadar tım. O umanlar, batta benberce, Yant I taayonlaran almamm tercila e4erdL 

nün &ılncle Iİralanmlf ayn koltuk- bot yeğeninin kartısında, onun a- SManki taşfihtan ır lanney de •· .. t ed- mülhit ve mbl bozucu feyler ifitmelc· ab aatın almqbk. Sonra Mi,-oa ve Jan ,
1 
Memleketinin muejlrjeipi Ye komerterin( 

1 aklan dib. d b. uk .-:a..· "la aama nazar a mu eer 1 , . . d • d:ı..:L..--•--- ... _, __ ... lar 'ftl'da. y m e it çoc g-ı ag - d' b. b-'- l , d ·hnekte ten bıkmlf olanlann. bir gün enrel ber Blaa ticaret yapmak üaıre beraberce dinlerdı .-e - ...,-..~ -1. 
.H-.:a... n_--1..:1 _ _. _ _._ V ·ı .. . ıt ır BY-•f em ası a aezı . . • • • ...._L_. ADAM öLDORMEK MI • 
~ ~..,__, ~ .. ~ ~- maga • . .. .. . idi feyen hatiyetle meydana çdanasmı ve A&m.n,-aya &ibılleJI teklif 

0

etd•. ~ .. .. . . . . ' . 
dmda ilerlediler. Bardu, uçuncu Mı- - Benı oldurmeyın .. Bana kıy- · __ _. f rkı rdı canilerin liyık olduktan ceuya çarpı- eltim Ye oal.a iltibak ettim. DövtZ ka- Cunun biriade kencl11111e ihanet etmit 
telin yanindeld makamına oturdu. mayın .. Mukaddes yemin ettin. Bu Buuu bunun ~ na va. : tarak, aktüalite sahnesinden çekilme- çakabtt ,-iminden orada al~lerino olan bir aıkadapndan ba!ueclerkea ma· 
Va.sil de~ tarafa geçti. lmpara- yeminin tesiri büyüktür. Günaha ... ~a!varmalannı ııddetlendirdk. ~~ leı-ini istememeleri mümkün değildir. açılan duada bentm de İlmim ıeçti, fa- dam Muli: •• 
torla Bardum aruinda ve ayakta girmeyin.. gell!nı me~amete. ~~~et~e ıçın V aydman ideta bir Eenalak mütahu- kat mahkeme, bu ifde bir •likam olma- - Hel'balde onu öldürecek deiilAIUJI 
yf6 aldı. Diye yalvannağa batlamı~~· .• en kuvvet!• Aen te~ırh sozlen sarfc:,t- &mdır. Bir kdı kıpırdamadan kimbilir dtğuu teabit ederek beni lel'best -.ktı. yar demitti. Bunun üzerine Va,-dlllllll:. 

Bardaa imparatoraı imparator hali ıusuyor, gozlenm mekle fe~ı alribetınden kurtulmaga kaç kitinin kanına ginnif olan bu kor- a:Hapiabaneden çdapta Fruuaya dö- - öldürmek mi, diye atdmıttı. bir 
- Hani ya, dedi. Kumandanlar önünden ayırmıyor, nazarlannın, l gayret edıyordu. kunç haydut, ,imdi de, itiraOaruu damla nütlerinde bu iki arkadaı rine beni bul- adam öldürmek. Bunu ula J'apMDam. 

d~ gelmemİfler. Sabah meclisi~- amcasının nazarlan ile karşılqma- BiTMEDi- damla vererek, herkesi heyecan ve azap· dular. Bana, üzerimde çok iyi bir intiba 1 25 sontep'İnde ot~~w•~ ol· 
nın çok erken yapılması usuldendU'. d da yll§atmaktan zevk aliyor gibidir. A.- buabn genç ve kibar bir adam takdim duğunu ve fazla benzm aarfettiğiai (Ku. 
Ben bile geç kaldığımı zannederek Ege Aydın a leybinde bir sürü yeni deliller, İp uçlan ettiler. Bu Vayclmandı. ı finin otomobili) aö,-liyerek yeni bir oto-
acele elınİftİm. vardır • .:E», ıC.0», ııM.B» ve ccM.G» a:Bu adaımn ne kadar teshir edici bir mobil utın almak İ.çİn pazarlıta gİrifmfı 

imparator cevap verdi: markalı Lir sürü kadın çamqarlan La cazibeye malik oldufunu anlatamam. j olduğunu aöylemqti. iki gün ıoıva, V •Y· 
- EYet, Mliyonmı. Fakat bu u- Denizinde Bir müsamere Vulzi villasında bulunmu,tur. Bunlar ka- Daima nazik, kibar ve düriitt barellet dman Lösobr'u öldürüyor ve onun oto-

aUlfi Len hoııdam. Bue\in ..&ah mec- '1- tilin daha baıka kurbanlarına mı aiddir? ediyordu. Hiç ıijpheleameclen ona son 
1 
mobiline sahip oluyordu. 

IW lmrulmiy.cak. Heps~~ ayn •JTI - B ARAFI Bl~NCt SAHtFEDE Aydın. H {Hususi) -Gazipa~a oku- Yoksa ~~lf. eıya~an mı ibarettir? derece itimad bağladım. • 1 M. M~, ı~i o ~leri .. d~erdl 
haber g&ıderterek meclıaın kurul- .~ . r. l'k hh"' l l t f d mektebin pek Başka bıç bır cınayeta olmadığında l5t'1lr •Milyon ve Jan Blaadan çekinmeme deh,etle urpenyor ve fOyle ao,.lenıı,-orı 
-·~1'--~ L!l..l!_..I!-. lebılınıştır. Bu 17,a saat ı tee ur, va- u yavru arı nra m an ed • bu b ta ih. 1 • d nl ---•--Lil V dmanl .... _.J,a L!!-!!LI - Eminim ki onun nrlanndan en idi· 
.... ,_.. .... DUDllUlllll •• • , b' 'h . . . '( .. en C!UH, UIUI Z m en ay 1 a• ~ ay a l'onlraw;aLeft uu7-

• S.,y~ enclifeli bir balatla yeğe- purun su varası tarafından alınan ır ı - cazip bır §ekdde tezyın edı en musame· tacak ve ıüpheleri dağıtacak izahat Yef'· bir ze-.lc: altyordmn. Ö7fe ki ilk tefrind.e 
1 
çük bir feY Ö~f -~laa,.d~, kendisini 

nınl aUzıdü. tiyat tedbirinden ileri gelmiştir. Konya re salonunda bir müsamere verilmittir. meğe de yana~mamaktadır. evden çılanam İcap edince omm lavll• ele vermemeldiiimiz IÇlll beni, "-anı ve 
_ Bana ne diye haber gönder- \'apuru satı sabahı st at onda Istanbul- Çocuk velıleri yavrularının gösterdikleri Vaydman bir akil hastası rrudtr? Bu- ye3İne uyara.k, Sen-Kluda onun villaıma 11<mme öldürmekte bir dakb teteddüt 

mediniz o halde?. .. .. .. dan hareket etliği 1.aınan deniz gayet canlı mu~~ff kıy etler karş~ııı~da sev~~ç nun böyle olmasmı temenni edelim.Çün- komıu •Begonya» villi.1tru kiraladım. 1 ~iyecekti. Mütbtt bir kaza atlattdc de-
- Ç6nldi sizinle hususa gorute- müsaitti. Fakal ayni 'gün akşama doğru duyıuak ogretmenlere samımı teşekkur- kü bu kadar denaert ve bunbarlıy aklı Burada Mulinin hikayesi bütün elıem_I semze ••• 

ceğim ,eyler ~~·· • deniz kabarmış, alınnn meteoroloji ca- lerini lıildirmişlerdir. Müsamere sonun- baımda bir adamın iti olması. ::'lllltlak rniyetini kazanmaktadır. Caniyi yakından MARK.ALI ÇAMAŞIRLAR 
Oçüncü Mı,elın bu sözlen söyler- porlımna istinat edilerek Konya vapu- da okul himaye heyetinin faalivet rapo·, 1 __ ._ b. b.d. 1 --•- iörmÜf, busuai hayatına pbid olmuştur. Jan Destruel iıminde bir kan l'°ca 

ı_ • i ti•tred'"' • f ked Bar I namına., utanı aQ!a ır a ıse o a~- , 1• .. ed ! ___ ... _ B 
Ken aetın n ıgını ar en - ru Çanakkale civJrıııda masun vazi- ru ve bliinçolan okunmu~ ve ura~· baş· Vaydman daima Begonya villasmm ö- po ıse muracaat erek, 16 nlMllHY or· 
du sarardı. yette beklemi~liı·. !:anı Nafiz Karabudağm okulla olan ala· ı br.V d . d " k d .. 1 . nünden ceçiyor ve M. Mulli'ye rutta- 1 dodan gelet'ek Pariste bUlunduklan , .. 

Y &~Lliked lduğ ay manm fan ıye a ar soy ermş ı d Ş 1. d bir '--L •• •• d 
&Yaf Y•Yaf u:n e o unu Konya vapunııı•la bu1unan yolcuların ka ve yar<lıml rı başöğretmen taroCından j ld v • 1 • _1_ b. dakr.a onu selamlıyordu. Günün birinde ra il anze ıze e Kanve onun e oto-

.. 1.. ... ı .. -~d. o ugu cınayet er, çetesıne pt:a az il' pa- ....- bili •• d d alc kah • • 
sezmlmege ~~ürd. .. aileleri evvelki akşam telfış görternıiş- nıcrnnuniyetle izah edilmiştir. Rapor \'e ra temin etmiftİr. Aylardaaberi bu kadar evinde yalmz oldupnu, yiyecek bqey 

1 
mo 1 enru ~r .urU:. .-eye cırnul 

parator Ulll u. lersc de, diın sab:ıh vapurun gelmekte • 1 k b 1. 1 · h' bul d • •· li ek • ind olduklannı, donüıte uç çantalanmn ekailı 
B • • Llnnço cırm aynen ıı u ıy e ycnı ıma· az paran:n bülün b&r çeteyi ya~tmq ol- uruna ıgını soy yer yemege ey e 1 , • •• • • 

U apretti. olduğunu öğrenince mÜ!>lerih olmu~lar- h . B N f K b d k B k&lm k "st :1··· • ·· ,.. alık olduğunu farkettildenm aoylemiflerdır. 
Vuil yerinden aynldı. Çadu1n b- dır. )"C eyetıne . a ız anı u a , masından ,üphelmilmektedir. Parayı . a l ı e &gut~ so~ ı.ı~ork v~· ~v d" • Bu çantalarda Madam Destruelin mUbte-

pİlma giderek dapnya 1e1lendi: Evvelki gece ve dün gelen trenlerde Mazhar f:.dlccr, B. Rıfat Tan, B. Hakkı batka yerden temin ediyor idiyseler, bu ;;vap a m~ ~ 1 ~ ~~ 1 
en ~ lif mırblar laflyan çamafıdan balWlu• 

- Sinbaty06 •• Sabah oldu. Uyan ba7.l ufak tealılıürler olm~tur. Evv~lki Ekmekçi. B. Hamit Altıparmak, Bn. kadar ~mmiyetsiz mebli.ğlaır için itlen- ostunun evm e. yemeg~ avet etıneıe yordu. E. M ve C, B, n M.B marka· 
_ __.__,_! Saffet, Bn. Aytc Yazgan ve yuLba11 8. mit olan bütün bu cinayetler, kan gör- bafleyor. Davetlı çok güzel konupmdr:· 1 il · r bul -·---...1-- bu ta• 
~ •• gece gelen Bandımıa treni üç sa~t teah- sah. " · · · -•-=· __ :_._..._ an e lf 1 unan ~·~-- çan 

So t -•--- _I...! • dö·nc1·· Bahri scçilmi,lerdir. Yeni heyetin de da- mekten hotlanan bir rula bastalığma mı la ve ev ıpıerme ıyı Yaaa g'""'""ua~- ı--" -·1 Yal ...... __ L _ _. 
nra CIU'lll' eHU yerme u. hürle gclmiQlir. ed" B • ~-~ı .. d ·'····-·-a anıan \'ft"lrtnUfbr. nız çan~ _ ... 

Bu, Bardum damacb ile cellatla- " ha canlı işler bafaracaklannı kuvvetle alimettir? Bütün bu aualleri. günden gÜ- t ır. u ıbum· • ~ ~ ~nar .. • n:ımamıtbr. Bu kadm ça-... ..laraun ye-
L-•-•-dilderi" i-•ettı" EN SOC:UK SENE . 1 ek 1 tahk~'- • • Vaydman komıulanyle sanumıyeli o de- . k b nl 1· lmauuııpd·x.-·- bu nn uc:aaç ~ • ümit ederi-z:. ne gemt em le o an ıaalU1 neticesc • nı ur a ara a amel o ......... "" 

Bir dakika IODl'A çadıra, önde&§- Dt-yli Ekspress gazetesinde, Lontlra --=-- tayin edecektir. rece ileri götürmüştür ki, yıkanmue için retle meydana çdana11 herkese bir ge-
vekilin damadı Simbatyoı olduğu u f b h • VA YDMANI ESKt KOMŞUSU çarnafll'luuu bile Bqonya villasana ge- nİf nefes aldll'llllftlr. 
halde iki cellit girdiler ve üçü de im- rasathanesi müJiirünün çıkan beyana· nayVana a çe~ı A.NLATIYOR tinnekten çekinmemittir. MiLYON MASUM MUDUR? 

paratorun önünde diz çökerek, elle- tına göre bu kış rııcvsiıni, 34 seneden Bu sene hayvanat bahçesi zenginleşti- Şimdilik hadiseleri hulasa etme!de ik- - Daima nazikti. Diye tekrarla,-or, Milyonun babası oğlunun masam ol 
riyle aalip iJareti yaparak selim Yer- beri rastlanan C!ll soğuk senelerden bi- rilecek ve yanma bir de kut bahçesi ila· tifa edelim: biç bir çiylik yapmazdı. Yirmi bq ya- dufuna emin olduiunu söyliiyot' .... aay( 
diler. ri olacaktır. Orta Avrupada şiddetli so-

1 
ve edilecektir. Şimdıki halde hayvanla- V aydmanm eski komıularuıdan M. ttnda ol•n kmma en küçük bir kur yap· ediyor: 

Bardaa, arttk feci akıbetini anla- ğukların daha fazla tesir yapacağı tah-

1 
rın gündelik et masrafı, belediyeye on Muli, bize. katilin, hakiki hüviyetini her rnak te;ebbüsünde bile bUlunmamqtw. _ Onun birini öldürmüt olmasa U... 

mlflı. min edilmektedir. liraya mal olmaktadır. ket.e kartı ne kadar muvaffakıyetle sak- Bize ıık sak Kanadadalci seyahatlerin- kansader. Evnli buna cesaret edemez· 

·~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ:iiİ:t.1C7.;;K;~ii~~~7..aza M ' anlamam~ olduğundan yaka paça ara- Ktz.: -----~ =:=s verevere- kızta-C:-az.al<h~ Bugünlük-te bu di. Ha,..-, buna inanaıMm. MeierıD ta· 

MASAL ARI 1 
baya koyarlar. 1 - Hayır padişahım, d~r. Ben Peri pa- kızt götürelim. mamen çeldırmıı olsun. Fakat eğer b.a• L - Şimdi nereye gideceğiı;, diye pa.di- dişahının oğluna vurgunwn. Onun nere- Ve kızı alıp saraya götürürler. işi kız YapnufU. onu reddederim, bir daha ılr-••• .. ••• .... m.................. şah sorar. r dt? olduğunu bilirseniz beni oraya yol- esasından bıldiği için sesini çLltarmaz. melr: istemem ve haldanda kanunun iMi-. E 1 z Kıı.: ı layın. Atıp doğruca deli kmn bağlt olduğu oda- tün tiddetiyle tatbik edilmesini iaterim. 

Vve aman _Şu kıır~ıdaki dağın eteğine gide- 1 Padişah !ıa : ya bırakırlar. - Löblonun katline ittirakini Iİıre iti-
ceğiz deyince koca kart büsbütün afalla- 'ı - Kızını der. Senin istediğin şey hi- Padişahın km huradcı, oyaklarm<lan raf ettiği zaman kendiaine polise tealinı 
şu·. Arabanın içinde kıvrım kıvrım ktv- ziın eliıniz.i değil.. Başka ne istersen bağlanımş, etleri serbest bir halde hıra· olmasını tavsiye etmipirıiz. 

1 
• d ranınağa başl.ır. 4i anladığı için: söyle yap ltm. kılmıştı. Önünde, yediği insanlartn ke- - Roje bunu yapmak utiyordu.Onu 

Ç ı n e ~:ı ,,_, _ Aman .. Aptestim geldi. Sancım tut- Kız da: miklerinden bir yığın hAsıl olm~lu. kenara çelctim ve gözlerinin içine ba. 
tu. ~'ena halde sıkıştım .. Biraz müsaade 1 - Başka sağlığınm dilerim.Ben arltk Kız, şaşkın etrafına bakarken tavanda karak, poliae gidip talim olma.M IÖF· 

_ 4 ineyim.. ıl buralarda duramam. Gidiyorum diyerek bir delik gördü. Tıavan alçak olduğundan ledim. Nasel olsa günün birinde me,-da. 
Derse de kLz padişaha başı ile olmaz tekrar yola çıkar. Az gider, uz gider, de- sıçrayarak bu deliğin kenarından tuttu. na çakacak. Kendin itiraf edenen daha 

Go•• begv 
1
• Kı•ıı•tıı• ah Kendini yukarı çekli. ha,.-..lı olur, dedim. işareti yapar. Padiş ta: re tepe düz gider nih.:ıyet gide gide başka 

O gün ve o gece böyle geçli. Padişahm o.x.1um -J:.ll)'Ol'CI•. Ve d-1:::.:-: ...... - Hayır .. Bir yere inemezsin, der. bir ıneınlekele varır. Burasını da matem •• ._. ,,_.._ ,.,... 
deli kl7.l aç kaldı. insan eti yeyemedi. cakta. Fakat o I01lda yanımıza gelen .ı.. 

Ertesi. sabah kalktıgı zaıt"'~ sankı' hı'ç _ TelaAş el.meyiniz. Yalnı .. benı' ın .ıe. Nilıayet .. d:ı .. ğın cte.ğinde bir mağaranın 

1 

içinde göriir. S bebini sorar: Er -· .. ~ lesi güni.i odaya başka bir kız bıraktı- Blan bütün kuYVeti,-le buna mulaalefet 
birşey bilmiyormuş gibi koca karıya : diğimi yapacaksınız, kapısının onu ne gelırter. - Buranın padişahıntn bir km var, lar. Tavandaki kır. bu kıu. .seslendi Onu etti. Sebebi ber halde Koleti aeYlllMİ " 

_ Çok te•ekkür ederim nı"necı"ğı·m, _ So'"yle .• Ne istersen yaparını . Kız arabadan allar. 

1 

derler. Kız bir kaç aydanberi deli oldu. d kl' ... ~ . ü .. .. 1 k d ynl--"-
Y a yanına Çe I, UÇUUC gunU atı an iZi On an a Ula& Utememesİydİ. MİIJ'O• 

der. Ben artık gidiyorwn. Bu gece sizi 1 - Benim eınriıııe bir araba .. Bir bö- - Açıl susam açıl.. Aklını oynattı. Sarayın bahçesinde bir da yanlarına aldılar. Şimdi üç kız olın~- dedi ki: 
rahatsız eltim. Ku.sura bakmayın .. Ve li.ik asker ve iki de cellnt vereceksiniz. Deyince kapı açılır. Böylece yedi ka- j ulübeye kapattılar. Elini kolunu bağ- lardı. Fakat karmlart <.lı acıkını§lı. Bi- «Roje, sen Koleti benim elimden aı. 
ç,kınca doğru padişahın sarayına gider. Siz de beraber bir yere gideceğiz. pının yedisinden de geçerek oğlanın bu- l ladılar. Genç kız ellen başka şey de ye- ı.im masalın kahramam olan kız diğer dtn. Şimdi onu ıeri alıyorum. Haftada 
l>.a.di~ahı gonnek istedig~ ini söyler. Padic:Jı hemen. iradt! eder. lki cellal 1unduğu yere gelirler. Padişah y.wrusu-! mediği için önüne her gün diri diri bit· k d l 

,. "Y 1 ar 8 aş arma: bir defa aeni gonniye celecektİr.• Roia 
Padişaha ha'ber verirler. Genç bir kı- hazır olur. Süvari bölüğü de hazır oldu- nu hemen iplen indirerek bağrına basar. genç kız koyuyorlar. Deli kız önüne ko· - Siz burada durun. Şimdi vakıt ge- de kendisi bapsediline Jan Blan Ko-

z.ın kendisini göm1ek istediğini söylerler. ğundan yola çıkarlar. Kız arabayı koca Ve cellatlara emir verir, hemen oracıkta 1 yulan kızı öldürüp yiyor. Zavallının der- ccdir. Ben, pençcrcden çıkıp bir.az yiye· lete tek battna .-bıp olacak diye, polise 
Ve kızı yanına getirirler. karının eviniıı önünde durdurur ve ı)a- koca karının k fasını k - -'irir. Saraya 1 dine çare bulamadılar. k b ı ğ gid · Dcd' p d =l 

1 
ce u ına a eyım.. ı . ençere en gitmekten vazgeçti.• 

Kız: dişaha sorar: dönerler. Bu sırada padişahın adamları o gün çıktı. Uzakta bir ışık gördü. Işığın oldu- JAN BLAN'tN ROLO 
- Devletlim, der. Ben çok zamandan- - Bu evde kim oturuyor biliyor ınu- Artık memleket sevinç içinde h;ıyram deli kızın önüne konacak bir kız aramak ğu yere do~u gitti. Vaydmanla Mil,-on phulan olcluk-

beri koybolan oğlunuzu buldum. sun uz? yapar. (için çarşıya çıkınışlarml§. Bu yabancı Burada bir koca karı, bir taraftan çık- ça aydtnlannut olmasma makabil Jan 
Bu haber hükümdan yerinden sıçratır. - Evet.. Çocu••uınun dadısı oturuyor. Padı.şa' h kaza: j km go··ru··nce ·• rık çevı" rı"yor b'r la _r_._ d ka•" k BI • h · ., , ı ranan a .... n ay- an ın üvıyet ve rolii henüz miipluım. 
- Sahl mi .iöyliyorsun, der. Nerede. - Onu da yanımıza alacağ17_ - Dile benden ne dilersin, der. Ister- ı - Hah dcrter .. ~te bir kız ... Hem bu- nalıyordu. kalmaktad... K.clefinia teft.ifi ıa..beri 

Merede, Koca kan saşırm~. neye uğradığını sen seni oğluma alayUll. ra1ı deiiL Zatea meınlek.elte deli ktz.a -DEVAM FDECEK- - SONU 7 INCl SAYFADA -

HALK 



Kralın 
Senede iki ke rre 

yıldönümü 
---<>----

Ayın on be~inci Çarşamba günü Ingi-
ıiz kralının doğum yıldonümü idi. Bu
ı;un kral altıncı Corc 42 ya"ındadır. 

Fakat, hatırlardadır ki kralın yac:; gü
m.i resmen geçen Haziran ayında kutlu
Janmı!:tı. Bugün ise, chakiki> yıldönmü
<. ır. lngiliz sarrıyında bir hüdiseyi şöyle 
bışkn bir münasip amanda kutlamak 
fı<l~ttir. 

Bu sene krnlın yıldönümü güntindc 
uglcden sonrn 21 pare 1:>p atılrnıştır.Es
kidenberi Iıdet olan bu usül, iktisadi se
beplcrden dolayı, 1931 d~nberi 1a1bik 
:.ılunmıyordu. 

MERDIVEl\'LER üZERlNDE BiR 
ŞEHIR 

Mimarlar y~ni ve mockrn inşa usul
lerinde nkln hayale gelmiyecek planLr 
ort.ıyn ko~uyorlar. Bir mimar, büyük 
bir şehirde camdan bir kule :;apmn) ı 
t<:klif ederken diğer birisi, inşa olunacak 
§t'hrin üzerinden yaya yolJar geçirnwk 
istemektedir. Fransada başlta bir mimar 
da sık srk ~u baskınına uğrıyan bir şehri 
) eniden ve bu defa merdivenler üzerine 
inşa etmek teklifinde bulunmuştur. 

Jnsanlar su is1ilfisından olduğu .kadar 
otomobil, otobüs ve diğer nakil vnsıta1a
rının getireceği kazalrırdan da korkmak
tadırlar. Bu itibarla bu mimar evlerin 
beşer metrelik merdivenler ü:z.c:rinc ya
pılıp otomobillerin aşağıdan, insanların 
yürüye<!<!ği FYa yolların da yukarıdan 
ynpıbnasını teklif etmiştir. 

Merdivenli şehir blok halinde olacak, 
her blokta 3000 insarun yaşıyabileceği 
park, ev, bahçe ve tiyatrolar bulunacak-
1Jr. 

KARGA öKOZü öLDüREBILIR MI? 

Otomobillerin her giln her yerde biri
ne çuptıklarmı, birini ezdiklerini işiti
yoruz. Ve görilyoruz. 

Fakat, bir adamın otomobile çarptığı
nı, otomobili 2.iyana uğrattığını ve C<'Ul· 

ya çarpıldığını söylersek ne dcr~niz, 

inanır nusını:ı buna? 
Dahuı var. Kilçlik bir karga da, koca

rnan bir öküzU öldürmiiş!. Nasıl deme-
yiniz. Olmuş işle. , 

Geçenlerde (Alsas) da, öküzün bi~i 
demir bir direğe yanlarını sürterek ka
§ınmaya başlamış. Direğin üzerinde e
lek1rik ~lleri bağlı imiş. öküz rahat ra
hat k~ınırıken bir karga gelmiş direğin 
üstUne konmuş. Nasıl.sa ayağının birini 
(izolatörün) üzerine dokundurmuş, bu 
suretle cereyanı direğe venniş, zavallı 
öküz yıldırımla vurulmuş gibi simsiyah 
olmuş .. 
Karganın aynı lıkıbete uğradığını söy

]emcğc lüzum var mı? 
lkinci vaka da Amerikada (Teksas) 

fyaleilnde geçmiştir. Otomobilin biri, so
itağın ortasında duruyormuş. Yolun kar
şı tarafın.ı geçmek istiyen bir adam, na
ı;1lsa dalgınlıkla otomobili görmemiş \'e 
§iddetle çarpmıştır. Bu çarpma ne1ices.i 
otomobilin camı kırılmıştır. 

Şoför yaygarayı hasmı~, gelen polis 

Dünyanın 
En zengin kadını 
Barbara Hutton 

---o-

Artık Amerikalı değil 

insan 
Ölünceye kadar 

büyür 
--0--

Kaç ~aşından sonra insan artık büyil
mcz. Bazı nlimler, insanın 25 yaşında 
t:ım m:;;.nasiyle yetişmiş olduğunu söyler
ler. Bazıları kırk yaşına kadar büyüme
nin d~ vam ct!iftini iddia ediyor. 

Bu on nokt&i ıı •. znrda bulunanlar, in
sanın pek ihtiyar yaşlarım kadar mü
temadı., en tekamül etmekte oldu!,runu 
ileri .Eiirüyorlar. 

Tam manasiylc biiy:..imüş ol<luğumızu 
zannettiğiniz zamandan sonra da eller, 
kollar, bacaklar büyümekte dev;ım eder-
mi. 

Bu naz.ariycye göre, kadınlar yirmi 
beş yaşını bukluklruı 50nrn ayaklan. er
keklerinkinden daha fazla büyüyor. Ve 
bir erkeğin göğsü de 40, hatt!i 50 ya~ına 
varıneaya kadar büyümekte devam ede
biHyor. 

Anc3.k ihtiyar'ık pek çok bastırdığı 
zaman göğüs daraldığı gibi vi.icut ta bü
zülrncğe ve bacaklar hafifçe kısalmağa 
başlıyor. Fakat burun, bütün insanların 
hayatı devam ettiği müddetçe uzayıp 

gidi.yor. 
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YAZAN : Vicki Baum NAKLEDEN: Metin OrboJI 

-9-

0 .•• Yurdunda mesut yaşıyordu 
Onu siz kandırdınız. Zorla buraya, bu çılgınlar diyarına 

siz getirdiniz. Şimdi de çürük yumurta sandığı 
gibi 

- Prova nasıl oldu? 
- Hiç.. Zavallının Wınesini 

kesmiJler, mevzuu değiıtirmiJler ••• 
Bu cavabı verirken sesi, dudak

ları titriyordu. 
Ağlıyacak gibi olmuıtu. 
Boğulur gibi bir aeale ve göz yq

larmı silerek : 
- Bilmem neden, dedi. Onun te

essüründen fazla ben müteessirim. 
- Atık olmıyum kızım?. 
- Belki.. Fakat şimdiye kadar 

kimseye qık olmadığım için hiuet
tiklerimin qk olup olmadığını da 
bilmiyorum. lnaan i.fık oluna nasıl 
olur anne? 

- Bu anlaşılmaz kızmı. Kendi 
kendine hia.aedilir. Kendi kendini 
belli eder. 

- Bilmem .• Belki beni kucakla
sa, öpae .• Falan etse bir ıeyJer anh

• • • 
gerıye çevırıyorsunuz 

yabileceğim. Fakat• bana ka11ı çok dan sonra da olmamakta devam ede- vardı. Ne kadar tatlı, ahenkli bir aea
Dazik ve çok çekingen hareket edi- ceğim. Fakat bu delikanlı hakkında- ti bu. Yazık ki gidiyordu. Artık onun 

öLDüKTEN SONRA DAHA FAZLA yor. ki sözlerim sırf inaani bir maksat esmer yüzünü bir daha göremiy~ 
PARA KAZANIYOR - Ona biraz cesaret ver. üzerindedir. O, Avusturyada, ailesi- cekti. Çok ta alıfmııtı. 

1 
- Nasıl vereyim. Hem ben böyle nin yanında, karnını doyuracak bir - Hayır Şaybar .• Senin ~İn de~ 

Büytik Amerikan muharriri Edgar bir genci sevebileceğimi hahnma bi- it bqında memnwı ve mesut yqı- ğil, kendim için üzülüyonmı. 
Po şöhretinin en yükse:k dereoesine eriş- le getirmcmiftim. Ben futbol maç- yordu. Ona siz, istidadın var, kabili- - Kendiniz için mi? 
tilri sırada l'Ser1erinin sayfasına 4 Ura ::ı- Ianmla öküz gibi bağıran bir Ameri- yetin var diyerek gözünü boyadınız. - Evet .• Çünkü sizi aeviyoruJJl 
lırdı. kalı genç tahayyül ediyordum. Onu rahat yqadığı muhitten zorla Şaybar .• 

Şüphesiz ki bu büyük bir kazançtır. Birden daha ziyade coıtu: alarak buraya, bu çılgınlar diyarına Bu cesaretli, içten ve titrek sözler 
Bilhass:ı o zn.man Edgar Po zamanının . F arzedelim ki &şık oldu~. Se- getirdiniz. O burada yalnız sizi tanı- dudaklanndan döküldü. 
en çok para. kazanan muharriri idi. vı~o~. Neye yarar •• ~- ben~ ıev- yordu. Siz iae onu adeta tanıma- Ferdinant ima bir in ıuatu. 

Bugün ondan daha fazla para kazanan mıyor ki ... Burada l:endıaıne b1r ro1, mazlığa geldiniz. O çok nizi1c çok Sonra Hildayı bir çocuk gibi kol· 
rom.:.ncılar var. Fakat, Edgar Po, bugün bir İ§ bulamazsa Viyanaya dönecek. kibar b' B h"te 1~ ık, l ları arasına aldı. B . . d lsam h ır genç.. u mu ı ıay o -
ölmiiş oLnasına rağmen, yine bugünkün- - en aenm ye~m e .o • er mıyan bir genç .• Onu zorla buraya içini derin derin çekti. 
den daha faz.la para kazanıyor. JeY~en evvel Fulfera ~e,~ilc ederım. getirdikten aonra çürük çıkan bir yu- - Ben, dedi. itin böyle olabiı.e. 

Geçenlerde Edgar Ponun öliimünden Delikanlıya buntda hır 1' bulurum. urt ___ .ı w 'b' !-.ı etm • dna c..öini hir zannetmiyordum. Kendi 
Sonra da, beklerim.. m •.,•aıxngı gı 1 .moe enız -·- -• T sonra bıraktığı f'vrak arasınd-.Jti mek- kendime biraz ,,__ kazanacafmı, ru mu. ..--

tuplar mUuıyedc ile satılmıştır. DöRDONCO KISIM Fuller evveli iatihzah bir gUIUfle: anneme, bemJireme y.nlan ~ 
Bu müuıycdede Edgar Ponun me.Jı:- _ Daha eyı" ya İ•te, _ı _ _ıi. Madam aim ve sonra da kendimi size andir· 

tupla.rından bir tt"ki bin liraya satılmış- • Düıündüğüm gbi çıkb, ~· ki 0 bizim muhite İiyık':°lmıyan bir :ıeğe çalıf&C&iım .• diyordum •• Hal· 
tır. Fi~ı bozmu,lar. ~~bahat Şonyenm gençtir, onu layık olduğu, alııhiı buki ..• Ah .• Tali .• Tilisizlik. .. 

Bu surcl'Je bu meJctubu bir sayfa sa- degıl.. Kadm erkegı loakandıracak uh't iade ed' Tekrar sustular. 
Amcrıka bir rekor kaybetti. Zengin- yerde suratına b"ır tokat abp ka'""'•• m 1 e ıyonız. yarsak, Edgar Po, bugün sağlığından · r·-"'3'· • lkiai de acıihyacak bale ıelmi•ler· 

Tabii bu vaziyette bizim delikanbya So~ birden kmlı: . w - , lil{i, güzelliği ve acıklı geı:en bir sergüzeşt 
hayatı ile ~öhıet bulmuş olan Barbata 
Hutton, bu Amerikalı milyoner kadın sa
h ak~mı ln~iltcreden Nevyorka geldi. 
Ve perşembe ak~amı Amerikayı tekrar 
ter ketti. 

250 defa fazla para kazanıyor deme-ktir. da rol dü,mem~ ... Ne çare .. Tiliine .- Sıze ne oluyo~, diye bağ'!~· di. 

ALMANYADA KAÇ GAZETE VAR? kü .. ün. Artık hesabı tamam.. B.ır taraftan~' bır ~ ~!ı- Ferdinand, genç kızın ellerini tut· 
_ Nasıl tamam? hım neden bır adamın uzerme dütü- tu. . • . . . • 

ALnanyada 1890 tabi nxdır. Bunla- - Nasıh var mı? Konturatı alb yorawıuz. Şunu kafanıza koyunuz - Hilcla.. Elımd~ · ne ıelir ld 
rın çıkardıkları gündelik gazetelerin sa- hahalıktı. Müddet bitti. Sonra artık ki ben iflerime kadınlan lmnJtır- yavrum •• Ben olmazsam annem, ba-

Böyle ~ünübirlik bir seyahatin maksa- yısı 2246 dır. Her gün 16,650,000 nüsha benim canımı da aıklnağa baflach. marn. bam, bemtirem ne yaJNt:'~· Çaht-
dı ne olabilirdi? Makaad şu idi. Güzel ve basarlar. 1934 senesinde 14, 900,000 nils- Onu turist bileti ile Avuaturyaya * malıyım onları bealemeliyun. 
ungin kadın bir kaç sene evvel Danimar- ha basıyorlardı. Şu halde 1,750,000 fazla göndereceğim. Santa Monika bulvan karıısında- - Fakat ben •• Ben aenai:ı ne ya· 
ka asılz.adclerinden kont Reventlov'la demektir. - Fakat •• Siz ona burada ba,b ki parkta, yanyana oturuyorlardı. pataİ'ım .• 
evlenmi ti. Kocuı bir hafta evvel Ame- Geçen sene Alman gazeteleri 385 mil- bir q bulamaz mıımız? Yakıt gece.. _ Sabırh olursun •• Ben Avuatur· 
tik aya gelmiş, karısının Amerika tebaa- yon kilo IJ<fiğıt sarfetmişür. Bu gaz.etele- Ciddi bildiği katibinin gözü yqh .. Hildanın . arka verdiği ele~.tr~~ yada tekrar it bulunca seni ve anne-
aından çıkma muamelesini tamamlamıştı. rin kullaruhkları rotatif makinelerin a- bir avukat vaziyetinde ·Ferdinandı lambası Ferdınandın mahzun yuzu- • v· tirtirim' • G liram· ..ı-. 

·· . • ·· dmla rd nı ıyanya ge • e uc: 
Barbara 1 fotton bir daha dönmemek dedi 2000. (Linotip) ler de 6000 dir. Da- müdafaaya koyulması Fullerin bo- nuEay ft kimh!o 

1
u. kt ğil mi Hilda •• ? · 

üzere "e Amerikayı işte bu ıturetle terk kikada altı bin harf, yani bir saatte 36 tuna gitm~li. tra a ae er yo u. - Se v· 
b k G • d • s· N ..:~· 1 - Hayır, hayır.. n ıyanay• 

etmiş oldı.ı. in elime yaz.ılır. danbe • a~~ ıe~I, ~·le· hız nkae zamd an- - Fe"~b~I ~.,~yolndmıuzO .. gidince orada bir bqkasmı mubak· 
Barbara Hutton"un servetinin 40 mil· (Völkicher Beobachter) gazetesinin n mutterı erım u ar ya- - uuer ı etımı a ı ç gun 

lan al"'ka d "' L-·lad 7 idi' • kak bulursun. Sen bulmazsan bile yon dolar olduğu ııöylenmektedir. Münihte yeni yaptll"<lığı bina, asri her a pey a etmege uag ınız sonra g yorum. • . • • ki 
türlü konfonı hfıizdir. Telsiz, tcle!on Hilda bu aözler üzerine nasıl ol- Zoraki gülümsedi. Genç kızın da sana bulurlar. Ve yme bılirsm ben 

zavallı ndnmı yakalayınca karalrnla gö
türmüş. Ifadesi alınmış, otomobile çarp
mak suçundan mahkemeye verilmiştir. 

Mahkeme, suçluyu 350 frank para ce-
z:ısına çarptırmış. 

aletleri, hususi telgraf telleri var. duğunu kendi de bilmediği bir asabi- kendine gülümsemesini bekledi. Avrupaya gidemem. Aynlığımız .,. 
Alman matbuatının yüzde 70 i nasyonnl- yete kapıldı. Hilda çok müteessir, susuyordu. bedi olacak .• 
sosyalist partisinin elindedir. Ve sayısı - Bay Fuller, bilirsiniz ki ben - Miat Hilda .• Benim için mi Hilda bunlan söyledikten sonr-
378 dir. Bu gazetelerde 34,000 .kişi ça- ıimdiye kadar müıterilerinizin hiç üzülüyorsunuz? hıçkıra hıçkıra ağlamağa bqladı. 
lışmaktadır. biri. ile alikadar olmadığım gibi bmı- Sesinde ilk defa ha.uaa bir titreme -DEVAM EDECEK-

nu pekala eğeliyebilir :-- 1 kumandanım bu - mesele - hakkında di iti bir de bqka cepheden cfütüne-1 gitmek için müsaadenizi rica edece· 
Bunun böyle olduğunu farzedelim. timdilik benim düıünce ve tahminle- lim. Meseli.. Plinlan Parisli kadın ğim. • 

Muhakkak böyledir ya.. Biz farzedi- rim bundan ibaret.. değil de bqka biri çalm11 olamaz - lsviçreye gitmeği o kadar • 1 

yoruz. Kazayı kollıyan Tavuk.. Af- 1 - Haldan var Piyer Panten.Çok mı? Otomobilin clirelaiyonwıu eğe- istiyonun? 
federainiz kumandanım. Dil ahtmıf · doğru bir tahmin, fakat.. liyen bu bqka biri mülizimi kaza - Kumandanım. Bilininb ld 
ta tavuk diyorum.. Kumandan Montelori bir taraftan yerinde soyamaz mı? Ve Pariali ka- ben kafama koyduğum birteyi yapa" 

18- - Evet, devam et •• Kazayı· kol- ajanını dinliyor bir taraftan da elinde dan da kaza yerine sonradan gelmif nm. Çalman planı ele geçirmeği ka-
lıyan tavuk.. tuttuğu fotografı tetkike devam edi- ve hakikaten yardım için mülizimi fama koydum. Onu bulup getirece· 

geliyo!, binba§ı Şartrenin askeri plan 
lan Üzerinde çalıımakta olduğu vil-

. liamın üç kilometre yakınında bir 
§aloya yerlqiyor. Kimseyi kabul et
miyen.. Kimse ile görüımiyen, hiz
metçilerine adınm Mart Grizva'y ol
duğunu ıöyliyen bu lr.adın Mnri Kler 
T eval isimli bir pasaport kullanıyor. 
Bu kadın, matmazel Şartrenin köpe· 
ğini bulma bahanesiyle binbası Şart-
renin evine giriyor. -

Bu ziyaretten birkaç saat sonra 
binba§ı bir nnjin dö Puatrin yüzün
den ölüyor. Tıpkı geçen sene ku
mandan Moleonun ölümü gibi .. Bu 
İ§te Parisli kadının mutlak surette 
rolü olduğuna kalıbımı basanr.t. 
Ajan 27 P .P. anlattıkça kumandan 

Motlori dinliyor, bir taraftan da ba§ı 
ile tasvip işareti yapıyordu. 

Bu itaretlcr zeki memuru te§vik 
etti. 

- Bunlar daha birıey değil.Ku
mandanım, dedi. Yalnız ithamlar hu 

kadarla kalmı§ olsa idi Pariali kadın •..• Otomobili içinde ve yüz metrej yordu. .-tosuna götürmüt olabilir. ihtimal ğimi umuyorum. 
hakkındaki §Üpheler o kadar ağır ve kadar uzakta bekliyordu. Mülizimin - Evet, hakkın var, diye tekrar bu adam hemen plinlan mülizim- _ Pi" l hane· bir devlete ıa· 
kuvvetli olmazdı. Binbqı Şart:ren, otomobilinin parçalandığını görünceı söylendi. Fakat azizim Piyer, neden den alamadı. Sonradan tat.oya girdi. tim an ar ya ı 
mülizım Lamar§& bir zarf verdi. Bu yanına koştu. Maksadı malum .• La-J bilmem, hakkındaki itham ve §Üphe- Lamartn taarruz ederek plinlan al-

1 ~f';j• B gibi alıtver ler da· 
zarh mülazım general Araaka götü- martın cebinden plinlan çalmak.O· lerin bütün ağırlığma rağmen ben dı. Bütün bunlar hesaba ve ihtimale • b:ırbn; Pazarl ktı talandı, 
recekti. Otomobiline atladı. Paris aıre.da oradan tesadüf en başka bir 'ı bu kadının suçlu olduğuna bir türlü dahil ve aynı zamanda bu kadını una ça 

0 
• te; ı ' 

yolunu tuttu. Bu sıre.da da otomobili 1 otomobil geçti. Bu otomobil de ka-1 inanamıyorum. Şimdiye kadar olan suçlu olarak telekki etsek bile bu it- epey ~m~ 11 
y ·İn b . . h . 

bir l:azaya uğradı. Kazadan pek az za yerinde durunca Pariali kadın için tecrübelerim bana bu resmin sahibi- leri yalnız yapmadığı muhakkak. - d ogru.İ t b"~ u lf ıenın 8 

sonra yol üzerinde kim bulunuyor- tasavvurunu fiile koymak .güçleşti.: nin auçsuz olduğunu aöyliyor. Sen Ne oluraa olaun, iıter suçlu, ister yatına ama 0 a 1 r. • 
du? Pnrisli kadın değil mi? Acaba Derhal yaralıyı tanıdığını ve onu ki çok dikkatli ve zeki bir adamsın, suçsuz, plan elimizden kaçtı demek- .. - V aram ~lsun.. N~~ıl o~a. b~ 
buna bir tesadüf mü diyeceğiz? Ben kendi §ııtosuna götürmek istediğini bu ifi tetkik ederken, meaela V ervil tir. gun gelec~k, olecek d~~I .?11Y1IJ! • 
hiç böyle zannetmiyorum. Kaza yabancı şoföre söyledi. Kendinden 1 §&tosunda kalan Pariali kadının bir - Neden kumandanım? Me~le~etım, vatanım ıçın. olmenı~ 
yerine gittim gördüm. Kazaya uğrı- geçmit bir halde bulunan mülazim l suç ortağı olabileceğine dair bir de- - Nedeni var mı? Parisli kadın zevkını unu~~yor~unuz. lzın verı 
ynn otomobili muayene ettim. Kaza, bu suret!e Pariali kadının §atosuna 1 ıile rastlamadın mı? hududumuzdan ll§b ve lsviçreyi yoraunuz degıl mı ? -~ 
her. kesin zannettiği gibi lt.stik patla- gönderildi. ı - Doğrusu Vervil §alosunda ve boyladı. - Pekala .• Ve muvaffak olarıP" 
masından değil, direksiyon kırılma- Tavuk, l...amar!la yalnız kalınca mülazimin bulunduğu odada bazı - Ben de lsviçreye giderim. dönmeni de can ve gönülden dile· 
sından olmuştur. Bilirsiniz ki benim artıl< plinı çalmak kolayla§tı. Ancak .. ayakkabı izleri gördüm. - Uzun sürer. rim. 
biraz makinistliğim de vardır. Kın- mülazim bu sırada kendine geldi. - Evet. - Çabuk yapanın. - Te§ekkür ederim kumand~· 
lan direksiyon parçalarına dikkat et- Ayağa knlkt1, kendini müdafaa ede- - Fakat hu izlerin eve yahanci - Eyi ama bu kadının planları nım. Beni ne kadar sevindirdiniz bt· 
tim, bunların üzerinde eğe ile yapıl- cekti.Fakat halsizdi.Duyduğuma gö-j olmıyanların, mesela doktorun izleri §İmdiye kadar dü§manlanmıza tea- lcmezsiniz. Esasen kaç zamandıf 
mış izler gördüm. Mülizim otomo- re Parisli kadının çok cesareti var-ı olduğuna hülanetmİftİm. )im etmediği ne mallım? Giyon T el'm memleketini ziyaret er-
bilini Şartrenin villasının arka tara- mıf. Mülizimi yere yıktı. Kafuıni - Ah .. Mülizim Filip konup- Piyer Peten uzun müddet dü- zusu içimde vardı. Bu güzel bir fıt· 
fmn çekmitti. Kurnaz bir makinist töminenin tqına çarptı. Otomobili- hibe .. O zaman bir çok karanlık nok- tündü. Sonra: aat oluyor. 
kimseye 2örünmeden direkaiyo- ne atladı. Caldaiı olinla ııviıh. ıı.e talari aydınlatmak kabil olacak. Sim- - Kumandanim. dedi. hvicreye -BiTMEDi-



M ILICKANUN CUMA 1937 YENIASIR 

ttMIR '11CARET MAHKEME- IZMIR KADASTRO HAKiM· IZMIR SICIU TiCARET MEc 
SiNDEN: ILIOINDEN: MURLUOUNDAN: 

Romanya seyri sefain tirketine, Davacılar: lzmir Cumaovası (Akhiıu Tütüncüler Bankul 
ANKARA RADYOSU: ait ve Köstence limanına bağlı Keller köyü civarında Eten mev· lzmir tubeai) ticaret unvaniyle iz. 
öğle neşriyatı: Romanya bandıralı BUCEGI va- kiinde Halil oğlu Zeybek Süley· mirde Gazi Bulvarında 11 numa-

••-••••••--• Saat puru Galas limanından kereste 1 
man vekili Ahmet Tevfik llkiner. rada muamele yapan itbu banka 

~ad o Yenilen Favsta 
Yazan : Ml,el Zevako 12.30 -12.50 Muhtelü plak neşriyatı hamulesiyle 14/12/937 de lzmire Dava olunanlar: lstanbulda tubeainin ticaret unvanı ve temsil 

'••••••••••••-•••---------·~~~-nH~ü:~ ~w ~~~«~~~~~i~ls~~A•~~~~eD~p~~u~~~ni~~~~ınili~~ 
halk şarkıları Boğazı civarında g«eleyin fırtı- da 44 No. 1ı yazıhanede müflis ri ticaret kanunu hükümlerine gÖo -47-

13.15-13.30 Dahili ve harici haberler nadan dalgalar vapurun güverte- Avunduk zade Şevket ve Hamdi re siclin 2122 numarasına kayıt 
Vaziyet, Klod için büsbütün acıklı idL leyiniz monsenyör ... Benim babamın adı sini ... rak kereste bağlarını ko- ve Mehmet ve tlzeyir ve Remzi ve ve tescil edildiği ilan olunur. 

"lis" k 1 M t Klod'd Akşam neşriyatı: ~ 
Viyolettayi aevgı ıne avuşmuş 0 a- e r ur. Saat parmıf ve bir kısmı denize dökül- Hakkı biraderlere izafetle iflas 

rak a&rmllftU. Fakat onların saadetleri- - Yavrum merhamet et ... Evet, ih-
18 30 

_ 
18 35 

Plik neşriyatı mÜf ve bu yüzden hamule hasa- masuı mümessili avukat Ekrem 1 : Sirküler ne= zamanöl·--,_!11it olamıyaoaktı. tiyar babana merhamet ette artık sus .. 18:35 - 19."oo Ingilizce ders: Azime ipek ra ~ir~t olduğundan bahisle Kul~ ve ikametgahları meçb~l lzmir Sicili Ticaret MemUI\ 
..,_.. _.~ - Babam Parislidir. Bundan başka- 1900 _19 20 T"" k usikisi ve halk şar- denız tıcaret kanunvnun 1063 ün- Felemenk tebaasından Vanlebın luğu resmi mührü ve 
Ve ölümün biltiin acılığını da şimdi amı bilmem. Beni büyüten odur. Bütün · · kıl; (~er\ret Adnan ve cü maddesine tevfikan tanzim kı- variı~eri Elizabet ve Alfred Hanri F. Tenik imzası. 

hi.uediyordu. hayatını bana vakfeden odur. Bugün ya- arkadaşları) lınan raporun okunma pnü ola- ve Vılyana. S 1 R KOL ER . 
DUnk Dangolem Kloda bakınca, onun şıyorsam bunu ona borçluyum. Bakınız rak 24/12/937 cuma gÜnÜ saat Müddeiler vekilinin müvekkil- Bankalar kanununa tevfıkan ia-n--- --1-x-..ı.1.1 .,_ .. .,;,. adam oldu- 19.20 -19.45 Saat ayarı ve arapça neşri- • w 1 • • b f b 1 tih 1 1 • t .. • aaı;• ..,-es&UUAA& esr ... .._ ağlıyor. O gün beni ölümden kurtardı- 16 ya tayın kılınmıt oldugundan I erının a tapu mutasarrı u un· ta o unan mezunıye uzenne 

tunu anladı. Fakat biçare lfık bu tında ğı zaman da böyle ağlıyordu. Ona o y~t . . . h lk o gün ve saatte gemi veya yükle 

1 

dukları 1rayri menkuller hakların· bankamızın lzmirde bir ıube açtı-
)'9lnız Viyolettayı görüyor, ona asll zaman niçin ağladığını sormuştum. Ba- ı9.45 - 20·15 Turk musık:isi ve ak.aşar- ali.kası ve zararlı bulunan kimse- da lzmir Kadastro mabkemeain- ğını ve tubemizin 10/12/1937 ta• 
doyamıyacajını zannediyordu. na kendisinin benim babam olmadığını, kılan (Bebna ve nr daş- lerin rapor alınırken mahkmede de açhiı tasarruf davasından do- rihinden itibaren İte bqlıyarak 

Vlyotetta lse hem nişanlıaını hem de Parisin eski celladı olduğunu söylemiş- !arı) . hazar bulunabil«ekleri adı geçen layı müddeialeyhlerden Fele- bil'umum banka muamelitiyle it-
babam dl~ hitap ettlll adamı gözden ti. Evet Monsenyör ... Ben Parisin sabı.JC 2ı.ı5 - 21.20Konferans Parazıtolog Nev- kanunun 1065 maddesi hükümü· menk tebauından Vanlebin va· tigal, vadeli ve vadeaiz, ticari ve 
kaççı,~,_;.0 _1~~ .. 1-ını ne'--~-- ço'- sevi- celladı Metr Klodun kızıyım. za.~ d ne tevfikan ilin olunur. riılerindm Elizabet ve Alfred tuarruf mevdudab kabul edece-
~y u .. i'"~ -.- A. 20.30 - 21.00 Flut Solo: A.Hay ar And- 4507 (2320) Hanri ve Vilyananın ikametgah· iini ve kemafinabık komisyon Te 

orsa babasını <la o kıadar Çok seviyor-' Şarl Dangolcm, rengi atmış bir hal~e içen ları meçhul olduğundan yevmi ıi1rorta itleri üzerinde de çalıta· 
~u. iki adını geri çekilmişti. Ağzından inil- 21.00 - 21.15 Ajans haberleri Kulak, Boiaz, Burun muhakemeleri için tayin edilen cağuu arzeyleriz. 

Viyole"8, Klodun yUzOndeki eleınl ti halinde bir kelime çıktı : 21.15- 21.55 Stüdyo salon orkestrası lan rnütebauw 24/1/938 sününde saat 11 de iz- Şubemiz namına imza Taz'm• 
. g&dü. Tatlı bir seale sordu: - Cellat... ISTANBUL RADYOSU: mir Kadastro mabkemeainde ha· aali.biyettar zatların imza ömek-

Se ·n baba ,. Metr Klodun gözlerinde son bir se- Doktor Op rat•• - Babacıp... vgı Cı5ım... Öğle neşriyatı: e or 'zır bulunmaları lüzumu mahkeme terini ataiıda IÖSteriyoruz. 
N.,.m var? vinç şulesi çaktı. diTanhaneaine talik' olunduğu gi- Şubemiz muhuebeaine ve mu-

Favstaıun taJUM&n~ e ucnı • • 1..: teblı"gw makamma kaı"m olmak h-L-- vezne ve cari hesaplar• ba 1-t... -..:-d '---• bul - Babam veliliğin bu büyük şeref- Saat s ı K 1 ~ 
te dol · t kdi d · dedi Ar 12.30 Plakla Türk musikisi ... ~ ~ 

dutun zaman gösterdiğin sevincl flındi n ayı senı a s e enm, . - amı u a çı üzere hukuk mulü muhakemeleri ait evrak ile havale ve çek ve poo tık memnun ve müsterih ölebilirim. 12.~ Havadis 
neden ıöstemıiyorsuıı. 13.05 Plakla Türk musikisi kanununun 141 ve 142 nci mad- liçeler ve cari muamelelere ait eY-

Klod. kızının yUzUl1e kol'ku ile ba- Ve bwıları söyler 98ylemez hemen delerine ·~ikan resmm illnı raka zirdeki salihiyetlilerin İkili· 
bo daki da klı h t h. 13.30 Muhtelif plak neşriyatı u;ı,,~ 

lıiuü : ynun çanta sa ma u ze ır keyfiyet olunur. nin birlikte imza etmeai mukaner 
_ Sus ..• Dedi ... Sua yavrum ... Sus tişesini çıkararak içti. Viyoletta bu sı- 14·00 SON -; Muayenehane: Birinci Beyler 4509 (2322) bulunduiunu arzeyleriz. 

Jtmm. rada nişanlısına baktığı için babasının A~am neşriyatı: No: 36 Telefon 2310 Bankamız b•kkındaki alaka Te 
- Niçin ajlıyoraunuz babacığım ? bu hareketini görmemi:,~i. Saat: fZMIR KADASTRO MODOR- teveccühlerinizin 1zmir fU~ 
- Sevincimden kızım. Viyoletta, söylediği sözlerin, ifşaatın 17.00 I~ılAp dersi:Oniversiteden naklen E'ri: Göztepe tnmny cadde- LOQONDEN: de aöaterilm"iai diler Te derin 
Vlyolatta bafını salladı. Menekşe ma- seviilisi üzerinde nasıl bir tesir yapaca- Recep Peker tarafından Iİ 992. Telefon: 3668 I Kutadaaiyle Selçuk arumda Ayaılanmazı ıunarız. 

vi.d gözlerini nişanlısına çevirdi. ğına bakıyordu. 18.30 Plakla dans musiki.si 1-26 ( 481) bulanan Te timalen Küçük Men· Akhiaar Tütüncüler Bankui 
Yanalım cellldın ıölaünden ayırmı- Şarlın gözlerinde şimdi neftet değil, 19.00 Osman Pehlivan : Tanbura, Halk 4CP!::t•fi"' 32Zdıtı' dereain denize döküldüiü yerden imzalar okunamadı. 

yozıdu. aşk ve muhabbet şülesl parlıyoh\u. Aşk. şarkıları IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR- itibaren Selçuktan Kutaduına gi- Birinci derece İmzalar: 
- Hqır babacıitım, dedi. Seni bu 

1 

Her şeye galebe çalmıştı. 19.30 Radyo fonik dram (Zincir LqOU~DA~.: .. den fOle civannclan seçerek Sel· 
Anda ağlatan sevinç değildir. Belki ke- Birbirlerinin kucaklarına atıldılar.. 19.55 Borsa haber\eri Abdulkadırın Emlik ve Eytam çuklulann malikleri bulunduklari Banka Umum Müdürü: 

· der ve ıstıraptır. Bugünkü halin ev- ölünceye kadar birbirlerine bağlı ka- 20.00 Necmettin Riza ve arkadasları ta- banku~dan ödü~ç aldığı ~ya: tarlaların sınırlarına kadar kÜçük Halil Hilmi Erman imzu11 
veJce lfkence salonunda beni kollann lacaklarına yemin ettiler. rafından Türk musikisi v ,' halk mukabıl bankaya ıpotek eyledıgı lz-

1 
Menderes nehri ve ondan so~a H. Erman 

arasına alarak delikten aşağı nehire atıl- Şarl, Viyoletlanın bir elini kendi eli şarkıları m~ Sul~iye mahalles~~e!. cad· I Selçukluların tarlaları Te Ebeler Akhisar TÜtüncüler S..nkHi 
dıim zamanki haline hiç benzemiyor. içine alarak K.loda doğru yürüdü. 20.30 Hava raporu des~ cedit 49 nwumarah onu 20 mezarı nıevlrii, tarkan Selçuklu- lzmir Şubeai 

- Sus kızını ..• Sus... - MUs~e ederseniz, dedi, sizi sev- 20.33 Ömer Riza tarafından Arapça metrelik cadde, sagında 48 numara-{ıara ait incir bahçeleri ve panayır Şu~ muamelat amiri. 
BunJan duyan Şarl Dangolem mırıl- gilimin babası diye selamlıyayım ve ha- söylev h ana, solunda 50 numaralı ~' 

1 
dağının tark eteii ve Selçuk -Azi· Şükrii Cetintat i mzuı: 

dandı : yalımı uğrunuza vakfedeyim. Ne oldu- 20.45 Bayan Muzaffer ve arkada.~lan ta- arkası yolluk mahal ve 600 lira 1 ziye yolu Te bu yolu takiben ka- H. S. Cetinta, 
- lfkenoe salonu... ğunuzu bilmiyorum .. Bilmek istemiyo- rafından Türk musikisi ve halk kıymetinde olan bu 'mağazanın ge-,,ra Menin deresi, cenuben iki ka· ~iaar Tütüncüler Bankası 
Ne kadar zamandan beri öğrenmek l'\IIn. Bu sözlerim sizl hayrete düşürme- şarkıları (S. A.) çen sene yapılan aabfı 2280 sa:v.ıb pılı daiların tepelei ve ondan ba· lzmir Şubeıi 

istediği sırra nihayet vakıf olacağını an- 1 sin. Ben bir kaç ay kadar bir adamın 21.15 Orkestra kanuna göre geri bırakıldığı balcle tak sölGnl takı"1Mm Cene'Yiz de- llıinci derece imza: 
.wm,tı. Artık Klod kendisi için esraren-

1 yanında bulundum. Bu adam benim ru- 22.15 Ajans haberleri birinci sene taksit bdrcu muayyenfreaiyle ~ecik d.,.inin birlet-
11& blr mab16,k olmaktan çıkacak. kim f humda pe\: bilyük delişikliklel' yaptı. Z2.30 Plakla sololar, operc ve operet vadesirlc:le adenmediğindea bu bii- ttii DeveboJUa ve eadan ~e- Şube mubuebeciıi: 
W1b- ,ne ... '"ler ~ l 'Eskl düşüncelerim onun sayesinde uıil parçaları idim ortadan kalkarak majazanın eik clerefıi 'ft XC&tadaı ahalisinin Fahri Okyay iınzuı: 

lQod, bir eH ile kend! gözlerini ka-
1 
oldu. Şövalye Dö Pardayan bana öğret- 22.50 Son haberler v 'et'lesi güniin ı-c~ ~iden mülkiyeti aÇık artbrma su- maliki bulunchıldarı tarlalar ve F. Okyay 

pı~r. dlier eli ile de genç kızın a~ını ti ki bir adam adalet ve insan~ık hisle- • ı-amı retiyle ve M4 numarah Emlik ve Sanıeçli blıre; 1.-l>en dmiz ile Akhisar Tüfllb'Ciiler Bankui 
Jsıapatmqa p'lqiyordu. J ri11den uzak olursa kral bile oba men- SENFONILER Eytam banbll kanunu mucibince Dıüıclııt ~-- Çlijliği adiyle l2mir Subeai 

Tuoletta be. bqladığı sözil bitinnek' fur~ur.Ask ve muhabbet gibi hislen edan 19.ŞO Va,rşova Fite\bergin ipııresilide bir defaya lnabsus olmik prtt;la amlu ,,,ı..,,uu, L.dutrosuna Genel aayı 14054 özel Ayı 1-150 
azminde idi. insanlar en aşabrı tabakadan da olsalar orkestra ve koro arttırması 25/2/938 cuma günü sa- baflanmıf{ıi. Y ..... dit göaterilen ltbu 14/12/1931 tarilaH sirki-

- Evet .•• Evet ... 0 gün, işkence sa- şayanı .hürmetlirler. ·et 14.30 da icri dairemiz içinde ya- sı.nır iç~rJsi!'d~ bulunan arazi ve )~r alb~ilak! imzafann zat Te
0 

hü-
lon.unda ben öl~üm. Dinleyiniz mon- · - BlTMEDI - HA'F1F "KONSERLER -pdmak üzere bir ay müc:ldetle sa- bınalar kımın ıse veya bunlar üze- vıyetleti daırece maruf lzmarde 
eenyBr ... 1ft.e babam... 6.45 Paris Kolonyal Pllk musikisi, tıbia konuldu. . . · rinde kimin ayni hakkı varsa ili.n Gazi Bulvannda Ziraat, Bankası 

IClod, kendinden geçmif bir halde: R. O• Löplon t U 7.10 Berlin kısa dalgası Neşe& parçalar Bu • . d ' tarihinden itibaren iki ay içinde kartııında kiin Akblsar Tütüncü· 
- liıü\nia)'ınız monsenyör ... Dedi... Je 8.15 devamı 9.26 Paris Kolon~t 1:Jla'k h cİ 1~~~a - 1·ne~e~ın ebo&-aatq lzmir Kadastro Komisyonun'a ve- ler Bankası Türk Anonim tirketi 

Siz de biliyorsunuz kl onun pederi prem 'k )• m 
0 
•• , d U•• rd u•• ? musikisi 9.30 Berlin kısa dalgası Noel .. de e ı ~ n~b~ :1°,!';. o sun al cuk n ya Kutadasında bulunan Kadu- birinci derece imza Ahipleri mez • 

. o enmeaı tarı ı ~ numar ı •· tr t .. 1 . _, __ • LA- L--•-~ üd" .. H ı·ı Fam~lr. programı 10.45 Paris Kolonyal Pl!k, . • • ., • • o pos asına muracaat erı ... ı &ur IMlllUl umum m uru a ı 
_Evet ... Bu benim babamdıt. Be- 11,30 Keza 13 keza 13 Berlin- kısa dal- •unpn m~yet~ gardıgı tariht~n halde 2613 ıayılı kanun hükümle- Hilmi Erman ile tube muamelat 

:nı ldlçWc ibn hlmayekAr kollan arası- • BAŞTARAFI BEŞINCl SAHiFEDE • gası hafif musiki 14.15 De'O'amı '!4.15 M>nraya ~usadıf olması huebıy· rine tevfikan J>C)ıta ve komiıyon· imiri. Şükrü ~ntaf ve ikinci de
na alan, hayatını bana vakfeden, bana 

1 
m.ine Parise selmit olan aiabeflİ ıa· Paris Kolonyal koMer nakli 15 Keza le kıymeti~~ ~ıl~ıyar~ en çok ca huıl olacak kanaate ~öre ka· ~e ı~ aabıbı fUbe mubuebe

tefbt aötlteren bu zattır. Monsen-1 ııetecilere demiftir ki: . • 17.45 Berlin kısa dalgası Eğlen<.'eli ~ 1a- artbranın uzenne ihalesı yapıla- da.~tr?~anıp kayıt ve tescıl oluna. cısı F ~ Ok,.ayın olup mlindere-
ylr. .. Sizi HVtyorum. MubddetatıDıı J « - Jan Blan zayıf karakterli hir ço- I rışık konser 18.30 Moskova Konser 18.30 caktır. Satı• 844 numaralı Emlak cagı ılan olunur. cahnı aynm kabul~m sonra hu-
slzlnkl ile blrl~tirdim. Sizi unutmak cuktu. Küçük yafta baba otoritesinden Peşte : Karışık şarkılı konser 19 'Bet<> ve Eytam bankası kanunu hi· 4516 (2317) zmumda mahallinde bizzat vazet. 
hatırımdan geçmez. ÇUııkü biUrlm kl 

1 
mahnun 1aıaması da karakteri a.erin-1 Un kısa dalgası Karışık musiki 19 Ptag kümlerine gÖl'e yapılacaiından 4 e mit olduklarını tasdik ederim. Bin 

~ aynlmak benim için ölümdür ... 1 de müessir olmuıtur. Şaptal lisesinde tah- Abuva ve orkestra 19.30 Moskova kon- ikinci arttırma yoktur. Satıt petİn IZMtR IKINC iCRA MEMUR- dokuz yüz otuz yedi yıla K. eTTel 
l'abt eter tudetlm bebmnuı fel&ketl 

1 liliıııi ppbktan aonra bir mühendis ya-1 ser 19.35 Peşte plik konseri, 19.45" Ber- para ile olup mütteriden yalnız LUdUNJ?AN : • .. .. a~nın on betinci Cartamba aü-
Qluna o zaman babamın uğruna aaade-

1mn.ta· reuam olarak çallflDltbr. Aaker·1rlin kısa dalgası BUyük ve''küçUklere yu"zde iki buçuk delliliye murafı Duhani zade Htileyin Hfimunun nü. 15/12/1937 -
1 Ernlilr ve Eytam banbamdan ;u::- T C. bmir iki • Noteri Emin timi de hayatımı da feda ederim. DiJı.-1 Hiinl ,_....... ..... MilJ'oala taalfb. Noel programı 20. Moskova konser Li- alınır. _ı...ı..:::.. • .....~ • ncı 
ı lpisdl · ve fena arkadatlarla kötü hay· I ipzig Orkestra, harpa, zimbal 21 Peşte ipotek sahibi alac•ldılarla c:liier ....... ~?.-m~ bankaya ~ ~er reaml !°ührii ve Noter 

D kt 11ar edindi. Mil:ronla bilikte Almanpyaıradyo orkestrası 21 Varşovta, Viyan.ada alakadarların ve irtifak hakkı ta• ~L~?~ K~u:. M~~~~ G Eml m Eri~ ı:-_~111• l lSO 
O Or gitti. Orada bir döviz kaçakçdığmclan d ,_ · h" I . . . nkul.. . d .......uaının ya -.u- ene sayı: "ftlin uze AJI • 

1 noel, 21.15 Prag Ra yo orA.estrası 21.20 ıp erının rayrı me uzerın e- 12, 14 16 tajb L~ b" • • l_ı_· !....11~•1 eti" • d-! __ _. 

. r _,,,,., . . 

'dolayı iki seneye mabkUm oldu. FMat 

1 

T ,ıı . • , sik' . 2? ,..,, · N 1 • , numara ve Dlll" anmn TDU SlrlUI er ıur nm ~e 

f 
't l . .ı...ttıpzıg noe. mu ısı w reşte oe ki haklarını hususiyle faız ve mu· t.,.kilib ..a.:xer1 • • • .... U..!:... aakh 15/12/937 tarih 14054 

T 
• t 1 ~.000 ~ ~--- 18 ay ~n~ tah programı 22.15 Prag Fok orkestrası 22. rafa dair olan iddialarmı itbu ilin ._ _ _. __ ~~~~ymbir ~.._uldave • l -J l vtae L-•- b" 

1 

' 

1 U en l liye edihnelİnİ elde ettir. Bar middet 15 V va kil ilk orkestra 23 Berlin • • • • • • •• • • ~ IÇel'l •u-- ...-a so en~ Ayuı as. ına mu uta&& 
Pariate namaalu bir hayat ,. ..... Fakat! Lii ~ ~ı t usiki . 23 2S tarıbmden ıtıbaren yırmı aun ıçın- iki oda ve brpda bir DPI ile bah- tudik kılandı. Bın dokuz yüz otuz 

1 martta Mil)'OD ıeri döniince tekrar oaua I 0 pzıg e,; enc:U ge~e m 
51

' • de evrakı müabiteleriyle birlikte çeye geçilir, bahçede muthalr ve be- yedi yıla K. evvel ayınm on betin· 
i nifuzu altma sirdi. Röne Triko ile ta- strova, rag rışı program. memuriyetimize bildirmeleri icap li mevcut olup her ÜÇ evde ayni lef- ci Ç&rtamba günü. 15/12/1937 

Kul•k, llol•z, Burun 
h••talıkl•.t:• matah•••••• 

1 1111tı. Ortaya Vaydman da Çlldı. Karate- OPERALAR, OPERE'İ'LER eder. lrilitı biiz olup beheri 800 liradan T.C. lzmir ikinci Noteri M. 

ıp. uk uk La Valsi ftJ'- ıiltiiiai 16.30 Paris Kolonyal : D'Audranın Aksi halde haklan tapu sicilin· ceman 2400 lira kıymetinde olan ha Emin Erener resmi mihrii T• 
~ordu. Kanletimin umimiyetiııadenf eserlerinden (La Cigal et la Foumıi) ce mahlm elmadakça paylatma- pyri menkullerinin seçen sene ya- E. Erener imzası. 

Melka Aekeri ......,... 1aııWc 1
emindim. O safhiaun, karakter dfmat isimli çocuk opereti. dm hariç blslar. 17/2/938 tari- pılan sabflan 2280 sayıh kanuna 4515 (2326) 

klDiiİ t.ıi ........ olmiltts·• ODA MUSIKISI · hinden itibarea tartname herkese IÖle Pl'İ. baraloJdıiı halde birinci .. ----------. 
Muayenehane: ikinci Sqler, Nu

manzade sokak (Ealti Kültür liaeti 
kaıpanda) Nu. 5 

Her ırün 1 S den itibaren haıta 
kaLal eder. 

KATIL TABANCA . . • • tene tabit borcu muaYJen ncleain- dair olan iddialanm ~ illn tan. 
R • • ttL'lona Mil öld ol 20.35 Vıyana, Graz, Vıyana oda o.ckes- ~aktar. Talıp olanlarm yüzde ye. de öden" _ _..a.:.::.:_.ı_ bu h~.ıı ... u_ hL~- !&!L.____ • • .. :..:....1.-

019 .._ ' yomm &audif • h · 23 Lai · Ke tet usikisi d" b uk tem· t ak • ·ı ...._. .. .._. U&U1D or- llllRll ·~ Jll'llU IUD ~ ff'• 
d.p eon aorpaunda V aydman tarafın. tra ekyeü, (Berlipzıgd naknU) m I" ı b"11Çbanka ~~ab t:esekı veyba mı • tadan bllrarak ifbu nlerin yeniden rakı müabiteleriyle IMrlilde memuri. 
dan iddia edilmifti. Milyon banu inlrir ve or estra n en ı ır ıti ar m .tu u v.e mülkiyeti açık artbrma aaretiyle ve yetimize bildirmeleri icap eder. 
etmekte, Jan Blan da böyle bir hlcliae- RESIT ALLER 37/ 1.284 do.ya n~ıyle. lzmir 844 numarala Emlik ve Eytam ban. Almi halde haldan tapu ıicilince 

-
~ ildimal ,,..mecliiüü aö,.lemektedir. 10.30 Serlin kısa dalgası Noel ıarkı- 2 J!i Ji!• ~urlu::Sa müraca- bu kanunu mucibince bir defaya malüm olmadıkça paylapnadan t.. 
H ....... ine.....- limm? Vaydmamn ları, 15.4> Berlin kısa dalgua Sopran a 0 ur. DMbeua olmak prtiyle uttırmuı riç bLrlar. 17/2/938 tarihinden ili

ma• enelce iilliine alnut olduiu bir cinayeti. tarafından şarkılar, 16 Hollanda kısa Emlak ve Eytam 25/2/938 cuma günü saat 14 te banın prtname her kete açıktır. Ta-
Orolog _ Operatör aonradan bir baıkaıma atfetmek iate- dalgası Noel prkılıarı 16.15 Berlin kısa icra dairemiz içinde yapılmak üze- tip olanlann yüzde yedi buçuk te-

Doktor 
~bir f~yda ıörmiyecetini diitiine- dalgası E..ki Noel §81"luları.18.30 VaJ"§O- Bankasından. re bir ay müddetle.~· konuldu.,minat akçeli veya milli bir banka 
nlr ..-. inandnuddadır. va Piyano ile Noel musikisi 19.15 Prag • Bu artbrma neticesinde sabf be- itihar mektubu ve 37 /1206 clot,. 

Milyon bu cinayeti banai IWnca ile Org resitali 20 Bilkreş Noel prkılan 37 /1284 icra do.ya numaruiy- deli her ne oluna olsun borcun numaruiyle lzmir ikinci icra me-

f Uat S 1 Yer 
itlımiftir? Vaydman ona keneli taban- (Koro) 20.30 peşte org konseri, 20.35 le Ablan, yakanda evaafı yazılan ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka· murluğuna miiracaatleri ilin olu-
e&11111 •...tiiini söylemektedir. Bu ta· Bükreş noel şarkıları 22 Berlin kısa R"ayri menkulün alıc111 ile mutaba- nunun merivete girdiji tarihten son- nur. 286 
........ ". kalibresi 7 65 milim~. dalgası Bach'ın eserlerinden Noel kon- kat hiaı1 oluna bankamızca bu nya müsadif olmua hasebiyle kıy- E ı k E 
Halbuki Löblonun cesedindeki yara 6.35 seri, 23.45 Peşte Liszt'in eserlerinden • •--1 k' lacak k metine N(nlmıyarak en çok arttı- m a Ve Y t 8 m 

il. d b' ban il -• gayrı omenau e onu ıyme- .. . !L-•--. _1 ___ 1......___ 
m ımetre çapm a il' ta ca e a~- plik konseri • • .• • • ranm uzerme ....-ı yap~.. b k d 

A•kerl Ha•lane•I . llllfbr ki bu. Milyonun nisanda satın .ı. tın nı~ayet yuzde e11!8~ne ~adar Sabt 844 numaralı Emlak ve Ey- an aSID an: 
Bevllye mUlah•••••• dıiı bir tabancaya tevafuk etmektedir. MUHTEL~ . umumı tartlanmız dahılınde ı!:raz tam banka•• kanunu hükümlerine • • 

.Albri hutaneai bevliye miitahuaua Bundan batka eYYelce Niate esnesin- 18.50 Berlın kısa dalgası: Aıle arasın- yapılabilir. göre yapılacağından ikinci arttırma 37/1206 ICra cloaya numaruıy· 
den b. ..__,_ --LL..ı _, __ L bul da Noel 1 4453 (2325) ktur Sa .. • . ile 1 le satılan, yukarıda evsafı yazılan 

M h ı•-· ·Be 1 N .. ~ .___ -- an- yo · ~ peım para oup • .. • 
uayene ane: ıtıncı Yer, u- mut olan bir llClaau da Miboaun öldür- miiftericlen yalnız yüzde iki buçuk PJl'l ... menkulun alıa1ı ile mutaba-

manzade sokak No. 17 (Eski Kül- 1 J ) d J d bt hiad oluna bankamızca b 
- mtiıt olmaundu ıiiphel•ilmeldeclir. zmı·r ı·man ı·ş etme mu·· u··, u··gv u··n en·. clelliliye murafı alom. . . ~ ga~-
tür liıeai karı .. mdaki çıkmaz) Polia, elde edilmit olan ipuclan ile ipotek tabibi lecald.lerla ilijer n menkule konulacak kıymetm nı-
Haata kabul uati: Her ııün 15 den >...ı- ..._.... & ı iode hehhti mey- 1938 711ı içinde lzmire selecek k•este motörleriJle ftPQl'lan- aJilaıdularm Ye• irtifak halda ta· l hayct yüzde em.ine ...... ıan~ 

-- .......... olan teh!rik• ...... Din hofaltma ifİne ait eUiJtme mua..t•iain 27/12/937 puute9i hiplmiııün pJri ....... iwa.lekilpıtl.rıma ........ lna ,...... ... 
...... etlalıldedir. afiai Mat OD bete 'bD'alahlıjı ilia ......... 4513 (a.111) .................... faiz ft _..,.lir. 4452 (23Zf) 
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IZMIR SiCiLi TiCARET- ME- IZMIR SiCiLi TICARET ME-
MURLU(ıUNDAN : MURLUl»UNDAN .: 

· (P. Filinesi ve §Üre.kası) ticaret lzmirde Birinci belediye caddesin-
unvaniyle lzmirde Sabunhane ıo- de Dutlu sokağında ·5 numarada Mı
knğında on numarada ithalet, ihra- sırcılık vesair emtia üzerine Travacı 
at, komisyonculuk ve yer mahsul- oğlu Mehmet Seyit, Sabri unvanı 
leri ticaret ve ihrncatiyle uğrll§an altında ticaret yapmakta il:en 1 /1 / 
iJhu ıirkctin ticaret unvanı ve şir- 938 tarihinden itibaren ( Mebnet 
ket mukavelenamesi ticaret kanu- Seyit Travacı oğlu ve Sabri Mutaf 
nunun hükümlerine göre sicilin oğlu) unvanını nlmı~ olduğuna ve 
2123 numarasma kayıt ve tescil bundan böyle yalnız kantariye ve
ed:idiği ilan olunur. sair her türlü emtia nlım ve tatımiy-

Iznır Sicili ticaret memarluğu le uğraşacağına mütedair beyannız-
resmi mühürü ve F. T enik me ticaret kanununun hüwJmlerine 

ımzası göre sicilin 2121 numarasına kayıt 
1 : ŞiRKET MUKAVELENA- ve tescil edildioi ilan olunur. 

MESI.. lzmir Sicili ticaret memurluğu 
Bin dokuz yüz otuz yedi yıb ka- resmi mühürü ve F. T enik 

nunuevvel nyının yirminci pazartesi ımzası 
günü saat on bir sıralarında lzmirde 1 : BEYANNAME 
Bahçeliler hanındaki dairesinde va- lzmir ikinci Noterliğine 
zif e gören lzmir ikinci noteri Meh- Birinci belediye caddesinde Dutlu 
mel Emin Erenerin mazeretine ve soka~mda 5 Numarada Travacı oğ- 1 

kendisinden telakki eylediğim emrü lu Mehmet Seyit, Sabri u~vanı al- ı 
mezuniyet üzerine ben aıağıda im-

1 
tında r.:ııslrcılık ile istigal eden tica

zası bulunan dairesi tanzim memu- rethanemiz Avrupadan ithal&t mu-
1 u Şefik Çohadar oğlu mumaileyhe amelatını lamamiyle terkederek 1 / 1 
niyabeten vuku bulan davete ica- 1 /938 tarihinden itibare:ı Mehmet , 
betle Izmirde Yemiş çar§ısında Sa- S~vit Travncı oğlu ve ~abri Mut~f 
b nh ka v d 10 N I oglu unvanı altında dahıJde kantarı-

u ane so gın a o. ı ma- . b"IA • • • • 
- "tt" Or d h l 1 ye ve saır ı umum embaı tıcanye 
gazaya gı ım. a a azır ar o upl lım · l · · l d -· · · 
hı. 1• ka • · • · hA a ve satımıy e ıstıga e ecegımızı e ıye ı nunıye ve nızamıyeyı a- b d b b · · 

· b 1 t h ·· · ti • k 1 ey an c er ve u evannamemızm 
ız u unan vde za hved uvıyhe.ıe" .. ~- . ticaret kanununun 150 inci maade-
nun nazarın a fC a ete e ı goru- 1 • -'-kA fik · · ı· · k 
ı k. ı 1 · de K ak aı An amma tev an sıcı ımıze a-
en ımse erden zmır arşıy a- ·ı· · · d · 

Ş f k k v d b" l • yıt ve tescı ını rıca e erız. 
nın a a so agın a ır numara ı 1 I . d 8 . . · B l d' dd · 

d Zih · p ı · d zmır e ırıncı e e ıye ca esı 

A
e':_ e ocakturanlnt"knı arks ~e dzmır e Dutlu sol:ağmda . 5 Numarad:t Meh-ı 

uıan ta ı am so agın a on S . T - ı S b · 
1 d A M. met evıt ravacı og u ve a rı 

numara ı ev e oturan ntuvan ı- M -~ - ı . k · 'kl · d l . . . · ı uhuo.,. u şır ctı §en ertn. en 1 
kalef .namı !ahı_~lerın tarıf ve §e~a- Mehmet Sevit Travacı oğlu ve Sab-
detlerıyle taayyun eden ve lzmıre . ri Mutafoğlu 1 
bağlı Karşıyakanın Kurtuluş soka-' Mehmet Sevit Travacı oğlu • 
ğında 12 numaralı evde oturan Po- Im~ası · 1 
licarpo Filinesi ve yine Karşıyaka- Mehmet Sevit Travacı oğlu ve ' 
nın Talat bey sokağında 10 n_uma- 1 Sabri Mutafo~lu 1 
ralı evde oturan Antonio Filinesi ve Sabri Mutafoğlu 
yine Karsıyakanm Rayegan so- imzası 
kağında 1 O numaralı evde oturan Pul iizerinde 
Adolph Negreponte'den neye ça- 20 K. evvel 937 tarih ve S. Mu-
ğmldığımı sordum. Anlatacaklı-.n gi- tafoğlu imzası 
bi bir ıirket mukave1enamesinin re- Genel sayı : 14323 
sen yazılmasını istemeleri üzerine özel sayı : 17 /30 
ehliyeti kanuniyeyi haiz bulunan işbu 20/12/937 tarihli beyanna-
ve yukarıda isim ve adresleri yazılı l me altındaki imzaların zat ve hüvi
o!an_ ~~t~erin y_anı?da söz alarak I yelleri dairece mnruf lzmirde birin 
şeraıtı atıye daıresınde mul;avele ci Belediye ceddesi Dutlu sok&ğm
akdcy!edikl~rini müttefikan beyan 

1 
da 5 Numarada icrai ticaret e:len 

eylemışler.dır. . A . Mehmet Seyit Travacı oğlu ve Sab-
1 - Şırket ıthalat, ihracat. ko- ri Mutafo~lu sirketi şeriHer"nden 1 

mi~yon~uluk ve ~ilhassa. maJ:s~latı Mehmet s·eyit Tre.vacı oğ!~ il~ ve 1 
arzıye tıcaret ve ıhracatı ıle l§hgal Sah . M f ~ ı .., , .. ı 
d kti 1 

rı ıuta og ugıµıu!l o•U!J mun- 1 
e ece r. d k ' l tikt l . . . . . erecc.tım tamE:.Inen ·a~u et en 

2 - Şırketın unvanı (P. Fılıne!ı 1 b" t ttikl · · t d.k 

.. 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESI (Büyük KarJiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHtSAR Hilmi Faiz 

•-' 
l LAN 

lktısat vekaleti 
müdürlüğünden: 

• 
iÇ ticaret umum 

30 ikinci Te,rin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tür
kiyede İlf yapmağa izinli bulunan ecnebi tirketlerinden cALS
TON TOBAKO KOMP AN!» tirketi Türkiye umumi vekili bu 
kere müracaatle şirketin Türkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini bil· 
dirmittir. 

Bu ,irketle alakası olanların lzmirde mukim JOHN HAROLD 
ROSE'ye ve icabında lktısat Vekaletine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

5 T egrinisani 93 7 
iktısnt Vekaleti iç. Ticar~t Umum Müdürlüğü 

2 Kuruşluk pul 
imza 

Okunamadı 
23- 9- 24 4129 (2100) 

AEVUE saatlarr t~rakkıyatı fennlyenln en 

son ıcadlar ı le mücehhezdi r. 

REVUE 
saat ı n ı n bugunkü tekamül hali 

80 senetlk tecrübe neticesidir. 

Mode_ller en son ve zarıf şekildedir-.. 

Satıt 1ari • BERNARD A . ZAHAROF. lzmlr. Hükumet caddeıl 30 ·-
,.e şureKası ır. ed · B" d k •· d" l 

.. ,_A ) d l sonra zza vaz e _erım as ı 

3 _ ş· k t k il kt"ft" erım. m o u:ı: fUZ otuz :ve ı yı ı 
ır e o e ı ır. kA I . . . ~ J::::s:ePHH ""'*~ ree - AH EZ 

4 - Şirketin merkezi lzmir ve a~~:1~~ve ayınm yırmıncı pazar- . . 
merkezi muamelatı Jzmirde YemİJ 1 tesı runu. . . . . IZMIR BE~EDtYESiNDE~: . ı~~t~amesı veçhıle 11/1/938 S~lı 
çar§ısında Sabunhane sokağında 1O1 T. C. lzm;r lkmcı noterı M. 1 - Beledıye tarafından ışleta- gunu aaat 16 da açık arttırma ıle 
numaralı mağazadır Emin Erener resmi mühürü ve lecek «4» veya «6» silindirli tam 

1 
ihale edilecektir. I,tirak için on 

5 _ Şirketin ser~ayesi (30.000) R. Giray imzası dizel motörlü 24 kişilik oturma : dokuz lira elli kuruşluk muvakkat 
otuz bin Türk lirasıdır. Bu aerma- ~enel sayı : 14411 yerli ve on iki kişi ayakta dura- teminat makbuzu veya banka te-

Özel sayı : 17 /30 cak sahanlıklı ve ıehir içi yolla- ! minat mektubu ile söylenen gün 
yenın : 

(25.000) yirmi beş bin lirası ~e- işbu beyanname suretinin d!.\İre- rında çalışan tiplerden olmak üze- ! ve saatte encümene gelinir. 
riklerden P. Filinesi. miz dosyasında saklı 20/12/1937 re 10 adet komple trambüs ti-ı 24-4--6-8 4504 (2318) 

2.500) iki bin beş yüz lirası §e· tarih ve 14323 genel sayılı aslına ' pinde otobüs kapalı zarfla müna- Beher metre murabbaı beş yüz 
riklerden A. filinesi uygun olduğu tasdik kılındı. Bin kuaya konmuştur. ı kuruştan üç bin iki yüz yetmiş iki 

(2.500) iki bin beş yüz lirası şe- dokuz yüz o_tuz_ y~d_i y~h k&n~."~.ev-: 2 .- Beherinin bedeli muh~m- l~ra el_l.i k~ruş bedeli muhammen
riklerden A. Negreponte tarafından vel nyımn yırmı bırıncı snlı gunu. menı gümrük muamele beledıye lı 54 uncu adanın 654,50 metre 
vaz olunmu§tur. T. C. fzmir ikinci noteri M. talıliye, Kord

1

on ve istihlak resi~ murabbaındaki 11 sayılı arsasının 
6 - Şirketin sene nihayetinde Emin Erener resmi mühürü 1 ve ücretleri belediyeye ait olmak satışı baş katiplikteki şartnamesi 

yapıla~ blançoya göre tahakkuk 1 ve E. Erener imzası üzere izmir belediyesinin Alsan- veçhdile 4/kl / 938 salı ~ün_ü saat do~ 
edecek kar ve zarar şerikler arasın- ! 4511 (2327) 1 kt k" t b"" · d t r · altı a açı arttırma ıle ıhalc e ı-
da c.ıu suretle taksı·m edilecektı'r c.a 1.-·a 1 ı 0 

k
0

• usb' gabraJ ın ··n ı·es dımı lecektir. iştirak için iki yüz kırk 
..,. 1 şar~ıyıe se iZ ın eş yuz ıra ır. r lJ' k • 

Yüzde altmışı P. Filinesi iZMIR SULH · HUKUK HA.- Hepsinin bedeli «85.000» liradır. beş ıra e ı uruşluk !emınat mak-
Yüzde yirmisi A Filinesi 

1 

KIMLIGINDEN : 936/687 1 3 M 1A f ~ l buzu veya banka temınat mektubu 
. - a ı ve ennı .şartname c- ·ı ·· 1 ·· ·· 

Yüzde yirmisi A NeP.Te"onte fzmirin Hacı Mahmut mahalle- · ,. b d ı· h · d "" ı· · ı e soy enen gun ve saatte encume-. '"' .... . . rı pos ı.a e e ı arıç ort kra yır- r . 
7 - Şirket, şeriklerden P. Filine- sinin Beyler sokağında kain tapu-

1 

mi be,; kurus bedel mulmbilinde ne gel 7ınır2. 1 
· ) 

. ·· f "d A F"l" · A 1 l · - - 24-28 4430 (2265 fl1 mun erı en ve . ı mesı ve . nun 179 ada ve 31 parse numa- Jzmir belediyesi makine ve eiek- B kA . l"k k" . 
Negreponte müştereke .. temsile ve rasında kayıtlı ve 42 numaratajlı trik mühendisliğinden tedarik edi- d - alş atıpfı dte. 1 ş_ardtnamesm-
bu ti · " t ::-. L • tt d 1 • • • T . e yazı ı evsa aıresın e cenaze sure e ımz"'ya sau:.nıye ar ır- ve 5000 Iıra kıymeh muhammen- !ır. aşradan ısteyenler sartnamc h t kl" h s· b t lar .. . . . :. d ı ve ns a na ıne ma sus ıe er · ı· lA t · d ·· · y · ve posta ucretını pesın gon erme 

8 Ş il 1 d A F·ı· . A ı e an ev zmır e munteşır enı . . · - !iislcmi bir otomobil alınacaktır. 
- er . er en . ı ınesı ve . A · · 14 A - 936 lıdırler · 

Negreponte bütün mesailerini şirke- tarsıı.rh gvaze9te3s2ı0nın l gı:~thos d 1 4 - ·ihale 8 Şubat 938 Salı gü- BdedeAlı mkuhka~lmeni.lik~hblin. lira/-
t" • ı · h d k' b e sayı 1 nus asın a ır. çı e sı tme ı e ı a esı 28 
ın ıs erme ası·e ece ıer ve unun l .1A .b. 31 /S/936 nü saat on altıda lzmir belediyesi 12; 937 S l .. .. d d , 

hn · · d h: b' · kla yapı an ı an mucı ınce . A •• • a ı qunu saat 16 a ır 
rıcın e •Ç ır ış yapmıyaca r- . daımı encumemm:e yapılacaktır. i · k · · .. . . 

dır pazartesı saat 15 de yapılan son .
5 

M kk . 
6375 

ştıra ıçın yuz ellı lıralık muvak-
. . .. ı - uva at temınat k · kb b k 
9 - Şirketin mebdei bir kanunu- arttırmada en zıyade pey suren 1. d l at temmat ma uzu veya an a 

' 

ıra ır. t · t kt b ·ı ·· 1 ·· 
sani bin dokuz yüz otuz sekiz tari- hissedar Safa üzerine ihale&i ya- 6 _ Nakden verilecek teminat emma me ~~ u 1 e so~ «:nen gun 
hi11den baslıyarak bir senedir. pılmış ise de ihale bedelini ver- akçesi ihale tarihinden asgari bir ~!!!z~n~~~:l!n!~ =ı=n-. 

-~er ~ene:şirket fcshedilmedikc:e, mediğ-inden icra ve iflas kanunu-
1 
gün evvel belediyeden alınacak fi~ tZMIR iKiNCi HUKUK MAH-

m~teakıo hır ıene ıçın tecdit dil- nun 133 üncü maddesi mucibince 1 mukabilinde iş bankasına yatırı- KEMESINDEN: 
mı~ a?dolunacaktır. J ıs gün müddetle arttırmaya ko- 1 lacaktır. Fettah M. hane 57 de kayıtlı 

A~tler başka bir ?iyecekleri o1: 1 nulduğundan mczkür gayri men-1 7 - Teklif yapacak firmanın ve izrhirin Karşıyaka Namık Kc
?.1ad~gm~ ~eyan ve ıkrar etmelerı j kul 10/1/938 tarihine müsadif otobüsler hakkındaki fartnamede mal sokak 23 Nu. lı evde Ahmet 
ulzerıneakuıhu muJ.avele re:;en lrulzi.-n 1 pazartes i günü sa.at 15 de lzmir 

1 yazılı maddeler ile birlikte bilu- Sait tarafından mahkemeye vcri-
o unar a7.ır olanlar yarımda açık- 1 1 t 1 - · t k "k · l 1 h ld S d K 

ku d M l .. ı Sulh Hukuk mahkemesinde yapı- mum ca a og '\e e m re3ım er- en c:.rzu a e: oya ı . un mev-
ça 0 n u. ea ve mundererabnın ı l b ·· IA · h I · k" · · t k d w d l _ l lacak açık arttırma sonunda en c roşur, P an ve ıza name erı 11 merıye e on ugu zaman a 
arzu arına ta~amen uvgun olduzu- , .. ,A . 1 

ve yedek parca kataloğunu ve fi- Tilki !oyadı almış ise de bunun 
nu l·abul ve ikrar ettikten ":>nra a!- con: pey su rene kat 1 olarak ıha le- t ı· t J • • · • b "d" maA nası ı'tı"barı'yle agw ır oldug- un-. l d·'· · · ı.·· led" "' si yapılacağı ve taliplerin muay- a ıs e erını vermesı mec urı ır. 
tın• ımza a V"·ı Mu ur tk. .. . .. 8 - iştirak için 2490 sayılı ka· dan başka soyadı alacağı cihetle 

Genel sayı : 14312 yen gunde kıymetın yuzde 1 tah- ııunun tarifi dairesinde ihzar edil- bu Tilki soyadının ref'ine karar 
Özel sayı : 12/194 . . ııil nisbetinde teminat a kçesi ile 

1 miş teldif mektupları ihale tarihi verilmesini istemiş. Ve icra kılı-
• Isbu mukavelename sureh'?ın. da- daireye müracaatleri ilan olunur.1 olnn 8 Subat Salı günü azami sa- nan mahkemesi sonunda davacı 
ırede saklı 20/12/937 tarıhlı ve 4510 (2323) al on beşe kadar lzmir belediye Ahmet Saidin talebi muvafıkı ka-
14332 umumi numarr.lı aslına uy- ..... , • ıa reisliğine verilmelidir. nun ve muhik sebebe müstenit ol-
gun olduğu tasdik kılınd! . Bin do- ner ımzası 24-11- 21- 1 4503 (2316) ması itibariyle Medeni Kanunun 
kuz yüz otuz yedi yılı kanunuev- 23/12/937 Beher metre murabbaı 26 ncı maddesi hükmüne tevfikan 
vel ayının yirminci pazartesi günü. Tasdikli nüshanın aynidir ı yUz kuruştan iki yüz elli otuz başka bir. soyadı almakta muhtar 

20 K. evvel 1937 lzmir Sicili ticaret memurluğu dokuz lira bedeli muham- olmak üzere Tilki soyadının ref'. 
pul Resmi mühürü ve F. Tenil: lmenli 85 inci adanın 259 met- ine 14/12/937 tarihinde karar ve-

T. C. lzmir ikinci noteri E. Emin imzası re murabbaındaki 42 ve 43 sayılı rildiği maddei mezkUre hükmüne 
Erener resmi mühürü ve E. Ere- 4514 (2328) arsalarının satışı bat katipliktelci tevfikan ilin Qlunur. 

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

lCABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABtLIR. 

l•im ve markaya 

d iklıat.. Taklitle-

rinden •akınınız.. 

7 
24 11.KKANUN CUMA 1931~ .. . .. , r 

Kendinizi üşütünce •• 
Batvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, bat nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınh· 
ğa, ütütmekten mütevellid bütün 

ıstıraplara karşı bilhassa 
müeuirdir. 

GRIPIN 
En tiddetli bat ve di~ ağrılarini 

derhal dindirir. lT' 

Bel, ıinir, romatizma ağrılar'inda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

.naza11na: 

MiE -LE 
Krema makinalari geld 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde büyük töh· 
ret kazanmıt ve en verimli maki· 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmittir. 

AYNI FABRiKANIN: iz.mir umum ıahş deposu: 
MIELE BlSlKLETLERl M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE.. (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

RI. .. KAUKI • IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERt... 

- . 
HOFHERR • SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makinaları fabrikası. 
Mamulatından 

MAZOT TRAKTöRLERI 
Muaddel 25 ve 40 beygirlik son sistem mazot traktörlerimiz 

l.er türlü ıitayİfİn fevkinde gayet iktııadi, kullanıfh ve pe~ ıağ
lam, bütün benzerlerine üstündür. Bunları kuvvet ve emnıyetle 
saym zürraımıza arz ve takdim ederiz. _ . . 

Satıt depolarımızda Garbi Anadolu mmtakasına en elverıtlı 
her cins ziraat makineleri bulunmaktadır. 
Müeueıemiz muhterem :ıiraatçilerimize her hususta kolaylık 

lar göstermekle müftehirdir. 
Adres: 

Telgraf adresi: Hacı Davut Zade Rahmi 
RAHMi KARADAVUT 

Halimağa Çartısı No. 31 
IZMIR 

KARADAVUT 
Telefon: 
3809 

., ........................... _. .......... ! 

:'" - . . . ' ... ": : . . . ' ......... , 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende surctile rekabet kabul 
mez fiatlu dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPİNYAN 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem feneri ve dört köfe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka· 
lem gibi cepte ta,ınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında tafınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüı
pü ~z .. clemİJli .• Iatan.~ulda Tahtalcalede Jak Dekalo Ye Ssı. 



DElJTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m.b.H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINlE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

t 

STELLA vapuru Elyevm limanımız-

da olup Rotterdam - Amsterdam ve 

BREMEN Hamburg limanlan için yük almaktadır. 

lONlA vapuru 21 birinci kanunda TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-
Bremen jçin yilk alacaktır. dam ve Hamburg limanlart için yük 

AllERICAN EXPORT LINES alacaktır. 1 
The Export Steamship Corporation HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 

EXMOUTH vapuru 11 birinci klnun- beklenmekte olup yükünü tahliyeden 
Cla bekleniyor Nevyork için yük alacak- sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 

tır. . . . kanun hareket edecektir. l 
EXffi~ vapuru 2-' b~. - SVENSKA ORIENT LINIEN 

da beklenıyor. Nevyork lçın yük ala-
GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de caktır. 

CARLTON vapunı 31 birinci kanun- beklenmekte olup Hamburg - Gdynia-
da bekleniyor. Nevyork için yU alacak- Dantzig - Daniınark ve Baltık limanla-

tır. rı için yük alacaktır. 1 
STE ROYALE HONGRISE \ SERViCE MARITIME ROUMAIN ı 

DANUBE MARlTIME I SUÇEAVA vapuru 29 / 12 ! 937 de 

T'ISZA motörU 13 .birinci kAnu~da I beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
1 

bekleniyor. Port - Saıt ve Iskcnderıye limanları için yük alacaktır. 1 

limanlarına yUk alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

RADYOLIN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan ali· 
net. tiiph•iz, inci diflerdir. Ll· 
kin o diılere can veren de. tiiı>
beaiz « R A D Y O L 1 N • dir. 

Siz Je ayni giizelliii elde ide6i
firsiniz. Fakat banan için fart 

günde üç clela 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayımz. 

.-- muhblllnde bDrOt bır tOb PER: SERVICE MARITIME ROUMAIN Dandaki hareket tarihleriyle navlun-
BUCAREST !ardaki değişikliklerden acenta mesuli-ı BI _____ _ 

DUROSTOR vapuru 22 birinci kl- . • . . 
1 yet kabul etmez. Daha fazla tafsılat ıçın B R ı s T o L • ~-·:,:_ .,..,~ I _.: ...... • # a' • ii 

• lOOENT d•f macunu elabıllr11nlı. 

PERLOOENT fenni btr tarzda huirtan
,..,,; lyt. ldaretl ve çok hat lezzete INllk nımda Köstence için hareket edecektir. . ı 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. ikinci Kordonda Fratellı Sperco vapur 1 ' -olub, nefnl serinletir ve d,.,.,., ntG-
LIVERPOOL acentalığına müracaat edilmesi rica 

:AVIEllORE vapuru Liverpool ve An- olunur. Beyoğlunda 
ven liman1armdan y(lk çıkaracak ve 261 TELEFON : 4111/4142/2663/4221 

kemmel ıurette temızter. -·-
birinci klnunda Burgu, Vama ve Köe-

tence için hareket edecektir. !11111----------
DDf NoRSo MIDoELHAvsLıNJE Dr Operatör 

BAGBDAD motarCl 14 ikinci klnun- • 
Cla belden.lyor. Dleppe Ye Norveç umum 
lbmn1arma ,ok alacaktar. 

ABllDDNT R SCBULDT 
RAllBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kanun 
938 da beldenqor. Anven ( Doğru ) 
Hamburg ve Bremen için yi1k alacak
tır. 

IIAııdald hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değifildilderden acenta me
suliyet kabul etmez. 

f ait i~ra~im 
A.dede hutalannı öğleden 

eTftl Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler ao
bimda dit tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

l - 13 (2206) Daha fada ta&l11t almak Jçln Birin
ci KOt'donda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığma müra- •·----··-------• 
caat edilmesi rica olunur. 

Tl!'LEFON No. 2007/2008 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lineı Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kanunun 
sonunda Londra, HuU ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci kinun-

DOKTOR 
DAHIUYE MOT AHASSISI 

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

da Londra, Hull ve Anversten gelip•-.... ~ __ ,_ ____ _ 

Londra ve Hull için yük alacaktır. ~:;f;"t:k"'üTtesind!n diplomalı 
LIVERPOOL HAT'I'l 1 

LESBIAN vapuru 26 birinci klnunda Dl• tablpler 
gelip Liverpool için yük alacaktır. Memleket hastancsı dış tabıbi 

FLAMINIAN vapuru 12 ikinci klnun- M 117..8 ff er Eroğul 
da Liverpooldan gelip yük çıkaracaktır. ~'E 

BRtSTOL ve GLASGOV HA'ITI 
FEDERlCO vapuru 28 birinci kAnun- Kemal Çetindağ 

öa gelip Bristol ve Glasgov için yUk l 
alacaktır. Hasta:arını her gün sabah 

DEUTSCHE LEVANTE - LtNlE saat dokuzdan başlayarak 
CHtOS vapuru ikinci klnun iptida- Beyler ·Numan zade S. 21 

unda Hamburg. Bremen ve Anversten numarab muayenehanelerinde 
gelip yük çıkaracak. 1 kabul ederler. 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler- Telefon : 3921 den acenta mesuliyet kabul etmez. _______ ım ____ .. 

......................... _... D 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikaaınsn Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 

OSMANiYE 
Sirkecide 

TURAN rabrikalan mamallbdır. Aym zamanda Taran 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BA ta•alet Abanlanm, trq obana ye kremi ile gkellik krem· 

öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecriibeli idaresiyle bütln E 
halkına kendisini ıevdirmiıtir. lerini kullanınız. Her yerde sablmaktadır. Yalnız toptaa H· 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi e~lerindeki rahati bu hılar için lmılrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen• 
lurlar. lelik Nef'i Akyaulı •e J. C. Hemlİye mlracut eclialL 

Birçok hususiyetlerine iliTeten fiatler müthit ucuzdur. 

.l~Wd-~~n~~~~~~~-------•P•o•e•~-•K•u•L-•.•-•-•T•e•l•~-o•n••-~-·---

~·············~;·ii·ii·~~--.. ~~ii·~-~~~~···· .. ·······~ 

• 

Norveçyanın haliı Morina balık,aiıdlr. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hana karpnda 8afclsak • lzmir 

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

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadll'. iki defa timikntan aüzilmüf 

talıeaer bir ..,bettir. 

"'47 

Saç Eksiri 
Saçlana cllkllaeaiae •• kepeldenmeaiae mani olar. Komojen 

aaçlana klkleriai lmnetlendirir ve bealer. Komojea aaçlann 
gaduıdar. Tabii renklerini bozmaz, lltif bir rayihua vardır. 

Komojea Kanzak aaç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nada bulunur. 

Yılbaşı 
için alacaimız en gllzel ve en 

makbule geçecek Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyolarıdır 
Dünyam en büyük ye en muhtqem vapuru olan NORMANDI 

salonlarını da GAROD radyolan tezyin etmektedir. 

SATIŞ 
YERLERi 

Mimar Kemaleddin caddesi Nu. 

35 NiHAT KAR 

lnönG caddesi HAMZA ROSTEM 

Pqtemalcılar, Enen sokak No. 3/1 Portatif ANTENLER de selmiftir. 
Singer dikit makinalan kumpanyaıı kart11ında t • 10 (2303) 

--~•-~~-TelAEAn.!..-.?Al~ M ~~~..fL..L_JE.c.Jtacı..J~ııal...A.kba.a..Jlm....ırai.a.....ha.du~.idıı.i&....a.ısa.~Kl!IU!IDİatlr....ıu!W..L__~~~~~~~~~~~~~~~~~..:....._~..:....._~~~..&.~-
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SA"' .. A: 10 

Mart ile 

a losunun Manevraları 
Nisan arasında Pasifik oseanında yapılacaktır 

·U. Şark su arı bi 1 te e Japonyaya son 
•• m daha t • • 

Bütün parfler haric" siya e te Bay 
Ruzvelte müzahir bulunu}I orla 

o gkong için teminat verilmezse 
lngiltere 30 bin asker gönderecek 

San Diego civarında hadiseler olmuştur. Japonlar yeni taatruzlarda 
devam ederlerse bir harbın önü alınamıyacak 

Çamberlaine istediği kararı almak için tam salahiyet verilecektir. 
İcap ederse bir İngiliz filosu derhal Uzak Şarka gidecek 

Londra, 23 (A.A) - 14 Mart 938 
ile 29 Nisan 19 38 arasında Amerika fi. 
losu Pasifik denizinde manevra yapacak
tır. Bu manevralara en az yüz elli gemi 
i1c- beş yüz tayynıe iştirak edecektir. 

Oeyli Telgraf gazete~inin deniz mu
habiri, Amerika kuvvetlerini Japon su
larına altı yUz mil mesafeye kadar uza• 
tacak olan bu manevralnnn ehemmiye
tini bilha"8 tebarüz ettirmektedir. 

FlLO KUMANDANI iLE 

Vaşington, 23 (ö.R) - Ro)ter ajan
sı bildiriyor: B. Ruzvelt dün Amerika 
deniz kuvvetleri baş kumandanı Amirnl 
Leahyi kabul ederelt kendisi ile yarım 
ant gö!üımü:tür. Birçok gazetder Uzak 
Şark sularında bir deniz nümayişi derpiş 
c.dildiğini yazıyorlarsa da itimada değer 
kaynaklarda alınan malumata göre Ame
rika bahriyeaini ~imdi işgal eden şey sn· 
dece donanmanın istikbalde kendisine 
verilmesi muhtemel vazifeyi ifa edebi
lecek vaziyete konulmaaıdır. 

REJSlCOMHURUN SALAHiYETi 

Roma. 23 (ö.R) - Vaşingtondan 

bildiriliyor: Riyaseti cümhur dairelerin
den bildirildiğine göre ayandan B. Lan
don ve diğer bazı arkadaşlan reisicüm
hura bir telgraf göndererek Uzak Şark 
hadiseleri dolayısiyle almağı münasip gö
receği vaziyette kendisine znhir olacnk· 
lannı bildirm~lerdir. Diğer taraftan es
ki hariciye nazın B. Stimson harp ilanı 
hııklı:ının reiaicilmhurdıın alınarak reyia
mıı tabi tutulması fikrine muarız olduğu
nu bildinnlıtir. 

BUGONKO VAZIYET 

Vaşington, 23 ( ö.R) - lngiltereniıı, 

Uzak Şarka bııhrt kuvvetler göndermeği 1 
talik hususundaki kııran Amerikanın der
hal harekete geçmesini tavsiye edenlerin 
faaliyeti yavaşlamıştır. Amerikan filosun· 
nun Havann ile Filipin adaları arasında 
cenup Pasifik okyanusuna gönderilmesi
ne taraf tar olan meııul mahfiller Londra
nın oyalayıcı vaziyetinin memnuniyetle 
karşılamamıılardır. Fakııt ayni derecede 
eallihiyetli olan diğer mahafile göre yeni 
hir hAdise çıkdıkça Amerikan filosunun 
p,eni~ mikyasta bir harekete geçmesinin 
bahis mevzuu olamıyacağını kaydediyor
lar. Meğer k.i JngiJterc Avrupa filosunun 
mühim bir kıamını Uznk Şarka gönder
miş olsun. Bahri mahafil Amerikan fi
losunun Uzak Şnrkn gönderilebilmesi 
için Fransız Hindiçinisindeki Saygon ve
}n İngilizlerin cenubi Çin 88hilindeki 
Hong-Kong deniz üsleri gibi teçhizatı 

mükemmel ve harekat sahasına yakın üs
lere dnyanabilmesini mutlak •urette el
zem saymaktadırlar. B. Ruzveltin bu is
tikamette bir teşebbüse girişmcııi ancak 
lngilizlcr t~rafından te~vik edildiği tak-

ı dirde mümkün olabilir. Zira Amerika· 
lıların fikrince lngiltere Uzak Şarkta 
Amerikn<lan dahn mühim menfaatlere 
ııahip bulunmaktadır. Amerikan umumi 
ı•fkfırı Ame'tiknnın bu meselede ferdi bir 
harekete girişmesine taraftar görünme
mck tcdir. 

SAN-DIEGODA 

Londra, 23 (A.A) - Avam kamara- ~~fJ~~~i~~ 
:sında bay Eden bir :suale cevap vererek 
Şanghny gümrüklerinin müstakbel rejL

mi hakkında şimdi cereyan ebnekte ol:ın ı · 
bütün müzakereler esnasında bu güm
rüklerin Japon hükümctinin fiili bir 
kontrolti altında bulunduğu kabul edil
mekte olduğunu beyan etmiştir. 
Nazır bir dığer suafo cevaben Çin -

.Japon ınuhasaınatı esnasında ölen altı 
lngiliz tebaasının isimlerini vennlştir. 

Bunlardan dört asker Şanghayda, bir 
bahriyeli Lady Bird gemisinde ve Deyli 
Telgraf muhabiri Stcvenste Şanghnyda 

ölmüştür. 

Londra, 23 (A.A) - lyi malumat 
alan bir membad:m öğrenildiğine göre 
kabilıenin dünkü içtim.amda Duff Coo-

Amerikan clonamııası per Akdeniz filosundan bir kısmının ., 
leri halde bunu tecahülden celerek te- laz~ltmnk t:ıStıvvurunu teyit rtmi.1 ve • Uzak Şarka gitmesinden tevellüt ede- Jngiliz başvekili Çemberi tJ•• ., .,. zıycrrct esnasınaa 
ca'\'ÜZ etmek niyetini beşlemiş olmala- 'ıbütçc kendisi tarafından derpiş edilen ce~ ~eknik rnüş~ülü~ı izah ve ~asrih et- dan mümasil bir tedbir ittihaz olunması Şarktaki menfaatlerini korumak ve dün• 

:ı k • .::ı t 13 nun znrıne bac:.vekıl Cham takdirinde filonun harekele amade bu- yanan bu kısmındaki topraklarmı mti· 
rınn oa im an ta,.nvvur edilemez. rakamı tecııvüz ettiği takdiroc kongre- mış ır. u u " :ı < -

Vnşington, 23 (A.A) _ B. Ruzvelt nin ve demokrat rkseriyetinin büti.in 
1 

berlain bir filonun dcr~l h~r~ctini is- lunmcsının zaruri olduğu noktasında ıs- dalaa eylemek hususundaki azim ve ka .. 
meclis yollar komisyonu reisine gönder-1 mesuliycti deruhte ı-tmeleri icap edece- ı tememekle beraber yem hadıselcr zu- rar etmiştir. Müşahitler bu esnada Fe- rarını bir daha teyit etmiştir. Yeni bir 
diği bir mektupta bütçe masraflarını 1 ı.,ini bildirmi~tir. huru halinde ve yahut Amerika tarafın- lcmenk ile müzakereler devam etmekte diplomatik teşebbüsle hükümet Hong 

olduğunu beyan etmektedirler. Müşa- Kong üzerindeki haklarına ve hüküm• 

9 ı .' hitler lngiliz gemilerinin Tonkin liman- raniyetine Japonyanın riayet etmesini 

Yor ar ]arından mut.ııt diplomatik ihbarlara beklediğini bildirmiştir. 
hacet kalmadan istifade edileceğini be- Bu maksatla Tokyo sefirine bir nota 
yan etmektedirler. gönderilerek bunu hemen Japon hükü• 

Hankeo üzeri • 
eı er 

••••••••••••••:m:111m.-E1•mm1m:11•1:zı:em•••111••••••11r~ıwa••ll'.llll!lllW Londra. 23 (A.A) - Iyi bir kaynak- metine tebliğ etmesi emrolunmuştur. Bu 

Ç • • k • C kk ' t d tan haber verildiğine göre lngillı. kabi- notn ile Foraynofis Hong - Kongtaki hU-

ı n ı n mer ezı ın ıg e aşın 1 a- ne.si dünkü toplantısında.:r~ Şark s~-ıkümr~niyet haklar.ını~.~ir Japon dest-
larına derhnl harp gemısı gôndermege r<ıyen farafından ihln1ını protesto et• 

PO n] ar C İng ta V da. japo n e V) e rİ ya kıldı ~::\::;c~~ ·it!~i!~:~n~~k1:ı~;e;a~~~ :e~~d~~~ ~~~n:::ıı:~;u;.u ı::~: 
Japonlar Cingtava 30 bin asker gönderdiler 

Nankinde Janpcm umumi karargahı 

ve vaziyet vehamet peyda etliği tak- hükümeti Japon harp gemisinin bu ha• 
dirde icap eden bütün kararları ittihaz reketinin açıkça beynelmilel hukuka 
etmek üzere Başvekil Chamberlaini tav- ve lngillerenin Hong • Kongtaki hU• 
ili etmiştir. kUmraniyet haklarına bir tecavüz ol· 

Tokyo, 23 (ö.R) - cNişi • Ni~i> ga- duğunu şiddetli bir lisanla kaydetmek· 
zetes-i dün bay Neville Chamberlain ta- tedir. lngiliz hükümeti Japon kabinesi· 
rafından lngilterenin Uzak Şark siya- nin hadise hakkında kendi görliş1erlnf 
seti hakkında yapılan beyanat münasc- bildirmekten geri kalamıyacağından 
betiyle şunu kaydediyor ki başvekil öte- ~phe etmemekle' beraber Hong • Kong· 
den beri Japonyanm beynelmilel an- ta lngiliz toprakların:ı ve kara sulanna 
laşmalarn tecavüz etmiş olduğunu iddia riayet hususunda Japon kuvvetlerinin 
edegelen muhalefet reisi B. Attlee'nin kat'i emirler alınış olduğu hakkında te· 
mütalfıasınn iştirakten başka bir şey minat verilmesini istemektedir. 
yapmamıştır. Büyük Britanyanın Uzak Bu hfıdise Lon<lrada oldukça kaygılar 
Şark filosunu takviye etmesi ihtimaline uyandırmıştır. Zira Hong - Kong kara 
gelince cNişi - Nişi> buna pek o kadar sularında, yani lngiliz hükümraniyet 

perva göstermemekte ve şunları yaz
maktadır : «Biiyük Britanya istediğini 
yapsın, biz bu 1ahvif siyasetine papuç 
bırakmıyacağız.> 

Ayni gazete dış Mongolistanda Çin 
kuvvetlerinin hareketleriyle de meşgul 
olmakta ve bunu Çin hükümeti nezdin
deki Sovyet sefirinin tahriklerine atfet
mektedir. 

AVAM KAMARASININ 
1K1NC1 CELSESiNDE 

ınıntakasının içinde cereyan etmiştir. 
Japon destroyerinin tamamiyle yersiz 
.bir hücumda bulunmu~ olınası da mU· 
şeddit bir sebep sayılmaktadır. 

Roma, 23 (Ö.R) - Tokyodan Domel 
njansı bildiriyor : Ingilterenin Uzak • 
Şark !ilosu başkumandanı sıhhi sebep-
lcrlc vazifesi başından nyrılmıştır. Ken· 
disine Ynng - Çe deniz fırkası kuman• 
danı vekalet edecektir. 

JAPONYA TEMINAT VERMEZSE. 

Toko, 23 (Ö.R) - cYomiru gazetesi 
taralındnn ifşa edildii,rine göre Ingiıte• 

renin Tokyo sefiri Japon hü.kümetin .. 
den Hong - Kong Ingiliz arazisi hakkın" 
da kat'i teminat istemiştir. Japon hü• 
kümeti bu teminatı Londra hükümeti• 
ni tatmin edecek şekilde vermezse In· 
giltcrenin Hong - Kongu her tehlikeye 
karşı korumak üzere 30 bin asker gön
dermek niyetinde olduğu bildirilmekte .. 
dir. 

Şanghny, 23 (ö.R) - Çinlilerin,Çin tayyaresini tahrip ettiklerini bildir-ıultı aydn yapılan silah nakliyatının bu 
muhalefetine rağmen Japonların Han- miştir. Çinliler bu rakamın son derece yolun inşası tamnmlandıktnn sonra on 

. ~o.m~~- 23 ~~-R) - Vaşingtondan 
1 
Keu üzerine ileri hareketleri devam et- mübalagalı olduğunu bildiriyorlar. b~ giinde yapılacağı bildirilmektedir. 

lnldır~ldıgıne gore San-Diego civarında mektedir. Şark, şimali garbi ve şimali Londra, 23 (Ö.R) Kantondan Londra, 23 (A.A) - Londra gaze-

Londra, 23 (ö.R) - lngiliı. kabinesi 
bu gece Avam Kamarasında harici siya
set etrafında yapılacak ikinci celse are
fesinde bu 11abah iki huçuk saat devam 
eden bir içtimada bulunmuştur. Fevka-
15de bir hadise çıkmadığı takdirde baş
vekil son kanunun sonundan evvel ar
kadaşlarım yeniden top1anmağa çağır

mak niyetinde olmadığından bu toplan
tıda Ingiliz hükümetinin dikkatini üs
tünde tutan meselelerin hepsi birden 
ı;özden geçirilmiştir. Nazırlar arasında

ki müzakerelerin en mühim mevzuu da 
uznk Ş:ırk meselesi olmuştur. 

HANKEUDA VAZIYET 
Hong - Kong, 23 (Ö.R) - Hankeu· 

dan bildiriliyor : Içinde bulunan scyah· 
ların mensup oldukları 14 milletin 
bayraklarını taşıyan beynelmilel bir 
tren Han - Keudan Hong - Konga ha· 
reket etmiştir. cVoosung vapurundn 
bulunan ve nehrin sedcdilmesi sebebiy· 
le bu seyahate devam edememiş olan 
Avrupalı mülteciler bu trenle hareket 
etmişlerdir. Bunların sayısı 300 kadar· 
dır. Japon otoriteleri trenin haraketin· 
den ve 14 memleketin bayraklarını gö· 
rünecek şekilde tasıdığından haberdar 
t:'dilmişlerdir. Bu ihtar Çinliler veyrı 

Japonlar tarafından trenin bir hadiseye 
uğramnmasım temin içindir. Trenin cıı· 
martesi veya pazar günü Şanghaya ınu· 
\'rumlatı beklenmektedir. 

da hır Amerıkan • Japon ha"d' · ) 1 k" · "k · d k ı· ·· k 1 R · b"I ı· ·ı· 1 ·ı· ç· 1 · U k d v • • h kk d b. Bnşvekil Büyük Britanyamn Uzak . ısesı o •
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şar ı ıstı ametın en uvvet ı uç o oyter a1ansına ı c ırı ıyor. ngı ız - ın te en zn oı::u vnzıyetı a ın a ır 

muştur. Amerıknnın bu bnhri üssü t 11 K ·· · ·· ·· l ı d' c··v·· · · · '- · 1 K J cok mnkaleler neşredı"yorlar. e ra- ıan- eu uzerıne yurume. e ır. ogus tıcnretının rnen-.c:z.ı o an anton apon ................................................. . 
fında harekette bulunan Ameriknn harp ı;öi',üse şiddetli muharebeler olmuştur. hücumunu son derc(..cyi bulan bir heye- Deyli Telgraf gazetesi Hong-Kon~dn ğını ynzıyor. 
gemileri sıılı ımbnhı üı; • dört Japon ba-ıKanlı bir mücadeleden sonra Japonlnr can havası içind~ bel..1emektedir. Şimdi- karn sulan rejiminin ihlali münferit bir Niyuz Kronikl gazeteııi dün kabinenin 
lıkçı gemisini tutara!: ancak. b.u saba~ Çang-Haz mevkiini i:tgal etmişlerdir. Bu- ye kadın karaya hiçbir Japon ihraç kuv- vak'n olmakla beraber vaziyeti vahim· uzak şnrktaki lngiliz filosunun takviyesi 
ı.erbest bırnkmışlard r. Bu hadısc tefııır ra•ı mühim bir scvkülceyş merkezidir. ,·eti çıkarılmış olm"mwkln beraber ce- leştirmekten hali kalmadığını kaydcdi- lüzumunda müttefik olduğunu kaydede
t:dilmcmektedir. · . . IÇinlıler Ke-Nang nehri üzerinden geçen nubi Çin pnyıtnhtınn kartıı Japonların yor ve diyor ki: Japon ordusu Yangtze• rck şimdilik hafif zırhlılar gönderilece-

1 okyo, 2 3 ( ö.R) - Harıcıye neza- demir yolu l.öprüsünü dinamitlemişler- hücumu içtinabı imki1n::ız hir hadi11e de vukubulnn hadi..eler üzerine lngiliz ğini, r:erisinin Amerikanın vaziyetine 
rcti Japon :harp tnyyarelerinin <Paney> 1 <lir. Bu köpra Şanghay • I-lnn-Keu de- ı.ddedilmektedir. '\"e Amerikan hükümetlerine vadedil- bnğlı olacağını yazıyor. 
A_meriknn gaııbotuna guya mitralyözle I mil'} olu üzerind dir. ihtiyaç halinde köp- Londrn, 23 (A.A) - Deyli T e1~raf miş olan nrn§tırmalnrını taviz için çok Deyli Ekspres gazetesi, kabinenin Ak
hucum etlikleri iddia edılen hadise hak- ıii derhlll berhava edilecektir. Diğer ta- gazetesi bildiriyor: Şanghaydan gelen 1;nyrct snrfetmektedir. Buna binaen Ja· denizdeki lngiliz müttefiklerinin müda
kında teferruatlı hir rapor n •retmiştir. 1 raftan Tien • Çin • Fu-Keu demiryolu hnberlere göre :yedi yüz bin Çin işçi11ilpon hükümeti hudiselerin tekerrürüne fansını yalnız Fransaya bırakrmunak icap 
Rnpo: şöylece n~t~cclenme~dir: Japon, boyunca ileri iyen Japon kuvvetleri Fu- I Seeuan vilayeti i!t" Sovyetlcı: Birliği arn- mani olamıyncaktır. Deyli Herald ga- edeceği knnnatine vardığını. bununla 
nskerı kuvvetlcrınm Amerikan ~er.-··· ne , Keunun 30 mil ~imali gaıbisinde Çan- fında bir yol yapmııi. için gece gündüz zetesi J aponyanın Japon mallarının İm· beraber B. Edenin ve diğer bazı nazır
' e tebaasına karşı husumetli bir niyet- Tung-Yen mevkiini işgal etmişlerdir. crılışmaktadır. Çin hükümeti merkezini hası intikamını almak üzere Tsingtosyn lann uzak doğuya hemen takviye kuv· 
leri oslS olamazdı. Japon kuvvetlerinin 1 Japon ordusunun mümessili muhasa· bu <vilayetin merkezi olan Cunkkinge otuz bin kişi gönderdiğini ve dün bu ııe· vetleri gönderilmesini istediklerini bil
hir Amerikan cemisi olduğunu bildık- mntın boşlan"ıcındnnberi Japonlann 600 nakletmiştir. Simdi Sovyetler birli~inin hirde yeniden Japon binalarının yakıldı- diriyor. 


