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Scnt,~. imtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGIN ' 
Başaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 • A 

Asiler idam edildi HAKKI OCAKOGLU i 
1 _ A..B<>N"~ Ş~Ft..A.İT:i: 
Dev anı_ mU dd_!~ITürkiye içiolHariç :çin 

Seneıık . . . . . . . 1300 2800 
_!.111 av"hk-. -. . -. -. -. - 700-- --ıioo -
'~TELEFON : 2697 

_ _ Fiati (5) kurut!UJ' Cumhuriyetin V it Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sııbahları Çıkar Siya.$f Gazetedir YENi ASIR Matbaasında buılmqtır. 

Teslim Edildi 
İstanbul, 13 /Telefonla/ - Sarıyerdeki piyade. alayına merasimle alay sancağı teslim edildikten sonra bu 

sabah Davutpaşa alayına, öğleden sonra Selimiyedeki alaylarda.sancak töreni yapılmııtır. . .· 
Alay kumandanı nutkunda: Sancağımızı, alayın tek bir eri kalaa· bile düP.Jlana bırakmıyacağız. Bu uğurda 

kanımızı son damlasına kadar akıtmıya, canımızı vermiye hazırız, demiıtir. Bunu alayların gecit resmi 
takip etmiştir. · ' 
EY~~tbU a RZN 21 lllllJ'!4PP!:.araetf'''<-«.ıfD'SPP'V' 

MOSKOVADA iLK TEMASLAR OLDU LORD LANSBURY 

Şükrü Kaya Kızıl meydan- ltalya Şefinin 
da spor geçidinde bulundu Barış konferansı toplı-
Başlıca Sov yet gazeteler:ine göre.. yacağını h~~er veriyor 

B. Mussolini Türkiye ile tesis edilen dostluk 
münasebetlerinden bahsetti 

- Y A2JSI VÇONCV SAHiFEDE -

Esrarengiz bir cinayet 
•• 
Olü ~eneral Yusuf'un 
eşini öldüren yakalandı 

Bayan Cemile hadiseyi anlattı 
"Ben bayan Saadeti tanımıyorum, Niyazi 

de tanımaz, hadiseden haberim yoktur,, 
Bundan on beş gün önce bir me

mur lzmire gelerek Emniyet mü
dürlüğüne baş vuruyor .. Bu zat bir 
üçüncü komiserdir.. Çanakkale 
emniyet kadrosuna dahildir .. Elin
de Çanakkale emniyet müdürlüğü
nün lzmir emniyet müdürlüğüne 
bir de tahrirah vardır. 

Bu zat, yani üçüncü komiser bay 
Riza mühim bir hadisenin peşinde 

Değeri verildikten 
ithal edilmiyecek 

"r H k • aylardan beri çalışmakta idi.. lz-

SO n r a .1 ıur ıye ye 1 mirde elde c?eccği .Y~~i delillerle, 
aylardan ben kendısım yoran bu 

l b l d 
gizli kapaklı hadise meydana çıka-ma ırakı ma l ~ı~~ ve belki de katiller yakalanacak-

B. 
Sayın bakan· ihracat işlerini tetkik edecek 
Celal bayar lzmirden sonra Nazilli fabrikası inşaatını 

gözden geçirecek ~e /stanbala dönecektir 
Ankara, 13 (Telgrai) - V ekiiler he

yetindeiı çıkan yeni ithalat rejimi lis
tesi bu sabah neşredilmiş ve güm
rüklere tebliğ edilmiştir. tthalfit reji
minin tatbikine derhal başlanıyor. Lis
telerde ehemmiyetli bir değişiklik var
dır ve yeni rejimin ana prensibi bu
dur: 

Üçüncü komiser bay Rizayı lz
mire kadar aürükliycn hadise aca
ba neydi .• lzmirde ne yapacaktı} 

Bunlar §İmdilik birer iatifham
dan baıka bir §CY değildir .. Bu dü

- Sonu altıncı ıahifcde - 811. Cemile 

Öksüz Çocuklar Arasın;;-=> 

Kreşteki çocuklar Buca· 
da kamp kurmuşlardır 

Mürebbilerin idaresi altında çocuklar 
iyi vakit geçiriyor 

- YAZISI 6 iNCi SAJ-1',,_.--



Moskova ziyareti 
~-

Sarsılmaz bi:r dostlu-
ğun yeni bir 
tezahürüdür 

--BAŞTARAFI BtRlNCl SAHlFEDE
nı elde etmiş, uzak ve yakın bütün 
dünya milletleri ile arasında en kü
çük bir pürüz bırakmamıştır. 
Şu kadar varki, vücuda getirilen 

bu dostluklar hiç bir zaman. hiç 
bir suretle Türk - Sovyct dostluğu
nun kıymet ve ehemmiyetini ek
siltmemiş, bilakis bu sağlam temel 
üzerine kurulan münasebetler ilk 
dostluğun değerini bir kat daha art· 
tırmıştır .• 

Dün olduğu gibi, bugün de, ya-
nn da bu dostluk, kıymetini ve 
ehemmiyetini gösterecek fırsatlar 
beklemektedir. 
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Aşk fırtınası 

~~,~~~~==~=~~~~d===;~:ltil~li~=~i~~~=~~~~il~~=~~!! A~&~!ö0e~ıv~u.~I·~ 1. 0•ur· 
zop bir delidir ki o .. Kiı ıın gı.ın u 
sa ol un bir dPfa: 

- - Ya ah! Diye çöl.tü ı.ıiı, çıkarına· • • • t nın kobili olmaz.. d , ye ere • arşıya a . Askın, eskiden lahuti, dedıklcr~cÇı~ 
rın \ c tutulnnını kendinden "az,, ol 

tespl•t ol ndu Sıtma mücadeie ~~;,,;:ı~,;·;;ı~· g~~:~::~;ı:,;,cı1~k 
tük görünenleri de eskiden ınnsatlıır· 

e e e A mıntakasına alındı da .~.U~duklarımızl y~tıyorlar. • dill" 

a 
., 

erı 

y enı tarıfelerde tenzılat yapmak sala- . J\.uçukken: gec~le~ınu m.asa
1
. eıçi· Karşıyaka nahıyc hududunun Ma- lemekle geçırten ıhtıyar bır hı7Jll k 

ilk mah:.._u( şehrı·- hiyeti işletme miidürlügv Üne bırakıldı ~İsa sılmn mücadele mınlnkası dahi-,miz vardı: s:n onun kuc.~ğında s::r. 
..... . lıne nlınmnsı hakkındaki karar sıhhnt her hnngı bır masalın nıy~~- jııı• 

•. Jd • Ön~Uzdeki .bir sene müddet .. i~: odası namına ela B. ŞUkrü. ~cvnhirci. ve içtimai muavenet vekaletinden Ma-1 d'.ın, onun an:attıklarından bırısı ş 

incir 

m) ze ge 1 tahmıl ve tahlıye, tatlı su ve komur ve Şorafeddin Serbestoğlu ışürak ey- nisa vilôycline bildirilmiştir. Yakın- dı aklıma esti: , r-

E beyi 
. d urf . tar~.:....rı tesbit edilmiştir. Yeni tari- lemişlerdir. 1 da Knr<:ıvaknda clıi mticndele t rt'batı Yoğurtçu çırağı, her gün yoğurt '~c. 

~ ı cıvarın a t anda ınclr ye-- ~ 1 . b . . • . . . .. ı ·ıt" e ı d' •. b' k • . t ıulın~· tiştircn bahçelerden ilk mahsul olarak ~e en tes it ıçın İstanbul denız ticaret Yenı tarife bır senelik olm~k uzcre alınncak, bataklıkların kurutulmasına '.gı. ~r .. ·onagın dılbe~ ~una u 1'0-
u .. vvı OCAKO""LU şehrimize bir sepet . . 

1
, ... ı.,..;.. hn7.trlanmı.~tır. Tasdik için ıktısat ve- tevessül olunacaktır. hır ıkı, uç beş aşkı gıttıkçe artın~Oreo cır~ u /(ı yaş ıncır ge ... ~ .... · ktılctine gönderilecek ve tasdikten son-ı Yıll d b 1 1 . ln k b nağa başındaki tabla ile yoğurt gc __ h 

il. il... ar ar an er s vrıs e ıstıra mı b . .. . kOfll'l>-

F 
• •[ lSlnl ra muteber olacaktır. k v__ k 11 d d k u zavallı çırak hır gun yıne 

Bu emniyetledir ki Moskova zi
yaretinin en sarih manası sar
sılm:ız bir dostluğun yeni bir te.7.a
hürüdür. 

Ocaya gıttı e
r - . .. . ÇC:: en n.üı-.,,ıya n ı ar •\•anı e ece 

, Komisyon, tarifenin üzamı ucrctlcrı- . t " lı d b k d k gelirken daldırmış: _ 

V
._ ,, B F--'ı GUleç rcf ı ... tin· de be- h • l mesm ne ıccs t e u sı ıntı an ·m-tu- Ş k . d' ğ-·-' "v 
Bil • ilU • ay.... ze lT e yen ni tesbtt eylemiş, IUzum görüldüğU tak-· ıacakln d - u sarayın ızı şım ı yo uı:ı.sa 

lediye reisi doktor B. Behçet Uz ve dirde liman işletme müdürlüğüne ten- r ır. rirkcn bana sarmaşsa da öpse, ag. 

daha bazı zevat olduğu halde dı.in Fo- Katil Manisa hapis- zilat yapabilmek salıihiyeü verilmiştir. yangın da sızlasa, beni al! Dese! Ben de·,.. 
çaya gitmislcrdir. Liman işletme ınüdUrlUğü karpuz - Al A! Desem diye hayaller 1ctı ]J5l 

Planlar geldi hanesinden kactı ve kavun ihracabmm artbrm•k mak- Kan;•yaka tramvay caddes;nd• Jak• rak başın> c•rlye aı.nca yoğurt ıab 
Dikili kuasında kurulacak Vahit oğlu Zülfik.'r adında sad;yle tonu ,11z kuruş olan yUkletme Albağhya ait 147 numarah evde dün olduğu g;b; yerlere serpllmlş, çanak~ 

olan besi çiftliği yerinde inşa 13 seneye mah~ôm bir katil Ucretlnl ;kbsat vekfiletlnin milsaade- bU. yangın çdaruşso da itfaiyenin ald<- kfis•ler, lanlm>Ş, yoğurtlar klınb• 
edilecek inekhanenin pl&nlan Manisa hapishanesinden k&ç· siyle 50 kuruşa indirmiştir. Tarife ko- ğı sert tedbirler sayesinde ateş dcrhul ne olmuş? ~ 
Ziraat Vekaletinden Baytar mtşhr. Katilin yakalanması için misyonu, bezelye, fasulya, nohut, böğ-, bastırılınıştır. Masalın geri-;i var ama bize 

1 

müdürlüğüne gelmiştir. Planlar b~r . tarafa talimat verilmiştir. rülce, soğnn çekirdek için en ucuz ta- 'ı Yangının sebebi bacada biriken ku- değil.. ..rt' fiıerinde tetldl at yapılacak ve Zulfikar, karısını zehirlıyerek Liman işletme müdürü B. Haşmet Dillge rüenin tatbikini karar altınn almıştır. ruınların tutuşmuş olnı'lSı ve ateşin Şimdi yeni sevdalıınn seyrek .go tJ-
gelecek sene blitçesine ko· öldürmek suçundan 13 sene mildllril B. MUlit Necdet ile !kbsat ve- Bu gruptaki e,.<;ya ve maddeler ylikle- mutbahın tovanma s;rayet eyi mesl- ncnled bu masalın te.sine ıeccllısl gill' 
nulması muhtemel para ile ağır, hapis cezasma mahktlm kaleti tarifeler şubesi müdürü B. Muh- mede 50, ho~altmarla 75 kuruş ücrete 

1 
dir. Bu tavanın bir kısmı yanmış ol- du. Durup dururken, koca bir tn ttlt 

inşaata haslanacaktlr. bulunuyordu. isin ve limanlar umum müdilrlilğii li- tabidir. Evvelce bu maddelerin tonun-! duğu hald t .. dil Ul .. l" E kralı güzel bir dul uğruna tacını ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~m~~~&n~~~-~~~ti~~~l~ 0~~a~~ r~u~ v~tın~~~~~ı~~., 

U
•• • d d • . . 1 tanbuldan şehrimlze gelmişler ve U- idi. ıg ır. {ırtınnsırun feryadiyle deli gönlünü 

zerın e esrar pt>r esı taşıyan cınayet ":"" lşl~tme müdUrlUğUnde tarife Uze.. Yapllnn tenzllAt yilzde elli '.";'hdın- Kurslara gUls!~ln ku~a/lma BllL Tarih tek~ 
J

rmde müzakerede bulunmuşlardır. Ll- dedir. Tarife komisyonu mesaısını bi- den ıb:ırettır derler tekrar eski 

Ikl. k"' dının go··ru··şme • mnn ~letmc mildUrlUğil namına bu tlrdiğl Jçin BB. Müfit Necdet, Asıf ve Devam eden gençler devrine döneceğiz galiba: ~ 
Cl S ID- toplnntıyn müdiir B. Haşmet, ticaret Muhsin tstanbula dönmüşlerdir. l Bunun arkasından ela Elen . lcıtP" pa amut mınf akaf a- Paul bir tüccar kızına gönlUnil içil' 

d k • UCU FUAR GÜNLERiNDE rına gidecekler tırmış .. Söylendiğine göre onun · or-eD Çl an ıp vmcuşua .• h11ıktan bile vazgeçmek ıstı>' 
lktısat vekaleti kontrolörler 

A R 
kursu şehrimizde devam et- HC'y gidi aşk bey! .. Meğer kota>;: 

Altı ay kadar evvel ışıklar
da ha~ kulesinde bir cinayet 
o rnuş ve bir zavalhnm vücudu 
muhtelif cerh aletleri ile delik 
deşik edilerek kend;si öldü· 
rülmüştü. 

O vakit zabıta bo cinayetin 
falllcrinin meydana çıkarslması 
için azami gayret sarfetmiş, 
fakat cinayeti örten esrar 
perdesini yırtmağa muvaffak 
olamamışh. Katiller, elde edi
len bazı izlere rağmen bir 
türlü yakalanamıyorlardı. Ni
hayet bu cinayetin esrar per
desini iki köy kadınının mu· 
haveresi kısmen kaldarmış bu· 
lunuyor. 

Cinayet, altı ay evvel Işık
larda bekçi onbirli Hasanm 
ba~ kulesinde vukubulmuşlu, 

Öldürülen de Afyonlu Halil 
admda oldukça zengin bir 
adamdı. O ıaman zabıta yap
tığı tahkikatta cinayetin, Hali· 
lin parasına tamaan işlendiğini 
işin içinde bir de kadın bu'un~ 
duğunu, batta kadının cinayet
t~,?_ ~oora bağ kulesinden git
!•gın_ı,. çamurda kalan iskarpin 
ızlerını tespit etmiş idi. 

Aradan uzun zaman geçmiş 
o'duğu halde zabıta yaptığı 
ehemmiyetli tahkikat neticesin· 
de bu tüy er ürpertici cinayetin 
faili olarak iki kişiyi yakalamış 
ve adliyeye vermiştir. Bunlar, 
c~nayetin işlendiği bağ kulesi
oın sahibi Bekçi Onbirli Hasan 
ve onun bağ komşularından 
Hüsnüdür. 

Cınayet gecesi kuledeki iç
kili ilemde bulunan kadan he· 
nüı bulunamamışlar. Onun da 
bu yakınlarda meydana çıkarı
lacağı muhakkaktır. 

Cinayetin vukubulduğu gün
lerde de Işıklar köyünde bekçi 
Hasamn bu işi yaptığı şayiası 

deveran etmekte idi. 
Günün birinde köy yolunda 

iki kadan konuşurlarken yarı-

larından bekçi Hasanın geçti· 
ğini görmüşler ve biri dığerine: 

- işte bağ kulesinde zavallı 
adamı delik deşik yaparak öl· 
düren budur, demiştir. 

Hasan, bunlara bakarak gü
lü?1~emiı ve omuz silkerek geç· 
mtşhr. Tam bu sarada iki ka-
dının konuşh•kları duvarın ar-

kasmda çamaşır yıkamakla 
meşgul bir kndm mubaverevi 
duyarak başmı duvardan iı
şarıya uzalarak bakmış ve ka
dınlar tarafmdan sarfedilen 
sözleri aynen işittiği gibi bekçi 
on birli Hasanın da esasen ak
rabası bulunan bu kadınlara 
balup gülümsediğini ve omuz 
silkerek geçtiğini görmüştür. 

Kadın meseleden akşam ko· 
casını haberdar etmiş ve ko
cası ertesi günü hadiseyi kah· 
vede bazı kimselere söylemiş
tir. Mesele aradan çok geç· 
meden zabıtanın kula~ma git
miş ve bekçi Hasaola cinayet· 
te kendisine ortaklık ederek 
parasma tamaan Afyonlu Halili 
öldürdükleri zannı kuvvetli olan 
bağ komşusu Hüsnü yaka'ana
rak tahkikattan sonra adliyeye 
veri!mişler ve müstantik! leçe 
isticveplorını müteakıp her ikisi 
de tevkif olunmuşlardır. Maz-
nunlar, cinayetle kat'ıyyen ala
kalan olmadığını söylemişler
dir. 

Mersin hapishanesinde mev
kufen bulunan Hüdayi adındl\ 
birinin de bu cinayetle alaka
dar bulunduğu ve cinayet ge
cesi rakı aleminde bulunan 

kadınan bir umumhane çaçası 
olduğu ihbar edilmiştir. Müd
deiumumilik bu yeni ihbar 
Ozer;ne ayrıca tahkikat yap
maktadır. 

VUS urya veva um en mektedir. Gençler her gün öğ- kalplerde yer aldığını sandığunız ıntıt· 
J leden evvel iki saat oda sa!o· nesne? zamanında ne taclnrı, ne ııt· 

mı·ıı"ı takı lar"' d d 1 latuırm·ı, unşc .. saltanatları ve insanlığı un .a nun a nazari ers er görüyor 
ve öğleden sonra tatbikat ile Ah dünyanın insanlarına türlil F 
uğraşıyorlar. kıllerde görünen gönül şevtanı it! .. 

lzmirde Türk milli futbol tak!mı 
i e karşılaşacaktır 

1937 İzmir Enternasyonal Fuarının kunlariylc knrşılaştırmnk üzere tc-
devrun edeceği bir ny içinde Fuar sa- şebbilsata giri;pniştir. Viyana ve Bük
hasında ve lzmirde çok cazip eğlence- reştcn cevap beklenmch.-tcdir. Bu iki 
ler hazırlarunaktadır. Fuar komitesin- 1 
d ıln h 

• b' k . federasyondan en muvafık şerait dermc-
'"ll ııyr n ususı ır ·o:nısyon bu 

cğlencelC'rin progrmnını ya maktadır yan cdenhı teklifi lmbul edilecektir. 1 

Fuar eğlenceleri nrasJod&P birçok c~- Milli futbol müsabakasından sonra 
ternasyonal spor mlısabakalnrı da bu- İzmir ve Ankara muhteliUeri de gelen 
lunacaktır. Futbol federasyonu, Fuar ecnebi takımı ile ve kendi aralarında 

Dlin öf?leden sonra dn pa- TOKD 

Jamulçular şirketi müdürü bay ki rı 
Fuat tarafmdan kontrolörler Adana pamu 3 
kursu müdavimlerine palamut Rekoltesi 208 bitı 
hakkında mühim bir konferans 
verilmiştir. tahmin ediliyor 

~-
Haber aldığımıza göre genç· Adana ticaret odasının resmi ~ 

ler hafta içinde palamut mm· ınininc göre Çukurovanın bu s~Zos 
takalarında bir tetkik seyaha· pamuk mahsulii 41 bin to~ yanı tal>' 

bin balye tahmin cdilmcktedLr. Bu ~· 
tine çıkacaklardır. Bu seyahat• . . a· k d ·· nit hn mm şırn ıye a ar geçen musı 
te Dıkili, Bergama ve Ayvalık- nın şeraitine nnznran yapılmıştır. 1S 

tan geçilerek Armutovayn gidi- 208 bin balyenin 130 bini yerli ''~ı-
yapa-ı p,,... lecektir. Müteakip haftalar di- bini klereland cinsinden olacaktır. ıab' 

ğer mmtakalar gezilecektir. len pamuk sahası 241 bin hektar 

1 günlerinde İzmirde milli futbol takımı- temsili mahiyette üç milsabaka 
mızı Avusturya veyn Rumen milli ta- caklardır. 

Karpuz tecrübesi Buca otobüsleri 
Mütahassıs Her Ba e Bucalılar şikayetlerini 

B 
• • min edilmektedir. ~ı 

uca Cina yetı Pamuğun yetişmesi gayet ın ~ 

Sucluların mahku'" mı· - bir şekilde devam etmekte olup y~ 
, mıntaknlarda pek nz ıniktaJ'dıı dıt• 

yeti talep edildi kurt varsa da imhasına çalışılrntıkt9 
Bir müddcttenberi şehrimizde bulu- Bucayn işletilen otobüsler !htiyaca Boyama ustası şeıı· 

nan 1ktısat Vekaleti standardi.,rıcıuon k t'' kUfi g l k f Bucada Koca Kafa Mehmet ve ar- d -~ a ıyyen ememe ·te ve bu yliz- s· . ud- lilğ:~n eıı 
1 mütuhassısı Dr. B. Bade Selaruğe git.- den Bucn halkı sıkıntı ek kt d' kadnşı Hakkıyı öldUrmckle maznun ıvas sanat evı m ur ..... ıt'~· 

Selaniğe gitti !belediyeye bildirdiler 

mişUr. Miitahnssıs Sclfıniğe limanı- ç me e ır. Mustafa ile kardeşleri Mümin, Rifnt rimiz ticaret odasına gelen bir ):ıOe'l 
nuzda Hnber nldır,ımıza göre Bucalılar kad 1 11 tupta iyi halı ipliği boyamasını i'' 

n sevkedilen karpuz yüklü bir evvelce Buca otobüs seferlerini alt~ ve a~. aş arı yasın muhakemeleri- mUsteit bir usta arandığı ve ocl~ .. ~ 
'\i.:lpurla gitmiş ve karpuzları nezareti otobüsle )rapmnğı taahhüt _.;ı__ ne dun şehrimiz nğırccza ınnhkeme- b ~" 
l 

l."UCil oto- d dilm' . rafından tavsiye oluno.cak \l - &.J 
o tında göttirmüştUr. bUsçillerin bu işi Uç otob'' 1 .. ~ sinde evam e ıştir. Bu celsede ına'"' us e gonnege .. dd . umt . . B . 150 lira aylık ve ikametine 

lyi netice alındığı takdirde killliyetli çalıştıklarını nliikadnr makamlara bil- ~u eıum ~uavını · Şevki ıd- bir ev de verileceği bildlrilm~ 
karpuz sevkıyatı yapılacaktır. Müta- clinniş ve şikfıyct etmişlerdir. Bele- diasını .sc~elmiŞ, maznunlardan Mus- A / l ft lı_assıs doktor B. Bade cuma gUnil şeh- diye keyfiyeti tetkik eylemektedir. 1 ta.fa, Milmın v~ ~tın Türk ceza kn- d iye Veka e d&J 
nmizc dönecektir. r. h l ü J l ı nununun 448 mcı maddesı mucibince Müddeiumumiliö-e sor ıır 

A l k r u uş a m caae e hapse mahkOm edilmc1er1n1, fakat hA- !:> ucJde 
VCl ar tez ere komisyonu discde ağır tahrik bulunduğu için maz- Adliye VeklleU şehrimiz ':11 ele bil' 
alıyorlar nunların cezalarının 51 inci maddeye muıniliğine gönderdiği bir ta~l ~ 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan göre tenzil edilmesini istemiştir. Mil- kuk mezunu kadınlardan ınUSUbul; 
Yeni kara avları kanunu muclblnce hastalıklarla milcndele komisyonu diln dafaa ve karar için muhakeme talik bir yerde kalmak arzuşunda W'i1' 

1 avcılar av ruhsat tezkerelerini vila- sıhhat mildilrlüğünde sıhhat mildiiril edilmiştir. ların mahkeme başklltipliklerlıle ııııı"' 

1 

yett.cn ~lmağa başlamışlardır. Ağus· doktor B. Cevdet Saraçoğlunun baş.- Tilrk ceza knnununun 448 inci mad- edilecekleri ve lzınirden talip b\l 
~un hırin~.i gtinün~en iti~aren kek- kanlığında toplanmı§ ve bazı kararlar desi 15 sene hapis cezasını isUlz.am et- bulu~madığını ~onn~tur.. ~ 
lık nvına musaadc edilcccktır. almıştır. mektedlr. Müddciumumılikçe kcyfıyet '1' 

deki hukuk mezunu bayanıardall 
ruhnuştur. 

... ,.. - . l ....... 

Jile tı.- .. • 
". . : . ' " '. .. .... . ' .. .._ m ••• 

e Temmuz 937 
CUMADAN 
ıUbaren TAYYARE SiNEMASI Iktı~~·t·· .. v~kili 

lzmirde / 

TELEFON 

3151 
FEVKALADE GüZEL 2 FiLM BiRDEN 

1 - GÜNAHIM AŞKTIR RONALD COLMANN - KAY FRANCISE 

- Baı taralı birinci ıahi/61~ 
Bay CelaI Bayar için tuıkar 

otelinde iki oda ayrılmı;tır. . d 1''1"' 
Vekilin birkaç giln şehrlm1ı e ut"' 

rak bazı tetkikler yapacağı \'8 J1l 1'oıl'I' 
kiben Nazilliye giderek Nadlli tP' 
binnsını teftiş eyledikten sonra ·&ectı1 
şehrimize dönerek tsıanbula gııcilitı'lıı 
haber verilmektedir. 1ktıs:at ."e giilll.1 
1stanbulda ayın yinni beşıncı ~ 
icra edilecek deniz yarışlarında ı:ıııt.iıle 
bulunduktan sonra kotra seYo. 

Gibi bütün dünyaca tanınmış iki kudretli sanatkar tarafmdan temsil edilmiş son derecede hazin aile faciası 

2 - PETROL l\1UHAREBESi Amerikan petrol müstahsilleri arasında rekabet 

yüzünden çevrilen entrikalar... Petrol madenlerindeki muazzam tesisat... Aynı zamanda aşk ve heyecan ..• 

SEANS SAA TLARI 
Hergün : Günahım : 3 - 6 - 9 da 

Petrol : 5 ve 8 de 
Cumartesi, paıar 2 de Petrol ile başlar 

3 
MIK/ 

FIATLER 
DUHULiYE 

TALEBE 
20 
10 

KURUŞTUR 

çıka cnk tır. tt 1'f'9" 
Vekil Celal Bayar bu arada rı>~ 

Çeşmeye ve şehrimize uğranıa.51 

temelclir. 



Fratelli Sperco N. V. ---- - Olivier Ve Şü. 
\YT. F. il. \'aı1 !)er Vapuru Acntası n 'I LıMİTET 

aov Zee & (,o. Vapur acentası 
ALE NEERLANDAIS DElITSCHE LEVANTE LtNlE 
KUMPANYASI HAMBURC BlR [NCİ KORDON REES 

~telli CHlOS vapuru 2 temmuzda bek- BINASI TEL. 24 43 
lip BİTON vapuru 9 te?.1111uzda g~- leniyor .. Hamb.urg ve Bremen li- Lllerrnan Lincs Ltd. 
laı&n~u • Vama - Kostence lı- manlanndan yük çıkaracalctır. OPORTO vapuru on temmuzda 

için yük alacaktır. AMERlCAN EXPORT LtNES J. KALOMENl Liverpool ve Svanseadan gelip yük 5
VENSKA ORtENT LtNtEN The Export Steamship corporation Gazi Bulvarı • Borsa carayı çıkaracaktır. 

BtRKALAND motörü 5 tem- EXCHANGE vapuru 20 temmuz- karştaında : Telefon No. 3402 POLO vapuru on temmuzda 
~~beklenmekte olup Rotterdam ~a beklen!y~. ~evyork ve Baltimor JZMIR lomlra, Hull ve Anverstcn gelip 
~urg - Gdynia ve skandinavya limanlan ıçm yük kabul eder. · k k ak · nd 
~rıları için yük alacaktır. EXECUTtVE Nep ru 9 temmuz- Her cİn!I el ve elektrikle YÜ çı ar&c ve ayna za:na a 
~Cl.UGA POLSKA A.B. da bekleniyor •• Nevyork için yük müteharrik YAZI ve HESAP Londra ve Hull için yük alacaktır. 

Kumpanyuı alacaktır. makineleri mükemmel ve temi- THE GENERAL STEAM NA Vl-
._ lECHtST AN vapuru 21 tem- ThA~RtCtN Ex:.ORT LtN~ nallı olarak tamir edilir. GATION LID. 
,..~beklenmekte oJup Anven- pe· xpoAktarrt teamsSeıp ~Serpof ralertıon Devair için daimi abonman ADJUTANT vap ıru haziran w-
'ICI-. ıre muı yn er nd ı· Londra • · ..::ı. ı cak ~··ıa ve Dantzig limanları için EXCAMBION vapuru 2 tem- kaydedilir. nu a ge ıp ıçm ,. ...... a a -
h-... alacaktır. d Pired Bo N k • 111 tır .. 
~VtCE MARtTIME ~uz a en s~on ve evyor • DELOS vapuru 11 temmuzda 

ROUMAJN ıçm hare1tet edecektir 1 H " il 
"'SUÇEAVA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vap~ 16 tem- ususı mua ım Ha_mb~g, Bremen ve Anvente=ı 
~ - Cenova ve Manilya li- muzda Pireden Nevyork için hareket ilk ve orta okul öğrenci- gelip yük çıkaracaktır. 

Y için yük alacaktır. edecektir. ferine özel bir öğretmen NOT : Vürut tarihleri, va-
olcu kabul eder. SEV AHAT MODDETt . . . 

~hareket tarihleriyle ilin- Pire _ Boston 16 Gün iıtiyenleran w gazetemız.. ıda- purların İ5imleri ve navlun üc· 
l....ı ,;-: de"" ild"kl d Pire - Nevyork 18 Gün re memurluguna muraca- retlerinin değiıikJiklerinden me· ~ rıt ı er en acenta mes-
..... ,et kabul etmez. SERVlCt MARtTtM ROUMAtN atları. •uliyet kabul edilmez. 

~~fazla malum~t almak için DUROSTOR vapuru ~;care;:m. 
~~ 8.,erco vapur acentuma mü- uzd beki • K"" S 1i ~ edilın • · I m a emyor.. östence, u -

'ho. _ esı nca 0 unur. na, Galatz ve Gatatz aktannaaı Tuna 
~1·~FON : 4142 I 4221 I 2663 limanlan icin vük alacaktır. . 
~- - • JOHSTON V ARREN LtNES Ltd. 

D• H k• . Livepool 
iŞ e imi DROMORE vapuru 18 temmuz-

1~dulla~ Nacı· ~ ~E;;~c:~ ft lbrail lunanlarma yük alacaktır. 
soc. ROY ALE J.Jfl'Nr..RntsE 

Danube Maritim 
ffORTAÇSU DUNAvapurulOtemmuzdabek-

lfastaJannı Birinci Beyler '·~iv«M". Be1~d.Nov; •• ~. Bud"~e 
lokak 36 numarada kabul JJraı;s1an. Unz ve Viyana liman-
.... 1an icin vük alacaktır. '""er. 

Sabah 9 • 12 DE?ll N()RSKE MlDDELl'-' VS-
Ôğleden sonra 3,30 • 6 LtNGE OSLO 
Randevü için te,efon ediniz JlAALBEI( motnrii 23 temmn7da 

...., TELEFON 2946 Jbek1,.niyor. Pi~. D:t"'lc,."k ve Nor-
~----~~---...;; vcç liman1an için yük alacakhr. 

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

~ Ta7~ Temiz ·Ucuz ilaç . . 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat · • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ım••••••••••• 

DAIMON 
vantilatorları 

En son icat· edifen bu vantilatorlar yazın boğucu sıciik
larıodan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder ..... aatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI: Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşıoabitir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvar1 No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

1 LAN 
.I' il Daimi encümeninden: 

) l<arada, havada yaşa
~~'Q •e insanlara hastalık 
~krobu aşıhyan ne kadar 
til ' 1rat varsa yumurtala
~ beraber hepsini imba 
tit,·ll; Ankara ve lstanbul 
~ 1 büyük şehirlerdeki 
~~ne, hapishane, fabri
d~ •utla ve mekteplerde '-t' markalara tercihan 
" -~ edilen yegane ilaç 
" • q(Z " markalı flittir. "' . l, ~I ~mbalajlan: }(, .~' 

Eksittmeye konulan iş : Ödemişte Emmi oğlu okulunun ikmali 
insaatı. 

: (77051 Jira (55) kuruş Açın tutan 
Bu işe ait evrak ve 
şartlar aşağıda yaııiıdır : A) Eksiltme projesi 

istekli' er 

ihalenin yapılacağı yer, 

B) ~öıbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Açın ve proje 

: Bu evrakları Bayındırlık DirektUrlü
ğünde görüp inceleyebil rler. 

tarih, gün ve saati : 29 - Temmuz - 937 Perıembe gunu 

Eksiltmeye girebilmek 
saat 11 de iL Daimi encümeninde. 

e 

il 

Ku1ağınıza 

EN MÜOflİ$ 
\sTiRAPTAN 
~ONRA •· · 

küpe olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

NEVROZiN 
:······~············································································ : Bır hamlede nezle ve gripi geç,rir. Harareti sür'a Je : • 
: dilşUrfir. Baş, diı, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. ~ . :....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

----M E y·vA---T uzu·._~ 

En hoı mey•• tuzudur. lalnbaıı def eder. Mide, bağraak, 
llaracigerden mtiteveJJit rebat111Jıldarı önler. Hnımı kolayfa,tmr. 

lnSZ'iliz Kanzuk eczanesi Bevo2lu - lstanbul • • 
~ litrelik kutular, içın
~ !etmeli ve sifonlu (20) 
l.;:!k hususi demir varil
~ ve d6kiim halinde 
~ende ve toptan satalır. 

~'-'' ~I~) ~zde yOz imha 

için gereken belege!er : 937 takvim yılı müteahhitlik ve ticaret 
oduı belgeleri., 

Muvakkat teminat : (578) lira. 

2360 (1300) 

1 LAN 
İz~ir Bayındırlık direktörlüğünden: 

Ek11Jtmeye konulan it : Birinci kordonda fuu yo!u üze-
lı.~·_-utinı baızdir. Hastalık- R- E..~J? 
~korunmak ve grce- ~~ 't1A~ TEMİZ 

talı t k. . . ,-A - Ar DEJIO/UDIJR 
-ı • uyuma ıçın evı· 

._ '4e CWHIZ) bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
t~ .. ilam tufumbalann envaı vardır. Son posta naftalin geldi. '7 la meneden daha ucuzdur. Telefon : 3882 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Pea • bı gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstah~arlar 
l Dereceler 

,:t~o~lar. Amerikan. Duı lastikleri. Hulasa 
\ d,· •htayaçlann hepsi her yernen çok ucuz 

•nıa mevcuttur. 
• 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
Izmir mümessilidir. 

--

• • ... • ~ • ' l . " - ..... ı~ ~. . • .. • ' ... 

1 LAN 
il Daimi encümeninden : 

Eksiltmeye konulan it : 

Açın tutan 
Bu işe ait evrak ve 

şartlar aıağıda yazılıdır : 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saati : 

Ekailtmeğe girebilmek 
için gereken lıtelieler 

lımir • UrJa - Çeıme yolunun 40+000· 
42+800 kilometrolan araaındaki ıoıe· 
nia esasla onarılması. 

(4164) lira l72) kuruıtur. 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şarfnamui 
D) Açın ve proje 
Bu evrakları Bayındırlık d.rektörlüğün
de görüp inceliyebilirler. 

29 Temmuz 937 Perıembe günil saat 
11 de il daimi encümeninde. 

937 takvim yılı müteahhitlik ve tica
retoda11 belgeleri 

MuYakkat teminat t (313) lira 2361 (1299) 

Açın tutarı 

Bu işe ait şartlar ve evrak 
•f8ğıda g6ıtcrilmiıtir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve aaab: 

Eksiltmeye girebilmek için 

rinde Kız enıtitOsü yeni kurağı
na ait auanın toprak tesviyesile 
ihata dıvarı. 

: t9582) lira (95) kuruı 

: A) Eksiltme ıartnamesi 
8) Mukavele projesi 
E) Bayındırlık itleri genel 

şartnamesi 

D) Fenni şartname 
C) Açın ve plin 

: Bu şartname ve evrakları lzmir 
Bayındırlık direktörlüğünde gö· 
rüp inceleyebilirler. 

: 27 - Temmuz - 937 Sah günü 
saat 9 da lımir Bayındulık 
Direktörlüğündeki komisyonda. 

gereken belgeler : Müteahhitlik ve Ticaret odası 
belgeleri. 

Muvakkat teminat : (719) Lira 



Sahife 10 YENIASIR 

Çin - Japon harbı devam ediyor 

Fransız hududundaki kontrol kalktı 
..... 

••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çin bu defa müsamaha etmiyor 1 ltalyan kaynakları bildiriyor 

Japon tahrikitı Çini yeni- Kontrol işinde Fransa 
den parçalamak içindir lngiltereyi kırmış 

Fakat Çin o:rdusu her ne bahasına Hudut memurları dün vazifeden af 
olursa olsun f edakirlık etmiyecektir edildiler ve vazifelerinden ayrıldılar 

Çin nazırının 
Vaıington, 13 (A.A) - Japonya 

.diri Saiıe hariciye nazm Hull ile gö
rüşerek Çinin ~imalindeki vaziyett anlat
mıştır .. Çin hadiseleri diplomatik mah
felleri me.,gul etmekte devam etmekte
dir .. 

bir • 
vecız 

Honckong, 13 (A.A) - Formosda "~''ı1:l"''l"'·~:.:, 
bulunan bir kaç Japon harp gemisi Ja
pon menfaatlerinin himayesini temin 
etmek üzere cenubi Çin limanlarına 

hareket etmek emrini nlmıştır. 
Gemilerden iki tanesi Amoye cele

rek Avnlo\da diğeri de Foochovda de
mirlemicılcrdır. Bu uç limanda Jnpon
lnm karşı şiddetli bir kin beslendiği 
hildirilmektedir .. 

Nankin, 13 (A.A) - Japon maslahat
güzarı rdakntinde Japon a8keri ve 
deniz atacıesi olduğu halde Çin hariciye 
nazırı Vang Sing Huiyi ziyaret etmiş ve 
lu~ndi,inden Çin hükümeti ordularının 
hnrekcti hakkında malumat istcmi~tir. 

Mculahatgüzar Luksuao hadisesinin 
iyi bir tekildr. kapanmasını güçlcttire
uk mahiyette Nankin tarafından yapı
labilecek her türlü harekete Japonyamn 
mukabele edeceğini bildirmiştir. 

Çin hariciye na:zın verdiği cevapta 
ezcümle ıöyle demiştir : 

Japon ltıt'alan Çindc 8crbeatçc ha-

anlaşmaları hükümsüz addedeceğini Ja
pon büyük elçiliğine bildirmiştir. 

Londra, 13 (AA) - Pekinden Röy-

cevabı Key"fiyet 

rck demiştir ki: 
- Fransız hudutları yine kapalı 

kalmaktadır. Frnnsız hükümctinin 
ı yaptığı şey milşahitlere gösterilen ko-
lay lıklnrm geri alınmasıdır. Yoksa 
hudut daima kapalıdır. 

Londra, 13 (A.A) - Ademi müda
hale komitesi reisi Lord Plymouth diln 
öğleden sonra hariciye nezaretinde 

biitün devletlere bildirildi 

ilerisini iyi görememesine rağmen her 
şeyin yolunda gittiğini bildirmektedir. 
Tayyarenin son bulunduğu nokta Ame

rika istikametinde kutbun 200 kilo-
metre cenubunda idi. 

seferı 

Dr ~ idt arkacla1llıfı ..A-. ':im ve p-· 
"bit>''.-~ 

Ncvyork, 13 (A.A) - ~ }lB~ 
yo istasyonunun verdiği bit ~ 

.. So t ta ·ı . )cUtbtl - lh1l gorc vye yynrccı erı dO&" 

mişlerdir. Ve şimdi AmerikaYa , 
• •• uçmaktadırlar. · ,,•••'' ı •••• J Amerika ordusu servislerinin verdi- ............................ )ef 

ği malfımata göre kar fırtınası tayyn- ltalya n gazete i bİ' 
reyi yolundan inhiraf ettirmiştir. Tny- Roma, l 2 (A.A) - R~vb'' 
ynrecilerin son hedefi San F.ran~o tebliğde on bir tenıınuzd311 _:d~ 
olduğu bir Sovyet membaındnn bıl- ren yeni iq'are kadar Jta.Jy&fll B:k ~ 
dirilmektedir. ır f o ~ 

lerinin en çok sekiz sahı e 
Sattle, 13 (A.A) - Bu sabah saat _ .J:.. .P_ 

• b'] ~· · b•Jd' kteu .. :._11 Fransa sefiri Corbinl kabul etmiştir. 7/20 de (lng.iliz saati) Sovyet tayyare- tta ı ecegmı ı ırmc • :tP' •• 

j 
Selir kendisine Franssmın ademi mil- cilerl telsiz.le ıu haberi göndermişler- Dünya piyasasındaki fis~ 
dahale komitesinin cuma günkü he- dir: buhranı ve ham madde 
yeti umu.nılye toplanbmıda bildlrilen Kutbun 1000 kilometre ilerisinde bu- yük.aclmeai bu tedbire ~ 
karan utak notuma tevdi etmlf&lr. luıwıoruz. ~ ıohmda ~. teriJmektedir. 



BAZAN ~:'ıı~~Jı 
lkinci hikaye 

~Elrnuşezzeb) gibi halen de ne oldu-
u anlayrunadığımız gQya lslfun di

~elsefosinden bahis ilmü kelam der
~ en imtihana gireceğiz. Hocamız 
~ nakıbülcşraf ( Dalaklı lbra
Ota) nnmında seksenlik bir sarık1ı 
liıırı hmct olsun) lüpçü mü, lüpçü! .. Ma-

Yeni 

ASIR 
iE 

kararnal11edeki gümrük resimleri Iktısat Vekili 

Yaşmeyva 
lslerile de 
~ 

uğraşacak mı? 

z 

Arasıra 

Cırcır böceği? •• 
Yazan: Eczacı Kemal Aktq 

Dün 6ğleden sonra bahçede 
gölgeli bir ağaç altında öylo 
bir şezlong keyfi çatayım ele· 

dim. Rüıgir sıcak esiyor, yap· 
raklar zorla kımıldıyordu. De· 
rin bir sessizlik içinde bir cır· 

cır böceği durmadan ötüyor, 
sanki haşebi kelimelerin ert 

Bazı maddelerin gümrük 
tezyit . ve bazıları tenk · a 

resimleri 
uğr dı 

l3 la o göbekle o ense ne ile şişcr? .. 
b abası Knracaalide redif zabiti olan 
"lalt ~ebeye sıra gelmiş iki kişiden son
~~ıhana girecek fakat bu ayetli ve 
ti lı dersden hiçbir şey bilmiyor! ... 

~~~is~:::~ı~u~~:kcı~:~:ıniı~~~~l l'uvalet eşyası tesirrıleri de müthiş surette yükseldi 
"'Yor. Hemen bir hademe ile imtihan . 1 k 1 · k 1 45 5 ı· 1 ~ · ki' J J 4200 ~etinde .. h. b' h b d" h 1 Ankara, 13 (Yenı Asır - Tele-ıden be · emer erı, ayış ar ıra- Boyun baglar ıpe ı o an ar 
Ciı~ı aş~ ınu ~ ır a er \'ar ıye o-ı fonla} -- Bugün neşredilen genel dan 2000 liraya çıkarılmıştır. liradan 7000 liraya, diğer elyafla 
- n hıyn ça(gfınpd: .) . 1 d ithalat rejimi kararnamesine üç liste Kürk imaline mahsus tulum, ter- 1 mahlut olanların resimleri de 300 

c oca c en ı ; sen nası a aın- w b I b' d'I · k" k k d' ı· d 500 l' k l 

Ankara, 13 (Yeni Asır - Telefonla)
İzmire hareketini bildirdiğim İktısnt 

Vekili B. Cenl Bayar vekalet siyasi 
müsteşarı ile İş ve Zirnat bankaları 
umum mUdiirleri ve lzmir saylavı B. 
Hamdi Aksoy refakat etmektedir. 

mafsallarını oynatarak böcek 
dilinin hecelerin! sırahyordu. 
€ırcır böceğil bir mllddet sa· 

kin ve sessiz dalmışım. Uyku 
ile aramda hiç me afe kalma
mış gevşemiş gitmiştim. Bir• 

denbire birisi beni uyandırır 
gibi oldu. Kulağımda tempo 
tutan cırcır böc ği usmuş, 

"ıı.. Bab K l"d b' k" f baglı u unmaktadır. ıye e ı mış tavşan, ope ' e ı, I ıra an ıraya çı arı mı~tır. 
hınıurt nm k~b'b'ar(nTcaakı edn hı~ d~ e Birinci listede Türkiye ihracatını çakal ve ayı postları 450 liradan 800 Limonların gümrük resmi de 1 5 
~- a, se ız ı ı rn yn a ın ıyc .. . d h" b" . h .. ı· k ' t . d 30 l'"I k d . h J ed" ~ler) 'k' t k ~ .. d . mutccssır e en ıç ır nevı ususı 

1 

ıraya çı arıımış ır.. nısan. an ey u e a ar ıt a ı-
~llJılar ;.1 ~ e~e : t~~l a~ı d~~n e~mış .. I takyit koymamış memleketler zik- Safi yünden mamul, başka mad- lecek olanların yüz kilogramından 
t0r1ar ; an a~ a ı ~un ~r 

1 
ur~-J redilmektedir.. Bu memleketler dede de zikredilmiyen mensucat«ör- üç lira alınacaktır .• 

B. Vekil ve refakat.indekiler trene 
bağlanan hususi vagonda seyahat et
mektedirler. B. Cel!ıl Bayar, lzmirde 
yaş mcyva işlerile de meşgul olacaktır. 

Süvari/erimiz ~lıııe; d umölurtak ral, dyağ ar lozu aca ; Amerika, Mısır, Suriye, Filistinclir •• me kuma~lar dahil» gümrük resimle- Pamuklu mensucat, muhtelif 
" e ece ırsanız o maz mı. , 'k' . 1· d l . . d l 1 l . .. e 540 ve d" ·1 . kt l A d f ·ı Uİyor 1 tnCı ıste Ct rnrarnamenın fi e Sı t et erme gor t or- nCVl erıne Veya pamU a~ ya~l an V et et f er 
~e nim. , H dördüncü maddesine tabi memle- der yüz Jiradan 600, 7-00, 800 ve kilimlerin resimleri talep nısbetınde 

L_ et, ne nimet... oca hemen k 1 d • h 1 1 b'l k il 8r:.0 1· k 1 t 1 İstanbul 13 (Yeni Asır. Tele!onfo)-"'11dis· • ~ . · ı et er en ıt a o una ı ece ma ar J ıraya çı arı mış ır.. ~ttır\ mıştır.. • . . . . . 
rı..ı ını çagıran hademeye haydı gıt .. t .1 kt d' · · K"' .1 muk ve yün men~u Ca 1 .. t demir 'Ve çelı'k Avrupanın muhtelif şehırlerındekı bı-
~arı d .. .. • . gos erı me e ır.. amı en pa · - m maınu a ı, - • . .. 
t'irlte ora an al eve gotur. Emrım Ye- Üçüncü liste tezyit ve tenkis ecli- catın metre murabbaı sıkleti 250 ten tel dökme boru, akimülatör ta· nkılık musabakalarında muvaffakıyet-
~.__ n talebeye de sen de korkma .. l · h 1• . l • l I k k d 1 l .. ··k· "f l '! d "k I ·ı · · lcr kazanan ı;üvarilerimiı. bu akşam va-~ . . 1 en ıt a at resım erıy e a ınaca ve gramn a ar o an arın gumru rcs- rı e erı e yu se tı mıştır. . . . • 
>ar çne \•nki~ dıyerclt yukarıya çıkt- 1 alınmakta olan resimleri göstermek- mi 315 liradan 800 liraya,301 gram- Kt;k kömürünün tonu, dört lira e1li purla Marsılyadan şehrımızc gelmişler 
~· <>cuk içeriye girdi~inde 0 ders- tedir.. dan 700 grama kadar olanlar 800 kuruştan ~edi lira elli kuruşa, kur- ve nht.ımda paflak bir surette karşı-
~.iki milmeyyiı. softanın yanındal Gümrük resimleri tezyit edilen liraya, 421 gramdan 600 gnna ka- şun 'kale· 60 liradan 175 liraya, cc- ]anmışlardır. 

..._ ·13 be . . maddelerin başında deriler gelmek- dar olanlar da 550 liraya çıkarılmış- zalı pamuklar, 24 liradan 75 liraya Radyo 
l{ u nım en çalışknn talebemdır. d' B ı "d 1· k k 1 'ndis· hi . . . ite ır.. un.ar vı e a, va ela ve tır.. . . çı anmıştır •• 
d~. ınc .. çb~ ~e: s?rmak nıyetın~e sairedir.. Mevaddı Jifiye ile ışlemelı 'Ve Kükiirdün bin kilosu için dört • 
detn~" Böylesını .ım~ınn e~e~ caız Bu derilerin üç kilogramı 248 basıştırılmamış olanları.n gümrük lira resim kondu.. lSfQS yonU 
~ .• ıt, Maamafih istersenız sız so-ıliradan 500 liraya, tabaklanmış, bo- resmi 520 liradan 800 lıraya çıka- Tarifedeki tuvalet eşyası da yük.- lstanbul, 13 (Yt?ni Asıı:.-Telcfonla)-

Ilcy· yanmış vesainr derilerin resimleri rılmıştır.. seltilmiştir.. Büyük radyo istasyonu, 938 temmu-
6a~ı bınce daha genç olan yobazlar ha- yüz elli liradan beş yüz liraya çıka- Şark halılarının gümrük tC3mi L..vantalar, yüz kilosunda 1000 zunda ikmal edılecektir. Bundan son-
'i ~ı.?~~e.~ -~oca da tnlebeye çık rılmıştır.. de esaslı surette arttırılmıştır·. Bunla- liradan 3000 liraya, ko!onya, lüs- ra şehrimizde Osmaniye telsizi civarın-
'larak gozu onunde tam numarayı Ayakkabı aksamı gümritk resmi nn metre murabbaı sıkletı 130 Yon, saç boyası, 750 )ıradan 2500 daki istasyonun inşaatına başlanacak-

l:rt • ve:iyor. •v de 125 liradan 150 liraya, aynkka- gramdan ağır kece ve keçeli rnamu- liraya, düzgün, pudra, sürme, tırnak t 
~in;s:mg~n sınıfın diger kalm~: tnlc- hı tabanları vesairede 320. 260. ıat boyasızıara 500. boya1ııara sso cilası resimleri de 650 liradan 2000 ırF. ransız-Alman ,. 
~bir e tihana gele~ hocn tab~. evde 5 20 v_c 360 liradan 400, 500, 600 ve ]im. resim konmuştur.. . liraya çıkarılmıştır.. • 
., itiş Y bulrunadıgmdan mutcvel- 700 lıraya çıkarılmıştır.. Örme ve dokuma komaştan dı- Dudak ve yanak ruıları da 300 118 h ı·mzafand~ 
tıloı- <ldet ve tehevvürle 0 talebeyi ara- Deri ve kösclelerden çıkarılan ka- kilmi~ elbise, tozluk vesaireye 600, liradan 3000 liraya çıkarılmıştır. lVAUa edesi 
.~ı:sı~~a, Y~~er ~r yer~de!.. dm çantaları , pa~a cüzda~lar~, ev- 800, 9?.0 lira konmu~tur .•• Yünd.en, • ~~rarnamede gümrük resimleri Paris, 12 (A.A) -- Dr. Şaht ve 

hiJs ız boJle hır maneua bula- rak çantaları, fotograf ve durbın kı- kıldan orme <"Orap rcsımlerı 540 lıra- ındırılen maddeler arasında muh- Fransız ticaret nazırı B. Chapsal ara
l(!ti ~ız. bile cümhuriyet öğretmen- lıfları ile mevaddı adiye ile işlenmiş dan 680 liraya, sun'i yünden ma- telif iplikler, çiçek fidanlan, pirinç sında Fransız - Alman muahedesi
ltıiz~~:de bö~ı; perende n~.bilir ~~- olanların gümrük resimleri 880 mul olqnların gümı iık resmi 3500 yağı, göztac;ı gibi endüstride kulla- nin imzası münasebetiyle samimi 

l\lr .... ~~ gıbı o;yunlarn luzum go- liradan 1200 liraya, deri ve kösele- liradan 4700 liraya çıkanlmıstır. nılan t"ınlialar vardır.. telgraflar teati edilmi§tir. 
musunuz? 

'•••• H. OK. 

··v~~··z;ı~~·J······ 
Mülakatlarına devam 

ediyor 
v Srük el, 12 (A.A) - Başvekil 
Ucl\fı ~eland liberal partisi erkanı 
De gorüşmüş ve eğer Adliye nazırı 
da lavaleyegui kabineden istifasın· 
~ti;srar ederlerse krala hükümetin 
y81nı vereceğini bildirmiştir. 

• • ye ı re mı 
girdiğini 

y 
er.yete 

bildirdi 
dirıniş ve merasimle ilrm etmiştir. 

Kont Martelin gelişini ve yeni reji-

rış konferans oplı
ğını haber v riyor 

sanki ortalığı bir sükunet kap• 
lamış, bahçe dinleniyor, ağaç· 
Jar dinleniyor, herşey, her yer 

dinleniyor gibi olmuştu. Yerim· 
den biraz oynadım, 1>U zaman• 
ız uykunun gevşekliğiyle ben 

de cırcır böceğinin b bçeye bı .. 
raktığı boşluğun içinde kaldım, 
düşündüm bayatta bazı öyl 

amatalar vardwr ki. çok öy· 
lendiği için fikirlerde tempo tut 

muş. Bir bak ve bir doğruluk 
if de etse bile usmak ile kar• 
~ıdakini daha çok uyandıracak. 

0

daba çok düşündürecek bir hal 
almıştır. Ben cırcır böceğini 
öterken hiç düşünmiyor, duy• 

mıyor hatta mışıl mışıl uyuyor· 
dum. Böcek sustu uyandım • 

Lafı douajmda söyJe~ek lazım• 
dır. Yoksa çok söylemekten 

ise susmakta kar daha büyük· 
tür. Malum ya maruf bir söz 

vardır, söz gümüş, ükut altın
dır derler. Bunun cırcır böce• 
ğine nas\l anlatmalı? •.• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·r şahi 
Okuyarak üfliye· 

rek mahkeme 
salonuna girdi 

~ta) an Zeeland bu görüşmelerden 
~ ~a haberdar etmiş ve siyasi 
~rqı afılde beyan olunduğuna göre, 
~ ?a§vekilin bu hattı hareketini 
h"'1P 1 · · {' ey emıştır. 

as sultanı Pariste 

İstanbul, 13 (Yeni Asır - Tcl<'fonla)
Son dakikada nlınan malumata göre, 
Fransanın Suriye fevkalade komiseri 
B. Kont Mnrtel Beyrutt.-ın Antakyaya 
gitmiştir. 

Kont Martcl, burada memleketin ile
ri gel nlcrini toplamış ve Cenevrede 
hazırl:.mnn leni rejimin bugünden iti
baren meriyet mevkiinc girdiğini bil-

min meriyt!te girmesini ilan edişi mem- B. Mussolini Türkiye ile tesis edilen dostlukı 
leketin her tarafına yayılını:i ve halk 

sevinç içinde kalmıştır. münasebetlerinden bahsetti 
Kont Martclin ikametine tahsis edi-

Dün ikinci sulhceza mahke· 
mesınm alonundan içeriye 

giren Ülker adlı ve orta yaşlı 
bir bayan, dudaklarını oyna
tarak hakime doğru üfürmüş 
ve kadının bu halini gören 
Hakim B. Naci Ere': 

p . 1 tan arıs, 3 (A.A) - Fas sul-
tiy 1 bugün cümhur başkanını 
bın are! et~i~tir. Yanında Fns 
İle. Una valısı general Negue5 
bil' sultanın başveziri Efmokri 
~;unuyordu. Sultanın Elize 
ıııe:Y•~a muvasalattnda askeri 

(> a ~m yapılmıştır. 
b• arıs, 13 (A.A) - Cümbur 
'ı:k~nı 8. Lebrun Fa sulta
c~ ıadei ziyaret etmiştir. 

lllaı Urnbur başkanına ünifor
d._rı' ıenci mubaf1zlar tarafın

•ıkeri merasim yapılm1ştır. 

••••••···································· 
Dünya güzeli 

• 
• a ıs 

Bir Dr. la evleniyor 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Dünya 

güzeli Bn. Keriman Hnlis, dnhiliye mU
tahassıslanndan ve genç doktorlnnmız
dan D. Orhanla nişanlnnmıştır. On beş 
güne kndar evlenecek!erdir. 

......... _. .. .-_.ımii111!1BlllllmESZIDC'lOZ~~ 

ÇEŞME PLAJLARI DA 

20 Hazi an 937 pazar gUnU açıldı 

len bin=ı önüne toplan:ın halk sevinç . ı:tanbuJ, 13 (Hususi) - Stefani bil-' 
iC'ind<.• kalmış ve tezahürat yapmı~tır. dırıyor: 

) 'i 

F vkalfıdc komıscr halkın bu t<.'za- Romada bulunmakta olan Lord Lans
hur. tından memnun' olmus ve halka bury bugün ikinci defa olarak Vcncdik 
hitaben kısa bir nutuk sö~liycr<"k Ha- sarayında B. l\'Iuc olini tarafından ka
ltlyın ana yasasının tatbikine başlana- bul cdilmi§tir. İngiliz Lordu saraydan 
cağını, CencYrede hazırlanan yeni çıkarken gazetecilere memnuniyetini c ~ 
r~jimin bugünden itibaren meriyete ifade edecek kadar bariz bir jest yap- ____ _ :ı,."j.~ -e~ 
gırmiş bulunduğunu bildirmL,tir. mıştır. ~~ -~~~ ............ ~-......"'--' 

Halk her taraf ta bayram yapmakta- 1ngiliz harici siyasetinde roli.i inkar Lord Lansbury 
dır. c<iüemiyen Lord Lansbury gnzetccilere tün milletlerin sulh istediklerine ina-

lngiltere 
Yahudileri 
himaye etmiş 
Vnrşova, 1.3 (A.A) - Hükümet ga· 

zetesi olan Kurjer Poranny Filistin hak· 
kında diyor ki : 

Yahudiler Filistinde lngilterenin 
himayesi gibi muazzam bir istifade te· 
min etmişlerdir .. Filhakika İngiltere ye· 
ni Yahudi devletini lngiliz camiası ıçi· 
ne almaktadır .• İngilterenin bu himayeıi 
Yahudi devleti için tam bir yaşama 
garantisi teşkil eder .• Ancak bu himıı.· 
yenin bir de menfi tarafı vardır ki, o da 
bunun çok otoriter olması ve ba§knları· 
nın sandcti hakkındaki lngiliz telakkile
rine kat'iyycn riayet edilmesini istemesi
dir.. Ecnebi bir reçete ile mesut olmak 
pcl: kolay bir şey desildir .. Her ne de 
ol derpis edilen tarzı hal Y nhudiler için 
bir zafer te kil eder.. Çünkü nihayet 
müstakil bir Yahudi devletinin teessüsü
ne müncer olmaktadır .• 

heyanatınd 1 .. 1 ı. ti' • nıyor. Şu şartla ki milletler böyle bir 
a şun arı soy emı..~ r. k nf . . h · · · t ·· dtal b · tin k o ernns arıfcs;nde ilsnil nıye gos-- yarım arış sıynsc e ne a- .. . 

dar ba"'1 1 alm k • d'V• 1 b. d f termck mevkiındedırler. 
&1 t a iste ıgın ır e a lng'l .. betl · 

dahn ı l 1 ltnlya - ı tere munase enn-
nn amış bulunuyorum. ta yan d bahs d B ...... lini !tal 

d l en e en . .ı.nusso yanın 
ev et ad sulh • tm k · · . . amı, u orgaruzc e e ıçın centilmen anlaşmasiyle ortaya attığı 

hır cihan sulh konfernnsınm toplan- garantiyi sndakaUe muhafaza ettiği-
masına taraftardır. B. Mussolini bu ni teyit etmiştir. Onun görüşüyle 
hususta gayretler sarfctmektedir.> İngiltere - İtalya münasebetlerinde 

B. Mussoliniye göre bu konferansın suitefcbhümleı·den başka esaslı bir nok
kuvve~en fiile çıkmasından önce ih- san yoktur. 
z.a:i bır mahiyet taşım:ısı, doğrudan Bay Mussolini Jtalynnın komşufariy
doğruya hmic1 .siyasetleri idare etınI- le iyi geçinmek siyasetine ne kadar 
yen diplomatların böyle bir zemin ha- bağlı olduğunu, bu sahada sarfedilen 
zırlamaları lhımdır. Elde edilecek ilk gayretlerin ne kadar dürüst olduğunu 
neticelerin resmi şahsiyetlere devriyle tebarüz ettirmektedir. Buna delil ola
böylc bir konferansın iyi netice verme- rnk ta ltalynnın Türkiye ve Yugoslav
si mümkündür. ya ile tesis ettiği mükemmel dostluk 

1talyan devlet adamı, hakikatte bil- mUnnsebctlerirıi anlatmıştır.> 

Müthiş bir cinayet 

a 
ar ı 
3 • ·-·-· 1 • 

Halbuki bu kadın erkeğine bağlı, 

- istediğin kadar oku. Is· 
tediğin kadar üfle .• Bizi afson· 
l.ıyamazsın? Demiştir. 

Kad1b cevap verdi: 
- Bu yaşa geldim, dah 

mahkeme yuzu görmedim 
korkuyorum. 

- Korkacak bir şey yok. 
Biz burada haklıyı haksızı 
ayırıyoruz. Bahu us ki en 
ahit in. Doğru öyledikte 
onr mesele kalmaz. 

Filvaki bir mahalle dediko· 
dusundan çıkan kavganın şa· 
hidi olarak mahkemeye çağı· 

rılan bu bayan, emsaline BJ 

rastlanan heyecanlar içinde 

şehadetini y pmış, işmanlığın 

ve buna inzimam eden şiddetli 
sıcağın tesirile k nter içinde 
kalmıştır. 

Yugoslav 
generalleri 
Paris, 12 (A.A) - Epogue g 

zetesi Yugoslav erkamharbiye rei 
8. Neciç'in bir kaç generalle birlik

te Belgraddan Parise hareket ettiği
ni bildirmektedir .. 

Paris, 13 (Ö.R) -Yugoslav er· 
kanıharbiye reisi gelmiş ve karşılan· 

ve l<ornpJe rnbah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
o)d~~rnek kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dahil 

gu halde 3 o kuruştur. 

Londra, 12 (A.A) - Filistin mese
lesini mevzuu bahseden Obscrvcr ga· 
zctesi lngiltercnin Filistinin taksimi hak
kındaki İngiliz projesinin şür' atle gerek 
Arap gerek Yahudiler tarafından kabu
lünü yazarak diyor ki : 

Mersin, 13 (Yeni Asır muhabirinden 
Telgraf) - Tarsı.ısta tüyler ürpertici, 
müthiş bir cinayet olmuştur. Osman 
oğlu Ali ndında bir adam, son zaman
larda karısından şüphe etmekte idi. 
Guyn karısının başka erkeklerle ala
kadar olduğunu zannediyor, bu şüp

hesini başkalarına da anlatıyordu. 

iyi bir insandı. Fazla olaqık ta hamil~ 1111 ... 11., ••. ••,., •• ... 11, .. ••. •• ........ 

bulunuyordu. mıyetini gitlemek için masum bir şekil· 

l ONBES GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 
~ İÇiN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. ............... ______________________ , Filistin yalnız mıntakavi bir ehem

miyeti haiz değildir.. Bunun bütün İn

giliz imparatorluğunun ıark kısmında 

çok geni~ ehemmiyeti vardır. 

Katil adam bu şüplıesınc mağlup ola- de, komşularına karısını sormuştur 

rak karısına biçakla saldırmış, hfuni- Fakat foyası meydana çıkarak yaka· 
le bulunan karısının karnını deşmiş, lanmış \•e tevkif edilmiştir. Bug\ID 
çocuğuyle birlikte oldürmüştür. kendi Mersin hapishanesine geilriJ. 

Bu ikizli cinayeti işleyen adam, el- mi ;tir. 
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MOSKOVADA İLK 
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Is anya ve 
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s any )ar 
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yenı . 
ibarettır 



Sahife s --za.,..,,.,..,== -
Çınkıraklı kumarhane 

Berber Hilminin kumar 
da ocağı söndürülmüş 

Yeni ithali t reJ·İmi kararnamesi ::::d;:!~~=:~;~:~~ 
t iki a••t kadu devam eden •• k d k k 1 k muhakeme çok beyecanh geç• 

Ur iye ihracatını müteessir e ece ayıt ar oy- ;~:!~d .. ~u dH•D•D ••Ç101"" 
tl} d · 1 k • h l A b $1Jahc1 Mustafa, kardeıi 
ıyan memleketler en yapı aca ıt a at ser esttir ~:~t;.,~0~~~~1.gb::: •• RH!ı!ı 

A.t ve Resad'dır. 

''lilli istihsalatı korumak hususunda tedbirler alındı. Damping gibi Okunan kağıtlardan anlaşıl· 
dı~na sröre, Jkiçeşmelikteki 

Qnor l t bb .. l . muvaf lak olmasına meydan verilmiyecek aile evrerinden bir gi:ıli oda ~ ma eşe us erın kumarhane ittihaz edilmiş ve 
• 13 (A.A) - 15 Temmuz 937 gümrük idaresinde damgalanması su- leı·in~ tabi olarak ithal edilen madde-(nlmak suretiyle tetkikat yap:ır. Bu tet· yece yarı!ından sonra, bu oda-

'<llden iUbnren meriyete girecek retlyle tevsik olunur. ler bu hükümler dairesinde veya bu kikat neticesine göre iktısat vekaleti- da kumar oyn3nır ve oynatı• 
~etlel ithalat rejimi kararını ay- Bu madde hUkmUne tlbl memle- knnunlara dayanılnrak tanzim ~~~an inin teklüi üzerine gümrilk tarife had-t' lırmııt •• 
~ ~1YI\ ~·azıyoruz. Bu karar bu- ketler menşeli olup Türkiye ile mcv- kararname veya mukaveleler hüküm- leri dc~iştirilebilir. Kumarcılar, ıabıtanm ani bir 
i, ~ gazete ile neşredilmiştir. cut klering veya benzeri anlaşmaları leri dahilinde ithal olunur. 1 - Tilrk~yede çalışan yerli ve ya- ı baskın' na karşıhk olmak ütere 
';de l'ürkiyenin müstemirren ve ı yolu ile ödenmek şartlyle Türk.iyeye 6 - Milll isti.Milltı korumak teşeh- hancı şirketlerin hariçte bulunan his- 1 bazı tedbirler ittihaz etmiş ve 
\ 'l':ı ~er nisb~forae aktif kaldıı'l 1 satılacak malların ithaline milsaade büsünU tt'.'min ve d&mping gibi anormal sedarlarına ve tahvilat hAmillerine ödl- mesela kumar oynanan oda 

~lllltlye ihracatını mUteessir eden olunur. Ancak bu malların ithalinden tedbirlerden do~acnk uırarlardan vi- yccekleri dividant ve Jai.z karşılığı ola- ile. aile evınm cümle kapm 
·~llevı hususi takyit koymamış önce bedellerinin klering veya benzeri kaye etmek ıııaksadiyle 229~ numaralı rak ihraç edilecek mallar milli ko- uaıııma bir kab!o yapılmış. 

~Uetıe.rden iUıalat Tilrk kanunla- anlaşma yolu ile ödenmesine alAkadar kanunun 1\ükUmleri dairesinde yapı- runrna komisyonunca tayin edilir. hHktn halinde vefa şüpheti 
• 4ınıcr~ d~ilind~ s~rbesttir. Bu kle~gli veya ~enı.eri anl~alı ~em- lacak gümrük tarife tadilatı nlsbetleri- 8 - Türk parasının kıymetini ko- bir adamın vllrudu ı:amanında. 

Ucrın isımlcrı ihşik (1) sayılı leketin takas ofısi veya salahıyetli ma- ni tetkik etmek ilzere iktısat vekaleti ruma hakkındaki 11 sayılı karaname- her türlil ihtiyata riayet edi-
"11ı:aııltdır. lcabında iktısat ve- 1 kamlarında müsaade olunduğu ithalat- 1 da .x. da nin 14 Mayıs 1936 tarih ve 214579 sayılı lerek kablonun dü<imesine ba-
-"ll müsteşarının rei.Sliği a tın aşaı;ı ya- ,. 
~ t~klifl üzerine bu listede de- 1 çı tarafından tevsik edilmek şarttır. zılı lizadnn mUrekkep bir mllll korun- kararname ile deği,~ilen 32 nci mnd- ıılıvor ve kumarhanede çın-
2, l'apıLıbUir Bu madde hükümlerine t.Abl mem- k mls t ikl olunmuc:tur desi ve 20 Sonteşrin 1936 tarın ve 215605, gırak çalınca, kumarbazlar çil 

""'k· . • ma o ;yonu eş :$ • l thal k esi 1 d 1 k .... 'b. .... ur ıye ile lthalAt ve ihracat lckctlerden ithal olunabılecek mallar . k . . 
1 

ri U Mü- sayı ı genel i at rejimi ·aramam yanusu ~ibi a~ı ıyor. agıt-
ı .. :~ 'l"Utkiyc lehine yUzde yirmi· ilişik iki sayılı listede gösterilmiştir. d:lıye veklleU na ıt lŞ e • millgadır. lar. paralar ortadan l<aybolu· 

~~ 0 lrnamak Uzere bir fark yUz:- İcabında iktısat veklletlnln teklifi tize- U. eU tetkik heyetinden bir MUVAKKAT MADDE! yormu$.. Bu vazifeyi deruhde 

odanın,. kumarhane olarak 
faaliyette bulunduğunu, ko-
aıarbaz'ann adlarını ve başına 
~elen felaketi ihbar etmeıi 
ilzerine meseleye zabitanın el 
kovmuş olduğu merkezindedir. 

FıJbakika. suçlulardan garson 
Ragıp hazırlık tahkikatında 
verdiği ifade de: gizli ve çın· 
gıraklı oda hakkında oldukça 
mühim malumat vermiş ve bu 
kahramanların kim erden mil· 
rekkep olduğunu ve ne şekildcı 
topJ,.mldığmı, manacının, göz
cünün, kapıcının va:ıifedar 
oldukları bususah, baştan ni· 
hayetine kadar anlatmış ve ber• 
ber Hilminin 355 lirasının ve 
daha bir çok kimselerin ne su· 
retle paralarım kaybettiklerine 
dair oldukça mühim tafsilat ver· 
miştir. Fakat verilen bu kadar 
tafsilat ve elde edilen bu ka
dar deJiil ve emaral karşısında 
muhakeme ufhası, büsbiltüo 
baska bir renk almıştır. 

Hakim 8. Naci Erel, garson 
Ragıbın ilk haıırhktaki ikrarını 
tazammun eden ifadeyi okuttu 
ve Ra~ba sordu: 

- Bu ifade doğru mu? 
TamamiyJe yalan •• 
Neden? 

YıU1 klerlng veya benzeri blr rine bu llc;tede değişiklik yapılabilir. Maliye vekll Yukarıda yazılı 3 ilncü madde hü- eden de Refik'in babası imiş •• 
~.~~ası yapm.q otan memle- 5 - 1499 numaralı gUmrük kanunu· ha, U MUdilril. kürnlerine tabi olan memleketler işbu 

1 
Bir glln berber Hilmi de bu dan. 

J.~~ Yakı olacak her nevi tthatAt nun bağlı tarifede yuılı numaralardan Ziraat veklletl ziraat · kararnamenin meriyete giriş tarihin- lrnmarhaneye dadanmış, k~n· Hakim berber Hilmiye de 

Tazyik gördüm de on· 

~~ ~Unlan hUkü.mlerl dahlllnde ilişik ilç .sayılı listede yazılı olanlan- Gilmril.k ve lnhlsarlar \'ekAletl eko- den itibaren Uç ay müddetle 20/ 11/9361 di!i kumann ne olduğunu bil- sordu: 
' '· nm gUmrUk resiırilerl 2294 numaralı nomik işler mUdilrU. tarih ve 2/ 5605 sayılı genel ithalat re- mediR-i halde, tam dört buçuk Sen Emniyet direktörlll· :da maliye ve iktısat veklletle- kan~un birinci. madde.l hükümlerine 1ktısat veklletl TürkoCis rclsl jimi kararı hükümlerinden istifadeye I senede dişinden tırnağından ğüne ihbarda bulundun mu? 

ltıitı lh:erine yukarıda yaz.ılı tevfikan d~ ve mezlalr nu· 1ktısat vek.lletl sanayi U. MUdilril. devam edeceklerdir. arbrd1ğ1 ve nakdi bedeli için - Hayır •• 
, ~bet değiştirilebilir. maralara giren eşyadan alınacak tez- Komisyon resen veya vaki olacak 9 - Bu kararname 15 Temmuz 1937 Hkladı~ı Oçyüz elli beş lirayı -Ya bulunduğun anlaşıluaa? 
'.\n:laŞtnnlarmda ithalAt ve ihra- yitli veya tenklsli resim miktar ve milracaatler Uzerine gUmrOk tarife tarih.inden muteberdir. üç, dört glln içinde eritmiş.. - Bulunmadım. Yalnız, di-
)' tıda TUrkiye lehine ikinci mad· şartları her numaranın hizasında g(}s.. hadleri hakkında icabı~da miltahas- 10 - Bu karnrnamecln hükümleri Ve yine kendi ifadesine göre rektör muavini. dükkamma gel• 

~- aııı1 asgart hadden aşağı bir fark tcrilmiştir. Hususi kanunlar bUkUm- Sll!larla alakalı dalrclerm miltalt\asını icra vekilleri heyetince yUrütülUr. ekmek parasına muhtaç bir di bana berber Hilmi sen mi· 
'~ ka eli •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

••••
11

••••11••••
11

••••
11

••• .. •• vaziyete diişmi" ş.. sin diye sordu. Beni d irektör-~lt ~ rnevcut olan veya böyle h 
1 l'tl :YUzdesl kaydi hlç bulurum- it a aA t . . . Nihayet iş zabıtaya a\c:setmiş lüğe davet elti ve ifademi 

1 h~leketlerden vaki olacak !t- reJımı a \1 ve suçlular tespit edilerek aldı. 
tı ın l ke JL mahkemeye verilmi•lerdir. Fa- Hi)kim düşündü: eın e tlerin klerinc veya Y 

~ b anlaşmaları hUkUmlerl dahi- kat asıl mesele, ve bugün de Garson Ragıbm tazyik id· 
ı "aPılır incelenen nokta, hadisenin diası hakkında ve lrnmar hi· 
,~inci. 2 ncl ve 3 llncn madde- lktısat Vekı·ıı·mı·z beya at a b u du zabıtaya ne suretle aksetmiş disesinin nereden haber alın· 
it UktımJerinden istifade etmiycn ı olması noktasındadır. dığı ve tahkikatm berber Hil· 
ellerde b" · Berber Hilmi. o-üçlükle bi- :ninin ihbarına mll:itenit olup 

lll n ırıne vaki olacak ih- • k e • • • 1 t "' ~ 01.ıkabilinde bu memleketler- ve ) tısat sıyasetımJZJ an at J riktirdiği paralarının bir iki olmadığı hususunda Emniyet 
ı:.. B kıymeti ihracatın F 0 B gün içinde uçmasını ve bu direktörlüğü muavini bay Is· 

''<Qe tnUsavı ithalat b yüzden dükkimnı bile satarak mailden izahat alınmasına ve 
~ veya u mem- k 1 'L • f 1 b" · t d" b 1 1 1 h 1 • n·~ birinin vaki olacak ithalat LJu••ku··metı·mı'z dampinge mani olaca tedvırler a~- !e - se 1 ır vaz:ye e uş- u suçu ara muvace e erı ya• 

ltlde Yine b ml k tl rd fli j tugunu gorunce, zabıtaya. pı lmasma karar verilerek mu· 

~ o B kıymet~ i~:ıa.t~n eF e o e~ aldı. lhtı'kaA re de kat' iY. e meydan verilm iyecektir ~kiçc:şmeli~te bir aile . e~ini.n bak em eyi başka bir güne talik 
rıc ınüsavı ihnıcat yapıtabuır. . . . Y. n .. . . ... . . ...!!!t:rmde meuakı. Qızh bır etti. 

~lta.n ön "tha1" l k 1_ Ankara, 13 (Yeni Asır telefonla) -ı Bınncı kısım, nnbeten çok mnl sattı- i Muddetlerı bıttıgı vakıt dnıma ken- lirse hü ürm:tin pençesi u i tikim ya· memleketteki mi j e ·onominin tan · 
ı ı. c-e 

1 
wt yapı ma 13- -·•-·ı· b .. 1 k 1 d' M·· ,_ 1 · 1 d'l ' · h k 1 · hal d 1 

1\lıa'<lk~:-.1 b hi l lzmire hareket eden lktısat Vc:Kl ı ay ·ı gımız mem e et er ır.. unnseoet en· j ı erme cenış are et ~tme c. ıt e e- pnnlnnn yakasına yapısncnktır irin deg<il mali bir zihniyetle konmak-'"40e mevzuu a s ma. - . • · · • ' .. ,.... ' 
~ line bedelleri Tilrk lirası ola- Ccliil Bayar, yeni ithalat rejimi karar- mu: ~ar~ılı~lı serbest döviz esasına müıı· ceklerı ma~dc.lerm mikdarını çoğaltmak.. Bazı memleketler piyasalarında sat-

1 
tadır .. Esas, her ikisini teliftir.. Bazı 

ıı,;: llsgari Ü mil r namesi hakkında apğıdaki beyanatta tcnıttır .. Bır de dördüncü kısım vcrdır Tekrar muzakerelere ba ladığınuzda bu tıklan fi:ıtten Jabn ucuza yabancı piyasa- maddeler varclır ki gümrük resimleri no 
"""il b ç yon ıra sennn- lk· b" · P "f ld • 1 l 1 el hü. d · 1 • • • • ed •· b. b hal ~ ir bankadan alınmış ayni bulunmuştur~.. 1 ~ ızım ası o ügumuz mcm c :et er· esas a ın e ışıerımızı tnnz~m eeegız. lnrmda on kuruşa satılan ır malı yaban· ise onunla giriyor. Yani ta ii avdet 

kefalet kt b bi - cBüyük Mil1et Meclisinde bu me-1 dır .• Az satarak onlardan fazla mal nlı- Altı ay :zarfında ecnebı memleket· larda on kuruı;a satılan <bir malı yaban- etmiştir Bunların sayılan 1500 madde-
ıı.. · mc u u ecne mem- B 1 . . • . 1 · ~ · ·· 

l_"<:acatçısı namına T. C. Merkez seleden, yani ithalat rejiminden bahııet· 1 nz.. un arla olan alıt verışımızı tnnzım 
1 
ıerden ge en rnal bedelı karşılıgı olarak cı memlekette beş kuruşa satıyorlar.Biz dir ki ekseriyeti t~<>kil eder .. 

'ı::: :Yatırıldıktan sonra mUsa· tik.. Prensip itibariyle değipniycn fi- eden döviz kararnamesi vardır.. çıkardığımız paranın irada kayıt usu- buna damping diyoruz.. Sanayiimizi Bir kısmı üzerinde gümrük remıiııin 
~l'. kirlerimi, sözlerimi söyledim. 1 B.irinci, ikinci ve üçüncü manzumeye 1 lü de biz~e. kaldırılmıştır.. Bu vuretle bunlarla hırpolamamak için tarife kanu· tenzili kabul ediliyor .• 92 madde üzerin· 

\ı l.tda itluıt olunan malların be- Bizim lıarict tiearetimW. devletlerle 1 dahil olan bu gruplarda prensip itiba- tespit edışımizin ve ithalatı serbest nuncla mevcut bir maddeyi daha şedit de de resim arttınlıyor .. 
°tQl.ı olan münuebatnnw anlo.tınam vaziyet riyle tadilat yapmıyoruz. Yalnız fc.rk ola- bınıkışımızın ümillcri de ~udur : olarak tatbik edeeef.iz.. Bu ihtiyati bir tedbirdir .• 

ti... tnndde hükUmlerl çerçeve- 1 k h . • 0 

~-~ h h tavazzuh edecektir.. ra • epsı ıçin müvazeneli ve kar• Asırlardan beri harici ticaretimizin Ayni zamanda memleket aanayiini BENZiN tŞLERl 
~~h :~e:g~~tç=e=~ke: Harici ticaretimizin seyri, devletlerle pli ıklı an~aımdal1ar1a ne gibi mal satacak- müvazenesi d:ıima aleyhimize kapanmış- koruyacak tedbirleri de sözönünde tu- Benzin işleri üzerinde tetkikat de-

l .... muhtelif safhalar gösterivor .. Bun1an ih· an tespıt e 1 miştir.. tır.. Serbest bırakbg-ımız takdirde bu- tarak yeni kararnameyi tatbika geçtıgıw·. vnm ctmdctedir .• Hesaplar henüz tet• ~ ·.~r; edilecek malların be- " 
'l'u k liva eden manzumeler fcyle hülasa edi· Bizde umumi rejim •eklinde kon- ... ün lehimize kapanan ticaret müvazene- miz gün bir de milli korunma komisyonu kik edilmemicı.tir.. Maliyet fiati ve d"' r iyede tesviyesinde kul- " "' " .. 

"ı ~-. lebilir ı tenjan vaziyeti vardı.. Bunlardan her sinin aleyhimize dönmesi ihtimali vardır. teşkil edilmiştir.. piyaaayı araıtıran komisyon işini biti· 
,"'<t(l~ hUkUmlerl dairesinde ih- Birinci kısım : Kredi lle bağla olduğu- memleket İstifade ediyordu .. Bu tama- 1kinci sebep tc biz.im malum olan Bütün cihan ekonomisi faaliyetle, ııe· rince bu mesele ile mc§gııl olacağım.• 
1 <ı,:ı_lt lllallarn TUrk Ticaret ve muz mcmle1'etler.. men kaldırılmıştır_ ikinci gruba dahil prensiplerimizdir.. 

1 
ri tahavvüliita tô.bidir .. Bugün müspet Bay Celiii Bayar bundan sonr eöxQ· 

~:-ıları tarnfuıdan iki nüsha lkinci kısım ı Yüzde yüz müvazeneye devletlerle münasebetlerimiz, yani yüz- «Malımızı nlanın mnlını almak .. > görünen bir fikir yarın zarar verebilir... nü Irak seyahatine intikal ettirerek de-
""ladcıtnnmesi verilir. Ve bu müstenit olanlar.. 1 de yüz nnla~mnya müstenit olan memle- Alabdarlarla görüştük.. Teminat Maddeler üzerinde tadilô.t baş gösterir. miştir ki : 

\ ~Cinderildiklerl memleket- Oçüncü kısım : Bizim aktif olduğumuz ketlere tatbık edilecek rejim hakkında aldık.. Bu fiatler yükse1tilecektir .. Eier Komisyon bu mevzu üzerinde çalı- - «Bizi candan kabul ettiler.. Çols 
,._. gırd.'kl memleketlerdir.. f kararnameye merbut listeler vardır.Bun· yükseltilirse bu bir ihtikardır .. Çünkü te· pcak ve bükümete bildirecektir .. Milli samimi bir iltifat gördük.. Kardeşçe kar· ·~ı .... ;-· ı erl bu menşe şaha· 

~rt?ıd Karanamcde bunlar vanl:dır.. lar devArQ etmektedir. edecektir. reffüe sebep Yoktur.. Flatler yükselti- ekonomi korunacaktır.. Bu tarifeler, şılandık .. • en birinln o memleket " 
- -- - --- -- 1" 

l
ren hayvanlar kurşun gibi etrafa dağı- kad.ar gen~ ~ir uıerak ve heyecanla sey· ı - Öyle ise ne duruyoruz, haydi! 1 ğan., pençesindeki kuşla beraber Adeta 
lıp, k~şup kaçtılar, arkalarından tazılar redıyordu ki, kendisini tıdeta pençerc- Deyip yUrUdü. Tazısının başını okşa- kendini aşağı atıverdi ve kanat çırparak 

1 
ve zagarlar da_ den aşağı .atacaktı. Tazı nehirde ıavşa- ya o~ya nehrin kenanna çıktılar. Za· pançcsindeki yaralı ve yoluk kU§U kul· 

Dördüncü Mehmet merak ve halecan- nı yakalayınca: ı ğarcıbaşı çok meraklı bir eğlence daha çubaşının kucağına attı.Kendi de omuz. 
la bu manzarayı seyrediyor, ve hattA - Kurtarın! kurtarın! tedarikleyordu. larına konup, kanatlarını kanştırmap 
pcnçerenin geniş kenarlarından eğilerek diye bağırıp geri dönmüş, kimsenin Tam Dördüncü Mehmet nehrin kena- koyuldu. Bu 11UlIWlra dördüncü M.eh· ,, 

~Tok Dil Tefrika 

~ hı, şair o zaman şu tarihi 

No:77 
kaçanları, kovalayanları takip ediyordu. müdahalesine meydan bırakmadan ko- rmdaki çimcmllğe geldiği sırada tepele- J medin o kadar hoşuna gitmiş, o kadaı 
Bu sırada gözU sevdiği tavşana llişti, bu şarak köşkten çıkıp tazının ağzından rindcn kocaman bir karakuş uçup gidi- zevklenmişti ki: 
kurnaz hayvancık diğerleri gibi kaçma· tavşanı kendisi alınıştL yordu. Zağarcıbaşı, Kuşcubaşı ile elbir- - Bu Doğanı bana verin! 

htı •. 
'"

0
1! ile oldu Azizim Mtiftil> 

it gUnu Dördüncü Mehmet 
t~ ~lltırında Mirahur köşktirıe 
~·~ya gittL Köşkün bahçe

~~t'tt Çocuk hisleri ve eğlence
"-'' 

0Ynıyan on, on bir yaşın
~' ~ ~ehmet bir aralık köş

'lenen küçük ve şirin bir 
·~ ~ §, orada gezen tavşaı•la
~~rl okşamağa, onlarln o~. -
~ tştı. Dördüncü Mehmet 

"-. ıır tla Y\lvarlanıp, koşup eğ
.,~ h~alık sarayın zağarcı başı

uordu ncU Mehmede sokula-

l'u . 
~ hUnkarım, arzuyu şalın-
'"-~' ,..,~ğarlar tazılarla bu hay· 
'"~~ğlcnccslni tertip edelim, 

daha ziyade mUtelez-

yıp, kendini nehre atmı~. nehrin akışı-! Ef;ilcrek tavşanm yara1anıp, yaralan- lik getirdikleri doğanı bu kuşa karşı sa- Dedi. 
dedl Dördüncü Mehmet sevinçle zıp- na rağmen karşıya geçmek için yilzme- madığını yoklayan DördilncU Mehmet, lıverdiler. - HilnkArım! Alıştırmak Ihım! 

lıyarak. ğe başlamıştı. Onu kovalıyan tazı kar- tavşanda bir diş yarası bile göremeyin-' Zaten havada kUfUD kokusunu alan - Alıştırın! 
- Olur Ağa! olur! dunnayın! bu eğ- şı sahilde gözleri tavşana dikilmiş, iki ce, etrafında zıplayıp oynayan taz.ıyı doğan Kuşcubaşının ellerinde titizlen- - Fennan sultanındır. 

lence nasıl olur görelim! ön ayaklan gerilmiş bakarken, Bostan· tuttu, okşadı, öptü. j me[:e başlamıştı, pençelerini Adeta Kuş- •.•••.•.•••...• 
Cevabını verdi. Derhal yapmacık blr cıbaşı koştu, soyunup nehre atlıyarak, 1 

- Bu tazı benim olacak, hiç bir za- cubaşının pannaklanna geçiriyor, sal- •.....•••••...• 
av eğlencesi tertip etmeğe koyuldular kulaçlaya kulaçlaya karşı sahile geçti, man yanımdan ayrılmasın! 1 masını istiyordu. Dördüncü Mehmet Doğanı da ku§ÇU· 
ve DördüocU Mehmetli de köşkiln KA- üstündeki suları silkinen, yalanan tav- eledi. Ferman fermandı. Derhal tav-1 Doğan kanatlarını açıp ta havalanın- başının ilk alıştırma merasimiyle ken· 
ğıthaneye akan bir nehre nazır odasına I şanı bir iki kovalamaca ile tutup yine şanı götürüp hürriyetine kavuşturdu- 1 

ca bir ok gibi fırladı, uçan kuşun önU- dine bentederkcn köşkiln etrafında 
götürüp, pençe.reden eğlenceyi seyre bı- geri getirdi, bıraktı. Fakat Dördüncü lnr, tazıyı da DördilncU Mehmcdin ya- nil keserek yukarısına çıktı. Zavnllı ve mesirenin kenarlarında bu avcılık 
raktılar. Mehmet, sarayın pcnçercsinden bağır- nında serbest bıraktılar, Dördüncü. Meh- ku~ neye :uğradığını bilmez bir halde şenliğini seyre gelenlerden birçoktan 

Bu eğlenceyi tertip eden Bostancı ve mıştı: met tazıyı alarak yine köşke girdi; pen- yolunu değiştirip sola sapmıştı, doğan, coşmulnr ava meraklı blr kısmı ko-
Zağarcıbaşılar kümeslerden tavşanları , - O ta\·şanı yaralalmayın, o benim· çereden dışarıyı seyrederken sordu: j kuşun üstünde süzillüp inerek, doğrulup şup evlerinden kekliklerini getirmişler-
tilkileri nlıp nehrin kcnarındakı çimenle dir! ••. J - Bitti mi? Bu kadar mı bu eğlence, çıkarak uçuşunun seyrini bozdu, kuş di. 
re bıraktılar. Tilkiler ve tavşanlar bir- Ne çare ki ta\şan yere bırakılmış, ta- claha yok mu? Kaçan tavşanlara, tilki- üdeta dönmcğe başlamıştı, can korkusu- Hiç beklenmedik blr keklik uçuşu 
birlerine kümeste alışmış dostluklarilc zı da üz.erine hilcum etmişti. Tavşan der- !ere ne oldu? Tazılar nerede? 1 na ne yapacağını şaşınnıştı. zevki belirdi. Nice mernklıların ellerin· 
şakalaşıp oynaşırlarken, Dördüncü Meh- hal yerınden :zıplayıp yakınında bulun- Zağarcıbaşı dışarıda idi, bu on - on bir Kuşun tamamile şaşırdığını anlayan de büyUmUş, terbiyelenmiş keklikler 
ıncdin çok sevdiği gi.izel bir tavşan yav- duğu nehre tekrar kcmdisini attı, buse- yaşındaki padişahla beraber gelen Bos- ·doğan tepeden aşağı kurşun gibi inerek havnyn sUzUlmüşlerdL O kadar tallı, 
rusu da sıçrayıp oynuyordu. fer tazı da arkasından atıldı. Tavşan tancıbaşı cevap verdi! r zavallı kU§U pençelcrile yakalamış ve o kadar fıhenkli uçuşlan vardı ki saat· 

Birdenbire köşkte beslenen zağarlar nehrin yarısında iken tazı yetişip boy-~ - Hünkarım! Daha nice av eğlencele- pençesinin altındaki kuşun tüylerini, lerce seyrine doyamadılar. 
ve tazılar bu biçare hayvanlann üstle- nundan yakalıyarak geri döndü, sahile ri olacak amma, buradan seyri milşkül- yukarıda didik didik yolmağa, almağa Uçan bir terbiyeli ,,keklik, sanki ok-
rine salıverilmişti. çıkardı. i dilr, buyurup, dışan çıkarsanız seyrine başlamışb. tan yay fırlamı~ gibi düpe dUz: blr :hat 

Köoeklerin üstlerine hücumlarını gö-- Dördüncil Mehmet bu man:ıarayı o doyum olmaz. j KUJCubaşı tiz bir wık salıverince. do- - 81TMED1 -



Sahife G 

• e e s ı 

z bir yanlışlık arıyor 
bu Beş yıl önce Çanakkalede cereyan 

hadisenin anahtarı Cemilede 
eden 
mi? 

- Bastaralı birinci ahilede - dan da Çanakkale zabıtası hadi
ğümleri çözmek için üçüncü komi- seye vazıyet ediyorlar .• Bayan Saa
ser bay Rizayı takip edebiliriz : detin izleri takip ediliyor.. Fakat 

hüzünlü duruşuyle kendisinden 
böyle bir iş beklenilemiyeceği zan

11 
Çocuklar bahçede oyunlar oynayarak tıe§elcniyorlar 

Oksüz cocuklar Arasında 
Bay Riza Emniyet müdürlüf?ü- bütün araştırmalar, adliye ve zabı

nün tavassutu ve müddeiumumilik tanın bütün çalışmaları hiç bir neti
rnakamının müsaadesiyle umumi ce vermiyor .• Bayan Saadetin de 
hapishaneye gidiyor •• Orada bir izleri kayboluyor. 
kızla görüşmek istiyor •• Genç kızın Her ne kadar hadise anında Ba
ismi bayan Cemile.. Uzun boylu, yan Saadetin Çanakkaledeki hiz
ela gözlü cidden güzel bir kız.. Ko- metçisi zan altına alınıyorsa da mey
miser meraktadır •• Acaba bu k1zca- dana hiç bir delil atılamıyor. Bu 
ğız neden hapishanenin mevkuflar itibarla İ§ senelerce karanlık bir 

nını aşılamaktadır .. 
Şimdi bayan Cemileyi din)iyebi

liriz : 
- Benim asıl adım Emine, nufus 

tezkeremde yazılı adım Havva, her 
kesin bildiği ismim ise Cemiledir ..• 
Hakikatte yirmi yaşındayım.. Ben 
çok çile çektim .• Aslen Çanakkale
nin Yenice köyündenim .• Biz köylü
yüz.. Şehirlller gibi kurnaz değiliz. 

Kreşteki , çocuklar Bucads 

koğuşunda bulunuyor.. safha takip ediyor .• 
CEMlLE KIZ 

Bunu öğrenmek komiser için 
müşkül olmıyor .. Anlıyor ki bayan 
Cemile bir sırkat hadisesinden do
layı mevkuftur .• Mahkumiyet müd
deti bir buçuk ay .. Müddeti bu ayın 
yirmi be inci günü bitecek.. Ondan 
sonra da tahliye edilecek .• 

Ne diyordum.. Senin anlıyacağın 
Çanakkalede iken evli idim .. Kocam 
Arabacı Emindi .. 

-- Nikahlı mı idiniz} 

kamp kurmuşlardır 
Mürebbilerin idaresi altında ·çocuk

lar iyi vakit -- Hayır, nikahımız yoktu .. Ben 
niltaha razi olmadım.. Kocam beni 
dövüyordu .• 

• • 
geçırıyor 

Komiser bay Riza bu genç kızla 
ceza evinin bir odasında yalnız ka
lıyor .. Adını soruyor, hüviyeti üze
rinde uzun uzun meşgul oluyor .•.• 
Öğreniyor ki bu kızcağız Çanakka
lelidir .. Ezinede bulunmuştur. Ken
disi Çanakkalenin Yenice köyün
Jen .• Yaşı, bu tamamen belli değil. 
Anlattığı bir çok vak'alara, geçir
diği maceralara bakılırsa yaşının 
en az yirmi altı olması lazım .. Hal
buki kendisi yirmi yaşında olduğunu 

-- Sizin Niyazi ile karı koca hayatı 
yaşadığınız söyleniyor •. Onun met
resi imişsiniz .• 

--- Tanrı yazdı ise bozsun .. Hiç 
ıöyle şey olur mu, iftiradır. Çekemi
yenler uyduruyor .. Niyazi benim 
kaynımdı .. Benim bir oğlum var, adı 
Ahmet, şimdi dört yaşındadır .. 

- Bu oğlunuz bay Eminin çocu
ğudur değil mi?. 

-- Hayır ondan sonra oldu .. Bu 
çocuk Haydarındır. 

--- Haydar da kim? 
-- Kocam .. 
- Bay Eminden ayrıldıktan sonra 

KOMiSER DöNOYOR MART AYINDA evlendiğiniz kocanız olacak? 
Komiser genç kızla bir saatten 937 yılının mart ayındayız.Ezi-

söy)iyor •• 

faz.la meşgul oluyor •• Onu bir çok, nede komiserlik eden bay Riza Ça- -- Onunla da nikahlı değildik •• 
müşkül suallerle yoruyor .. Genç nakka)e emniyet kadrosuna nakle- - Şimdi onunla beraber mi yaşı-
kız biraz evvel söylediği bir şeyi, ifa- dilmiştir •• Kendisi mahir bir emniyet yorsun uz? .. 
de ettiği bir hadiseyi bir az sonra te- memuru olduğu için amirleri 7.abıta- - Hayır, beni biri bakıyor •. Haf
vil ediyor •• Bu mübayenet gözden yı gizliden gizliye işgal eden şu ha- tada bir lira getirerek teslim ediyor .• 
kaçmıyor •. Komiser tahkikatından yan Saaden hadisesini bay Rizaya Ben de bu para ile geçiniyorum .• 
memnun ... Derhal Çanakkaleye dö- havale ediyorlar.. -- L~rayı getiren kim? 
nüyor.. Bay Riza evvela tahkikat evrakı- - Osmnn, onunla evleneceğiz .. 

MOTHlŞ BlR CiNAYET nı okuyor •. Hadisenin beş sene için- - Çocuğunuz nerede? . 
Evet bir cinayet karşısında},Z .. de takip ettiği seyri bir detektif ala- - Çocuğumu hemşirem Melahat 

Kimsesiz çocuklar 11emcktı! ı:c bahçede 
Dünyanın her tarafında kalpleri 41ef-

kat1e dolu olan İnsanlar vicdanlarında 

huzur yaratmak için yoksul ve kimse
sizlere yardım ellerini uzatırlar .. Cemiyet 
hayatının en tabii icapları yoksulları 

ve kimsesizleri himaye altında bulun
durmaktır.. Bilhassa öksüz yavrular ce
miyetin malıdırlar .. 

lzmirin şefkatli halkı vücuda getirdi
ği ök!lüzlcrc yardım cemiyeti ile bu 
vicdani borcunu ödemeğe çalı~makta
dır .. Hem de müthiş bir cinayet .• Komi- kasiyle gözden geçırıyor •. Mühim bakıyor •. 

seri lzmire kadar sürükliyen tah- gördüğü noktalan not ediyor ve işe _ Hapı" haned d , t öksüzler cemiyetinin başında bulu-
k.k b" . • • B . ] s e ne en ) a ıyorsu- r:- _ f Ah ı at ır cınayete aıttır.. u cınayet sarı ıyor.. uz? nan ı:.ıına ''e ali bankası idare 
Çanakkalede işlenmiştir •. Cinayet 1Ş BAŞINDA n B' "f. d "d" • meclisi reisi bay Hamdi Akyürck dene-
tarihi 932 yılının son ayları .. Galiba Bay Riza iş başındadır •. Bir ta- l - l kır 1 tır? .ır gı Bıyor •• Beni guya bilir ki vücudunu bu müesseseye vak-
·ıkt . d . 1 • c· ft t hk'k d . 1 .. k ursız 1 etmışım.. unu an atmak f . b" '"k k' b k' . ı eşrın ayın a ış enıyor.. ınayete ra an a ı atını erın eştınr en .. T k b' etmı~. en u:> u zcv ı u ımsesız yav-
kurban giden bir kadındır.. Adı öte taraftan da ~ehir içinde sivil u~uı: surer.. ıp 1 

.. ~~.~oman .. B~~ ruların ncşe:o;indc bulmu~ ve değerli 
bayan Saadet ..• Şimdi bu cinayetin olarak dolaşmağa başlıyor .. Bir ge-İ§·· .. Y Cemalden oturu burada su- arkadaşları ile birlikte cidden lzmirde 
geçirdiği safhaları takip edebiliriz: ce tesadüfen işittiği sözlerden bir lrunuy~rum.. bir varlık yaratmağa muvaffak olmuş· 

BiR MiSAFiR ip ucu almak ümidine düşüyor.... - Sız bayan Saadeti tanıyor mu- tur .. 
Maktul kimdir? Hakikatte işittiği sözler dedikodu sun uz? B~ kreşte iki yüz elliye yakın kimse-
Maktul kadın eski Çanakkale mahiyetinde.....idi .• fakat bunun altın- - O da kimmiş? siz yavrular. değerli mürebbiyelerin elin-

foka komutanlarından general Yu- da bir hakikat şemmesi de buluna- - Çanakkalede öldürülen bayan de sıkı bir bakıma tabi tutulmakta ve 

) 
ol~ 

öksüz yat•rular dtts esnasında . . cJef• ı1' ti 

' 

öksüzlerin bur,lın ılk ele'' '" 
üzere bu mazhariyete • " hİ• ~-suf Ziyanın eşi bayan Saadettir. Ba- bilirdi.. Saadeti.. iyi beslenmektedirler. 

yan Saadet çoluk çocuk sahibi bir ip uçları cidden kıymetli idi. Bu _ İnan olsun tanımıyorum, ço- Cemiyet bu defa bu yavruların ha-
kadındı.. lstanbulda ErenköJ'.Ünde faal memur ertesi ~ünü, uğursuz cuğumun ba§ını koyuyorum, tanı- va tebdiline olan ihtiyaçlarını da göz 
oturmaktaydı.. Merhum zevcınden kabul edilen ve dedıkodu mevzuu Ba f v f önünde tutarak Yeni tertibat almı~tır. 
epeyce emlak ve akarla servet kal- olan evin sahibi hakkında tahkikat 'tmad~1·• Tna onun dodt?gra ını gös- Bucadaki birinci okul binası bir ay 

t Er k.. d aki b' h T hk.k · · · · er ı er.. ammam e ım.. 1 mış ı.. en oy e s n ır ayat yapıyor. a ı at ıyı netıce verıyor. . . . , için tutu muş ve iki yüz çocuk buraya 
geçiriyor, hazan Eskişehirde ve Is- Anlıyor ki bu evde oturanlar şiip- - Sız beraber olup Nıyazı ıle.. nakledilmişlerdir .. 
tnnbulda bulunan kerimeleri kendi- he edilecek kimselerdi .. Evin sahip- - Benim de, Niyazinin de alakası Kreşlerin bütün mürebbiyeleri ,e 
sini ziyarete geliyordu .. Bayan Sa- )erinden iki ki~i, dört seneden beri yoktur •. Bu i§le ... Niyazi bu kadını aşçıları da b.urada toplanmı~tır .. Yavru· ı 
n?et~n de kızlarına misafir gittiği va- Çanakkaleden tega~y~p etmişlerdi.. öldürmedi.. lar aabnhleyın dokuzda kaldınlmnktn, 
kıydı.. Bunlar bayan Cemıle ıle bay Niyazi - Öldürmediğini nereden biliyor- kahvaltıları verildikten sonra bahçede 

kamil Lir ıeltilde olrna'1' d~ .e'~' 
İZi - tr' 

muş olmaları cidden hepi~ rlığıl'l1;,: 
ci bir hadi.sedir .. Yarıntn '" ,,e / 
eden bugünün çoc:uklıı.rınıı coıı"ı t( 

k . k . ıc:lıf· fi' ıymct '\'erırac yınc e. 11rıl• ~ı 
ederdi ki dağlarda, çarrı o:girı. '!) 
ı;ında vücuda getirile~ek ~iıll l:ıilif ~ 
bu ihtiyaca cevap ''ersın .. ~ jrıİ 1 ) 

.. roiıler r" 
bu ba§langıç yarının u ıı.t ,e 

kuk . ~ ·ı ,.e fırS ıı. Bayan Saadet vak'a tarihinde elli idi.. sunuz? ve sınıflarda aralarında muhtelif cglen-
beş yaşlannda bulunuyordu .• Muh- EVDE T AHARRIY AT _ Tabii öldürmedi, 0 da tanımaz ccler tertip olunmaktadır.. Kreşlerdeki ~ 
terem bir kadındı •. Zengin oldu- Adliyenin de muvafakatiyle bu ki.. der• programları bu müddet için tnma-ı > 

ettırmege ,·esı e 16~ 

tir.. eııe"pıl' 1 
Çünkü hu yavruc.uklarıJl jçİflJt ,1 

ğu derecede eli açıktı .. Fakirlere yar- ( 19) numaralı evde ani bir taharri- *** men kaldırılmı,tır .• 
dım ederdi .• Evine gelenleri boş çe- yat yapılıyor .• Evin sahibi Mehmet Bayan Cemile şimdilik hadiseyi 
virmezdi .• işin asıl şayanı dikkat ta- isminde yaşlı bir adam •. Evde bir inkar etmektedir •. Kendisi bu ayın 
rafı bu iyi kadının mevcut serveti- çok eşyalar bulunuyor •• Vaziyete ve 
nin fevkinde bir servete sahip bu- bu evde oturanların seviyesine göre yirmi beşinde, tahliye edilir edil
lunduğunun şayi olmasıydı .. Bilhas- bazı fantazi eşyalar nazarı dikkati mez Çanakkaleye sevkedilecek, ora
sa Çannkkalede bayan Saadetin celbediyor.. Bu eşyalar şüpheli ~ö- d~ m~h~kemesi yapılacaktır. Bay 
serveti hakkında bir çok şayialar 1 rüldüğü için ölen bayan Saadetin ai- Nıyazının de lzmirde bulunduğu 
dolaşıyordu .. Kendisinin altın baba- lesine tetkik için gönderiliyor .. An- söylenmektedir. 

ıd ] 1 k . b l ba •••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
sı o uğu iddia ediliyordu.. aşı ıyor ı u eşya ar yan Saa-

Filvaki bayan Saadetin Çanak- dete aittir.. Bavul hırsızı 
kalede epeyce emlaki yardı. Bu cm- Evde yapılan kazı ameliyesinde Dün tevkif edildi 
l~k .n;erhum zevcinden kalmıştı... bahçede bazı kemikler meydana çı: 
Kendısı nrada sırada Çanakkalcye kıyor.. Bunlar arasında insan ke- ikinci komiser B. Hüsnüniin 
gider, icar bedellerini toplar ve Is- miklcri, hayvan kemikleri nazarı bavulunu sirkat etmek suçun
tanbula dönerdi.. dikkati celbediyor.. Ancak bunlar dan dolayı Sulhceza mahkc-

Bayan Saadet 932 yılında ls- 1 arasında bayan Saadetin kafa tasına mesıne tevdi edilen, polis 
tanbuldaki kızı bayan Nesimeye I tesadüf edilmiyor.. namzedi 299 numaralı Bekir 
-veda ederek Çanakkaleye gelmisti. Bu deliller bilgili bir zabıta me-
Tekrar icar bedellerini toplıyacaktı. muru için kafı idi •. Evde bulunan Soylunun dün akşam nöbetçi 
Orada hizmetçisinin oturmakta ol- bay Mehmet sıkıştırılıyor .. Ve an- üçüncü ceza hakimi Ömer Ka
duğu bir eve misafir olmuştu. luşılıyor ki bayan Saadeti Niyazi ile ya tarafından sorgusu yapılmış 

~CA YYOP HADiSESi Cemile birleşerek feci bir şekilde ve tevkirine karar verilmiştir. CocuJ:Tar iiğle uykusunda 
Aradan ne kadar geçtiği tamamen öldürmüslerdir.. Ceset te evin bah- ·~ • • • • • • • Çocuklar bir ny oyun oynamak ve 

tespit edilememiştir .. Ancak iki ay çcsinc gömülmüştür.. Yeni torpitolar şarkı söylemekle vakitlerini geçirccckler-
sonra Çanakknleden İstanbuldaki Bay Mehmedin itirafiyle aydın- dir .. 
kızı bayan Nesimeye bir telgraf lanan bu hadi!e üzerine bay Riza Londra, 1 3 (A.A) - B. Dutig Coo· öğle ii7eri çocuklar tekrnr istirahate 
gönderiliyor .. Bu telgrafta validesi lzmire gelmiş, bayan ,Cemilenin pcr öğleden sonra Avam Kamarnaındn alınmakta ,.c ak~ama doğru Buca civa
bayan Saadetin uzun müddetten be- ifadesini hapishanede almış ve Ça- aşağıdaki mah1matı vermiştir : rmdaki c;nmlık ve koruluklara götürüle-
ri Çanakkalede bulunmadığı, eğer nakkaleye dönmüştür.. Seri motörlü ııltışar torpitoluk üç rek gczdirilmektedirler .. 
lstanbulda ise haber verilmesi iste- CEMiLE NE DlYOR ? filonun inşası kararla~mı~tı .. Bunlardan Buca belediye doktoru her gün umu· 
niyordu.. ~İr .. ~.uhnr~ir arkadaşımız Cemi-, bi~in~i. filo Mal taya do~ru yoldıı~ır·:· mi ~tirahnt yerine gelerek çocukların 

Bütün bir aileyi telaşa sevkeden le ıle goruşmege muvaffak olmuş- lkıncısı hemen hemen ikmnl edılmı~ aıhhı vaziyetlerini gözden geçirmekte, 
bu tegayyüp hadisesi üzerine bir t~r··: Ba?'an Cemile kendi tabirince I gibidir.. Oçüncüsu de yakında tezgaha rahntsızlananların tedavilerine ihtimam 
taraftan lsti::ıbul zabıtası, öte yan- çılelı hır kızdır .. Masum bakışlan, konulacaktır.. göstermektedir .• 

KTC§ doktoru yavrularla mewuı oluyor tevnzi bir bahçesinde neşe ~şlı b' ;' 

k . nıı • 
kandıklarını görme ın! ~ ,/ 

. . Bu he) ,., 
hır heyecan verıyor.. cJolıl ; 
yoktur ki kalpleri §efkstle ~~~'~ f 

dırı>" wıı da~ları daha fazla }'ar )e1 ,4' 
• 1 d'l . crnllnet rııı' 

ccmıyete ma e ı mıŞ . k~lıı 

ni mi.iesscscler kurrııek ırt> 6$'1 
reccktir.. Jı ' f 

ııd ı.ıt'" 
Bucndaki yavruların ·ıJ J 

ııet• 1 r 
rinde kendilerine yardıJ1l c. }ıİ'ıeı•" 

· net !ara karşı beslenen mın 
tncmek imkünsızdır .. 

"Kll5ım'Bir~ai31!1ı k_._A.,,,,P....-8'tJ' 
b9J1e 

man veyaıı şif' 
tbaııeı fe" 

Doktor Ticare ıı •, 
' ı. tJsr ııı' 

ketlere ve Avu,..ıı oşte ~, 
· r Ev IJl ,rı 

-Fotograflar cYe1ıi Asın- kaJade elverış ı; · bllf\f :1~ 
B 1 h b 1 d b 1 ·ı ıa·tını da hı:.vı· Ga:t• ıO 69,}., o ava, o gı a, o eg ence can- ilik' . de 1,1(,. 

sına dayanan bu istirahat şüphe ~oktur da Borsa ya ınıo aıı P 

ki çocukların sağlıkları üzerinde çok mü- müstakil bir apartı01 
him tesirler yapacaktır .. Bu hafta için- J k ~ ~ef ı tır. .

1
,, , 

de elde edilen neticeler dikkate şayan- . 0 fef f' 
dır. . Görmek istıye l l deJ' 61· 

Medeni memleketlerde gerek yavru· gün sabah saa
0
t .. I]) bDf el' 

lara gerekse çalışan in~anlar için ae- rıma kadar • ıu ~i1'' 
nenin muayyen aylannda İııtirahat yer- d b E vere .. 
leri hazırlanmıştır .. Bütün dün:ra bu nok- sm 

8 ay n 3386 na'l 
atları. Telefon 

6 
(1~~ 

toya büyük bir ehenuniyet atfev]emek- 4 S ~ 1 - . 
tedir.. ı .•• :.;;.;..--~: 

~~...-......._------~~~~------~~------------------~------------------~------------------
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iç Hastahklan mütehassısa 

DOKTOR 

- - Uz Um j 
Yazan : Mlşel Zevako Ç. Fiat 

ll5 Esnaf bank. 12.25 16.SO 
- ss - 12 M.J taranto 14.50 15.50 

. Favsta dindnr olmaktan uzak hırçın 1 Klodin bu harnretli sözleri yalnız 132 Y ekü~ . 
h'.1' slııuı ve birer çift pervasız göze sa- dinliyor, ne evet ve ne de hayır deme- l 449340 eskı yek~n 
hıp iki rahibenin arkasından parlak ~ ğe sılahiyetl bulunmadığını biliyordu. , 449422 U. Yek On 
nlerdivenıcr1 çık:ırak bi:inci kata vasıl Favsta birnz daha sesini yükselterek Zahire 
:du. ~zun bir koridoru g~tikten son- devam etti: 406 Ç. Buğday 4.75 6.25 
.· ~enış bir sahnıılıkta Klodin dö Bo- - PaJ><l Sikstkcntin lstipdadından 122 Susam 14.50 14.75 

; illi ye ile karşılaştı. Daha evvelce bılon~ usanın~ olan yirmi üç kardi- ~uım•"ıİlll•••llll~~~---

Memleket hastanesi dahil! 
h11tahkları ıeririyat tefi ikin
ci Beyler sokağında lohiaar
lar tilti\n sahı deposu karşı
smda 65 numaralı muayene• 
hanesinde hastalarını kabule 
baılamıştır. Telefon 3956 

aVstanın geçeceğini bilen bu kadın nal onun tahtının karşısına ikinci bir TALEBE 0

~ ... ~ılaınağ~ hnzırl~ taht daha çıkannak istediler. Bu kara-
--...ıastırın rcısesl diz çokerek Favs- .. . d •. .ı o .... ~an layı selfunıa .. _ rın uz.cnn en uç sene geçu. ........... 

llçık la dı. O da ellnl, uç parmagı Romada ccdndımuı Lükres Botjiyarun v ı • ı • 
bln\..ı-~ rak kaldır. Şu esrarlı işaredant oturduğu sarayda oturuyordum.. e ı erıne 
~""411 evvel papa Sıkstkent tarafın 

F.vi : Göztepe apartmanı 

karşısında No. 1018 
Telefon : 2545 

~... 7t.ldlCI 

Kulak, Boğaz, Burun hasta· 
lıklan mDtaha ... l<ateruı Dö Mediçiye karşı kullanıl- Borjiya slilfilcsinin ~~ damarlanm- Lise ve orta mektep tale-

lntştı. dadır. Güzel ve zengındırn. Karşımda 
1 

Bu suretle takcili Sen Piyerin hulefa- birçok dalkavuklar vardı. Sarayımın I besinden riyaziye dersi bil-
sına ınahsustu. o kadar çabuk yapıl- içi birçok senyörlar, kilise prensleri ile tünlüğüne (ikmaline) kalmış 

Doktor Operator 
ln14tı ki diğer rahibeler farkına bile va· dolup boşalıyordu. talebelere tf'crübeli bir &ğ-
!'arnadılar Benim zevkim eski eserleri gözden retmen hususi ders vermek-
l<lodın °Favstanın önüne dilştU. Onu geçirmek, ecdadımın milfuiş kahra- tedir. 

ga~·cı. ın ht -ı:·-1u b' salo ·· 
t" . u eşem ve .. ....,. ır na go- manlık destanlarını okumak1ı. Or:ıda Adres : Karşıyaka Yemiş· 
u;:a. Aleksandr Sezar, Ltıkres adla'1nı ta- ci pasR sokağı numara 5 

Ue u;acı_a ~trafı gUmUşten bir kenar şıyan Uç 'Borjiyanın tarihte bırakmış •-:::::::=::=======~ tİııdç vrf ilnuş, mermer bir masa • Uze- olduğu kanlı izleri dikkat ve hayretle ..ıı ' 
c ırçalar saç maşaları §ışeler, . '-I b k 

~hır, nıerlı~er, kozmatikter, vcl- tetkik ederdim. Adeta kenldundSezae Alek- C asta a ICJ 
-SU Yalnız kadın değil erkeklerin de sandnn bUyUk ruhunu, oğ u rın 
ktılla.ndıkları birçok tuvalet malzeme:. o ntcşin fatihin şidd:?tlni, Ltikresin kal • • 

Sami Kulatçı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
deli 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
il "ardı. Saraya mensup bir madamın bini mevcut buluyordum. • 
"~·a zengin bir fahişenin tuvalet oda- Bu üç vasıf bende foplanm~tı. Bina
~dn bulunabilecek herşey mevcuttu. enalcyh tekmil Hıristiyan alemini tıp
te ~ masanın ortasında altından Haz- kı Aleksandrın huzurunda olduğu gi

' tı lsanın bir heykeli ve onun karşı· ı bi karşımdn yerlere eğilmiş görmek is
d llıda da minndan bir salip bulunuyor- terdim. BU tün knduın tapan zampa
/\. u. l<'avsta geniş bir kol tuğ-d kuruldu. r ralar nasıl Lükrcsin kudret ve güzel
J..~ağının altına yastıklar sürüldü. Bu ın önünde bo unlarını eğmişlerse be-

ıstenıyor 
Ameliyatbımede hizmet 

edebilecek pratik görmüş 

bir hasta bakıcı isteniyor. 
Iıteklilcrin Gazi bulvarında 'A. 

2 

·~ DIŞ TABiBi 

~ınetU kadın bütün ciddiyetini top- g Y 
layaralt 'VLdin rd . nim de önümde öyle eğilmelerini is· 

~uo e so u. terdim. 

SACLIK EVİNDE Operatör 
Dr. Bay Mitat Barana mü
racaatları. Telefon 4070 

- Rndın .. Şu çingene karısı h!ilA bu-
tılda nu? Evet; Fnrnezc rastladığım zaman •-.:ı ___ llii!l:Z•••••••• 
it - Evet madnm.. Emriniz üzerine hep bu hayallerle vakit geçiriyordum. 

1 .. 3 1294 

elldisini nezaret nltında bulunduruyo- FarnezL llk defa ona htıkinı olmuş 
::· Lakin bu kadın delidir. Zatı ak- onu avucwn içine almıştım.. Halbuki 

t' eri görmek arzu buyururlar mı? ilk defa beni terkeden de yine o oldu .. 
l'n akvsta birknç dakika elini başına ko- _ Ne madam!.. Kardinal Famez! . -.ra d" Und· v 

\'a uş il ve sonra ağır ngır ce- Fnvsta bu suale C"vap vermeden sö-~ Verd"• ~ 1
• .. d tti' - Rloclin . v zune evnm e : 

ÇEŞME 
llıcalarıncla 

iki kat ve tek katlı evler, 

ll•· hınız evvel kullandıgı- B ' F Jdi b · 
b 

04 hitabınızın kullanılacağı zaman he- - ır gece arnez ge , cnı s:u-a-

Uz gelınedl. Bunu hntırınızdan çıka- yımda buldu. Benim hayallerimi öğ- I bay Hüsameddine müracaat-
l'ıııız. rendi .. Hakkımdaki büyük takdir his· lan. 1-15 (1302) 

l{J
0
din Dö Bovilliye mırıldanarak: lcrinl ifade etti. O akşam onun arka- ,mmno::ı~mmsıml'Jm:ccm!:la:ıılj 

banyo sulariyle birlikte satı· 

hkhr. Taliplerin ılıcalarda 

limB 1 
Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağusto!ltan iti· 
baren hastalarını kabule baı
hyacaktır. 

Birinci Beyler Numan :ıa

de sokak No. 4 
Telefon: 3453 1-15 

DIŞ TABiBi 

1 
füinci Beyler sokağı nu· 

• 

; Oh .. Affodini.z, dedi. sına takılarak Romadan çıktım. Vuna 
avsıa biraz daha susarak ilAve etti: dö Piycndeki eski bir mezardıın Katn

'ti~ B:nirn babalığnn, acı bir istihza.. konplarn indik.. Orada ruhani clbise
daltı uç kardinal Ronuıda yer altın- lerinl gi)•miş yinni üçleri gördi.im_ 

mara 65 
lzmir ikinci icra memurlu- Telefon: 3055 1 

ğundan : 937 .. 9492 ~!::;;;~~:;~;;:;;:; 

S;L._ llıeutrlıkta gizlice toplanmış papa ı . v. • • 

..-.akent ale hi U d 1 ğ kn Fnmcz: <:Dildigınız işte budur. Sı-
1\r Veıın 'ışl Yd' ne mH calb kie .. e ~çmadi a ka-

1 

zi kurtıırncak da budur.> dedi. · 
ı-,,_ er ı. a u şım o -
h''Ultı tatb'ıkm' e t _.:ı d"kl · · O zaman yirmi üçler etrafımı sar-i ı_ ce&ıre L-ueme ı - erı gı-
ı .• ı'\Otkudnn tir t' titr' 1 K duru-. Teklifleri gözUmU korkutmadı. ~ ır ıyor ar. aıan· 

h~ :Verde verilen 0 karar, benim papa- Söylediklerini kabul ettim.. Sözlerimi 

trı ~ karanı~k alemde hilküm .sür- ı derin bir stil ut içinde. d~~ed.:ler. Sus-
lı11 • icap ettirmez mi? Halbuki ru- tuğum znmnn hepsi dız çoktuler. !ta
dı ~ §llndi aydınlık istiyor. Ah Klo-

1
1 atle hepsi elimi öptU. Bunlardan bi-

li. Günt" · di t~ 
' Uin ~ nrunış tutuşmuş.. Siz ka- rl parmağıma şu halka)'! geçır · ~e 
le b· ız .. Rem kelimenin 1nm mfuınsiy- başladım. Pek az zaman içinde Roma-

l'ıtıı~ :~ın.sınız.. ~i~ bütü n kusurla- yı altüst ettim. Şimdi buradaki pes

ÇoJt ~en cınc:ahnız nrasında en koposlaNn hemen h epsi bana itaata 
tud.sl ~dığun bir kadınsınız. Siz bann hazır idiler. Fransnyı da altüst ettim. 
bı.ıki Ir sıfat izafe ediyorsunuz. Hnl- . klif 
tıi ben kendime bakınca tnbiatin be- Çünkü krnll~rı Farnezin ılk tc · 1?c 
... :VQnlı"lıkln k d tt v d" ... omu7Jarını silkmekle mukabele ctmış. 
••erl!ı,. -s n ın yara ıgıru uşu- . . v rd 
lıııda korkuyor, ve bu düşUncüler al- lL Ben de kralı Paı '.5~e~ k~gdu um. 
ltu~0 kadınlık sıfatlar.ı,mı görerek Ur- O makama b~ka hırını seçtun. 

ıt1~.rn. Klodin korka kor1m söze karıştı: 
di:.>e ~n Favstaya yaklaştı. Onu şim- - Zannederim ki bütiln vekayi ve 
~ratrn dar hiç bu kadar heyecanlı ve hadisat arzunuza uygun olarak ecre
~ k ih~Ö.rınemişti. Onun iki güzel yan ediyor. 
~ıl\ ~l 1~1n üzerine basıyordu. Favs- _ lştc beni şaşırtan da buyn! .. Bil-

......_ erınden tutarak öptü· d 't-
iıı~. ~h güzel . : · . tün ynz.iyetler her şeyin yolun a gı 
, "'tttıın k . ve nsil prensesun, dedı, üğini gösterdiği halde, hattn umduğu-~"~ -albınc sevgi ve saygı nkıtan 
o b esı 1)0, .... n eğ - b _.:ı ' muzda,n daha ileri gittiği, tasavvuratı· 

oıı.llzeı .. ... " megc mec ur L-uen · ~· 
b~ gozıerinfzin derinliklerinde kal- mız daha çabuk tahakkuk cyledıgı 
l'ııl'\ı <ı elcın VC!l'en meçhul bir acı oku- halde ortada bazı şeyler var ki d~ün· 
~ o~ ~~ı ıstırap içinde görmekten celerimi tamaıniyle meydana koymağa 
~ııv~gı tercih ederim. engel oluyor. Kuvvetimi kırıyor. Gizli 

~"§ı kal'b IGodini nynğa kaJdırdı. Ona içtimada knrdiruıllar şimdi korku için-
~".... inde beslcd·-· 'd b ı.._ 

.:_\!k dedi ki: ıgı sevgı en a~ de ~triyor. HattA Fnrncz bil~ beni terk 
titıı_ lleniın h ctm~ bulunuyor. 

"<. 1\... ru umu anlayan yalnız siz- B ·ı J" 
~ vyl . - ı me ı -

tab kac ısc dinleyiniz... Ben yük-
~tıdıııı ~ 1nr<L:ı. hüküm sürmekten ltJ .. 
~l.ı'- ~in t.._tıg·ı kndı ... _, • . 

'41.,ı.> la -~ nın souerını can 
dinl.ıyordu. 

l'A. - 28 -
. ~a\>sta VSTANIN KALBi 
~b· kena· k 1 aıılat 1 endine konuşuyormuş 

' " 
1.>·ordu· 

tı "C<ıb . 
" hır h<ı a Janın ruhani hUkUmdarlı-
t.~; 8.,n ~Uldcn nıi ibaretti? Bir kadı-
.·"<t d ıycrm •-h km lıı: e en bir w.ı tınn çı asını ya-
' ıı<ıs , J, d kanun vnr mı? Acaba 
~ r "' ınl~-
~~ lllu? J -mı duasını kabul etmi-
l'~ haıdo ~~ ruhani h.Ukümdarlık yap-

"'ııtı., 'J{'n ne .. 
\o11r,. • .. Ja ıçın o mcvkie çıkmı-.... ,,.ı_ n dini l"L-

J "'"' oİiuı . ıs UuatJ ynpan ve mu-
l \ıı~k 'Fbır kadın değil mi? 

t~l'a:ı hır ~sa krallığını felaketten 
~ 11 hır kad dın de~il midir? Benim 

d ll'ıt' 111 
bu büyUk rnevkii birden 

ı mi? 

KJNAKQL Es;;n~e 
ııtmahlnra, işUbasızlara, za
yıflara, kuvvet izlere iıtiba, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
lnkabaz h yatın dOımesidir 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapalrı 
siz de ku!Jaaınız. 

Kabili taksim olmamasından Paris fakü tcsinden diplomalı 
dolayı paraya çevrilmesine ka- Diş tablplerl 
rar verilen bakır tepsi yemek Memleket !rastancsi dış fahibi 

tabağı tencere çinko koıtuk Muza f ter Erogw ul 
sandalye yatak yorgan yastık 
saat ve sair eşynnın birinci :r.. l'E 

t.rması 16 - 1 - 931 cuma gü· Kemal Çetindağ 
nü saat 18 de kıymetini bul- Hastalarını her gün sabah 
madı~ı takdirde ikinci artırma 

saat dokuzdan başhyarak 
20 - 7 - 937 sah günü ayni sa· B 1 N d 5 21 

ey er - u~an z:a e • atte Bornovada çarşıda satıla· 
numaralı muayenehanelerinde cağından taliplerin mahallinde kabul ederler. 

memuruna müracaatları ilan Telefon : 3921 
olunur. (1298) 

Salih:i Kurşunlu anyoları 

Şifa hassalara muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

li • 
MEŞHUR 

U 1 caları 
Faallyettedlr 

H~r tUrlD istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlfi ihtiyaç ve konfor vard1r. Banyolarcla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo deiresinin hususi otomo• 
bili Salıbli istasyonunda emre Amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak lizere insan b ıına otelde kar· 
yola 100-75 diğer .kısımlarda srene inıan başına yataksız 
1 inci 50. ikinci 40, Oçllncll 30 kuruıtur. 

Mlistcciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCJ 

Otel S S ........ 
Tilkilikte Telefon 3206 

Yen· temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize harıı levkaltide latif man· 

:uıralı cok temi: ve emniyetli ye gime oteldir. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins toptan ve peralıende uretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadtr. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sok k numara 12 
F. PERPINY AN 

5 GUK·5DCUKLUK·EKDHONİ 
• • - DEME,\TİR 

KEl.VİNATOR iki defı:ı daha az irl!tdiii _ 

halde •1nı rand8man1 cldc edilen ye an - soğ •k hava dolaplan 

18 Ay V cresiye Sabş 

SAHiBiNiN SES 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : MPbmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsov 

rr h k •• •d ' l aşra a ına mu] e .... 
Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 

tekmil asri konforu havi 
o 

9 Ey ül Beyne mile uarı 

müna ebetile şimdiden yaptığı büyük değişikliklerle 
1 temmuz 937 tarihinden itibaren aça1mışbr. 

Fiatler çok mutedil, servis gayet mükemmeldir. Aylık 
kolacnk misafirlere ayrıca tenzilat yapıhr. Otelimize bir de
fa misafir olanlar bu hakikatleri tasdik ederler. 

Müdir;yet 

• 
nonı 

Şirketin Merkez ve FabrikaRt : b:mirde Halkapınardadı ... 
Yerll Pamufiundan t, Tayyare, Köpekba , 

DeDlrm n, GeyU< ve L ylak m rkalormı bavi her.ce.vi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avıupanın ayoı tıp 
mensucatın• faiktir. 

Telefon o. 
adresi : 1 r'.\ yrak 

l\ll(H 1\ !':% 1 IH.H 1.1 ~ 
Almanyada fi[j Şubı1sı Mel'cmiar 

~t•ı rııuyıı v~ ılırıyaı ıık<;t<..ıı 

]()f>,000,000 fün• lı.&UUll k 

'l'iirkıyP.tlc ~uhel"rı: IS'IA.:\Bl'L ""o IZ~lfH 
1\Jı~ırılR l'nlıeJerı: l{ı\lilHE ve l."l<E1'DEHl\.'IC • 

Her Hirlü hnnkll muaıoolr.trıı ıfa \"6 knlıul eder 
c ALMA~\7 Al>A f'f\yahar, ıknmer, talı il ve aite içlıı 

.-bvPn terAlfl~ HEOTSTltHl\t A Hl\ nııJır • (l)-b 
• .. . ... t . • . ~ ~ ı .. . . 

1 ı. . 



• 

Sahife 8 z_ • 
Emlak ve Eytam Bankasından: IZMIR BELEDtYF.StNDEN ı 

Gaziler caddesinde Tabir so· J 
kağınd 4 ve 6 sayıla dükkan 1 
ve hmn enkazı müteahhide C.N. Yeri No.ıu Ney'i Depozitosu 
it olmak üzere yıkılması işi 

20 • 7 • 937 ısah günü saat on 
altıda çık artırma iJe ihale 
edilecektir. Keşif bedeli iki 
yllz elli dokuz lira on iki ku
ruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisli· 
ğe, iştirak için de yirmi iki 
buçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3--7--10--14 (2220) 12~3 
1 - Ahmed ağa maballesm-

de Anafartalar caddesinde Pi
yaloğlu ha11ı önünde belediyeye 
aid 172 - 1 ayılı mahallin sa· 
hşı baş kAtiplikteki şartname 
veçhile 20 - 7 - 937 Sah günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Mubammen 
bedeli dört yüz liradır. lştirak 
için otuz lir lık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve aatte encümene ge
linir. 

2 - Beher metre murabbaı 
elli kurustan yüz altı Jira yet
miş beŞ kuruş muhammen be-
delle 95 sayıh adanın iki yüz 
on Uç buçuk metre murabba
ınd ki 104, 105 sayıla arsaları
nın sabşı ba kitipliktcki şart
name veçhile 20 - 7 - 937 Sah 
giinü saat on altıda açık a~tır
ma ile ihale edilecektir. lştıralc 
için sekiz lirahk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve 11&atte encümene ge
linir. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan üç yüz elli 
dört Jira bedeli muhanımenle 
87 sayılı adanın 236 metre 
mur bbmndaki 15 sayılı arsa
sının ve beher metre murabbaı 
yllz kuruştan yllz yirmi lira 
bedeli muhammenle 87 adanın 
yüz yirmi metre murabbaındak·i 
on altı sayıla arsasının satışı 
başkaliplikteki şartnameleri 
veçhile 20 .. 7 - 937 Sah günü 
saat on alhda açık arhrma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz beş buçuk liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encüme· 
ne gelinir. 

4 - Senelik kirası otuz alta 
lira bedeli muham:nenli Turan -

PEŞ 1 N 
170 Kokaryalı Nur:bey çıkmazı .. 

Eski Yeni 
16 taj Ev 

170-1 " ,, ikinci Şeref sokak 16-9 " " 
218 Cedit mahallesi Bülbül ıok 6 6 " 
226·3 Selimiye mah. Tramvay cadde i 138/1 9 
227 Akdeniz mab. R4'şitpaşa ve Güçlil S. 75 

176 " 
6,6/1 ·2,t iki mağaza 

1 
3 
4 
5 
7 
9 

11 
16 

17 

18 

20 

24 

25 
36 
39 
40 
41 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
63 
72-1 
79 
82 
85 

86 

89 
92 
95 

96 
102 

103 

F AIZLI T AKS iTLE 
Gaıiler mab. Kemer sokak 
Kiiçük Tuhafiyeciler çarşısı ada 13 

" " " " 
ikinci Sü!eymaniye mab. ·Hakkı bey S. 
Küçük Tuhafiyeciler çarşısı ada 13 
ikinci Süfeymaniye Ruhi baba S. 
Küçük Tuhafiyeciler çarşısı 
Memduhiye mah. Kireçli kaya sokak 
ada 1553 parsel 17 
Memduhiye mah. Kireçli kaya solrnk 
ada 1553 puset 18 
Memcluhiye mah. Kireçli kaya sokak 
ada 1553 parsel 19 

37-4,5 45-45-1 Ev ve mağaza 
46 DükkAo 
45 " 
46 laj Ev 

Bila No. Dükkan 
2,4 3,5 taj 1.3,5 Ev 

6 " 44 Mağaza 
,, 6 Ev 

" 8 " 

" 10 " 
Hasanhoca mah. Küçük Tuhafiyf'ciler arşısı 
ada 987 parsel '29 

" 20 Dük kin 

ikinci Süleymaniye m. Kamilpasa sokak 
eda 155 parsel 5 

" 138 Ev 

]kinci Sülevmaniye m. Ne7.aket sokak 412,2,2/1 " " 
Büvük Tuhafiyeciler ada 985 panel 4 " 21 Dükkfin 
RPşadiye mah. Tramvav caddesi 987 Ev 
Üçüncü Karata, Halil Rifatpaşa ca<l. 233,235 " 
ikinci Süleymaniye Hüseyinefendi S. 12 " 
Barık pazarı Mahmudiye caddesi ada 8 105 Mağa:ıa 
Ralık pazarı Mahmudiye caddesi sefa 986 parsel 10 67 Dnkkia 
Balıkpazarı Mahmudiye cadde~i ada 986 parsel 11 6R " 
Hamidiye mab. Tire kapısı sokak 40,42 Ev 
Esrefoeşa caddesi Neıaket sokak. Taj 'l. 723.7?.5 Ev ve dükkan 
ada 21 parsel 7 727,729,731 
Eşrefpasa cadde~inde NeıaketS. ada 21 parsel 8 4 taj " 
l'v'ahmudiye mahallesi 61 Dükkan 
Ahmetağa mah.Yemiş çarşısı ad:ı 223 parsel 5 25,24-23,24 mağaza 
Kestelli mah. Başdurak S. ada 192 parsel 31 Taj 10 Ev 
Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 

,, .. eski Balık pa:z:arı " 
Adeniz m. Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 4,4/1 Es. " 
ada 982 parsel 2 
Ahmet aS?a mah. Yemiş c;arşrnı 
ada 233 parsel 2 
Kadiriye mah. Aşureci sokak. 
Dördüncü Sultaniye m.Hncı Mevlüt S. 
Hasanboca m. Büyük Tuhafiyeciler çarŞ1SI 
eda 980 parsel 11 
Reşadiye Tramay caddesi 
Akdeniz m. Büyük Tuhafiyeciler çarş1sı 
ada 983 parsel 9. 
Adeniz m. Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 
ada 980 parsel 14 
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240 
Menemen caddesi üzerindeki 
benzin satış yerinin bir senelik 
kirası başkatip!ikteki şartname 
veçhile 20 - 7 - 937 Safı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

Mevkii ve numaraları yultarıda yaıılı emlakin bedelleri peşin veya faizli dört taksitle 6denmek 

üzere taksitle satışları 16-7-937 Cuma günü saat onda yapılmak kaydiyle artırmaya konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazıla depozito akçesini Veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve 

yanlarında birer fo~ograf S!'etirmeleri ilan olunur. 2146 

Hava okulu komutanlığ~ndan: 
Hava okulları talimatının 86 mcı maddesinde yazılı şartları haiz 

istekliier: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcmdan Ağusto~ 

sonuna kadar okula başvururlar. Okulun bulunduğu yeria.: dışın· 
da bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gön
derirler ve alacakla11 karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girıne şartları şun
lardır: 

A - Türk olacak. 
B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf,. tahsilini bitirmiş en 

az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. 

C S hh.. . t' , kta ve uçuş işlerinde kullanılmağa - ı ı vazıye ı uçucu.u 
elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam o!an bir hastanede 
sıhhat heyeti raporu o!mak. Boy 1,65 ten aşağı olmıyacaktır. 

Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 

göndermrler. Tam teşldlitlı sıhhi heyet bulunan y~rlerd~. o yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gonderıhrl~r. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve .hiç bir. ıurett~ ~uç!~ ve 
mahküm olmadığına dair bulunduğu yerm Emnıyet mudurlugün· 
den veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe aJınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkın· 
daki 2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mek
tebi bitirdikleriı,de 12 yıl müddetle bava gedikli erbaş olarak 
vazife göreceklerini taahhüd etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak 

miktardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha 

iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir: Hava mektepleri okuyucu· 
ları askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap 
ve diğer ders için Uizım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaf· 
fakıyet:e bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, maki· 
nisit, telsiz, fotografçı, atış ve 'bombardımancıhğa ayrılırlar. '

14056,, 
14--18~23~27 2331 (1297) 

Veteriner direktörlüğünden: 
Vilayet aygarlarının 937 yılı arpa, yulaf ve ot ihtiyaçlarının 

ihalesi on gün uzatılmıştır. ihale tarihi 22 Temmuz 937 Per-
şenıbe ırünüdür. 2353 i1301) 

TURAN Fabrikaları mamu'Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş 'l&bunu ve kremi ile gllıellik krem
lerini kullanfnız. Her yerde· atılmnkta'dır. Yalnız toptan ıa
tıılar için lr.mirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen-
telik Net'i Akyazılı ve J. C. Hemılye milracaat ediniı. 

Posta Kut. ••• Telefon e•se 
' 

-

Bir Gripin a:madan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaıe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

yormaz. 

...... _ J 
~<°. 5 cl~kao 5 onra .... 

Aldıktan beş dakika ıoD!! ........................ ·-·-......-··-··-·__. .... 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelln mü5tecirİ 
TOrkiyenin en eski oteJcUıi 
BAY OMER LUTFIDIR 

••••••••••••••• 
Kırk iki senelik tecrübeli ida

resilc bütün Eğe balkın ke.ıı· 
diafni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahab bu· 
lorlar. 

Birçok husuıfyetlertnc iJAveteıı 
fia Ua r m6thi ucuzdur. 

Tabiatın Şifa Membaları 
Seferibisarın senelerdenberi herkes tarafından taoınııııf 

etrafmıo yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette akaO 
berrak sularile şöhret alan ( Karakoç ) ılıcaları on haıiraıı· 

dan itibaren açılmışhr. Müımin romatizma ve kum bast~· 
lıklarına şifası tecrübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek jıtı· 
yenler Birinci Kordonda e ki ( Ford garajında ) Seferihisar 
otobüslerine müıacaat etsinler. Telefon 2361 .. 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESi 


