
,.'"""------Yltını Yedinci y~ 
...........,No. 7318 

Çarıamba 

...____29 
Eyıuı 931 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Cumhur 

Filistinde yeni kargaşalıklar 

Arablar, dün Kudüs polis 
müdürünü öldürdüler 

Kudils, 28 (Radyo) - Filistin· 
de yeni kargaoalıklar baolamıotır. 

Bugün, bir polis ile lngiliz olan 
Kudüı polis müdürü öldürül· 
müatür. 

Z11bıta, yü% yirmi ki~i tevkif 
etmiotir. Mahalli bükiimd. bu hli· 1

1 disderden dolayı Kudiiıı halkına 

ayrıca yirmi bin lngıliz lirası nak· 
dl c·eza tertib cylemietir. 

Filistioin bazı kasabalarına 

aaker göoderilmiatir. Son gelen lm· 
berlere göre tevkif olunanlar ara · 
eıoda içtimai vaziyetleri yükıı~k 

bir çok kimseler vardıl'. 
Kudüs. 28 [Itadyo) - Fili11lİ· 

nin her tarafında yeni hAdiselt>r 
baogöetermiotir. Arablar, ~ete ha· 
linde mahalli hükumet zabııaeıua 

tecavüz etmektedir. 
Alikadarlar, daha vahim hadi· 

eelerin suhurundan endit• edi· 
7orlar. /(aaüste ıon zamanluaa gapılan nilmagiıleraen biri 

Zelzele 
Dün gece saat 23,30 da şeh

rimizde zelzele olmuştur 

Bir Japon tayyarecisi 
Şanghay, 28 (Radyo] - 25 

japon tayyaresi, ta"are kumandanı 
Kayatın idaresi altında Şanghay 

hava istasyonu ile tersanesini yak
mışlardır. Bo bombardımanda bir 
çok kimaelerio maktul düotüğü 

ve yaralananların da fazlaca olduğu 
eöyleniyor. 

Kantona da elli japon tayya· 
reıi uçmoı ve Okatili iıtihkima· 

tını bombardıman etmiotir. 
Tokyo, 28 (Radyo] - japon 

kabhıeU. bugiln öğleden sonra 
toplanmıe ve uzun müzakerelerde 
bulunmuıtur. 

mitralyöz kullanırken 
Kabine içtimaından çıkarken 

beyanatta bulunan Harbiye Nazırı 
Suyama, japon orduıonon, Çinin 
herrarafında muzafferen ilerle· 
Iemekte olduğunu söylemiatir. 

Şanghay, 28 (Radyo) - japon 
donanma11nın, batırdılt balıkçı 

gemilerinin çoğu, lngilia bandıra• 
BJnı bamildi. Bu eebeble İııgilte
renin, japooyaya bir nota vererek 
hadiseyi protesto edeceği ıöyle· 

niyor. 
Şangbay, 28 [Fadyo} - japon 

ordulan, Çin konetleriDi mHki· 

- Sonu 6 ıncı sahifede 

Almanya.ita/ya 

B. Mussolini, dün Alman
ca bir söylev verdi -------

Bolşeviklik, İtalya ile Almanyanın müş-
terek bir düşmanıdır. Yarınki Avrupa 

mutlaka faşist olacaktır! 1 

Bay Hitlerle • Mussolininin Verıedikte alınmış resimleri 
Lon,lra, 28 (A.A.) - Gazete· 

lcr, l\lusE-olioiyn Berlinıle yapılan 

kal.ulıi 'H' Fiihrrr ve Dnçe arasın· 

tla teati e lil •n nutukları ehemmi· 
yctle mevzubnhs eylemekte ve bil· 
ha sa f?Ö•tcrilen k::ıhulün fcvkalli· 

Jdiğioi lebarü1. ettirmektedir. 

Time& diyor lı.i: 

"Berliolilcr .Muesoliniyi o ka· 
dıır enmiıni Jıir dostluk tezahürü 
Hr olkı~laıııışlnr ve karşılamı~lar 

dır ki, Dııçe, Berlin-Roma mibve· 
rinin bütün Almau milleti tarafın· 
dan tasvib edilmekte olduğuna 

muhakkak ı;urelle kani olmuştur. 

Berlinin mulıtf"şeın tezyinatı yaluız 
tezyinattan daha büyü.k, bir mana 
ifade etmekte idi. 

Bitler-Munolini görüımelerino 

gelince, il.i dedet adamının bütün 
işlf'rcle mutabık bulunduğu bini 
gittikçe dab ı ziyade fazlalaı· 

maktadır.,, 

Oaily Telgraf diyor ki: 
"hatyan bü1'.umet reisini 500 

bin Bcrlinli diin heyecanla alkıt
lamıştır.,. 

Morning Post diyor l..i: 

"Bayrakları, ılooaomuı, çiçek· 
leri ve zengin leZ) inalı ile Berlin 
Münihi o kadar geçmietir ki, Ta· 
rihte ilk defa olarak bir yabancı 
devlet adamıoa muhteşem olmaeı 

istenen bir ka"-l hazırlamak için 
nıoılern bir Avrupa bilkumet mer• 
kezinin hayatı durdurulmuştur.,, 

Berlio, 28 (A.A.) - D. N. B. 

- Sona 6 ıncı sahifede -



!Jilt-Q 
Çocukların istikbali 

Ailelerimizdfl bili \"e hali, çocuklann i tikbaline dair, iptidai fC• 

kilde fal atmuk, yahod onu kendi arzularına doğru imale ve scvketmek 
gibi, artık: bugün hiçbir kıymeti .-e hiçbir mana ı olmıyan bir an'ane· 
ıı.i. 'nam eylediğini görilyoruı. 

ınanalım ki, "noaib., diye birıey yoktur. Jnamılım ki kıaıwuı:ı ken· 
ili hruiae buakıreak: daYalcuya varm :.ı. Bu knnaatler, dOnkü cemiyet için· 
di. Daak.Q kııı, ıörgftıGılaga, cehaleti, iptidai :.ıevkleri ve kanaatleri 
itibarile, bolki kcrıdi,inc verilen @erbcıtiyi, davulcuya varınak gibi fena 
bir ıckildc knlJanıabilirdi. Bugünün iyi yetişmi§, iyi terbiye görmüş kı· 
naa, kendi bıtyatıoıo mesuliyct ve akıbetlerini rahat rahat ytı.kli· 

nbilireiniz. 
Keza, çocugumuJun i11tik.bali, onun daha k.UçClk yaıta bulunduğu 

ıırala:-da: 

- Çocuğum tOccar olsun, 
- Çocuğum memur olacak, 
- Çocuğum doktor yetişecek, 
Veaair• eeklinJe yapacağımız b:r nevi niyet falcılığı Ye temenni 

gayretleri ile de biç d<.>ğişmcz. Yaktile bir zengin ndam, çocuğunun ne 
olacağını ara~tırmnk. istemiş. Ve gene hor sınıf. her nıe leğe aid muhte· 
lif şeyler koymu§. Meselii eczacı mı olank diye ilıtç şişeleri, bangl'r mi 
olacak diye yığuı yıj~m paralar, ve fırıncı mı olacak diye ekmekler ve 
ilb ..• koymuş. Çocuk, elini bir yoğurt kıhe!ine uzatıp kileyi kapmış ve 
baıından aşağıya geçirmiş. Babası ı;ülmü~; 

- Benim oğlum -demio· şehremini olacak! 
Bu hikayede cina11 ve kinaye vardır şfıphesir... f'nkaı a111l mesele, 

çocukların istikbali hakkındaki bu falcılıklar vesairedir. 
Çocuklarımızın istikbali ve onların tutabilecekleri iş üç şeye bağlıdır. 
Birincisi kendi kabiliyet, liyakat \'e istidadlım, ikinciı;i ebeveyinleri· 

nin ona ı;öıtercbilccekleri alakanın şekil ve dercce11i, üçüncü ii cemiyetin 
çocuğa bütan yetİ§me aahalarında verebileceği kıymet ve haklı mevki. .. 

1ıte normal olarak bir çocuğun istikbali bu yollarda yiirür .. Geri 
ıarafı, lifdır. 

Deniz ,. şkıl 
Henüz on beş yaşlarında 

bulunan bir lngiliz kızı, Ma· 
delen Luiza Vithol denize en 
ziyade meclub olan bir in· 
sanmış. Bu kızcağız, elinden 
gelse denizden çıkmak iste· 
mezmiş. Çok küçük yaşında 
deniz kenarında yarı beline 
kadar sular içinde oynarmış. 

Çok çabuk yüzme öğrenmiş, 

birinci derecede yüzücü ve 
mükemmel bir kayıkçı olmuş. 
Fakat geçenlerde bir kayıkla 
denizde dolaşırken kazaya 
uğramış, kayık batmış Luiza
nın cesedi ancak üç gün son· 
ra bulunmuştur. 

Luizanırı denize karşı sev· 
gisine hiirmet olma~ üzere 
cenaze merasimi deniz üze· 
rinde sandallarla yapılmış ve 
cesedi de ayağına büyiik bir 
demir parçası bağlanarak de
nizin dibine bırakılmıştır. 

Bin köpek köyU 
Hindistanda Muradabad 

şehri civarında bir köy var· 
dır. Bu köyün sakinleri ancak 
dört kişiden ibarettir. Fakat 
ayni zamanda burada hm dane 
besili köpek vardır. 

Bu köy ve köpeklerin tari· 
hini yazalım: 

Bundan on sene kadar evel 
Vikendal Balset adlı bir in· 
gilizin zevcesi burada ve kok· 
muş et yüzünden ölmüştür. 

alset bu andan itibaren et 
Y"mcmeğe başlamış ve onun 
fayJalı birşey olmadığını gös· 
termek için de bu bin köpek 
köyünü tesis etmiştir. Bu kö
peklere undan başka yiyecek 
verilmemektedir. Fakat kö· 
pekler et yiyenlerden çok da· 
ha besili ve kuvvetlidirler. 

BUyUk Goldvinl 
Malum ya, Holivudun en 

büyük sinema ve filim mües
sesesinin sahibi Samuel Gold· 
vindir. Bu adam bu sıralarda 
sinemacılığa teşebbüsünün yir
mi beşinci senesini tesid ede· 
cektir. Alva Conson adlı 
•otlakçı olduğuna şüphe ol· 

Saime Sadi 

mıyan· bir muharrir Goldvinin 
hayatını yazmış ve bunu "Bü
yük Goldvin,, adı altında neş

retmiştir. 

Bu kitabda malumatın en 
garib noktası şudur: Goldvin 
müessesesinde çalısan Greta 
Garbo senede 66,500 sterlin, 
Klark Gabi 53,000 sterlin 
kazandığı halde. bunların pat
ronu makamında bulunan 
"Büyük Goldvin,, senede sa· 
dece 36,400 sterlin kazan· 
makta imişi 

Kangurunun marifeti 
Merkezi Afıikada Nayrobi 

zencileri, civar büyük orman· 
da öldürülmüş bir kanguru 
bulmuşlardır. Fakat az ötede 
de bir arslan ölüsü bulun· 
muştur. 

Yapılan tahkikatta, bu ars
lanın kan~uru ile yaptığı mü
cadelede öldüğü ve kanguru· 
nun da aldığı pençe yaraları 
ile sonradan öldü~ü anlaşıl· 
mıştır. 

Bayronun hafidi 
Geçenlerde Leon T olistoyun 

hafidinin hırsızlıktan tevkif 
edildiğini yazmıştık. Şimdi de 
İngiliz şairi Bayronun hafidi
nin Pragda garsonluk yaptı
ğını haber veriyoruz. 

Malüın olduğu üzere Bay
ron, Yunan ihtilalinde Morada 
bulunmuş ve bazı kadınlarla 
bir iki sevda macerası geçir· 
miştir. Pragdaki garson, bu 
maceralardan doğan bir kızın 
oğlu ımiş. 

Yarışların neticeleri 
Son üç haf ta içinde yapı· 

lan Sonbahar atyarışlarının ne· 
ticeleri hakkında Baytar mü· 
dürlüğünce bir rapor hazır
lanmaktadır. Bu rapor, Yarış 
ve Islah Encümeni reisliğine 
ve Ziraat Vekaletine gönderi· 
lecektir. 

Zingal 
Dahile sevkedılecek'Ü7.Üm 

ve incir kutuları 16 kuruşa 
satılmaktadır. 

T elefo : 3482 ................... 
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Narlıdere 
köyünde 
Dört kişi zehirlendi 

fzmir civarında Narlıdere 
köyünde orta mahallede otu· 
ran B. Ramazan ve dört nü· 
fostan mürekkep aitesi efradı 
akşam yemeğini yedikten son· 
ra feryada başlamışlardır. Mi
delerinde müdhiş sancılar 
hisseden dört kişilik aile, der· 
hal memleket hastanesine 
nakledilerek tedavi altına 
alınm.ışlardır. Yedikleri yemek· 
ten zehirlendikleri anlaşıl· 
mıştır. Alınan tedbirle hayat· 
farı kurtarılmıştır. 

Lise ve 
ortamektepler 
Cuma günU açıhyor 

Üç aylık tatil devresinden 
sonra lise ve ortamektepler 
Cuma güna açılacak ve yeni 
sene derslerine başlanacaktır. 

Bu yıl ilk ve ortamektepler· 
den mezun olanlar, alınan ted 
birler neticesinde mektepsiz 
kalmamışlar ye kayıd muame· 
lelerini yaptırmışlardır. 

Lise ve ortaokullarda Cuma 
ve Cumartesi günleri ders oku-
tulmıyacak, talebenin sınıflara 
yerleştirilmesi işlerile meşgul 

olunacaktır. Pazartesi günün· 
den itiberen tedrisata başla· 
nacaktır. 

Birkaç gün evel sıcakların 
artması üzerine bir hafta tatil 
edilen ilkmektepler de Cuma 
gü.ııü açılacaktır. 

Ziraat mektebinde 
Bu sene Ziraat mektebine 

de fazla müracaat olmuştur. 

Mektebin leyli meccani kadro
sosunda kırk talebelik yer bu
lunduğu halde kabul şeraitini 
haiz yüzden fazla talebe mü-
racaat etmiş, açılan imtihan 
neticesinde bunlardan ancak 
kırkı alınabilmiştir. Ziraat 
mektebinde de 1 Teşrinievelden 
itibaren derslere başlanacaktr. 

Evkaf hali inşaatı bitti 

Modern binalar 
şehri güzelleştiriyor ·------

Palamut 
Kontrol 

• • 
nızamnamesı 

Palamut kontrol nizamn•· 
mesi, lktısad Vekaletince ~i· 
liyete tcblit edilmiş ve l.ktı· 
sad Vekileti kontrolörlüf#Pe 
de bu huıuıta bir emir rel· 
nıişti~ ' 

Yeniden bazı binalar yapılacak, 
Evkafa gelir temin edilecek 

Nizamnamenin tatbikinde 
müşkülata tesadüf edilmeıİJJC: 

meydan bırakılmaması içio, 
palamutçular dün ö~ledeP 

sonra Ticaret Odasında bir 
toplantı yapmışlar ve bu bu· 

Şehrimizde Evkaf idaresi 
tarafından yapılan muhtelif 
inşaatı tetkik eden Evkaf 
umum müdürü Bay Sabri 
Aydına gitmiştir. Orada tet· 
kiklerde bulunduktan sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Evkaf İdaresi tarafından 
Mezarlıkbaşında inşa edilen 
"Evkaf hali ,, tamamlanmıştır. 
Halin karşı tarafında bir de 
modern gazino yaptırılmıştır. 
Bu gazinonun üzerine ayrıca 

bir kat daha çıkılacak ve bu· 
rası yazıhaneler halinde kiraya 
verilecektir. 

Mezarlıkbaşında harab bazı 
dükkanlar vardır. Bunlardan 
bir kısmı Evkafa aiddir. Sa
hibli olanlar da istimlak edi
lerek yıktırılacak, bunların 
yerine Evkaf idaresine varidat 
getiren binalar yaphrtlacaktır. 
Bu suretle Mezarhkbaşı mey· 
danının civarı, modern bina
larla dolacaktır. 

Evkaf inşaatı ıçm Evkaf 
umum müdürlüğü inşaat mü· 
dürü B. Nihad Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve inşaat 
işleri ÜT.erinde tetkiklere baş
lamıştır. 

susta verilen izahatı dinlemiş
lerdir. Kontrolörlük başmr 

murluğu tarafından, nizamn•· 
menin tatbik şekli hakkınd• 

palamutçulara izahat veril· 
miştir. Nizamname, ahkaJJ11 

Vekaletin emri mucibince af 
nen tatbik edilecektir. 

Üzüm kontrol işleri de iyi 
bir şekilde devam etmektedir· 
İktı1ad Vekaleti mütebuıı•· 
lanndan profesör Bade, kon· 

Dün bir tren kazası oldu 
trol hakkında Vekalete izab•t 
vermek üzere bugün Anka· 
raya gidf':cektir. Profesör B•· 
de, ayni zamanda bir rapor 
da hazırlayacaktır. Basmahane istasyonun

d3 iki vagon çarpıştl ----·----
Kontrolorlülc dairesi, lktı· 

&ad Vekaletine müracaat ede· 
rek, kontrolör dairesi için bir 
binaya ihtiyaç olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Gardfren B. lbrahim vagonların 
altına düşerek ağır yaralandı Şehir ka. 
Dün sabah Basmahane is· 

tasyonunda kapılar mevkiinde 
bahçe ambarı önünde bir tren 
kazası olmuştur. Kaza, yülc 
vagonlarına manevra yaptırı· 
lırken dikkatsizlik ve tedbir· 
sizlik yüzünden vukubulmuş
tur. M~nevra esnasında Bay 
Mehmet ve lbrahim isminde 
iki gardfren, manevra yaptır

dıkları vagonların üzerinde 
çalışıyorlardı. Bay lbrahim, 
bahçe ambarı önündeki bir 
vagonun üzerindeydi. 

müş, başından ve göğsünden l k 
ağır surette yaralanmıştır.!Ya· ran l ta kaldı 
ralı Memleket hastanesine kal· Bir elektrik diıeği yıkıldı·· 
dırılmıştır. Dün akşam Elektrik şirke' 

Hadise tahkikatına müddei· tine aid bir direğin yıkılnıal' 
umumi muavini B. Rüşdü Us- yüzünden şehrin mühim bir 
kent tarafından el konmuş ve kısmı karanlıklar içinde k,J· 
kazada gardfren B. Mehmedin mışbr. Arıza, yirmi dakik• 
vazifesini tam yapamıyarak içinde tamir edilerek tekr"' 
freni süratle sıkamıyarak dik· ceryan temin olunmuştur. 
katsizliği görülmüştür. Hadise ( 
yerinde ehlivukufa da tetkikat /zmirlifere müjJI 
yaptırılmıştır. Tahkikata de· Sekizinci Edvard tiyat· 
vam ediliyor. rosu artistleri Şehir 

Besi çiftliği gazinosunda 

Hayvanlara 
Çam fidanları yandı 

150 metre uzaktan lokomo· 
tifin hızla sevkettiği bir va· 
gonun üzerinde de gardfren 
B. Mehmet bulunuyordu. Bu 
vagon, Bahçe ambarı önün· 
deki vagona eklenecekti. Va. 
gon süratle ilerlemiş ve 150 
metre ilerideki vagona yak· 
!aşmıştır. O sırada gardfren 
B. Mehmedin, süratle fren 
yaparak iki vagonun biribirile 
şiddetle çarpışmasına mani 
olması lazımdı. B. Mehmed, 
vazifesini tam yapamamış ve 
bu yüzden iki vagon şiddetle 
çarpı!mıştır. 

yem toplanıyor .. 

Avrupada bir turnaya çık· 
mış olan Londranın meşh11' 
Sekizinci Edvard tiyatros" 
artistlerinden bir Bay ve bit 
Bayan, dün şehrimize de ut 
ramışlardır. 

Urlanın Kuşçular köyünde 
Sarı11ptallar mevkiindeki zey· 
tinliklerde yangın çıkmış, halk 
ve jandarmalar tarafından güç· 
lükle söndürülmüştür. 

Yangın, orada bulunan zey· 
tinli ki erini temizliyen 7 5 yaş
larında Jsmail adında birinin 
yaktığı ateşten çıkmış ve bir
denbire genişlemiştir. 45 hek· 
tarlık bir arazi parçasındaki 
çam fidanlarile zeytin ağaçları 
yanmıştır. Yangına sebebiyet 
veren İsmail hakkında adli 
takibat yapılmaktadır. 

1 -
2-

100 Sene 
rebesinde 

Bu çarpışma esnasında Bah· 
çe ambarı önündeki vagon 
üzerinde duran ga i fren B. 
İbrahim, muvazenesini kaybe
derek vagonların arasına düş-

Dikili kazasında Pamuktepe 
mevkiinde tesis edilecek Besi 
çiftliği için hazırlıklara devam 
olunmaktadır. Bu yıl açılacak 

Besi çiftliğinde beslenecek ve 
ihraç edilecek hayvanlara ve· 

Şehir gazinosu sahibi S. 
Murad Türkmeı oğlu, bu ,r
tistlerin lzmirde bir baftl 
kalarak muhtelif numaral•' 

rilecek yem meselesi, şimdiden yapmalarım temin etmek' 
düşünülmektedir. Ziraat Veka· muvaffak olmuşlardır. :u~ 
Jetinden vilayete gelen bir kiyede ilk defa olarak boY 
emirde Dikili ve Menemen yüksek iki lngiliz san'atk~' 
havalisindeki palamutluklardan bu akşamdan itibaren Şeb•' 
şimdiden palamut içlerinin gazinosunda numaralar y•P' 
hayvanlara yem olarak toplat· mağa başlıyacaklardır. 
tırılması bildirilmiştir. \... ________ __.-:::; 

evel çarlık Rusyasile OsmanJı - İngiliz· Fransız orduları arasında cereyan eden KIRIM mub•• 
Üsküdar sırtlarındaki hastanede büyük bir şefkatle insani vazifesini ifa eden hasta bakıel 

FLORANS ın hayatını, aşkını, fedakarlığını gösterir hakiki bir vak'ai tarihiye 

Bo.ş rolde: KAY FRANC/S 

MARCiARITA 
Geçen ıene Şahane Melodi filiminde yüksek kabiliyet ve Jiyakatını iÖrdütdnflı 

GRACE MOORE 
Tarafından temsil edilmiş musiki, aşk, gençlik filmi 

Paramount Jurnalda son hadisat ve Miki Artist 
~~~~~~~~~~~--~----~----~~--~~--~----------~--~-------~--~-.-"'-
S tl • llergün: Margarita 2 - 5,15 - ı F • tl • 30 40 50 k U U .L..af' eanS Saa erı: 9 da Beyaz Melek 3,45 ve 7,30 da za er. • • r Şl.IP 

· cumartesi ve Pazar günleri: 12,30 da Beyaz Melekle ba~lar Cumarteıi Talebe .eann •ardır fial ıs kunıtar 

.. 
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Alay bir çay hazırlamıştı. 

Orada da biraz istirahattan 
sonra şehre girdik. Sabiha 
Gökçenle beraber Vali kona
ğına misafir edildik. Diğer ar
kadaşlarımız Orduevindedirler. 

Atatürkün yeniden tamir 
edilmekte olan cihan harbi 
esnasında oturdukları köşkünü 
niyaret ettik. 
Akşam yemeğini vali ko

nağı bahçesinde belediye ve
recek. Yarın öğleye kadar 
şehri gezerek öğleden sonra 
Elazize hareket edeceğiz. 

Belçika kor.sey 
azalığına seçi idi 
Cenevre, 28 (Radyo) -

Cemiyeti Akvam asamblesi bu
gün ilk defa olarak Ağahanın 
riyasetinde yeni binada top
lanmıştır. 

içtimaı açan Ağahan irat 
eyledıği nutukta, yeni binanın 
devletlerin saminıi temaslarım 
temin edebilecek bir yuva ol
masını temenni eylemiştir. 

Bundan sonra Cemıyeti ak
vam konseyi azalığı intihaba
tına geçilmiş ve mevcut 52 
reyden 47 reyle Belçika seçil
miştir. Konseyde Belçıka H. 
Nazırı B. Sipan bulunacaktır. 

İspanya kabinesi 
İstifa edecek 

Valansiya, 28 (Radyo) -
Cumhuriyetçi lspanya kabine
sının istifa edeceği ve eski 
Nazırlardan bazılarının, yeni 

kabineye girecekleri söyleniyor. 

Paris sergisi 
20 milyon halk tarafmdan 

ziyaret edildi 
Paris, 28 (Radyo) - Paris 

sergisini ziyaret edenler, dün 
öğleye kadar yirmi milyona 
baliğ olmuş bulunuyordu . 

Busene iyi f iatlerle 
satılacaktır .. 

Muğla, 28 (A.A.) - Mer
kezin tütün kırma ameliyesi 
bitmiştir. Mahsul yüzde 60 
nisbetinde denk haline gel
miştir. Bodrumda da kısmen 
denk haline geldi. Havaların 
kurak gitmesi tütünlerin nefa
setini artırmıştır. Tüccar eks· 
perleri mübayaaya hazırlık ol
mak üzere tütünleri tesbite 
başlamışlardır. Tütün kum
panyaları direktörleri eksper· 
lerile beraber gelerek yeni 
mahsul üzerinde tetkikat yap· 
mışlar ve tütünlerin beğenil
diğini söylemişlerdir. 

Tütünlerin yüksek fiıtle sa
tılacağı umuluyor. Piyasanın 
bir ay veya 40 güne kadar 
açılması muhtemeldir. 

Bulgar kralı 
Manevraları takip etti •. 

B11lgar Kralı Boris 
Sofya, 28 (Radyo) - Bul· 

gar Kralı Boris bugün ma· 
nevra sahasına gelerek kıtaatı 

teftiş eylemiştir. Kral, bundan 
sonra tarassut mevkiinden ma
nevraları takib etmiştir. Ma· 
nevralarda ecnebi askeri he· 
yetleri de bulunmuşlardır. 

Konya vapuru 
lskenderuna hareket etti 
Konsoloslarımız kara

dan gidecekler .. 
İstanbul, 28 (Telefonla) -

Denizyolları idaresinin Konya 
vapuru, Hataya ilk seferini 
yapmak üzere bugün hareket 
etmiştir. 

Antakya ve iskenderun kon
soloslarımız trenle gitmeğe ka· 
rar verdıklerinden vapura bin· 1 

memişlerdir. 

Pres Pol nişanlandı 
Atina, 28 ( A .A.) - Res

men bildirildiğine göre, Yu· 
nanistan Veliahtı Prens Pol; 
Hanovre hanedanının şefi Bü
yük Britanya ve Irlanda prensi 
Dük De Brauschveig Lune· 
burg'un kızı Prenses Frederic
ke ile nişanlanmıştır. 

Fransada 
iki askeri tayyare dUştU .. 

Paris, 28 (Radyo) - Vila 
Kople mevkiinde iki askeri 
tayyare çarpışmış ve her iki 
tayyare parçalanmıştır. 

Lodosla poyrazı yarımtar 
saat fasıla ile bir taraftan 
öbür tarafa aktarıp başında 
kesif bir tozdan hale ile boydan 
boya yatan lzmire bakıyorum: 

Eski lzmir, köhne, sarkık 
saçaklarının altında, yeşillikten 
mahrum, taravetini, gençliğini 
kaybetmiş bir ihtiyarı andı
rıyor. 

Genç lzmir ise, sahil kıs
mında ve yangın yeri sahası 
üzerinde, mimarisi, zevki, bah
çeleri herşeyile dimdik ve 
ayakta duruyor. 

Şehirler de tıpkı insan gibi
dirler. Bir taraftan ihtiyarlı· 
yorlar, diğer taraftan genç, 
güzel, körpe, sıhhatli ve daha 
düzgün mahalleler, parçalar 
veriyorlar. 

fzmirin, yavaş yavaş, medeni 
ve modern bir inkişaf yoluna 
girdiğini herkes itiraf eder. 
Bir İzmirli, ömrünün geçtiğini 
fark etmiyen insanlar gibi, 
belki bu tekamülü, şehrin çeh· 
resının bu yenileşmesini ve 
değişmesini fark edemez. Fa
kat karşıya çekilip de, yahut 
bir yabancıdan, ve çoktanberi 
lzmirde bulunmamış bir insan
dan dinleyip de ona bakınca, 
ondaki bu kalıp ve ruh değiş
mesini pek ala görebilir. 

Şehrin yangın yeri, alt kı
sımlarile Karşıyakada hayırlı 
bir imar ve yapı faaliyeti var· 
dır. Biz, müstakbel şehri bu
rada görüyoruz. 

Fakat bu şehrin hakiki ve 
diğer bir ihtiyacı daha vardır: 

Refah, iş, nüfus ve eğlence .. 

Akşam saatlerinde, hem de 
çok erken olarık, bütün bir 
hayatın şehirden çekilip gitti
ğini kimse inkar edemez .. Hem 
nüfus azdır, hem de kazanç. 
Bugün şehrin iş hacmi ve 
umumi varidatı, lzmirin adı, 
mevkii ve şeklile hiç de mü
tenasip olmasa gerektir. 

Sermaye, bir hayli zaman 
var ki, ithalat bakımından iz
miri terketmiştir. Sanayi na
mına mevcut olan şey, hesaba 
katmağa bile değmez. lzmir, 
ancak ve ancak, ihracat işinin 
temin edebildiği bir hava ile 
geçiniyor. Mıntakadan mahsul 
gelecek, bu mahsulü muhtelif 
müesseseler alıp işliyecek, çı
karacak ve İzmir, bu iş ve 
muamele ortasında bir pay 
alacak .. 

İzmirin Turistik bir merkez 
olmas1 da, epeyce uzak bir 
idealdir ... 

Kısa kısa sunduğumuz bu 
notlar, evelce bir münasebetle 
de yazdığımız gibi, lzmir şeh
rinin hakikaten düşünülmesi 
iktiza ettiğini gösteriyor .. 

Bu şehir, nasıl bir şehirdir? 
Bu şehir nasıl, nereden ge

lecek ve ne kadar bir vari
datla yaşayıp yükselebilir? işte, 
düşünülmesi ve tesbit olunması 
İcab eden, mühim, hem de 
pek mühim bir nokta veya, 
ihtiyaç!.. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Zelzele 
Dün gece, saat 23 ü 20 ge· 

çede şarktan garba doğru ol
dukça şiddetli bir zelzele ol
muştur. Zelzele, iki saniye 
kadar sürmüştür. 

Asid sulfürik bidonları 
inbisat etmış 

-·----~-
Denize atılan iki hamalın hayatı teh • 

likede. Birinin gözleri kör oldu 
ldhalit ııümrüğü ambarla· 

rında bir infilak vukubuldu· 
ğunu ve dört kişinin de yara
landığını dilnkü sayımızda 

yazmıştık. Yaralılardan ikisinin 
vaziyeti çok ağırdır ye bunlar 
gümrük hamalı Raşit ve Meh
met adlarındadır. Vak'a hak
kında aldığımız tafsilat şudur: 

Şark Halı kumpanyası na
mına Avrupadan 25 çelik bi· 
don içinde on bin lira kıyme
tinde asit sülforik (kezzap) 
getirilmişti. Vapurdan gümrük 
ambarına çıkarılan bu yanıcı 
ve yakıcı mayi, günlerdenberi 
gümrük ambarının haricinde 
bir yere konmuştu. 

Sahipleri, zamanında alma
dıklan İçin güneş ve sıcağın 
tesirile bidonlar inbisat etmiş 
ve içlerindeki yanıcı ve infilak 
edici mayi, bir gürültü çıkar· 
mağa başlamıştır. Birkaç gün
denberi devam eden bu gü· 
rültü, bidonlardaki mevaddı 
müştailenin tehlikeli bir hal 
aldığını gösterdiği için kez· 
zapların, başka• bir yere ve 

gölgeye alınması muvafık görül
müş, gümrükte çalışan hamal
lara emir verilmiştir. 

Hamallar, bidonları kaldır
mak için çalışmıya hazırlan· 
mışlardır. Hamal Raşid, bi· 
donlardan birisini kaldırmış 
ve yana yatırmıştır. Kezzab 
dolu bidon, birdenbire infilak 
etmiş, kezzablar, hamal Raşidi 
baştan aşağı, hamal Mehmedi 
de belinden aşağı ıslatmıştır. 

Yakıcı mayiden kendilerini 
kurtarmak için Raşit ve Meh· 
met, derhal rıhtımdan kendi
lerini denize atmışlar ve bir 
müddet denizde kalmışlardır. 
Az sonra denizden çıkarıldık
ları vakit Raşidin elbisesinin 
tamamen ve Mehmedin elbise
sinin de belden aşağı kıımının 
yanarak eridiği görülmüştür. 
Çıplak vaziyette denizden çı
karılan Raşidın saçları bile 
dökülmüş, bütün vücudü sanki 
bir kireç tabakasına bulan
mıştı. Gözleri, görmüyordu. 
Mehmedin, belden aşağı kıs
mının da yine böyle bembe
yaz kesildiği görülmüştür. 

iki yaralı derhal Memleket 
hastanesine götürülerek tedavi 
altına alınmışlardır. Raşidin 
gözleri görmemektedir. Kezza
bın yakıcı tesirile kör kala
cağı tahmin ediliyor. Zavallı
nın yaraları da ç~k ağır ve 
vaziyeti tehlikelidir. Mehmedin 
yaraları nisbeten hafiftir. 

O sırada bidonların yanın
dan geçen Osmanın bir ayağı 
yanmıştır. Hüseyinin ayakka· 
bısı üzerine de biraz kezab 
döküldüğünden ayakkabını çı
karmak suretile yaralanmak
tan kurtarıldığı •aber alın-
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mıştır. 

Hadise tahkikatına Müddei· 
umumi muavı nı B. Kemal 
Berkarda tarafından el kon
muştur. 

Şimdi gümrük ambarında 
duran diğer kezzab bidonla
rının nakline hiç kimse cesa
ret edememektedir. Kezzab 
bidonlarının bulundukları yer· 
den kaldırılması tehlikeli gö
rülüyor. 

Moskovada 
15 kişi idama mah. 

kam oldu 
Moskova1 28 (Radyo) -

Hususi mahkeme, Moskova 
ve Leningrad civarındaki is· 
tasyonlarda binlerce ton buğ
dayın çürümesine sebebiyet 
veren 19 devlet memurunun 
davasını neticelendirmiş ve 
bunlnn idama mahkum eyle· 
mİştir. 

B. Milan Hod:za 
Şuşnigle konuştu 

Viyana, 28 ( A.A.) - Çe· 
koslovakya başvekili B. Hodza 
ile Avusturya başvekili B. 
Şuşnig dün Viyana civarında 
Badende bir görüşme yapmış
lardır. 

lngiltere 
ispanya meselesi için 

ltalyaya muhtıra verecek 
Londra. 28 (Radyo)-Jngil· 

tere Hariciye Nazırı B. Eden 
bugün Başbakan B. Növil 
Çemberlayn ile uzun müddet 
konuşmuştur. 

Yarın toplanacak olan lngiliz 
kabinesinde, ispanya meselesi 
hakkında halyaya verilecek 
olan muhtıra tetkik oluna
caktır. 

B. Eden, bilahare Fransız 
ve ltalyan sefirlerini kabul et
miş ve görüşmüştür. 

Çin tayyareleri 
Boğucu gaz atmamışlar .. 

Cenevre, 28 ( Radyo ) -
Çin delegesi B. Volkifton Ko, 
Çin tayyarelerinin, hiçbir za
man boğucu gazler kullanma· 
dığını, bilakıs, Ankov cephe· 
sinde Çin cephesini yarmak 
için Japonların bu gazleri is
timal ettiklerini söylemiştir. 

Amerika eski 
muharibleri 
Fransız cephelerini 
gezecekler 

Paris, 28 (Radyo) - Fran
sız Harbiye Nezaretinin da
veti üzerine, bugün Amerika 
eski muhariblerinden bin ki
şilik bir kafile buraye gelmiş
tir. Bunlar, eski ve yeni cep· 
heleri ziyaret edeceklerdir. 

Tarih muallimleri 
BugUn lstanbuldan 

dönüyorlar .. 
ikinci Tarih Kurultayına iş

tirak eden lzmirli tarih mual
limleri, bugün şehrimize döne
ceklerdir. Kurultaya iştirak 
eden Ziraat Vekaleti Burnava 
mücadele istasyonu müdürü 
Bay Nihat İriboz, dün gel
miştir. 

Bay Nihat lriboz, Ziraat 
Vekaletinin emrile üçüncü Ta· 
rih Kongresine yetiştirilmek 

üzere Orta Asyada eski Türk
lerin zirai işlerde nasıl çalış· 
tıkları hakkında bir tez ha· 
zırlıyacaktır. 



Masal gibi: 

Bugün mabude 
olan bir rakkase 

O bir gece, Paris'te meyhane
lerde dans ediyordu. Tam bu sı· 

rada karşısında birini gördü .. 
Bir peri masa· 

la mı? 
Hayır! 
Baştanbaşa ha

kiki bir macera! 
Bundan birkaç 

sene evel küçük 
Lüsyen Montmar
ter meyhanelerin· 
de iş bulursa dans 
eder, böylece kar· 
nını doyurur; çok 
zamanlar iş bula
maz ve belki de 
bazı g-ecelerini aç 

2"eçirirdil 
Bir akşam , Pi

ialle civarında bir 
;ıcvk müessesesin
de sahneye çık· 
mış, ruhunun bütün galeyanı 
ile raksetmişti. Narin ve nazik 
vücudü, tüllerle yarı örtülü 
olduğu halde, ruhunun bütün 
arzularına tabi, kıvır, kıvır 
kıvranmakta idi. 

Lüsyen bu akşam cidden 
muvaffak olmuş ve çok alkış· 
lanmıştır. Numarasını bitirdik· 
ten sonra istirahat locasına 
çekilen küçük Lüsyen, yorgun 
ve bitab idi. Başını koltuğun 
arkasına dayamış ve gözlerini 
bir müddet kapatmıştı. Mak
sadı biraz istirahat idi, fakat 
ıözlerini açtığı vakit, önünde 
bir Hindli görmüş idi. En 
büyük bir ihtiramla kendisini 
ıelamlıyan bu Hindli küçük 
Lüsyene: 

- Matmazel demişti. Sa· 
hibim tarafından gönderildim, 
sizi yarın nezdine davet edi
yor. Bir otomobil yarın ıizi 
alacaktır. 

Lüıyen bu damdan düşer 
ribi yapılan teklife ne cevap 
vereceğini şaşırmıştı; bunu 
hisseden Hintli: 

- Haşmetpenah sizinle mü· 
likattan çok memnun kala
caktır! 

Demişti. 
Küçük Lüsyen rüya gördü

tünü sanmış ve aklına peri 
masalları gelmişti ve Hintliye 
de muvafakat cevabı vermekte 
artık tereddüd göstermemişti! 

Ertesi gün küçük Lüsyen 
çok lüks bir otomobille doğ
ruca Misor Y avracasının, yani 
Miıor Mihracesinin kardeşinin 
yanına ıevkedilmişti. 

Malum olduğu üzere Hin-

.ı: d istandaki M ıhracelerin ve cı
haıı zenginlerinin en zengını 
Misor Mıhracesidir! 

Yavraca Lüsycne: 
- Matmazel; ben seneler

denberi ruhu raksa karıımış 
bir kadın arıyoru.. . Sizi bu
nun için buraya davet ettim, 
benimle beraber Hindistana 
gelmek ister misiniz? 

Size memleketimin raksla
rını öğreteceğim 1 demişti. 

İşte bu hadise üzerine kü
çük Lüsyen Hindistana git
mişti!. 

* • • 
Lüsyen Hindistanda bir 

prenses gibi muamele görmüş 
Hintlilerin ilahi rakslarının 

ruhunu çok çabuk anlamış ve 
çok büyük bir muvaffakiyet 
göstermişti 

Misor Y avracası geçenlerde 
Avrupaya gelmiş ve yanında 
Hintlilerin "sıhhat, zenginlik 
ve güzellik mabudesi Lakşi· 
mi,, yi de beraber getirmiştir. 

Bu mabude, Monmarterin 
sabık dansözü Lüsyendan 
başka bir kimse değildir. 

Lüsyen, tam manasi!e Hintli 
rakkase olmuştur; Hintliler, ma

bucleleri Lakşiminin bu Avru
rupalı kızın ruh ve vücudüde 
yaşadığına emindirler. 

Genç kız bu mazhariyetin
den dolayı bahtiyardır ve: 

- Ben maziyi tamamen 
unutmuş bulunuyorum. Vücu
düm ve ruhum ancak Hindis
tanın ilahi rakslarmdan başka 
raksa artık kabiliyetli değildir. 
Unutmayınız ki ben " sıhhat, • zenginlik ve güzellik mabudesi 
Lakşimi,. yim demiştir. 

'I Ciizli Cihangir 1 
~----..-..
-64- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

ıeçmez. 

Lidya, heyecan ve asabi
yetle dolaşıyor, Boris te dim
dik hareketsiz, bir put gibi 
duruyor ve bekliyordu. Niha
yet: 

- Lidya, dedi. Hatamı 
tasdik ve kabul ediyorum. 
Fakat bu hatamı affettirecek 
kadar ıstırab çektiğime de 
emin olmanı rica ederim ve 
senden sonra hatta bir kadın 
bile görmedim, bir kadına 
bile bakmadım. 

Lidya, birden durdu ve 
Boriıe yeni bir hisle baktı. 

- Neden böyle söylüyor-

sun? Böyle söylemekle neler 
kastediyorsun? Marsı mı aklı
ma getiriyorsun? Fakat neden 
gizliyeyim??. Zaten sen bun· 
ların hepsini de biliyorsun. 
Y apmağa muvaffak olduğun 
bu aletlerle senin için gizli, 
mesafe veya vakit kalmamış· 
tır. O kadar ki, istediğin kim· 
senin düşündüklerini bile an
lıyor ve biliyorsun! Sen bir 
mabutsun, bir mabudun kud
retlerine maliksin. Fakat na
mertsin. Bir mabut kadar kuv
vete malik olan alicenap ol· 
malıdır, fenalıklarla mücadele 
etmeli ve kendisi garcıkar ol-

ANADOLU 

Tehdid 
Sinekli caddesinde Ihsan 

oğlu Arif, bir iş yüzünden 
aralarında· çıkan kavia ve 
münakaşa sonunda Receb is
minde birisini tehdid ettiğin
den tutulmuştur. 

Hamal kancasile garalamış 
Şehidler caddesinde Os

manlı Bankası u.hire depo
suııı..la hamal Ramazan, alacak 
meselesinden · Hasan oğlu 

Mehmedi hamal kancasile ba
şından yaraladığından tutul
muştur. 

Bekçige hakaret 
Eşrefpaşa mevkiinde Aralık 

sokağında Ahmet oğlu manav 
Mehmet, Hasan, Ahmet ve 
Hediye, Fazlı oğlu Mehmedin 
evine taarruz ederek kendisini 
dövmüşler ve hadise yerine 
giden gece bekçisine Je ha· 
karet etmişlerd i r. 

Siltih taşıyanlar 
Balcılar caddesinde Ahmet 

oğlu Haydarda bir bıçak, 

umumhaneler sokağında lsma· 
ilde bir çakı, kasap Hasan ve 
Refıkte iki bıçak, kahveci lb
rahimde bir tabanca bulun
muştur. 

Nara atmak 
Balcılar caddesinde Bay

burtlu Rifat oğlu Kazım, sar· 
hoş olarak nara attığından 
tutulmuştur. 

Dolandırıcılık 

Damlacık caddesinde Halil 
oğlu kömürcü Derviş ve or
tağı Ahmed, alışveriş esna
sında Abdullah oğlu Hakkıya 
35 kilo kömürü 7 5 kilo yeri
ne vererek dolandırdıkların· 
dan tutulmuşlardır. 

Yankesicilik 
Bahribaba parkında Edre· 

mitli Receb oğlu Rüstem iz
mirli Alinin cebinden parasını 
çaldığından tutulmuştur. 

Kumarcılar 

lsmetpaşa caddesinde Sı· 
vash seyyar pideci Abdullah 
oğlu Şükrü ile Ramazan oğlu 
Fettah zarla ve Karantina 
tramvay caddesinde 64 numa
ralı dükkanda şekerci lstan
bullu Fehmi oğlu Bahaeddin, 
Ali oğlu Hilmi iskambil ka
ğıdile kumar oynarlarken tu
tulmuşlardır. 

Dövmek 
Kaymakam Nihadbey cad· 

desinde Elhamra sineması kar· 
şısında otobüs durak yerinde 
Fevzi oğlu Necati, Trabzonlu 
Hüseyini dövdüğünden tutul
muştur. 

Yangın başlangıcı 
Kestelli caddesinde tüccar· 

dan B. Şerif Remziye aid ar· 

mamalıdır! 

- Şu halde I..:ıdya.. Ben· 
den nefret ediyorsun demek 
oluyor! 

- Hayır, hayır. Senden 
nefret etmiyorum. Fakat sana 
acıyorum Borisl Seni kurtar
mak için buraya kadar gel
dim. Seni kurtarırken bütün 
beşeriyeti de kurtarmış olaca
ğım. 

- Benim yüzümden beşe· 
riyetin bir tehlikeye maruz 
kaldığını mı sanıyorsun? 

- Senin gibi bir adamın 
hakimiyetinden herhalde teh
like beklenebilir. iyilik ve fe
nalık kutublarının arasında 
kalan bir adamın elbette bü
tün beşeriyetin saadet ve fela
ketini bırakmak doiru ola
maz. 

Lidya, bunları ıöylerken 

MAHKEMELERDE 

Fatmanın kemerindeki 
146 lira nasıl alınmış? 

Hizmetkar Taceddin paraları gası 
bettikten sonra neler söylemiş? 
Burnava yakinında kireç 

ocağında çalışan Osman karı· 
sı F atmanın 146 lirasını zorla 
gasbetmekle maznun hizmet
karı Taceddinin Ağırcczadaki 
muhakemesine dün devam 
edilmiş ve şahid Tahir din
lenmiştir. 

Tahir, vak' ayı şöyle anlat· 
mıştır: 

- Bir gün kireç ocakları 
yakınında develere çalı yük
ledim. Köye dönüyordum. 
Davacı Fatmaya rastladım. 
-Yetişin komşular, Taceddin 
benim paramı aldı diye bağı· 
rıyordu, koştum. Fatnıaya : 

- Ne oldun? diye sordıım: 
- Taceddin bana bı ;ak 

çekti, sopa ile vurdu. Belim
deki Kemerde bulunan 146 
lira param! aldı . Deyince ileri 
doğru koştum . 

Yuz metre ileride Taceddi
nin koşarak bir tep~ ye doğru 
tırmanmakta olduğunu gör· 
düm. Ben de arkasından takibe 
başladım. Fakat tepeyi aştık
tan sonra yetişemedim. Ora
dan döndüm, kireç ocaklarının 
yanma geldim.Taceddinin ora
da bıraktığı çizmeleri gördüm. 
Davacı Fatma ile bu çizmeleri 
alarak Burnavaya geldik, ka
rakola şikayet ettik. Üç dört 
gün sonra Taceddini, dağda 
çobanlar yakalamışlar. Bizim 
Yaka köyü civarındaki çadır· 

saya yoldan geçen bir şahıs 
tarafından at1Lm yanık siga
radan kuru otlar ateş almış 

ve bunu gören Yusuf Rıza 

okulu direktörü B. Adnan lt
f aiyeye haber vermiştir. Yan· 
gın, İtfaiye tarafından derhal 
söndürülmüştür, zarar olma
mıştır. 

Hırsızlık 
lkiçeşmelikte Mangaliye so· 

kağanda Emin kızı dul Fatma, 
kom~usu Abdullah kızı Ayşe
nin evde bulunmamasından 

istifade ederek bir kulplu altın 
lira ile 25 lira değerinde bir 
elmas küpesini çaldığından 
tutulmuştur. 

Öldürmek istemiş /akat 
silahı ateş almamış 

Kemer istasyonunda lbrahim 
oğlu arabacı Hüseyin, kavga 
neticesinde arabacı lbrahime 
tabancasını öldürmek maksa· 
dile ateş etmiş ise de tabanca 
ateş almamış ve suçlu silahile 
tutulmuştur. 

çok başka bir hal almıştı: 
Saçları arkaya çekik, gözleri 
sert ve ateşliydi. 

Lidyanın sözleri Borise de
rin bir tesir yaptı, kendisini 
•maznun., mevkiinde gördü; 
fakat bir kadın önünde ric'at 
etmiş görünmek istemedi. Bu· 
nunla beraber karşısındaki 
laalettayin bir kadın değildi; 
eski bir aşkın hatırası, çok 
güzel ve hala sinirlerine ha
kim bir kadın idi. 

- Lidya, dedi beni anla
mamış görünüyorsun! insan
ların işine müdahalelerim sulh· 
perverane olmuştur; harblere 
mani olan ben değil miyim? 
Para yüzünden beşeriyetin 
üzerine çökecek felaketi kim 
kaldırdı? Beni 

- Evet. Seni Bu husus· 
larda seninle ben de mütte· 

lara getirdiler. Taceddin hemen 
para cüzdanını çıkardı: 

- Bunun içinde 24 lira 
vardı. Dört lirasını harcadım. 
Al yirmi lirayı .. 

Diyerek cüzdanı Fatmaya 
doğru attı, bunun üzerine 
Taceddini karakola teslim 
ett ık . 

Maznun Taceddine söz ve
rildi: 

- Ben, Fatmanın yanında 
senelerdenberi hizmetkardım 

-dedi· kocasına baba, kendi
sine de ana derdim. Kaıan
dıklarımı hc-p onlara bırnktım. 
Kendileriııdeıı 130 küsur !ıra 
alacağım vardı. Bana bu pa· ' 
rayı vermemek için bu ift :rayı 

yaptılar. Halbuki o gün bt-n 
Fatmadan bir lira istedim. O 
bana 20 lira verdi. Bı:n: 

- Bu para çoktur. Ne ya
payım? deyir.ce: 

-Bana entarilik ve pabuç 
alırsın. Dedi. Onun için ben de 
bu yirmi lirayı almıştım. 

Mahkeme, dört şahidin da
ha celbi için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Kadın yüzünden 
·bir vak'a oldu 

Araba içinde iiç kişi 
yumruk ve bıçakla 

çarpıştı 
Birincikordonda Sümer ga

zinosu civarında bir vak'a 
olmuştur. Saim oğlu gazino 
büfecisi B. Fehmi, gazinoda 
çalışan Melahat adındaki ka
dını araba ile gazinodan evine 
götüriirken Tornace Ali oğlu 
Cemal ve kasab lbrahim oğlu 
Mustafa, arabaya atlıyarak 
kadını zorla götürmek iste
mişlerdir. Bu yüzden çıkan 

kavgada Ctmali ve Mustafa, 
Fehmiyi dövmüşler; o da bı
çakla Cemah kasığından ya· 
ralamıştır. Fehmi kadını ver· 
memiştir. 

General Gamelen 
BUkreşe gidiyor •. 

Bükreş, 28 ( Radyo ) -
Fransa erkanıharbiyei umumiye 
reısı General Gamelen, Ro· 
manya manevralarında balun· 
mak üzere buraya gelmek 
üzeredir. 

General Gamelene Roman
ya ateşemiliteri ile bir Romen 
askeri heyeti refakat edecektir. 

fikiml Fakat bana bildir. Bun
ları cidden insanlığın iyiliği 
için mi yaptın? Böyle hareket 
ettiğin için iyilik yaptığına 

kani misin? Az evel sen İtiraf 
etmiyor mu idin ki hakikat 
henüz anlaşılmamıştır! Harb, 
insanlık için hakikaten bir 

felaket midir? Şahsi kanaatle
rine göre, bütün insanlığı 
idare ne kadar doğru veya 

iyi olur? işte azizim, buradan 
itibaren hata ediyorsun!"- Bü
tün beşeriyeti bir kişinin, bir 
iradenin idaresi kolay bir iş 
değildir. Mevcud bütün düs
turlar, bir ferdin bütiin beşe
riyeti idaresini doğru bulmaz! 

- Şu halde Lidya, sen in· 
sanların da vahşi hayvanlar 
sürüleri ıibi başı boı kalma
larma taraftarım! 

Diş macunu, toz 
ve saç boyaları -···· Muamele vergisinde 

istisna edilecek 
Tlbbi müstahzarattan sa 

Jan diş macunlarına 2430 s 
yılı muamele vergisi kanun 
nun 2 inci maddesinin (A) fı 
rasındaki muafiyet hükmün 
tatbik edileceği hakkında "M 
liye Vekaletinden vilayete b 
tamim gelmiştir. 

Muharrik kuvveti ve ame 
adedi ne olursa olsun mu 
mele vergisine tabi tutul 
sınai müesseseler mamuta 
meyenında yazılı ıtriyatı 
gümrük tarife kanununa me 
but umumi idhalat tarif esin 
857 numarasının bütün pozi 
yonlarında sayılan eşyad 
ibaret bulunduğu evelce al 
kadarlara bildirilmişti. Bu m 
denin (D) pozisyonunda yaz 
diş macunlarının gümrükler 
bazı ahvalde tıbhi müstahı 

addolunarak gümrlik resmi 
tahi tutu l duğu aıılaşılmı~t1 
Vekalet, ispr.nçiyari ve tı l> 
nıüstahzarl ar ka ııunu mucibi 
ce kodekste yaıı lı ş ekil 
formü l haricind.. ve fenni k 
iddere muvafık , muayyen 
sabit bir şekilde yapılar 

amilinin ismi ile veya hus 
nam altında ticarete çıkarıl 
her nevi basit veya mürekk 
devai tertiplerin ispençiy 
ve tıbbi müstahzar addedild 
görüldüğünden bu husust 
kanunun 2 inci maddesinin( 
fıkrasında da müessir ve se 
mi maddeleri muhtevi olmıy 
saç suları ve boyalarile 
tozlan, suları ve macunlar 
dan başka her nevi tuva 
levazımının tıbbi müstah 
sayılmıyacağı bildirilmiştir. 

Tıbbi müstahzar sayılm 
için saç suları ve boyalar 
diş suy ı, macunu ve t 
imilıerine 1262 numaralı 
nun mucibince Sıhhat ve 1 
mai Muavenet Vekiletind 
birer ruhsatname verilen y 
ler mamulatı gümrük tar 
kanununun 8538 pozisyonu 
dahil tıbbi müstahzar mahi 
tini i~tisap edeceklerind 
böyle bir ruhsatnameyi b 
olan diş macunu, tozu, 
suyu ve sairenin 2430 Sı

muamele vergisi kanunun 
2 nci maddesinin (a) fıkras 
daki muafiyet hükmüne t 
tutulmaları, yani kuvvei 
harrikcsi S beygiri ve İ 
adedi 10 u geçmediği tak 
de vergiden istisnası ve bö 
bir ruhsatnameyi haiz olmı 
imalathıneler mamulatının 
ıtriyyattan addolunarak 
harrik kuvveti ve amele a 
di ne olursa olsun muarrı 
vergisine tabi tutulması i 
eder. ' 

- Hayır. Maksadım bu 
değildirdir. Beşeriyetin ihtiY 

böyle bir anarşi değildir; 
hiçbir zaman da böyle 
anarşile idare edilmeınİŞ 

Ne şekil ve idare altı 
olursa olsun beşeriyet kt 

kendisine münhasır yolu 
devam etmiştir; bazı bazı 
yol Üzerinde kuvvetli ve 
lam iradeli şefler çıkmış, b 
reğmen insanlar gene yo 
rında devam çaresi bulJ1'1 
lardır. 

Boris, sabık zevcesine 
retle baktı; uzun seneler 
raber yaşamış olduğu h•1 

Boris Lidyayı bu kadar . 
ve geniş düşünür görmeJ1'11 

Boris, müteessirdi. Lid.Y' 
en ziyade beğenecetioi 

- Sonu flar -
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~AK ŞARK MESELELER/ Amerikada giinii'l hadisesi: 

Japon ve Çin vak' asına ha
riçten müdahale etmek 

imkanı ar mıdır? 

' Bir aşk hadisesi 
Meşhur yiizücü 

- --·------
Dünkü Anadl)luda entercs

san bir haber vardı . Belki 
gözünüzden kaçmıştır, kısaca 

Kocasını boşuyor mu? 

tğer dünya efkarı um;,;;iyesi, birleşik bir cephe 
isterse, Japonva feci vaziyette kalır .. 

~uhtelif donanmaiann mukayeseleri 
lVlütekaid Amiral Y eyts Stir ing ne diyor? 

-2 -

yazıvereyim : 

. . . da on iki yaşında bir 
çocuk, kendi yaşında bir kızı 

seviyor ve onu görmek üzere 
mektebine gidiyor. Müdire, 
mani olmak isteyince, bizim 
küçük aşıkın gözleri dönüyor. 

Hemen tabancasını çekib ateş 
ediyor ve zaval lı kadını ağır 

surette yaralıyor .. 

Şu hadiseye bakınız rıca 

ederim: 

• 
i , 

.. 

On iki yaşında aşık ... Sev· 
giliyi görmek için mektebe, 
hatta sınıfa kadar girmek is
temek cesareti ... Tabanca ve 

Dilber yüzücü sağda Holivudda arslana binerken, 
solda zarif mag,,su içinde bütün güzelliğile 

Nevyork (Hususi muhabiri · 
miı<len ) - Meşhur yüzücü 
Amerikrılı Holnıun kocası Art 
Jarreti boşayacağı haberi ~ayi 
olunca Amerika fotağra f ale· 
nıinJ c büyük bir memnun iyet 
ve sevi nç h avası esmeğc baş

ladı. Çünkü çok yakışı k lı olan 
bu kadının resimlerini mecmu· 
a lara, gazetelere koymak için 
kaçırılmaL bir fırsat çıkmıştı . 
Hemen bütün Amerika mt:c
muaları ilk sahifelerin i bu gü· 
zel kadının resimlerile süsle· 
meğe başladılar. Bunım yegane 
sebebi Holmun fevkalade fo . 
tojenik bir kadın oluşudur. 

ti ~C\'york, (Hususi muhabi
llı llıızdcn) - Dünkü nüsha 
lnız_da çıkan makalede Japonı 
lt~ıltere, Fransa, Almanya ve 
le .Ya donanmalarının kuvvet-

i 
:tı bildirilmiş ve bunlar ara· 
ınd AI a mukayeseler yapılmış 

11\ ~~nya ve ltalya iştirak et
"cc Fıklcri takdirde lngiltere 
lJ ransanın Avrupadan ayırıp 
ltı~ak Şarka gönderebilecekleri 
b ~t:rek donanmanın Japon 
-~Ye kuvvetine karşı netice 
ihr k . bir taarruza geçmesi 
/\~~alı olmadığı gösterilmişti. 
lo 

1
•ra} Y. Stirling tetkiklerine 

~ e devam ediyor: 

~il Alnıanya ve ltalya deniz 
~ \'vctlerini lngiltere ve Fran· 
<>I tıı~kiler ile birleştirecek 
b~~ •rsa bu takdirde netice 

• olur: 

7S 

9 
lıs 

22 Zırhlı 
3 ,. kro••zör 

15 Sekiz puı toplu 
krov•zör 

52 Altı puı toplu 
krunzör 

3 Tayyareler taoı· 

yan gemi 
~i ~06 

2 
91 Torpido geçer 

(i 63 199 Tahtelbahir 

ı,l't '1-bın birleıik donanma
bit k ta•rruz kabiliyetini haiz 

~lt"vc~Vvet teşkil eder ve bu 

~-~lub Ya Japon ~onanmasını 
~l>ıcd Veyahud lımanlarında 

a· ebilir. 
~ . trleşik A .k h··ıc A 

tı merı a u umet· 
kıs~ ahalisinden mühim bir 
it ıtıın 
llıuın" muhalefetine rağmen, 
Şiltıdj~ harbe sürüklenmişti. 
~~ leb:b görülcmiyen vak'a 
• it h ler Amerik1yı tekrar 
ıç- arbe . . 

ltı A. . sokabılır. Bunun 
1btiıııaıllıerıkanın harbe girmesi 
jlıtıek f Ve neticelerini tetkik 
d11&ilter:Ydadan hali değildi r. 
tltıarı Ve Fransanın Avrupa 

Ş~tka llıa~~rından ayırıp Uzak 
lltılcre i 0 nderebilecekleri ge· 
~~ Cd Anıerikanınkilerini ili· 
~tt· ~tek 1 lee" 0 ursak aşağıdaki 

ıt varırız: 

cinayet .. 

Dün hunu okurken bir ya
şıma daha girdiğimi itiraf ede
r İm. Bu aşk vak' ası , çocuk 
bayranıı:ıda geçmiş olsaydı 

· ışiıı tabancalı, kan l ı tarafı 

müstesna olmak üzen: · ben J e 
bunu, ş i mdiki ağabeyler i ni tak
lit ve onların mevkilerine ha-

Bil' Amerikan taggare gemisi zıtlanmak noktasından mazur 
ı::ı malarını birleştirmeleri ihtima- görebilirdim. Fakat hadise, hiç 
; ~ ·~ linin pek zayıf olduğunu bil- te çocuk bayramında geçmi· 
! ... et ,g ~ diğinden bu gibi mümkünatı! yor. Yeni yetişen çocuğun, 

c.ı- ~ ; == u ;: ,g bir tarafa attı ve kendisine muhakkak ki, eski çocuklarla, cı.ı o B ... 
< o 1 c:i E :ıı = ~ ... karşı umumi ve birleşik bir yani bizimle hiç bir benzer • ·- - = 

0 
e _: ·a < ] ~ hareket vaki olmadıkça Japon noktası kalmamıştır. Yeniler, 

... ..! ....... ~ ~ .... d k k k d . d k 1 ~ -a cı.ı ~ onanmasma arşı çı aca mo ern sev anın re or arını Ekseri kadın yüzücüler re· 
simlerde astllarından daha gü· 
zel çıkarlar. Hatta çirkin olan
lar dahi sıkıca mayolar ıçın-

~ ~ ~ hiçbir filonun mevcud olma- kırıyorlar .. ..s 
8 
3 

13 

39 

9 

84 

65 

h 
o 

18 

19 

6 

73 

26 

22 
3 

6 Zırhlı 

4 Zırhla 

kruvazör 
31 12 Sekiz puı 

topla kru· 
vazör 

51 23 Altı puı 

toplu kro· 
vazör 

ıs 6 Tayyereler 
taııyan 

gemi 
151 ll5 Torpido 

geçer 
61 64 Tahtelba· 

bir 

Singapor, Hangkong, Ma· 
nila üssübabrilerine dayanacak 
olan yukarıdaki birleşik do· 
nanma büyük bir kuvvet teş
kil eder ve Japonun anamem· 
lcket ile Asya arasındaki mu· 
vasala hatlarını kcıerek Japon 
ordularının Çindeki harb ha· 
rekctlerine mani olabilir. Ua· 
ponun modern 3 adcd fazla 
tahtelbahiri olacağını nazarı 

dikkate almak lazımdır.) 

Bu makalede ismi geçen 
Ayrupamn dört hükumeti 
Amerika ile birleşerek donan
malarını Uzak şark sularına 
gönderecek olurlarsa Japonlar 
kendilerini çok hakim bir kuv
vet karş1smda bulurlar. Hal
buki Japon diplomatları lngil· 
tere ve Fransa, Çin ve Japon 
harbine müdahale etmeğe kal
kışacak olurlarsa, Almanya ve 
ltalyanm böyle bir harekete 
iştirak ctmiyeceklerinden emin· 
dirler. Bunun için ltalya ve 
Almanya hükumetleri veyahut 
Amerika, İngiltere ve Fransa 
ile birleşmezlerse Japonyaya 
müdahale etmek imkanı yoktur. 

Makalemizde yazılmış olan 
cedveller, Japonların Çin üze· 
rindeki maksadlarını kendile· 
rine zarar getirmeden temin 
edebilecekleri kanaatine ne 
suretle vasıl olduklarını va
zıhan gösterir. Japoııya, Av· 
rupa milletleri arasındaki mü· 
nasebatın pek fena ve bu su
retle kendisine kar§ı donan· 

dağına kanaat getirdi. Nedir o saçlar a Bayım, 
Garb ve Birleşik Amerika nedir o elbiser, nedir o yü-

hükı'.imetlerinin biribirlerine rüyüşler, o kaşlar?. 
karşı zıd gitmeleri yüzünden Hem de sanki hepsi de ayni Pencereden 

.. ......... -..a1 .. ~ım ... 

Uzak şarka aid kat'i bir po- aş~ mektebinin. derslerini gör: kaçan kati[. 
litika tesbit ve bunu müşte- m. uş v_e otomatık olarak ayn.• Nihayet yakayı ele verdi 
reken tatbik etmeleri mümkün ti 1 1 k ıes erı yapmaya a ışmış ar ı, Bundan bir müddet evci 
olmadığından bugün Japon hayretl. Adapazarının Kayalar Mahmu-
hükumeti Uzak şarkın mutlak Dün, aşkın mahrem, samimi diye köyünden Çerkes Yusufu 
hakimidir. tarafları vardı ve bu mahre- öldüren ve cinayeti müteakıb 

Uzak şarktaki vaziyetin miyet, aşka bir nevi tatlılık, firara muvaffak olan Alican 
almakta olduğu şekil, zama1'la bir nevi esrar ve güzellik verirdi. namile maruf Mehmed oğlu 
garb hükumetlerini birleştirmek Bugün ise aşk, orta malı ol· Hulusi, dün şehrimizde yaka· 
ihtimalini uzak göstermemekte· muş, soysuzlaşıb gitmiştir. lanmış ve adliyeye verilmiştir. 
dir. Sabrı tükenen efkarı umu· Şimdi grublar halinde, hem de Hulusi, lzmire Fuarın açık 
miycnin birleşmesi arzusu yük- muhite, herkesin dikkat ve bulunduğu günlerde kalabahk· 
selib Çine karşı yapılanı işgal tecessüsüne, tenkid veya istihza· tan istifade ederek gelmiş ve 
muharebelerinin durdurulma- 1 ld t d b · · arına a ırış e mc en u ışı trenden Menemen istasyonun-
sına işaret ettiği anda Şark yapıyorlar. da inerek oradan Tuzlaya geç· 
sularına gönderilecek ezici bir Son hadisenin kahramanı miş, amele olarak bir müddet 
filo karşısında Japona yapacak küçük çocuk ta muhakkak, bu çalışmış ve nihayet izıni kay

iki şey kalır: yeni ve modern aşk şeklinin bettirdığini sanarak iki gün 
Ya kendilerine umumi bir bir kahramanı kesilmek iste· evel şehrimize gelmiştir. 

harakiri tatbik etmek veyahud miş olacak.. Ancak, zorbalar Şehirde bir müddet dolaşan 
hemen harbi terkedcrek Asya 'b ' b I d HuluAsi, her tarafa resimleri gı ı e in e tabanca taşıması 
ekonomi mesailinin hallini bey· gönderilmiş bulunduğundan 

ve yumruk kadar kafasına kan 
nelmilel bir meclisin kararma burada derhal tanınmış ve 

hücum edince ona sarılıb ateş 
bırakmak. zabıtaca yakalanarak Sulhceza 

etmesi, bu asır adamlarının 
Çinde yapılan ilanı harbsiz 

muharebe dünya vicdan am· 
mesine dokunursa garb hüku
metleri efkarıumumiyesi teşeb
büsü lazimenin ittihazını em· 
redebilir. 

Bu takdirde devletlerin ku· 
racağı birleşik donanmanın 

vücude getireceği azim kuvvet 

muvaffakıyeti kat'i surette cm· 
niyet altına alır. Muvaffakı· 
yetten sonra yapılacak iş ise 
Japonları şimdi)e kadar Çinde 

zabt ve diğer yerlerde işgal 
ettikleri yerlerden koğmak ve 
çıkdıkları adalara sokarak 
hapsetmektir.,, Ahmed 
~~~~~---~~~~~ 

Veni neşriyat: 

Havacılık ve spor 
Türk Hava Kurumu tarafın· 

dan çıkarılan " Havacılık ve 
Spor., mecmuasının 199 uncu 
ıayısı zengin münderecatla 
intişa eylemiştir. 

mahkemesine verilmiştir. 
ve çocuklarının, içinde çırpın· 

Evelki gün muhakeme edil· 
dıkları ruhi muvazenesizliği de mek üzere Bahçeli hanındaki 
ortaya atmış oluyor. Sulhceza mahkemesi binasına 

Samimiyetime bağışlayınız; getirilen Hulusi, bir aralık 
bir vakitler ben de aşık ol- helaya gitmek için müsaade 

muştum. Uzak, eski günlere istemiş ve girdiği yerden bir 
aid bir aşk. Bunu başkasına daha çıkmamıştır. Hulı'.isinin 
söylemek değil, kendime bile gecikmesi üzerine zabıta telaşa 
itiraftan çekiniyordum. Köşe· düşmüş, kapıyı kırarak içeri 
lere çekilir, karanlıklarda do- girdiği zaman Hulusinin mey· 
laşır, yıldızlara, enginlere ba- danda bulunmadığını ve açık 
kar, düşünürdüm. Hatta 0 za- duran pencereden firara mu· 
manlarda işittiğime göre, ha- vaffak olduğunu anlamıştır. 

Zabıtanın elinden kaçmağa 
yalini taşıdığım kız da bana 

muvaffak olan bu şeririn ta· 
karşı ayni hissi taşırmış. Yimez, kibi için derhal müfrezeler 
içmez, içini çeker ve evde dil- çıkarılmış ve dün gece Kızıl-
siz bir hayalet sessizliği ile çulluda bir bağ kulesinde 
dolaşırmış. Jandarmalarımız tarafından ya-

Benim fikrimce aşk, işte kalanmıştır. 
o idi.. Hulusi, Adliyece tevkif edil-

F akat şimdikiler, o zavallıyı mıştır. Bugün, muhakemesi 
altüst etmiş bulunuyor. Allah görülmek üzere cinayeti işle-
rahmet eylesin eski aşklara!. diği Adapazarına sevkoluna· 

Çimdik caktır. 

Mis Rolm 2.3 yaşındadır 
de oldukça güzel ve cazibeli 
görünürler. Fakat kadın yüzü· 
cüler yaşlandıkça fotoğrafik 

güzelliklerini çok kaybederler. 
Vücutlerinin tenasübü de bozu

lur. Faka bu meşhur yüzücü 
güzelliğinden vücudünün tena· 
sübünden katiyen bir şey kay
betmiş değildir. Bilakis yaş
landikçe bu hasletleri daha 
ziyade inkişaf etmiştir. işte 
Holmun en büyük meziyeti de 
budur. Mis Holm bilhassa 
arkaüstü yüzerken şayanı hay· 
rettir. Kendisi şimdi profesyo
neldir. 

1932 de kandisinde büyük 
bir bisiklet aşkı uyanmıştır. 
Bu meyanda Holivuda da git
miş, çok alaka görmüştür. 14 
yaşrnda iken 1928 olimpiyad· 
)arına İştirak ettiği gibi 936 
olimpiyadlarında da birinciliği 
almıştır. 

Şimdi Amerikada berkesin 
merakı şuradadır. 

Bu meşhur ve güzel denizci 
kadın, kocasını boşayacak mı, 
boşamıyacak mı? Ve bunun iç 
yüzü, sebebi nedir? 

Zeytincilik 
10 milyon zeytin a§acı 

aşllanacak 

Zeytinciliği n inkişafı ıçm 
Ziraat Vekaletinin emrile esaslı 
mücadeleye geçilmiş bulun· 
maktadır. Vilayetin muhtelif 
yerlerinde bilhassa şose kıyı· 
larında aşılanmağa müsaid 10 
milyon zeytin ağacı tesbit 
edilmiştir. Bu deliceler, gayet 
müsait yerlerde bulunduğun· 
dan, aşılandığı takdirde bol 
mahsul alınabilecektir. 

Aşı faaliyetine geçilmek için 
Ziraat Vekaletinden tahsisat 
beklenmektedir. 



~·6 ~ADOLU 

Almanya·ltal 1a lord Belisa Numara - g6 Yazan: M. Ayhan 
..... 

jJ B. Mussolini, dün Alman- Fransız·~·;dusu ha 

ca bir söylev verdi kında beyanatt 
~ - Başı 1 inci sahifede - ltalya için tatbik olunan . bulundu 

Ajansı bildiriyor: zecri tedbirlere Almanya işti- Paras, 28 (Radyo) - lo 

Delikaniı kapaktan çıkınca kendini bıty~am ma~iyetini al~ıı•.•r. ~ugiln bağhhğını göstermiştir. Bunu, Belisa, tayyare ile Londr• l 
28 eylfıl günü resmen milli rak etmemekle ltalyaya olan tere Harbiye Naım La 

bütün fabrıkalar tatıldır. HClUln h' b' hareket etmiştir 

b• Ç k z n odasında buldu maAazalar kapalıdır. ıç ır zaman omıtmıyacağız. . 
1r gen 1 1 • ----••--•ı::~.- Ouçe bwgılu ltılyan bi1yak el· Ne ltalyada ve ne Alman- Na~ır, istasyonda Fra. 

çıktı. Kapak sessizce indi. O, Karşısında eli kılıçlı, meç· çisini ve fatizm evini aiyaret ede· yada diktatörlük vardır. Yal- Harbı_ye Nazın B. Daladı Delikanlı hala ona bakı
yordu: 

Genç kızın çehresinde, göz
lerinde ancak Çingene dilber· 
!erinde bulunan müthiş bir 
füsun ve sihir vardı. Vücudü· 
nün bütün kıvraklığı ve hari· 
kulade inceliği de esasen bu
nu gösteriyordu. 

En taş ve duygusuz bir kal· 
bin, bu gözler karşısında lit
reyib sarsılmamasına imkan 
yoktu. Elini delikanlının omu
zuna vurdu: 

- Merakını tatmin ettin 
delikanlı .. Fakat bütün bun· 
ları bir dnha kimseye açamı

yacaksın, burada benim elim· 
de mahkum kalacaksın. 

Ve bunu söyler söylemez 
iki adım geriye çekildi. Deli
kanlı vaziyeti kavrıyamadan 
ayağının altındaki tabanın, üs
tündeki dört köşeli küçük halı 
ile beraber süratle aşağıya 

doğru kaydığını ve kendisinin 
de o parça üstünde bir ka
ranlık içinde kaybolub gitti· 
gini anladı .. Bu, bir nevi asan
sördü.. En son durduğu nok· 
tada birdenbire yerinden sıç· 
radı ve kılıcmı çekti: 

- Hay Allah belasını ver· 
sin bel. Ne pis, ne berbad 
ştnirdir bul. Gizli yollar, do
lap ' ... r, dalavereler ve bin çe· 
şit marifet.. 

Dört köşeli bir oda içinde 
idi.. Burası pek fena da gö
zükmüyordu. Sağ tarafta bir 
demir kapı vardı. Yaklaştı, 

açmak istedi, nafile .. 
Odanın bir köşesinde adeta 

baca gibi dimdik, yukarı doğ· 
ru uzayıb giden başka bir yol 
vardı. Oraya yanaştı. İçerisi 
gözükmiyordu. Bu bacadan 
çıkabilirdi. Fakat nereye!. 

Vakit geciktirmeden duvara 
tutundu ve tırmanmağa baş· 

ladı .. 
Biraz sonrı. karanlığa dal

mıştı. Ansızın, bu ne olduğu 

belirsiz yolun sağa saptığını 

anladı. Artık tırmanmak değil, 
yan sürünerek gitmek lazımdı. 

- Tuh, lanet olsun! -dedi
bu nasıl şeyi.. 

Ne kadar ve ne istikamette 
gittiğini bir türlü anlıyamıyor· 
du. Bir iki dönemeçten daha, 
bir defasında sağa, bir defa
sında sola kıvrıldı. Mutlaka 
bir sarayın duvar l arının içinde 
idi. Bırdenbire gene inmeğe 
başladı .. Fakat bu inişi çok 
az sürdü .. Ansızın sağ tara· 
fanda hafif ve zayıf bir ışık 
süzülüşü görür gibi oldu. Bu
rada bir kapak vardı. Gözle
rini aralığa dıı.yadı: 

- Mükellef bir oda! 
Diye mırıldandı ve kapağı 

bir iki defa kımıldattı. Kapak, 
onu çok uğraştırmadan açılı
verdi ve delikanlı, başını çı· 

kararak etrafma baktı. Kenar
da muhteşem denebilecek bir 
karyola vardı ve onun üstünde 
genç bir kadın veya kız yatı· 
yordu. San, sık dalgalı saç· 
ları, bir ipek yığını halinde 
yastığı doldurmuştu. Arkası, 

beline kadar çıplaktı. Duvar
larda, büyük tablolar gözükü· 
yordu. Delikanlı, hiç bir çı

tırtı bile yapmadan yerinden 

bir şöminenin yan tarafından hul bir delikanlı kendisine cck ve ormandıı Kariuball villa· nız, halk için çalışan ve halka ve bırçok zevat tarafınd 
çıkagelmişti. Ve kapak, duva- bakıyordu: eında General Göringin mieafiri dayanan teşkilat vardır. Bu- uğurlanmıştır. 
rın renginde, hiç bellisiz bir - Susunuz, tek kelime söy- olacakıır. gün, dünyada mevcud en Pa~is, 28 (A.A.) ~ f ngil 
şeydi. Şimdi ne yapacaktı? lemeyinizl mua~::d~7r 8~:::b:y•:u~:a81~:~~ hakiki ve en büyük demok- Ha~bıye ~a~rı Parası terk 

Verdiği karar şu oldu: Kız, vücudünün çıplaklığını cek ve bu Duçenin Almanyayı zi. rasi, ftalya ve Almanyada ca· me en eve ısaca beyan•. 
Kapıyı açıb savuşmak .. Kı· örtmiye çalışıyor ve ona ba- yaretinin tetevvücilnil ve mühim ri olan demokrasidir. Bu iki bulunarak Fransanın Mı 

lıcını çekti. Çünkü kapıdan kıyordu: ıaatini teşkil eyliyecektir. Sabayı memlekette, hiçbir kuvvet, Müdafaa teşkilitmı beşer de 
çıktıktan sonra bu meçhul sa- - fakat... dolduracak olan yilz lıinlerce kişi devletin politikasına tesir ede· sının vasıl olabileceği müke 
rayın uşakları ile karşılaşması - Susunuz diyorum, susu· huzurunda Duçe ve Führer !öz meliyet derecesinde buldl 

k alıtcaklar ve çok mühim birer nu· mez. olmaktan mütevellı'd meınll 
ihtimali pek fazla idi. Aya nuz... Bolşevikliğe karşı olan düş· 

(ş ) tok söyliyeceklerdir. niyetini beyan etmi~tir. 
ucuna basarak yürürken, bir· onu var Berliu, 28 (A.A.) _ İtalyan manhğımız, milletlerimizin ru- :r 

denbire masanın üstündeki - ---------- mahfellerinde soyleudiğine göre, hundan doğmuştur. Bu rejim, Mumaileyh Fransanın 
büyük ve muhteşem bir ger- ---o·--o· i~SASD .Mussolioinin Krop fabrikalarını bizde tecrübe edilmiştir. sını teşkil etmekte olan F 
danlığa gözü ilişti, durakladı. ziyaretinin ııelıeblerinden biri bu 'sunun içindir ki, ftalya, bol· sız askerlerinin vatanper\' 
Bir merak sevkile konsola yak- fabrikaların halihazırda bilbaesa şevikliğe icab ederse silah ta liklerinden, kuvvei manevi 

b b , l o· " 240 hk toplar için ftalyao bahri· lerinden ve mukavemet 
laşı u muşa şa, üstü iri e · O kullanabilir. Nasıl ki, her tek-

i zUm satışları yesinin sipari~terini kabul etmekte vetlerinden pek müteb 
m
1
aslarla örülmüşk p'afdr~ayıya ır Ç Alıcı K. S. K. S. olduk.landır. like zuhurunda müdadfaa için oldugvunu beyan t . t' 

a maz, sapsarı esı ı. ut- · Berfin, 28 (Radyo) - ltalya ıilaha sarılmak zaruri ir. e mış ır. 
k d G .. 1 . b" h f ld 847 Ü. Kurumu 14 21 25 1 d kl' İngiliz Harbiye Nazan F un u. oz erı ır tu a o u. I 16 25 Başbakanı B. Mussolini, bu spanyaya yar ım etme ı-
0 t k b kt 627 nhisarlar 12 . . d d · · b 1 · sayı onun mukadderatı na e rar a ı: 17 75 sabah, askeri müzesini ziyaret ğımız e, me enıyeta o şevı· 

E t 1 A . 174 Esnaf Ban. 16 50 d k k · d'ğ' kında sarsılmaz bir 1'tiın• - ve , o ... nnemm ger- 16 75 etmiş ve müteakıben, Pozdam zim en urtarma ıste ı ı-
d 1 ğ 1 t .. t" d k' h f 143 Ş. Remzi 15 d d' sabib olarak terketmekte 

an ı ı.. ş e, us un e ı ar - 101 Y. 1·. Tala~t 15 50 16 sarayına giderek, Büyük Fre· miz en ır. 
l b·1 d ğ' · A k d ı h · k duğunu söylemiştir. er ı e e ışmemış.. 82 Paterson 15 16 625 driğin mezarına çelenk koy- r a aı ar, arıce arşı D • 

Her tarafı titriyordu. 80 A. H. Nazlı . 13 16 muştur. faşizm propagandası yapını- ramaklar yeti 
Birdenbire kanı, beynine 48 L. Galemidi 16 17 50 B. Mussolini, öğle üzeri yoruz. Bununla beraber açıkça 'r h l k t 

hücum etti: 22 50 General Göringin villasına haber vereyim ki, yarınki Av· 1. O um arı arıf 45 M. J. Tara. 17 50 , 
- Demek ki ev, annemi 23 D. Arditi 16 25 17 50 gitmiş ve öğle yemeğini yi· rupa, faşizm olmağa mecbur· mamak için teJbı 

öldüren Venedik kumandanı ile 21 J. Kohen 16 16 50 dikten sonra, B. Hitlerin ika· dur. Bunu hadisat isbat ede· Bu yaz devam eden kur 
alakadar bir evdir.. Allahım, 17 50 t Ah a g'tm· B H'tl l cektir. Lideriniz, üçüncü Al- l k k 14 Şınlak oğlu 16 50 mega ın 1 ış, · 1 ere ı tan vilayetimiz pamu 
sen ne büyüksün? Mücazat 10 A. Maydo 14 16 50 birlikte oradan stadyomu zi· manyayı yaratmış ve şimdiki kısmen urar görmüştür. M 
gür.üne beni ne kadar çabuk 5 Ş. Erkin 17 17 yaret etmiştir. devletinizi, hatırı sayılabilir telif yerlerde pamuk tarl 
yaklaştırdınl.. 2220 Stadyomda, yüz binlerce muazzam bir kuvvet haline randa pamuk kozaları bi 

Zavallı anneciğim, işte etti· 753 ı 9
1
5 halk önünde Almanca bir koymuştur. tir. Kozaların kuru ve te 

ğim intikam yemininin günleri 77539
1
5 söylev veren B. Mussolini ez· Bugünkü Avrupanm, haki· olarak toplanması için 

geldi.. incir satışları cümle demiştir ki: kati görmek için ne zaman sırada yaj'mur yakmaması 
Delikanlı, gerdanlığı eline S -Almanyaya gelişim, siyasi uyanacağını tayin edemem. zımdır. Ç. Alıcı K. S. K. . Al db l 

alarak karyolaya doğru yürü- 2011 A. H. Nazlı 6 14 değildirr. Almanyadan sonra Zira dahili bir harb çıkarmak anan te ir ere göre, 
dü. Genç, ve meçhul kız, kar- l060 Tütsü ile t. 5 50 13 başka bir yere 'gitmek için için karanlık emeller peşinde yındır havalisindeki çırçır 
yolasmda hafıf bir hareket 565 Ş. Remzi 7 25 10 hiç bir şey düşünmedim. Al· koşan amiller vardır. Bununla rikalarmda evvela Akalı 
yaptı .. Onun yüzünü göremi- 304 M. Cevdet 6 75 7 ~5 manyayı, yalnız ftalya hükı'.i· beraber, ltal}·a ve Almanya, muk kozaları ve sonra 
yordu. Fakat güzel olduğu 210 lzzi ve Ali 8 · 12 50 meti reisi sıfatile değil, ayni yüz on beş milyonluk bir yerli kozalar işlenecektir. 
muhakkaktı. Beyaz, güzel el - 163 B. Alazraki 8 375 12 50 b k ı 1 d · kütle ile her tehlikeyi karıı- la ve yerli pamuk tohulll. zamanda ir in ı ap i erı nm biribirine kan~mamall 
leri ile yüzünü örtmüş, tatlı 145 Ş. Rıza H. 6 14 50 f t'l · t d" lamağa hazırdır.,. 7 f 

sı a ı e zıyare e ıyorum. her mıntakadaki çırçır • 
tatlı uyuyordu. 137 H. Şeşbeş 7 50 13 50 ltalya ve Almanya inkılap- B. Mussoliniden sonra söz lcalarında bu şekilde t 

Biraz durdu.. Odada bir 135 Benmayor 7 25 7 75 Jarı, ayni maksat için vuku- alan B. Hitler, bugünün tarihi alınması muvafık görülın"' 
yabancının mevcudiyeti, genç 58 S. Beyazıt 11 50 13 bulmuştur. bir mahiyeti haiz olduğunu E'l.. [ 
kızı bu derin uykusunda ha- 49 F. Solari 11 13 50 Seyahatimin, sulha mı'yoksa söylemiş, B. Mussolininin, RBper er 
berdar etmiş olacaktı ki, bir 27 M. J. Tara. 6 50 6 50 harbe mi işaret ettiğini anla· başlıbaşma bir (tarih olduğu- konferafl 
defa daha kımıldadı. Sonra 24 Y. Harasu 9 9 mak istiyorlar ... Hitlerle bera· nu beyan ettikten sonra, mu- DUn da toplandı •• 
yüzünü delikanlının olduğu 19 D. Arditi 6 25 6 75 ber bir ağızdan sulh istediği- maileyhin şahsmda ltalyan Paris. 28 (Radyo) -
tarafa çevirdi. 15 A. Muhtar 13 13 mizi ve sulh için çalıştığımızı milletini selamladığını ve B. perler konferansı, bugüP. 

- Aman Allahıml. Ben 4922 haykırıyoruz. Mussolininin, iki millete ter· zakerelerine devam etlll 
rüya mı görüyorum?.. Delir- 69332 Son on beş sene, faşizmin cüman olduğunu ilave eyle· Bugünkü içtima, Fransı~ 
dım mi yoksa!. 74254 fiziyonomisini tamamen değiş- miştir. ralı (Kodo Ferda) nm rİ. 

G d k Zahire sabşları · d d' M k · 1• özlerini oğuştur u, te rar tirmiştir. Çı·n. 'apon harbi tın ey ı. üza ereler gıı 
b kt Ç. Cinsi K. S. K. S. J 1 y '- d b' ı. 1·1 a ı: Ayni halin, Almanyada da &Kın a ır Karar ver 

Ol Ol S d k 2280 Buğday 5 375 6 - Başı 1 inci sahifede - " l 
- ... ... ev iğim ı· 7 Nohut 5 75 vukubulduğunu ve Alman mil· soy eniyor. 

zın evınin içınde, onun karşı- l !erinden çıkarmak için Şanghayda v l 
736 Kılo T. B. içi 83 etinin, yeni bır hayata kavuş- bir taarruz baznlamıolardır. ı aman ar 

sında, hatta karyolasının di- y 78 79 t • .. .. B Al O tttl, 9777 ti ün ugunu goruyorum. unu • EJvaog cephesinde de yeni rmanlarında ya"• 
binde bulunuyorum... Fakat 5 42 50 d b kl' d D 272 B. Pamuk 40 7 manya an esasen e ıyor um. taarruza geçen japon kıtaatı, Çin ün gece Yamanlar. 
onun, annemi öldürenlerle aıa- 35000 K'I p k' 2 80 Al ·11 · k" A b · T ıı:; ı o . çe ır. man mı etı, yarın ı v· knvvetlerini_ricate mec ur etmıı· ahtalılcöy arasındaki ;r 
kası mı var kıl... O takdirde p· f' ti · · · b ı ı d' ıyasa ıa erı rupa ıçın mağrur ola i ir. er ır. kaya mevkiinde orm•P 
Ne yapacağım?. Aşkla yemin No. 7 14 25 14 75 Devletlerin hayatı, daimi Şangbıy, 28 (Padyo] - Ko- büyük bir yangın çık~ 
ve intıkam arasında çıldırma- " 8 15 15 50 tahavvülata tabidir. lera, tiddetle devam etmektedir. Yangın geç vakit müşk 
mak mümkün müdür? ,, 9 16 16 50 l 1 I A d k Bugün, üçyüz muaab kaydedilmiıtir. ta ya i e lmanya a vu u· söndürülmüştür. , 

G k b. h k t O b l k Şangbay, 28 [Radyo] - Ruı· J enç ız, son ır are e ,, 10 17 75 18 5 u an in ılaplarm mahiyeti an- ngı"ltere. Am•fl 
yanın Nankin sefiri, ınuzın tay· .., 

yaptı ve gözlerini açar açmaz, ti 11 20 21 00 !aşılmış olsaydı, çoktanberi yareye binmiı ve Moıkovaya hare· Ticaret muahedesi 
korku ve dehşetle doğruldu: ., 12 22 23 vukuu arzu edilmiyen birçok ket etmiıtir. zakaralarl. 

hadısatm önüne geçilmiş bu· japon Ajansı, sefirin eeyaha· Vaşington, 28 (A.A·) 
lzmir gümrük muhafaza tabu
ru satın alma komisyonundan: 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan ve 20·9-937 pazartesi günü saat 16 
da münakasası yapılan 89034 kilo una verilen fiat bahalı ğö
rüldüğünden 2490 sayıh kanunun 40 ancı maddesine göre bir 
ay içinde intaç edilmf!k üzere pazarlığa dökülmüş ve ihalesi 
11-10-937 pazartesi günü saRt 15 de İzmir Alsancak birinci 
kordon 364 sayıda tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham· 
men tutar 11 129 lira 25 kuruş olup muvakkat teminatı 835 
liradır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde komisyona 
müracaatleri. 3350 25 29 S 9 

lunacaktı. tini manidar görmekte, Tokyodaki 
Matbuat konferansında Faşizm ile Nasyonıl Sos- Ru11 ateıemiliterioin de Moıkovaya ,el 

l' b d gitmek ilzere olduğnau bildirmek- lan bir suale cevab ve 
ya ızmin müşterek ir üşmanı tedir. Hull, lngiltere ile A 
vardır. Bu düşman, Bolşevik· M etaksaı arasında bir ticaret 
liktir. Bu düşmana karşı ko· akdi maksadiyle yap~l.J 
yabilmek için, yaşamak isti- Ankarada mühim görii>me· olan müzakerelerin inkir' 

n m·ıı ti · · ·· · /erde bulanacaktır ye ı e erımıze guvenıyoruz. mele üzere olduğunu 
İtalya, Almanya ile birlikte Atina, 28 (A.A.) - Res-
bir yol takib J,_ ediyorlar. Bu men bildirildiğine göre, Baş-
yol, yaşamak için daima kuv- vekil B. Metaksas Makedon-
vetli ve silahlı bulunmaktır. yada yapılacak sonbahar ma· 

İtalya, 52 ı.. devletin zecri nevralarından sonra Ankarayı 
tedbirlerilc karşılaştığı zaman, ziyaret edecek ve orada cum· 
kendi kudretine dayanarak, huriyet hükumeti ile beynel-
mukabil tedbirler almış ve milel siyaset ve Balkan me· 
yaşamağa layık olduğunu iıbat seleleri üzerinde mühim gö· 
etmiştir. rüşmelerde bulunacaktır. 

etmiştir. 

Göz He 
Mitat Orel 

1 
Adres: Beyler Numıll 

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Ôğ)ed~ 

saat 10-12 öğleden_ ~d 
15,30 · 17 Tele.~ 
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J\kseki Ticaret Bankasının 
ANADOLU 

Aktif: 
mali vaziyetini 

30-Haziran-1937 tarihindeki 
bildiren hesap hulisasıdır. 

l<ASA: 
· Bankanot 
Gümö~ 
Ufakhk 

3172 
95 
46,77 

3313,77 

8 3313,77 
l'~nkalar: emre amade bulunan şehir dahili 32542,75 
E.ı~arı senedat cüzdanı: 169438,83 
iş;. •aı ve tahvilat: Ergani ve Sıvas tahvilleri 6500 
A. ırakler: Cumhuriyet merkez bankası hisse aenedatı 3500 
B "•nslar: Emtia üzerine avanslar 36638,68 
Dorçlu hesabatı cariye 33767,40 

Geınirbaş eşya 14308,28 
ay . 
. rı menkul emval 50619,40 

Saır muhtelif borçlular: 374198,34 
Hissedarlıu. 250000 
Sair muhtehf borçlular 124198,34 

374198,34 

Passif: 
.SERMAYE: 

ihtiyat akçesi: Alelade nizami ihti~t akçoıi 
Sair muhtelif alacaklılar 
Hi11e senedatından tahıilit: ikinçi ihraçtan. 158980 

500000 
29062 

173652,"7'J , 

Sair muhtelif ılacakhlar: 14672, 79 

173652,79 
Muhabirler: 
Nazım hesaplar 

TehsiJ olunacak aenedat mudileri 
Kefaletten dolayı alacaklılar: 
Devrei sabıka temettüü 

Henüz talep edilmiyen geçmiş sene kaTlan 
1936 yılı karı 

Henüz dağıtılmıyan 

1742,31 

133.Sl,08 
139266,08 

3640,87 

17009,48 

tı· 

raır 

Naııaı h.esaplar: 

Tahsile mevdu senedat cüzdam 
,, muhabirleri 

13351,08 
12745,78 

605t30 " " 

l<cftl l' e . etten dolayı borçlular: 
111 masrafı 

13351,80 

1.19266,08 
280 

877724,61 

Esa1ı1 deftere uygundur. 
Onaylanmıitır. Akseki Ticaret Bankaaı 

877724,61 

Murakıp Murakıp İzmir Merkezi 

~=======fm=z=a==o=k=un=a=m=a=d=ı====l=m=za==o=k=u=n=am==ad=ı========l~m=z=a==ok=u=n=a=m=a=d=ı===================================== 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

ef /zmir tramvay ve Esas No. Yeri 

ektirik şirketinden 
671 

p E Ş l N 
C Akçalı Mescit M. Damlacık Yokuşu Ada 

a}'ındreyanın il teşrin 1937 102 parsel 57. Ye. 5911 Ar1a 'i.7 M2. 
le d 8 aşağıda gösterilen yer- 733 İkinci Süleymaniye Refah sokak. Ada 596, 
c:t'e ve tarihlerde kesilebile- parsel 5. 
litı~ kayın abonelerimizce bi- 1132 Toraman Mah. Çirkin aokak. Ada 417, par-

l e Üzere ilan olunur. sel 8. Ye. 48 " 
kt - 3, 17 ve 31 İlkteşrin 1133 Hasanhoca M. Kızlarağası hanında Ada 337, 
kad,8~ günleri saat 9 dan 15 şe parsel-. 25/17 Oda. 
V r. 1135 Bayraklı • Burnava caddesi. Ye. S Ev. 
~ nuınarah çarşı mıntakasmda 1136 Hurşidiye M. Tilkılik caddesi. Ada 358, 

~ )(1 " Konak " parsel 17. 
f~ 1/ve XIV no. Gazibulvarı .. 1090 Üçüncü Sultaniye M. Şabaniye Sokak. 

/ldn 
No.su 

Nev'i 

Taj 4 Ev. 

71 Dükkan 1/4 His. 
Ada 

Ye. 56/1 Arsa. 

Depozitoıu 
T. L. 

16.20 

75.-

180.-

8.
JOO.-

20.-

r. I G·· ··k 65, parsel 12. 
dli .\lr .. umı u .. 
~ VJ.yl .. Mezarlıkbaşı,, 1093 Çorakkapı M. Piliç Sokak. 15,41 Evin 321/36864 Hiı. 

2.04 
3.48 

.il' eqdd ı. ym ve Xlll tramvay 
11 

T A K S I T L E 
l~i '\ esı ve mücavir sokaklarda. 586 Hurşidiye M. Sadullah efendi S. Ada 51, 
ı, " _ lO . Parsel 21. Ye. 31, Taj 15 Ev. 52 M2 90.-
b~ ~ar .. ve 24 Ilkteşrin pa- 1130 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. 

db ~ad!r~nleri saat 9 dan l 5 şe ada 8 parsel 17. Ye. 141, 14 • 50. -

şt~ l numaralı Darağaç mınta- İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarmda gösterildiği veçbile peşin veya tak-
sitle satışları 8/10/937 cuma günü saat on birde yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

il kasında istekli olanların karşılarında ğösterilen depozito akçesini veznemize yatırarak yevmi mez-
l[[ 11 Tepecik 11 kurda artırmaya girmeleri ilan olunur. 29 6 3318 
lV " Alsancak " ----
l_\' .• Basmahane .. İzmir harici askeri satın alma ildnları 
.\y E.şrefpaşa .. Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Kültürpark .. Cinsi Mıkdarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa 
Karşıyaka 

11 
Kilo min tutarı teminatı :şekli 

Turan Lira Lira 

Tarih Gün Saat 

.. 
Bayraklı .. Linyit kömürü 70000 Burnava 700 53 Açık 30/9/937 Perşembe 10 
Burnava 

11 
Linyit kömürü 35000 Ödemiş 350 27 Açık 30/9/937 Perşembe 10,30 

Buca .. Linyit kömürü 129000 Tire 1290 97 Açık 30 9/937 Perşembe 11 
28 29 1 - Yukarda mikdar ve mahalli yazılı linyit maden kömürleri açık eksiltme suretile mü-

~ 1 nasakaya konulmuştur. 
rl N oto o r 2 Münakasaları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 30/9/937 perşembe günü yapı· 

lacaktır. 
Ô 3 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

4t N Ü Cad. No. 20 14 19 24 29 3168 

f:dlyede İzmir Levazım amirliti ilanları 
11 güzel pozlar lzmir Lv. Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

k ·ı • Tahmin edilen Teminab Münakasa• 
4 çe ı ır • Cinsi Mikdarı mecmu tutarı muvakkatesi nın şekli ihale tarihi Günü Saati 

IJlotör işler Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
7' emiz cabuk Un 146572 19054 36 1430 Kapalı zarf 10/Birinciteş/37 Cuma 16,5 

, l Un 96092 12492 00 937 Kapalı zarf 10/Birinciteş/37 Cuma 17 
Ucuz yapı ır 1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem un ihtiyacı iki 

Öo4 kıt'a şartname ile ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
&it trt.!0 r Adil Bir 2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde lzmirde kışlada İzmir levazım amir· 

Pada b Uddettenberi Avru- liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ilesi ulunan İtalyan has- 3 - Teminatı muvakkate akçeleri hizalarında yazılıdır. 

dit B· operatoru Doktor 4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
~etıeh ır avdet ederek mua· 5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler 
~bı.ıl anesinde hastalarını 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şartna-

e haşlamıştır. mesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saabndan en az bir 
ı~..... • evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 29 3 9 13 

··•ır M l ......., I st Mv. K. den. S - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
zınir ava kıtaatı için yalınız kumaşı ciheti askeri- 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

Yeden verilmek suretile (300) adet kaput diktirilmesi 
l ......._ jçık ~ksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

t khalesı 4-10-937 pazartesi günü saat 16 te lzmirde 
~ 3 -........ lşhada M!t. Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

i ....., Ta ~in edilen mecmu tutan (900) liradır. 
eınınat muvakkat& akçası (67) lira 50 kuruştur. 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunu 2 ve 
3 cü maddelerinde ve ıartnameıinde yazılı vesikalarla 
birlikte ihale 11atinden evvel koml.yonda ha:ıır bulun· 
malan. 17 ~1 25 29 

29 Eyldl 937 

lzmir Levazım amirliei ilanları 
İzmir Levazım Amirliği satın alma ko. reisliğind~n : 
1 Mü~t. Mev. kıtaatı hayvanatımn kapalı zarf usulile 

eksıltmede bulunan (295200) kilo saman ihtiyacına 
talip çıkmadığından pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - ihalesi 2 Birinciteşrin 937 cumartesi günü saat 11 
de lzmirde kışlada lzmir Levazım amirliii sabo alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (5904) lira oJup mu· 
vakkat teminatı (452) lira 80 kuruştur. 

4 - Şartnımeli her 2ün komis)'onda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlık• iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 

l üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
lan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 
den evvel komisyona müracaatları. 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Müst. Mevki kıtaatının açık eksiltmede bulunan 220 

ton linyit maden kömürü ihtiyacına verilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlıkla sahn alınacakhr. 

2 ihalesi 1 Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 15 bu
çukta lzmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satın 
alma komisyununda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan (2910) lira, muvaklcat 
teminata (218) lira altmış üç kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksilt~ey.~ İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 uncu maddelerinde ve şartnamesinde yazıh ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale sa
atinden evvel komisyona müracaatları 

lzmir Levazım amirliği ~a.tın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama kıtaatı ıçın (320,000) kilo saman kapalı 

zarf usulile satın ahnacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli (6400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (480) liradır. 
4 - ihalesi 16/ 10/937 günü saat 10 da Beriama a&kerl 

alım &atım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Samanın evsafile ve teslim mahalli ve şartları şırt· 

namesinde yazılı şartnameler Bergamadaki alım satım 
komisyonundadır. 

6 - Teklif mektupları 16/ 10/927 günü saat 9 za kadar 
satın alma komi&yonuna verilmiş olacaktır. Bu saat· 
ten sonra mektuplar kabul edilemez. 

7 - Şartnamesinin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konu· 
lacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri açıktır. 29 2 8 13 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve 

müessesat hayvanatının ihtiyacı olan yulaf alınacaktır. 
Miktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve 
ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri 
aşağıda gösterilmiştir. 500000 kilo yulaf muhammen 
tutan 28 bin 700 yüz elli liradır. ilk teminatı 2000 
yüz elli yedi liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5 1101 931 
salı günü saat 15 te ve 350,000 kilo yulafın 
muhammen fiatı 5,48 tutarı 20 bin yüz elli dört li
radır. ilk teminah 512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 
teminatı 1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5 1101 931 
salı günü saat 15,20 de yapılacaklır. 

2 - Nümune ve şartnameleri her gün öğleden lf.Vvel ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üne! 
maddelerinde yazıh vesikaları ile beraber ihale saatin· 
den en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver-
meleri. 14 19 24 29 3195 

lzmir Müstahkem Mevki Sa. Al. komisyonu reisliğinden: 
1 - Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 720 ton gür

gen odununun 17110/937 Cumartesi günü saat 11 de 
lcapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Odunun tutarı (15480) lira olup muvakkat teminatı 
(1161) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda pa
rastz görülür. 

3 - isteklilerin kanunun 2 - 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarım 

yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Leva· 
zım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

24 29 3 9 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 3194 ... -
1 - Beher metremikabine biçilen ederi 395 lira 25 kuruş 

olan kırk metremiabı ceviz kalas müteahhid nam ve 
hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat 
parası_ 1.~85 lira 75 kuruştur. İhalesi 2 İkinciteşrin 937 
salı gunu sant 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. 14 29 14 29 

EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 
11 ................................... .... 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün-
den 

Satılığa çıkarılan 14 parça akar ve hayratın bazılarına tem· 
dit müddetleri içinde talip çıkmadıiından ihalelerin in bir ay 
müddetle paıarlı~a bırakıldığ-ı ilan olunur. 3391 
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Fratelli Sperco Pu·· r·en $ ap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsı~ olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. 

Vapur Acentasım•1m1a~Em01-----.----....... --... ~--ı----------------------------------------~ 
RoYAL NEERLANDAıs .. -. ~.1111111111111111111111111111ı. . Doktor ,1111111111111111111u111111111ı 

KUMPANYASI Siz de ~ 

"TRAJANUS" vapuru 25- A Kemal Tonay ~ 
9-937 dt~ gelip BURGAS, M ETALLU M • ~ 
VAR NA ve KOSTENCE li- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ 
nıanlaıı içiıı yük alacektır. "f\ lambalarım Birinci Sınıf Mutahassısı fi 

"TRlTON,, vapuru 5-10-937 '~ " alırsanız: (Verem ve saire) ~ 
de ROTTERDAM, AMSTER- = Bmımnbane istasyonu kar~ısındaki Dibek eokak ha~mda 30 11ayıh ~ 

Hem bol ışık almış - h · d hah 8 d k 6 ~ DAM ve HAMBURG liman- E ev ve muayene anesın e sa saat en a şam @aal ya ~ 
olur, hem iktısat et- - k d h t 1 lı: b 1 d ~ 

ıarına hareket edecektir. miş oıur, hem ıamba = mmuıııı1111111uırıııuuııi11ilıı111İİuİıttttmmföırı r:leıon: 411 s 11111111• 
SVENSKA ORIENT deıt.iştirmekten kurtu-

LINIEN 5 
"BIRKALAND" motörü 2- lur, hem de sarfiya-

10-937 de ROTTERDAM, tınızın eksildiğini ilk 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· faturada görürsünüz. 
ZIG, BALTIK ve DANMARK 
limanlarına hareket edecektir. 

"BARDALND,, motörü 16· 
10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG,DAN~G,GD~ 
NIA, NORVEÇ BAL TIK ve 
DANMARK limanlarına hare· 
ketedecektir. 
"VİKİNGLAND,, motörü 

3-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına 
haeket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 10-
10-937 de Ml\LTA ve MAR
SIL YAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
" LECHIST AN " motörü 

10/10/937 de ANVERS, DAN
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. l 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Olivier ve ı 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTl 

.. POLO" vapuru limanı· 

mızda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eyh1lden 8 Birinciteşrine ka· 
dar LONDRA, için yük ala· 
caktır. 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA, ve 
HULL için yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

Eylulden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 
BRISTOL LEITH ve NE-W 

GASTLE HATTI 
"JOHANNE,, vapuru 28 

Eylfile kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,. va
puru 10 Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTE- ' 
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakıde· 
ğişikliklerden acenta 
tlive kabul etmez. 

. 
ınes ıı-

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kam.;ı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
1zmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lefon : 3479 

• 

ve Cevfl.k Baykent Elektri~. telefon 
malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

_._.mmm:ııı~~ml .. IBiiilllll!!llm............................................,_ 
DEUTSCHE LEVANTE Birinciteşrinde bekleniyor. PiRE • NEVYORK 18 gün 

LINlE NEVYORK için yük alacaktır. SERViCE MARITIME 
G. M. B. H. ..EXCHANGE" vapuru 18 ROUMAIN 

"A THEN" vapuru 25 Ey· Birinciteşrinde bekleniyor. B U C A R E S T 
lulde ROTTERDAM, HAM- NEVYORK için yük alacaktır. "OITUZ,. vapuru 4 Birinci 
BURG ve BREMEN için ha· "CARLTON" vapuru 22 teşrinde bekleniyor. Ayni gün 
reket edecektir. Birinciteşrinde bekleniyor. KÔSTENGE, SULINA GA· 

"THESSALI.w." vapuru 6 NEVYORK için yük alacaktır. LATZ ve GALATZ aktar: 
llkteşrinde bekleniyor. HAM- "EXMINSTER,, vapuru 28 ması TUNA limanlarına hare· 
BURG ve BREMEN liman- Birinciteşrinde bekleniyor. ket edecektir. 
!arından mal çıkaracaktır. NEVYORK için yük alacaktır. uDUROSTOR,, vapuru 27 

AMERICAN EXPORT Ll· THE E.APORT STEAM· Eylulde bekleniyor. KÖS-
NES SHIP CORPORATION TENCE, SULINA, GALATZ 

The EXPORT STEAMSHIP PiRE AKTARMASI ve GALATZ aktarması TU-
CORPORATION SERi SEFERLER NA limanları için yük ala-

.. EXMOUTH,, vapuru 22 "EXCALIBUR" vapuru 24 caktır. 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK Eylülde PIREden BOSTON STE ROYALE HONGRO-
için yük alacaktır. ve NEVYORK için hareket iSE DANUBE MARITIME 

"EXIRIA,, vapuru 28 Ey- edecektir. "BUDAPEST" motörü 28 
lulde bekleniyor. NEVYORK "EXETER,, vapuru 8 Bi- Eylulde bekleniyor. BELGRA-
için yük alacaktır. rinciteşrinde PIREden BOS- DE, NOVISAD, COMARNO; 

"EA'.AMELIA,, vapuru 3 TON ve NEVYORK için ha- BUDAPEŞTE, BRATlSLAVA 
Birinciteşrinde bekleniyor. reket edecektir. VIY ANA ve LINZ limanları 
NEVYORK için yük alacaktır. SEYAHAT MÜDDETi için yük kabul eder . 

EXECUTIVE" vapuru 10 PiRE - BOSTON 16 gün JOHNSTON W ARREN 

• İZMIR 

Killtilr Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir. 

Talebe kaydlarma devam ediliyor. 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
İzmir • Memleket hastanesi dahili liastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. Ura J<. 

899 Tamaşahk C. 174 taj No. h evin 36 da 6 hissesi 33 .30 
nakit ile. 

958 1. inci gaziler Karakapı 262/264 taj No. 1ı ev 200 00 
959 Karataş Dokuz Eylul S. 143 taj No. lı 91,25 50 00 

M. arsa. 
961 Menıduhiye Kuyulu S. 3 taj No. lı 36 M. ar- 9 ;7 

sanın 192 de 51 hissesi nakit ile. 
973 Buca İzmir C. 16 taj No. h 821 M. arsa nakitle 411 00 
974 " ,, " 14 ,, ,, 1170 ,, " ,, 410 00 
975 Hasanhoca Hisarönü 4 taj No. lı fevkani ve 1590 60 

tahtani mağaza nakit ile. 
976 Burnava Orta S. dan 65 kapı, 53 ve 53 A. 175 00 

tajlı şehit Mehmedden 16 eski, 18 yeni ve 
S3 tajlı evvelce dükkan şimdi ev. 

977 Bumava 3 üncü Yaka S. 8 taj No. la ev ve 140 oO 
müşterek su kuyusu. · 

978 Tepecik Celadet çıkmazı 16/4 taj No. lı 54 32 
90,54 M. arsa. 

994 Karantina Mızraklı dede S. ada 17 29 parsel 128 70 
5 321,50 M. arsa. 

995 2. inci Karantina köprü Mısırlı Şehit Nazım 67 60 
S. ada 1730 parsel 3 de 169 M. arsa. 

996 Karantina Mısırlı C. ada 1730 parsel 2 de 73 60 
184 M. arsa. 

997 Karantina Menekşe sokak 16 taj ada 1744 26 40 
parsel 10 da 88 M. arsa. 

998 3. üncü Karataş Selamet sokak 14 kapı, 10 35 63 
taj No. lı 142,50 M. arsa. 

999 Salhane Şetaret S. 2 eski, 30 kapı 88 M. 50 oO 
zeminli ev. 

1000 Güzelyalı Güneş S. 16 kapı, 14/ 1 taj No. lı 75 oO 
125 M. arsa. 

1001 Güzelyalı Erik S. 31 eski, 13 taj No. lı ev 
1002 Salhane Şetaret S. 10 eski, 38 yeni 17 tajlı ev 
1003 Güzelyalı Çiçek S. ada 891 parsel 4 68,50 

150 oO 
30 oO 
54 sO 

M. arsa. 
1011 Güzelyah tramvay C. 1168 No. 1ı 479,50 479 50 

M. arsa. ,,ıı 
1012 Karantina Cerrah Mehmed Ef. S. 17 No. h ev 1700 ' ll" 

.sekiz senede ödenmek üzere nakden. 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile 

yazılı olanlardan gayrisi ikinci tertip tasfiye vesikası ile ödell' 
mek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. lb( 
lesi 11 110/ 937 pazartesi günü ıaat 15 tedir. Alıcıların Mil 
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Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 336~ 

LINES. L TD. HA VSLINJE 
LIVERPOOL OSLO 

.. AVIEMORE. vapuru 26 "BAALBEK,, motöıü ~ 
Eyliılde bekleniyor. LIVER- Eylfilde bekleniyor. DJEPP C 
POOL ve ANVERS limanla· DÜNKERK v~ NORVe 
rından yük çıkaracak ve BUR· umum limanları için yük ,ıı· 
GAZ, VARNA, KôSTENCE, caktır. . 
SULINA, GALA TZ ve IB- .. BAY ARD,, motörü 24 e;. 
RAIL limanlarına yük ala- rinciteşrinde bekleniyor. ~-
caktır. EPPE, DÜNKERK ve NO t 

ARMEMENT DEPPE - VEÇ limanlarına hareket ed 1 
ANVERS ARMEMENT H SCHUıJJ 

"ESPAGNE.. vapuru Ey- HAMBURG ıB 
lfil sonlarında bekleniyor. AN- "MARITZA,. vapuru ~· 
VERS için yük alacaktır. Eylülde bek !eniyor. ROT'f~e· 
KHEDIVIAL MAiL LINE DAM, HAMBURG ve Br 

"ABUKlR" Halen limanı- MEN için yük alacaktır. , 
mızda olup PORT SAiD ve Vapurların isimleri, gelJ1l~ 
ISKENDERIYE limanlarına tarihleri ve navlun tarif~~j 
yük kabul edecektir. hakkında bir taahhüde ııtw 

DEN NORSKE MIDDEL· lemez. 


