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'" .J HargUn sabahları ( zmlr) da çıkar, siyasal gazetedir 

Garonun hile dolabı, sistematik bir halde ve durmadan çalışıyor 

Pariste 
iki senedenberi birçok cinayet

ler yaptığını itiraf eden bir 
Alman yakalandı 

Bükreı konuımaları 

) 

F .. .1. . k d t 1 B. Delbos, Kral Karolla 
ransız mumessı ının ma sa ı, or a ı- uzun müddet konuştu 

ğı karıştırmak ve intihabatta reyleri 
istediği gibi parçalamaktır 

Garonun ileti olduğu anlaşılan meçhul bir ıahıs, Reyhaniyede 
Kürtlerle Arapları iğfal etmekte iken halk tarafından tahkir edileli 

Iskenderunda çıkan (Vahdet) gazetesi kapabldı. 
-----,-- yolile olsun böyle bir kayıd meY-
Bir bardak suda cud o'madılt halde Fransız mü· 

fırtına 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Siyaeette hakiki dottluk Te 1&mi• 
miyet yoktur diyealer ne kadar do&· 
ru llylemifler!. 

Bergöıık6 bldieeler bu ebedi T• 

... u hakikate yeni birer delil getir
m•ktea bqb bir ,.7 yapmıyor. ıu. 
mapllalı zamane diplomotlan (Malt· 
7Hel) buretleriae taı çıkaracak .ka
dar eatirib T• dolab imaliDde biri· 
birlerine nbbel etmekte hiç kaam 
glie .... iyorlar. 

lliMI mi ilteniaia! Uu&a gitme
te. .k6bM taribia .kaba• J•praklanaı 
karqbım•I• hiç llsam 7ok. hatta 
bbJalıbe yaba uaaalann ftk'alanaı 
laabl'lama.k içia sihiaJeri•lsi yormak 
bile maaun. .• Tue tase ....... 
laldilelen •k-k kafL 

............ ·-· ,.,,. ...... ıla 
._.yı-ı, perde perde ...a.rial yak• 
eelti1wiaa. Fakat ae .Je oı.. t-1ihat 
itiherile indikleri, py• diye aldık· 
lan noktaya ftrmadıkça ıhleria• 
ihama kadar kanet Hnmiyorlar. 
Balhtaki İDgilis teeliJuıtaaın ilk kı• 
mı aacak 1938 MDelİ nibayetiade 
itmam adilmiı olacak. O amana ka· 
dar nkit kuanmak, kartı taraf dev· 
letleriaia ıoyu balandırmalanna mey• 
dan ftrmemek lbJm. Baaaa için ga. 
yet tabil bir hareketle Devlet Nuır
lamadaa Lord (Balifaka) ı Berliae 
yolladılar. Jıla.kud •emİDİ töyle bir 
yoklama~ Almaalana daba neler ie
tedikleriai, ileler iatiyebileceklerioi 
anlamak Te 10Dn bulann içinde 
keaclileriae lbım olaa Takti kuan· 
dıraealc pahada baf if, yflkıe ap tek· 
lit Yana oaluı ele almak ıantile 
l 938 aihayetiae kadar Almaalan oya• 
lama.kil. Baaa makabil 1914-18 de 
yedikleri korkunç darbeaia fiddetiai 
laenls •utmamıt. hayad bir ıstırar 
kar11•da kalmadıkça İDgilialeri ku· 
dileriu da .... 7apmama1& Iİy&Hlo 
leriae ... diye kabal edea Alman• 
lU u pek tabii olarak badileriae 
aublaa ba fınab gaaimet bildiler, 
lnıau içia kopanlmau mlmkla o1m 
bir metalibaı liate.U. Lorda Loadra. 
1• iade ettiler. Dualar ba gtla içia 
mlhim de olaa pek te verilmiyeeek, 
kaumlwk mit be....... feda edile
miyeeek teJler delildi. Acele ltir U• 
•eti. Ji'ruıus Nasulan Loadraya 
eelbedilcli. bir kaç gtlalilk bir koar....- IODr& İfİll eaulan brarlat
tuıldı. lagilten mllhim kılDll kendi 
domiayonlan ile halledilecek olan 
IDGateml•keler ifiai bu taraf tua iten· 
di h61dlmetleri dahilinde bal Te mtle 
aken etmekle atr•ı• danaa m ... 
leaia •erkul A.napeya tull6k ecl• 
kıı•• Fr... 1seriDe aldJ. Z.a. 
Pnm• lluiciy• Nuanaıa bir aycluıe 
beri IUıa eclilib doraa bir merked 
Aftapa a.meai •uda. Bay DelbOI, 

·- ... muttall iltifade edebilir, 
•ark.il A. Tl'Dp& lalkt.aetlerile A.le 
llaaaJua merkat A.mapaU. ,..U. 
pkileoek maeleled de l'na• " 
Saplıen ......... mlsaken eelehilirdi. 

ı,.. Fr.... Bariai79 Numu 
t.a..chada verilea aaltlıiyetba içyls6 
-.ıar. Bq Delboe bir haftadır d0o 
.... 7or. VaqoTayı ae clneceye bc1ar 
Jola pdnait oldata pek malta. 
.... Ç6Dk6 ••tndll• tebJili r-ı 
Pek mlpbem, hatta pek maaundır. 
...... B6bettedir, bir kaç .... IOll• 

-Sonu 8 inci •alai/•d-

Anto/ıgatlt1 ~· ,.,,.,,,,.,, ,.,,,,,. ,,.,.,.,,,, ,.,,,,.,,.., •ıldı~ı,_, biltlar 
An•a<ya, 9 (Huaual muhabi· G.ro, her ıittili yne f.l 

rim.zden) - Franıız mümeııili noktayı ileri sürmektedir: 
Garo, yer yer dolaşarek nt ha· - Hiç kimse, mensub o}duiu 

messilinin ba sözü her yerde 
tekrır edip durması, dıkkati 
celbetmekte ve bunan altında 
aakla mabadı meydana çakar· 
maktadır. 

Garonan iltedifi, ballan zih· 
nini çelmek ve intibabatta re.,. 
lerini parçalamaktır • 

Mıabaza, Fransız mümeuilinin 
bu arzuau, beyhudedir. Zira ber 
ferd, bu adamın takip ettiti yolu 
anlamıı ve hatta hareketini oaa 
ıöre tayin eylem ·ıtir. 

Antakya. 9 ( Huıuıi ~ohabi
rimizden) - Garo, mebuı ,.._ 
•ini hahaae ederek, ldlrtler •a-
11n• talarilctt ,.,,..ırta Ye ba 
'-••* babr w baple plati
,,cıtlı •ileler .,clarmaktadtr. 

Garonan adamı oldup anJa. 
ılan me u.l bir h11, on be 

bat için propa,.Dda ,.p .. ldi 
devam ediyor. ve Al -1W a....,_la 
----------==========---,---_....; __ , dolafmakta ve Fraaz mime• 

Kontr konşimento munme e sıliain i eti olmaktadır. Bu adam, 

Dün iş Bankasına 
emir geldi 

Vaziyet normal şekildedir 
Daakı nltbamııda İt •• 0.m•alı bankalıırıaıa, koutr lıoa~imenıo tedi79 

maameleaini ke•tiklerini yaamıı n bunun eadec ... umumi merkeslerin•• 
almıı oldoklan limitin dolmnıadan ilerı f!eldiAini yazmıttık. 

fı baokaı1, umumi merkeai ile derhal teme .. gelmiı we maameletiM 
pae eakiai gibi, tam H Df.ılDJ•l .. lilde dnam dmek ISl'N cloklman al• 
mııbr. Bir habere ~~re bu rakam timdilık 600 bin liradır. O•manb Maba 
asam .. bılannda kontr konıimenıo mwııneleaiae devamd•clır. Aacalı: incire 
aid nkam açılma1ını beklf'mektedir. Ba itihaıla bonadald muameleaia ini 
gtlııclen itibaren gene eaki uziyet.ine daomesı g•yrt ta~ildır. 

F rrşist mecliai toplci.nı vor 

ltalya, Uluslar Sos

Rey1ıaniyede sekiz gün kalmıı, 
arap ve kürtleri toplıyarak, bun· 
lan itt hada davet eylemiıtir. 

Meçhul tahıın etrafında bUlu
nanlardan biriıi, kendisinin kim 
olduğunu sorduğunda: 

- Ben, Şam Kürdlerindenim. 
Maksadım, Sur yeli Kürdleri bir 
araya get rerek dinimizi müdafu 
etmektir. 

Demittir. Fakat. Garonun bu 
propıtpndacııı, halk tarafından 
tidd tle tahkir cdilmiftir. 

Bu adam, bundan ıonra Rey· 
baniyede duramıyarak ipi kırmıı 
ve nereye defoldutu anlaıılama· 
mıştır. 

Roma, 9 (Radyo) - Fransız 
müme11ili Garo, bütün Hatay 

-Sonıı 8 in~l •alıi/etledir -

yetesini terkediyor ANADOLU 
••••• 

B Muaaolini yarın gece yorıaından sunta . Ot; 6111 ••llN luırllerl• 
• ı • ıld ••r .dalı• wrlgor: 
Faşist meclisinin lıararını bıldirecelı 

Ulular So.,.te•i KOll#fi toplantı luılüule 
ttoma, 9 (Radyo) - F.,· ıt yanaaada sarayın balkoaua. r 

mecliıi, cumarteai alqamı ıaat karak, Faşiat mecliıinin kmwım 
22 de Vincale aarayanda fevka· halka ilin ecfecektir. 
lide ıurette toplanacaktır. Bu Roma, 9 (Radyo) - Oiplo
toplanbda; ltalyanın, ulular so• maıi mahfellerinde ıö~endijiae 
yelesinden reımen çekilmeli ıöre, ltalya da AhDanya ve Ja· 
keyfiyeti müzakere edilecektir. ponya fibi Milletler cemi.yetiDi 

Batbaku B. Muuolini, pce - Son 8 inci NlılhdM/ir -

Celal Bayar 
VE 

E&ki lzmir 
Ynuı: Gireloa ••baıa Tala& Oaa1 

ŞiŞKO 
Parti Genel Sekreteri ve 

Dahiliye Vekilimiz 

B. Şalır• Ka,a 
mn Franuadan dilimiıe 

tevirdjlderi ve ANADOLUda 
b-ht•u mimde ettildmi 
bir eser •• 

1922 --··i •BM/lllını """"*"'' etle61, mi.at, .... ,,...., 6lr ,. ...... 

BekleyinizL. 

Fransa Hariciye Nazırı, Romanya 
ricalile bazı paktlar imzalıyacalı 

Biilacl,ten 6ir man.cara w Rornanga lualı S. Jf. karol ile 
Fran• Harici,. Nazırı Jf. DelllN 

Dübeş, 9 (Radyo) - Fransız ı •efarethaneainde verilecek Iİfa
aefiri ile refikuı, dün rece Fran· fette bulunacaktır. Ba ziyafette; 
aa Hariciye Nazın 8. lvon Del· Romanya siyual partileri erkim 
boa ıerefine bir ziyafet vermit- ve Rumen matbam e·klnile Pa
Jerdir. Bu ziyafette, kral Karol risten gelen matbuat .... ... 
ile bqvekil 8. Tatareıko, Ha· zır bulunacaklardır. 
riciye Nazın B. Antoneıko ve Fransa Hariciye Nmn B. 
bütiin Romanya namları baztr Delbos, bu fÜD Batvekil B. Ta
bulanmutlardar. tareıko ile bir buçuk saat ı.-

8. Delboa, ba .... meçhul naımut ve müteakiben de fıla. 
ulcer atnduine giderek mera- riciye NU1n Aantonesko ile • 
simle t;elenk koymuftar. yanm ••tten fula fikir telılflill' 

Fnna Haric:fye Nazın, bu de bulunmupur . 
.. ~manya Bqvekili 8. 'l• Dün rece, F·,,.ma .. 

il'Willt:.ı1'8ililil~9··1r&.wır: . ..,. ....... ftfi ea -~Wiııilllllf 
ziyafetiadta huır bulanm91hn'. B. Delboı, Kral Karola Wi. 

Romanya Hariciye Nazm B. çulc saat konuşmuştur. 
Antonesko. bu gece Storca sa- Bu gün de akıama kadu ete. 
rayında B. Delboı şerefine mü· vam eden müzakerelerde; ilci 
kcllef bir ziyafet vermiıtir. Ziya· dev et aruındakı ukeri, ..ıa, 
feti, bir kabul resmi takib siyasi ve iktıMdi meseleler tet• 
eylemiştir. kik olunmuştur. 

B. lvon Delbos, yann Fran11z - Son• 8 inci Nlai/efleılir -

Kömür me•ele•i 

Viliyet, bu işle yakından 
alikadar oluyor 

Halta içinde Alafelıirden 1 O vagon kdmllr ... 
liyor, belediyeden eau•lı tertibat b~kli.1or•a 

-~~~--~~---
lzmirde kömür fakdanı olma· etiketleri konmaıı teabit olu • 

dıtı halde kömür ihtikirı olanca muştur. Halbuki bu tedb'ri. de 
hızile ilerliyor. Gün geçmet: ki, maksada kifi otıaadıfl göril
kömür hakkmda bır şikayet lüyor. Bll bu191ta aldıia.-a 
mektubu almıyahm. mektubu aşatıya dercecliyoru: 

Dün iıittik ki, belediye, bu- •Kömür ihtiklnnın ön&ne -
günlerde kömür tedarik edecek mek için belediyem z·n buld..-t* 
ve halka aldığı fiatle tevzi ede- tedbire ne demeli bilmem? 
cektir. Kömürcüler satacaldan kj. 

Bii haber üzerine tahkikat müre etiket koyacaklar, 
yapbk. Alikadarlann verditi 12, tS gıbil... 
ma16mata göre, belediyenin kö- Amma aeatıda kömür 
mür tedariki için aldığı veya 8·10 kuruştur, diye bir kayd 
almak üzere bulun dutu biç bir Acaba bu f ıat belediye tal'mDP 

vaziyet yoktur. Zira lzmirde bol dan mı laledir ve tesbit ~ 
kömür varmıı. Yalnız, ihtikiran miıtir. Hangi şeye iıtinadeD 
önüne geC)ilmesi için kömürcü fiat konmuıtur?. 
dükkinlanndaki komürlere fiat - Sona 8 inci •alai/etletllr-

Jıaretler: 

Belediye ve talebemiz 
Belecllye mecU.UW.. •dece kendi otobClaleriae, (amma Kaqayakada kea

tliliDe alcl olaD tramTajlar hariç) iabiaar etmek prtile ~thlkiae karar ·~ 
il ...-ı ...... monha11r [beclua rwl• . yarım, ... eoııetJ .-ımdekl tutfe. 
...... ...... ltlnr marifet lcad •1'emet• ......... . 

BnelA, pollllerclea bile& iltemek fekli ile a..b7• bu y•lia ip DülJI,. 
ye V.uleti a....uyetle bqalaclı •• bosap alb. Polüe mevküai Terdi, W.. 
l!y-re hatama aalattı. 

Beı.cl11e, flmdi de ...... ,.. p...,... cloJads. llecllda bnınaa npı-. 
Glohlllerde, lluaa ••kteb YÜhl'lll !laM"Dde. baua da ba ••ti. ...... .. 
tım kret bteDiyormaı.. lhıfa dtbıkl a611ıamıada da r••cb&ı••• ..... .. 
;rWea bacliee wı. çak••1o - Latfea ta .... -
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10 Kanuouevel ANADOLU 

Japon orduları Nankinin 
tamamını zaptedemiyor 

Japon tlonanması, felıri milkıf aa eden Çin 
kuvvetlerini Y ançe nehrinden topa tutacak 

Japonya, Almanya ve Ro
~anya ile anlaşmalar yaptık 

~~~~-----~~.-.----------~~~-
Romanya hükumeti bize benzin verip pamuk alacak-

tır. Diğer devletlerle de ayni ~saslar dahilinde 
muamemele yapacağız .. 

Ankara, 9 (Hususi muhabirimizden) - Hükumetimiz, Romanya, japanya fJe Almanya 
ile birer anlaşma yapmıştır. Ba anlaşmalara göre, Romanya hükumeti bize benzin flerip 
pamuk alacaktır. 

Diler devletlerle de ayni esaslar dahilinde ve pamuk mahsulü uzerinde muamele 
gapılacaktır. I 

Hükumetimizin akdettiii bu anlaşmaların metni, derhal lazımgelen makamlara 
bildirilmiştir. 

--~~~-----~ ........... _. ... ----~~~-
Kızılay Başvekilimiz, dün bele-

Altmış yaşına giriyor d• • • • • k b 1 tt•I 
lstanbul, 9 (Hususi) - Klzıl· ıye reısımızı a U e 1 er 

Atatürk 
Alman gençlik teş
kilatı şef ini kabul 

buyurdular 
Ankara, 9 (Hususi) - Alman 

gea çlik teşkilatı şefi Von Şiras, 
bu gün de şehirdeki kültür 
mf e ~seselerini gezmiştir. 

Reisicumhur Atatürk, öğleden 
sonra B. Şirası Çankayada ka· 
bul buyurmuşlardır. 

Ankara, 9 (A.A.) - Reisi· 
cumhur Atatürk bugün saat 18 
de Almanya gençlik terbiye dai· 
resi şefi Baldur Fon Schirachı 
kabul buyurmuşlardır. 

Ankara, 9 (A.A.) - Maarif 
Vekili Saffet Arıkan bu akşam 
saat 8,30 da Alman genç1ik 
terbiye dairesi şefi Baldur Fon 
Sch · rach ve maiyeti şerefine 
Anadolu kulübünde b'r akşam 
ziyafeti vermiştir. 

ayın kuruluşunun altm1şıncı yıl· Ş { 
dönümü, bu aym 23 ünde kut· Behçet Uz, vekillerle fuar hakkında konuştu Büyük e 
lulanacaktır. Bu münasebetle An- iş bankası bu yıl fuarda mühim işler yapacak Yakında lstanbulu 
kara ve lstanbulda merasim ya- Ankara, 9 (Husui muhabiri- umum müdürü B. Muammer rı d ki 
pılacak, Kızılay kurumunun yük· mizden) -. lzmir belediye reisi Erişle de görüşmüş ve bu sene şereTı en irece er 
sek yardımları ve altmış senelik B. Behçet Uz, bu gün Başveki- fuarda yapılacak olan iş ban· İstanbul, 9 (Hususi muhabiri· 
mesaisi etrafında konferanslar limiz B. Celal Bayar tarafından kası binası etrafındaki karardan mizden) - Reisi Cumhur Ata· 
verilecektir. kabul edildi. muttali olmuştur. türk, yakında şehrimizi şeref· 
Fazla yemekten mi. Başvekilimi2, belediye reisini iş Bankası sanayi müessese- lendirecekierdir. lstanbul, Büyük 

yarın öğle yemeğine köşklerine seleri, yet ştirdikleri bütün ma- Şefi karşılama" için hazırlan· 
desi patlamış! davet ettiler. mulat ve masnuatı bu sene fu- maktadır. 

lstanbul, 9 (Hususi) - lmam B. Behçet Uz; Dahlliye Vekili arda teşhir edecekler ve satış ln_g_ı·l_f_e-re 
Şevket adında biri, fazla yemek· B. Şükrü Kaya, Nafıa Vekili B. yapacaklardır. 
ten mic:!esi çatlıyarak ölmüştür. Ali Çetin Kaya ve Sıhhat Vekili Bütün bu işler hakkında iş Filistini ilhak 
Şevket, Taksimde Gümüşsu· B. Hulusi ile temaslarda bulun- bankası umum müdürile bele- k • 
yunda bir evde ziyafete davet muş ve kendılerıne Fuar hak- diye ve fuar komitesi reisi B. etmiyece mış 
edilmiş ve burada hem içki iç· kında izahat vermiştir. • Behçet Uz aras nda konuşmalar Londra, 9 ( Radyo) - lngil-
mi11, hem de fazla yemek yemiş; B. Behçet Uz iş bankası olmuş ve r r ar \ınm·ştır tere siyasal mahafıli , lngilterenin 

Nanlcinden 
Şanghay, 9 (Radyo) - J~on 

orduları, Dolro .şehrini işgal ey
lemişler ve muhtelif kollardan 
gelen kuvvetlsde, yeni Nanki· 
nin mühim bir kısmını zaptet· 
mitlerdir. 

Japon dan..,ması, Yançe neh· 
rinden şehri lıtombardımana ha· 
zırlanıyor. 

Vaşington, 9 (Radyo) - Nan· 
kinde kalan Amerikalılar 18 ki· 
şidir ve bunlardan üçü ka· 
dındır. Paney torpitosu, icabın· 
da bu Amei'ikalıları şehirden 
almak üzere Nankinde kala-
caktır. 

Şanghay, 9 (Radyo) - Meç· 
hu\ bir şahıs, buradaki Rus ga
zete idarehanesine bir boma at
mıştır. infilakın şiddetinden cam
lar kırılmıştır. Bombayı atan 
adam kaçmaka muvaffak olmuı· 
tur. 

Tokyo, 9 (Radyo) - Cephe 
muhabirlerinin verdikleri haber· 
lere göre, Japon pişdarları ay 

aydınlığından istifade ederek iler
lemişler, Çinlilerin mukabil taar-

bir görünüş 
ruzunu tırd eylemişler ve iki 
tank zaptetaıişlerdir. 

Nankinin şarkındaki hava is· 
tuyonu ile tayyare mektebi ve 
kışla Japonların eline geç· 
miştir. 

Onkon, 9 ( Radyo) - Japon 
ordusu, bu gün Y ançon adasını 
işgal etmiş ve orasını derhal 
deniz üssü yapmışbr. 

Şanghay, 9 (Radyo)- Şan· 
tungda vaziyet çok vahimdir. 
Mahalli kumandan, henüz tes
lim olmak istemediğinden, bu· 
rada şiddetli muharebelerin vu· 
kuu bekleniyor. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Cephenin 
ön hatlarında bulunan Japon 
muhabirleri Japon pişdarlarının 
ay aydınlıtından istifade edere 
ileri hareketlerine devam ve 
Çinlilerin mukab:I taarruzlarını 
tardetmiş ve düşmandan iki tank 
zaptetmiş olduklarını bildirmek
tedir. Japsn kvvvetleri Taochao
daki Çin piyade mektebi ile 
Nankinin şarkındaki tayyare 
meydanını da zaptetmişlerdir. 

birdenbire fenalaşmış ve midesi ' · yakında Filiatini ilhak edecetini 

çatlamıştır.. • • Başvekı·ıı·mizin, üniversite- ve donanma birinci Lordu Düf lngiltere Mısır hava kuvvet 
Koperin, Akdeniz donanma 

Amerıka sefırlerı lilerle hasbıhali amiraıına hazır bulunması hak- lerini neden_ta. _kviye ediyor 
Arasında mühim deği. kında emir verdiğ~ni yalana çı· .. - -.--------.:=---

8. Celal Bayar Anadoluda doktorların Mkarmaktakdırlarl. ö h t ita/yanın Lıbyadaki tahşidatı /ngil· şiklikler olacak 
Vaşington, 9 (Radyo) - Ame· 

rika sefirleri arasında mühim 
değişiklikler olacaktır. 

' ısır ra ı g z as a. • • 
azlığından şikayette bulundular lıkları beynelmilel tereyı tedbır almağa sevketti 

lstanbul, 9 (Hususi) - Baş· bir istikamette yürümektedir. /ton gres İni açtı Lon~r.a, ~ ( .~.A. ) - Havas rilmektedir. Bu üsler aralarında 
Bu meyanda Amerikanın Ber

lin ve Londra sefirleri tekaüde 
sevkedileceklerdir. 

vekil B. Celal Bayar evelki gün Vatanperver, milliyetçi Oni· . .. muhabırı bıldırıyor: lngiliz mühendisleri ve Vıckers 
Ü · •t · k 1 1 Kahıre, 9 (Radyo) - Goz Londra askeri mehafilinin te- Armstrong kumpanyası mümessil· 

Paris sefiri, Hariciye Nezare
tinde başka bir vazifeye tayin 
edilecek ve yerine, Moskova 
sefiri B. Devis getirilecektir. 

n ı versı eyı gezer en genç er e vers telilerimiz, biz m için iftihar hastalıklan mütehassısları bey-
görüşmüş ve Üniversitelilere hi- elemanlarıdır. Kendileri, nas l 1 ·1 l k . d'' M barüz etti rdiğine göre, Kanunsani leri de bulunan bir lngiliz askeri 

I k ne mı e ongresı, un ısır bidayetinde Mısıra hava müda- heyetinin teknik işbirliğı ile kurul· 
tabede bu unara : bir istikbale hazırlandıklarının kralı Faruk tarafından açılmıştır. k , maktadır. 

- Bir gün tekrar gelerek, farkındadırlar. Bunu anlamış ol· K · t ' k d h l'f faa ıt alarmdan ilk grubun hare-
ongreye ış ra e en mu te 1 ketine sebeb ltalyanların Libya· Vickers·Armstrong bazı dı'rek· 

Üniversiteyi daha etraflı geze· mak, b zim için de, kendıleri l k ti f ·· 1 · k 
mem e e er pro esor erı, on- daki tahşidatlarının fazlalaşması- tör:eri sanıldı.ıt...na göre bu i•le 

ceg"' im. Bu gelişimde çok büyük için de en büyük teminattır.,, · f ı· t' h kk d 5' y 

grenın aa ıye ı a ın a uzun dır. Libyada iki ltalyan kolordu- alakadar olarak dün B. Eden ta· Bl·r Rus Generaıı· zevk ve heyecan duydum. Demiştir. , ·· 1 1 . l d' 1 oy ev er vermış er ır. sunun mevcut bulunması ngiliz rafından kabul edilm'ştir. 
Memleketi size teslim edece- B Cela" 1 Baya T b f k"lt l · r, 1 a u e· B T •t k makamlarını Akdenizde kuvvet Bir daha Maska. ğiz. s zin, bu teslim edilecek sinde müstakbel doktorlarımızla • 1. ı u es o Diplomatik mehafil bu hadi-

muvazenesini yeniden tesis ede· l · t d t f · k 
Vaya JJ:.nmı·yece. ağır ve şerefti vaz fen n altından hasbihalde bulunmuş, Anadolu· S b ı · · • se erı şu arz a e sır etme • uu k b er e_t namzet ığını bilecek bütün tedbirler üzerinde tedir: 

• • [ alka ileceğ'nize emn ıyetımız da ki d oktor azlığından şikayet 
ğını Söy Üyor koydu dein bir tetkik yapmağa mec· •L d 1 R 

vardır. Çünkü gençlık çok iyi etm iştir. •• on ra i e oma müzake· 
Paris, 9 ( Radyo ) - Rusya Bükreş, 9 (Radyo) - Bükreşe bur etmiştir. kereye imparatorluğun hayati 

namına Cumhuriyetçi ispanyaya p •st . k. ncı· b. L d avdet eden sabık Hariciye Na- Müşahitler, lngilterenin Kıh· münakalatını müdafaa hususun-
silih ve mühimmat siparişlerini arı e 1 1 1 r an ro zırı B. Titulesko, milli köylü rısta inşa ettiği muazzam deniz da kat'i kararını hesap harici 
'da e ed Ge ral Grev· k' d h k 1 d f ve hava üssüne büyük ehemmi· 1 

r en ne ı s ı, a a ya a an 1 ırkası ı.ist.e.sine serbest ol··· rak" tutmak şartile girişmek arzusun· 
bu gün vazifesinden istifa etmiş namzetlığını koyacağını soyle- yet vermektedir. Akdenizin Sin- dadır. 
ve bir daha Moskovaya dönme- gaporu olarak telakki edılmekte 

meğe karar verdiğini bildirm ştir. Birç()k cinayetler yaptıgv iDi itiraf ~atirh. as pa•avı ölJ.ıir- bulun.an KıbMrısın rolü Süveyş 
B l •k k l k r .T Uı kana mı ve usul petrolunu Hay-
ek~r a Lra ıdmü~ene • eden katil, bir Almandır mek istiyenler faya getiren boruyu müdafaa 
ıren on raua - Kahire, 9 (Radyo)_ Geçen· etmektir. 

bulunuyor Paris, 9 (Radyo) - Paris za· ğuna kail olmuş ve fakat, pa· Ierde başvekil Nahas paşaya Diğer taraftan Kıbrıs ayni 
Londra, 9 (Radyo) _ Belç'ka bıtası, Ojen Dıkman adında bir ras.ını almak üzere öldürdüğü bir suikast teşebbüsünde bulunan· zamanda deniz üssü olarak kıs· 

Alman yakalamıştır. Bu adam; genci nereye gömdüğünü bildi· ı h kk d t hk'k d men de Maltayı istihlif ede-kralı Leopold, mütenekkiren ve ar a ın a a ı ata evam 
12 saat devam eden isticvaptan rince ve hakikaten o gencin ce· d 'l kt d' y 'd - h r cektir 

validesile birlikte buraya gelmiş- k b 1 d ' d 1· e ı me e ır. enı en şup e ı Port. ekı'z tara"fından Maderada 
lerdir. sonra, geçen sene ay o an meş- se ı mey ana çıkalarak, kati ın eşhastan birkaç kişi tevkif edil· 

Kral, Belçika sefarethanesinde hur aktristlerden Mis Kovenin bildirdiği gibi kafasının iki kur· miştir. ve Asor adalarında deniz ve 
katili olduğunu itiraf etmiş ve şunla parçalandığı görüiünce, hava üsleri tesis edilmesine de 

misafird.ir. • • • d 'aponya ve ya ... ın -4tar l. b . göm üğü yeri bildirmiştir. katil Ojen Vikman hakkında J 1 il. r R ayni derecede bir e emm yet ve-
H aytı Cıımlıurreısının Zabıta, katilin tarif ettiği yer- tahkikat fezlekesinin tanzimine memleketleri 

Bir Yunan vapuru 
Cumhuriyetçi /span

panyaya ailah gö. 
türüyor. 

Paris, 9 (Radyo} - Cumhu
riyetçi ispanyayı sevkedilmek 

üzere Marsilyaya gelen 72 va• 

gon mühimmat, bir Yunan va· • 
kuruna tahmil edilmiştir, 

be yana tına göre de hafriyat yaparak, ( Mıs Ko- başlanmıştır. Bağdad, 9 (A.A.) - Bir Iralı: 
Vaşin gton, 9 (Radyo) - Hayti ven):, boynunda bir urgan sarılı Katil, yek nazarda çok halim iktısadi heyeti, Japonya tarafın· 

Reisicumhuru son hadiseler etra· olduğu halde ve tefessüh et- ve kibar bir adam görünmekte dan Tokyoya davet edilmiştir. 
Şehir Gazinosunda 

fında beyanatta bulunarak ilk- miş bir vaz"yette bulmuştur. ve kendisinin bu derece kor· Japonyanın yakın şark devletleri 
teşrindenberi 8 bin Haytilinin Katil Dezman, bir iki sene kunç bir katil olduğu ümid edıl· He sıkı münasebatta bulunmak 
maktul düştüğünü söylemiş; vaz- içinde paralarım almak üzere memektedir. arzusunda olduğu bildirilmekte-
iyeti vahimleştirmemek istedik· beş kişi öldürdüğünü beyan et· Katil, askerlikten kaçmış bir dir. Bu cümleden olarak yakın 
lerini maktullerin miktarını tes· miş ve cinayetlerinin teferrüatını 1 Almandır. Hakkındaki evrakla şark memleketlerine iktisadi be-
bitte çok müş ,ülat çektiklerini anlatmıştır. mahkemeye verilecek ve muha- yetler göndermek tasavvurun· 
ilave eylemiştır. Zabıta, bu adamın deli oldu- kemesi yakında başlıy .. caktır. dadır. 

Kışlık salonlarmda her gece büyük varyete numaraları, fev· 
kalade müz k ve muhtelif ej'lenceler ... 

Matine: Cumartesi ve Pazar günleri saat 17 den 20,5 kadar. 
Suvareler: Her akşam saat 4 • 21 
Varyete programı değişmiştir. 
NOT: Bu aym on betinde üç kişilik bir grub muazzam var· 

yete numaraları için angaje edilmiştir. Yı başına büvük hazı rl ık 
vard.r. ''. . .:t.. 
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Kadın yüzünden 

si serkerde ti kı gibi tuzağa basbnldığını anla
yınc cüretkirane bir planın tatbikine geçm•şti 

Ayavuklada nasıl Sami 
bıçak an ür··ı ü? •• 

ı veo 

Dahili hastaWtlar mütelıamsıınu 
Dr. M. Şevki Uğur diyor ki: 

Yenen ve icilen • 
zehirler 

- 11 -
Boğazın her iki tarafını tut· 

mak •. 
Ali paşa kabına sığamıyordu: 
- Ben ona Karagöz paşayı 

kazığa oturtmasını gösteririm, 
kerataya öyle bir cı:fa eğlencesi 
tertip edeyim ki zalimler bile 
paı mak ısırsınlar, diyordu. 

Ali paşa ile şehzadenin or· 
duları boğazın Geremyan cihe· 
t;ni tutacaklardı. Mukabil cihet 
İçin de en küçük şehzad.4leı den 
Alem Ş hın lalası Hllfd&r be· 
ye emir verildi: 

- Şeytaıık.ula Kızılkaya bo· 
ğazındadır. Biz oıetlı.ali kapa· 
dık. Siz de mahreci tıkayınız. 
K yseri beyi ile müştereken 

derhal kuvvet alıp boğazın öte 
cihetini tutllJluz ki düşman kaç· 
masın. 

Haydar bey emri alınca sa· 
niye kaçırmadan Kayııeri b.eyini 
de almış ve tahminen iki bin 
kişilik b r kuvvetle boğazın 
öbür cihetini tutmuştu. 

Veziriazam keyfinden kavu· 
ğunu kaşlarının üstü~e eğmiş, 
sağa sola emirler veriyordu. 
Boğazın iki tıırafından yükselen 
kayalar, ne kadar korkunçtu? .• 
Bu dağlar üzerinde askeri hare
ket yapmak değil, k~dinin bile 
tırmanması mümkün değildi. 

Ali paşa: 
- Talıhimiz mutlaka yaver 

olacak; diyordu, aksi takdirde 
herıfi böyle bir yerde bıtıra· 
nıazdık. Şu dağlara baksanız al.. 

Artık ta:ıyik başlamıştı. Fakat 
Şeytankulu kendini ~d<ietl.o mü

daf a ediyordu. Mezhep ihtilal~ 
c si; ine girmiş bir tilki veziy~ 
tir.de bulunduğunu anlıyordu. 
Zekası, kafası, iradesi seri ve 
Il'Ülhiş bir makine g ibi ifliyordu. 
\1utemadıyen dağları tetkik edi· 
yordu. 

- Küçük bir ge\.it kafit· 
D ye sayıkhyordu. 
- Bulamazsak çıkaınıyacağız. 

Teslim olmak fena .. Çünkü Ali 
paşa kimbilir bana ne işkence· 
!er çektirecek .• Yapılacak şey, 
hem müdafaa etmek, hem de 
boğazın bir tarafından kaçabil
mek fırsatını aramAk ... 

Muhasara devam ediyordu. 
Her iki taraf büyük telefat ve
r'yorJardı, müthiş kan akıyordu. 
Bi hassa şehzade ile veziriba· 
mın bulunduğu metbalden tazyik 
gittikçe fazlalaşıyordu. Şeytan· 
kulu arkasındaki kısımda, Hay· 
dar 'beyle Kayseri beyi kuvveti· 
'Jıın az olduğunu anlamıştı. Ara· 
ya, araya nihayet dağın o cihe· 
tinden bir geçit bulabilmişti. 
Burada, en güvendiği kıt'alarla 
sıyrılacak ve Haydar beyi ıırka
dan vuracaktı. 
Şeytankulu mükemmel bir p'an 

ADO~U 
Giinlük siyesal gazete 

Sa.bib ve BaşmuhıÜriri 
Haydar Riiıdii ÔKTEM 

Umumi aetriyet ıre yuı itleri mlldo
ıü: Hemdi Nüwı ÇANÇ4.R -iDAREHANESi 
fımir İkinci Beyı. eoUAt 
C. Balk Partisi binan içindo 

Telgraf: lzmir - A ADOLJJ 
Telefon: 2776 • Foeta kotueu: 405 

Abone şeraiti 

Yıllığı 1400, alu •YIJğı 800, ııv 
oylığı 600 kuruttnr 

Yazan 'M. Aghan Ali pap atının üstünde be.ğırı· 
-31- yordu: 

tertip etmişti, artık muhasaranın - Bu ne hal?. Karşıda Hay· 
32 inci günü idi; akşam olmuştu. dar beyin kuvveti sakın gediği 

-~~~-----...... ------~ 
Şahid arabacı 

celsesinde 
Halil, dünkü 
gördüklerini 

muhakeme 
anlattı · 

Karanlık iyice basmış ve her açtı mı?.. Ayavuklada oturan Samiyi Diğer uç kişi, gerısıngeriye 
iki taraf büyük bir yorgunluk Veziriazam şaşırmıştı. Hav· kadın yüzünden bıçakla yaralı· kaçtılar ve karanlıkta kayboldu· 
içinde topraklara uzanmışlardı. salasına aldıram ıyordu. yarak öldürmekle maznun Mus· !ar. Yaralıyan ve yaralanan kim· 
Yalnız nöbetçiler ve gece keşif - Sakın Şeytankulu kaçmış tafanın muhakemesine dün şeh- dir? Bunlırrı bilmiyorum. Gör· 
kuvvetleri faaliyette idiler. olmasın!. riıniz Ağırceza mahkemesinde düğüm ve bildiğim bundan iba-

Şeytankulu; ileri gelen kuman· - Bu takdirde eyvah!. Tüh devam edilmiştir. rettir. 
danlarını toplamıştı; onlara giz· lanet olsun.. Mustafanın, !fakat adında bir Bazı şahitler gelmemişlerdi. 
lice şu talımab verdi: Teke mutaassıbları artık dar· metresi ve ffakatin de Mel ha Onların celbi için muhakeme, 

- Ben, bjn beş yüz k'şi lik mada~ıo bir vaziyete düşmüş· adında bir arkadaşı vardı. Mak· başka bir güne bırakıldı. 
bir kuvvetle dağın şu kısmından fer, Osmanlı süvarılerinin ayak· tul Sami, ffakate göz koymuş, k 

B B. Ekrem hak ın-g~çeceğim ve Haydar eyin ları altına serilmişlerdi. onu takip etmiş, kadın da bun· 
kuvvetlerini vuracağıoı. Bura· Ali paşa mütemadiyen sağa, dan Mustafayı haberdar eyle· dahi karar .• 
dan talıhim :zi tecrübe ediyoruz. sola, boğazın sarb eteklerine mişti. Torbalı aygır deposu baytarı 
Muvaffak olamazsım mahvol· doğru at sürüyordu. Şehzade Bu yüden Mustafa ile Sami Bay Ekrem Terzioğlu memuriyet 
d11ğumuz muhakkak deoıektir. Ahmed gerideydi. Onun da ka· biribirine diş bilemeğe b oşla· vazifesini suiistimalden Ağırce· 
Aksi takdırde Haydar Beyin naati, Şeytankulunun ya geber· mış' ardır. Bir gün Mustafa; İfa· zada bir ay hapse ve otuz lira 
tıkadığı gedık açılacak ve ordu t ileceği veya ysk11lanacağı mer· kat ve Meliha ile Basmahanede para cezasına m• hkfim edilmiş 
tıımamen kı.ırtulacaktır. kezindeydi. Düşmenın •on pera· Kerimin kahvesinde otur\ıı kerı ve cezası tecil olunmuştu. 

Şeytankulu, çetin, korkunç kendeleri '1ihayet boğazın diğer Sami gelmiş, Mustafaya çatmış· Temyiz mahkemes ı , bu ka rarı 
bir teşebbüs yap yordu. Fakat medhal nden çık abılınışlerdi. Fa· tı r . Aralarında geçen bu müna· nakzetmiş ve hadisede kasdın 
bu tefebbüs, ad t ta kumarda kat Osmanlı süvarileri ş i ddetli kaşadan ve söğüşmeden bir gün vazıh delilleri bulunmadığı iç'n 
oynanan son bir koz gibiydi. bir imha hareketile onları mü- sonra Sami, Yavançeşmede Mus· muhakemenin tekrar edilmesini 

Karanlık iyice tekasüf ettık- temadiyen kılıçl ı yorlard ı. tafanııı yanında bulunan Meliha· isteıniştır. Bay Ekremin, nakzen 
ten sonra Şey '. ankulu harekete Veziriazam meyus olmuştu. yı zorla alıp götürmüştür. Bu muhakemesine yakınd~ tekrar 
geçmişti. Taşlar, diken er, kaya· Serapa hidd·t içinde: v;ık'alar, Mustafa ile S am nin başlanacaktır. 
lar araşından eli, yüzü, b;ığrı - Tam iki gündenberi bizi aı-asını iyiden iyiye açmış tır. B r ----
yırtıla, yırtıla ve şürüne, sürü 1e oya adı ve kaçtı ha!.. kaç giin sonra Mustafa yanında Oğlananası çif t/ifi 
ileri yordu. Bazım şı i efraddan Diye söy'enip duruyordu. Ali m tresi İfakat ve onun arkadaşı cinayeti 
biri, bir "açı iy ı tutunamıyor paşa bc'11U gururu a yedireme· Meliha olduğu halde Kemere Cumaovası nahiyrsinin Oğlan· 
ve korkunç kayalardan yuvarla· mekteydı. giden Y avançeşme mevkii ne gel· anası çiftliğinde oturan M~hmedi 
narak aşağıclaki uçurumlarda - Sonu var - miştir. öldürmekle maznun ç ftlik sahibi 

ı------------
parçalanıyı:ırlardı. G d • 8 k Kadınlar, bir arabaya bine· (Molla) Osmanın çobanı Nurinin 

Şey okulu muvaffak olmağa e lZ Ve O lT rek gitmek istem .ş lerdir. Mus· ırıuhakemesine di.in şehrimiz 
azmetm ·ıti . Sabaha karşı vezir çayındakı" taşkın t.afa, araba bulmak üzere Ke· Ağırceza mahkemesinde devam 

k .. .. ·· d • il edi lecekti. Bazı şahidlerin ifade-ve .şehı~de11in ta11rruzu yen den l)'ler oprusune ogru yo anmış 
yeniden beşlanııştı. Bo,aazdaki ve kadınları Yavançeşme yanın· lerin iw alınması için Ac payam 
1ran kuvveti de müdafaaya geç· .K.üçük Men<lreste .ta. b•.-..k.....,t •• o - • s..,...; ahkemıısine. yaı.ılan talimata 

• • • · • d K k.. .. .. · d aelen cevaptı.. şahidier n 1zmıre 
mı'şı ı· .. vazıyet ıyıdır. e emer oprusu cıvarın a .. ... döndükleri bildiri ı miş ve bu şa· 

Ali paşa, kekliğin hala to·- Geçenki yağmurlardan Gediz bulunuyormu~. B ribuine rastla· hidJ.,rin buldurularak mahke-
bada olduğunu zannediyordu. ve Bakırçayı neh•rleri taşmış, yınca gene söğüp savmağa baş· meye gönderilmeleri için muha-
Halbukı, ş.,ytankulu, planını ınüh i oı m•ktarda ara:ı;i SJ ar al- lamışlard ı r. Ç kan kavgada Mus- keme, başka bir güne bırakıl-
tatbikıı muvaffak olmuştu. ::r- tında kalmıştır. tafa bıçakla Samiyi ağır surette mıştır. 
baha karşı peş ndeki kuvvetle K :içük M~nderes nehri de yaralamış ve Y avançeşme mev· C k [b d 

d k ıine dog"ru kaçarak kadınlan a a urnun a geçidin öbür tarafına ati yııbil- taşmak teh: ikesı göstermişse e , 
H d b L L k v .. M d h almış, götürmüştür. 

miş ve ay ar eyin cep:ıesine uü umetçe ~ıiçu:< <n res av· Gazinoda bir kadın, 
,anide hücum ede ek bıı cephe- zas nıo tew zlenmesi, Ceılad gÖ· Vak' adan sonra Sami ölmüş• 
fi parçalayıp geçmişti. lü ün kurutulması içın açılıın tür. Mustafa d iyor ki: iki erkek tutuldu 

Haydar bey ve ordu fena bir ka,al ar sayesinde nehrin fazla - Bu cin~yeti ben işlemedim İnciraltı mevkii civarında Ça-

ş k 1 d d ··k"l ··ş za a iftiraya uğruyorum. k Ib · d b' k' vaziyete dü~müş '.Ü. eytan ulu su aı ı enıze o u mu , r r a urnu gazın osun a ır va a 
onu arkasından sarmıştı. Önden olmamıştır. Hıva yağmurlu de- Dünkü muhakeme celsesinde olmuştur. Geceleyin gazinoda 
de bogazdaki bo,ğa~d·ki düşman vam e.ıerse Ged z ve Bakırçay dinlenen şahit arabacı Halil yabancı erkeklerle suç üstü tu· 
ordusu tazyık ed yordu. Haydar cıvarnıdaki ta lalardan bu yıl gördüklerini şöylece anlatınıştır: tuıan umumi kndınlardan Yıldız 
bey, boğazın karş ki cıhetinde ekim hususunda ıstifade edile- _ Ayavukla mahallesine gez· jandarma tarafından muayel'ey" 
duran Osm nlı ordusu ile irti· miyecektir. meğe gitmiştim. Gece yatsıdan sevkedilmiştir. O esnada dev· 
batını temin edememışti. Haber Çı ft ç ler umum yet itibarı!e son bir az sonra idi. Kemer polis riye jandarmalara vazife gör-

Kahve ve çayın vücutteki fe. 
na tesirlerinin, şahsın istidad 
ve kabiliyetine tabi olduğu mu· 
hakkaktır. Bilhass ı dispozisyonu 
o'an insanlar daha fazla ve daha 
çabuk hastalanırlar. Bunun için 
de şu kabiliyette olan şahısların 
asla bu zeh.rli maddeleri kul· 
!anmamaları lazımgelir. Şişman 

insanlar yenen ve içilen zehİt'· 
!ere karşı daha hassas olurlar. 
Filhakika şişman olanlar daha 
fazla neşeli, içtimai hayata daha 
çok temayülleri dolayısile bu 
gibi zehirli çkileri de daha 
fazla kullanmak isterler. Tütün, 
alkol ~.esaire gibi zarar !getiren 
zehirli maddelere karşı daha 
hııristirler. 

Zayıf tipte bulunan insanların 
da bu maddelere karşı arzu ve 
meyilleri vardır. Elhasıl h•r mil· 
let bu arzu ve temayül derdin· 
den kurtulamamıştır. Umumiyetle 
bu zehirlı maddeleri tamaoıile 
menetmek imkanı bulunamıyor. 
Bugünkü kültür insanları, bu 
gı bı itiyatların fonalıklarını müd· 
rik olarak kabul etmektııdirler. 

Bilerek vücudünü zehirliyen 
insanlar, bu zehirli içkiler yerine 
uzvizette zarar ve basar yapını• 
yan besin maddelerini kullan· 
mağa gayret etmelidirler. Bil· 
hassa kan damar arı katılaşmış, 
böbrek ve kalb hastalıkı'arına 
uğramış insanlar, tamamile b11 
zehirli içkilerden k<ndilerini ko
ruı:ııalıdırlar . .Bir _yudum zehirl 
içkiye devam etme bile, za 
mania vücutte tedavi edilemi 
yen büyük yaralar açmaktadır. 

-BİTTi-

1 Nöbetçi ecza aneler l 
Bu gece 

Kemeraltında fttihad, Güzel
yalıda Güze\ya\ı, lrgatpazarmda 
Asri, lkiçeşmelikte İkiçeşm elik, 
Alsancakta Jozef Jülyen eczane• 
!eri nöbetçidirler. 
-~----......... -~----
Akhisar tütüncü

ler bankası 
lzmirde de bir şube 

uçıırmasına imkarı yoktu. İki ta· yağmurlardafl mt>mnundurlar. Fa· merkezi yanına yaklaş ' ığım za· dükleri sırada hakaret eden Afili 
raflı ateş; Haydar beyin kuvve- kat y ığırıur, bundarı sonra da man dört kişinin münakaşa et- Mustafa, lbrahim ve kahveci açıyor 
t . · K devam edecek o ursa mahsJllere tı'klerı·n·ı duydum. Az sonra ı'tı'ş· Ahmed yakalanarak haklarında On dört senedenberi Ege böl· 
ını talll11men nıahvetm •şt i, ay· d f r b Ak 

seri beyi zorlukla tulunmak is· zarar vermesi muhtemeldir. meğe başlad ıl ar. Şaka yaptıkla· takibata başlanmıştır. gesin e aa ıyette ulunjn • 
tiyordu. B. CetJat Özpay rım zannettim ve ehemmiyet Yol inşaatı V? kesifler hısar tütüncüler bankası, zmirde 

O • de b r şube açmağı kararlaştır· 
Bu ş.enıit altında daha dö. t Müddeiumumi muavini B. Ce· venııed.m. sırada birisi: Vilayet büdcesine konulan mıştır. 

gün geçuıi,ti. Ali paşa ile şeh· vat Ôzpay, mezuniyeti sona er· - Çakal beni vurdu; yandım! tahsisatla bu yıl inşa edilecek Bankanın İzmir şubesi, yarın 
zade umumi bir taarruza kalk- miş ve dünden ı tibaren vaz fe. diye bağırdı ve polis karako· bir çok yolların keşifleri ikmal sabah saal onda açılacak ve bu 
mışlardı. Düoman ka y .rdu. y. bAşlamıştır. hına doğru koşmağa başladı. edilmek üzeredir. münasebetle merasim yapılacalı:-
l•••••••••••..;.;.;'1.•mıııııi-..i----1111-••--~~------~--~--~3~2~--------- tır. Akhisar tütüncüler bankası 

Tarzan: eğmemiş o.rmanlarda.. bir milyon lira sermaye ae iıe 

- Dünden mabad -

..------~~'"'T"--...., ba~lamış, Kırkağaçta da b 'r şube 
~ /; .~ : açmış ve düzgün muamelelerile 

.C,, ...dJ ...,, , büyük alaka görmüştür. lzmir 
şubes : nin, bankanın faaliyetinde 
hayırlı b r merhale olmasını di
leriz. 

TAKVİM 
Rumi · 1353 ı Arabi • 1356 
Te;rioisani 2 7 :;ieval 6 

Kanunue_vel 

i 10 
7 

Cuma 

1 
9 
3 
7 

-
1 - Üç arkadat ve maymu~ 

bu yüksekliğe çıkmak için fa~lı· 
yete geçtiler. Maymunun çevık· 
lik ve mehareti burada çok iş· 

Yabancı memleketler için ııeneli.k Oldıık b'' ·•k lerine yaradı. ça uyu 
abone ücreti 27 llladır 

2 - Fakat tam repeye var• 
dıkları zaman, tepenin arka ta· 

rafında Viking muhariplerinden 

birisini görmesinler mi? Bu Vi

king, Doriksin amcasının asker

lerinden birisi olduğu aşikardı. 
Mulı,,ırip bunları görünce "ılıcını 
cekti ve Üzerlerine atıldı, 

3 - Tarzan soğukkanlılığını 

.kaybetmedi. Herifin boğazından 

yakalamak niyetile bir hiicum 

yaptı. Eğer mahirane bir hare· 

ketle yana fırlamasaydı, Vikin· 

gin kılıcı ile ikiye bölünecekti. 

Bu hamleden kurtulunca hançe· 
rini Viking'İn boynuna sapladı. 

4 - Vıking ölü olarak yere 
düştü. Fakat bu sırada harp 
avazeleri duyuldu. Etr.afına ba
kınca, Vikingin arkadaşları· 
nın intikamını almak üzere gel· 
diklerini gördü. Tarıan bunlar· 
la da boy ölçüşmeği kabulde 
tereddüt etmedi. 

zan 11ısat •vkatEzıın asat 

L---------------,.,,,,,~I btr güçlükten sonra bu yüksek· 

1
. Ar ADOLU !11ATBAASINDA \iğe hepsi de çıkmağa muvaffak 

BASILMI~TIR olabildiler. - Devam edecek -

2,24 7,06 Akşam 12, 16,41 
7,21 12,03 Yatsı 1,47 18,19 
9,46 14,28 lmaak 12,38 5.22 

• ................... iliiiılıii ... 



10 Kanunot>Vf"l 

Borsa - Bir cenaz,anin g -

- .3 Yazan: Aleksa dr Düma 

8u sefer Aramis lı:ızmamıştL F.akat pek mütevazi 
·r tavı ta o rak ce:va verm·ş i .. 

Teessüf olunur ki, Portos, sü- - 01 Buna şüphe etmem, Bunun üz rine, A1'1llflİS genç 
küti arkadaş ı hakkında söyleni· fakat, bana öyle g-eıiyor ki, s • arkadaşına samimiyetle elini 
!enlerden başka bir ş ey bilmi· zin de bazı hanedao armaları 11zatıp sıktıktan so,ra gitmişti. 
Yordu. ile münasebetınız var; meseli, Dartanyan, bütün arzularına 

Onun bir aşk macerası yü- s;zinle tanışmak şeref ne beni rağmen genç arkadaşları hak· 
lnden bedbaht olduğu ve bu mazhar eden şu şleme•i mendil kında bir şey öğrenemiyordu. 

ihanet sebebile bu cesur deli- buna delıl d eğ 1 mi? Bunun içın, maz ı~ri hakkında 
kanlının hayatının zehirlenmiş Bu sder Aram is kızmamıştı, işittıklerine şimdılik inanarak 
bulunduğu söyleniyordu. Bu iha· faka pek mütev~zı bir tavır ta· daha doğru ve daha geniş ma· 

d h1mat edınmek ümid ni istikbale net ne olabilirdı? Bunu hiç kınıırak sam miyetle cevap ver i: 
tt:rketti. O, ş.mdilık, Atosu bir 

kimse bilmiyordu. - Aziz dostum. !::enim kilise 
B 1 d · adamı olmak arzusunda bulun- Aki ya, Portos 1 b:r Ajaks ve 

ortosa ge ince, oğru ismı, Aramisi b.r Jozef farzediyordn. 
diğer iki arkadaşlarınınki ile duğumu ve dünya işle i ile a a- Dört genç arkadaşın şimdıki 
beraber, yalnız M. dö Trevilce kalJl o mad , ğını düşünmelisiniz. hayatları mesut bır holde geçi-
bi!inen bu adamın hayatı ko· Gördüğünüz mendil bana veri · yordu. Atos kumar oynuyor ve 
layca bilinebilirdi. Onun ma~· m Ş dt ğıldi; ancak dostlarımdan fakat dama talisiz bulunuyordu. 
tur ve geveze hali billur ıçın· biri tarafından unutulup evımde B munla beraber, kendi ke· 
den bakılır gibi koylayca gö· bırakılmıştı. O.ıu sı layıp arka· sesi her z1man arkadaşlarının 
tiilürdü. daşımı ve sevd ği hAnımı tehli· emrine amade bulunduğu ha'de 

Onun hakkında araştırma ya· keye düşmekten vıkayeye mec· kendisi onlardan bir sü bile İs· 
~acak bir kimseyi yanıltacak burdum. t kraz etm,yordu; veresiye oy· 
bir şey varsa, kendi hakkında Bana gelirce, bu hususta Ata· nad.ğı zaman ise, akşamki bor· 
atılattığı kahramanlıklarına inan· sun çok makul yohrnu takib cunu ödemek için alacaklısını 
ltıak olurdu. eylemekte bulunduğum ,çin met· sabahleyın saat altıda uyandı· 

Halbuki Aramiş, göstermekte resim olmadığı gibi, olmasını rıyordu. 
bulunduJ!'u açık halıle saklı bir da arzu etmem.. Portos tamahla oynuyordu; 
•ırrı olmadığı zannedilmekle be· ~ Fakat, bu ne demek! Siz kazandığı günlerde cüretli ve 
1aber, herhalde garabet içinde papaz değilsinız, silahşorsunuzl. cakalı bulunuyordu; kaybett ği 
llıeydana çıkmış olan bu deli· - Muvakkat bir s lahşor, azi· zaman ise, bir kaç gün 1er art · 
~nlı, diğerleri hakkında soru· zim; kardinalin dediği gibi, is- dan kaybolduktan sonra benzi 
ln suallere pek az cevap v~rir temiyerek bir si ahşor ve kal· sararmış, zayıflaır. ı ş ve fakat, 
~e kendine taalluku olanlara ise, ben bir kıl se .adamt bulundu· kesesinde para olarak meydana 
te.,ap vermekten hazer ederdi. ğuma emin olunuz. çıkıyordu .. 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
452 İnhisar ida. 9 13 7 5 
334 F. Sol ri 13 25 15 75 
130 O. Kurumu 11 14 50 
82 Paterson 13 15 
66 J. Tara. Mah. 15 25 15 2 
47 M. J. Taran. 14 75 16 5 
14 Ş. Rıza H. 15 50 17 
8 K. Akyiğit 12 50 15 5 

1133 Yekun 
162405,5 Eski satış 
ı 63538,5 Umum yekun 

incir satıtları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

345 , lyoti bi. 3 25 Hurda 
115204 Eski satış 
115549 Umum yekun 

Piyasa fiatleri 
Dün 1<Ü Üzüm satışlarında fi· 

atler şöyle idi: 
No. 7 12 50 

• 8 13 25 

• 9 13 75 

• ıo ıs 2s 
" 

11 17 75 
• 12 22 75 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 
2939 Buğday S 625 

35 Arpa 3 875 
35 M. D. 

K. S. 
6 125 
3 
4 50 
2 40 150 Ton P. çeki. 1 

236 B. Pamuk 30 35 

Kriçak bir Sansarın 
marifeti 

Buca da 
---···~···---

Ortalığı karış
tırıp kaçtı 

Bir gün, Dartanyan onu Por· Atos ile Portoı beni bu işe Aram ise gelince, o hiç kuma~ Buca, 9 (Hususi: Telefonla)-
1os hakkında uzun uzadıya sor· vakit g'l"Çirmek için !oktular. oytJamazdı. Bunun için, o si- k 
tll k k 1 h b Tam takdis --'ıl c~ğim sırada J ı· k · · Bu gece Bucanın Çay so ağı Ya çe ere ' si a şorun ir ı:u lihşor arın en ıya etsızı ve en mahalesinde bir hadise olmuş, 
~teııses ile olan aşk h.kayesini bazı müşkülat karşısında kal· hoıa gitmez bir arkadaş sayı· 
· ' F k t b · ufacık bir s n ar, koca ir ~ren dikten sonra ohun aşk nuştım .. ·· a a unu ..sıze an· lıyordu. 
ı... "ze le . a ındıı da malii· !atmakta bir fayda olm ıya· O a.m m • uldü. azı J$.e· halleyi ayağa kaldırmıştır. 
ltıat edinme~i arzu eylem'şti. cağı gil:i , ey ude yere liıy- reler, yemek ortasında ve her· Haaise şudur: 

- Y · · k d metli va'-tinizi ışg•I etaıic olu· kesin ı"ki yahut iiç saat :zevke· Portakalcı Mustafanın evinde 
b 

a sı:z, azız ar a aşım, .. ... w 

lro l d k t ı d decek vakıtleri olduğunu bilerek beslediği sansar, komşuların ta· b nes er en, o~ es.er en ve rum .. 
lşkalarının prenseslerinden bah· - Oh! As'a; dinlemek be· şarabın verd ği mahmurlukla ha· vuklarına musallat olmuş; her 

"den size ne diyelım? dedi. nim için çok istifadeli olur. Ay- raretli hararetli muhabbete dal· gece bir kaç kümes dolaşmağa 
, - Tuhaf şeyi Ben size Par· ni zamanda hiç bir iş m de yok. dığı sırada Aramis saatine ba· ba~lamıştır. Dün akşam üzeri de 
Osun kendişı için bana söyle- Aıamiş c v11p verdi: karak sofradan tatlı bir tebes· ava çıkan sanıar, Mustafanın 
~ikleri şeyleri söylüyorum, bu - Evet, amma dua kitabımı sümle kalkar ve buluşı;ııağa söz komşusu berber Selimin kiime· 
'Ilı şeyleri bana bağıra bağıra okuy cağım ve so .ra da Ma- verd iği bir ilim adamı ile mü· sini ziyaret etmiş, bu sırada 
~latan odur. Fakat, ıızizim M. dam D g yon tar,fından r.ca zakerede bulunacağını t1öyliye· bahçede oynıyan Selimin ki.içük 
lrtanyan, emin olunuz ki, bu edilen bazı şi . rleri yıız..>cağ•m. rek çekirp giderdi. çeıcuğu da sansarı görmüş ve 
~alumatı başka bir membadan Da on a da Madaın dö Sair zamanlarda da evinde kovmak için o da küme~e koş-
Uym , yalıut ır ol rak öğ· Şevroz :çin allık alın k üzere oturup b r risale yazacağını ha· muştur. 
'!nınit bulunsaydım, onları itı· Sent Onore so ğ na gitmeğe hane ederek, arkadaşlarının ken· Hayvan, yakayı kurtarmak 
\f edılmiş bir günah gibi sak· mecb!ffum; şu haide, aziz doı· disini rahatsız etmemeleıini rica için çocuğun üzerine atlıyarak 
1dıın. tum, s;z·n acele ış ' n z yoksa da, ederdi. kaçmış, çocuk ta korkudan fer-
Dartanyan eevap verdi: b~nim olduğııou göıüyors ı nuz. - De'Uam edecek yadı basmıştır. Evde oturan ka· 

...__..;.. ___ ;... __________________ ,... ___________ '\ dınlar bahçeye çıkıp ta sansarı 

1 kı A 

a a a arın an ken görünce onlar da feryada 
başlamışlar, çığlıklar mahalleye d j kaçarken ve çocuğu da ağlar· 

""'!lı----------------~---""l"'--"""' ........ -.--Y~a·uı·n·:~tv'."'~'."'.·ll-o•..,•8•n- sirayet etmiştir. Eline bir sopa 
Tefrıka No. 32 "' alan sokağa fırlamış, sansarın 

• P ın •• ıu·· u·· de hal be "' • t ~IDSI 8Ş8 a yne, e aDI e peşine düşmüştür. Bir mahalleyi 

d k l .., b• ı•rı•lmictı• biribirine katan kümes ziyaret-
Or u uman~· llUI&.& ıg na ~ çisi bu işleri becerdikten sonra 

. ~.fa, telgrafhaneden ç.ktıktan 
~~ta iki dım kad&T yürü.müş 
~ faytonun önünde durmuştu. 
lşayı gör nler b;r tazim v zi
~i lınıflardı. Paşa da bir adı
nı arabanın basamağına koy· 
~. diğer ayağ'ını yukarıya 
·dırmıştı. 
l' ııın bu sır da dair çer· 
·~elenmiş olan muhafızlardan 

1nin sağ diğerinin sol şakak· 
.
1
Dl dayanan Atıfın demir g bi 
~eli bunların yan tarafafına 

kten sonra açılan aralıktan 
hya biri biri ardınca iki kur· 

1~ ~ıkmıştı. ilk kurşun boşa 
llıı~, kalbine isabet eden ikinci 
1
•un bir: 

A.1 harfını tamamlamıya vakit 
•kınadan paşayı arabanın 
~c Yıklvermişti. ikinci kurşu
~ lC!si ini gören Atıf yii:z geri 
j Drahur boyunca koşmağa 
l •rııı.-tır. Muhafızlardan bir 

-----• kaçıp gitmiş ve bulunamamıştır • 
l;anesinin a.tabıldiği bir kurşun ile ınid aklını bozmak derecesine 

yağından hafıfc~ yaralanan Atıf gelmişti. On dakika evel kapıl· 
.köşeyı dönmüş ve bir Bulgar dığı büyük üm dlerin boşa gıt· 
dükkanına girm · şti. tiğiııi gören padişahı hiç bir 

O anda cemiyetin tertibi ile şey teselli edemiyordu. O, çok 
her taraftan ,silah atılmağa baş· sevdigi bu cahil kahraman pa· 
lanıldığ11Jdası muhafız Arnavud· şııdan ne!er beklem yordu. Padi· 
lar bir tek kurşundan fazla silah şahlık salahiyetini tahdid eden 
atmağa muvaffak olamadan idarei meşrutiyeti ve hürriyeti is· 
gelen bir askeri kıt'aya silahla· tiyenlere oeler yapmıyacaktı. 
rını teslim etmeğe ınecbur kal· Elinden gelse hepsini diri diri 
mı§lardı. Bulgarların bir twm mezara gömdürecek, cayır, cayır 
islim gavurcuklarile birleşerek ate.Şle yaktıracaktı. Fakat felek 
Manııstır ve havalisini zabtetme· bul Artık Hamidden yüzünü 
d klerini meselenin bambaşka çevirmişti. 

Şemsi paşanın ölüm haberi 
bir şey olduğunu anlıyan misa· Selan kte yıldırım süratile yayll· 
fir'.ere güzel bir yemek yidiril- mı,tı. O tarihlerde Selanikte 
di' ten sonra hemen o akşam olıuılar pek iyi bil:rler k Ponyo 
Pirlepe tar.kile memleketlerıne deo len gazinonun üst katında 
gönderilmişlerdi. ufak bir oda vardır. Komite 

~eı:nsi paşanın ölümü derhal meıısubiııini en çok orada top· 
Mabeyne, Selanikte ordu ku· lanırlardı. O gece sevincin önü· 
mandaolığile Rumeli müfettişli· ne geçilememiş: 
ğine bildirilmişti. Sultan H•- - Sonu Par -

Y a.zı tekniği kursu. 
llktedrisat müfettişlerinden 

B. Refet Kutsalın idaresinde 
ilkqkuliar müzesinde yazı tek
niği dersleri kursu açılabaktır. 
Kurs bir hafta devam edecektir. 

Bisiklet hır~ız[ığı 
Bayındır çarşısmda arabacı 

B. Ahmedin dükklnından bir 
bisiklet ile bazı alit ve edevat 
çalınmıştır. 

! h le 
Para verilifor, .otom bil ~ok. Va it 
geçivor, nihayet otomobil geliyor .• 
Dört ölüye •· ç mezar var. örte

cek ves it ise, y k •• 
Ôtedenberi ve sır•sı iiüştükçe d,.ha taşıyarak geldi. Araba, 

tekrar ediyoruz: bizim cenazeyi de aldı ve yola 
Umumi hizmetleri görmekle çıktık. Mı:ğer; bir az ötede bir 

mükellef' daireler, tam bir inti· cenaze daha varmış. Onu da 
zam dairesinde çalışacak, zerre aldık ve (Paşa) mezarlığına doğ· 
kadar aksaklık göstermiyecek, ru yola çıktık. 
halka her an hesap vermek mec· lş, bu kadarla bitti zannetme. 
bur yetinde bulunduğunu bile· yiniz. Asıl gaile, mezarlıkta baş 
cek ve bilhassa laübalilikten çok gösterdi. Zira dört cenaze için 
uzak kalacaktır. Aksi takdirde mezar hazırlan c ğına, her na· 
bu gibi dairelerin hikmeti vü· sılsa üç mezar kazılmıştı Yağ· 
cudü manas z olur. ur, mütemadiyen yağıyor ve 

Bize bu satırları yazdıran saik, biz de mutt sıl ıslanıyoruz. 

okurlarımızın, hiç şüphesiz Bir çok münakaşalard n sonra 
essürle okuyacakları aşağıdaki cen zekrin defnine başlanması 
hadisedir: takarrür etti. Fakat, bu sefer de 

Dün, idarehanemize bir şika· toprağı atac k kürek yoktu). 
yet mektubu geldi. Mektubun Öteye beriye koştuk ve küreği 
imzası bizce saklıdır. Bu mek· de biz tedarik ederek, ancak 
tupta deniliyor ki: akşa a doğru c nazeleri defne-

•Ben, Yapıcıoğlund oturu· debildik. 
yorum. Bayramın birinci günü Şimdi soruyorum: belediyenin 
cenazem vardı. Belediyeye gide- gösterdiği bu alakasızlık için 
rek, 79668 numaralı makbuzla şehir namına müteessir olma· 
beş lira araba, 5 lira mezar ve mak mümkün müdür?. 
iki lira kazma parası verdim. Şu hadise bize ispat ediyor ki, 
Cenaze arabası, saat 12 de Ya· umumi hizmetlerin ifasında, elle 
pıcıoğlu meydanına gelecekti. tutulacak derecede bir ihmal ve 
Saat bir oldu, bir buçuk oldu, yukarıda kaydet 'iiiıııiz veç!!ile 
fakat cenaze arabası yok. Hava bariz bir laübalilik vardır. Cum
yağmurlu idi. Cenazeyi halkla huriyet devrinde böyle bir ha· 
~raber yağmur albnda bırakıl· !in vukuunu değil, tahayyülünil 
rak, Eşrefpaşa belediye mınta• dahi istememek, en büyük hak· 
kasma koştum. Telefonla cena- kımızdır. Zira, Büyük Şefin söy· 
'/$ arabasının ne olduğunu sor- !edikleri gibi, her şey halk için• 
duk. Meğer alakadar daireye dır. Bin naleyh halkın itleri, 
haber verilmemişi dikkat, titizlik ve takip ister. 

Sıhhat müdürlüğ'üne telefon Bıııııa aykın laareket eden, kim 
ettik. Bereket versin or sı ali· olursa olsun ceza ız Jr,alm a• 
kadar oldu ve cenaze arabası, lıdır. Akıi takdirde umumi hiz-
bıın iki buçuk saat sonr,a çıka· metlerin curcunaya döndüğiinii 

geldi. Geldi amma, iki cenaze görmemiz mııhakkaktır •• 
............... _... ... - .... ~~--- .............. ,., 

Kemalpafada bir hddise 

Mehmed Kara zeytinlik e 
ölü olarak bulundu 

Kaf atasını delip geçe bir kurşun 
zavallı ad-... ı öldür •• 

Uf•• 
Ke111a,lpaşa ~zasında Y,lebi· 

yaka meyki.indeki ıeytirılikte ga· 
rip bir ölüııı vale' ası olmuştur. 

Kemalpqa kazası halkıadan 
Meh111et )(ara, zeytinlikte batın· 
dan aldığı bir mermi yarasile 
ölü bulunııılljtur. Hadise üze· 
rine adliye ve zabıtaca yapılan 
tahkikatta Mehmed K.ranın, av· 
cı Bekir tarafmd811 avlanmak 
maksadile atılan bir mermi ile 
başından yaralanarak öldüğü an· 
laşıloıııtır. 

Hadise şöyle tesbit cdi ittir: 

Ali ve kardeşi lbrahim Kara, 
Kemalpqa Jandarma karako
luna müracaat ederek sabahle• 
yin Çelebiyaka mevkiindeki zey· 
tinliğe giden babaları Mehmet 
Karanın, akşam olduğu halde 
döıımediğini söylemişlerdir. 1an· 
darmalar zeytinliğe kadar git· 
mişler, fakat ortalık iyiden iyiye 
karardığı için bir şey bulama• 
mışlardır. Mehmet Kara, eşeğine 
binmiş ve zeytin toplamak içın 
yanına bir sepet alarak zeytin
liğe gitmi~ imiş. Eıek te bulu· 
namamıştır. 

Jandarmalar ve Mehmet Ka· 
ranın oğulları, fenerler alarak 
taharriyata devaııı edince zey· 
tinliğin bir kenarında çalıların 
arasında Mehmet Karanın ce• 
sedi bulunmuştur. Zavallının ka· 
fa tasında bir kurşun yarası 

görlilmüştür. Mermi, Mehmet 
Karaaın batmın sol tarafıodan 
gir"iş, sağ tarafında.. bfiy 
bir yara açarak çıkıaıştır. Meh· 
JDCt Karanın eıeği de civarda 
otlarken buluııauştur. 

Yapılan keşifte Mehmed Ka· 
rmıın, bir kırma çifte tü feğile 
ablan mermiden öldüğü tesbit 
edilmiştir. Hadise yerinde her 
hangi boğuşma izi görülememiş· 
tir. Mehmedio çocukları, bir zey· 
tin ağacı yüzünden bir şahısla 
çıkııııı ski bir ihtilaf bulundu• 
ğunu söylemitlerse de hadise 
yerine yakın bir çit üzerinde 

görülen derisi yüz:ilmüş bir Ça· 
kal leşi vak' anın şeklini tesbite 
ve failini meydana çıkarmağa 
yardım etmiştir. Bazı kinıseler de 
o gün avcı Mehmod oğlu Bekirin 
zeytınlik civarında dolaştığını 
gördüklerini söylemişlerdir. 

Bekir, ava gitmediğini söyle· 
mişse de Çakal derisi Kasabada 
zahireci Salih oğlu Hüseyınde 
bulunmuş ve yapılan tahkikatta 
bu derinin had se yerinde leşi 
bulunan çakala ait olduğu anla· 
şılnııştır. Deliller, avcı Bekir 
üzerinde toplandığı için hakkın· 
da takibata bıışlanmıştır. Meh· 
ıneıl Karanın, bir kaza netice
ıinde ve Bekirin attığı mermi· 
den yaralanarak öldüğü tesbit 
edilmiş gibidir. 
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İngiliz detektifi teknikle iş g6rür, belin
de tabanca ve kelepçe bile taşımaz. 

Skotland Yardın mecmuası 
neler neşreder bilir misiniz? 

ln6il '"' polisinin cınat aletleri tedkik eden makinelerden biri 
İngiliz detektifleri meşhurdur; şöyle bir haber vardır: 

bunların ciddiyeti veyahud •Hırsızlıktan dolayı beş se· 
kendine mahsus hal ve tavırlara, neye mahkum edilmiş olan Vil
muvaffakıyetleri, her hangi bir yam R. müddetini Varmvod Se· 
menfaat veya bir tehdid karşı· rüb hapishanesinde bitirmiş ve 
sında celadetleri hakkında da 28 Teşrinisanide tahliye edile-
pek çok harikulade detektif ro- cektir.. · 
manları yazılmıştır. Bu küçük haberin başında 

inkar kabil değildir ki, nüfusu Vilyamın polisin iıine yarıyacak 
-Balkanların belki iki küçük dev· bir fotoğrafı ve şu maliimat da 
letinin, mesela Bulgaristan ve Ar· münderiçtir: 
navutluğun nüfusunun fevkinde "Vilyam R. tütüne düşkündür. 
olan Londrada cinayet ve hır· ltalyan lokantalarında yemek yi· 
s•zlıkların en alaları ve esrar· mesini çok sever; dansinglerde, 
engizleri yapılmaktadır. Aşağı dansing kızlarile para sarfetmek· 
tabakadan en yüksek tabakaya ten zevk alır; en ziyade İrlandalı 
kadar olan muhitler içinde kin, kızları tercih eder. Otelleri sev· 
hırs, cinnet vesaire gibi tesir· mez, aileler nezdinde bir oda 
ler altında yapılan cinayet ve veya daire kiralar kiralar, orada 
sirkatlerin pek çoğu, mahirane yaşar. Spor elbisesi giymeğe 
tertip edilmiştir. Bunlar karşı· düşkündür. Sağ kol~ndaki bıçak 
sında roman muharrirlerinin yarasını rasgelene gösterir ve 
korkunç veya çok zeki detektif- gururlanır!. 
lcri değil, fakat Skotland Yar- işte ş~ malumat, Londranın 
dın her mesele için yirmi ka- ve lngilterenin bütün polisini, 
dar mütehassıs ve teknisiyen hapisten çıkacak bir şerir hak-
detektifi iş alır. k d k'"f d d · · d ın a a i erece e tenvır e er. 

Bu detektifler, yani Skotland Avrupanın büyük polis merlrez-
Yardın •cinai işler tahkik bü· leri de bu malumatı ahr ve ln
rosu" detektifleri, itiraf etmek giliz polisi işte bu vesikalara 
lazımdır ki diğer memleketler dayanan neşriyat sistemi saye· 
detektiflerinden başka, çok baş· sinde şerir ve şüpheli kimse üze
ka bir usul ile tahkikat yapar- rinde zerrece aldanmaz, bu sa· 
lar. Bu büronun detektiflerinin yede cihanın en kuvvetli polisi 
hiç birinin belinde bir tabanca, mevkiini işgale muvaffak olur. 
cebinde de bir çift kelepçe bu- Bu gazetenin bir ilavesi de 
lunmaz. cinayet ve kötülük amatörleri 

•Cinai işler tahkik bürosu,, hakkındadır. Bu, yalmz Londra· 
detektiflerine ancak mühim ve daki 1200 detektife mahsustur. 
tehlikeli işlerde tabanca ve ke- Burada, hırsızlığa, cinayete meyli 
lepçe tevzi ederi ve merakı olan, fakat resmi ve-

**• ya içtimai mevkileri bulunan 
Skot' and Yardın hususiyetle· eşhas hakkında malumat verir; 

rinden birisi de gündelik •Yard,, bunların yaşayış tarzları, garip 
adlı polis gazetesidir. Bu gaze- merak ve iptilalarını, zayıf nok· 
te, satılmaz, sivil olanlara ve· talarını tamamen izah eder. 
rilmez ve tamamile resmi me· Detektif bunları verilen işa· 
mur ve alakadarlara mahsustur. retlere göre tesbit eder ve gene 
Tab'ı çok basit ve gazetecili· sırf bunlara mahsus bir takib 
ğin hemen hemen en iptidai ve tetkik usulüne tabi tutar. 

* 

• 

şeklindedir. Fakat polis detek· * * 
tifler için çok kıymetli bir mes- lngilterenin adalet usulü ~o~ 
lek gazetesidir. serttir. Ceza çok çabuk venlır 

Bu gazete tecemmui hayat ve maznunun hukuku her mem· 
yaşıyan memleketlerde yapıl· leketten ziyade nazarı dikkate 
dığı ~i bi ne edebiyat, ne de alınır ve müdafaa edilir! 
felsefeye ve nazari ilimlere yer Tevkif edilen her şahsa "bun• 
verilmez. Tamamen pratik ve dan sonra söyliyeceği her keli· 
ancak lüzuma göre yaZilır. Me· menin aleyhinde delil ittihaz 
sela, 1937 senes nin Teşrinisani edileceği,, haber verilir! Ve, en 
ko.leksiyonuııun bir nüshasında mühim nokta şudur: Di~er Av· 

rupa ve Amerika memleketle
rinde olduğu gibi •gayri meşru 
şekillerle. istintaktan sonra "iti· 
raf elde etmek,, usulüne lngiliz 
polisi hiç iltifat etmez. Polis 
evvela çok kuvvetli bir tahkikat 
yapar, ondan sonra, maznunu 
hususi ve mefruş bir odada ya
nına kabul eder; onu misafir gibi 
bir koltuğa oturtur ve: 

- Görüyorsunuz ki sizin vaziye· 
tiniz çok fenadır. Sizin, arkada
şınızı geçen hafta .... sokağında 
•.•• numaralı silah mağazasından 
aldığınız tabanca ile öldürdü
ğünüzü biliyoruz. Maamafih sizi 
de dinlemeğe hazırız. deri 

lngiliz polisi kuvvetli dosya· 
ları sayesinde çok defa istintak
larmda muvaffak olur ve maz· 
nuna, ancak bitaraf, hakikate 
en yakın bir dosya hazırlamak 
fikrinde olduğu kanaatini tama· 
men verir. 

Maznun cevap vermezse, po
liı onu cevap vermeğe hiçbir 
veçhile cevap vermeğc icbar et· 
mez. Kendi dosyasına, cürmü• 

İngiliz polis dairesinin par· 
mak izleri ve emsalini tes• 

bitte kullandığı fotoğraf 
makinesi 

işlenme tarzının verdiği manaya 
ve şahitlere göre dosya vücude 
getirir ki bundan maznunun biç 
bir istifadesi olmaz ve zararı 
çok olur. 

• . .. 
Skotland Yardın fenni ve me-

todik mesai şekli de çok mühim 
ve kuvvetlid ır. Polis laboratuva· 
rı veya müzesi harikuladedir. 
Müzede bulunan şeyler cidden 
hayrete şayandır ve ... bir az da 
kolleksiyonculuk merakının ifratı 
eserini andırır! Müzede mesela 
•siga~a küllerinin 144 şekli. 
vardır. Evet, basit bir sigara 
külünün 144 şeklil Cidden ga· 
rip değil mi? 

Müzede, büyük cinayet ve 
davalara aid mükemmel dosya· 
lar, suç aletleri, suçlunun nazarı 
dikkati calib eşyası veya eser· 
leri mevcuttur. 

Parmak izi bu müesseseyi en 
ziyade meşgul eden bir mesele· 
dir! Parmak izi ile iştigal eden 
daire, son derecede mühimdir. 
Fişlerin tertib şekli de mükem· 
meldir. Buna rağmen İngiliz 
parmak izi müesıesesi şefleri, 
Avrupanın diğer memleketlerin
deki parmak izi müesseselerini 
sık, ıık gezerler ve yeni usuller 
aramakta devam ederler. 

Parmak izinin Londra polisine 
neler temin ettiğini göstermek 
için şu hadisenin seyrini takib 
etmek kifayet eder: 

İngiliz parmak izi dairesinde 

Avrupanın mühim bir hadisesi 

Almanya, bu harb sanayii d i· 
yarını elde etmek ihtiyacında

d ı r. Almanyanın bu sarih ve 
tecavüzi siyaseti Çekoslovakyayı 
Rusya ile ittifa mecbur kılmıştır. 
işte Almanya ya taalluk ettiği 
ıçm Çekoslovakvanın Fransa 
ile de askeri ittıfakı pek tabii 
ve zaruri olmuştur. 

Almanya siyaset erbabı , şimdi 

Çekoslovakyanın ne şekilde olur 
sa olsu l ortadan kaldırılması 

için çalışmakt1a ve bu hususta 
Fransa ve lngiltereye bazı tavi· 
zata da hazırlanmaktadırlar. 

Çekoslovakyanın, Almanların 
bu siyasetine meydan vermemek 
için merkezi Avrupada bir harb 
çıkarmağa çalıştığını iddia eden 
Fransız Faşist ve Kraliyet taraf· 
tarları bütün kuvvetlerile Alman· 
yanın amaline hadim bir şekildo 
çalışmaktadırlar. 

Fakat ne gariptir ki 20 sene 
evci Almanyayı azami tahrip 
için zoruna ve çok gayritabii 
şartlar altında ihdas edilen Çe· 

Prag şehrinden bir görünüş koslovakya bugün merkezi Av· 
Almanyanın silahlanmak hak· celerini açığa vurmuştur. rupanın· en büyük bir tehlike 

kını elde ettikten sonra sesini Cihan, merkezi Avrupanın en mıntakası olmuştur. 
yükselteceği pek tabii addedili· kuvvetli devleti olan Almanya· Silahlanma vaziyeti çok mü· 
yordu. Ve ıon askeri manevra· da Çekoslovakya aleyhinde çok kemmel ve müsaid, 1,500,000 
dan, Hitler • Mussolini mülaka· fena fikir ve emeller beslendi· askere malik, Sovyet-Rusya ile 

1 
tından sonra Almanya müstem· ğine artık tamamile emindir. Bu ittifak etmiş ve Fransa ile de 
lekelerini istemekle beraber Çe- kanaat bilhassa Çekoslovakyada tabii bir müttefik olan bu dev
koslovakya hakkında da düşün· çok kuvvetlenmiştir. let kolay kolay ortadan kaldın· 

1 
Fasistlilde Eransada lcraliyet lamıyacakhr. Çekoslovakya}'! or· 

fişi o\mıyan bir adam 19 Ter ilanını temine çalışan tiir kis•..=1m~~-n~.. rm ıc-y m b)t11rt>ümi 

rinisanide ancak parmak izi ta· Fransız gazeteleri, Çekoslovak- 1 

kibi sayesinde tevkif edilmiştir. yanın Alman komşusu hakkın-
Bu adam doğduğu şehirde, daki bu kanaatini, şimdiki Şo-

Dovenportta bir villayı soymuş tan kabinesi aleyhine propagan· 
ve ilk parmak izini villanın de- da vesilesi yapmışlardır. Bunlara 
mir kapısı üzerinde bırakmıştı. göre, Çekoslovakya Fransayı bir 

• Bu iz, mahalli polis tarafın.dan harbe sürüklemektedir. Bunun 
Skotland Yard parmak izi da-
iresine gönderilmişti. Tabii bu 
ize ait bir fiş yoktu ve yeni bir 
fi ş vücude getirilmişti. Ertesi 
hafta Eksterde yeni bir hırsızlık 
daha. Bu hırsızlığa ait parmak 
izleri, Dovenport hırsızının par· 
mak izinin ayni. Bu yeni iz de 
diğerinin yanına konulmuştu. 

Parmak izi dairesi, kurduğu 
ağın muvaffakıyetinden emin, 
artık avını beklemektedir. 15 
gün sonra ayni adamın Saliıburi· 
de bir hırsızlık daha yaptığı ge· 
len üçüncü parmak izinden an· 
laşılmıştı. Herif, kademe kade· 
me Londraya geliyor demekti. 

Bunun üzerine Skotland Yar· 
dm iki usta dedektifi bu yeni 
müşterinin peşisıra gitmeğe -da
ha doğrusu istikbaline- memur 
edilmişti. Yeni müşteri dördüncü 
işini de Londra havalisinde Rea· 
dingde yapmış, parmağının da 
izi dördüncü defa olarak Skot· 
land Yarda gönderilmiş ve dos· 
yasına yerleştirilmişti. 

için Çekoslovakya, münferid ve 
Almanyaya kolay bir lokma ha· 
linde bırakılmalıdır. 

Çekoslovakya bu2ün 20 sene
lik bir hükumettir; bu hükumet, 
Vilsonun mahud milliyet pren· 
sibleri mucibince ve merkezi 
Cerman hükumetlerinin parça
lanması mukabilinde vücude ge· • 
tirilmiştir. 

Vilsonun, tamamile şişirilmiş 

bir heyula ve hatta bir nevi 
mecnun olduğu bugün tamam-:rı 
anlaşılmıştır. Vilsonun .. beşeri
yet, adalet ve muahedelerin baş· 
meti ,, esasına istinad ederek 
vücude getirmek istediği eserin 
merkezi Avrupada Tuna havza· 
sında ve Baltık sanillerinde ye
niden yeniye "Balkanlar. vücu· 
de getirmekten ibaret olduğunu 
görüyoruz! Çekoslovakyada çok 
kuvvetli bir Alman ekalliyeti 
vardır; Çekoslovakyada Macar
lara aid tarihi hak ve topraklar, 

yekoslooakga Reisicumhuru 
M. Benes 

barb açmak ve neticede Al
manyanın galebesi sayesinde 
mümkün olabilecektir. Fransa, 
buna meydan verebilir mi?. 

Fransız kraliyetçileri, krallık 
olsun diye • her mutlakıyetçinİP 
yaptığı gibi • belki FransanıP 

yanında galib bir Almanyaya 
tarafdar olabilirler; fakat demok
rat Fransa buna meydan vere
miyecek ve Çekoslovakya istese 
de, istemese de Fransayı cephe 
arkadaşı görecektir! 

--·------~ 
Laz Ali 

Bu aralık takibine memur de· 
tektiler yeni müşterinin doğ· 
duğu şeb rde bir fotoğrafını el
de etmişlerdi. Bu adamın adı 
Vatson idi. Dedektifler resmi 
sıra ile hırsızlık yapılan yerlere 
göstermişler ve buna benzer bir 
adamın, polisce malum günler 
sıralarında geçtiği ni söylem işler 
ve iki dedektif bundan se~ız 
gün sonra Vatsonu, Sakonun 
küçük bir otelinde fyaklamışlar, 
Skotland Yarda 19 Teşrinsanide 
teslim etmişlerdi. Bu adam da 
vaziyet karşısında, en küçük bir 
itiraza lüzum görmeden suçla. 

ve bir Macar ekalliyeti mevcut· 
tur. Eski Alman imparatorluğu· 
nuo demir ve harb sanayiine 
aid en kuvvetli fabrikaları da 
Çekoslovakyada kalmıştır. 

Dün polise teslim oldtı 

rmı itiraf etmiştir. 

-SON 

Bu sınai vaziyet Çekoslovak· 
yayı, mesela Franko İspanyasına 
mühimmat ve silah vermemek 
suretile Alman siyasetine müma· 
naate mukted ı r k ılmdktadır. 

Bu vaziyet sayesinde en iyi 
s ilahlanmı ,. ve bütün silah, mü· 
himmat ıhtiyacını bizat hi temin 
eden askeri bir kuvvet sahi bi· 
dir ve gene bu vaziyet sayesin· 
de Çekoslovakya Sovyet Rus· 
yayı Almanyaya, faşizme karşı 
maddi ve manevi takviye ede
bilmektedir. 

~ar.ı 

Geçen gün Basmane istasyonu 
önünde b r kavga neticesinde 
terzi kalfası B. Hasan Hayred• 
dini bıçakla ·sırtından ağır ıu• 
rette yaralayıp kaçan sabık~b 
Laz Ali, dün zabıtaya teslırn 
olmuştur. Laz Ali Adliyece te~· 
kif edilmişti r. B. Hasan Hayre~
dinin yarası ağır ve tehlikelidır. 

Köylerdeki 
hayvanlar Ad'l 
'Vilayet baytar müdürü B. .. 

1
• 

Yergök, köy hayvanlarını gor 
mek üzere Kemalpaşa kazaıın• 
gitmiştir. 
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20 -
Sulh yerine silih 

ve barut lizım .. Meri teslim olmıyacağını söyliyen haydud Kara
sakala: ''Bravo kaptan Tiçl diye bağırdı "Almanyaya harbi kaybettirenler MalOnlaı-, 

Enylad da: ' ' Yahudiler ve r atoliklerdir.,, ,......._. 
- Kralın donanması geldiği Almanya bütün dinlerle bu· 

vakit, arkadaşımızın ded.ği ka· gün mücadele halinde bulunu-
dar kuvvetli görürsem ben de yor. Protestan kilisesi bükume-
teıli m olacağıml Fakat sen ne tin ıiddetli murakabesinde, ka· 
yapmak fikrindesin? diye sordu. tolikler mütbiı bir tazyik al· 

- Ben de senin gibi yapaca· tında ezilmektedir. 
ğım, galibal Papazlara kartı sayısız dava. 

Ve sesini yavaılatarak: lar açılmıştır. Bunların bir çok· 
- Adam sende.. Teslim ol· ları ahlaksızlıkla, gençlik ve ka· 

mak için insan her zaman fırsat danlara kötü telkinlerde bulun-
bulabilirl diye ilave etti. malda itham edilmektedir. 

1-farningaltin bu son sözlerini Vatikanla Hitleriıtlerin aruı 
diğer haydutlar duymadılar. Fa· çok bozuktur. Aralarındaki kon· 
kat, korsanlık aleminin bu iki kurdato ihlal edilmittir. Vati· 
korkunç adamman ne fikirde ol· kan da bundan dolayı Alman-
duklarmı salondakilerin hepsi de yada bugünkü Hitler rejimine 
anladılar. Bunların hepsi de, ge· düıman ketilmiştir. 
lecek Kral filosunun kuvvetine Katolik papazların kiliselerde 
bakarak teslim olmak fikrini verecekleri mevizalar, Alman 
besliyorlardı. propaganda nezaretinin berveçhi 

Yalnız Edvard Tiç teslim ol· peıin sanıiiriioden geçirilirken, 
mak falainde değildi. Bu adam gazeteler, Roma kiliseli aleyhine 
der.izlerin dehşeti Karasakal fik· olan neşriyatlarını ıiddetlendir-
rini ihsas ettiği zaman buna hiç mektedir. Hitleriıtler, Roma ki· 
bir kimsenin hayret etmete lisesini Almanlık duytu ve ru· 
hakkı olmıyacaktı. Çünkü onun Mt!ri Karasalcalın alcaından lcofl• huna yabancı bulmaktadırlar. 
hiddet ve ıiddeti, cesaret ve Kim erkekse, kim korkak Ne oldun böyle? lslanmıı ke- Binaenaleyh, Hitleristlerin mii-
bunbarlığı malümdu. değilse, kimin yüreği sağlamsa diye döndün. Fakat banı ne... cadelesi, bıriıtizanlık ve bunun 

Karuakal, umumi kanaatin arkamdan gelsinl Benim gemi- Sen nihayet bir kadınsın, kork· esaı kitabı olan lncil iledir. Bu 
teslim cihetine meylettiğini an· )erim hepinize de yer verecek mak, ric'at senin hakkındır. Sen mukaddes kitap, Hitleristlere 
ladı.ıır. va'- 't b · b' bay kadardır lcorsanhktan ziyade memleke-

5• ~1 
• ve va ıı ır • • aiire, Yahudilik ruhuna uygun· 

v 'b' h 1 k h a b' M · h rt 1 '- tinde şeker kamıtı ekip biçmekle •-an gı ı r ıyara , avay ır en, emen o aya atı aca"· dur, bugünkü Almanlar ise, yeni 
el tıbanca sıktı ve: b. Fakat yanında bulunan An· utraıabilirsin. Bana gelince •• 

Ben bir korsanım ve konan ideolojiler üzerinde yeni bir re-
- Aranıza nasıl bir korku na kendisini tuttu. Ve dıprı kalacatıml Dedi. jim kurauqlardır ki, bu rejimin 

tıldmmı diittü, bilmiyoru?m, :iye çekmete çabıarak: Ve Meri, salondan çıkan Ka· dayandıtı naslara uyğwı yeni 
atardı. Ne oluyorsunuz or- - Senin de Karasakalla be· rasakalın peşisua koştu. llbf inamş ve akideler lazım· 
·Jinn bıııadal bozgqnçuluğa rah~r gitmemekliğini isterim. B~ Meri, 1'endisinın ae bir kız arr. O!ı 1HY1fık olarak 

ne hakkı var? ıtiyen buradan nimle beraber Karoline gelmi· .. ~....._ vrLn L-..! ,...., ' -al r --olduğunu unutmut görunüyordu. ~~6"1 ı ucnı \.len,..., &.il'" 

cehennem olup gidebilir. Fakat yecek misin? Dedi. Ve, korsan kalmak hususundaki dendoıf ile kansı Matildanın 
herkesi korkutmağa hakları yok· Fakat Meri, elini Annanm karan da çok ciddi ve kuvvetli telkin ettikleri yeni bir din or-
turk. Teslim olmatı düıünenkral· elinden çekerek: idi. taya çıkmıştır. 
ça br. Bu domuzlara te ar - Bırak beni Corc.. Bırak. - Sona var - Bu dinin esaslarını, ilmi ta· 
söylüyorum: Bozgunculuğa lüzum raflarını g .meralle kansı hazır· 
yok. Pılıyı pırtıyı toplayıp bura· f talyan Q}'Gnl y 0/cu tayyaresi lamıı olmakla beraber, baki· 
dan defolup gidebilirlerl katte, Kenkroytsler partisi, bu 

._ Salonda anidve sderin birksü· Mucit Marlıoni için Alçaktan düştü dini kendine mat 'etmiıtir. 
&ut basıl ol u. ükôtu te rar L L AlmRnlar umumi harbi kay· 
Kira.akalın .ert .el·ı bozdu. /ı k /..1:. J b • t iyon, 9 (Radyo) - iyonla b ki A ev a c.ıue ır op- Marsilya hava postasını yapan etti eri zaman, iman ordu-

- Bana gelince.. Ben itime /a ntı yaptı tayyarelerden biri, (Drom) bava· sunun erkanıharbiye reisi olan 
devam edecetim, diye batırdı. lisinde düşmüştür. Yolculardan General Lüdendorf ordudan 

Salonda bu söze cevap veren ~oma, 9 (Radyo) - ltalya biri ölmüş ve diğerleri ile mü· uzak aıhrılmıştı. Fakat, asker· 
olmadı. Fakat, Meri Rid kendini iyan mecl si, bugün meşhur rettebatan hepsi ağır surette ya· !ilden uzaklaştıtı gün, çok ya· 
ta'amıyarak: mucit Markoni için fevkalide ralanmıılardır. kın bir atide kendisinden gene 

- Bravo kaptan Tiçl. diye bir toplantı yapmıştır. Tayyare, pek alçaktan ve teb· bahsedileceğini söylemişti. 
bağırdı! Toplantı, saat 16 da olmuş, likesiz bir şekılde düşmüştür. Düşmanlan generah harp 

Bjtün ıeflerin sustukları bir baıvekil B. Mussolini, bütü:ı Fransadcı timsali olarak idam ediyorlardı. 
sarada, böyle kendisini tasvib nazırlar ve Markoninin aile er- seylablar oldu Çünkü Ludendorf her ne paha· 
eden bu güzel ve tiz tes sahibi kin1 hazır bulunmuştur. sına olursa olsun harbe devam 

b lı:• d'? K kal b- 1 Ayan reisi ve müteakıben bir Paris, 9 (Radyo) - Fransa· edilip sonuna kadar mu"cadele : ca a ım ı arasa oy e nın muhtelif yerlerinde seylib-
bir seıe malik kaptan veya çok hatipler uzun beyanatta bu· Jar olmuş, bir çok aileler mes- edilmesini istiyordu. Fakat, cep-
lostroma tanımıyordu. Bunun lunmuşlar ve Markoninin hayat kensiz kalmıştır. he gerisinde başlıyan ihtilal 
için ve hayretle Meriye baktı. ve hizmetlerinden bahseylemiş· Hükümet, halka yardım için ve kaynaşma, Alman ordusunu 
Ve sözüne d~vam ederek: )erdir. lizı mgelen tedbirleri almııtır. silahını terke icbar ediyordu. 

Bundan bir saat sonra; ateşin 
vaıifeıini görmesini bekledıkten 
sonra, otomobili uçuruma uçu· 
ran adam yaptıtı işin neticele
rini görmek üzere kaza yerine 
geldi. Jim, yani lihik Fransis 
karter uçurumun dibindeki ateş 
bakayaıanı tetkik etti. Mübarek 
•teı vazifesini mükemmelen gör· 
lllüş idi. Karter, otomobıl ve 
Ceaed bakayaıanı yakandan gör
illete cesaret edemedi. Ve, bu 
lllqum yerden b r an evel uzak· 
latmağı daha muvafık buldu. 

Giderken de, elini ufuklara 
dotna uzatb ve: 

- Yeni bir istikbal, yeni bir 
istikbal, yeni bir hayat ve yeni 
mukadderat( Artık kendimi iste
diğim gibi halkedebiliriml Dedi. 

Jim Blak, bir ceıedi kendi 
namı hesabına feda ve tıhrib 
etmekle, her işin bittiğine hük· 
mediyordu. Haıbuki .• Tabiat ka· 
nunlan henüz bu hususta ken· 
disini göstermem· ıti. 

Vakıa kendisi de biliyordu: 
Bir ferdin bayatı diğer fertlerin 
bayatile o kadar sıkı ve karıpk 
bir şekilde hatlıdır ki, bir bağın 
kır. lmasile heyeti umumiyeyi boz· 
mak mümkün değildir. 

Ve, Fransis Karter, her şeyi 
tahrib ettikten sonra, hür ve 
yeni bir istikbale doğru koşar· 
kcn yalnız bir şeyi hesaba kat· 
mamış ve unutmuştu: Tahrib et· 
mek istediği şahsiyet çok kuv· 
vetli bir ıahsiyettil Ve bu bir 
avuç kül ve kömür olan şahsiyet, 
olduğu yerden kalkacak, bir 
hortlak gibi onu her yerde takip 
edecekti. 

- Beşinci kı•ım -
Karanlıklortlan bir aes/ 
Bu hadisenin geçtiği gecenin 

ertesi günü artık tamamen Fran· 
aiı Karter oldutuna bükmeden 
Jim Blak Nobl ve Skarpan, ya
ni ortaklarmın yazıhanesine ıit· 
ti. iki ortak, sermayedar ortalı 
heyecan ve telişla karııladılar. 
Bu adamcağızların hesap ver· 
mek, muameleler hakkındaki 
izahat hususundaki bal ve ta· 
vırları sabık Jim Blaka çok gü
lünç görünüyordu. Bu zavılh· 
Jar, ortaklaktanberi geçen aylara 

ratmen zerre kadar detiıme
m İştiler; batta kifi derecede 
yıpranm1ş elbiseler bile ayni 
olarak 11rtlannda idi. 

Bay Skarp ezilerek büzülerek: 
- Bay Karter, dedi, ıizi rör· 

mek ihtiyacmda idik. Sizi gör
düA"ümüz için de çok memnunuz. 

Bay Nobl de ayni manayı bir 
baş etme suretinde ıfade etti. 

JUıı de: 
- Evet, ben de daha evel 

gelemediğim için çok müteessi· 
rim, dedı. Maamafib ben, bek· 
lemck lüzumunu tercih ediyo
rum. Şimdi artık idare dizrin· 
lerini elime almak mecburiye• 
tin deyim. 

Her iki ıerik: 
- Evet görüyoruz. 
- Çok ili. Böyle olacaktır. 

Dediler. 
- Hemen ite baılamak fik

rindeyim, amma bana bir müd· 
det daha yardım etmenizi de 
muvabk buluyorum. Bütün müı· 

Geıuıral Lrulendor/ N lcarısı 
Bunun içindir ki, Ludendorf 
harbin kaybedilmesinde, parti 
liderlerini, Yahudileri, Mason· 
lan, Katohlderi kabahatli göre
rek, bunları, Alman ruhunu ze· 
hirlemekle itham ediyordu. Ona 
göre, Alman ordusu arkuından 
bançerlenmiıti. 

işte bu tarihten sonradır ki, 
meıbur general, A!manlıtan yal
nız bir asker gibi, ayni zaman• 
da yeni bir milli teşekkül için· 
de milli imanının yükseltilerek, 
yeni bir ruhla hazırlanması icap 
ettiğini söy\emeğe baş\adt. Bi· 
naenaley, Nazil iin banisi Lu· 
dendorftur ve ırk temizliti um· 
delerini Almanyada ilk eve) or
taya atan gene odur. Bu um· 
delere göre, kuvvetli olmak is
tiyen bir millet, milli ruh ve 
enerjisini zayıf atan muzır un· 
surlardan temizlenmelidir. Al· 
manyadaki muzır unsurlar ise, 
Yahudiler, Masonlar ve Katolık· 
lerdir. 

Ludendorf, Alanhtın en eski 
zamanlarda kuvvet ve iman al
dığı temiz kaynaklara dönülme
sini ve hiç bir yabancı tesir al· 
tında kalmamış duygular etrafın· 
da toplanılmasını propagandaya 
başlamıştır. Bu umdelerin ortaya 
atılması sayesinded r, ki Luden· 
dorfla karısı birer Alman pey· 
gamberi olarak Allahla Alman 
m ileti arasına g rmişlerdir. Hit· 
leristler, Ludendorfu Muhamme· 
de benzetmekte olup .. Muham· 
med, bir peygam herdi, sonra· 
dan kendi kendine general ot-

terilerimi adam akıllı tanımak 

arzusundayım. Tabii bunu bana 
ancak siz öğreteceks niz. Ayni 
zamanda firmanızın usullerini de 
bozmak i.tiyorum. 

iki ortak: 
- Bizim iç"n büyük bir şeref. 
- Bunun için çok bahtiyarız! 

Dediler! 
• • • 

Bugünü takibeden on beş gün 
içinde sabık Jim Blak, muhit, 
ortaklar, müıteriler ve bilhassa 
timdiki yeni it ile üns"yet kesb 
etmek için büyük bir faaliyetle 
çalıştı. Karıılaıtıtı bazı karışık 
ve müıkül meselelerden adeta 
ürktü. Fakat, avukatlık mesleği 
ile geçen uzun seneler ona kifi 
derecede iı kabiliyeti vermiıti. 
Nobl ve Skarpa gel ınce; bu iki 
adam yorgun olmakla beraber, 
işlerinin bütün esrannı biliyor· 
lardı. 

Yeni iş ötrenmekteki güçlük 
ne ol ju. llak ,_. 

al ~ 

10 .K.iounueve 
----~-__.... ...... _.. ,.... -
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Lrulendor/ •ioll a.•f.a. 

du, Ludendorf ise, hakikatte , 
general olduğu halde peyram• 
berlik onun omuzlanna som• 
dan yükl:mmiıtir.. demektedir
ler. Fakat Ludendorfun Almu· 
lara peygamber olma11ndalci ea 
mühim rolü, (Alman kuwetiaia 
kudsi kaynaklan ) mecmuanın 
muharriri olan kansı Mıtikla 
oynamıştır. 

Ludendorfla kansı, din müca
delesinde, ilk evel, Roma kiliae• 
sine karşı Almanlıtı seferberlite 
davet ettikleri 1927 yılında bat· 
lamıılardır. Bunlar, o tarihte 
Almanlığı s;lihlandınp yenilmez 
bir Alman milleti meydana re· 
tirilmesi ve bu suretle yepyeni 
bir Almanya kurulması fikriai 
müdafaaya baılam11lardı. 

Bundan daha evel, 1924 JI• 
lında Münihde vukabu.laa lran-
11ldık eınumdJ Hitlerle Lad•· 
dorf mefkOreler nin bir yol üze• 
rinde yürüdüğünu anlamıılardL 
Hitleriat partiıini inkitafı .ut-
runda bir fi kır et ' rf ~ çalqb• 
lar. Ludendorf, ke• dıa e Hitle
rın bocalıtı P"'t> ~ .. , vermipi. 
Ve Mün h haaı. •~ ı bu iki 
l ıderi bi ib;ri daM çok ya. 
kınlaştıdı. B rın .n yeni din dok· 
trinlerini, ötekın n siyasi dok· 
tonnleri tamaml ıyn d ı Maama
fih, devlet adı-n Hitler, aleal 
konuımalarında, b r asker ve 
din vaizi olan Ludendorf kadar 
ileri gidemiyordu. 

ihtiyar genera , karısını öne 
sürdü ve Almanların Allah1D1 
en iyi tanıyan bir filezof olarak, 
onun kalemi ve onun atzile 
bütün Alman m.lletine hitap etti. 

Bu yeni d inin bugün Alman• 
yada milyonlarca müridi vardır. 
Ôy' e bir din ki, sulh ve sükGa 
yerine, kılıç ve barutu telkin 
etmekte ve bu telkinlerini, batla 
insanlara değ ~ yalnaz Almualara 
tevcih etmektedir. 

Malunrıt Necınettüı 
D ttlior•an (Kara•) 

zeteleri de takib edecek vakit 
buluyordu. Bilhassa Nevyork 
gazetelerini çok dikkatle tak b 
ve tetkik ediyordu. lık zaman
lar ıazetelerin kendi takibi 
hakkındaki neıriyatma gülmekle 
mukabele edıyordu. Maamafih 
Nevyork matbuatında hey~ 
merak içinde ve kendime iicl 
belki yüzlerce resim nq,edil
mişti. 

Nevyorkun 11 Mart tar.hli 
Nevyork gazetesinde ıu malOmv 
vardı: 

•Meşhur avukatlar müesleMli 
olan Blak, Diskol ve Safiro fir
masının en nafiz erkinmdan olan 
J im Blakan kömür olmuş cesedi 
bakayası bu sabah zabıta tara
fından Alpinde bir uçurum 
altında bulunmuştur. Atar bir 
otomobille ıiddetli bir ıakutua 
tabii olan hasaratına ratm-, 
bir s gara tabaka11 uyetincle 
bu cesedin Bay Jım Blaka aid 

""" 



4=•ıwfft. 
5- -S.ruate: ltomama An· 

d.Jluza. 
~ tlydletoıı: Swanee ltiYor. 

21, ıs Ajmas 'haberleri. 22,-,0 
PliklJ ..-lsllar, ~ ve ı>puet 
par~ .22.,SO Son haberler 
ve eraai ,Pila pro~ı. 23 
Son. 
Sen,..i'-

21 M#ıpva: ~ik konser 
(Beethoven).%1M Liypaig: -
fonik ...... a .......... , 
Hal'i•, ;r,Aan 
6,4',_.~al: Plikdloın

leri, 7,llO Benin kı• alstM: 
Şen .tıa. '8,15 ~ i.20 
Paria. «••,..: PJlk. 0$1 
Berlie • dalgası: Ş.-kıh ko~ 
ıer, ,ae .Paria Kol~~ .Plak 
11,SO «--, 13 Keza, llaıtr& 
kıaaiıalps HMif muaiki, (l4,1S 
dev._, :13,W Bükr~ Hik 
(14.31 J>eamı) W, ıs P•is K~ 
lon,.t: tco_. ıaakli, ıs Kaa, 
17, ıt lr•ılava, Brüao, Mart' 
lar • aler, 17,4S Bellin .... 
dala-: tWf 'lllusikİ, 18'82 
Bü'°"91 01ı1i -..Uuı, 18,IQ 
Pette: Radyo orkema•, 18,~ 
Berllb ~ a.lpıac H9fif llMllİ
ki, 19,• UJPllı: Gtlleıtra, flil 
piymo, 9,!5 ettec Çipn o.-. 
keıtftltl, ~~ Varşova: Koro 
( Sıla,a hfte ), it 'Vi,,_a: 
Yeni &eHAdlar, tt Pette: Opera 
orkeatraaı. 2'1,!0 "BefHa k,. 4a1. 
p& -()tkettra taı4a (amibi Af. 
rika .... ikili ), 2!,!0 \l_ty ... 
Ract,o -orkestre11, 21,55" p._ 
Sesi film 111u.tlüli plMdan. 
Operalar. operellflf': 

11 tlelln 4cısa dal19s: (Du 
Kaot&en 'V on Heilbronl isimli 
radyu opereti, 1~,1~ Bertin be 
dalpaı: (Aida) operundan sah· 
aeler, 20,35 'Bükreı: Operet 
temım {O_p•• biuuından uki1) 
O'- ,,.,,.ıldsl: 

tı 15 V.a11ov•: Triyo ~Wnı
cla •alı ve aercnadlar. 

ltıtten 
llerlüa la.sa dawa11: 'Eski 
~. 10,15 Mozartın 

aoaatlanndan konser, 
l 15 Vartov•: Pi_yano • aopran 
-lwitAD, 18,15 Berlin laa .ı
pt Piyano aonatlan(Beetlaoven) 
Da. .... ilchl: 
2ı45 Pe1te, 23,!8 Uypziı. 

Kuılaym 
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10 KAnonol'!VCI 

Bir bardak suda Arkadapnıın Biikreş 
:oauşmaları 

Almanya 
Endişe etmefe 

6•fl.adı 
fırtına bakk, vm~ 

"'-tarafı 7 ÜMl •IJJ/#W"" 
• ıia Belgradda bufunaetak ... 

Demolı.rat cebheeinin bu faaliyeti 
... ••oda .karoı taraf eli boo ...._ 
--1 Polar da derhal paçalan ...... 
m. Çeçep ııuo ,h,ı,_. Har,icj7e N.11• 
~· ,.,.._. Bdrd ~,.,.iai 
İ.le ~tmek vaziyetjnde olan I.w .. 
ı..,a ~oküiıWa &o.u ..,..UJİ 
1-ta ilk fır .. tı verdi, ltenai11ne ke· 
Iİ8ıe•in tanı manat;.l.e _,.....,.. Wr 
-.ita! reemi hazırladılar, ziyafetler, 
tMılullar biribiriai ıakib ecli7•, .U· 
... JJe ,_,. ,...-+ 1Ma tWlde ... 
tıılliet .,..,,.; Jııir ........ - ,.. 
...... ., li flllldl ... --·kbr. 
... i ................... li. _ _....... .., ........... ~· ................................ 
.. bir .... ,... dhi•• ....... 
... lfr. .... k .... ~ 117· 
..... M;lı ... ifri. .. •• -.,.. 
- -.ı •• ,.,. ,... •• + ... .... 
hiı ....... , • ..,..tııtJ ....... ... 
•dta ~ •••• .U.-7a ..._ 
T'ff'çltjl ............... ...,. fıtia 
b6Uia..,mllllıai. ~ .. .. ..,..., ........... ~ .... . 
Dhki .....,..... .... ..... .. 
MI• ile tstrWeki .,_ 1t111ea 
,._ı r....- ....... llıearictM • 
..._..,. • ı *hds• •naslı .. 
..._ .... llir itli.- ........... . ...... ................. . 
Ü d.mlf bir paktın nerelİDi müu• 
ktn e.de~?. VMıa ba ,la 41otJa. •• 
Fak•t cl\ploqaatJ,r bot lnNp1ar 11• 
iilcliJ, letedit1eri sam•, yahad ltsım 
olaDC& ~ yoldm ~-- iolıı ea
mekıe, ..._ ,.rutlll•kt• .. 
'llHblrıılilW. ı-..... .......... aljt 
lnltacakW .. ~ de~ aoay ,-~ 
- ımtl'alUni ıedf iGiyeai ne ıe~de 
J~pabcağ.ım oleun g~ra,ebitiiler ya. •• 

Makul! lı gGrme'k, nlha 1'1"4nn ••fk değll karp tarafın ....._ .-a 
f.uliy.-i k ....... k.tı.rı iıllb ela.,.. 
yor gl i9•••'*'il' 
~ • di7•biliniaais - ·~· 

e.de W,, J&Y .olaa.ıyaçak oldakWı ve 
.. ,in l»anlar petio peıin bilinaikten 
....,.a hir bardak aoda fırtuıa kopar· 
~ ......... e&.btM. 

Kömür meselesi 
11141 .Jfua/J 1 i11ci Mlbi/,,,.tlir 

Hqdi bwlu • kaı,.,ı ıedtli• 
Alciiğql bir g1'Ml kÖılD\ilüa 

altm• ve istiMle bir• kö,Dtir 
hulu- da 111vah.a GrWıı to.ıl.a 
.dolu 9\ur .iıte 19 .IGurQıta aLlıaaa 
köpıür acaba INlk\lratt. Ms.a 
.alın ... olui?. 

Biz böyle nazari tedbirlerip 
laic; bir fyduı plmAdıtuu ç.ok· 
tan geirdiik ve aııu:li .tedbir i,. 
$iyprıaı. Biitiıı depolara v~'11ed 
edip f;ati ıeıbi,t ~er~ ab•liy.e 
AAtac;ak bir kuvvet var .Qlı? Biz 
•l•ui.&&na kaPi~ Fakat J•pac:ak 
kim? 

Öyle İH bu .a.oe .ele pçıııi,f· 
tir ve hkar.aGJ• şi AllAh. .kal· 
•uıw. ~ .olm•• ıelecek .te
•e ifi• tedbir .Lalım. AJhilıa 
bB'akmaJalam. çünkü o._an da 
iti çek. 

MM•li: S.lcd'.JA', m.uhuebei 
buauaye, IM&il;ab.mar, asııaf hir-

w ··-1,oo&,t08 kile Wmir al• da 
tt.,ın 1»ize latla ta,.met mi -. 
pe.rl." 

•• 
Haber aldıtımıza r&r•, i' ayet 

'kömür meıeleıile 1alcınC1an ala
ka dar olmaktadır. Ba m11taae
betle g~ec~ hafta içinde, •· 
şehirden kırk vagon kömür ..,u. 
.ıilec k ve stok bir kat daha 
l>pllaşmca, fiatler de tatii•• 

düşecekti.-. r •• --'"""""""""-

1/ıtl;q mnele.i 
Btlf tarll,/ı 1 inci .solaif'*tlir Ka,.,, •• ıan ... l>W wni• ı• 
na~t. Sari_ye bayıaj19'd• 
~ ı.~ pkjlmeaauioi 
epıret•Wtit. 

Bta p.ı, .C..ıaua,et marıını 
çaı. iki l'iir.k ,,_,;i ~dil-
•it ••~· 

lakenclenanda çıkan (Vahd~ 
it '1'iikt1 ııwtc. (iaramaa 

(Jlıı,,.,.,, z • eold.J."6tlltr) 
-Şunu demek 1stiyorum ki -91l1dı· 
~n eı'fence Y#rlerine kaç 1'.,iş.i 

Ji'8bilı~ ...... h~ 
istiade edebiliyor ımr? Rayır 

•zsim ...... kazın ayağı öyle 
.dı;til. B.ıulllara devarn değıl, bir 
Juırıe J,.ile .utı"NnW;uıW- ~h. 
doirusu uğrıyam yanlar yır. Dü· 

-tin bir kerre, bw ttekte)4 yüz 
elli, bir ..,ilk ,&rı yet.ait &mr.t• 
tur. Buna yüzde .,. da -Ml'YM 

ilive edeNen bir :bcieh v..Ciain 
bed~li, ltir •m kDia dör het 
sünlük meaa• ı kar~ o aa 
bir pıeblağdır. insan bi>f e ıy~ • 
iıete gi4 rtMe bıtt•lt kata~ içaacık 
~ n gi-.Z yal E j,ette h .ç ol .. 
•1'1a bw kadeb bir.a ~ 
irtıer, illllc.at bllftltMda kadeh j:e 

a satılmu, Mtdmayıııca .da 
'fİıle gıeM ve bu b r .-t fıellİa .,.. 
Nİ de fıati .de .yi!Ae oa ıa.. 
ftlfQJr. 

Ha,-11 ıpatıaldı' taa .,.,.ç.,. 
lilı. Wc o&.aaz.- bed i jıair M"' 
ler JÖrebilseniz, YMdC#J..._ ~~ 
•Y• pek D ;ladu C.UUOIZ JMı• 
98ı, 1aUt ne _Jtıer bf'dit şey· 
ler ~ıiıim .oe Jeı.ıcr? S~ı Krali· 
çesi djye ilin edilen hatuncuk· 
ana sesleri, Avrupa sabncleı1 • 
Ae J kiitan olar.ak kabul editmi· 
twn kadanlarl,D sellerjndeo -kaul. 

Kele sözüm ona bu eğ\esıc~ 
'G';erleri deoil~n .-1on1•ran halinı 
pnne, sigara dumanmdan g6E 
~azım, tenefffis ettitin bava 
13İjğtrledni berbat eder. Bu -ma 
-etlence yerleri? Bura lan mı zevk 
ve eşe verir insana? 

len bu aksi aı'kadBfl sakin 
alcln di11lei\en o gözlerini ·~
••I, burun d~likleri ıentşlemiı 
Glarak şiklyetlerine devam etti 
tııe •onra da: 

Baş llıra/ı 1 inci .,aalıifetletlir 
Si;lendiğine göre, Fransa 

H.r-iıeiye Hum, küs;iik iti1if ~ev
'-'leri aras nda yePİ b;r ınuahcde 
a1cdolunmasına teklif etmektedir. 

Alakadarlar. B. Oelbosla Ro· 
man,. ti~li 8d8ında Jeni bazt 
1>_.ır imuJanacığım iddia 
~diyprlar. 

Btikreş, 9 (A.A.) - Rador 
AiaHı bildiriyor: 

Gazetelerin yazdıklanna göre, 
8. Delboıun Romanya z mam· 
darları ile olan ilk temasları bü· 
tfin nıeaeleler üzerinde tam bir 
anl•mayı v • tam bir fakir bo
rabodiğini müşahade .,,&emeti 
mü19ıdio k luuş ve ilk piit
meler netice•inde F r8MIZ • Raa· 
men do. wğJ&un kuvveti ve ..-
m mi yeti teb<lf'iiz atm ım. 
. Saraya veri1ea ötle .,.ı .. 

t D~D ac>nra kral te.o , .. asılll 
B. T8terelko •e Aatoae.ko • 
oldqğu belde B. Delbo. ile p 
r4fqıiiftür. Bu iJk •öritmeltrJea 
~ intibe ÇGk niir·ittir. 
~ ................ ...... 

celeıi Mkk•aclr 1. O.U.. -.. 
fınclao ve11'- iubat IMa ..... _.. 
lerıaa Amapecia ...ıta.a w.a.iDe 
yarcfım eder tUbi,.tte \enlwn_.. 
lar sebebiyle büyük lMr .... _. 
qo•le brtılanmlf(ır. 

a Delboa Frama ıibi R.o
..rlYllUDda M Betler C..ifetiae 
•• ı.ksim kabul etmez kollckiif 
et11qiyet prenıibjne bağlı otar4k 
kaldığını bir ~ere daha ıııtita· 
bade t>ylemiştir. 

B. Detbos Roıııanyanın daima 
daba kuwetli görmek 1stediji 
kiqik antantuı yanında Franı z. 
Polonya ittifakı zibi Romaaya
Fransa ittif.-1unın sulhun ıaru
t:iteti sisteminde esasla •oaurl•· 
dan birini tG§k· ı .eylemekte ot-

u da -

Beriİll, 9 (Radyo ) - Al ... 
sanayi me.hafili; Çin üzerinde 
bir Japon ınuvaffeıkıyeti.lin AJ· 
man·Çin tican tninaseMtıftfi 
yapacatı tesirlerden endişe et· 
mdctedir. 
Alma~arwa unayi pazarı olaa 

Ç.U.de Jıpoa rekabetiodea aı· 
t zarrır olması muhakkak sayıl· 

maktadır. Umumıyetle beyan 
edildiğine göre, büyük kapital· 
lere aalıip bulunmıyan Almanya, 
bu vaziyet karşısıoda Amerikan, 
laımz ve Frans z .aanayicilerio· 
dea çok dalaa fazla zarar göre
eelctir • 

Tok,.o, 8 (A.A.) - H.r ciye 
eureti aamma tôz aöylmete 

uliiai,ett. bi u H roto ile Al
...,. ........... din yap-
- •ili!.._ Waerct.r olma· 
...... .,,.,.. ve demiftir ki: 
-Aı..,a ıre laı ltere ıibi dev· 
Jetı.n. .......... J•pooya iti· .. ...i .. ıılıtir. ,J.pony.wa 
(l.cle -- mns·ditiDi ............... ,.._ 
•i•ıfcW J-poa taleplsi ... 
bada ••• • ....,.. wkin 
JOMa. V.m,et wi'ırıdiJren 
cl4iımıktedir. Bu...a. be.••• 
.ı., • .,... ..,t .. fllDlardr. 

............ aleylüodeki tabrikita 
nıbayet veriterek Çinle Japonya 
uaı•da .ıa.,.ta2 ve .-tsız bir 
i1r4riki ımeui huaule ~-

Bu m Nankinia mbttadan 
90ilra Jafen hüblmetinin mer· 
:kezi Çia:Wkimet ai DotmllJ~ı 
MlcJcındaki haberi tekzip ıdr 
fDİştir. 

Dedeajaçta 
Büyük bir yan~m 

TRENLERı 
ı._.rjeo ı.. CÜD kalkan tren· 

Iodn melrıel IMlleri .• 

Agdın hattı; Alsaacak: 
hmir0K:arakuyu•Aııkara: Pazar. 

teai, çarpmba, cuma, pazar giınleri 

Nat 21,:iS de. 
İzmir • Nazilli: lfıpr gün sut 

ıs,ıo aa 
lzmir·O..idi: Sah, peroembe, 

•..nul glaleri 1181 6,SO da 
Jzmir·Tire-Ôdemiı: Hersabab saat 

5,35 de bir katar; her akta• eut 
17,30 ... et.oaıy. 

Afyon~~ 
Jzu.ı...ıb-"''-bn: Her .-. 

ıaat 7 # (puar, .cama\ çarpmba 
günljeri 7aıakh Y•,g•·~ilfe bulueurl 

'lzmir • Ala,ehir: Her giln eaat 
15,2ıl le 

İzmir-Bandırma: Pazar, Nlı, ~ 
tan"9 ve cu.....- gAalai ealııôJıe. 

yiı: -- 7 IJIJ 4e oı.bklÜ& b&M'9 
,....,., t••••N, .c.wna gilnleri 
-.pree saat 12 ı1e 

Iİzmir·Soıaa: Pazar Te pazarteei 
tılnleıi uat 15,28 de 

Telefon nrınıara/arı: 
Ya,ı~n lhban: 222% • oehir tele

.... ıidb:acnt aamel'UI: !200 • .,,.. 
IWl~ı ......... wl••Mt ..... 

ı.: ıuo e tılelıııedık ~: 209' A 

-"~•= 23U • pe>lil: 2'63 • ı .. dıtb 
•bW: 2040 • U.tuıı1Je i•ıa91oou: 
363• • Alsaacak iataa7ono: 2134 • 
...,port npur iakeleıi: 285• 

Şelıir Mkll ....etalenma ...... 

leyi• fit .,.. ... - k•ibl 
1$1 deri: 

i fl•rtflJAarı 
ı, ..... h Gıl&Olyalıcbrı u.at 

bet• bir klılPllf uıeket "-· 
Buıau aaat altıda hareket eden ilda
ci tramvey t•kib ec&er. B-dan 
een .. hu dört dak'k .. jııS ..,.._ 

•y T..._.. 
G~ M'1 tramvay Güaelyahdao 

.u.s dodiı. 
Kouktan Glkelyalıya ilk tram• 

"1 • .....,. -5,26 4aılıı. İkiMi 
M11111Ya7 bir ... t 90.... 6.26 da luı
rMket ..ı. . 

Koaakta G.Oafly.lıya geee ııoıa 

tra .. va1 ••t birde har.eket .eder. 
vel 24 

.su$JyorJun? Hakkım yok mu? 
Diye hağ rdı. Fransa ve Romanya .siyasi ma· yandı .• 

_. HaklQo v•r, \örkadı, de· hiyette yeoi anlasmal•r imıala· Selininik, 9 (RM!yo) _ De-
Vapurlar: 

dir$. mak lüzumunu bt'ıyeıı .biuet• deat._ a'lınaa •n bir ılubere 
Bir yudu1D içkinin, bir amele- aepıekted r. Mamafıb B. Delbo- gö~, oradaki deniz ıntaall lab

nin dört l>CJ güplük mesaiainin • sun Bükrqte b,alwunuından bil· rikası, hiif :ik .bir yaagıo Detiee· 
lla11şıhğı plan bir para ile içil· iılt~f ade iki me~ie~et arasmdaki c1inde baştan başa yanmıştır. 
aiğini .düşünecek olursanız, siz •~n~r kultiıel ve ıııkeno- Tersa"' aidiıile a•i -.e 
ıllaıilenm de benim gibı ..-ka· mık anlaşmalar 110 daha ziyade üç jşçi, atetler ;çioc:lca güçliikle 

İnmrden ~ya ilk ,..,_ .. 
p .. ~D .k,ellrer, Gw ... ..,Qr 
Hat 11.30 ıWa 1'.o....._ huılbt 

eder. 
Kaqıy•kadaıı İzmire iJk npnr 

Nat 6,%0 declk. Son wpar da geee 
, .. , 24 tlediT. 

tlatıma hak verirsiJıiz zannederim. -~!:ı~Uı( A kurtBAl11Nıtl•rıbr • * • · u eş, .A. ) - HBYU Maddi zarar çok büyüktür. 

Gilndcı. ba' ,-..m ea.ne l9ir 
Japııar l'M..,_ ...._ tıtıki._. ...._. 
•ferler ....-e lııiııiir. 

---- Aj•n_. JJW.habirmdco: 
Feıitrt meeliei 20 ~ünua intaabeta .- Şan-Kay-Şek Yerli ınalı fJe bl· 

•orrul lıc.ftaaı top/smıyo •0~~ .,_i mücadeleler B. Del- latif.,o edib n~laleme 
(B ,1 1 . . --L.:ı-.ı.~· J boa tle B. Tatarmkooun beruel· ~ 

af111r•11ı ••• .....,.,,,..,r "'-1 "-1 . - ak Londrı1, 9 ıo .. ..1 •• e>) - U--e-t~rlceııMcıelctir.. Baı J..ult ~ - mı1e meeeıe erı maz ere etme- '6-...,, ,....,. y aırli ...ıı ~ ~nd b.ftua 
.. .tı.--

1 
• ~ lerine pek o kadar mhaid pi ~Kay--S kia ret.mi fDişa- ioimüzdeki Pazar günü bqlıya· 

r.esmı ıuıa ~t •-IDımllltılf 1 b" L u......ı viri ve Avrupadaki müıneuiü B. D 
1 

-1..1_ b .L__ 't 
1 1,_ o mıyen il' "eve ma•• etmittir. c:ıaktır. üa .qğledeo 10nra viJi. 

• 9l111Ua er.,., t a ~ .,-r M 'l" •-x..11.z fırk b f ·C:aa-P•-01, Pdar-ahn jstifaaa -yi. u ı · B t:o 1 G-ı · · Al :.ı _ .. __ •• ı K'?ıu asının, a ar· 'ti _. ,,.. ye e va ı . razı u ecın ~..,,,. 
ponyıa Me .n •nr• •e lllNM-.v •- · d ı B. "-•L. eiannı tekzib ederek ga~telıere setinde b r tpplantı olmu•, Ulu· 

1 . ...ı- L •-~ .. "' • • xa zımam ar arının UDDOI y re er~ ., • .,. • .._.,, iMK&CfllıılJI f" k .__ şu be_yanatta bulunmuştur: sal ekonomi ft artwma lmıruDK 
ı...JJ. ... -.:.L.-. • 1. ..J .. bi tere ıne yapı aça .. bul ıuim• M 11•~ ...,...ot__, ~·~ar l'e.... r d b- .,_ areşalıp istifa ettiJi ve· _y6ıetim kurula üyeleri luwr :le•• Ue Mfl1'daeJC"ii biWiriJ. lenn. e. v:~z: ur~tta-~ua~b•k· ya ede.ceji hakkmdakı h•berle- ltuluamutla.dar. Vedi malı Y• 
ınekte.dir. taa i.tt• a e ece erını mu ey· re inan.mayın .. Böyle bir karar ~ t.aft.ında mahaullerimi. 

ltalp, bu aes '.ele b,kkuıda yia o.lan tobliii iberiaıe IWWik M41e1atın pbıen verebileceti -iio afezla .... ve iltiblikiai 
h•şL.Qa #..bep oierak uaillet· ltir mevkide k~lan _v~ ~i Ro- bir karar değildir. Bunu ancak teıaia içia ••* tedbir&.. 
ler OOGÜJl.aiain Habr.ı füaalaııı m•nyanın d~htlt 't~~ kant- Çin milleti verebılir. 1".-r .eli- .yerilocek k..ı...ııı.t, .-.ala~ 
t••r•ak idım r nilli ...... mağa kendısınde •lihiyet gör- yorum, o Çin milletinin vekili· 411iisabakalar • . afllada ıöıitiil-
mektedir aıiyeıJl Fran11z sefareti resmi ka- dir ve bulundutu me~den ..... hı •• •lr••eatır. 

• bul tertib edecektir. #Mi ilai,.,ile ~lemcz., 1zmir ikinci bnkllk ...--... 
• Lıınzla•rİ Viyonatla 
ir lıonferan• ıoerecelı 

Pra.ı, 9 (Radyo) - lngil z 
si7asilel'indep B. Lanzburi, bu 
giin buraya gefm ştir. 

B. t.anzbari, Çekoılovslcya 
'CUmhuneııi B. lenes taraEıa
ct.n kabul olonaca\: .e mBtea· 
lal>on de, Çekoslovakya 8q Ye 

0..1Sftadlarfte konuşacaktır. 
B.. 'f..-ntbari Pragdan '80nra 

v~,. 8'decetı:" dönaşte 
~~ Ulnyarak, orada mti

u.- ...,_ wrecrdktir. 

Brez'if ya cam1aurreiıı 
"6' jantin ca-••Mili 

üe aOraı• A 
Vaıington, 9 (Radyo) - ~ 

zllya RoiJiçpmburu, bu a.YIP oa 
•kiıiD.de Monte Videoya _ple
~k Ne Ad•ıııın ~ci .. cumh'1•• 
•ülikİ o r. 

Birincisi hükJlmet erkinıoe, U.4en; 
i1ciııciJi de bütün fırkalara men• T a.lailum • Davacı lzairde GeMır .., 
sub siyaset •duılanna tabaiı Aaeclolu pzeteliai• 4-12·937 balleli Bedava~ 30 ao. ı. 
ecllmişt;r. Cuaarteai ve 7174 .-meralı evde Hakka ,_,ada oba• 
B. Ruv.elt JVJUlua- nW6ı··· Nkiziıaci mifesiaio Fatma --·••n kocuı lzmircle 

,.,1~ Gçünc!ü kolonwada oeıredilen ili· Tepecikte lleylik ı... ,.... 
uan ntaztarip nıa otuz üçüncü atına.dan itiba- T..._. MiilWI bahçesinde 

Vaşington, ' (Radyo) - Am• rep başlıyan (Diğer 919000 TJkwcıt DN11aaciıJainden Timye
rik• Cumburreiıi B. Raweltin m•tre murabbaı tarlanın 919 ne1cli Nedp otlu Ahmed aley· 
yijzünde radyokıopik bir mu- mehle m.-ı... M#bı ile beher bine açılan bofanma dansıma 
yene yapılm11 ve q,eticede yana- din&mi doku lir•) IMırian m_...meti •

08uada: iki ..... 
tıpda ameliyat yapdmuı Hzumu faıla .olarak yaulouı 4ld.;u tu- ;fuı d::w~~- ._ 1J2 Mi 

h , 

' 
tur h.h 'li .____ IDJ ... e tıevbm bo-

ası o JDDt • ı an ı n omaur. ...,. .... ..._ w bbluııt Ah .a ı19 

l • &nı ı: 'LJ~- .! d~ :I~ _._ oijl ....... n --- laR;:d. ztlllr 8D . _,. • .,.,...., m• lll'ıllP' 'tib .... reni... bir .tene .üa. 
"' - A4tl• ulNememesiae ve _... 

ili 1D11laakuıe olan 788 .bnaıua 
1938 ı.lcYlm ytb içinde fıınire ıelec!ek 4cömlr .......... w..., ıAh.~ Yiildeti~e 13-2-~.30 

törlerınin boı-1tılmuı ile vapaflan kömür JÜldettl .... i 19 w.• ••binde Abmedm ikametphı· 
akteı:m•sa 111~ on 'bet gGn mlddıatle ebilem919 ............ = ~huliyet"!e binaen gıyll-
EJcaa"t'bne ~"·9!7 -Pazatteti ılftfi 8*tlt oa b..._ ~e•Jlae· 0

• karar verndılf ve uıulen 
ninclo y~pılad~ ...... fteiia f81'tn•m-ı ....... ell 'le f..ıa -ıa- ~~ım kıl,nan gıyap ıh~rname• 

_.,...._...._ ~r· •-- - .lanın mahkeme \orrdoruna affk 
-.at ,.. ... a tıure ifldtme ...tal pfil'ne miiraıcUtllan • .olHUr. edildıti tehlit ..... Daa k9ill 

S 7 10 U62 -oAIDllk İİMM iaia ~r. 
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{'HIKAYE- ' .ll;;oi.~ 1 Elli birinci canavar 

Yeni Manisa 
Egenin çok modern bir 

şehri oluyor .. 
~~~~---~~~~-

Şelı i r c ilik faaliyeti - Yol inşaatı - Muhtar 
kursları ve Kooperatif çalışmaları .• 

Salilıll • Boztlağ golunun başlama törenine aid bir intiba 
Manisa, (Hususi) - Bir yıl hummalı bir durumdadır. Bütün 

cvel Manisayı görüp, şimdi tek· viJayet dahilinde inşaata hara· 
ıar ziyaret edenler, yepyeni ve retle devam edilmektedir. 
mamur Manisanın bir yıllık de- Bilhassa Manisa • Muradiye· 
ğişikliğine hayret ediyorlar. Bu Menemen, Manisa • Turgudlu, 
hayret çok yerindedir. Manisa· Manisa • Akhisar, Manisa • lz-
lılar bile, her gün gözlerinin mir, Akhisar • Kırkağaç ve Sa· 
önünde devam eden bu faali· lihli·Allah diyen- Bozdağ yolları 
yete alışmaları İcab ettiği halde, bunların başında gelmektedir. 
pek kısa bir zaman içinde baş· Muradiye • Menemen yolu 
lıyan ve biten bu imar hareket· kısmen emanet suretile, kısmen 
lerini takdir ve hayranlıkla sey· de müteahhit tarafı ndan yapıl· 
retmek:ten kendilerini alamı· malCtadır. Yakın bir zamanda 
yorlar. bu kısa ve düz yol Manisalıları 

Manisa, modern bir şehir ol· Menemen ve lzmire bağlamış 
ma yolunu tutmuştur. Planla ça- olacaktır. Manisa· Turgutlu yolu 
lışma ile kısa bir zaman zarfın- da yüz beş bin liraya eks ltme-
da yurdun en güzel bir parçası ye konmuştur. Manisa· Akhisar 
olacaktır. yolu inşaatı sona ermek üze

Manisa istasyonuna inen bir 
yolcu, artık tozlu ve çamurlu 
bir sokakla karşılaşmıyor. Düz
gün bir parke üzerinden gider
ken, iki tarafı beton plakalarla 
kaplanmış tretuvarları ve bun
ların arasındaki yeşilliği zevkle 
seyrediyor. Eskiden birer çöp· 
lük deryası olan sağlı, sollu iki 
büyük arsanın yerinde de ye
şilliklere gömülmüş modern 
oyuncaklı çocuk bahçesini, muh
teşem Kız Enstitüsü binasını gö· 
rüyor. 

Atatürk heykeli 
Bu kısa tahavvüle bir sene 

sonra büsbütün başka gözlerle 
bakacağız. Bu iki esaslı eserin 
lrasından uzayıp giden (Atatürk 
bulvarı), bu sene asfalt olacak 
ve bu asfaltın üzerinde yürüyen
ler karşılarında, şimdiki belediye 
binasının yerinde en büyüklerinin 
muazzam ve heybetli anıtile kar· 
şılaşacaklar. Bir tarafta Parti ve 
Halkevi binaları, diğer tarafta 
belediye parkı ve bunun nihaye· 
tinde yükselen hükumet konağile 
Cumhuriyet alanı, Manisanın 
ınuhteşem dekorunu tamamlamış 
olacaktır. 

Atatürk anıtı müsabakaya kon· 
ınuş ve müsabakay; kıymetli 
beykeltraşlarımızdan • Bay Nejat 
lcazanmıştır. Anıt elli bin lira 
ıarfedilerek bu yıl içinde tamam· 
lanmış olacaktır. Ayrıca çocuk 
bahçesine de bir Atatürk büstü 
konacaktır. Büst alınmış, kaide· 
•inin inşasına başlanmıştır. Bu 
tarzdaki büstler ilin mu\Mf 
k.za, nahiye ve köylerinde "-' 
ınüm etmektedir. 

redir. 

Salihli • Bozdağ yolu üzerin· 
deki faaliyet hızla ilerlemekte· 
dir. Pek yafcın bir zamanda, bu 
yol Manisalıları Dağ ve Kayak 
sporlara yapmak için emsalsiz 
bir hususiyeti olan Bozdağına 
kolaylıkla ulaştıracaktır. Halen 
Manisa ve lzmiri biribirine bağ· 
lıyan şose üzerinde de esaslı 
tam· rat işleri başlamıştır. Bu 
yol, yakın bir zamanda baştan 
başa mükemmel bir şose haline 
getirilecek ve şehre giren kıs· 
mm üç kilometresi, şehrin toz· 
dan kurtulmasını temin için as· 
falt olarak yapılacaktır. Şehre 
giren diğer bütün ana şoselerin 
şehrin sağlığını korumak yönün· 
den üç kilometresinin asfalt 
olarak yapılması kararlaştırıl-

mıştır. 

Manisa vilayetindeki bütün 
yollara enternasyonal yol işaret· 
leri konmuştur. Pek az kısım
larda kalan noksanlar da ikmal 
edilmek üzeredir. Şoselerin ki· 
lometre taşları da enternasyonal 

k.{ muhtarları birinci deure t 'tunda vali ve 
muallimlerle bir arada 

sisteme uygun olarak yenilen
meğe başlanmıştır. 

Manisa, bu imar faaliyetile ve 
emsalsiz tarihsel eser1eri1e pek 
yakın bir zamanda Ege bölge· 
sinin turistik ve modern bir 
şehri olmağa namzetttir. 

Muhtar kursları 
Manisa, 9 (Hususi) Köy 

muhtarlarının nüfus, ziraat, sağ
lık işleri ve köy kanunu hak· 
kındaki bilgilerini attırmak mak· 
sadile Halkevi salonunda her 
ay dörder gün devam etmek 
üzere üç devreden ibaret bilgi 
kursları açılmıştır. 

Merkeze bağla 170 köy böl
gelere ayrılarak bu üç devrede 
kurslara devam edeceklerdir. 
Günde ellişer dakikadan altı 
dersi ihtiva eden kurslar, ilgili 
mütehassıslar tarafından idare 
edilmektedir. Derslere köy muh
tarları, ihtiyar heyetleri ve köy 
ki.tipleri iştirak etmektedir. 

Köy kalkınması yolunda pek 
büyük faydalar temin edecek 
o1an kursların birinci devresi 
iyi neticelerle sona ermiş ve 
ikinci devre hazırlıklarına baş· 
lanmıştır. Bir iki güne kadar 
ik;nci devre derslerine başlana· 

caktır. 

ooperati lerde 
faaliyet 

Manisa, (Hususi) - 932 Yı· 
lında yedi yüz bağcınm ortaklığı 
ile kurulmuş olan Manisa bağ· 
cılar kooperatifi, dört senelik 
bir çalışma devres:nden sonra 
hükumetimizin kooperatif işle

rine karşı gösterdiği büyük il
giden faydalanarak geçen sene 
2834 No. satış kooperatifleri 
kanununa intibak kararı vermiş· 
ti. intibak kararı lktısat Veka· 
letince tasd k edilerek 21 No. 
(Manisa Tarım üzüm satış koo
peratif i) adını alan kooperatif 
derhal faaliyetine hız verm· ş ve 
merkez kazada mevcut on bir 
kredi kooperatifinin bin beşlyüz 
üzümcü ortağını hemen, hemen 
kendi ortaklığına alabilm · ştir. 

Ortaklar, kooperatife karşı 
büyük bir bağlılık göstermekte· 
dirler. Kooperatif bu sene iş 
mevsiminden sonra faaliyete geç
tiği için ortaklarını üzüm tesli· 
nıatile mecbur tutmamış, buna 
rağmen kendileri ellerinde mev· 
cut üzümleri kooperatife vermek 
için büyük bir tehalük göster· 
mişlerdir. 

Bu hal Manisa mıntakasındaki 
bağcıların Kooperatifçiliğin fay· 
dalarını tamamen kavramış bu· 
lunduklarına bir delil olmakla 

beraber müessesenin iyi ellerle 
idare edilmekte bulunduğunu 
gösteren bir keyfiyettir. 

Dağcılar baloau 
Manisa, (Hususi) - Bayramın 

birinci gecesi Manisa Dağspor 
kulübünü~ balosu Halkevi sı· 
!onlarında yapıldı. Balo çok 
neşeli geçti. Bilhassa, tertib edı 
len dağcılık köşesi dikkat nazarını 
çekiyordu. Kulübün muhtelif za· 
manlarda yaptığı gezileri ve 
gösterdiği faaliyetleri bir arada 
toplıyan büyük levha şeklindeki 
albümler, çok canlı olmuştu. Sa· 
babın dördüne kadar devam 
eden balo Manisalılara iyi bir 
gece geçirmek fırsatını verdi. 

Manisada 
kumar yüzün

den cinayet! 

Kadastrocu Etem 
namında biri öl. 

dürüldü •. 
Manisa, 9 (Hususi muhabiri· 

mizden: Telefonla) - Bugün 

Yenicami mahallesinde kumar 
yüzünden bir cinayet oldu. Tat· 
Jıcı Hüseyin İ•m 'nde biri, ka· 
dastrocu namile maruf Etemi 
kalbinden kama ile yaraladı. 

Yarası ağır olan Etem, der· 
hal hastaneye kaldırıldı ise de, 

iki saatten fazla yaşıyamadı. Ka· 
til Hüseyin derhal yakalandı. 

Katil ve maktul işsiz takı· 
mm dandır. Sözen 

Sandıklıda 
Namık Kemal geceai 

Sandıklı, ( Hususi ) - Halk
evinde " Namık Kemal ,, gecesi 

yapılmış, liseli gençler büyük 
şairin hayatını anlatmışlar, eser· 

lerinden bazı parçaları okumuş· 
lar, yüksek vatanseverliğini te-

barüz ettirmişlerdir. Sandıklı 
Halkevinin ilk defa olarak tertip 

ey~ediği bu müsamere muhitte 
büyük bir alaka uyandırmışhr. 

Şaka yüzünden 
Bir gencin kafatası 

patladı 
Dün öğle üzeri Sinekli cad· 

desinde Mehmet Akgünün deri 

fabrikasında şaka yüzünden bir 

vak'a olmuştur. Öğle paydosun· 

da fabrika amelesi yemek yer· 

ken Raşide, fabrika arabacısı 
Mehmed gelip takılm!ştır. Ağız 
şakası, az sonra el şakasına ta

havvül etmiş, ikisi birbirini itip 

kakmağa başlamışlardır. Bu sı· 
rada Raşit yere düşmüş, başı 

bir taşa rastlıyarak kafatası ya
rılmıştır. Yaralı Memleket bas· 
tanesine kaldırılmıştır. Tabkika· 

ta müddeiumumi muavini B. 
Şevki Suner bakmaktadır. 

Raşid ifadesinde şakalaşırken 
yere düşürüldüğünü ve yaralan· 

Yol 'inşaatı 
Vilayetimizdeki yol inşaata da Manisa ualisi silindiraj yapılan bir gol inşaatını teftişte 

dığını, tedavi masrafı Mehmet 
tarafındarı verilmed.ği takdırde 
davacı olduğunu söylemiştir. 

t ~ ...... ~ .......................................... . 
İngilizceden 

Sezai Yaşıt 

Gaveyn şövalye mektebinin 
istikbali en sönük talebelerin· 
den biri idi. Vücudü mükemmel, 
boyu uzun, geniş omuzlu güçlü 
kuvvetli bir delikanlı,i olmasına 
rağmen büyük bir kusuru vardı: 
Tabansız, mütereddid, kerkağın 
birisi oluşu idi. 

Zavallı muallimler düşündüler, 
taşındılar, çocuğun bu haline 
bir çare bulamadılar. 

Bir gün mektebin ruhiyat 
profesörü ile müdürü bu meıe
le hakkında münakaşa ediyor· 
lardı. Nihayet müdür: 

- Ne olursa olsun, dedi, 
ben bu talebeyi adam edece
ğim. 

- Nasıl? 
- Canavar öldürmeğe )'Ollı· 

yacaj'ım. 

- Sakın haf.. Ya ölürse? .. 
- Belki ölür, lakin iş bir 

muvaffakıyetle neticelenirse elde 
edeceğim·z fayda çok büyük 
olacaktır. Hem unutma ki, onun 
ahlakından, seciyesinden biz 
mesulüz. Tabii böyle kalmasına 
razı olamayız. 

- Şey ... Acaba bu sene ca• 
navarlar ne alemde?. 

- Nasıl olacaklar, eskisinden 
müdhiş. Geçen h11fta cenuptaki 
tepelerde bir ço'c köylü, iki 
inek, bir domuz öldürmüşler. 

Eğer havalar böyle kuru git· 
mekte devam ederse korkarım 
canavarlar teneffüs ederken çı· 
kardıkları kızgın nefeslerle or· 
manian tutuşturacaklar. 

- Eğer Gaveyne bir hal ola
cak olursa ailesine tahsil ücre· 
tinden bir şey iade edecek 
miyiz? 

- Hayır, kontratta öyle bir 
şey yok. Hem ölmiyecek canım, 
ben onu tepeye yollamadan evel 
kendisine tılsımlı bir kelime 
öğreteceğim. 

- Çok güzel bir fikir. 

O günden itibaren Gaveyn 
•mektebin ejderhalar hakkında 
malumat,, kursuna devama baş· 
ladı. Dersler hem nazari, hem 
de ameli idi. Sabahları canavar· 
ların tarihi, hayatı, idatı hak
kında konferanslar veriliyordu. 
Fakat Gaveyn. bu derslerde bir 
varlık gösteremedi. Allah llu 
çocuğa fevkalade bir unutkanlık 
hassası vermişti. Öğleden son· 
raki ameli kısımda oldukça mu
vaffak oluyordu. Çünkü fevkal
ade kuvvetli ve seri idi. Bu 
dersler için cenub ovasına gidi· 
yorlar ve balta ile ' tecrübeler 
yapıyorlardı. Bu tecrübeler mü· 
kemmel surette cereyan ediyor· 
du. Orada hazır bulunan eski 
bir mezun Gavevnin muka' va 
,.jderlerle hayret verici mücade· 
lesini anlata anlata bitıremiyor-

- Asri mas11l -

' 

du. Gün geçtikçe mukavva •i· 
derler içi saman dolu çuvallara 
tahvil olundu. Bir az sonra on· 
lar da yerlerini tehtadan cana• 
varlara terkettiler. 

Önceleri heyecanlı olan tec
rübeler gitgide tatsız bir şekil 
ılmağa başladı. Öyle ya, hay· 
vanlar ne kadar korkunç şekil
lerde yapılarlaru yapılsınlar can· 

ıızdıylar. Gaveyne korku, öldürme 
hevesi vermiyorlardı. Bir balta 
darbesi kafalarını koparmata kafi 
geliyordu. 

Mektep müdürü Gaveynin Ha· 
ziranın sonunda hakiki canavar· 
larla karşılaşmasına karar verdi. 
Bir gece evci de o müthiş hay. 
vanlardan biri mektebin bahçr 
sine girmiş bütün salatalıkları 
yemişti. 

Mektep idaresi Gaveynin ha
zır olduğuna kaniydiler. Ona 
bir diploma ve bir de balta 
verdiler. Ertesi gunu müdür 
genci hususi bir konuşma için 
odasına çağırdı: 

- Otur, dedi. Ve bir sigara 
uzattı. 

Gaven tereddüt etti. 
- Hakkın var, bu mektep 

kanunu haricinde bir şeydir. 
Fakat şunu unutma ki halihazırda 
ilk şehadetnameni almış bulu· 
nuyorsun. Yani artık çocuk de· 
ğilsin. Yann hayata atılacaksın. 

Gaveyn sigarayı aldı. Müdür 
bir kibrit uzattı. Lakin Gaveyn 
cebinden kendi kibritini çıka. 
rarak yaktı ve adamcağız1 hay· 
rete düşüren bir ustalıkla püfür 
püfür dumanları savurmağa baş· 
ladı. 

Müdür devam etti: 
- Bugünlerde artık ameli ve 

ciddi tecrübelere geçmeliyiz. 
Malum ya hayat da nazari bilgi· 

den ziyade ameliye dayanır. Ya· 
rın öhürgün artık seni Ejderha 
öldürmek için tarlalara çıkara· 
cağız. 

Gaveyn burnunu kaşıdı: 
- Pek İyi amma müdür bey, 

dedi, cenub ormanlarındaki ce
navarların 200 metre büyüklü
ğünde olduğunu söylüyorlar. 

- Yok canım, hepsi yalan. 
Geçen gün bunlardan birini bi
zim kap•cı gö: müş. Hemen bana 
geldi haber verdi. Yemin ede· 
rek ~öyıüyor: 150 metreden b.ı· 
yük değılm ş. Hem canım bun· 
dan saneı ne? Ben seni bu mü
cadele için s ı.. ~ıı h r kelime ıle 

- Lütfen ı;evi,iniz -a 
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techiz edıb öylece meydana çı· 
karacağım. 

- Sihirli bir külah isterim. 
- O ne demek? 
- Hani masallarda vard!r. 

Kel o- görüı·· IWl!DM!ık 
şına giyer. 

Mekteb "11liidimi abalarla 
güldü: 

- Canım, aedi, sen koca 
adamsın bila peri maaallarına 
mı in nıyorsun? 

Gaveyn tekrar eski korkak 
tavır nnı takınmıştı. Müdür 
ayağa kalktı, kütüphaneyi açtı, 
kaim bir cıldi indırerek y.ıprak
:Uını karıştırma bıtJladı. 

- Sana sihirli bır kelime 
bulma!· •.. Me eli • Allahım, ba· 
na yardım eti. ıydlc, u iyi de
ğil. •Kuvvet ve kudret. Bu da 
fena. Ha buldum!. işte sana 
güzel .bir kelime •Ya baki. 
Evet çok güzel, be de kökü· 
ne kadar sihirli bir kelime. Ca· 
navarlan öldüreceğin zaman bu 
kelimeyi ıöylerain, sana doku
namazlar. 
. . . . . . . . . 

Ertesi sabah bütün mektep 
büyük bir merasimle Gııveyni 
ormana doğru uğıır:adılar. De
likanlı saatlerce ormanda aşağı 
yukarı, öteye beriye dolaştı. Ni· 
hayet akşama doğru müth ş bir 
gürultü işitti. Bir az ilerisinde 
ıerde çimenlerin üzerine uzan· 
mış bir ejderha kendisini süzü· 
yor ve inek böğürtüsüne benzi· 
yen sesler çıkanyordu. 

Gaveyn bu ani karşılaşmadan 
o kadar korkmuştu ki, llnCak 
>ir defa "ya haki.• d~bildi 
ve keskin baltasını kaldwdığı 
gibi canavarın kafasına ekledi. 
Koca dev kıpırdamağa vakit 
bulamadan gebermi~i. Gaveyıı 
)ayvanın kulaklarını ~ bıyru

tundan bir par~ keserek mek
tebe avdet etti. 

Bu muvaffakıyetin ertesi gü· 
nü mekteb yerinden oynadı. Es· 
kiden Gaveynin korkaklığı ve 
pısmklığı ile alay eden ve ona 
istıhfafla bakan arkadaşları 

onunla konuşmaktan zevk ve 
gurur duyuyorlardı. Bu çocu
ğun bir türlü adam olamıyaca· 
ğını müttefikan lcabul etmiş olan 
hocaları şimdi hayretlerinden 
ne söyliyeceklcrini şaşırıyorlardı. 

Günler •e aylar böylece geçti. 
Gaveyn her seferinde bir veya 
bir aç çift kulak ve kuyruk 
parçaıile mektebe dönüyordu. 
Artık o kadar meşhur olmuştu 
ki şöhreti mektep du•arlannı 
aşıp köye bile yayılmıştı. Bütün 
köylüler onun meclisinden hoş· 
!anıyorlar, köy kızları, onunla 
gezmek iç;n can abyorlardı. Sü
tü ı bu haller Gaveynin gözün
den ıcaçamazdı. O da bu ılti· 
fat:ardan uzak kalamadı. Ban 
akşam~ar gizi ce mektepten ka· 
çar, köy meyhanesinde içer, genç 
kızlarla baluşurdu. 

B r gün gene ormana ejder 
avı:ıa çıkmıştı. Artık eski kor· 
ka:CI ğ ndan eııer kalmamış gibi 
idı. Eli~de bir pakette de öğle 
yemeği için kuru nevale vardı. 
Bir iici saat yemyeşil otların 
üze;inde, çiçek kokulan ara~ında 
gezdikten sonra nihayet koyu 
gölgeli bir ağacın altına oturdu, 
palı:eti açtı ve yavaş yavaş ye• 
meğini yemeğ'e başladı. 

Tam son lokmasını bitirmiş· 
ti ki korkunç bir gürültü ile be· 
rabar sıcak bir buhar tabakası 
etrafı kapladı. Ejderha geliyor· 
dul.. Gaveyn telaşla yerinden 
fırladı. Bir iki adım ancak iler· 
!emişti ki sık yaprakların arasın· 
dan koca dev arzı endam etti. 
Bu epey gün görmüş, ihtiyar 
bir ejder olduğu yüzündeki kırı· 
şıklardan belli kocaman bir 
mahluktu. Gaveyni görünce kı· 
pırdamadan baka kaldı. Sanki 
meşhur avcıyı tanımış gibi idi. 
Bu vaziyetten cesaret alan Ga· 

vcyn bir iki ad•m daha ileıledi. 
Fakat hayret o da sıtokı don
muş gibi .birdenbire ol uğu 
yerde durak;..J:lı. 

Dakikalar geçti. iki düşman 
. . ·P dur. y !ar, i· 
ğerinin hücumunu bekliyorlardı. 
Nıhayet bu sükutu i iya- caıaa· 
var bozdu: 

- Ne o, neye beldiyorsun •. 
Gelip kafamı kaparsan a?. 

Gaveyn sapsarı kesilmişti. 
Titrek bir sesle kekeledi: 

- Şey... Sihirli kelimeyi 
unuttum da. •. 

Bu söz üzerine canavar bir· 
deobire cesaretlendi: 

- Ya .•. demek bütün meae
len·n e ası bu sihirli kelimede 
idi ha .. Biz de seni ce ur bir 
şey zannediyorduk. Demek ki, 
böyle kahbece bir çok bigünah 
ejderhanın kanına girdin ha .•. 
Demek ki, namuslu bir avcıdan 
ziyade kancık bir tuzakcısın •• 

Gaveyn hem mahcubiyet hem 
de korkudan tirtir titriyordu. 

- Şimdi ben neslimin inti· 
kamını alayım da seni bizim 
üstümüze yollıyanlar anlasınlar. 

Canavar yavav yavaş delikan· 
lıya yaklaştı.) Beş altı adım ka· 
la durdu. :A.vcmın üzerine ahi· 
mak için hazırlandı. 

Gaveyn sihirli kelimeyi ha· 
tırlamalc: için bütün zekasını sar
fediyor bir türlü bulamıyordu. 
Balta ağ elinde idi. Ukin lce
limeyi söylemedikten sonra bal· 
ta•111 ne ydaaı olabilirdı? 

C r korkunç bir ,1idde.th 
fırladı. Tam o nda Gaveynin 
aklına sihirli kelime gclmışti. 
Lakin bumı söylem~ine vakit 
yolctu. Canavar üzerine atılmıştı. 
Son bir çare ol ralc: deli gibi 
baltamı kaldırdı. Bütün kuvve
tini wrerek o varın kafasına 
indirdi. O kadar şiddetli vur· 
muştu ki hayvanın başı kırk elli 
metre dar ihıri ltrla ftı. 

Gaveyn olduğu yere çöktü. 
Dakikalarca böyle kaldı. Kafa· 
sıaa müdhiş ve korkunç bir 
oüphe girmişti. Demek ki •ya
hakl.. kelimesinin hiç bir fay
dası yoktu. Öyle ya bu sefer 
bu kelimeyi söylemeğe vakit bu· 
lamadan baltasını indirmiş ve 
canavarı haklamıştı. Peki amma 
şimdiye kadar bütün canavar· 
ları nasıl öldürmüştü, sırf bile
ğinin kuvvetile mi? Oh .. Bu ka
bil olamazdı. 

Bu fena şüphe zihnini o ka· 
dar yormuştu ki canavarın ku· 
!aklarını kesmeği unuttu. Dalgın 
dalgın mektebe avdet etti. ilk 
işi müdürü görüb meseleyi ona 
aalatmak oldu. Adamcağız gü· 
!erek Gaveynin omuzunu okşadı: 

- Bu hakikati keşfetti~ine 
memnun oldum, dedi, zaten seni 
böyle saçma şeylerl-e kandırmak 
abesti. Lakin ne yapayım sana 
cesaret vermek lazımdı. Artık 

bundan sann kolunun kuvvetine 
güvenerek Ejderlıalan istediğin 
gibi öldürürsün. 

Gaveyn o gün kimse ile ko· 
nuşmadı. Çenesini b.çalc açını· 
yordu. Tenha köşelerde yalnııı: 
başına dolaştı, durd1L 

Ertesi günü tekrar canavar 
avına gidecekti. Rahatsızlığından 
bahsetti, basta olduğunu söyledi. 
Müdürü bir türlü ikna ede~di. 
Onu zorla yolladılar. 

••.• O akşam dönmedi. Ertesi 
giinü de onu gören olmadı. Oç 
gün geçti, hala avdet etmemişti. 
Mektepte müthiş bir merak uy~n· 
mıştı. Talebelerin isyan etmesın· 
den korkan müdür bir heyet 
seçib Gaveyni aramağa yolladı. 
Giden heyet uzun araştırmalar· 
dan sonra bir ağacın dibinde 
bir kemik yığını ve bir madalya 
buldular. Bu Gaveynin idi. 

Zavallı çocuk neticede gene 
korkaklığının kurbanı olmuştu. 
Onu ıeven arkadaılan mektebin 
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irinci canavar da onu bizden Sezai Yaşıt -lzmir Levazım ô:mirliti ilanları 

...._...~--------------------~-------=::..-------------~l lzmir Lv. amırliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
- Keşif bedeli allm!J dokuz bin beş yüz } irmi dokuz lira 

otuz kuruş olan Kütahya tayyare meydanı toprak tesviye 
işine talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 22-12·937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 4726 lira 47 kuruştur. 
4 - Keşif, şartname ve projeler 348 kuruşa M. M. V. satın 

alma komı syonundan alınır. 
S - Eksiltm,,ye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile idari 
ıartnamenin F fıkrasında yazılı vesikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evci M. 
M. V. satın alma komısyonuaa vermeleri. 

4 10 15 19 4270 

10 K:inunue veı 

EmJ"'k .. ıe Eyta Bankasın au: 

Esas No. 
1142 

Yeri 
lzmir Karşıyaka Donanmacı 

No. su Nev'ı 

Depozito 
T.L. 

Mah. Salih Paşa caddesi. 39 Taj Ev 900.-
İzahatı yukarda ynılı .gayri menkul 25-12-937 cum rtesi günü 

saat onbirde talibine ihale edilmek üzere peşin bedelle artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkude hizasında yazılı depozito akçe· 
sini veznemize yııtırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer 
fotoğraf getirmeleri. 10 22 4310 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyango 
2 inci keşide 11 İlkkanun 1937 dedir 

Büyük ikramiye 40,000/iradır 
-iz Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye-

mir Levazım amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: lede (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
1 - Müstahkem mevki seferihisar mıntakası kıtaatının 220 ton Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 

linit maaen kömürü açık eksiltme suretile münakasaya ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
!rol nmuştur. plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

2 - halesi 16/birinci ka un/937 perşembe günü saat 15 de -
lcıJiada lmıir leY8Zlill amirliği ııalım iilma komisyonda 
yapı acaktır. 1J.11111111111111111111111111111111ıı. Doktor .ınııııııımnııınıııııııııııııı• 

S - Tahmin edilen mecmu tutarı 2640 1 radır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyoada görülebilir. A Kemal Tonay 
6 - İstekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika • -

göstermek mecburıyetindedirler. Bakteriyolog W bulaşıcı, salgın :1ıastalıkları mütelıessısı 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 - (Verem ve saire) = 

ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve = Blıımahıne ın..yono karplllldaki Dibe.lı: 00.kalı: bıp.nda 30 aayıh = 
b. 1 k k E ev ve moıyenehaneeinde aabah uat 8 den akşam uat 6 y• = 

---~-e~-s~_~:-~_:_uu_.:a_a:_::_~a_1:_r~--ile-ı~r _i t_e_i_~~-1e_5 _·t_0a_t~_:_en-ev_v_e~_2_2~_- -ıııııııınıııııııııııııııııııııııımfıiiııımnılılliiiıiıımiı~ııit;. ele/on: 411 s 11111111 
lzmir Levazım amirlığı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir tanesi tahmin edilen fiat 349 kurut olan 20000 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 28-12-937 Salı giinü ıaat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 4740 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 349 kuruş mukabilinde M. M. V. 

Sal AL komisyonundan alınır. 
S - Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde gösterile vesaikle teminat ve teklif mektup· 
larile birlikte ihale saatindea en az bir ssat eve! komis· 
yona vermeleri. 10 17 22 26 4313 

_____ ...;; __________________________________________ __ 

Buldan belediyesinden: 
24·11-937 tarihinde ihalesi mukarrer Buldan su yolu yapısına 

ve boru satm alınmasına istekli çrkınadığından 24-11 ·937 tarihin
den itib3Ten bir y j ·n \ \l&n edi\on rt1ar d.aireai~• 

boru ve teferruatının pazarlıkla sahn alınacak ve yolu da pazar· 
!ıkla yaptırılacaktır. isteklilerin müracaatları ilan olunur. 

10 12 14 16 

Dünyanın en büyük ve en muhteşem "NORMAND" 
vapuru olan mavi kordelanın sabibi ı,, 
nin salonlarını süsliyen OTOMATiK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarının ta· 

pındıklan tatlı ve tabii sesi ile her kesin gaşyolduğu bu rad· 
yoları görmeden baıka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başlı hu· OTOMA Ti K olma· 
susiyetlerinden biri de bunların !arıdır 
Diğer markaların hepsinden üstön oluşlarını dünya tasdik etmiştir. 

Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi 
No. 35 NİHAT KAR 

lzmir defterdarlığından: 
ihalesi 9-12-937 tarihinde Perşembe günü saat 15 de yapılacağı 

evelce ilan edilmiş olan gayri menkul satış ve icarlan komisyonun 
içtima edememesine binaen 16-12-937 Perşembe günü saat 14 de 
yapılmak üzere tehir edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkurde Mıllt 
Emla!c: müdürlüğüne müracaatlan. 4323 

Sağlık Eczahanesi 
Fuat Golergin 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 127 
[Eski ]ÜLYEN eczalıanesi} 

Taze, temiz, acuz ilaç 

iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
lz~ir_ Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
!kıncı Beyler sokağında lnhisarlar tütün satış deposu kar• 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalannı kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Gö:ıtepe apartımam 
karşısında No. 1018 Tele. 2545 

Tütüncüler! Bahçevanlar! 
Avrupa kimyevi gübreleri 

Yüksek randımanlı ve iyi cins mahsul kuvvetlı fidan ile alı
nabilir. Kuvvetli fidan da ancak kimyevi gübrelerimizle yetişir. 

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 

Telgraf adresi 
Karadavut 

Telefon 
3809 

Adres 
lzmir·Halimağa çarşısı No. 31 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karııdavut 

lkincikordonda Mareşal Fevzi bulvarında no. 3 da kain Osmanlı 
bankası müştemilatından ve şimdiye kadar "Sokoni Vakum Kor
poreyşin. kumpanyasının işgali altında bulunan, suyu ve kalorifer 
teşkilatını havi. 

7 Yedi odalı yazıhane 1/1/938 bir Sonkanun 1938 den itiba· 
ren kiralıktır. Şeraitini anlamak istiyeııler Osmanlı bankası müdiir· 
lüğüne baş vurabilirler. Müdüriyet -
Sağır dilsiz ve körler müessesesin

den: 
Körler Müzik dershanesi için keman, piyano, filüt dersi verebi· 

lecek nazariyata ve notaya vakıf muallim aranıyor. Türk tabiiyeti 
şarttır. Müessese müdürlüğüne müracaat. Karşıyaka: 10 11 4316 - Askeri fabrikalar umum müdürlü
ğünden: 

Bir adet buh r lokomotifi alın cak 
Tahmin edilen bedeli 35,000 lira olan yukarıda yazılı bir adet 

buhar lokomotifi Ankarada askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 28/1/938 Cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 75 kuruş mukabilinde 
komisyona verilir. Taliplerin muvakkat tem ınat olan 2625 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerininde 2490 no. lu kaı'lun 2 ve 3 ncu 
maddelerindeki vesailde mezkUr gün ve saatte komisyona müra-
caatları. 8 10 12 14 4277 -lzmir defterdarlığından: 
icar No. Lira 

266 Tepecik Kağıthane c. 64 no. lu ev 90 
267 Karşıyaka Turan Menemen c. 259 no. lu ev 12 
268 • " • • 257 • • 1 'l 
269 • • Şimeddifer " 84 • • 18 
270 Narlıdere Yeni kala mevkiinde 3 dönüm tarla 10 
271 Karşıyaka Şemikler Menemen c. Kuruçeşme s. 9190 25 

M. bahçe 
272 Kemer c. 21,23 taj no. lu iki ahır 20 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gütı müddeıle ımüza· 

yedeye konulmuştur. ihalesi 16-12-937 tar hinde Per embe günü 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne rnüra· 
caatları. 1 1 O 4236 - Devlet demiryollarından; 

Yolcu vagonları elektrik tenviratı işlerinde yetiştirılmek üzere 
sanat okulu elektrik şubesinden mezun 15 eletrikçi imtıhanla alı· 
nacaktır. Taliplerin mektep şahadetname aslını veya tasdikli sure
tini istidaların bağlıyarak Ankarada D. D. yolları cer dairesi re-
islığine müracaat etmeleri. 3 7 10 4252 
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Fratel • Sperco 
VapuT Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCUJJES,, vapuru 13-11 
!937 de ROTTERDAM, AMS· 
rl'ERDAM ve HAMBURG a ha
reket edecektir. 

"STELLA,, vapuru 22-11-937 
jde bekleniyor. BURGAS, i\/ AR
NA <Ne KôSTENCE içın yük 
alacaktır. 

··VULD\NUS,, ıvapuru 27-
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TfRDAM ve HAMBURG a ha· 
rcket edecektır. 

•sTELLA,, vapuru 11/12/93~ 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG a hare· 
ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11-937 de GDYNIA, DAN· 
ZIG, STOCKHOLM ISVEÇ. 
DANM.ARKA, ve BALTIK li· 
manlanna hareket edecektir 

"ARAGON,. motörü 20·11-
937 de ROTTERDAM v'" HAM
BURG a hareket edecektir. 

14AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK 
lUııanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 1-12 
937 de MALTA ve MARSIL
y Aya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

•LEWANT. motö 11·11 ·937 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIGe hareket edecektir. 
~li.nlardaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değiıikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda FRA TEUJ SPER· 
CO -Napur acentalığına müraca.· 
tt edilmesi rica olunur. 
'l'elefon: 4111/4142/422112663 -imli] .............. . 
DEUTSCHE LE-
\' ANTE • LINIE 

G. m. b. 8. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
UNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
~Tl.AS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
~ACEDONIA,, vapuru 29 

lkinciteşrinde bekleniyOI'. ROT
lERDAM, HAMBURG ye BR& 
MEN için yük alacakbr. 

"MOREA,, vapuru 1 Birinci 
kanunda bekleniyor. ANVERS 
Ve HAMBURG limanlanndan 
>'ük çıkaracaktır. 

"MANISSA" vapuru 13 Bi
tincikanunda bekleniyor. ROT-
1'ERDAM, HAMBURG ve BRE· 
~EN için yük alacaktır. 
~MERICAN EXPORT LINES 
'l:IE EXPOR STEAMSfiIP 

CORPORATıO 
• OGONTZ " vapuru BO 

~inciteşrinde bekleniyor. NEV
l 0RK için yük alacakttr. 

•EXPRESS" vapuru 1 Birin· 
~kanunda bekleniyor. NEV· 
1 0RK için yük alacaktır. 
. ''EXMOUTH,, vapuru 15 Bi· 
ytıcikanunda bekleniyor. NEV· 

S
ORK için yük alacaktır. 
l'E ROYALE HONGROJSE 

DANUBE MARITIME 
k~ 

11

SZEGED" motorü 6 Birinci 
NClhunda bekleniyor. BELGRAD, 
'y OVISAD, BUDAPEŞTE, Vi-

A..NA ve LINZ için yük ala
~ktır. 
k~ "l'ISZA" motörü 15 Birinci 
l~~llUnda beklen yur. ıSKENDE-
~ E. çin yLik alacaktır. 
~ERV CE MAJ<l fL\1E 

i{OLJMAIN 
B lJ c A I{ ı:: ::> T 

Başbakanımızm fotoğ
r.afiJeri 

Başbakanımız B. Celal Ba
yarm muhtelif büyilldükte ga· 
yet mükemmel fotoğcafileri ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeralh 
caddesinde Hacı Alipaşa ote
linde Ressam Foto İsmailden 
bulabileceksiniz. 10 D. 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
saat 10·12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Dif Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6S 

Telefon: 3055 

Doktor 
A. Tevfıik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mütehassıs 

Merke'Z hastanesi kulak 
kliniği şefi 

Her gün 15 ten sonra ikinci 
Beyler N umanzade sokak N o. 
;Ş de bas kabul e tedavi 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

"BOURGAS,, vapuru 25 ikinci 
teşrinde geldi ve PORT SAiD 
ve İSKENDERIYE limanların
dan mal çıkardı. 

"DUROSTOR,, vapuru 22 
Birincikanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
··sAN JOSE,, motörü 6 Bi· 

rincikanunda bekleniyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihle· 
rile Mvlunlardaki de~;şiklik· 
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordondı\ W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalığıiıa müracaat 
edılmesi rica olunur. 

1 defon ; No. 200712008 

Sa'bife 11 

• 

incir ve üzüm 

Gümrük karşısında Üzüm 
Kurumu işletme hanmda TA
RİŞ markab nefis incir ve üzüm· 
lerin toptan ve perakende sa
bfına başlanmışbr. Fennin en 
•on vaa.talarile tertemiz işlenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabi
lir. Sipariş kabul olunur. He· 
diye için zarif ambalajlar d 
vardır. (Telefon: 2512) 

Operatör 
Faik lbrabim 

1zmire gelmiştÜ' 

laniaıı. 
Eskisi gibi öğleden evel 

Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tabibi Bay Mehmet Ali a lhn
daki muayenehanesinde has· 
tslarmı kabul eder. 

I~;/ " ' ' ' T 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 

• ' '. • : -<. ~ • • . . .. • ).. ı ' . : ..... ,. ,,_.·, . •,.,;..: .... ·:,'il:.~ · .... ',ı ~ ... ~~ ~ •• " .. • ~ 

ilan 
sn e helediye riyasetinden: 

BeleBiyemizin bir senelik 110-40 vatlık 1500 adet impul ihtiyacı 
25/11 /937 den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin 
16/12/937 Perşembe günü saat 14 de % 7,5 depozitolarile birlikte 
belediyeye müracaatları. 9 10 11 12 

' • . '.·..\":·· ,•_.•'" ' ...... ı' .. ·,t·· ~·-~: ... ~ .. \\"' ....... 
ı-

Seri mal değil, fennin bütün tekamülatını haiz radyolard r. 
Yüksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fad i nğ· k o,trolü, 
yüksek hassasiyet, majik·göz ve daha b ır çok yenilikle•ile mev· 
sı min en yüksek makı neleridir. 

Acent11sı: Hüseyin Hüsnü ldemen, Sam ~n iskelesi, İkinci 
kordon No. 5513 

zmir Liman işletme müdürlüğün
den: 

1938 takvim yılı içinde İzmir limallma gelecek kereste yüklü 
vapurlarla 30 rüsum tonluktan yukarı motörlerin boşaltma işleri 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21/12/937 
Salı günü şefler -encümeninde yapılacaktır. lstelfülerin şartnameyi 
görmek :ve .fazla malumat almak üzere işletme servisi şefliğine 
müracaatları ilc'.;n olunur. 7 10 14 4264 -lzmir Liman işletme müdürlüğün-
den: 

1938 takvim yılı içinde İzmir !imanına gelen 30 rüsum tonilato· 
luktan fazla vinçsiz veya muattal vinçli motörlerin ve kendi tayfa· 
larile tahliye ve tahm 1 yapmıyacak 30 rüsum ton · ıatosundan fazla 
olmıyan motörlerle yelkenlilerin ·yükleme ve boşaltma işleri onbe~ 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22/ 12/937 Çar
şamba günü saat o ı beşte şefler encümeninde yapılacakt ır. 

İstekl ı lerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere 
işletme servisi şefliğine müracaatları ilan olunur. 7 10 14 4263 -
lzmir liman işletme müdürı·· -
ğünden: 
19~i8 takv;m Ntlı içinde lzmir limanına gelecek vapurların mün. 

hasıran köu ür, kereste, yüklü VApu ı larla vinç tertibatı olmtya 1 

veya olup muattal butunln motörler hariç yükletme boşaltma1 
aktarma, amele işleri on beş gün müddetle eks l t ıııey~ konu mu~-

1 tur. Eksiltme 17-12-937 Cuma günü saa t on beşte ş~fler c cürn . 
ninde ) apı lacsktır. lsteklılerin şartnameyi görmek ve fazı :ı malu
mat almak üzere işletme servisi şeflı ~ine müracaatları ilii.ı u u ,r. 

~ 7 10 42~1 
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Pastil Pekto Oktor Şahap Göğsü yumuşatır, ba~gam .. sök..fürür, öksürüğü • 
keser, tesirli bir ÔKSURUK pastilidir 

- FotoOr •• Doktor •• 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalannı Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

Anıerikadan en son model 
olalar geldi 

Amerikanm en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelıkten mamul karyola ve somyalan yalnız 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Özişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

sa1onunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine basseten tavsiye ederiz. En sor. model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

----------------------------------
Harac;c;ı kardeşler 
Büyiik mobiya ve mefruşat ma 

., azıalan e rinize ime ed· • 
m:R~ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

~emiz~. zarif e_şya'. elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
halıne gore temız bır eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
raha! y~ş17acak. eşyaya ~u.htaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aılenızı muhıte daha ıyı tanıtabilirsiniz. Evinizin ~şyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. • 

Memurlara 10 taksitte .ıeresıya muame
lesi yapılır. 

Siz de M ET Al l U M '' D t' ;t~::ıı:rım 
Hem bol ışık almış olur, hen. iktısa~ etmiş olur, hem lamb. 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildivi i 

ilk faturada görürsünüz. g n 

ay 
Elektrik - telef on vemalzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 79 telefon 3332 

biri 
İ N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 
il 

ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

·' 
Çocuk hastalıkları 

mutahassısı 

ikincı .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

·----------------1---~------Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numarah 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur f've müra caatları ilan 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 

'•• "~.ır..-:.:-:-t 1 ... ·-·oQ"<'' • •·.... .>,ı:., ..... ,,,. .•• ,, •.. . ~ ~~~ .. • .... ·~ .. . ; •'· '-·.ıı-. .-·· . ..... · "' 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

ıhhat Eczahanesi 
SalePÇioğlu hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor. 
Se r e Otomoh ·ııeri 
" 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az., mukavemeti pek çok 
~~ ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek paırçaDaır m~vcudduır 

Oldsomohil otomobilleri de her türlü ev~afı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


