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E. IDelhosu Pra~da öldürecekleı·di! 
Ha tayda intihabat hazırlıkları var fakat ••. Temsil bitti perde· kapanıyor 

N .. f k d J k · f' T ·· k ltalya konseyden çekiliyor u usa ay o ma ıs ıyen ur _: Bazıdevletlerdeltalyayıtakıben 
lere müşkülat gösteriliyor Sosyeteden çekileceklermi.,_ 

lntiltabata, lstanbulda 11ulunan Hatayldm da iştirak edeceklerdir. Gazetelerin fikri ve 
Istanbuldaki Hatayhlar dört binden fazladır. ltalyanın borcu .. 

ltalya ve milletler 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Babeıiıtan Hferinden ve onun 
İJlbÇ ettiği zecri tedbirler meeelesiıı· 
deıberi 1ıalyaolar fiilen Milletler 
c•uıiyetinden çekilmiı hulunuyorlarcJı. 

Dtloktl telgraflar halyaDJD bu 
defa Cemiyetten ahden de çekilme&• 
karar Terdi&ini haber •eriyorlar. 

Vakıa bu abden çekilme key• 
fiyeti heals reımen tahakkuk etmiı 
delildir. Fakat hflyilk façiet meclllİ 
feTblade bi2 içtima akdeclecek Te 
iti mlzaken ettikten IODra bir bra• 
ra rapledecektir. Fakat btltln bun• 
lann bir formaliteden ibaret oldutu
na kim• ıaphe edemn. 1talyadaki 
aiyell meTkil bir nen parllmentoya 
muadil olu lap mecllaiDia timdire 
adar 11er ~ bir ._.,... .., 
'llaeeoUal.. ..... .. ...,... •• .._...,.. ............. .... 
&iWir. B. itUmla c.mijôuea'ç"eili· 
IDe k8JfiyetlDla bit gb ........ 
oldap Te İtalyaya paactidm Jılilletler 
cemiyetinden ahden de çekibait Da• 

aarile bakılahileceli muhak.bktır. 
lılilletler cemiyeti 1talyuwa 99-

kitmeai ile yeDid• biqey kaybedeo 
eet detildir· Da htkıtıiıeı saten bir 
haçuk HAedenheri C..U,.lia hiç bir 
mjluk...U.e ittirak et-•i1t hatta 
yalms o kadar delil Cemiyetin bilfiil 
makarreratıu bTlen •• fiilen ma• 
halefe& etmelio Cemiyetia me'fcadiye• 
tine bile muhalif hula.amalı ıiar ite 
tibu eclimaiftir. . Y alnı• ne oluna 
olıun İtalyanın reamen Cemiyet asaa 
meyaomda dahil bmanmua onua bir 
gün olab da gene oraya Hdet ede• 
celi hakkında bir Gmid healenmeei• 
ne imkan ftriyordu. Bagflll bu im• 
klD da aırtadua blkmıı demektir. 

lla earetle Roma• Berlin •Tokyo 
..U.•erilli lefkil eden her tlç hflk6· 
met te Milleller cemi yeti ile hGıtlD 
alüalaruu keemit, dctnyaya pmil ol• 
mat iclcliumda dlan ba C.miyetia, 
ihtiyarlarile. cbıuula blmıtlardır. 
llatuladadar ki lıfillıller cemiyetin• 
dea Uk Ufa japoa7a çabuftı. Ba
llma ltla ileri llNGjll •..U. de 
(Jılaa9Qke) •&clillli mGDalebetile Mil. 
leder oemiyelİDİD Ulak Şarka Wr 
tahkik heyeti g6nderMli •• hu he• 
Jetin japaya aleyhiD• npor Termed 
oı....._ Bir mtldclet ~a da japoa• 
)'ayı Almaaya takih etö Almaya da 
taWWi tellilaat ifiDcle kendiain• ha
kak ma..ntı Terilm•llleaioi •eiile 
lttllau etmlı\i. Bugtln oGttef illerin• 
İtalya peyre• oluyor. 

Gaibi ıar,.dır ti )8gtlo İtalya• 
illa kararını mulaik 16•erecek . orta• 
da hiç bir aebeb yokt.ı. yani .l(il. 

letı.r cemiyeti buglnlede ltalymua 
... lehiod.. ne .ıe11Wıde hiç bir ka· 
tar alımı delildir-

Onun için İD .. D gtyri ihtiyari 
ltaıyuwa bu (jeet) ~ iııilum etti• 
ren 11bebia ne olabiJ.c4iai dltb• 
lllekteD kendini alam7or. 

EHt, hakikau. acaba ltmaan 
llbebi ne olabilir?. 

Fikrime kalına ha 11beb plan 
Lord (Balifab) m lerlia aiyareti ai· 
Jad muhitlerde çoluabaWlller 7ap
-.,tır. BugGn artt lapıten Ye 
l'raouDID pek yaJllD bir umuacla 
Almuya ile bir mGakereye h811ıy .. 
cıaklanna Te belki • ha •hakue. 
1e hugtlnden al.Ud•diplomaai yolla· 

.... $91111 2 inci _,,i/•d• -

Halayda 29 illcteırin ıilnii toplanan halle lcaflleleri 
Antakya 10 ( Hu...ı muhabi- f ......,.. çekilmiJeceli malumdur. 

rimizdea)- Hatayda sun,. bar Fakat. haza dsyacalula bir takım 

(\/nn Sir~~}r 4tatürkten 
tlayranlıkla bahs 

Alman Gençlik Teşkilatı Şefi, t~rak
kiyalıf!iızı takdirlere şayan buldu. --lstanbul, 10 (Hususi) - Al· ziyafet verdi. 
man gençlik teşkilatı şefi Von Alman gençlik teşlcilitı şefi, 
Şiras, bu gün arkadaşlarile bir· matbuat mümeııillerine beyana
likte Ankaradan buraya geldi. tanda, Atatürkten hayranı kla 

Von Şiras, Taksim abidesine bahsetmit ve memleketimizde 
giderek merasimle çelenk koy· az zaman içinde yapılan büyüle 
duldan sonra viliy,ete gelerek terakkiyatı takdire pyan buldu· 
Vali Bay Mub.ttin Üstündağı zi· ğunu söylemiİtir. 
yaret etti. Von Şiras, yaran Bükreı yolile 

Vali, (Von Şiras) şerefine bir Bcrline dönecektir. 

lzmirin bağrın ela! 

mufritlerin birleşerek Suriye bay
rağını çekmek istiyecckleri söy· 
leniyor. Böyle bir hadisenin vu· 
kuuna meydan verilmiyeceği 
ümit olunmaktadır. 
- Sonıı 2 inci sahi/ede -

Belediyeler 
Bankası 

Mahalli idareler ban. 
kaaına kalbolanuyo-

Ddillge Velcilimiz Ba, 
Şiileri Kaga 

Ankara, 10 (Huıuıi muhıbi· 
rimizden) - Belediyeler Banuaı, 
mahalli idareler bankuına kal-

F.,ı.ı /couqi,,U il. Mııuolini .öz sögl .. ., 
ı.m.. 10 (Ba.ip) - İqilia li de a .. , ... ,, ... 

•it._ la, ltelyama Cemiyeti Aknm. De,U llaaW flyle JWJee 
... çekiJeceli baherleriai tefair ..., ....... --.... enlifdr. Şlm. 
emektedir. eli ~ ap.mm.a ....._ .-

Niy& Kroaikl diyor ki: yoktar.-
cF.aaMD Habetiatan iılilta, Mil· Roma, 10 (Radyo) - llıhr a 

1-.. oemiyeaı ıaaugı ıl• 1'.ablll ıcm wccllııl k.ori~odaruıda denraa eiılıit 
fil'• ıı.ı,.. Mf"ıll• .....,_.i ..,-'den ..... W,- ... ı' ., .. 
.............. ~ Bit ......... ,... .. rabm .. ...... 
W- •• alakoyaaata tete1tı.a. et• de c..ıy..1 Alk--. ..naile "11 
miyecektir.> dir. Ancak ha de.Ietı.Qa ....... 

Deyli Telgraf ıöyle T•tyor: olduklua ben6s belli detil.tir. 
cMoııolini, cumarteai ak,.mı Londra, 10 (Radyo) - Parla ..... 

Detredeceti heyannameıiae İıpauya tonun tol cenah mahfelleri, halymua 
hakkında da ban ilbeler yapacaktır. Cemi1eti Akvamdaa çekil .. üai .. 
Bu arada yeai bir ıulh teklif edece. - Sonu 8 inci •alıi/ede -

lzmirden lstanbula giden 
· otobüsler ve fiskoslar! 

bed ılecek ve bankanın sermayesi, (Tan) bafmuharririnin yazdıklarına uali B. 
elli milyon liraya iblağ oluna· M h. JJ• ,·1 • 
caktar. u ıcıuın v•tiJndal ııddetle cevap veriyor 

Dahiliye Veki'eti, bu husustaki laıaobul, 10 (Buıual) - Alamed Diyerek viliyette ıı izalaıt u... 
projeyi hazırlamakla meşğuldur. Emin; (Tan) gaseteainde yasGAt bir mektedir. Vali B. Muhiddia -Oıta. 

batmakalede; tamirden gelen otobil• dağ, tiddetli bır liunla ba aepiyela 
lerio harada iılem.U içüı verilen cenb vermekte Te mabad taka 
mlİude dolayıeile halk aruında ba. edildiğini ileri ıllrerek, otoW. .... 
n fiakoelar ititilmekt• olduğunu lesinin tetkiki için D•hiliy• Vekale. 

Çalışkan 'Akhisarhların bir Tire y'!kinind_eki ci-
nayetın talıkıkatı!. 

Bu 
eseri yükseliyor! 
yeni ve milli eser dün 

merasimle açıldı 

Banka binası 
"Akhisar Tütüncüler banka

ıı,, nan lzmir ıubeai, dün öt· 
leden evel saat onda, Gızibul· 
vanndaki ıube binaımda yapı· 
lan törenle açılmıı ve merasimi 
müteakıb bankada muamelata 
~palfbr. 

.,. millbll 
Merasimde, vali B. Güleç, 

milli ve ecnebi bankalaran lzmir 
şubeleri müdürleri, -tananmış id· 
halatçı, ihracatçı tüccarlar, Ak· 
hisar kaymakamı B. Rifat ve 
merasim için şehrimize relen 

- .t•n• a inci ""'""'- -

Kanlı mendil 

-

bulundu 
Suçlular inkdr 

ediyorlar 

Safılan .ola llelunet, Ca/•• 
oe Re/ile 

lzmir • Tire ıoıesi üzerinct 
T aşçcıme mevkiinde şoför r 
danlı Emin ile ıoför muavı... 1 
Aliyi öldürenlerin y•kal•nchk· 
larını yumııtak. 

Cinayet; Ôdemif ve Tire laa• 
valiainden satın alınan tütünlerin 
lzmire nakli ücreti yüzünden do
lan bir münakaşanın neticesidir. 

Müıevvik olarak ıöaterilen 
ıoför Ödemişli Osman vaktile 
- Sona 8 inci •Al/ede -

' 

kaydetmekte Te: tinden mflfetti' giiade,.ilmeei ı..._. 
"Bat•ekilimis, her ıeyi a91kça da ricada bulandupau beJ• et-

yuabiliraiaiL bayardu... mektedir. 

Yeni bir miinakaıa 

Şehir planı ne 
vakit değiştirildi? 

~----~~~-~~~----....; 

Bazı zevat, bu değişmenin yeni 
vuku&ulduğu iddiasındadırlar 

Partıfıd ,,_lnlıllle1c ~llltllrparlc saluuının ıörllnllfi 
- r&ftf ~ 



IFDK~A 

Ahlak satın alınır mı? 
1amire yakın bir köyde bir köylıl kadaola tanıthm. Geoit lbit alaıiyi 

~dltre e3iyotdu. Anadolu topra1dannda bu tıpler çoktur. Ve bunlat yurdun 
11tlL!al hayaııoda mühim roller OJ'l"lmak.tadır. 

Çok sempatikti. Elli yqlanntla, bir az ~fmlb, nnetli, güler yüzlü ve 
daima hazır cevabdı. Evinin önündeki nar bahçesinde konuıuyordok. 

Gecenin güzelligiiıi de aala unutamıyacaAım: Lekesiz bir semada yıldız· 
~ •k m ni bir kumaı üserioe diail•iı birer pırleuta gibi perltyer. Ye ... 
lere iğilmi~ dallar üaerinde ay ışığına tuıamıı gibi kendilerini parçalamış 
narlar. DJğlitaan ça\al, k.urd, sırtlan eeelerindea kurulmu~ tabiat senfonisi. 
Bu emHleiz •eafoni ve dekor içinde hUia k3y kadınının ıha)anndia ~ 
dıyordu. Bu Haada yanıaııza bir delikanlı g.ldi. Asabi idi: 

- Abl~ deai, bir çuval bulgur bitti, yandık. Fakat bu Abmed<lın 
rahat }Ok. 

Ve kendi kendine ııöylenir gibi inledi: 
- Buna bir çare bulmah! 
Dıl öt1e fefet:~i cevabı bf!l:liyordum. Kadın bir az ltiltillidfl Te: 
- İı111İı' çarıuıında neler eatilı7or? dedi. 
Ce°'11'Mıa blaı,ım görünce: 
- ller v~t satılıyor deın 111i? 
- Evet. 
_.. fiJftt ldç aliltal Ati1an dfilltn gört1ati tiUJ? !Whhlfifot l:i, faril De 

a1ı'1 ona Tereyim. Bu maanın içinden geliyor ve orada yaııyor, dedi. 
Ve •n ıeoo: 
- Sö}'1e yann 'beni görsün dedi. 

• •• 
Dlt'9ndüll, tittatıliida buıU hitiiit Mr eane peyda ôlda. Bit g6n 

l.İlfal Atioa ıokaı&nna Aolaıirk• Xe•opllonll• nltl••lf; ~.,deki ~om .. 
&ıyla yolunu keıerek: 

- Söyle INıkllhm, elmlek ıatiltdd •llD .ıaawt 
- ,_.., Hlnij. 

- SebseP 
- S.baeei4ea. 
._Ya iıNaa ol•ak nerede &lfeai1ld 
~Meplaoı. enab Teremeyiaee: 
- Yamma gel! demif. 
llalmllila M ıieWi, ne omanı nr. O, Seknbtl •tandan çıktıfi giW 

iki W. Mt ;rtı yil IODra da, Batlce abbımn dim ... '9•• da çıkar. 
Pt.U.d tikdit ft •dilili aakhi.We iMaD daypea laer devirde birl .. •io 

balr.lllJot. 

Umdar unvanlan 
Cumhuriyet devrinde olduğu· 

muz için H JMIY. yıMbilfyoNI, 
yoksa, ·Allah gösterın@slh• HA· 
mid dtvrl~e olsaydık daha 
yazıfbızı )'azarbo kendim!zi Nuh 
devrinden kalma .. Şeref. vapa'
,_. ~ bir mfkklet todra Af· 
ribtnn tM>eruıde rcm tıml· 

fuında bulurduk, çünkü... Bu 
hükümdar unvaaları kadar ıarib 
terler u e•lunurl 
Osmınh haneditnmn en ıc:2:· 

lerl o\an Hamid, Reşad, Vah· 
dellia 'kendilerine .. denizlerin ve 
yerleria hükümdara, arzda Al la· 
hm gölgesi. 'Uftftntm verirken 
ut.mww1ertlı. Avustarya ilftpa· 
r~ da •K'Mlüı krllı. unva
nınd• v..,e...-di. 

Siyaıa Wal.IMft wnftıu ,6yledit: 
•Ciban hükümdarı ve değirıtıi 

ktrtoıtı kuyrukla beyn frnn. 
lteyo..Mırı iki metreden fazla 
öküzün sahibi ...• 

Somatranm Aça hükümdan 
da: •y ·zü tam aydın daha pal"' 
lak ve bütün alemlerin hüktlm
darı; aklı en yüksek ve ayaklan 
c:hao kükümdatlarınan bepsinia 
b.._.hm üzerinde ... • 

Atapçayı hiç sevmemekle be
raber şu •Levlel hulya Lehe
lelcel fukara. demekten kendi· 
mizi alamı) o uzl 

Havhyan bir yıldızf 

Aam lstnet Kiiltir 

••rip bir talik dav111 baılamıı· 
tar. Talik için mahkemeye mü
r~et edet\let Vi'yatıı Cons ve 
zeveelidir. Ztvç 84, zevce 80 
yl)lndadır. Zevce kocHlnı 1kei\· 
di$ine ihlln~t ile itham etmelc
tedir. 

B. iki iaaan hwdaıı ... Allah 
~ı.... ........... .l-.--1..""'' ~ ..... , 

mizi alamayız. ,-----
Tayyare kazası 
Bir lnwilia mtıreıalı 

3aralı 
Röma, 10 (Rldyo)a.... Kı&bire• 

Londra hava postaaın1 yapan 
yolcu tayyarelerinden biri, Bren·. 
dizi civlrında ılçaktatı düştnüş 
ve on üç yolcudan ikisi ÖlmÜş· 
tOr. Ôlenlerdeı biri, kaptan Vil· 
yam M11kdona.ddıt. 

lngilterenin uzak şark hava 
ıiıtasyotılatını teftiş edMı ve Ka· 
laireden Lobdrayı aönen lt\gil· 
tbrenin hava kuvvetleri başko-
muttfn mare$11 ~it C-0n S1lti'ıon 
dl dütel\ tayyarefiiti yo cularl 
•rls•tttb be:l1huyotdu. 1 ıgiliz 
mıreşalı, at rci yaralanmı~tır. 

Alman 
NazırlGr meclisi 

toplandı 
6er\in, 10 (Rarlyo) - Alman 

Naııtlır m~clisi, bu gün (Vil· 
helm StraM) ıarayınaa toplan· 
mış Ye. baıı Meltlel~ iltlr1ttd• 
tetkikatta bu.urttluktan sonra 
Almaayanın yeni adli teşkılatıl~ 
ttıeşgtıl oltnııştur. 

italya ue mi letler 
- Baıı I inci salıi/ede -

tUe lılltl•ait •M•Wifth tlı*e 
edilemez. 

ANADOJ,U --------------------==========:---:----4--.:l~ l Kanunurvel 

r 
H .ıta a ı nti abat 

ha~ırlık rı var fakat •• 

' 
Şehir dahili haber eri 

-1 - İJaşlarcıf ü inci sahi/ede -
lskendmınlO (Hususi muha· - -- - -- - - - - - ~ --

Vilô:yetin yeni l:zmirin bağrında Tirede bir vak'a birimizden> ~ufusa kaydedil· 
mek üzere miacaat eden Türk· 
lere zorluklar nsterilmesi için 

Fran5ız memurla tarafından bütün 
kaymakamlarla 'Vlbiye müdürle
rine gizlice tebll't yapılmıştır. 

büdcesi 
••• 

Ay,.ır ıle110au Bur:aya 
ntıkledilecek 

VJlayet Umumi Medisi, t 7 
ikinci kanunda toplantılarına 
başhyacakhr. Yeni büdce, ha· 
zırlanmak üzeredir. . Muhtelif 
daireler, yeni yıl büdcesi için 
kendi büdcelerini hazırlamışla~ 
dır. Bu günlerde vilayete vere
ceklerdir. 

Baytar mtulürlüğb lfadrosun· 
da Torbalıdaki aygıt depoiUnun 
Buca civarındaki yarış ve ıslah 
encümeni ahırlarının tadilile 
oraya nakli muvafık görülmüı
tür. Bu ahırların yanında aygıt-
lara lazım olan iaşe maddeleri 
için büyük bir .depo inşa edi· 
lecektit. 

Geçen sene Buca civarında 
inşaasına başlanan ıthU .hayvan 
serg"•inin ikinci ve son kısma 

da bu yıl inşa olunacaktır. Yeni 
paviyon kapalı ve 16 boksluk 
olacaktır, Bu suretle lzmi~ ehli 
hayvan sergisi tamamlanacak 
ve hayvan ıslahı için iyi randı· 
man verecektir. Baytar müdür· 
lüğü büdcesine bu itler için 
lazımgelen tahs'sat 1ronmuşlur. 

Eğitmenler kursu 
Ô1Uima%delti fıafta 

ll~tiı:vor 
Kızılçulluda Köy Öğretmen 

okulunda Eğitmeuler kursu açı· 
la~ktır. Kursun önümüzdeki 
hafta içinde açılmaıı için lizım 
gelen bütün hazırlıklar ikmal 
edilmiı ve orduda çavuı1uk yap· 
mış, tetbiı olualDUf elitmealer, 
okula ıetmeh ltiıla11aıslardır, 
ougomeroe-1c'llmn ıcıraro~cr-rtul· 
tür Bakanlığından gelecek ve 
kursta derslere .başlanacakbr. 

Foçada bir valı'a 
Foçada Çakmaklı köyü~e 

muhtar 8. lbrahim Kahraman 
ile Mehmet oğ u Yusuf Kızıltac 
arasında kavga olmuş, Yusuf 
muhtat lbrahimi dÖ\terek baqnı· 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Akhisarlılar bulunmuşlardır. 

Davatliler izaz ve kendilerine 
hazırlanan büfede ikramlar ya· 
pılmışhr. Bankanın umum mü· 
dürü B. Halil Arman, gişedeki 
kordeliyı kesmesini vali B. Gü· 
leçten rica etmiş; vali de evvela 
kısa bir hitabede bulunmuş, 
eski tasarruf ı:ihniyeti ile bu gün· 
kü tasarruf şartlarını anlatmış, 
bir memlekette bankalar ne ka
dar çoğalırsa iitihsal ve ticatet 
'kolayhklarmm da o niıbette art· 
masının tabii olduğunu şöylemiş 
ve demiştir ki: 

- lzmirdeki milli bankaları· 
nıııın arasına bir yenisinin daha 
katılması, iftiharla karşılanacak 
bir hadisedir. Bundan hepimiz 
yüksek bir memnuniyet duyuyo
ruz. Bütün müessesleri, meelisi 
i darefi bata~lle tebrik edtr, 
bankanın hedefine doğru muvaf
fakıyetle yürümesini, memlekete 
ve ortaklarına hayırlı olmaaını 
dilerim. 

Dt-miı ve bıüteakıben kurde
Jayı kesmiştit. 

Bundan sonra mevduat kay· 
dına başlanmış, Akhiıarh B. 
Mebmed Satır ilk mevduatı yap· 
mıı, awkat B. Nihad da küçük 
taaanuf hesabının ilk numarasını 
almııtar. 

Davetliler banka müdürünü 
tebrik ve muvaffakiyetler temenni 
etmişler ve meraıime nihayet 
verilmittir. 

Banka ne zaman w nasıl 
kurulllu? 

Akhi!tar Tütüncüler Bahlcuı 
1340 senesinde kbrulm'uştu. Ban· 
kanın kurulmasına Manisa Mebu
ısu metbulb il JQ,.cl am;ı ol· 
ıııu~1.u. .ı-tıl\.11 .-:ıaı ua 1.1a.un.auııı ~u-

ruluşundan maksad, tütüncülere 
yardım etmek ve memleket tü· 
tüncülüğünü her cihetle inkişaf 
eltinnekli. Ban\ca, üterine al
dığı bu işte tam bir muvaffa· 
:kıyet gö~terdi. Akhisarda bu g'ih 
görülen yüksek ve modern tü· 
tüncülülıı: teşkilat ve · tesisatında 
en büyük muvaffakıyet hissesi, 
Akhisar Tütüncüler Bankasına 
, , 5 W' :Jf'lf 

Ellerinde 
kamalarla katlı-
nın evi.'le girmişler 

Evelki gün Tirede bir vak'a 
olmuştur. 

Umumi kadınlardan Torbanh 
Hüseyin kızı yirmi yaşında Hüs· 
niyenin evine geceleyin ellerınCle 
kama olduğu halde Çiniyeri 
köyünden Hüseyın oğlu Meh· 
med ve arkadaşı Ahmed Zorlu 
girmişler, kadını tehdid etmit· 
Jerdir. Kadının feryadı üıerine 
ikisi de tutulmuş, adliyeye Ve" 

rilmiştir. 

Atabtıdtın 
düşmüş 

Sol kolu lırıılmıf 
Dün Cumaovası nahiyesinde 

KemalpiŞi mahallesinde bit ka· 
za olmuştur. 

Cemil oğlu Hasanın hizmet· 
kin Hüseyin, idareıindeki ara· 
baya koşulu hayvanlan zapte
dememiı ve arabadan düşmüş· 
tür. Hüseyinin ıol kolu kırıldığı 
görülmüş ve kendiıi lzmir mem· 
leket hastanesine kaldmlmıthr. 

Biıiklet hıraıaı 
Bayındırda bir dükkandan bi

ıiklet ve bazı aletler çalan Meh· 
met, Ödemişte jandarmalar ta· 
rafından yakalanmı,hr. 

aiddır. Ayrıcı her türlü banka· 
cılık muamelesinden de Akhi· 
sır ~ütiincüler Bankası muhitine 
her cihetçe faydalı olmuş, hatta 
929 yılında l<ırkağaçta ilk şu
besini açm ştı. 

Daimll tekimüle doğru gid!.: 
bloka, nihayet timdi l~m·rcte de 
gjı~Mbe acn\•D-• muvalt..I, hl• 

Meclisi idlre aıalar1 ll. dava 
vekili Çalt1 lsmaı l Hakk1, Hay· 
dar Kaytas, Nuri Karagöz oğlu, 
Adil Akltum, Müftil oğlu Meh• 
med, fanin Ali ve Tütün zfir
r aındlh Mehttıedtlir. Çalışkan, 
müttşebbiı Akhisarlıları ·ve eset
lerini samimiyetle takdir ve teb
ırik eder, muvaffakıyetlerini di· 
leriz 

1 5 5 

· 8ektaş1nin, hocaya bir oyunu 
Hadise, köyün birinde geçiyor. - ilhamı rabbani ile, Kari· - Kusura bakmayın • demiş· 

B'r hoca, bu köye cerre gitmiş. denizde bir düşman gemisinin köyde hi~ yogurt bulamadık. 
Köylüler de, kendisini ızaz et· ~iıidl bir cfemimizi .. b~ırmak Bir defa da yogurtıu.ı yivereli• 
mek: ıstemişler, yemeğe ÇaA'tr· üzere bulun uğunu gordum, onu Hoca, bermutat, Uk ağızda 
mış\ar.. kurtardım. katılı sallayınca bitt•bi yogurt 

Sofrada, köyde oturan bir Herkes, ~u. mirta~h..>;utmuş, çıkagelmif. Bektaşiye dönmüş: 
Bektaşi de hazır bulunuyormuş. fakat Bektafl ıçerlemış. Bir •alık: Er l d . 
Sinıler luırulup Besmelt çekil- - Hooaiit arkadatlatım -4•• - . 911 er • _e•1ı• sen JofCut 

d k b "" k ki m"ış yarın akşam ltize buyurun( yok. dıyordun, ışte •ar ya?. ten sonra, çor aya aşı ar • 
savrulmata başlamış. Onlar da kablll et•iıl.,.. O Beki~ "-tıın kaldırmış, ce· 

Hoca, bit lıralrk kı$ıtı ~hft· köyde, plav, yogurtsuz ,..yenmez vap vermiş: 
den bırakıp göılerifıi kapamış, ve yogurt -~uha .. kkak, plavı? .61· - Be mübarek boca, Kara· 
kendisine gaşy arılanni mahsus tüne dökul~rmuş. Bektqı ııe, denizdeki batan, çıkan gemiyi 
ıbir tavır verip bir şeyler mml· yogurdun plavın altına konma11nı görürıün de sakalının dibindeki 
dahmıı bunu lbüteakıp te göa· ~nkı sıkı tenbih etmiş. Yemekte plavın altında yatan yogurdu 
letini ~çrnış. sıra plava gelmiş ve pliv ~~ya görmezıin öyle mi?. Seni nıa~ 

Sofradakiler aormutlat: konmuı.. Konmuş amma, uıtun· tavalcı yobaz ıenil. 
- Hoca, hayrola, ne var?. de yogurt yok. Bektati: Fıkracı 

Haleb, 10 (~usi muhabiri· 
mizden) - Hat~aki Suriyeli 
lnemurlar, bi~ h~a evel Fran• 
sız mümessili Gionun emrile 
sancak :nüfusuna kadedilmişler
dir. Bu memurlar, bu suretle 
Hataydaki işlerıne evam ede
cekler, intihabatı kt\di arzula• 
rına göre idare etmğe çalışa· 
caklardır. 

Antakya, 10 (Husu\ muha· 
birimizden) - Hataydki reji-
min baŞlelflasile Ullllmi af _ 
ilin edileceti resmen \ahhüd 
edilmişti. Halbuki, Franız mü· 
messili Garo, henüz uın1mi af 
bakkıhda bit bir karar ltih .. 
etmemiş ve bilakis, yeni r.jim· 
cİen dolayı l!vinç duygullrı ıös· 
teren bir çolc Hataylı gençler, 
yenidil\ lı•pii f>ldnmuştut • 

Haleb, 10 (Hususi muhabiri· 
mi!den) - Beş haneli Anik 
Arap köyline, l-larin:, Hamım 
vesaire gibi arabı çok olan m-
hallerden küme, küme arap ge• 
lerek bu beş haneli köy ahali· 
stncten ittıişler ğibi yazılmak ia
yorlat. 

Bundan bunlar, daha evvel· 
een tertip edilmiş dolayisiledir. 
Bunun için ne tahkikata ve ne 

de halle:m tiltlyetitte kulak ••a 
yo'ktbr. Y1'fnıt, şuradan buradan 
zuhur eden bu ne oldukları bi. 
linmez insanlar, hemen nüfusa 
kaydolunuyorlar. Bo suretle def· 

terdeki Atib hanesi, gitti~ 
köbardiakta ve beti tarafta h~ıJ 
:kiki Türkler me1ctum nüfusİ~ ~ı 
tahkikatına devam etmektedirler. 

Nüfusa yazılmak için müracaat 
edeh TUtklet haİtltında civat 
köylerden ve lüzumsuz bir ta• 

kım Jerlerden binbir tahkikat 
yapılmakta. bu ız~rluklara ititaı 
edehl~t de, tahkir edilmekte. 
bi~~I\ da dayak1a nüfus dairele· 
rinden lcovufma'k'tadırlar. 

lstanbul, 10 (Hususi) - Ha
tayda intihabat hazırlıkları de
vıUH etmektedir. intihabata. 
memleketimitde bulunan Hatiy' 
lılar da iştirak edeceklerdir. 
Bunlar, dört bin kadardır. Ya
kında Hataya gidecıeklerdir. 

Ankata, 10 (t-lasusi fiiulıibt
rimizclen) -Hatayıiı fdıketlik\en 
tecridi meselesini görüşmek 
üzere bu ayın on altısında bu
raya gelecek olan Fransız er• 
kinlh•bleritıdeh miiteıekldl 

heyete Frandhıfi Sariyeddkl 
baıkomutanı riyaset edecektir. 

Fransız heyeti, An karada bet 

gün kalataktır. ----Kô;ylerJaki boğalar 
Viliyetimi~ köyleri için t* 

tile sltfn ahriift ha~ahlfdan bit 
kaçi, ilkili dblliyetihi kaybl!t
miıtir. Bunlırın satılması v~ 
yerlerine Nont•fon ırkmdan 
bota14r alıdMS• kararleıtırıJ. 
mıtbr. 

Bu y ldız, iki ayaklı değildit: 
fft4t dört ayaklıdır ve adı Bob
dır, Bu köpek filimlerde tam 
yerinde ve mükemmel surette 
ltcvhfll• bit mahlOlftut. Böb, 
200,000 franra s gortalu!ır ve 
sahıl> ne eJ>er bir ı~ ümin 
etmektedir. 

Fr11neızlırcl• ekmek 
Bıt loluntada yemek yıyenler

den tM•ı olaalar it te1den 
bellı ofurmuf. 

Pe~ aabii olarak Almaa7a ile 

y.,. •• cak o, ........... İMlf*ya Daima bayük Tayyare s·ıneması bugün *'1ı~n 1adıtadan daha 
de ı~mil edilecektit. l / Jı J • J • 

lagilteren·• ınuaa AftWPA ... kil· ilintler «6sfflren gtl.ae ilii i im ta uım euıyor 
•etlninl Milletler •miyeliade gör· r A R 1 N y A v E R 1 MOMESs!LI 

G&ttlnde behemehal •itan 
o'mHlftdM, remek elRMtftda 
üç <Wı ılunelt i1t•me•i1t4• " 
sakalınclliftl 

Fakı Mit t*'t •••• te
sirile 4fıt tM•ttit• Mellll Frlft
sızlar ş mdı eıkııi \adat ekmek 
yem~mekte 1mi,ter •. 

Mana•ız bir hareke\I 
Amc:r tada Po,.erv:lde çok 

=k= .::~~D-=· == ~ PIERRE aıcHARfJ VJLM 
pM ı .. ı,. de ftlufbt. BiıtM8aleyh F ransızc~ ıôztü bu aşk, ihtiras, vazıfe ve fedakarlık filiminde biri ~rl sadık bir Prens... Diğeri Ç~!'. Cldirheğ~ . metnur 

Mra JWf•• IMti•,_,. •9fllllak 1 ,.•-••b•ıtt::k~ttd-ıniii.li •• .IF~ı;ak;it'~ihmtiMlM~ın;;a~r•~tm~e;;;n~y;ek~d~i~fe;n~·n;e~i;şı;k=i;;k=i ::=s:=ev=d=a=z=e:=de:=n~ı=.n=;ı=:st=ır=;a=b=;:ın=ı= .•• =:=7A:::::'k=ı=n1~m=u=s~lVftf=:='=u=y=ü==lt=R=u==a=-f!dıl:l:iımı:1:ıııı:t.::m:illı.,, 
.......................... ~ÖD il 
ol•ifltl Wat _,., ),aetıMik ifl• Mil· W., olun•n çok yüksek arzu ve ıililtaya binaen iraesi bir hafta daha temdit olunan 

:.::r~. :·:~n:: ;:i~; ~ ( ·.~· 1 nın·z· ·.·_ :a"ı ş E y H A H M E D .... , ________ _,. 
uMl oWata ktdat ke•di lehioe . ı art 
k .... mak fikrindedir. Turkçe Soz.u ve $arluh mevsimin en güzel filimi... AYRICA: PARAMOUı'Y JOURML 
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l l KAnonoevel Sahirs 3 

Yugoslavya.ita/ J1a münasebatı 

Bay Stoyadinoviç Belgra
da hareket etti 

. Yugoslav gazeteleri, ita/ya- Yugos 

F H N P Hükumet ranm . az rı, raga mu- lavyadostluğunutebarüzettiriyorlar 
20 Bin ton şeker itha- Belgrad, 10 (A.A.) - Avala istasyonda Hariciye Nazın Kont 

Va ~ıaA tın a o•• ld •• •• 1 cektı• fine müsaade etti.. ajansı bildiriyor: Ciano, Milino belediye reisi, s.. ru e fstar.bul, 10 (Hususi) - Hü· Bu gün gazeteler dün Başve· İtalya Maarif Nazırı ve Yugos· 
kiimet, görülen ihtiyaç üzerine kil B. Stoyadinoviçin Kont Ciano lavyanın bura konsolosu tarafın· 

------~-----..-.~·~~--------~~-

Vekiller Heyeti 
memleketimize 20 bin ton şeker ve ltalyan Propaganda Nazırı dan teşyi edılmiştir. 
ithal edilmesine müsaade edil· B. Alfieri ile birlikte Milanonun 
mesine müsaade eylemiş ve bu başlıca fabrikalarım ziyareti hak-

8. Delb<1tan başka Elcezire komiseri de öldürülecekti, 
Fraısa Hariciye Nazırı Pazar günü Belgradda 

Paris, 10 ~adyo) - Fransa da tam bir mutabakat ve ideal iki kişiye aid olub eczalı mürek· 
Hariciye Nam B. Delbos ile birliği mevcut olduğu, bir kere keble yazılmış olan iki mektub 
Romanya ri~li arasında vuku- daha müşahade edilmiştir. elde etmiştir. 
bulan müz~erelerde Romanya; iki devlet, biribirlerile olan Bu mektublardan biri oku· 
müstemleke talebinde bulunma· ta1hhüt e i e ve Ubslar Sosye· nunca, B. Delbosun, Pragı ziya-
mış ve yallz, Romanya nüfusu· tesine oldukları gib ·, sulh için retinde öldü ülmesi için tertibat 
nun her gıa çoğalmakta olduğu ve diğer devletlerle beraber sa- alındığı meydana ç ktı. 
keyfiyetinh, büyük devletlerce mimi bir teşriki mesai sitemine Diğer m:1ktubun mündereca-
dikkat Ja:arından uzak tutul· taraftardırlar. tına nazaran da, Elcezire fevkal-
mamasııı istemiştir. Fransa ve Romanya arasında ·ade komiseri, Praga muvasala· 

Roıran~a ricali, Fransadan idamesi lü:umlu görülen kültürel tında öldürülecekti. 
profeşÖr gönderilmesini rica et· münasebat için iki taraf ta biri- Fransa Dahi iye Nezareti bu 
mişle•, Romanyanın silahlanma birlerile daimi surette temas mektupların münderecatını ay-
siyaseti,i mevzuubahs etmişler halinde bulunmak lüzumuna nen ve derhal Çekoslovakya 
ve frıınsadan bu hususta gör· 
dükferi sühuletten memnuniyet kail olmuşlardır.. Dahiliye Nezaretine bildirmiş ve 
göstermişlerdir. Paris, 10 (Radyo) - Son da- Prag zabıtası, mektupları gön· 

T!ferrüata müteallik olan mes· kikada alınan bir habere göre, deren şahsı tevk f etmiştir. 
ele!er, Romanya Başvekili B. Fransız zabıtası; Pragdan bura· Tahkikata ehemmiyetle devam 
Tatareskonun Paris seyahatinde ya gelen ve Macar tebaasından olunuyor. 
baJledilecektir. 

Romanya hükumeti, Fransaya 
karşı olan borçlarının bir kıs· 
mını ödemiş olmak içio, 12 sene 
müddetle bir Fransız şirketine 
petrol imtiyazını vermiştir. 

Belgrad, 10 (Radyo) - Fransa 
IHariciye Nazırı B. Delbos, önü· 
müzdeki Pazar günü buraya ge· 
lece le.tir. 

it Delbos, Fransız sefaretha· 
ın~ inecek ve ayni gün, Kral 

1 ~u;;erilec~lc: • ziy;fette hazır 
bulunacaktır. 

B. Delbos, ziyafetten sonra 
Valide Kraliçe Mariyi ziyaret 
edecektir. 

Yugoslavya Baş ve Dış Ba· 
&cam Milan Stoyadinoviç ve re· 
fikası, Pazar akşamı B. Delbos 
Şerefine bir ziyafet vereceklerdir. 

İki devlet ricali, Pazartesi ve 
Salı günleri siyasi müzakerelerde 
bulunacaklardır. 

Bükreş, 10 (Radyo)- Fransa 
liariciye Nazırı B. Delbos şere· 
fine verilen ziyafette söz alan 
Romanya Hariciye Nazırı B. An· 
todesko; Fransız • İngiliz iş bir· 
liğinin ehemmiyetini bilhassa 
tebarüz ettirmiş ve: 

-Bu iki büyük demokrasinin 
•ebatlı gayretleri pek cesaret 
Verici bir unsur teşkil etmekte
~ir. Çünkü bu gayretler, daha 
1Yi günler göreceğim"zi ümit et· 
tirrnektedir. 

Demiş; Romanyamn da Fran· 
aa ve lngiltere gibi Mi'letler Ce· 
ltıiyeti siyasetine sadık kaldığı· 
nı, müşterek emniyetin hararetli 
tarafdarlara oldukların söyle
llliştir. 

Fransa Hariciye naztr B. Del
hos cevabında, Fransa &iyaseti· 
nin Milletler Cemiyeti re müş
terek mesai prensiplerint istinat 
ettiğini: son Londra gödşmele
rinin İngiliz • Fransız tesa1üdünü 
bir kere daha ispat eyed ğini 
ehemmiyetle kaydetıniştiı. 

Bükreş, 10 (Radyo) - F'ransa 
liariciye Nazırı B. Dtlbos'a Ro
lllanya Başvekili B Tanresko 
Ve Hariciye Nazırı B.Antcnesko 
arasındaki konuşmal:r ha~kında 
bu akşam bir resmi tebliğ çık
lllıştır. 

Resmi tebliğde deailiyor ki: 
[) "'Fransa Hariciye lazırı Bay 

elbosla Romanya icali ara· 
8•nda vukubulan mzakereler; 
samimi bir hava içine geçmiş 
\'e Fransa ile Romana arasın· 

Ademi müdahale komi
tesi, dün tekrar toplandı 

Komite, Franko ile Cumhuriyetçi ispanya 
ya muharib h lkkı verilmesi hakkındaki 

raporu tetkik etti 
Londra, 10 (Radyo) - ispanya işlerine ademi müdahale komi

tesi, bu gün Lord Pilimotun riyasetinde toplanmış, ihtilalci ve 
C:ıımmıheıır1ivetci lsoanvava rr muhar· p hakkı verilmesi için eksperler 
R:o ,y s nrn verm ış oıdu5 u rapol'u mutaıea etmıştır. 

Komite, gelecek hafta Salı günü tekrar toplanacaktır. 
Londra, 10 (Radyo)- Tali ademi müdahale komitesi içtimala· 

rını önümüzdeki çarşamba gününe talik etmiştir. Dünkü müzakere· 
lerde pek çok müşküllere tesadüf edilmiş olmakla beraber, esaslı 
terakkiler elde edilmiştir. 

Piyasaya kalp para 
sijrenler yakalandı 

.. İstanbul, 1~. (~ususi) .- Zabıta, son zamanlarda piyasada gö· 
rulen sahte gumu~ paraıarı basaolann izleri üzerinde yürümüş ve 
kalpazanları bu gun cürmümeşhud halinde yakalamağa muvaffak 
olmuştur. 

Kalpazanlar, Niyazi, Cemal ve Mehmed adında üç arkadaştır. 
Bunlar Şişlide bir evde faaliyete geçmişler ve paraları taklide 
başlamışlardır. Şebekenin diğer alakadarları da aranmaktadır. 

lsveçe hayli ihracat 
yapabileceğiz 

Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 
muahedesi tekrar yenilenecek 

Ankara,· 10 (Hususi muhabirimizden) - Bu ayın sonunda bite· 
~ek olan Türkiye • lsveç ticaret ve kliring anlaşmasını yenilemek 
uzere gelecek hafta burada müzakerelere başlanacaktır. 

fsveçlilerin bizdeki blokajları, üç buçuk milyon lirayı bulmakta· 
dır. Bu itibarla lsveçe hayli ihracat yapmamız muhtemeldir. 

Afyonun standardize edil
mesi mezuubahstir 

lstanbul, 10 (Hususi) - Afyon için Yugoslav murahhaslarının 
iştirakile cereyan etmekte olan müzakereler bitmiştir. 

Hükiimetimizle Yugoslavya arasında evelce akdedilmiş olan an· 
)aşmanın bozulmasına lüzum görülmemiş, yalnız Afyonun standar· 
dize edilmesi için bazı kararlar alınmıştır. 

•• 1 .~ ... ~\.. :· • ~ :. • • 

Şehir Gazinosunda 
Kışlık salonlarında her gece büyük varyete numaraları fev-

kalade müz1k ve muhtelif eğlenceler... . ' 
Matine: Cumartesi ve Pazar günleri saat 17 den 20,S kadar. 
Suvareler: Her akşam saat 4 • 21 
Varyete programı değişmiştir. 
NOT: Bu aym on beşinde üç kişilik bir grub muazzam var· 

yete numaralan için anS?aje edilmiştir. Yılbaşına büyük hazırlık 
vardır. 

husustaki kararname çıkmıştır. kında bir çok tafsilat vermekte· 
dirler. Gazeteler bilhassa amele 
ta~fından Yugoslavya Başveki· 
line gösterilmiş olan iyi kabul
den ve hararetli sempati teza· 
hüratından uzun uzadıya bahset

Başbaktınımızın baş. 
hanlığında toplandı Tayyare fabrikamız

da yapılan tayyarenin 
motörü beğenildi 
İstanbul, 10 ( Hususi) - Is· 

tanbuldaki tayyare fabrikasında 
inşa edilen beş motörlü tayyare, 
Ankara Türkkuşuna gönderil· 
miştir. Tayyarenin motörü çok 
beğenilmiştir. 

Altın f itıtleri bir az 
düşmeğe başladı 
İstanbul 10 (Hususi) - Son 

günlerde gene yükselmeğe baş
lıyan altın fiatleri bu gün bir 
az düşmüştür. Borsanın bu gün· 
kü kapanışı, 1078 kuruştur. 

Üniversitelilere yar-
dım edilecek 

İstanbul, 10 (Hususi) - Üni· 
versitclilere yardım için burs 
usulü ihdas edilecektir. Bu su· 
retle fakir ve fakat istidath Üni· 
versiteliler teşvik görmüş ola· 
caklardır. 

Arif Oruc • 

mektedirler. 
Zagrcbde intişar etmekte olan 

Novosti gazetesi başmakalesinde 
bilhassa diyor ki: 

Mütalealar serdi lüzum:;uzdur. 
Asıl büyük iş Kont Cianonun 
ziyareti esnasında öyle bir şe· 

kilde görülmüştür ki, dostluk 
ve komşuluk münasebetlerini 
tanzim eden böyle bir misaktan 
sonra iki memleket arasında 
yeni bir itilafname veya muahe· 
dename akdi asla zaruri de· 
ğildir. 

Ayni gazete B. Stoyadinovi· 
çin ziyaretinin bu yüzden hiç 
de ehemmiyetini kaybetmemiş 
olduğunu yazmakta ve Venedik 
sarayındaki akşam yemeğinden 

sonra idarei ekdah edilirken B. 
Mussolini ile B. Stoyadinoviçin 
söylem iş oldukları sözlerin en 
manidar olan fıkralarını zikret· 
mektedir. 

Gazete şöyle devam etmek· 

Ankara, l O (Hususi muhabi· 
ri!.11izden) - Vekiller Heyeti bu· 
gun Kamutayın müzakereleri so· 
na erdikten sonra Meclis bina· 
sında ve Başbakanımız B. Celal 
Bayann riyasetinde toplanmış 
ve geç vakte kadar müzakere
lere devam eylemiştir. 

Iskoçyada 
Feci bir tren 

çarpışması 

Londra, 10 ( Radyo ) - Bu 
gün öğleden sonra lskoçyada 
ıki yolcu treni çarpışmış ve bu 
çarpışma çok feci bir şekilde 
vukuagelmiş ve yirmi iki kişi 
ölmüştür. 

Yaralıların, yüzden fazla ol
duğu söyleniyor. 

Yazılı imtihanlaı 
Gelecek ayın 19 undo 

başlıyacak 

( Yarın) ı tekrar ÇI• tedir: 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri• 
mizden) - Lise ikinci devre 
sınıflarile ilk ögretmen okulları 
mesleki sınıflannın birinci yazılı 
imtihanlan, lkincikanunun on 
dokuzunda ve ikinci imtihanları 
da, Nisanın on beşinde yapıla· 
caktır. 

k.,,.,._.,,..,/~ cofc;yo•ntUf 
fstanbul, 10 (Hususi) - (Ya· 

rın) gazetesinin sahibi B. Arif 
Oruç vilayete müracaat ederek, 
gazetesini yeniden çıkarmak is· 
tediğini bildirmiş ve müsaade 
istemiştir. 

Niste 
Şiddetli kas;rga 

Paris, 10 (Radyo) - Niste, 
şiddetli bir kasırga olmuş ve 
büyük zararlar vermiştir. 

Liyondada şiddetli bir rüzgar 
neticesinde bütün elektrik ve 
telgraf direkleri, büyük bir fab· 
rikanın 80 metre uzunluğnndaki 
bacası yıkılmıştır. 

Nevyorkta 
Müşevvik amele tev. 

kif edildi .• 
Nevyork, 10 (Radyo) - Ford 

otomobil fabrikası amelesinden 
60 kişi, yevmiyelerin tezyidi için 
diğer ameleyi teşvik ettiklerin· 
den dolayı hükumetçe yakalana· 
tevkif edilmişlerdir. 

General Redor 
Yarın Romaya 

gidecek 
Roma, 10 (Radyo) - Maca· 

ristan Harbiye Nazarı General 
Redor, önümüzdeki pazar günü 
buraya gelecek ve General Par· 
yatiye iadei ziyaret edecektir. 

General Redor, İtalya Başve· 
kili B. Mussolini ile de konu· 
şacaktır. 

Yunan veliahdı için 
bir seri hatıra pulu 

basılacak 
Atina, 10 (Radyo) - Yunan 

veliahdi prens Pol, yakında ev· 
lenecektir. Bu münasebetle ha· 
tıra için refikasile birlikte Polun 
resmini taşıyan bir seri pul ba· 
sılacaktır. 

Mart ayı itilafı ltalya ile Yu· 
goslavyanın samimi ve devamlı 
mesai birliğini sağlam esaslara 
istinad ettirmiş olduğu aşikar· 
dır. B. Stoyad noviç milli vah· 
deti vücude getirmiş olan büyük 
kralın muslihane fikirlerine ve 
Mart itilafına istinad eden bir 
siyasetin kıymet ve faydalarına 
İşaret eden nutkunda bu suretle 
idarei kelim etmiştir. 

Novosti gazetesi Pachitchin 
Roma gazetelerine iyi bir kom· 
şu bir kardeş kadar lazımdır 
demiş olduğunu hatırlattıktan 
sonra şöyle diyor: 

Bu iyi komşuluk münasebetleri 
B. Stoyadinoviçin ziyareti müna· 
sebetile bir takım tezahürata 
vesile teşkil etmiş ve bu suretle 
bu ziyaret gerek Yugoslavya ve 
gerek Avrupa için büyük bir 
kıymet iktisap etmiştir. Çünkü 
sulhun tarsinine hakimdir. 

Roma mülakatının bütün ehem· 
miyeti bunda mündemiçtir. 

Milino, 10 (Radyo) _ Yu· 
goslavya Baş ve Dıı Bakanı 
Milan Stoyadinoviç; bu gün saat 
12,20 de refikasile birlikte bu· 
r~dan Belgrada hareket etmiş· 
tır. Yugoslavya hükumet reisi 

Filistinde yeni 
tevkif at var 

Hayfa, 10 (Radyo) - Fılis
tinin her tarafında yeni yeni 
hadiseler vukubulmakta, el bom• 
baları atılmakta ve çeteler, 
faaliyette bulunmaktadır. 

lngiliz zabıtası, bu gün bazı 
Arapları tevkif etmiştir. Bunlar, 
yolcu otobüsterine tecavüz et· 
mekle ittiham olunuyor!ar. 

Amerikalı muharrir 
Moskovada karısile 
beraber kayboldu 
Moskova, 10 (Radyo)- Meş· 

bur Amerikalı müellif B. Ro· 
benson ve kansı, ansızın misafir 
bulundukları otelden kaybolmuş· 
lardır. 

Zabıta araştırmalara başla· 
mıştır. 

Amerika sefarethanesi, derhal 
müdahalede bulunmuş ve müel· 
lifle karısının bulunması için la· 
zımgelen tedbirlerin alınmasını 
istemiştir. 

Bayır c•miyotlerioc yardım korumu idare heyeti, dün öğ!eden evet 
borsada toplaomııtır. Bo ıırada nli B Fazlı Güleç J • i · · 

t t · tı' • ge mıı 'e çtımaa rıya· 
ıe mıı r. 

Bu ıo~la~tı~a ~ayır cemiyetlerine temin edilecek yardımlar göril~ülmil§• 
tür. He~m ımız, ı~tımadan bir intibaı teebit ediyor. 
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'°Sajhk 
lahisleri 

f ekke malaa881bla~, hud!'~da, hir k&rvaaa rasgeldiler •• se~m!yen ~ahsıyetler 
Çünkü kendisi fibi tecrübeli 1azan M. AgAan sıkarak gildü: Diik do Vındsor sınemayı çok se-

D.trill -.lıır.1H mlteill ... •mt• 
Dr. j ş..ki Upr •1or idi 

Vaktnden evel 
ihtiyırl.amafa 
karı aavaı 

ve .zelcj bir kwnaodaa bu Jradm- 32 - işte yalfı bir kısmet, dedi, J • l • k • 
atlatılwzck. Ayai zawda nm çark ya; r.:ic kabc•ı • gön'inüte fiin, bia beş J6z ki- Ver• ApOD 11Dp&r8 OrU ISe 8 SIDe 
Haydar beyİll orduu da ..e- ._._ 'f)ü,_ •fm bqına ~den afltıtı deiildiramme lilih
"ı obautb tu. p...._ ywad.W -,. 1lleD ı. "8ım ile r••-•bn 1an yok. 
ere ağırdı: -:..:~ .. ·-- --L-da ı...:.. kuL- A_ ... _._ -.-..~ .. .uum ....... uar l'VIM İf ta• Jaaydat.Hlia dö-

- Bu k6pefi taka> edece- pıtladı. Sadrabam aaide l.t1aı. kilaıiiftii. Aailer yav11 J••at 
fim. Şeia•* efemi b9etle• çewr.-ifti. Fmt IMa çeffriti .etraR wdilar, ker'Mll ini \1le 
ne haber yol 1ahm, b- .,._n _ _.. __ ...1_ 11·---ı: L!- ~--L ...1... :...1...1_ ... 1 b 

..... v•w .. ...um Yn _. ~ '9 fWGUl birMlana uğrada. Ker-
pefi ni bırakm1yacatı111. Şeytan· f._niia onaw mplıııı•.,ta. van yolcatan feryat ederek, at-
bl9 madar, Şailblu Bld•, L Ali p1f8: lap:ıa delıı~ içinde safa sola 
rabıyık otlu ••d•, ne AD.hın - AlabW.W. MialerL k8Çılftyorı.rdı. Vadide korkmç 
belUı .lauiftir, -tlab yapak- Diye bepdı. Atının chgm- bir ..tır oynuyordtı. Silihsız ve 
l•ınm beli11m Ylll'mei 'Ye mD- riai Mhwırdi. Kıha emdea dit· mukavemetsiz bulunan zavallı 
llllt çekmelidir. Çab.k - anele tü ve yuvarlandı. Bua ........ yolcular ıit asilerin kılıç1an, mız-
ukerlerdeta !LI u_ 1-itd L......-.. .-a ..&-&.,... kotm .. lar..L. C- ...1-. ki ... .,. ....... ,_. - -a•• -. ~· ra an altında Y'Aınlarla leıler 
layaa, yaram llllit mara aidit• -.. )'a\tljı Jerde iale6 iefkı1 ederek topra"1ara seriliyor· 
rum.. - Artık '-ıa ba...,_.1, lardı. 

Paşanıa emri lzerine iatedifi *"i. üe..iL 
ordu deRal bazırlanm11 " veziri&· Ali paşa • ilci defa q.rpmdı 
zam he•• ~ rnı•iıti. ve acaa ıöatriıli bpadl. Ôl· 

Ali paşa ,öyle diitüa~u: •fitti. 
- Şeytınkulu dilediti gıüi Ar.- bet oa .a.Kilca P9' 

serbest kaçama, çünkü Osmanlı a .. ift.i ki ilç Tirle tıüvarilli Ş..,. 
arazisindedir, bata kuww!lerle ta.kulunu ortaya lılmı.-.. 
brşdaşmektan korbt, binaen• X:ahçJar birbiriM aıiddetle ~ 
leyh mutfab ibtiyadı hareket ~-. atlar alqlan bir vmiptta 
edecektir. Şu hale oazaratı ben sata sola fırhyor ve atızls _.. 
kendisine hududa ıeçnaedea .ciaD ajv lröpa.• .... yarda. Bi 
mutlaka yetifirim. üari Şeytaakul... ..ewıa 

Filhakika heab dojru idi. n mebbele ecı.i,.ecck WMi,.tıe 
Şeytankul• S..-11a «>tru tenha difiireftk inide laiou• etti ve 
\le wp waciileri tallıi1-a ~ lnlM:ım bu tar .hi feaatcar.ın t.
yordu. Şablc:ulu: pna iadirdi. Arbk INt- iki .da 

- Feliketi edatllk, Mt de da Jcuımad•ıız lcalmıt. ik"li et 
hududu reçip Şah '-ile iltica ölmiiftii. Fakat o ... ı. sel•• 
edebilsem.. plipti. Teke ·~ tpa

Oiye liylenirkm -~ Wr nik yapmışlardı. 
.. berle keqalqt.: Oamaak ardu.u, bu Mi ordu· 

- V..Vizam bid takip e4i- nun bekayasmı bir müddet takip 
,or... ettiktea..,. 4aada. Anak i .. 

TM' 111UTaawıbn11n arllfın= yan ?>astırırmış aemeklt. :rtat 
'-akiler ba haberden korkma,- bu uğU1ciA Vez"r izam Ali pata 
lardı. Çünkü Ali papnın ne ,.. ile Karaıöz pqa aihi iki birik 
men bir aıker oldut... ttili· ~ .:er de kwban wırileıifli. 
yorlanh. Şeytallbt. •lratt•i art· Teke m11ta111pları l>ita. ..,. 
tardı. Fakat tam Sanmakla köyü atlerile lrao toprakl.rına doin 
civarına gelmitti ki gel'tde bir bıçayorlardı. Aç ve aefil kaimll
toı b11latunm .oratte yl!Üşb· larda. Yiyecekleri yokt11. Şebi.-. 
§"nı g6rcl6. 0.manh lharilerl ı.e detil. büyücek kö)4ere J.ile 
bir t11tma giM pliyordu. Şey- utrıyamazlarJı. Buolw, Şeyt1a· 
tanlan: kulunun maktul düşmeai üzerine 

- Ali pafam9 ta kendi111 M*lannda biı Suttan, bir Vezir 
Diye beistch .,. et.bal tec!a- olmak hen iki k ti aeçmiılerdi. 

bir aldı, cep\e brdu. Asi ıe.. la intihap Teke ve tspartada 
lim olmamaja bftr 9enaİflİ. ı.,am bldrrdıktan sonra kabul 
Hem buradan • 'lmrtulacapu etti:deri bir antdü. Mitek m 
ümit ecl,.orcl& Ş.ıtasnla d9 onlann .ıaknıydı. 

- Kaalkaya llıjır1 dtt Yelda ~le ~lcaluk edi· 
tulaa adam, bu açık r•de Mı ,., .... len ltaııyor, kervan 
halde bir c:leftte 11taatdr .. t>i- .,.,.latdi. 1nm IN&nlOba yak· 
~- ......... iti, brttlanna htyak 

O•anb or4aıa pWI. ...._ Wr IDwraa '*1- Bu bnanm 
iki tanıl, .. b•ıı e ltir ..... ••111 ün ..,_ aweye "rittili 
ele ~ Şa,4_. I• belli daliNL lta*ti nn11ete men
ile Ali paşa karfıdan bi~ ......... da 1&e4;hehtii. 
rini ~ve ln~llnea •a- Alill• ,..ı •ltlım hududa 

tarak biribirlerine haykmyortlırde.- ,.. Wr -*•• bir tepeden hu 
Ali pata-. ........ 'Pıe ID&Wu li tltGne& "9mr.liat~nı 

airdi. Bir dl:ı • ..f-1 ._, 
silere J•P•C ., •• ,......... 
••itli Ali ..... 911na bir,... 
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- Sonu var -

Napol.yon için 
V•touada mern1er. 

den bit lavha dikiliyor 
V..-ıova. 10 (Radyo) - Na

p~lyonun, Vistol nebriai geçerek 
Varşovaya geldiği günün125inci 
yıldönümü müoasebethe hı l'in 
Ot.ıl Da Aakilterde ~ Nepet
yonun yalt ki odada met"merden 
bir levha lconmu,tur. Bu müna
sebetle yapılaa merasimde,Fran
ıız sefiri, Mareşal R"ç M g1 ve 
etaba bir çok rical hazır bulun· 
mUştar. 

Vikont İzi 
Dan B. Çeınberlayn 

ile konUflU 
Londra, 10 (Radyo)- Japon--. _ _..._ 

:v ri ve Japonyan111 sapık bari· 
~ye oazın Vikoat izi, bupa 
laıtltere b.,Nkenı 8. ç .. mber
laynt aiyaı-.. etmit ve y•ua IMt 
bMr 1 ;rÜfmÜftiİI'. 

Nevyorkta 
Elli k .fi sofuktan 

tlonclu 
Ne.yor1c, 10 {R1dyo) - So

taldar ansmn şiddetlenmiıtir. 
Bu gün dli lciti so} lctatı don-
muf'Ur. 

Blr6det, gitt1°kç~ artmaktadır. 

(Es) dülıütıii 
kim istihlaf eJ.cJJ 

Ameterdam, 1 O ( Radro ) -
AlmanJ8 n,,dc •etialıdı Kron 
Pcraic, bu giin [dün] plolma 
vas l olmuıt..ır. 

Haber Mrild li•e pe, bura-
4a Kayısia riyalel:indo ailevi 
bU media top'.aaacak ve tayyare 
kaza• netices Dele ölen (Es) dö· 
küaiia ,..-ine kimin pçirileceti 
koaUfQlacakbr. 

ı-a. .. ...,. r ...... 
güçllk içinde kal4ıtanı yükselı
teft IDJIDft ft atbtı ııt'a Do
riks gördiiııı 

Tanau ..w.ı.11 olla iki 
Vikine Doıiksi röriiaoe c1aba 
ziyade laiddetleadiler, •Doru 
öldinmek llıaml. decliler. 

3 - 00l'ikı ow ifia T•· 

Hitler de ainemaya tafına. Noroe. -ı-

Her bayat g,i insanlann da 
ölümle kar1t1-ıa11 tabii tlir 
taidisedir. Fabıbanun1a bera• 
ber. öliMae deli U,allı, yaşa• 
mağa hazırlanm~ ölümün ,pen
çesine vaktinden evel diitaa .. 
tııete çalışmak e. mühim bir 
gaye olma1ıdır. 

Kralı hergün bir füim seyreder 
Dünya politika11na idare edeo· 

ler, krallar., diktatörler., prusler., 
reisicumhurlar, generaller boş 
vakt tleriain miihim bir bımuu 
sinema seyretmekle geçirirler. 
Onların da ea büyik zevkleri 
budur. Hemen hemen bepai de 
aiaemamn müdavimidirler. 

Bunlar uaaıoda eıa fazla aiae
ma ipka, sabık lnriltere krala 
Dük Dö Vind.ordur. Balayını ıe
çirditi ptoauaan bir aaloDllDd 
bile sinemaya taUia etmit. ora· 
da en rüzel filimleri seyreyle
miştir. (Son mücadele), (Cesur 
yüzbqı) eo fazla bepnditi filim
lerde11dir. 

Dük dö Vindaor, bilbaua 
Greta Garboyu takdir eder ve 
pek fazla sever. Rober Taylör, 
Beti Vevli, Frederik Bartelmes 
de beğendij'i artiatler aruua
dad.,.. 

Fakat kardeşi Kent Dllriifth 
lezzetle aeyretüj'i mimler, Para· 
•mt iurnall..-iade rMtlanaa D• 
dö Vindsor ve eşinin fiiimleridir. 
Kent DCilcii, kardefinin la..r 
hayabaa ait Kanda çevrdeil bir 
fılimi devolope ettirmiş ve bu 
salonda büyük bir dram seyre
diyonmlt ~i menkta ve ze.kle 
takip eyl.!mlttir. Bu Mimler, 
Lo.hdıa Dlküa ~nna da 
ınr.ııu::11 tnaı a"' ~tiii);!l'"• 

Küçük prensesler, her filimi 
gönnep mnun detildiriet-. On
lano filimleri 1&11sördea ~
Preueı Eıtzabet ve Marprit 
Ruz mıkiye bayılırlar. 

Hitler, aryen olmayan filim· 
lere karş1 büyük bir mlca<We 
açnıış o:makla beraber, Genet'al 
G&rintle yabaDCt filimleri pek 
kaçırmaz. En ziyade sevdiği 
••atkiriar Mab biıaderlerctir. 

ili.ya havadisleri arasıllda 
ak ılk 'fÖrdijimk Staliit, Rua
yaya her filmin girmesine mü· 
nade etmez. Bonanla betaber 
Şarlo ve oaun f.lmleri, • çok 
sevdıti filmlerdir. 

Japon imparatoru biç sinema 
sevmez. Bır defa sinemaya rel· 
miş ve filmin yaraaıada salonu 
ter ketmiştir. 

Musaolini sinemaya ve sine· 
maal.p bİİJük alika ..-.,.. 
m~tedir. ltalyan ıinemacılağmın 
teralddm •ı D çalaı .. lttadtr. 

Franuda hiç bir film sansöre 
tlbi detildir. Cumhurreisi, eline 

ıandan mühim bir dişmaıKL. 
Eğer ona 6tdür6rlene bGktldl· 
dardan Miyik müüf.t elabile
celderdi. 

Donb bunt1 bitiyordu. O da 
iki Vikinge saldırdı ve az sonra 

iki Vıkina cauaz olaıK yere 
1etild.Jer. 

Biitiin dünya, vatinden evci 
ihtiyarlamamak ~terini bul
mata çalışmış, uğraşıııfbr. Hili 
da bu yol üzeri•d: bir çok 
emekler ıarfetmektear. !asan 
lıayatmın, yaşayışı•an düzenli 
gitmesi i,in didinib duuluyor. 
Hayab kemiren, y•pratm lıer 
türlii zehirlerden kurtulauıp aa• 
v.,ılıyor ve buzün oldıa!Gça bi
yu"K muvaifakıyetJer kaza~lıyor. 

ı.... dojdtlj'a 8al6bdm 
itibaren hayat yolu izeria- te
adüf eltili korlcanç n \ehli· 
bli clerilt uç....... ditee
mek iç.in ltüt&a çetinlitdet&, ea
gellere karşı kuvvetli mlhlar 
tullumağt 'ft ba 'utunfa ea 

Diilt Dö lllnd.or 08 re/iltiuı ı,ayük tavaşı yaparak dalaşmalı 
fnet geçtrittee ummni sinema· bihnelidh'. Hayat tabii esaslara 
lara gider. En yeni filmleri _. göre mahduttur .. Lilcio bu hudut 
yinlen büyüle ze~ duyar. Hari- dahilinde daima dinç ve sür-
. N l"LıL ...._ ~-k bGz o1arak Jlefe içinde saX-lam 

cıye aarı ~1110. um ~u • 
Şirley Temple bayılır. yapmak ta kabi1d r. 

-Arkası Wll"
Heryo Şarlonuu meftunudur. 11~~~--------ıllı . 

Prensler, Greta Garboya hür- NölMıtçi eczahaneler 
met ederler. Belçika krala, Vil· 

_n ..... -.. .. ~ 

kralı (Deedin Çılgınlıkları) fili· 
minden çok hoşlanır, laveç icralı 
her balta eittemaya gider. NOI" 
veç krala •e lıı« gün bir filim 

seyretmektedir. RekOI' ondadır. 
Fişler, kutbun öldürücü gecde· 
rini ıinemalarda reçirirler· 

Gand ıye ~I nce; o bir Ame· 
rikala sinemacanm sualine. bir 
hayli diifündükten sonra şu ce· 
vabt ver• ş ir: 

- Siz bir Kav Boy mu. yolcu 
bir Gangs\eT misınız? 

Romanya - Aımanya 
ticaret ve klering 

muahedesi 
Biilcret. l O (Ra<lyo) - Ro

mu ya ile Almanya arasmda 

yeni bir ticaret ve klering mu· 
kavelesi imzalanmıştır. Bu an· 
Jaşmaya pe Ataıanya, Roman· 
yadan petrol, iç yatı, ıarap ve· 
saire alacak, Roaaaaya da de
mir, lokomotif ve vagon müba
yaa edecekt r. 

-. 
4 - Fakat Dorib, •Düşma· 

nnn bu kadar değildir. Daha 
bir •wü var!.. dedi. 

B'aşaura{t!-sı hhat, Karantina• 
da Eşref, Kemerde Kamer, Et
r~fpaşada EŞYef paşa eczaneleri 
mb~idirler. 

Tayfa 
Bar•elona gilme/ı 

istemiyor .• 
Cebe'ü tarık, 10 (Radyo) -

Cenubi Amerikadao aımlıım. 
yetçi ispanya içi11 et götürea 
Levki S ar adlı vnpurun mir• 
tebatı, Barsel-Ona gituıektea İmf 
tina ettiklenaden vapur, burada 
beldeuıel<t~dir. 

lngiltere Kralı 
NMI. pceainde sdyle 

verecek 
Londra, 10 (Radyo) - fnp. 

tere Ktalı Altına JOl'i, Noel 
gecesinde Sandrıgam aar•yaa• 
balkonundaa laı•ıtz llliUetiae 
hitabeıa bır söylev .ftrec ktir. 
Bu söyle'4 radyoda bor tara&aa 
dioleaeced:ir. 

tcr.1, Noel teörikibm SatlrP 
gam sarayında kabul edecektir. 

J ponya. Siyam 
Tokyo 10 (Radyo)-Japonya 

ile Siya'1 ara11nda yeni bir ti• 
caret maahedesi irnzalanmıfbr. 

TAKViM 
Rumi· ım 1 Arati • 13S6 
T .... t-.i 28 Şeni 1 
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Tarzaa - Merak -... ~ 
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yaı d··şiia • 
l; e yı k 

Bu' aefer Atos- a ıl ç•hre· 
8İndct ı vl ~~1l \t \ bti· 
sim belirir ve j) toı ıse, ye· 
minler 11Wt9t> """'#it ~e\e· 
rek Aramis1&1 Jr köy papazın· 
dan batka bir§ey olam yacağını 
ıiylerdı. 

Oattanyanı bizmetç·si Piante 
bu .,.... akılla 1etvetiai 
topla• •t ; tn~ öttaz at bi· 
rıktlttn ı v bıt ay ........ , 
efeed"1tt1e minnettar bir hatde 
ve bir ilploı kUfu gıbı neıeJle 
eW.e fitaıtfti. 

ıau,ı aekalt ultiale 
iiztrile .t~et rilqin elMeft 
ba ... )'ılM, ,ani, 13 iıeG ·n 
veMİf ba •tiat- klrk piitol 
bitelf' JM•\ bit•ete ,aı ~ 
tu .. •l'llatda Plınte h0tn~ 
ıutlttt ,a.tenraete b.tlt•rt " °* ... hali Atoaun canıftl 
....,_ Portoa tarafınd•n miina-
ıeMaıiı ıötllMüt ve Ara•i• 
plüıç gelmişti. 

Atoı, DeMn,... dltfi 
muım tavsiye ediyor, fWtea 
ew.11 aü• \tir aopa 1n•eihft 
i.W,• \re ~ ite, bir ._. 
dı lai•ttçi ......... kdlak 
yermemesi reyi nde bulunuyorA 

Dan11ayan ""-' c.evap ~ 
- Bunları ..,._. ada 

içitl flllk Wlychr; sif.t "
Grt.a ile dilill ... Y8fadliıllll 
ve lllaftlı .tllelmm .-t• til•• ... cta• lwtı &. -
lef i . 

M, flfat. ft , •• 
puı~r, •. _ "T00

• -·---·T·--- -
kele&• bJ1t yaar1 A11ah fibi 
lıAhhird1. 

Ve ıiz, Aramiı, daima din 
ki\dtan o"•maW. meıgul 1..
landutunuz tçin l.lzmetçieiz 8.· 
zene ele mülayemet. diJadarlılc 
ve derin lıirmet telkin etmiş 
bela.,oııunuz; labt Wll IMç
'8- ._.... ve me•baa almıyaa 
t,.._ Nıbayet ne ıilihtGr ve 

'-l.lallUA ne de aubafd bulu111D1yata 
Plaaşey 1e• i, korluı, ya-

but hurmetten bangısini teıkin 

tl~illriM?ı . 
Üç erkadat cevap verdiler: 
..._ " ~ yeti tiir, pkı 

ai e meselesı gibı; b zmetçilerle 
utraımak kınt•t•a traıman1n 
aynid•r, aytılmam•k isterseniz, 
ilk fiinüllde hakim olmalidıt. 
Dii ünmü &&atat.. 

Dtt ta~ .e Plan-
ıeye mi uip t ..aritte cı.yık 
•ttlttf* lt•t•r vet4t ... bu ita· 
tatt da ~ ıti de • d tu rıbi 
•ctı ~cd••• aati hat-
hilkl ıurel 

_ ....... , kendi 

• ifri Mt.k-
laMlıM dl •ertMti; buaa etııare-
llftRm .. _..da illw .tti: 

-- ltt kb•l '*' ta itin 1tartın· 
bit ~ltrnaz; t1i fi Jet ltift Wf. 
Yetli bir Üdtıt beth}Ot9tn. 

B nun ıçiR benim yanılida 
ita 1tsan para lttiaoa\tiln a w 
ben iyi bir efendi olduğum çin 
Min 6-4ıtiı ltM ~rek 
\ılyl• lıılr ırsab kaybetmeni is
te-1.. . 
Di"8~11l lhl ..... bııte

keti miitafotlM' aramada- Nd· 
t»it111• k•fl Wtaaet oyaatllr 

•lfb· P1a11ta• ayai tıi .. -
tüfl içtta ll'blt J*nek llİdatl 
•tzma almıyordu. 

Dan delikaatnnb latiy.e. 
itir .,._.... ytıp,..•ı ...tfit 
ıa.,. ._,_ vctıt ola 
bartanyaa, kendi ..._9li• 
den telin~ lttttdiıince çe>k yt1't 

• - .. ---ı; • • 

duta ...... erb iliftlıı 
larlM ltola,,- _.,ftl. 

ktttft Mat Mkilde " ~zfti 
tla altıda kalkarak emir .... 
" itWin .g~fni jblMak ave 
Mı 4ö Tre.Mia lton .... a pn. 
~orlehlt. 

IMNn,.a ltetıil aillhfııw el• 
tnao11tllhi beralW,. ha;r.t ••a.. 
tek bir ıeba• Mlllılter YMife1i 
... terduı ııöht• biati _.... 
d., •flf'tfft y ....... .,..altnadıfl 

~in daima nöb~e kalıyor<lu. 
Attı\t sılMtşotl•t lro~ !l 

tenırranf ve herkesqe ,,, bir ar
kadaş olarak bitimn.şti; kendi
iini ılk gl~ twWıt ft ona 
k:arşı hak 'kt .bft. dlutıtb~ has 1 
etmiş 91ıkuıeh M. de Trtvit de 
her fırsatttl bnu kr•la t.vsiye 
edi_rordu. 

Dığer taraFtan iiç ;ılahşorlı1f •a genç ar\caC!aş1arın• ço\t sa· 
tıimi rabıta gö!lteriyor~ardı. 

Bu d&t arlcad~ı biri~irıfrı~ 
t>ath)tn dosthi\: -n dlieffo, ~ş, 
tabut keyif ~n btrib tletf;\\ ~ " 
ae it takut dift ktH fit ... 
i\ıltflclt onllt18 l.Wibh-llf ,-e
finde. İÜ re ~bi kotmalanaı 
l,adi r.ım..1 " b. •>"'ıha~ ~ 
kadaflar -.et zaman Liikstm· 
~urgdan Sent • Sü piı mevkiine 
tabut Viyö Kolombiyeden Lük· 
temburga 1caciar hep biribirle· 
tini aramağa koyu1muştu. 

bu esnada M. tlo 1tevilin va· 
itler d~ neticelenmelc titere \,~ 
ludrıyt>tdo. 

Bir yn '18bllh tcn1, M. lb 
$m.tye cM ~. Dar~' 
ltendf ftt~Aft&h afdltl ~be 
•latak klaydeUHalnl ımr9blif'i. 
tu ~ata Msr9t '*- Dattan
yana bu elbise giydirilmiş oblp 
inak on aene bu vazifede ça· 
llıbktu .onra ıillllt« olaJ.i· 
lıecekti. 

Fakat M. dö 'trevil, ona iki 

tene -
lan sonra ktata kartı iyi bir .. 
latınl 

teri deletin ltdakalabi· 
lecetlai .adetmiıti. bu vait üze
tine D.ntnyM tekilip gitmiı 
te etteti p -ıafeaine bıı· 
lamıtb. 

Şiladi iti Daıtaaran ft6bette 
Aten Atoa, lottoı ve Atimiı 
bna tlta ile t fakate b1tlamıt
iardı. Bnua 10 n Dartinyanm ........ 

Borsa 
OzDm sa\ıştarı 

t;. Alıeı K. S. K. S. 
377 r. ~olıri t~ '' 16 ~ 

90 M. J. Taran. 13 75 16 
\31 O. K-.1D41 13 ıs i 1• ltıMsk ~ 10 ts l~ ~ 

61 Paterson 12 50 17 S 
31 A. R. Üzüm. 14 50 14 S 
20 K. Taner 17 25 17 t 
12 H. Alberti 13 50 13 
10 Ş. Rıza H. 16 16 
4 vw 4 14 
916 Ve\6n 

tl3538,5 Eski satış 
64454,5 Umum yekGb 

Plyeaa n.hl'I 
Dün ü iitiM MtttMtarl9t• fi· 

etlet fi,.e idu 
No. 1 11 

.. 
.. 

8 ti IS 
9 11' 

• ıo ıs as 
• ıı 18 
• ti 2J 

• 

~-~-~~~~~~~-----~--~~~~-------

Yeni bir miinaka~ 

Şehir plAnı ne 
vakit deQ ştlrlldi? 

BBJtl • bu d • ;n· nln nl 
vukubulduğ11 iddiasındadırlar 
1 ... bll Çlllln • fite-

tesınin, \'Zmirin şehir pllnmın 
değiSt1111lftf1 W tetmft tmın 
Mkıaa.e. MtMI M 
zararlarının görülmrlcle ol411uta 
~btl.ı i ·ya ; 1 •• 
bal ve g•ekae lzmirde tiirlii 
t@fa;Mf'e ,ol llÇMttbr. 
~ tıtda da, etki be-
rt ••inin bir 

.,te-'t\1t. a. ....... ,. .... 
.... , ...... ·-........ ri 

Jtfl enn yeler tarafından değiş· 
tirildiğini anlatıyor. Bu sah k 
belediye reisleri B. Aziz, 

il Hulh1; Stzai ta-
manianna teılliik eden bir hi· 

. tir ~ye ki, eğer doğru 
ise baki._ elı• tK1"9hmmağa 
leza •.• 

lzmır 1ıaı\ı pek b'i hatırlar kı, 
hu plin, llel'e~iy~ reW 1. Aziz 
tamamnda ~~ 11. Rene 
b'mCllD Danje ve ·şimdi lstaa

t ISNIU11ı 1a~n- Ptost 
tarafınd• yap1tBf w: l:telediye 
lçia ehhlkça tıilfet ft fNtıkip 
lığa badi olm•ıt•I\ 

Cebe h:mit lıalta lsi\irler ki, 
hu vtla dar •iç bir bel6dip 
feisi tarafında• bu planın de
liıtirilmeıioe teşebbus olunma
lnışhr. Hattı l>ir ıiralık Suriyeye 
teçer\en lt•raya ttğrıyan mü
laendis 1. Rene Öatıje, plAnla
tının lalbitün i tetlci k t!derck. 
tördGp neticeden v6 planın 
doiru btbı nelen dolayı bele
difeyl tıaruetle tc!brık elmiı 
te pzeteler., beyanatt• hulun
lntfl•r. 
Anca~ bu vakte bdar harfi lıar
lıne tatbilt oluodugw söylenen 

nı bu plln, ahiren 1'ültürpark ilt
d~ iİe e... malcsattan u~· 

Saf: itele fft 1'rt laştınl11111 ve deiiştirilmiştir. Ve 
Bu değiıildik etrafında, yalmz 1>linıa lıeclel ve mer1'ezi sıkleti 

Çetiabilflfe İıatlnbu\ gaze1:ellnin neır1yatina tebdil edilmiıtir. 
lhtıe_..i l•ilin- en tllltuf iatinaden bir aıühendiaimiz1n Acaba bu bütm bilinen ve 

bir •••liM rCilWtlikt..... •ili tödilerctll; 1'1111 iiQ-ı~ töriiiea 11WU•r ~ .. ada 11-
tıeı.Me ._..... ilkl INlla- •erce4iyötüZ: fnir htlllA•ın llilme4il ~ bazı u.v. aabilıeçeli•izi doktona•m ..... ... ... ~, 
•afık baluyor. Saç dökülmesi ile /zmir plinı lıiauesi: ler mi var1. 
anadan, l>abadan gelen \,q ç1p- (Akfam.) gazetesinin geten- 'EJer böyle ise, belediyemi· 
Hııım ı •1• a ~71.:ıdu·.. flc..-cLıtı lerde l!Mr &uabMt'lıda, la.ir pa. iilt bu kadu muraf edip yap· 

ile ~ ..._ .....,_ ~ M ......... ........ plam ~etift ren fen be
tllkam vardır. ~re pldlftais fi- benlmuı olduğwaa dair tetleri ... uı tutulmamalı mıdır? 
tal:it lltaplar'HUi llazıt tStıeaktır. hir mektub, 90Dra da operatör Bunlar bir he•p vermek mec-

Maniıada Ali Altınele B. Cemil Topuzotluauo fpu ma• lauriyetinde değil midirler?. De-
Mütaleatınızı doğru buluyoruz, liimata iıtinid ederelc l..nb.l &ille. o halde b'I hakikatten 

tayyare cemııetine müraeaat da hakk nda yazılmış '9ir makalesi izale yalara lfilulb ne?. 
*1ilmkttndtir. ~utc için d~şi çık- te üçüacii olmak üzere 7 t<i- Ô zamanki len \ıeyetlerind6 
mada bb şeylentı verilmemne •unuevel tarihli niialaada •bi~- kimler oldulunu h'thrlıyamıyo
•ekidlin mtisaade.1 yoldur. btler. namı albnda bazı lı1'- tum. raht l:endilertnden rica 
A.~dınJa Bn., JL f nacs tal., bize l>w plan lıldiaeıi, tdiyorum, lütfen meseleyi izah 

-. · :tanı lzmır planımn eı1d bele- twıter \ft! 1>tz d~ dbğtüyu t& 
~e:.:::.•:l.::= ~it~w=•!~!ni~ .~~~~~~ .. '!.e-:ı= '8~, .. .., ,,!.,,tlıJultı 

1 
kıodaki fikrini& çok Je!'İlldeclir. Katil Vlkma dUn de &unu &waunlardan ziylde milli 

ierbiye ve duygular emretmeli- 1 t·ıcvab edı.ldl ·-!!iıııimıı~•· ....... ] ..,.~-..... -....ııı~----------.... -nllıill!'~ .... -.!1111!~~- •ir. •Ad. Arapca olmıyan Tirk 
N.. 1 Y aaaa: töitt!rntH: Jjek mthııkiln d~I- · • - , • • 

hatıraların 
h-~aa Pa•a yalnız bacına Se 1 dit ... •ötaıuıta yettnde b'Olnyo- Vikma yalnız ol1Dad·JC.ı ı a3yloyor, 
vtilll y 'J' tat. Y•v.t yn•t olıtal: ~~ il!; 

bir gü ltaldıktaıı soııra Maııastıt al-- •9 1MHtin11" oı•ufdthi -.öat· ılojet Mılyoo adında bl daha aranıyor 
t. "ddt m.- 9aıytb baywtttmz. D-..J. 10 m..ı..ı-\ •.• •.· _._ V-ı!ı_ -L _....,... ...4.1..a...-....ı:ı..L. Yatuın M•ttdtlj'!tt dfye bağ· ntilat ve T-.klısinM talD fıai· cı ve dürüat bir akerdi. .-... .._ \l"'urwı - • -- .._.., pa .,-,,-~ .... ._ 

'lmqb. A ....,..tan tiyete ~çt;ği llir mada bu T"OMra Onu herkes Müıir olarak gör· Araba lıazaaı tatMl•beri Mr +>k tth ı 1etis hıla1ed•ell utullllik istedifiai 
l..P..torlutun nimi resmi iP- AriHwMllhMn "9 iti ltanftil••• müı ft tb*" i41. .Ş.~ Ba1ındırda babtena Velini• ,.,_. ........ tlelltı tö .... if.w bilillare tekrar i .. 

dtln (Hı~ tra,., Ptettı) lan pek h• •11tn b&r lf elfbe. ölümünd• aeBra. hl•• Hw;. bedeli Öedoajaçh HGaeyin, id.· Pmriı ı.W.. tanfıa~ın yaka• tianp .. lllllıell izere .. piaba-
-nıl ŞfMM pa~ lıldi!Mti tlıtından Eyib S-&ari lıııey döl- din aklına Tmar Osmaa paşa teslnde Lu1unan aebıe yükli lan.ak t...tılf bl_.. Ole• Yikı- •• ıitifülmiiflir. 
~~ttle yn&tı bit ma\a- tucll ..t,e iM D.ralter M ÇM- telmişt • Şemu gibi ıaddar detil trihayı, mektebli melôz Pflnda m. ~ .... W ......... .. Vı llWtlra h~aMı 

'l'drkiy~de artıltftl trtı'tlyetl tilia i•eriM hwekd M•itti. idi. Sert ıdi, ciddi idi. Hamid \'qara prpbr•t ve bitjmcfan Yata .ıu..,_, deki hücresine gider gitmea 
Rin eclıtmlt fllltile bA- On •k•şbı• f ve da RiaarM lçlft bu lcadan lcifı idi. kuvayi taralanmaıına sebebiyet verfli· Paris zabıtası; katilin yaı.ı. ~ v. ~ıt dyumtıit'Ur. 

labiltt demişti. lcardeşlerib"11 de tieliletiJ. OH ted.biye lcun1andanlafı için hi~ıl· inden tbtuJmu ar. olm•lhta bBMtiti .... mtriM Piri.. tÔ (ltalfyo) - klılif 
Enver KOMpruM ....... _ ..... _eti• Ucu ederek httha Ve tertkti hı .. Lı.. ktftab ıdt ... _._. .... b ~ıf ve tabki&b• .. ... ,... Oj•.A , ......... ,., ft;. ıılİ!ı.'"-m ..... ~L 1a .. _ ıua.... llıtV 'I" "I tJIT 

1 
.;,avrut. uı .. -hll Mtlhw ·-- dl... .ı...-L&ı.dir. .... auMY11tm.un111 \;Uru 9crlKl l'tv-~mi•ti. 0n...1- --.,.,...aı Q.. t:emi)rettbe iltihak ettirm:şt' irade iht lflftan Mü~ t 'it.tat O. ,.. · w-.;.- 1: il 

•• , .., ~ -.... -1 mthtri ha~ Ôi81111iiye ite Katilı ~Giet Milyon) aduatle ı yon yon zabıtası tar .. ~ ı.s e..- ke1tıiteo lerille hitan Hwi• "" '89 " ..... hı!n paşaya giydirilmiştiı A)'fri telif ~abttl edMk Mllerdett ... bir arkadaşı daha ~ .. _ndan bu gece metresile bir· .. ...J:.al•"'• :.tıı:L\ol..ı ... ~... tııtdan ve ne 1N ..W btirt yet t:ı-·riCll a.11 l6't ..... an ~- d ..ıL: .:..1& •--• _,_.._: ld R.x.:;,-...1- lıtb! -ıA-11.1..-._. t 
•"' 

1

> m•• ... _.. ·- ..... uı VBIU•u tna •tındalt bu gw~ ....... ~il Ameri5ml ... uisti ö ürdua...... ~ıau .... 91.l • 

~otdcs. Ohtf ttd f taf,u. \re l•ttilirt.. M.tptlbdli it- P• 1 rdill ina bftama t*» besliJe IM-lı .lerhal bu emeller- bunun da beraber bulundtat-• İtojer Mityon, melttıani df 
kalat-.. E)üb Stbri ~, te1Mtdi11'nden h! P'tMI•,., cı'Mta töalek eld.ıt- Wliyarda. dm vizgeçerd Vlzıfei ulteri- he_yaft eylemiıtir. türümlerin& il.el etmekteydi. 

d a 11ralarcla • liNI' hdıır 1>lıun aatıtıı1• bdMr ~bal ~tllıtk Mlilir o- ila'8 1aln11 ... telerine merbut kil•aı.tı, li.- Z.loıta; {l\ojer Mil,oe) an otur- Vikmia Almanyacı... geldi 
bir uvvetlıt 4lta •l1Qt\ Eyüb isliJötdu. ~~I ):>l'fadl" 81tlm6 tıa Seliaild telmlı IMr ti8 tneden buluodata Ye serıüz'ttt· dutu maba1lede La ~-n arlf~r tinde, Rei• Mi&,oo11n lıimaye-
~ ....... adıı ı f ı·=-... , d~ıttt!lc bahsin wt&tde döbın lca& .. ıldan ...,. ManuttN 11·t· •ere atıl .. tana da bu a .... lar yapmlf •aLt oıer Mı .. .._,,. - ~ ru 1 a.. y ramaz uaa ' ,, u 'ine girmiftir 
'-l. "" illılhY ,.U ....... bir mWlflakıyMi tt.aııdla bylıet. IDİflİ. Sultan Hamid <>iman p.- lııltl!btlerdl!tl teılaııll!'ı edu.i: pn) wı. refaltaıinde pnç ~ir ~ ı..ı .. ;...ta ~ c ,.. 
-~•tb- Y • ..,.. bir kemite me-91 dtMekti. Ftlclt ö ğe~e ••nın Manastıra muvaaalat1Rı tnfflUlttt~ 91ba~ iltlct e~ bdın olctulta aaide geceleyın, ~ • 
t~ ~'1Jtith. ••-• (*~si aebıt etmete karar vet~iŞti. müteakıp bilOmum zabitana hi· meleli zikfecltl~e teli. Ba he- \'illbındu ltiçtıianı teshit eyle- ~C!ltkrı• 1 lllBÜÜ, ~r Mil-
(lpi~ yani Yanya ,., haNbMIA Elden pes demek için daha bir taben selAm ıahaoelerile kanşık taMiiftt& ~ iii'5tktt~e! ti• bıijt r. ~ondur. 
·Y8'i Toalcalatllt' iıllliillııi temin az ~ıfft'lak, ;ayr~t •al'fdtttrek bir de beyannamei bümaylHl itlfta tibn~. !f!liı\ikte Katil Vllcman; iılicvabı sna- ~-. (Mtı T~n) nllmına 
ebWlti. Bilahare latkuıı •dala lizımdı. göndermişti. İieyannamede: topçu fırkti• lcumddt6ı '* k ıdi~a,.. V6raaydaki otetierdt!n bi- .,uılmıı çekleri, (Rojer Milyon) 
inlcdip etlen bu eai1t>t i•lirete O tarihlet'd6 RumeıH bir ta• Avrupalıların memleketimize Şükrü P• tAaaa ~llnik ile nade bir ı~ce ıelırlerin verdi;i bn oturdutu viflanın mutbahın· 
reterek taraftarlarn CJotaltmak kıta allc~tt ~ınt•kalita atynlıı gaz diledikleri bir sırada vazifei Köprülü ve Oıküpte okumap ı bir l>ilocta Mis Kaveni tanıdı· da htldllltuf. 
iQia (Çetçia) ismine biriain 11., m)fb. Ollkttp ıtııntlbt. dlü~ meı1ekiyelerile meş§'ul olmalan tnemut edifmişti. Manuerda da tını ve oradan alıp vil~ıına Katiller, bu çekleri bankalara 
ID9MI• altmda nr de ftt. lilitıdt de M(qir Tatar OsM-att icabedetken tu ye bu gibi şuriı tnüşir Osman olcuyacalı:ta. götGtd~k\en aonra o ıece Loi- riturup paralara almaktan 1'ork-
.. .,.lfb. p•ı• v&tdı. Ottnatı Pli' ,.,.. ve ilıtılAI• meydan \'erıci bir ta· - .!ona '"" - d"iunu aöylemiitir. mutlarclı. 



ANADOLU J 1 Klounue•el 

Hakikat içinden çıkan bir roman, ANA
DOLU sütunlarında neşredilmektedir Uzal~ Sark ., har-hi 

Nankinde kan· dökiilü,or Meri Rid yaşamış bir kadın 
ve korsandır Çinliler, Japon irtibabnı kestiklerini, :aponlar 

ise ilerlediklerini iddia ediyorlar •• 
O, tam idam eclileceği zaman amirale bağırclıı 
~ "Siz beni idam edemezsiniz"" - .•. 
Amiral sordu: 

Niçin? 
Çünkü gebeyim! 

••••• 
O meyhaneci oeya 
Londralı ihtiyar ka
dın, acaba Meri 

mi idi? 
Bundan dört, beı ay evel 

Ulusal Birlik gazetesine nakil ve 
tercüme ettiğim Kadın KorND
lc bupnlerde Yeni As1rda 
tel:rir ...,edilmektedir. Ayni 
resiml Ulusal Birliğin sabife
le~inde çıkmıı idi. Bugün Ana· 
do1ada diğer .. hifelerde nep-e
diİmekte olan •Kadın Korsanlar. 
ise, Ulusal Birlijin ve Yeni 
Airın Qeffettiti maceranın en 
ıüzel romanlaıbnlmıı teklidir. 

Romanlqt1nlm11 diyorm, çün
kü Mari RW adlı kadın konan 
bir hayal mab1UHi detlldir; yır
pmış ve maceralarile töhret 
bulmuıtur. 

• •• Diref intle gedl aı l111ıı 
ldıi sallanan 6il' ,_.ı 

1720 de Büyük Britanyanın 
tenkil için korsanlar iizerine 
b+telli barti gemılerı gonder· 
diği sırada garbi Hind deniz· 
lerinde her zaman teudüf olu· 
nan korkunç ıahneler idi. 

Kral donanması, konanlar 
,hakkanda çok büyük bir ıidelet 
göptermekte, ıilibla ve müca· 
dele halinde tutulan her konan 
veya konan ıemisi menıubu 
o anda asılmakta idi. 

Bu yedi mulup, ıon tutulan 
bir korsan ıemiıinin haydudlan 
idiler. Usulen bir iki sorgudan 
geçen baydud böylece direkler
den birisinde sallanmağa gön
deriliyordu. Tedip filo• kuman
danı olan Amiral Bernet gemi· 
lerinin direklerini asılmq hay· 
dudlarla ıüılemeti usul ittihaz 
etmiıti ve bundan da cidden 
büyük faydalar elde ediliyordu. 

Yedi mulubun tamlimea caa 
verdikleri sırada, harb lef ae
ıinin dip ambar'aranda wr ıüril 
hoydad daha uılmak için ııra 
beklıyordu. Bunların hepsi de 
birer, birer ulacaldarına emin 
idiler. 

Cellidlık vaz"fesini gören lr· 
landalı bir gemici, O'leari bir 
korsanı daha aıılmak üzere dire
ı:n albna, divanıharb heyeti 
önüne getirdi. 

Bu haydud çok ıenç, tüysüz, 
ve .. Çok güzel bir delikanlı idi. 
Yüzü, güzel bir kadın yüzünden 
daha güzel ve cu.ib, gözleri 
açılt1 -ve gölgeli mavi idi. Bu 
geilf. ~aydııdu bet süngülü mu
hafllZa albnda tutu10rdu. 

Bu bıydudan yüzünde zerre 
kadar korku eseri yoktu. Ve 
idam emri verildiği anda: 

- Beni idam edemezaioizl. 
Dedi. 

Amiral Bernuet: 
- Niçin?. Af veya tecil yok· 

tur, cJ.Ye sordu. 
- Evet. Fakat lngiltere kral· 

1 tında gebe bır icadın asılmaz! 
- Ne?.. Gebe bir kidm mı 

dedin? Burada ıebe kadın ne Ba ihtimalleria hepsi de 'Var 
ıezer? idi. Fakat bundan bqb ihti· 

- Bizzat ben bir bdan, laem mali• de çolctur. Çünkü bundu 
de gebe bir kadın olarak önü· beş 1ene IODra Breda da bir 
aüzde bulunuyorum. meyhane Ye han idan eden bir 

Merhamet ve af olmıyan bu kadın, kocasını döver, kafa tu-
ıemide cellid pri .roAkilmeie tan wh&Gfrı Jt.-oa_daun dl}I'! 

111«mrt nıat, Am raı "'tia Radtn aaıntn ı detfRıc!nflfe la11'1f 
olduğunu iddia eden haydudu her sırrına bılirdi. 
muayeneye ıevketmete mecbur Bu kadm, amiral Bernetin 
kaldı. yatla ipinden kaçan Meri Rid 

Evet, bu genç ve güzel hay- miydi? 
dud, erkek değil kadın idi, adı· Gene bundan on beı ıene 
nın da Meri Rid olduğu anla· sonra, Londrada ıarip halli, 
ııldı. Genç yaıında dul kalan sarhoı olmadıta zamanlar çok 
annesinin, bu kızı gayri meşru badid olan ve bazı bazı da çok 
bir münasebetle peyda ettiği ve garip maceralar anlatan bir ka· 
gizlice doturduğu meydana çıktı. dın vardı. Bu kadın çok esrar• 
Merinin anne.inin kocasmdan engiz bir mablOk idi. 1755 de 
bir otlu evelce olmuıtu ve kadın öldüğü zaman ıervetini deniz 
günahını gizlemek için g· ıliden hayır cemiyetlerinden birisine 
doğurdutu piç kızını erkek ıibi bırakmııtı. 
büyütmüştü.. Bu kadın Meri mi idi? 

Erkek kıyafetinde ve annesi· Meri Rid vardı, yaıamıfb. Fa-
nin ölen otlu yerine büyüyen kat amiral gemis nden firanndan 
Meri bir ıuç hasebile memle· sonra ne olduğu meçhul kalmıı· 
ketinden ilk hareket eden bir tar. Bradanın meyhaneei kadını, 
ticcar sef nesile firara mecbur Londranm ihtiyar kadını, Meri· 
kalmıı fakat yolda korsa.nların nin acaba ta kendiıi miydi? 
eline dilfmüıtü. Konanlak etmit, • 
ceaaret göstermiı, af emirname- 1 • • 
ıiae itaat etmemiş, bir korsanla şte ANADOLU da neırd· 
sevqmit. ve nihayet kral ıemi· melcte oldutumuz tefrika, Meri 
sinin eliae dütmiit idi. Ve, bu Ridin maceralarından biriıidir; 
11rada da ıebe olduğunu anla- daha dotruıu hayabnın umumu· 
mıştL pun bikiyesidir. Meri hakkında 

Meri Rid, d<>turuncıya kadar lngilterede bir çok kitap'ar ve 
idamdan kurtuldu; geminin ka· romanlar neıredilmiştir. Bunla• 
ranhk bir yerine hapsedildi. Do· rın içinde en pzeli (Kadan Kor 
turduğu gün geminin direğine ıan) ıle (Den zler Kralı) adlı iki 
ıalland ırılacaktıl kitaptır. Bizim tefrikamız iıte 

Meri, yaman bir kadındı. Ulu· buolardp alınmaktad r. 
sal Birlikte tamamen anlattıtım ı-----~ ...... Ş_ • • s._11_11_ı_i0_1_l_•_ 
gibi mahpeıınde gardiyanların· Yeni Netrlyat: 
dan bir zabit ile ıeviıti ve bir • • 
pn firara muvaff ık oldu. H tJVacılık ve apor 

lngilizler denizi en geniı bir Türk f'..4~ ICJJrumu Ankara 
tuzak addederler. Doğrudur. Ne merkezi tarafından neşredilmek· 
iyi ve ıakin olmasma inanılır te olan "Havacılık ve speır,, 
ne de en yakın bir atide neler mecmuasının 204 üncü uy111 da 
olacata tahmin olunabilir! zengin münderecatla intiıar ey-

Meri, deniz ortaımda firardan lemiıtir. Tavsiye ederiz. 
ıonra acaba ne olmuştu? Dal· a6 
galar arasında bopldu mu?.. ırı ezuniyet 
Yunus bahklanna yem mi oldu? Belediye doktoru B. Şevki 
bir sandal veya bir tahta par- ve belediye ebeli Bn. Eırefe 
çHı berinde d Jgalar araıında Sıhhat Vekiletınce birer ay izin 
yuvarlanarak açl ktan mı öldü?. verilmiştir. 

Ealıiden aık mektup. Japonya baıka devletlein ,k 
ları gönderen lıı~ lh t kl •,,tt.z . . J J J k 

Şimdi! 
'Erkelc alda, 11111'/ctapltll' 

al111ala IHı,latlı 

Bundan iki, üç hafta evel er 
kek olan kadın veya kadın olan 
erkekten bahsetmiştik. 
Varıovada amele mahallesin

de, harekib bir az erketi an
dıran genç bir kaz vardır. 

Bu kızın adı Madmazel Seme
tektir. Bu kazın, diğer bir kız 
arkadatı vardır ki, Madmazel 
Semetek bu arkadqını çok, bat· 
ta çok garip bir ıekilde seY
melttedir. 

Madmazel Semetek geçenler 
de kendisinde garif> haller hiı· 
setmete bqlamıı ve bir ldinite 
baıvurmata mecbur blmııtır. 

Fakat doktorların bahsettikleri 
ameliyat karpıında Madmuel 
Smentek. hem korkmut, hem 
hayrete diitmüt, hem ataamııbr. 
Muma&h, ameliyab kabul et
miı ve ameliyattan IODra ope
ratör: 

- Madmazel Semetek arbk 
l:tir kadın detil, tam bir erkek 
olmuttur. Demiıtir. 

EJci Bagan ıiıntlilci Bag 
Evet, Matmazel Semetek çap

kın bir delikanlı olmuı, kadın

hktan tamamile çıkmııbr. 

Bay Semetek ilk iı olarak, 
kızlıtanda çok sevdiği matma
zelle nif1Dlanmııtar. Kendisile 
mülikat yapan biJ' gazete mu
babirinea 

- Evet, tamarıile erkek ol· 
dum. Bundan dolayı da =rrece 
teeuür duymuyorum. Hatta aevi
niyonam dL. Çünkii hayatta 
ruhuma en yakın buldutum kız· 
lak aıkadaıım madmazel ile de 
nipnlanmak fırsatını elde ettim. 
ikimizi geçindirec 0 k kadar para 
kazanmağa baılar, bqlamaz 
onunla evlenrceğ zl 

Erkek olmak cidden boş bir 
ıey... Şu mektupları ıörüyorsu· 

ıunuz? Bunlar genç kızlardan 
gelen qk mektuplarıdır. Ne tu· 
hafbr ki bir müddet evel ben 
de delikanbll\ra böyle mektup
lar yazıyor ve gönde iyordum .• 

au e iT~ erını reuue"ce 

Çbe 1111/dlge lcolruula 6ir luua,o_,. tlı,.n Jqen 
6o•6aıntlan ••llN 

Nankin, 10 (Radyo) - Nan· 
kin ehafanda ıiddetli muharebe
ler olmaktadır. Çinlilerin muka· 
vemeti çok cesuranedir. Çin 
kuvvetlari, ıebir içinde de top 
malaarebeleri için tedbirler al
mıtlardır. 

Şimalde ilerileyen Çin mG&e
zeleri, Japonlar rarafandan zap
tediimiı olan bir kaç mevkii 
pi almqlardı r. 

iki Çin fırkası diin pce Yar-
~ı.~\>onlafın limil vE'~. 
nub orduları aruındaki muva
..ıa hatbnı keaaete muvaffak 
olmQfblr. 

Tokyo, 10 (Radyo) - Prenı 
Kanoinin riyasetinde yapılan bir 
içtimada, Çınin üçüncü bir dev
let vuıtuile yapacatı ıulh tek
liflerinin ~la kabul edilmeme
ıine karar yerilmiıtir. 

Gene ba içtimada verilen ka
rarlara pre, Nankinin ıukatun
dın sonra da Çindeki ıılabat 
harekibna devam edilerek Ja
pon ordulU ilerlemekten ıeri 
kalmayacaktır. 

japonyanın, Çin harbi müna· 
ıebetile karıılatacatı mali güç· 
lükleri ve her türlü ıiyaıi ihti
liflır1 yenebilecek vaziyette ol· 
dutu müpbede edilmiıtir. 

Tokye, 10 (Radyo) - Aaahi 
pzetesi; Japonyanın, ıalh mü
zakereleri için ilk pıt olarak 
Şan·Kay-Şekin istifasını ileri ıii
recetini yazmaktadır. 

Nankinin zaptından sonra da 
Çin tarafından mukavemet gös
terilmese bile ileri harekita de
vam edilmesi mukarrerdir. 

Tokyo, 10 (Radyo) - Japon 
orduları kumandanı, Nankin ku
mandanına verditi notanın ce
npıız kalmasa üzerine umumi 
taarruza geçilmesi emini vermiı 
ve uat 12,30da Nankin üzerine 
büyük taarruz baılamııbr. 

Şanghıy, 10 (Radyo) - lngi
liz ıefiri ile lngiliz p opesinin 
müsadere edilerek lngiliz bay· 
rağı yerine Japon hayrata çe
k"Jm ı-sin resm .! ı ı pro esto et· 
m ş ı ir. 

T olcyo, 10 (Radyo) - Ceb
heden bildıriliyor: 

Çin ordusunun öldüı ücü ate
ıioe ve tiddetli mukavemetine 
ratmen Japon ar ({.zıldat etek· 
lerine inmiılerdir. Nınkin ti mal 
kapııı dinamitle berhava edil· 
miştir • . Tanklar ve piyadeler 

ilerilemektedir. Nanlda ,..U. 
zonunun yüz bin kitilik bir m.. 
vetten ibaret olduta .....ımü
tadır. 

Nankia, 9 (A.A.) - Ro,ter 
Ajan11 muhabirinden: 

NankioiD zçb için malaan
beye bup bqlanmlfbr. Japon
lar mevzilerini tahkim ettilcteD 
sonra Çinlilere karıı taarrma 
ıeçmiflerdir. Çinliler aoaclue 
bit mukavemet ,c;.t.mekteclir
IM...i\ft.o:)qlÔh' bıf)anmlrr mır 
madan dinlenmeden Çin mw
zilerini bombardıman etmifl_. 
dir. Nankin bili alevler ip 
dedir ve keıif bir daman ba
latu ile ihata edilmiı bulunmak
tadır. lstuyon etrafındaki ma
halleler de alevlere kurban ol· 
muıtur. Yeiı içinde olan ahali 
aile ocaklannın merbametlizce 
tahrib edilmesini kederli auar
larla seyretmektedirler. 

Şanıhay, 9 (A.A.) - ilkler 
rin ayındanberi geceleyin Çin• 
lilerin yapmıı olduldan ilk ba
va taarruzuna k1111 nehirde bu
lanan lzumo vesair Japon harb 
gemileri tarafından yapılan .... 
dahtlar tehri telif içinde barakı
mııiır. Saat 17/45 de baılamıı 
olan hava leleri pek laa .a.
müttür. 

Bogomolof 
Dan lıarıana tlizilic& 

Moıkova, 10 (Radyo) - Ru
yanın ubık Nankia aefiri (Jlo. 
mogolof ), Moskovada harb di
vanınca idaoa mabkGm olm81 
ve bugün brıuna clizilmiftir. 

Bir miJli.m-
mat labtilıaaı mı? 

Berlin, lO (Radyo) - Kra; 
mümeuili, '1jantinde Krop ml
esseselİ tsafından bir müW.. 
mat fabrikw karulacatı babl
rini tekzıp etmipir. 

Kıtil nefer 
Perpin~n, 10 (Radyo)- .; 

datta bir Framızı öldürerelQ* 
çan lıpa~I neferi yakala ... ., 
iki arkadqile birlikte Bar*' 
göoderilmiıtir 

Dr Şaht 
Berlin, 10 (Radyo)- Dr. Ş.,.. 

bn, müteveffı Nebineyin yerine 
beynelmilel bdiye bankaıı mii-
dürlütüne ta'İn edileceti bak· 
kında bir ln•l ız ıueteıimn """ 
d tı haber rwmen tekzip edil-
m11tır. 
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Emirnameden az zaman sonra knll Col'Cun tedib 
filosu ani olarak sahnede j(Öriindii.. - , 

Emirnamenin ve şartluının 'ı 
- ...J __ ' ~ • / / - ..... • 

korsanlar ar.uında şu~uun1m11 • .: ..... : *' ... { {I· f(: . ?· 1 

sonra,. Kr.11 ~~c.~n ta~tbe mc· .... ~ ~ :{.':'.~;~~: ;. 
mur filos..unun gorunmesı ~ ~ - ...... '0~m· ~~~~ .IJ!IS:>'-='""" 

gecik~di. Ve bu geliş çok ani ..\ı~T; -ı '1~ · g? ~ ,,. 
J J "'ı"~ - ~ r.,,._~ . ~ olmuştu. .. ..,!-."- .ı. / " ... , 

Kral Corcu~ ~ud Rocers . ~--"-;t,,a,~ • :, " , \ \ · ·.: 
kumanduuadeki fıl'*I, daha r y l .. ~. ~\\ -~%: -
gelir gelmez mühim bit- iş gör· _,, ıtr' _ 
müştü: Karasakabn zabtederek . -. • 
limana getirdiği •Mavi Yıldız.. , 

1 
• 

limandan kaçamamış ve İngiliz ' . ( ı , 

harp sefinesi tarafından yakıl
mıttır. 

Kırasalcalın asıl kendi gemi· 
si· ki eveice bir Fransız harp 
sefinesi idi • zencir kesmiş, de
mir bırakmış ve ancak bu suretle 
yakılmaktan kurtulmuştu. 

Karasakal çok cesur bir hay
dud d u; kralın emirnamesi oku· 
nurken de, baydudların en ce
surlan mukavemete karar vermiş 
idiler. Bu sebeple gerek kendisi 
ve gerek adamlan, en korkunç 
baydudlardan mürekkep bulu
nuyordu. 

Karasaka1, donanmanın has· 
kınından kurtulur kurtulmaz, 
maiyetine lngiliz harp sefinesine 

· lalrşr 'Bteı aç.ılıııasınt emretti. 
Bu hareket <:idden büyük, 

laatta delilik derecesinde bir ce-
11retti. Şüphe yoktu, ki asiler 
ve korsanlar üzerine ·gönderilen 
kafi derecede miihim idi. Ve 
bilhassa bu kuvv~tin kumandam 
olan Gud Rocers yaman ve ce
sur bir 6ahriyeli idi. 

Karasakalın bu eoıri, bu se· 
hepler altında adamları tarafın· 
dan pek de memnuniyetle kar· 
ş lanmadı. Onlar, kararı, iz kay· 
hetmeği en iyi bir kurtaluş yo· 
lu addediyorlardı. fakat Meri, 
Karasakalın bu eınrini nihayet· 
siz bir memnuniyetle karşıladı. 
Karasakalı bu cesaretinden do· 
layı kalbinden müteıııadiyen al· 
kışlıyordul 

Meri, böyle bir bayat, baştan 
' başa tehlikelerle dolu bir hayat 

istiyordu. Ve, ayni zamanda da 
Rakamın katli meselesi bu 
maceralar arasında unutulup 
gitmişti. 

• •• 

J •rasalcal, on beş kişinin beıini öldürdü, onıınu da kaçır:lı 
.. ;ıürse, Morgan, kaçakçılık ya· midekiler bir an için kendilerini 
pan bir haydud ve korsan idi. mahvolmuş sanmıılar ve kaç· 
Fakat Karasakal, sade zulüm m·şlardı. Fakat bu on bet silahlı 
yapmak, insan öldürmek, k.ı:n cesur adam karşısına bir kişi 
akıtmak için korsanlık yapan Ç1ktmf, . bunlardan beşini öldür· 
bir adamdı. Morgan sonunda müş, onunu da firara mecbur 
dehalet etmiş, kendisine kral etmişti. Bu tek adam, Karasa-
tarafmdan mevki ve vazife ve kal kaptan E-ivar Tıç imişi 
•Sir.. unvanı da verilmiş Cama· - Devam edecek -
yika valisi olmuştu. Meri, Mor· 
ganı, de ale · i ve kralın 
verdiği unvan ve vaz feyi kabul 
ettiği için korkak bir adam ad
dediyordu. Ve, kralın dehalet 
müsaadesini kabul etmediği için 
Karasakal Edvar Tiçi harikulade 
bir korsan biliyordu. 

KarasRkal, etrafındakileri cid· 
den korkutmuş idi. Sağ eli de· 
mek olan Kenedi bile son de· 

recede kan iç"ci, hiç bir kimse· 
den korkmaz olduğu halde Ka
rasakahn önünde tir tir titriyordu. 

lskô:D kadr911u 
bu günlerde 
bekleniyor 

Vilayet iska11 müdürlüğünün 
altı aylık yeni kadrosu Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletince 
hazırlanmıştır. Yeni kadroda eski 
is'<an işlerı e meşgul olmak üzere 
bir (;skin şefliğ) ihdas ed ldıği 
haber alınmıştır. İskan şefi, is· 
kan müdürü Dr. B. Ziya Fuadın 
murakabe ve nezaretinde iskana 
ait eski iş'eri tedvir edecektir. 
Yeni kadroda, eskis;ne naz .tran 

. değişiklik olmadığı söyleniyor. 

Camları çalanlar 
aranıyor 

Belçika kralı S. M. Leopol· 
dun validesile birlikte ani ola· 
rak Lond..aya gitmesi, türlü tef· 
sirlere yol açmıştıi. Bilhusa 
kraltn Londrada bir Kontes ile 
evleneceti şayiaları tekrar kuv· 
vet bulmuttur. 

Kral Leopoldun; Margaret 
Cavndiab ile nifanlenmalc üzere 
bulundutu da şayidir. Resmi· 
mizde; Portland Dükünün kızı 

olan Bn. Marrareti görüyoruz. 

Yıldızlardan ha· 
·raç alıyorlar 

Bocbumtla bir servet fışkırıyor 

Narinciye faaliyeti, Bod
rumu zengin!eştirecek .. -Bir kiloluk pomelanlar yetifiyor. Bunların 
her biri 15 portakalın vitaminini ftıfıyor 
Egeyi dolaşan arkadaşı-

111ıztlan: 
Bodrum mandarini, dünyanın 

en mütekamil tipidir. Bodrum 
mandarinleri, Akdenizde meı· 
bur olan Girid, Kalimnos, Si· 
cilya mandarinleri kadar nefis, 
belki onlardan da daha kokulu, 
daha büyük yetifir. Bodrumda 
beı dönüm mandarin bahçesine 
sabib olanlar, bütün sene çu· 
boklarını satıp keyif çatabilir· 
ler. Bodrumun Karatoprak kö
yünde on iki dönüm bahçeıi 
olan Kaşerlenmiş Mehmed (Efen
di), Senede on bin, bazı iyi se
nelerde, on beş bin liralık man· 
darin satmaktadır. Dıkkat edi· 
niz amma... On iki dönümden, 
on beş bin lira. Bu miktar yal
nız Türkiyede değil, dünya zi· 
raat aleminde de bir rekordur. 
On iki dönüm bahçe aa~ibinin 
kendi mandarinlerini örselenme· 

den vapura nakletmek için hu· Ar/uuMıı•ız M. ll'fsl T-.. 
suıi motörü vardır. Bir oğlu 6vi 1,600 ır...lılc, .,.,,, 
lıtanbulda, diğeri Pariste Sor- 1,400 1,..1ı1c v.,..,,.. 

h d
• • • 1 

• bonda okuyor. Bay Mebmed, n11wl po"""""'°1vaı 
Bir ay ut çeteainin ihtiyar ve akıllı bir köylüdür. tet11Ui .,,,,,.,. 

marifetleri Narinciye bahçıvanlığını pratik Franaadan getirib, ektilcw. Bupa 
Holivut, belki de arz üzerin· bilir. Bodrumda m.Uul vereıa öyle 

de atızlarda en ziyade dolaşan Bir kaç ıene evel Bodruma na· meyva çefitleri vardır ki T .. 
bir şehirdir. Ve bura balkının rinciye mütebassıılarmdan biri kiye ve Yunanietanda iaiaaleri bile 
başına gelenlerin de haddi, he- uğramış ta: •Nafile uğraşmayınız, yoktur. Bodrum balaçıvuı.., 
sabı yoktur. burada mandarin olmaz,, dedi. yeni meyvalara şimdi Türkçe 

Son olarak Holivutta bir bay· Ne yank (1) kendisini dinleme- isimler koymağa baıladtlv. Ka,. 
d~t çeteai kur~ ve vıldaz- d"f .,.. ___ 1 • M b t Efe 

ı ı er, --...r enmlf e me n· mak atacı, Kocagöbek ..:&.: 
lardan her birinin haline oöre d" · N lb ı!." Al" b · •-

o anın ve a anto5ıu ı eyın Bir gün Bodrum r•-ıaaada 
para sızdırmıştır. Fakat korku b h 1 · · ·· h lk J ,,_ ... 

d b h a çe erını goren a paça an dolaıııırken bana iki "Va•·ın...t-yüzün en u çete aley ine za- _, T a-
k sıvadı. Şimdi Bodrumda milyon· navel .. portakala hediye ettiler. bıtaya hiçbir şi ayet vukubul-

mamıştır. larca mandarin yetişiyor. Hem Bu portakalları kendi elimle 
Çete, nihayet o kadar yüz de dünyanın en büyük, en ko· tarttım. B"ri, b 'r kilo alb yüz elli 

bu1 muştur ki, Holivut fılm yıl· kulu ve en nefis mandarinleri!.. gram, diğeri bir kilo dört yüz 
dızı, vazn sahne, muharrir, fi· İstanbul piyasasında Bodrum gramdı. Bu portakalların içi 
güran ve artistlerden adam mand_!!rini, Rize ve Antalya pembe, sakız kokulu, iç tan .. 
başına senelik 10 dolar haraç mandarinlerinden iki üç kat faz· cikleri pirinçten büyük, d11 renk-
almağa kınar vermiş ve tatbi· !asına satılır. Bu sene toptan leri sarıya meyyaldir. 
kata da geçmişlerdir. sataş fiatleri beher mandarin, Bu yaz Başveıcıl Celil BaY.ar, 

Holivutcular da kendilerine yüz paradan yedi kuruşa ka· lpar yatı ile Bodruma utramlf 
diişen onar dolan sürat le tedi· dardır. ve kendilerine bir miktar şeftali 
yeye koşmuşlardır. Çünkü ha· Vaktile Bodruma gelen, narin· takdim olunmuştu. Şeftalilerden 
racı veren bir sene müddetle ciye mütehassısı, arasıra birkaç biri tamam sekiz yüz elli gramdı. 
her hangi bir haydut taarruzurr tane Bodrum mandarini bulup Bodrumda portakal, ağaç ka-
dan tamamile masun kalacak abşbrabiliyor mu acaba? vunu, mandarin, bergamot. 
imişi * * * turunç ve limon gibi tanıdıtımm 

Meri artık bir korsan gemi· 

Korsanlar, Karasakalın vücudü· 
ne kurşun işlemediğine de inan· 
mış bulunuyorlardı. Bu da gös· 
terir ki Karasa kal, çok cesur 
olduğu kadar pek çok ta kurnaz 
idi. Hakkında bir çok har kul
ade rivayetler vardı. Bir defa 
Karasakalın gemisine bir düşman 
gem'si rampa etmiş ve on beş 
kadır çok cesur ve kuvvetli de
nizci gemiye atlamağa muvaffak 
olmuştu. Bu adamlar o kadar 
kuvvetli ve cesur i mişler ki, ge· 

Kızılay Kurumuna aid olup Haraca tabi Holivutcuların Narinciyenin faydalarını ve bellibaşlı narinciye cinsleriodea 
sinde, korsanların en büyük bir 
şefinin kumandas1 altında idi! 
Karasakal, bir vakitler denizler· 
de cehennemler yaratan '"Mor· 
gan. veya •Kızılbaş.. derece· 
sinde bir her"fti. Hatta, düşü-

yaz mevsimi için Rus taba;tsın· adedi en aşağı 10,000 olduğuna her mahsulden daha fazla para başka yeni çeşitlerin kültürleri 
dan Bay Rupopotuna kiralanan göre bu çete senede 100,000 getirdiğini kavrayan Bodrumlu· ürettirilmektedır. Bunların ara-
Çeşme plajındaki köşküa cam· dolar alıyor demektir. Fakat lar, bahçelerine yeni yeni çeşit· s n:la Pometan [grep frut) ve 
lan çal nmıştır. Zabıta, bu cam· çete denilen bu heyulanın nihayet ler, Türkiyede henüz tanınma· yukarıda bahsettiğım Vaıington 
ları çalan'arı meydana çıkarmak bir iki açık gözden mürekkep mış fidanlar peydahladılar. Bu navel cinsleri zikre f8y&Ddar. 
için tahkikata başl:.mıştır. olmadığı n ·reden bellidir? yeni fidanları ta Sic" lyadaı, · - Sonu 8 inci salıi/etle -............................ ~ .................................. ~----· 
lem ıyecekt . Bu, menafiıne uy· - S z Mösyö Ha lidaysınız, zın uzak1aşınasma mani olmadı. tu; ve aceJe bir iki adımla rcri 
gun bir şey değ idi. sanıyorum. Size bir kat defa Kendisi de kilisenin samiine çekildi. 

Jim Blak kendi kendisine: müteveffa Jim Blakıo nezdinde mahsus iakemlelerinden birisine Nıhayet llka da kiliseden 
- Kral Öı dü, yaşasın kral! tesadüf etmiş idim. Ne hazin oturdu. çıktı. Kolunda sabık şeriklerin· 

diyordu. bir hal... Dedi. Bir çok çelenk gönderilmişti. den Driskol vard·. 

* * * __.. Ertesi günkü tarihi taşıyan 
Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt gazeteler, müteve'fa Jim Blakın 
Çefliren: Faik _Şemseddin Benlioğlıı cenaze merasiminin programını 

Tefrika Numarası; 34 neşrettiler. Bu haberi okuyunca, 

olduğu anlaşılmıştır. Bir kol edilmektedir.,, sabık Jim Blakda garıb bir ar· 
r t; de bulunmuştur ki bunun Jim ı çin bu haber en ziyade zu husule geldi. Kendi cena· 
.... iizerinde Jim 'Blakm ismi memnuniyeti mucib bir haber zesi merasiminde hazır bulun· 

ınahf uktur. Esasen otomobilin demekti. maki 
markası, numara ve plakı vaz· Torantoda kendisine ikamet· Ve fazla düşünmeğe lüzum 
iy'" tH-kat'i surette tenvir etmek- gah ittihaz etmiş olduğu Roayal görmeden Nevyorka giden ilk 
tediı. York otelinin dairei mahsusa· trene atladı ve ertesi günün 

Ezilmiş ve yanmış c~sed Pren- smda artık müsterih bir hayat öğle vakti Nevyorka vasıl oldu. 
tcd Posta nakledilmiştir. süreceği ne kat'i olarak inan· Cenaze merasimi beşinci cadde· 

Bay Jim Blakın varisi olarak mıştı. Zaten lıka bu hususta de kain büyük Sen Corc kilise· 
dul karısı likadan bışka bir zabıta tahkikatının tamikini de sinde cidden hazin ve mükem· 
kimsesi yoktur. hiç istemiyecekti. O, aşıkı ile mel olarak yapılıyordu. Jim 

Kazanın sebebi henüz anlaşı· birlikte ancak bu neticeyi bek· Blak ta kalabalık arasına ka· 
la;a~ıştı;.-~Gy~lc 'bır ~"a!iir livordu. Bunun için hiç bir k"m· rıştı ve merasime iştirak etmiş 
İçinde hulurıan Bayan ilk l B.,l.n.k.• ı.,;)v;ı ..... Q.~:"··, , _ ·~. d ·· J~.~u-........ <:'la _nlardan birisinin yanına yak· 

a a seye Jım BlalCıiı bır evırae, u .... ___ ... 
Odasından çıkmamakta ve tedavi b . t .. . ır uıuuut .. .._ , , 1 • ~ , ı 

erı agayyup etmış oldug" unu so"y.J J . .... tTt•ıvor 
aşarak: ' 

- Evet... Evet... Bu hadise Fakat bunlara istihza ile bakan lıka ağlıyordu. Fakat Jim bu 
cidden teessür ,. uyandırmıştır. Jim, papazm duasına da faz'a ağlayışı karşı iç:nden derin bir 
Müteveffa hakikaten iyi bir bir ehemmiyet vermedi. nefret hissetti. 
adamdı. Doğrusu, papaz·n ağzından /ilcanın sakatıı hayali 

Jirn, daha fazla konuşmadı, ken :ii iyiliğini ve medbiyesini Cenazenin defninden bir hafta 
kilisenin içine doğru yürüdü, duymak çok tuhaf oluyordu. sonra, Dr'skol, müteveffa Jim 
geçerken birisine çarptığım an· Jim, sadece Şarlotu bir daha Blakın vasiyetnamesini infaz 
ladı ve dö11erek: gördüğü için memnun idi. Ken· memuru sıfatıle likadan bir 

- Affınızı rica ederim ·dedi· di cenaze merasimine iştirak randevu aldı. Bu adam Jim Bla-
fakat, çuptığı kimseyi görünce, için buralara kadar geldiğinden kın hesaplarını tanzim için bir 
kelimeler sanki boğazında sıkışıp biç memnun olmamıştı. hafta geceli ve gündüzlü ça'ıt-
kaldı. Bu, Şarlot Hop idi. Ağ· Tabut götürülürken, fotoğ- mağa mecbur ka mıştı. Bu me. 
lamaktan gözleri birer yumruk rafçı müteaddit pozlarla resim saiye Şarlot Hop dı iştırak 
gibi şişmiş, sesi kısılmıştı. J im, ahyordu. J im, ihtiyarsız bir ha- etmiş idi. 
büyük bir heyecan içinde kaldı. reketle cepheye kadar ge:di. lika, Driskolu bir şezlonga 
Şarlotun anhyacağı şekilde bir Fotoğrafçı: yaslanmış ve en şı k, ~n 'ub va· 
sesle konuşmamak için nefsine - Canı~ dedi. Sizin cenaze ziyetile kabul etti, Şarlot ta be-
büyük bir cebir yapmağa mec· merasiminiz olmadığı halde ön- raberdi. Faka , Dris ol sahne-
bur kaldı. Bu kadı nın teessürü, de bulunmak için neden bu ka· lere yaraş:\n bir şekilde selim· 
kalbi ve çok samimi idi. Buna dar tehalük göster yorsunuz? ladığı halae, Ş ulotu 
razmen Şarlotun, bu sevdiği kı· Jim, bu ~ftApt~r ~~c;\f'f~· 

' 



5ahire 8 

Temsil bitti perde 
kaponıyor 

- Başı 1 inci sahifede -
Ccnevreye karoı itimndları :aaHılmıv Bu gunkü program olan koçak devletlerin unı hareke•· 

J--.ı radgosıı: leriue t air cdebileo~i baaalin· 
dedirler. 

Ôğle neşriyatı: Saat i2,30 
Romn, ~O (Rıllyo) - Siyasi m• 

P.akl.t Türk musi'k"si, 12,50 Ha· hafil, btıytık fatial l:oneey.iain fevka· 
vad ı, 13.0S Plakla 'fıürk musi· lllde ittimaa davet edilmesinin, İtal· 
kısi. IS.30 Muhtelif plak neşri• yıom Milletler cemiyetinden aynla. 
yatı. 14 Son. cıığı şayiolorı ile alakadar bulundu~o 

Akfam neşriyata: Saat 16 Ka· kanaatindellirler. Ayni rnebafil, Du· 

dıköy Halkevinden naklen or· çeoio cemateııi günü hu kararını kat'i 
olarak .bildirece..;ini k11.vvetle tahmin 

kel'tra konseri. 18,30 PJikla elme'ktedir. 
dans mu kisi. 19 Safiye: Piyano • 08Devre, ıo (Radyo) - lla\'at 

ve keman refakatile. 19,30 Kon· muhabiri bildiriyor: 
f erans: D.:>ktor FahrettİI) Kerim l\lilletler cemiyeti mahfdlcriode 
(Heyecan.ı tipler). 19,55 Borsa İtalyanın FO•)ele azalığıudan ~eknece· 

ğine ttnıhnkkıı'k naunle bnlnlmtıkıa. 
haberleri. 20 Sadi ve arkadaşları 

dıı-. Bu turetle f tal ya, iki 'Senedir 
tarafından Türk mukikisi ve halk Cenevreye kal'fl karıt göşııerdiği ı.-a. 
şar kıfarı. 20,30 Hava raporu. rarsızlıga bir nihayet vermi ola· 
20,33 Ômer Rıza tarafından ca'kıır. 
a ·apç ı söylev 20.45 Semahat Cemiyeti Akvam klltibiumumili· 

Ôzdenıes ve arkadaşları tarafmdan ği; pazar veya pazarteııi günü muka· 
veleoin birinci maddesinin üçoncn 

T irk musi isi ve halk şarkıları. fıkra11 mucibince Romanın MifüJtler 
(Saat ay r.) 21,lS Orkestra: cemiyetindeo aynlma keyfiyeti bak· 

l - Boic1dien: o~r katıf von kında bir ootaqını iaıizar etmektedir. 
Bagdat uvertür. İtalyanın ha kararını cumartesi .günü 

2 - More:ıa: Tortajada valse ılan edeceği <ıe tahmin olunmaktadır. 
l - ILebar: Z~geunerlıebe Pot· Umumi kıiı'iblilc, ltalyayı MilJet

ler cemiytıtitıe ilci senelik aidatını 
pourri. teliyeye !davet .edMektir. ıftalyan1n 

4 - 8 zet: Entr acte de Car· bol'oo, 3,'600.000 altı o ıfranlctll'. 
•en. İtalya Cemiyeti Akvamdan çekil· 

S- Langer: Grossmütterchen. dikten ıoora Aııllctler cemiyeti büro• 

22,lS Ajans haberleri. 21,30 larında ve beynelmilel it lıürosunda 
p,31c sololar, opeta ve operet ietihdaın edilen 20 kadar İtalyan 

memut ite beynelmilel iı büro8u 
parçaları. 22,SO Son haberler ve umunı mtldiir mGnini olan 4talyon 
erteai pnh programı. 23 Son. Kırooi vasifeleriodeo :istifa eclecek.· 
Senfoniler: lerdir. 

21 Prag: Smetana salonunda haly~ l\lilletler cemiyeti müeıı· 
verilecek ag1a konserlerini nakil. eialeriodeo olnb, Cemiyetin kuruldu· 
Hafi/ fl.onserler: tu 10 ba:ıiran 920 <lenberi aza bulu. 

6,45 Paris Kolonyaı: Plak mu· nuyordu. 936 seneeai mayıl!'lnda Ce· 
miyeti Akvam ile fiiJi al5fall!lnı kea• 

siki si. 7, 10 Ber1in kısa da1gası: mi§, egüıOo eoayeteye kahul&nden 
Hafta son konseri. (8, lSldevamı) ıonra Jı:<>oseyi terketmit •e tek-oik 
9,20 Paris 'Ko4onyal: PJak, 9,30 biirolnra hiç Lir murııhbH gönder· 
Berlin lkısa dalgası: Hafıl muliiki memi§tir. 
ve arada artistik sahneler. 10,:30 Roma, 10 (Radyo) - İtalya 
Pafis l<o1onyal: 'p,i::c. 11,50 Ke- matbuatı; Faşist meclisinin fev· 
·ca. i3 Keza. 13 Berlin kısa dal· kalade ıçtİmaa davetind .. n do· 
gası: Hafif musiki, (13, 15 deva- fayı uzun makaleler yazmakta, 
mı). 13,10 Bü'kreş: Eğlenceli fakat, meclisin ne gibi karar 
operet mulildsi p:aklatı. (14,25 vereceğini ifşa etmemektedir. 
Plak) 14, 15 Paris 'kolonya,: Kon· Tribuna ~azet si, yazdığı bir 
ser nakli. ( 15 devamı). 17.45 hıakalede; B. M 1ssolininin yarın 
Berlin lasa dalgası: Hafif musikı. gece yarısından sonra Venedık 
12,SO .Brüno, Graz vesaire, sarayının ba konundan bildire· 
operet, ımt'l ve valsler, 18,02 ceği kararların merakla beklen· 
Büktt-Ş: Knstal orkestrası. 18,50 diğini 1caydetmektedir. 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. Berlin, 10 (Radyo) - Alman 
20 Bülcrcş: Lokantadan konser matbuatı, ltalyanın Uluslar sos· 
nakli. 20,20 Liypıig: Şarkılı yelesinden çekilmege karar ver· 
pıogram. 20,30 Viyana: Askeri mesi münasebetil: uzun maka· 
lconter. 21 VaTJova: Küçük or- leler yaımak\a ve bu hususta 
kestril ( karışık musiki ). 21,05 bedbinane fikir dermeyan eyle· 

Uypılg: Orkestra, sopran, tenor, ımektedirler. 
kuartet, senfoni vesaire. 22,20 Viyana: "Hofbalt'ın Schönbrunn" 
Peşte: Çigan orkestrası. 21, 15 opereti. 
Tokyo kısa dalgası: Yeni Japon Resıtaller: 
mus•kisi. 22,45 Bülcreş: Hafif 10,45 Berlin kısa dalgası: 
musiki nakli. 23 Varşova: Popu· Halk şarkıları, 11 Bethoveoin 
ler konser (Çaykovsld, Grieg vs.) ( Vatdsteinsonate ) sı ( Pıyaııo) 
0pMaltır, operetler: 17,15 Varşova: Şıırkı-piyano. 19 

18,40 Peşte: Opera orkestrası, Vıyana kısa da1gası: Halk şarkı. 
19,45 Berlin lcisa dalgası: Operet lan. 19,55 Peşte: Piyano· şarkı. 
mus·tisi ( Beetelstadent ). 31,30 30,15 Brüno, Prag: Şarkılar. -----------

ANADOLU 

Bodrumda bir servet 
fışkırıyor 

Pazartesi günündeu 
itibaren başlıyor 

11 Klinono"veı 

- Başı 7 inci sahifede -
Bodrumda yetişt ":rilen Pomelanlır 
vasati olarak bir kilo sikletin
ded ir. Bu yeni meyvada takriben 
on beş portakalın vitamini mev· 
cuttur. Amerikada ve Avrupada 
çok makbuldür. 

Şimdiye kadar yetiştirilen yeni 
fidanlar henüz körpe ve küçük 
olduğu için bu sene ancak bin 
beş yüz kadar pomelim koparı· 
4acaktır. Bodrum pomelantan 
lstanbulda toptan otuz kuruşa 
sat !makta, bilhassa Tokatlıyan 
oteli ile Avrupalı müşterisi olan 
bliyük lokantalar tarafından ara· 
mlmalctad r. lzmirde, Amerikan 
tütım şirket erinde çalışan Ame
rik'alılar, Bodrumda pomelan 
yet şt:irildiğini haber alm ş1ar, 
muhtdif dostlarma müracaat ede-
rek ne pabasma olursa olsu:ı 

yı1başı için birer miktar istemiş· 
lerdir. 

Bodrum8a yetiitirilen ve bu 
mayhoş ve çok vitam'inli yeni 
me)va, bir kaç sene sonra ço· 
ğalacak, erkeç lzmire de gön· 
derilerek satılacaktır. O zaman 
on beş portakalın vitaminini haiz 
oıan bu büyük sarı por'takatları 
orta11ndan keser, içindeki ıdi· 

lim erin zarlarını ayıklar, üstüne 
bir az şeker eker ve afiyetle 
yersiniz. 

Bu yeni mcyvayı, şişmanlama· 
dan iyi beslenmek istiyen Jca· 
dıntara, vitamin almak istiycn 
zayıflara, çocuklara, ihtıyarlara, 

taravetini muhafaza etmek isb· 
yen genç kızlara $imdideıı tav· 
siye ederim. 

* ... . 
Sayın Muğla valisi Recai Gür· 

eli, bu sene Bodrum 1kazasını 
tefüş ederlerken bütün Bodrum 
köylerindeki narine ye ve man· 
darin bahçelermi gezdiler. Her
kese tavsıyeleri, muhtarlara ve 
ihtiyar heyetlerine verdak1eri kan 
emir şunlardır: 

1 - Bölge merkezi olan her 
köy, -en aı; beş dönümlük bir 
narine ye bahçesi yapacaktır. Bu 
bahçe hem köyün fidanlığ ola
cak, hem de nümune bahçesi 
olarak imar edilecektir. Bahçe· 
den temin edilecek hasılat, kö
yün manevi şahsiyeti namına, 

köy bütçesine irad kaydoluna· 
ca\ctır. 

2 - Her köylü, tarlasına, 
bahçesine yahut avlusuna en az 
o:-ı beş mandarin ağacı d:ke
cektir. 

3 - Bu sene Bodrumda b "r 
narinciye fidan lığt tesis oiun· 
muştur. Bu fıdanlık her sene 
binlerce mandarin, Pomelaf, Va· 
şington navel vesair narinciye 
cinsler ni yetiştirmek istiyenlere 
parasız verecektir. 

Bodrumun havasile ik1imi na· 
n·nciye iç'n müstesna kabiliyet· 

Tasarruf 
Haftası 

olayısil bilumum 
peşin satışlardan 

Sümer ·Bani~ 
Yerli Mallar Pazarı 

TRENLER: 
lzmirdcn her ıgün kalkan tren

lerin bnre'ket ualleri .. 
Aydın lıaltı; Alsancak: 
İzmir·K11rlkoyu0Ankara: Patar• 

teııi, çarşamba, cuma, pazar günleri 
saat 21,:i5 de. 

İzmir • Nazilli: Her gün saat 
15,40 da 

izmir-Denizli: Salı, perşembe, 
cunıarteııi günleri saut o,30 dn 

lr.mir-1Ue00'1 miş: Hersabah saat 
5,35 de bir katıır; her akiauı uat 
17,30 dn otoray. 

Af yon 'lıattı; Basmaneden: 
fzmir·İstaobul·Ankıırıı: Her gün 

slat '1 de (puar, t'Uum, ıçar~amba 

~leri yatalClı vigb'n•h fe 1mlubnr] 
İzmir • Alaşehir: Her güu DUl 

15,28 de 

İr.mir-Bondırmıı: Pımır, salı, pe....,. 
şembe ve cumartesi günleri snbıılıle· 

yh: saat 1,20 de muhtelit kattır; 
paztırteai, tnrşıımb;ı, comıı giınleri 

ekspres satıl 12 de 
lmıir.Soma: P4ltnl" ve pazartesi 

gtinleri Hal l 5,28 de 

Telefon numaraları: 
Yangın ihbarı: 2222 • fbbir tele

fonu müracaat numarası: 2200 • şe
hlrlerarası telefon müracaat ııuma• 
rıeı: 2150 • elektrik şirketi: 2094 • 
havnguı: 23~5 • po\i!: 2463 •imdadı 
sıhhi: 2040 • Bunıane i tasycınnı 
3tl38 • ıAleBTırak istasyonu: ~il.3& • 
Peeaport vapur ,slı:clcai: 28.3" 

Şehir nakil vaeıtalıınnın eabab· 
leyin ille ve gece son hareket 
santİeri: 

Trattıvaglar: 
Der l!iııbab Giltelyaltdan ıeaat 

be~tc bir t"m""f tııırek:et etler. 
Bunu sıınt altıda bnrekct eden ikio· 
ci tramvay takib eder. Dondan 
sonra h~r Mrt dııkiknôa 'bir trauı· 
vay \'ardır. 
G~ 11on ttanıtııy GUzelyahClan 

24.,5 dedir. 
Konaktan Göıelyalıya ıilk tram· 

uy' sabahleyin 5,26 dadır. lkinci 
tra.;.vay bir eaııt eoııra, 6,26 da ha· 
reke\ eaer. 

K()Q•lı.tan GQıel)alıya ece son 
. ırarurny saat bır4e hareket eder. 
llundab evel 24 de bir tramvay 
vardır. 

......._......._. .......... ~..._........:;.........,~~~"'S'~~~~~::..o.~~""'"""!~ .......... '!""""~k~~~~~~"V"apurıar: 

tedir. Fakat su azdır. Toprak Tire yakinınde i cina. İzmir-den Kaqıyakıya ilk \'tıpor 
kalkeıdir, bu yüzden her yerde yefİn tahkikatı Pasaporttan kolkıır. Cece eon vapur 
narinciye yet ştirmek biraz güç· saat ll,30 da 'Konaktan lıoreket 
tür. Fakat köylülere tavsiye edi· - Başı 1 inci sahifede - eder. 
len on beş yirmi fidanı adi ku- bir katil suçundan hapisanede Kıare1yokabn 1unire ilk upnr 

k yedi yıl yntmış ve çıkınca iki ant 6,20 dedir, Son ''apur da ıgece 
yulardan adi koğalarla sulama b ıınat 24 dedir. 

mümkündür. Bu sene eskilerine kamyon işletmeğe aşlamıştır. Güudil11: her yıınm saatte bir 
b h l d Tütün\erin ki osunu bir ku· ilave edilecek yeni a çe er en vapur vardır. At.şum st'kizdeo sonra 

başka her köylünün bahçe ve ruştan nakletmeği Amer.kan 8pler1er uaue birdir. 
avlısına ekeceği on beşer, yir· kumpanya1anna karş1 kabul et-
mişer fidan netice itibarıle bü· miş, fakat Denizh naklıyat şir· 
yük bir yekun teşkil edecek ve keti bu fiati otuz p'araya indir· 
beş a1tt 'Sene içinde Bodrumun miştir. Ve nakHyata başlanınca 
mahsulü sekiz on misline çıka· şoför Osman, kendi adam1arını 
ca\.ttr. tahrik etmiş: 

Mandarin deyip geçmemeli, · _ Gidın, bu şoförleri tehdit 
bu gün bir mandarin ağacı en 
az on liralık, bir kısmı elli li- edin .. 
ralık ve bazıları yetmiş seksen Demiştir. Şoför Cafer ve Re· 
liralık mahsul vermektedir. Top· fik Buldanlı şoför Emin ile şo· 
rakları dar ve mahdud olan för muavini Aliye: 

Fransa 
harb Bu sefer de 

borçları taksitini 
. vermiyecek 

Bodrum, ancak narine ye ziraati 
ile zenginleşecek ve herkesin 
yüzü yakın senelerde gülecekt r. 

Vaşington, \O (Radyo) 
Harb borçlarının taksiti hulul 
etmiştir. Bu münasebetle Fransa 
Malıye Neza"reti, Amerika hü· 
kılm'Ctine bir not& vernı~ş. ve 

- Bu tütünleri taşımadan çe· fransanın, borcuna sadık oldu· 
kilip gidin, sonra fena olacak. ~una, buna rağmen umumi bir 

M. Reşat Tu,.gag 
Demişlerd "r. ~avga büyümek tesv ye çaresi lbulunmadıkç tak· 

istidadında iken müdahale ile s ti veremiyece~ini bildırmiştir. 
önü alınmıştır. Osman, bundan Belçika ayanı yeni 
sonra arkadaşlarına: kabin eye itim ad 

- Bunlar nasıl olsa biz ka· 
Melek Ve Şeytan meler g .bi sert adımlarla korı· laşır gibi yaptım. Fakat göz 

dordan geçiyor; homurdanıyordu. ucuyla kim olduğuna bakıyor· 

------•------ Zavallı, hem sarhoş, hem de dum. 
32 Yazan: Katlircan Kaflı tutkundu. Otomobil apartımanın kapı-

Rahatsızdı, hemen gitti. inan· Bu adamı Zehra için hiç te sında durdu. Kapı açıldı ve Ali Meralin sahnede son defa 
görünmesini, bize hafıf bir gü· 
lümseyişle her gece olduğu gibi 
selim vermesını bekliyorduk. 
Lakin birdenbire kafamda bir 
şimşek çaktı. Bir korku sezdim , 
ve ben de Ali Beyin arkasından 
çıktım. 

Bir kaç adım önümde idi. 
Barın Hhibi kapıda duruyordu. 
Ali Bey sordu: 

- Onun locası nerede? Gör-
mek istiyorum. 

- K min, Meral Hanımefen
dinin mi? Çoktan gitti efendim. 

Avını kaçıran bir kaplan gibi 
gcriled i. Sonra: 

- Yalanl •.. 
O.ye bağırdı. 

mazsanız bakabilirsiniz, buyurun. hayırlı bulmad.m. Haticeyi öldü· Bey göründü. 
Bir az ötedeki garsonlardan ren ellerjn, bu güzel kadının da Mahmur ve sinirliydi. 

birine seslendi: . canına kıyması iht malini düşün· Şoföre: 
- Salim, beyi Meral Ham- düm. - Burada bekle!.. 

mm locas na götür!.. iki arkadaş kolkola caddede Dedi. 
Onlar gıttiler. yürüdüler; Galatasaraydan Tepe· Bu sefer yanında arkadaşı 
Bar sahibinin gözleri bu sefer başına doğru kıvrıldılar. Yolla- yoktu. 

benimle karşılaştı: rının üstündeki ilk meyhaneye içeri girdi. Bir dakika bekle· 
_ Kusura bakmayın, ilk gÖ· girdiler. dım. Eğer kapıcı Meralın orada 

renlerin bazıları böyle yap1yorlar. Oradan kolay kolay çıkmaz· olmadığını söylers~ ve o da ina· 
Sonra alışıyorlar ve kuzu gibi lardı. nırsa çıkması lazımdı. Fakat 
oluyorlar. Bu kadının peşine n_e 'Bir lcorku bütün gece kafamın çıkmadı. 
yaman çapkınlar düştü de bır içini kemırdi. Kendi kendime çeki düzen 

şey yapamadılar!.. •"* • ve)'dim. Hıç bir şeyden haberim 
Diye elinı h"vad ı salladı: Ertesi gün sabah erkenden yokmuş ve kendi evıme g diyor-
Sonra çabuk çabuk ve çok soluğu lehranın oturduğu soka· muşum gibi ben de arkasından 

ciddi olarak ilave etti: ğın başında aldım. gitdım. 

Barm sa\ubi hafıf bir 

-Sakrn bu sözlerimden alın· Geldiğim iyi olmuş. 4pıcı r,erinde yoktu. Bjl~ı 
d t &- vı - fC1 'it.a rl~dnım'JJ. i.E. sm :tı f, 

reverans mayınız; sfzin içiıı söY,!tmedim. c.. 
1 

Ara s,~J'J1rH~ Jaa ~~elW~~·ı· It~;fa ı~r an 1;uıne uır şey aıma 
lki rta'lcıka sonr.a ATi a, v ar- ~i ıkJ ~ .r otomobıl t ~orfinHu: ıçın a\şarıya çıkmıştı, yahud yaptı: 

- N:den 
u 'ğob ,f ~I v "WJU10'R "ı"i ıı \ .t{ , .. z.ı., "lP ın )!C111' s 

Yalan .söv.i"-'!vım? kadaşının IColuı\.:ıa, ye-rleri eı<.· ~ ar lI ı ~ondum. Mgır a r uzak· - onu var -
nG:>ı-~t.n'ıC:f~ ı ı ı m 1;ıı mı ., ... 

\ ~ n \\u.l - !) ı..b 
.-

ud 

rakola şikay& edecekler. Onlar reyi verdi 
şikayet etmeden işlerini biti· Brüksel, 10 (Radyo)- Bugün 

relim. toplanan ayan meclisi yeni Bel· 
Demiş ve direktiflerini de ver- çika kabinesine büyük bir 

miştir. ekseriyetle itimad reyi vermiştir. 

Şoförlerinden Mehmetle Cafer lı:mir birinci ıcra memurlu· 
ve şoför muavini Refik, eskiden 

ğundan: 
yazdığımız şekilde, zavallıları 

d l Ô 
Dosya No. 37 /9021 

öldürüp, paralarını a a ıp de-
Adil Meserretçi oğiu, Kemer· 

lnişe gitmişlerdir. altoda Meserret otelinde. 
Şoför Mehmet: 1zmir 

- Ben, Caferle Refiği Taş• Emlak ve ~ytam bankası iz. 
çeşme mevki ne götürüp gelir· mir şubesine borcunllz olan 
dim, cinayete kanşmadım. Uıalc· 5177 lıra 83 kuruştan dolayı 
ta bekledim, ne yaptıklarını bit· bankaya ipoteklı iz nirde Ak· 

miyorum. deniz mahallesı BU;:ük t Jhafıye-
Demektedır. Diğer.eri, suçla- füiler Okjk sı NRr l~ kdr~jf ma· 

rını inkar etmekt~d ler. g zaq za T. L. 150.) (b.in 
umf}ıkat maktullerden Alinin beşyüz) kıymet takdır edild ğı 
'!rkendili, \eanh bir halde Re1iğin icra ve ıflas ~ anununun 103 uncü 

üzerınde bulunmuştur. Tahkikata madde_sjQ.~.ts;Y:kk·Vt~l ıhbar 
adliyece ~ev.am_._:.~k:<~(/i:;:·~.!'"J~ .. v~ ~~ol 

0

ğ olunur. 4337 
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( Le Temps gazetesi'::n ~ü:him •bir maka~:i • ıı-a yret! 
Roma paktı komunızmın degıl, lngıl- Yahudi ve Arap liderleri 

terenin düşmanıdır, hedef odur. anlaşıyorlar mı? 
Kudüs, 10 (Radyo) - Bir Arap gazetesi, Filistinin taksimi için 

lngiltercnin hazırladığı plana mukabil, Yahudi • Arap liderleri 
arasında bir anlaşma yapıldıtını yazmaktadır. Yahudi liderlerinin 
bu anlaşmayı kabul ettiği de ayni gazetede bildiriJmelde beraber, 
Kudüsteki Arap ve Yahudi mahfellcrinin ademi malumat beyan 
eyledikleri ilave olunmaktadır. 

·-·~· Mussolini, İslam alemindeki tahrikatı ve Ak
deniz donanmasını artırışı yüzünden bir harp 
çıkarsa, kendisine yardımcı bulmuş oluyor. 

Hitler emir, Mussolini ta
kib ediyor. Keseyi dol

duran, Hitlerdir. -
Bir ittifakın iki Na

polyonu olamaz! 
Romada, geçen lkinciteşrinin 

6 ıncı günü "komünist düşma· 
nı,, mukaddes ittifakın imzalan· 
dıtı unutulmamıştır. O günden· 
beri bu ittifak hakkında o ka· 
dar biribirine aykırı şeyler söy· 
lendiğini görüyoruz ki bu hal 
ıu can sıkıcı kış günlerinde in· 
sanı bir hayli eğlendiriyor. Ev· 
veli Almanyayı ele alalım: 

Alman gazetelerinin, ltalya, 
Japonya ve Almanya arasında 
Yapılan bu anlaımayı hakiki 
lc:ıymetinden küçük ve ehemmi· 
Yetaiz gibi göstermek için Al· 
illan propaganda nezaretinden 
ciddi emirler aldığı hissediliyor. 
Zira Alman muharrirler bu an• 
... mayi hep ıiyui ictihat tara· 
fından ele alıyorlar ve yalnız 
iıin nuariyat tarafile uğrqıyor
lv. ltalyanlar ise bilakis anlaş· 
nın kıymetini ballandırıyorlar, 

lnlaımaya imzalamış olan dev
letlerin kaç yüz milyon nüfuslu 
bir yığın teşkil ettiklerini ve 
deniz harb kuvvetlerinin kaç 
llıilyon ton tuttuğunu yazıp çi· 
>:iyorlar. Biz, "komünist düşma
nı,, mukaddeı ittifakın kayme· 
tini İtalyan gazetelerinin neşri
Yatile ölçmek daha doğru ola· 
catı kanaatindeyiz. Zira ittifakın 
lllübim bir askeri manası olma· 
laydı, eter bu ittifak sadece İç· 
tinıai akidelerde üç devletin 
l>irleşmeıini ifade etmiş olsaydı 
t.fuasolini bunu imzalarken Ro· 
llladaki bütün ataşemiliterlcrin 
hazır bulunmalarını ısrarla is
ter miydi? 

lttif aknamenin birinci madde
•inde anlaımanın esası şöyle 
bildirilmektedir: 

"Komünist enternasyonalin fa· 
lliyeti etrafında biribirini ha· 
be;.dar etmek, komünist entcr· 
llaıyonale karşı müşterek ted· 
birleri sıkı bir iş birliği ile tat· 
bile etmek üzere Almanya ve 
Japonya arasında yapılmış olan 
~laımaya ltalya iştirak eder. 
I Eğer Romada Mussolininin 
Ltalya namına imzaladığı vesi· 
qnın bütün manası bundan 
ibaret olsaydı bu anlaşma ka
ct.r manasız ne olabilirdi? Ko· 
~Üniıt enternasyonalin faaliye
tini takib etmek ve müşterek 
:tdbirler almak için bu üç dev· 
.et büyük erkinıharbiyelerinin 
•lc:inci şubeleri (1) kafi gelmez 
.._iydi? 

.;a_ Muahedede şöyle bir kayda 
~ rastlanıyor: 

.. lnızalıyan taraflar, komünist 
~nternasyonalin parçalayıcı faa· 
1Yeti ile mücadele etmek için 
~Üdıfaa tedbirlerini müzakere 
b~ kararlaştırmak üzere daimi 
d~r komisyon teşkil edecekler· 

..... ,, 

. (ı-~r-ı ... -ti-hb_a_r-at-ile meıgul olan 

~li komitccilite ve casusluta 
,,....ı c;ahıan ıube. 

M. Hitler Japon sefiri ile 
konaşagor. 

Yukarıda büyük erkinıharhi· 
yeterde bu itlerle uğraşan bir 
teşkilibn mevcudiyetini bildir· 
diğimize göre yeni kurulacak 
olan bu komisyonun acaba ha· 
kiki vazifesi ne olacaktır?. 

Bu suale cevap vermek ve 
muahedenin zikrettiğimiz iki kay· 
dını hakiki manasile kavramak 
için bir kaç yıl geriye dönmek 
ve şimdi unutulmuş olan bazı 
eski muahcdelerin metinlerini 
karıştırmak lazımdır. 

izah edelim: 
Bu gün bir çok ltalyan 

ml' bakemelcrirı de " faşist düş· 
manı ,, olanların muhakeme
lerine başlanmış bulunuyorsa da 
artık ltalyada ciddi bir ko
münist tehlikesi bulunduğu id· 
dia edi emez. Bununla beraber 
ltalyadan geçen seyyahlar, Ha
beşistanda ve ispanyada ecre· 
yan eden hadiselerin ltalyaya ne 
pahaya mal olduğundan gafil 
olduğu halde halkın gene bü· 
yü1c bir memnuniyehıjzf;k içinde 
bulunduğunu farketmektedirler. 
Bu bal bugünkü İtalyan rejimi· 
nin en büyük düşmanının gene 
bizzat kendisi olduğunu anlat· 
maktadır. 

ltalyan rejimi memleket dahi· 
lindeki faaliyeti ile kendi çuku· 
runu kazmaktadır. Yoksa İtalya 
ile üçüncü enternasyonal ara
sındaki çelik bölme sapasağlam 
durmaktadır. Üçüncü enternas· 
yonalin balyada bugünkü rejime 
düşmanlık edebild .ği iddia edi· 
lemez. Esasen Mussolini üçüncü 
enternasyonale hiç bir zaman 
ciddi bir ehemmiyet verme· 
miştir. 

Zaten bunun için değil midir 
ki lngilterenin ve Amerikanın 
Sovyetlerle münasebet tesiı et· 

• '":ı-. • 1 

meğe korktukları bir devİrae, u 
en ufak bir tereddüt ıösterme• J 

M. Mussolini 
den Moskovaya elini uzatmış ve 
üçüncü enternesyonal taraftarı 
ltalyan komünistlerinin henüz 
faaliyette devam ettikleri bir 
zamanda bile Sovyetleri tanı· 
maktan çf"kinmemiştir. işte ya· 
kın hidiselerin tarihi önümflzde: 

26 ilkteşrin 922. Mussolini 
Roma üzer·nc yür .. yor. Dört 
gün •onra yani ayın otuzunda 
kral Emanucl kt:İıdisine kabine 
teşkiline memur ediyor. 26 ikin· 
citeşrinde parlameto yeni baş
vekile fevkalid«: salahiyetler ve
riyor. Ve bir yıl sonra, yani 30 
ikinciteşrin 923 de Mussolini 
parlamento kürsüsünden şu söz· 
leri söylüyor: 

• - Eğer Sovyetler ekonomik 
bir muahede imzalamak ister· 
lerse Rusyanın eski müttefıkleri 
arasından ilk olarak ltalya. yeni 
rej mli Rus devletini tanımağa 

hazır bulunduğunu beyan eder .• 
Aradan bir yıl daha geçiyor. 

924 yılı akinc:kinun ayının onun· 
cu günü Sovyetlerle İtalya ara· 
sanda müzakereler başlıyor ve 
imzalanacak muahede esasları 

o kadar üstün . körü, o kadar 
münakaşasız, o kadar süratli 
olarak kabul ediliyor ki, lngil
terede iktidar mcvkiinde bulu· 
nan Amele partisi lideri Ram· 
zey Makdonald geç kalmaktan 
korkuyor; 2Q gün sonra yani 1 
şubat 924 de lngilterenin yeni 
Rus devletini tanıdığını Mosko· 
vaya müstacel bir telgrafla bil· 
diriyor. 

6 Şubat. Sovyet · ltalyan mu· 
ahedesi Romada imzalanıyor. 

7 Şuha~. Sovyet Rusya, ltalya 
tarafından hukukan tanınıyor ve 
15 şubatta Sovyet Rusya nez· 
dinde ilk İtalyan sefiri s ıfatiyle 
Kont Manzoni Kremlinde iti· 
matnamesini takdim ediyor. 

Bu kadar çok işin bu ka· 

dar kısa bir zamana nasıl sığdı· 
rılabildiğine gelin de hayret et· 
meyın. 

Yapılan muahede pek mü· 
bimdi. İtalya bunda yalnız ko
münist Rusyanın elçilerine, me
murlarına ve ticaret heyetlerine 
diplomatik masuniyet temin et· 
mek ve komünist Rusyaya en 
fazla •Mazhan rüçhan. devlet 
"""•rneleıi yapmak taahhüdün· ....... __ 
de bulunmuyor, ayn~ ıa::..ı" 

ve M. Hitler 
~ iki taraf gemilerinin karşılıklı 

olarak Karadenizdeki Rui ve 
Akdenizdeki ltalyan limanların· 
da serbest dolaımak hakkını 
kabul ediyor ve Sovyet ıeyyah· 
larile Sovyet Rusyadan gelen 
mallara büyük kolaylıklar vade
diyordu. Ve bu hal den bu gün 
komünis~lere ıc,r;,ı dünyayı aza· 
mf ihtiyata davet eden Fqiat 
ltalyada en uf ak bir kuşkulan· 
ma hissedilmiyordu. 

Bu muah1tdenin ltalyaya mü· 
bim bir iktısadi fayda temin cıt· 
miş olduğu da iddia edilemez. 
Amerikan ve lngiliz salnamesi 
1924· 1928 de ltalyaya 25 mil· 
yon dolar satış yapmış olan 
Sovyctlerin 1928 • 1932 devre· 
sinde bu miktarı 39 milyon do· 
lara çıkarabildiklerini; buna mu· 
kabil 1924-1928 de Rusyaya 73 
milyon satış yapmış olan ltal· 
yanların 1928-1933 de bu satışı 
ancak 5 milyon arttırabilcrek 78 
milyona çıkarabildiklerini. kay
detmektedir. Halbuki bu İtalyan 
satışı ayni devrelerde Almanya, 
lngiltere ve Amerikanın Rusya· 
ya yaptıkları satışın yanında 
pek zavallı kalmaktadır. Bu bal 
ltalyada şüphesiz bir hayal kı· 
rıkhğı uyandırmışlar. Fakat bu· 
na ralmen, batta bir müddet 
sonra lzvestiya gazetesinin sabık 
başmuharriri Kari Radekin ltal· 
yan Faşizmi aleyhin do muhtelif 
vesilelerle yazmıı olduğıı pek 
şiddetli makalelere rağmen ltal
yan hükumeti komünist Rusya 
aleyhinde en ufak bir teşebbüs
te bulunmamış, hatta 12-24 ma· 
yıs 1933 de komünizmin kibesi 
olan Moskova ile Roma arasın
daki Uağları kuvvetlendirmek 
için hazırlanan bir projeyi mü· 
sait karşılamıştı. 

Bu sırada Hıtlerin temayülle
rinden ıüphclenmeğe başlıyan 
Rusya, şarki ve merkezi Av· 
rupa devletleri ile mütema· 
diyen dostluk muahedeleri im· 
zalıyor ve böylelikle Almanyayı 
bir siyasi çember için~ almata 
uğraşıyordu. Bununla beraber 
Almanya aleyhindeki bu çalıı· 
mfsını ~ayet şeytanca bir dik
katle gizliyor ve •ureti haktaıa 
görünerek bir taraftan da müd· 
detlcrinin bitmesi yaklaımış olan 
Alman · Rus muabedelerini yeni· 

Hayfa, 10 (Radyo) - Nasırada bir otobüsün tecavüze uğradıtı 
yolun üzerindeki bir Arap kulübesi, lngiliz 11kerleri tarahndan 
tahrip edilmiştir. 

liyordu. Mussolini o zaman Stalinin ekonomik sahada bir 
Litvinofun bu çalışmasında hiç 
bir aykınhk bulmuyordu. Nite
kim 2 Eylul 1933 de, Rusya ·ile 
bir 11cj•J;)tluk, ademi tecavüz ve 
bitaraflık,, muahedesi imzala· 
maktan da çekinmemişti. Hatta 
üç ay sonra, Romayı ziyaret 
eden Utvmofu debdebeli bir 
•urette karşıhyaralc ltalya, Fransa, 
lngiltere ve Rusya arasında bir 
büyük anlaşma yapmak için bir 
takım esaslar tesbit etmeği bile 
makul bulmuştu. Görülüyor ki 
1924 den 1933 e kadar içtimai 
lctibad sandıkları biç bir suretle 
siyasi temaslara engel olama· 
mıştır. Komünizm tehlikesi bun· 
dan bir kaç ay eveline gelinceye 
kadar ltalyada faıizmin ikt dar 
mcvkiinde bulunmasını haklı 
göstermek için halka karşı kul· 
lanılan bir formüldü. Komünizmi 
bir dış siyaseti mevzuu halinde 
ele almak balyanın "ademi te· 
cavüz, dostluk ve· bitaraflık,, 
muahedesini imzaladıtı gün, 
Mussotini bu vesile ile şu beya· 
natta bulunmuştu. 

11
- Bu muahede bir dostluk 

politikasının mantıki inkişafında 
bir merhaledir. Daha faydalı 
neticeler temin edecek bir eA• 
vazifesini görecektir.,, 

Eker ltalyan diplomamisi, Mos
solini tarafından verilmiş olan 
bu imzalar ve sözlerle artık 

kendisini mulcayyed addetmi· 
yorsa, eğer ltalya Rusya ile 
yapmış olduğu muahedelerin 
Japonya aleyhindeki gizli mad· 
delerine artık riayet etmiyecekse, 
böyle mühim bir değişiklik için 
komünizm tehlikesi gibi boş bir 
formül ve mevcud olmayan bir 
felaketten daha başka ve kuv
vetli sebepler bulunması icab 
eder. Hitler için de vaziyet böy· 
lcdir. Hitler dil alışkanlığı ile 
ve propaganda zaruretleri yüzün· 
den ikide bir üçüncü enternas
yonalin aleyhinde atzına geleni 
söylemektedir. Bununla beraber 
komüoizmin Almanya için de bir 
tehlike olmadığı herkesin malü· 
mudur. Hitler hükumeti bunu 
bilditi kadar komünizmin artık 
Çinde taraftar toplıyacatını da 
bilmektedir. Çin • Japon harbinin 
başlamasından evel bu harbin 
başlamamuı için yapılan bütün 
ıiyasi te,ebbüsler, hep Sovyet 
nüfuzunu baltalamak pabuına 
yürümüılerdir. 

Çinde Alman aslcert lıegetl 
Çin ordusunun ıslahı için Al· 

manya Çin hükumetinin emriae 
mühim bir askeri heyet gön
dermiıtir. Bu heyette alb gene
ral ve 65 büyük rütbeli erkanı 
harp vardır. Çin, Almanyanın 
müttefiki olan Japonya ile harbe 
giriıtiği halde, bu askeri heyet, 
büyük Alman erkanı harbiyesi 
tarafından geriye çatnlmamıştar. 
Ve Çin büyük erkinıharbiyesi· 
nin emri albnda ça hım ağa de
vam etmektedir. Hitlerin naza
riyeleri ile komünizm arasında 
tekil ve derece farkı vardır. 
Yoksa usullerde ve tatbikatta 
bir benzcr1ılC. göriltür; ve iki 
tarafın İçt ı mai nizam\arındaki 
farklar, düne kadar, Hitlerle 

sürü vesikalar imzalamalarına 
mani olamamıştır. 

Adolf Hitlerin iktidar mevkii· 
ne gelir gelmez, ilk iş olarak 
1 şubat 1933 de Sovyet-Alman 
gizli muahedesini beş yıl müd· 
detlc uzatmış olduğunu nasıl 
unutabiliriz?. 1926 da yapılmıı 
o 'an bu muahedenin müddeti 
1931 de bitmişti. H tler, iki yıl 
ölümden sonra bu muahedeyi 
tekrar dirıltmiştir ki, önümüz· 
deki 1938 yılı mayısmın beşine 
kadar mer'i olmakta devam et
mesi icabeder. 

Almanya namına ıabık öll 
başvekil Strezman ile Sovyetlcr 
namına Krestinski tarafından 
hazırlanmış olan bu nıuahede
nin sadece •iki tarafa iy. müna• 
sebetler tesis etmekle iktifa. et
memekte olduğu malÔmdur. Bu 
gizli muabedenin ikinci ve üçün· 
cü maddeleri çok ileriye git· 
mekte ve bir taraf •bir i çüncü 
devlet tarafınd \n veya b r 9ok 
devletler tarafından,, tecavuze 
utrıyacak olursa diter taraf 
tam ve kat"i bir bitaraflık mu- . 
haf aza etmete mecbur bulun
maktadır. Gene eter bir tarafa 
"MaJi Ye ilrtiAdi l.ir boykot,, 
ilin edilirse diğer taraf.o bu 
boykota iştirak etmemesi bu 
muahedcyle kabul edilmiş bu· 
lunmaktadır. 

Rusya son yıllarda Almanya· 
nın sinirine dokunacak bazı ha
reketlerde bulundu. Faraza Fran· 
sa ile ittifak etti ve Çekoslo
vakya ile anlaştı; Cenevredeki 
faaliyeti ile de Almanyanm ho
şuna gidebildiği söy enemez. Bu· 
na rağmen Hitlerin bir gizli 
muahede ile yüklend ği vazife
leri nasıl başardığmı ispat eden 
bir hadiseyle karşılaştık. Bu yıl 
Kızılordu erkinıbarbiye reisi m .. 
reşal Tubaçevski ile aralarında 
Sovyetlerin Londra ataşemiliteri 
Pumayı da gördüğümüz altı ge
neral Rusyıya çelik adamdan 
(Stalin) kurtarmak istedikleri za
man kurdukları planı büyük Al· 
man erkinıharbiyesine de açmak 
batuına düştüler. Mareşal Blom
berg ile gizli bir muhaberede 
bulundular. Mareşal derhal Al· 
man gizli polis şefi Himmeri 
haberdar etti. Ve bu zat Alman 
hükumeti tarafından meseleyi 
(Stalin)e bildirmeğe ve mare
oalla generalleri tutturmata me-

• mur edildi. 

Kızılordunun başsız bırakıl
muının Stalin diktatörlüğünün 
devrilmesinden mühim addedil· 
mesi Hitler Almanyasının gö· 
zünde üçüncü enternasyonalin 
Avrupa medeniyetini tehdid 
eden bir tehlike gibi gözükme
diğine, belki Alman kalkınması 
için vücudü lazım bir maoiveli 
addedilditine delalet eder. 

Binaenaleyh, Seriinin f aş~t 
devletler arasındaki tesanüdü 
Uı:ak Şarka kadar Y"''mayı ka· 
bul etmesinde, Roma : bi daha 
başka ve çok ciddi 1 asi se
bepler ve hakikatler aramak 
dotru değildir. 

Bu si \ ası b31cicatler şuntaYd~ 
- Lütfen çeviriniz -



fıılıife ]0 

. 
zmı Sicili Ti

Memurfu .. caret 
wundan: 

Tescil edilm· olan lzmir 
Tramvay ve Elektrik Türk Ano· 
nim Şırketi tar fından Sol-Gor
mezanoya verilen temsil ve a· 
letnamesi ticaret kan.unu hükiim· 
lerine gör.e s:cilin 2n1 ınuma· 

ras na kayt ~e tescil edildiği 
ili o u ur. 

1: Ve ·a\etn me 
fzmir Sieı11i Ti ret Me

m urluğu resmi mübrü 
~e F. Ten:k imzası 

eka elnc.me 
işbu Vekaletnamede biri idare 

meclisi reisi ve diğeri ikinci re· 
isi sıfatile hareket eden bay Ro· 
her Bet "ROBERT BETTE. ve 
Lö Baron Jos Lui Alar "Le Ba· 
ron Josse Lois Allard. tarafın· 
dan temsil edilen "IZMIR TRAM 
VAY VE ELEKTRiK TÜRK 
ANONİM ŞiRKETi • i~bu Ve· 
kaietname ile şirketin direktörji 
bay Sol GORMEZANOya §irket 
n m ve hesabına aşağıdaki hu· 
kuk ve salahiyetleri vermektedir. 
Şöyle ki: 

a,,, - ŞirJcet nam vo hesabına 
ve yalız başına: 

Mesalihi yevmiyeye müteallik 
bilcümle evrak ve senedata tan· 
zim ve imza etmek; ıber .nevi 
kıymeti .mukaddereli, sigortalı ve 
taahhütlü müraselit hakkında 
posta, şimendifer, gamr.ilk ve 
telgraf ve telefon idarelerine ka· 
nuni ve m!.lteber µıakbuz; ve ibra 
ilmühaberleri tanzim ve itaya, 
şirketin her hangi bir maaşlı 

veya gündelikçi memur veya 
müstahdemini tııyin ve azletmek 
bunların maaı ve ücretlerini ta· 
yin etmek, mahkeme huzurunda 
müddeı veya müddeialeyh sıfa· 
tile hareket tmek; bütijn mob
ke.meler huzu~una çıkmak, da· 
v ların sulhan tesviye, mu,aleha 
kabul ve teklif ve müdafaaname 
tanzim etmek, şirketi hükılınet, 
belediye veya makamatı sairenin 
her hangi bir adli ve idari da
iresi nezdinde "e bilumum .mü
essesat, ~irket, cemiyet, esnaf 
heyetleri ~e eşhası hususiye ile 
olan münasebatında temsil etmek 

b.,- B nkadan yapılacek mc• 

huzat hu usunda her hangi bir 
çek vey evrakı kavıt ve tescil 
için bay Marsel Rafe •Mınccl 
Refhay., veya vekilile mü tere· 
ken imza etmek. 

Y lınız b ıoe hareket eden 
mumai~eyh Bay Sol Goraezano 
me alihi ycv.mıyeye .müteallik ~ 
aync bizzat tayin ıve irae ~e· 
ceği evrak ve muaroe at ıçm 
müvekkil irketin air bir me· 
murun ıvc hatta ışirlcetc ~·
b cı bir '§ hsı kendi.sine .vekıl 

1 - Bu anlaşma lngiltereye 
karşı yapılmıştır. 

2 - Mussolini islam alemin
de yaptığı tahrikat ve Akden~
deki donanmasmm artışı yüzün
den bir harb çıka,eak olursa 
beraberfode bulunacak yardimcı 
bulmuştur. 

3 - Hitler bu anlaşmJlyı 
Çekoslov kyaya sa1dırabilm_ek 
için değil, Londra kabmesıni 
tazyik ederek daha müsait şart· 
larla konuşabilmek ve pazarlık· 
lara girişebilmek için imzala· 
mıştır. 

Hiç şüphesiz Berlin ; Roma 
mihveri ayakta durmaktadır. Fa· 
kat bu mihver yalnız Berlin i&in 
faydalıdır. Hitler emretmekte ve 
Mussolini takib etmektedir. 

Menfaatleri kesesine doldur· 
makta olan Hitlerdir. Mussolini 
sadece masraflan tediye etmek· 
tedir. 

Bir asken ittifakın iki tane 
Napolyonu olamaz .• 

jacques Bardoux 

.tay n ve r e ve hu hop.ta her 
haogı bir muk velename akdü 
i ıa, iic met ih tayin ve 
· bu ıve'k"Ietnaa:ıe ahkamının in· 
f zı için her ıı~ lazım ve nafi 

icı .edebilecektir. 
Bu ıvek"'etnamc i'c tayin edi-

1en hu'kuk ve sft4ah yet1er daire· 
şindl! vek.Ji mumaikyh veyahut 
ıvek,lleri rafmd yap.lacak 
mı.ıarnelat ve ic.r.aat m ü:vekkil 
şirket tarafından şimdiden tasdik 
ve kabul ve bu bapta hiç b~r 
münaka§a ve itiraz serdetmemeyi 
.taahhüt et m .ştir. 

işbu v,eldi etname 31/Kanunu· 
l!Vvel 1937 "dah l,, tanh.ne ka
dar mer'i ve muteberdir. 

14/Kanunuevvel-1936 
JZMlR TRAMYA Y Vf. ELEK
TRİK TÜRK ANONtM ŞİRKETi 

idare medisi 
Reisi: Ro'bert Bette 

ikinci reis: Josse Louis AHard 
Reis: Rob~ Bette 

Bay Josc;e AUard ve R. Bettc
nrn imzaları tasdik olunur. 

Brüksel: l 8r:Bi rinc.~ anun· 1936 
imu ve mühür 

Vulcartda !konulmuş bay Cou
rail V:esha1ghe se Hacyerin im· 
zası tasdik olunur. 

Brüksel 22 Birincikanun 19~6 
Hariciye nazın ve iftarici Tica· 

ret nazırı için salahiyettar m~ 
mur imıa ve mühür. 

Umumi No: 207 
Hususi No: 23 
Başka yerde konutmu~ imza

nın tasdiki için görülm5ştür. 
Brüksel: 24/Birincikanun 1936 

imza · ve mühür 
1şbu 'tercüme Fransızca astına 

uygun olarak tarahmdan Türk
çeye çevrilmişt . r. 

Mütercim: Hasan :mzası 
No: 199 
Münderecatına şamil olmamak 

üzere yalnız yukardaki mührün 
T.C Brüksel Fahri Konsolos1u· 
ğuna a"diyeti tasdik o1unur. 

iVl/937 
Aukuk f şlerı D. Seyfett:n 

l<ul ımzası 
Not: 
2833 sayılı yasa) a müsteniden 

tasdik harcı a1ınmn am ?tar. 
lzmir Vııa;r.ti 

Hukuk iş'eri müdürlüğü 
resmi mührü 

Umumi No: 241 
(.bu terc""menin ~ransızça as

lına mutabık olduğu tasdık kı· 
lındı. Bi' dokuz :yüz otıuz ytıdi 
yılı ilcinci kanun ay.n n on bi
rinci P. z.ntesi günü. 

hmir irıncı noteri 
resmi mührü ~e M. R. B y· 

raktar oğlu 1 ıı.ası 
Hususi No: 273 
işbu itercü 1e uret nin dairede 

saklı U/1/9~ 7 terJh ve ~41 
umumi numar lı aslın uygun 
ol:luğu tasdı'k olu ıur. Bın dokuz 
yüz otuz fedi yılı "kine ldınuo 
ayının on k nci Salı günü. 

N. Al.cçiçek 
lzmir Birine: Noteri M. R. 
B yraktaroğlu resmi mührü 

vt;. İOJzası okunamadı 
SO kıu ıt.ı~luk damga pulu 
20 kuruşluk tayyare pulu 
40 kur~~luk har(; pulu 

İzmir Birinci 
ğün&an: 

Rü ü, 

icra memurlu· 

ikinci Stileyman·ye mahallesi 
Y-Oz'başı Hasan ağa so'kağı 
100 No. Dosya Numarası 

37 
12351 

iz mir 
f.mtak ve lEytam bankası iz. 

mir şubesine borcunuz olan 150 
yüz elli Türk l~rasuı~an d~ay~ 
ban'kaya ipoteldı lzmir.d7 İlci~cı 
Süleymaniye mahallesmm Yuz
ba~ı Hasan ağa sokağındaki 
arsanıza T. L 150 (yüz elli lira) 
kıymet takdir edildiği icra ve 
iflas kanununun 103 ijncü mad· 
desine teVfibn ilinen ihbar ve 
tebliğ olunur. 4339 

ANADOLU 

i zmir Lev.azım iimiT liği ilanları 
-------------------~--------~----------------------lz mir Levazım amirlıği Sat Al. Ko. ıRs. den: 

1 - Beher kilosuna biçilen ederi 21 kuruş olan 180 ton ağır 
benzin k palı zarfla eksi1tmeye 'konmuştur. 

2 - İlk temin t parası 2835 liradır. 
3 - lbalesi 14/Birincikanun/937 Sah günü aet 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 189 kuruş mukabilinde M. M. V. satm alma 

komisyonunda alınır. 

S - Eksık eye gireceklerin 2490 s yılı -kanunun 2 ve 3 ıncü 
add~lerinde istenilen bdgelerlle birlikte teminat ve 

teklif mektuplarım ihale gününden ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 

vermeleri. 24 30 5 11 -lzmir Levazım amirliği Sal Al. Ko. Rs. den: 
Okullar için 68000 metre otela 15·12-937 Çarşamba günü saat 

15 de Tophanede lstanbul Lv. Amr. satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedelı (17000) lira ilk teminatı 
1275 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istek
lilerin kanuni belgelerJe teklif mektuplar nı ihale saatinden bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 27 30 7 11 

-----------------------=--..-----=-------.... ----------lzmır Lv. amırliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
Teminat muvakkata 

Bedel keşifli Cinci akçası Münakasanıo şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 
287 24 Hamam sıva tamiri 21 55 
137 14 nöbetçi kulesi inşası 10 29 
445 55 hamam kaynama imalı 33 42 
~96 12 kadro çivi ve sıva tamiri 74 71 

ihale tarih ve saati saat 

Pazarlık.· 
Pazarlık. 
Pazarlık. 
!Pazarlık. 

14/ Birinci kanun 937 Salı günü 14 de 

14 " • " .. n 14 30 da 
14 ,. • • ,, ,. 15 de 
14 • • • • n ıs 30 da 

1 lzmir t&fYare alayının açık eksiltme suretile münakasada 
bulunan yukarıda cins ve bedel keşifleri yazılı dört lcalem 
inşaat ve tam.rata talip çıkmadığından pazarlıkla yapbrı· 
lacaktır. 

! - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde loşlada 
lzmir levazım am;rliği satın alma komisyonur..da yaptınla· 
caktır. 

3 - Şartname ke~ifname ve resimleri her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - Jıtdc:liter ticaret odasında kaytlı oldulClanna dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

S - Pazarlı~a ittirak edecekler 2490 aayıf ı kanunun 2 ve 3 ncli 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesilcalan ve .temi· 
-nat muvakkatalarite birlikte ihale aaatindCA evvel komiı· 
yona .müracaatlan. 4329 

lzmir Lv. amirliği Sat. A:I. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatının kapalı zarfla münakasada bu

lunan 18500 kilo sade yağı ihtiyacına verilen fiat öa alı 
görüldükünden pazarlıkla satın alınacakbr. 

2 - ihalesi 15/1 Kan/937 çarşamba günü saat 15 de kışlada 
lzmir levazım amirliği satm alma komisyonunda yap1la
cakhr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 17205 liradır. 
4 - Temlılat muvalckata akçası 1290 lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekiiler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika 

gö termek mecburiyetindedirler. 
7 - P.azarlığa İ,Ştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 3ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
,muvakkatalar.ile birlikte "hale saatinden evvel komisyona 
mürecaatlan. 4328 

---------------------------------------------------lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - Çanal<kale müstahkem mevki kıtaatının kapalı z rfla mü· 

nakosada bulunan 50000 kilo sığır eti ihtiyacına verilen 
fiat bahalı görü'düğüııden pazar.ıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 18/2. Kan/937 cumartesi günü saat 1 t de Çanak· 
kele müstahlcem mevki satın alma komisyonunda yapı· 
1 caktır. 

3 - Tabrnin edilen mecmu tutarı 15000 liradır. 
4 - Temin tı muvak"ata akçası 1125 lir dır. 
i - Şartnamesi her güa komisyonda görülebilir. 
6 - steklilerin ticaret odasında ıkayth olduklarına dair vesika 

ıgöstermek .mecburiyet ndedirler. 
i - Raurlığ.a iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü 

maddel rinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi· 
ınat . muvakkatalarile birlıkte ihale saatinden evvel komis-
~ona mürac atlan. 4324 

Jzmir i.v. amirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Çanak1caie müstahkem mevki hastanesi ihtiyacı için açık 

eksiltme (240000) kilo odun satın alınacaktır. 
2 - Odunun beher kilosu bir kuruştan 2400 lira biçil

miştir. 

3 - ihalesi 17-12-937 Cuma günü saat 16 da Çanakkale müs· 
hhkem mevki .s~tın alma komisyonunda yapllacaktır. 

4 - lstekliJer ihaleden bir saat eve) teminat akçesi olan 180 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaik :ile bir saat evel komisyona müracaat etmeleri. 

4 7 1\ 16 4285 
--ıı--lmlO!.._ ...... .._ ______ ..;... ________________ ...,. __ ~~-------

lzm ir Memleket hastahanesi haşla· 
bibliğ"inden: 

1950 lira kıymeti muhammeneli nümune ve şerait ve mahiyeti 
hastahanemizde mevcud iki mutbak yeıpek ocağı 8-12-937 tarihin· 
dan 23-12·937 tarihine kadar açtk eksittmeye çıkarılmıştır. İstelc· 
liierin yizde yedi bu~uk nis~etıode muteber bir bankanın temin•t 
mek ~bu v.ey. mak):)uzu ile ihale günü olan 23·12-937 tarihine 
rastlıyan Perşem e günü saat dokuzdan on ı'kiye kadar fzmir viUi
yet daimi encümene müracaatları ilan olunur. 11·14-16-18 41~ . ..., .. .,, 

ı ;~ 

11 Kununmn-cl 

lzmi:r del eı·dar ığından: 
Satış 

no. Lira K. 
1080 Şehitler 2ci Altın sokak 7/9 eski 11 taj no.lu 131,25 65 63 

M. M. ev arsası . 
1081 Bornov Kürt Ömer sokak 14 eski 16 taj no. Ju 100 00 

dükkan. 
1088 2ci Tepecik Mısırlı sokak 19/3 taj no.lu 80,86 M. 30 00 

M. ar.sa. 
iDB9 2ci Tepecik Mısırlı sğkak 19 taj no.lu 78,tO M.M. arsa 
1090 2ci n .- ,, 19/2 ,, • 145 n n 

1091 2ci n ,, • 19/1 ,, • 70 ,, ,, 
1092 2ci • ,, ., 19/4 ., ,, 68, 16 ,, n 

1093 ici T~ec k Çoban ., 26 ,, ., 105 ., • 
1106 2ci Karantina Köprü Mitat paşa c. 92,94 kap) no.lu 

418,25 M. M. arsa. 

35 00 
50 00 
25 OP 
25 00 
75 00 

188 22 

1107 Köprü K y.alık sokak 1737 ada 24 parsel no.Iu 265 37 
3791 M. M. ars . 

1110 2ci Karantına Köprü Mısırlı c. 378 kapı 230 taj 159 98 
no lu 533,25 M. M. nrsn. 

1113 2ci Karantina Köprü Mısırlı c. 1738 ada 2 parsel 490 92 
no.lu 3272,73 M. M. arsa. 

1114 Salhane ls1ahane sokak 80 eski no.1u 106 M.M. arsa 31 80 
1116 3cü Karata iman sokak 24/26 yeni 22 taj 110.Ju 50 00 

226 M. M. arsa. 
1117 Köprü Sakızlı sokak 9 eski no.lu 321,50 M.M. arsa 96 4S 
1118 Salhane Tramvay c. 33712 kapı 355/2 taj no.lu 150 00 

120 M. M. arsa. n kitle 
1119 3cü Karataş lslahane sokak 50 kapı 18 taj no. 115 34 50 

M. M. arsa nakitle. 
1125 2ci Karantin~ Köprü Sakızlı sokak 19 kapı no.lu 114 83 

382,75 M. M. arsa. 
1127 Yeniköy Narlıdere Köprüaltı mevkiinde 138/3 no.lu ı120 00 

3674 M. M. tarla. 
1132 2ci Karataş Halil Rifat paşa .c. 293 rno.lu 70 .M. 28 00 

M. arsa. 
1138 3cü Karataş Halil Rifat paşa c. 3S2 eski 312 tai 52 00 

no.lu 137,25 M. M. arsa nakitle. 
1135 lci Karataş Halil Rifat paşa c. 176 kapı 144 taj 63 0() 

no.lu 105 M. M. arsa nakitle. 
1146 Bozyaka Uzundere Emrez mevkiinde 14000 M. M. 278 00 

tarla ve içinde 50 adet zeytin 3 adet yemiş ağacı. 
1147 Buca aşağı m. Üçkuyular c. 43 no.lu 403,10 M.M. 80 62 

münhedim kahvehane arsası. 
1150 3cü Karataş Halıl Rifat pa~a c. 391 eski 35111 taj 12 00 

no. 30,25 M. 'M. arsa. 
1152 Karşıyaka Donanmacı Fadıl bey sokak 29 eski 5/3 1000 00 

taj no. lu 519 M. M. arsa nakitle. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalannda nakit ile yaZllı 

olanlardan gayrisi ikinci tertip taıfiye vesikasile ödenmek üzere 
15 gün müddetle açık arbrmaya konulmuştur. ibatesi 27-12-937 
tarihinde Pazartesi JÜnü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak 
müdürlüğüne müracaatları. n 21 4331 - lzmir vakıflar mndorliiğilnden: 

Anadolu gazetesinin 7376 sayılı nushasile müfredatı ilan edilen 
kiralık akarattan 437 sayıla dükkan hariç. olmak üzere diğerıerine 
ta tip çıkmadığından ihalelerinin 1~/12/937 Çarşamba günü saat 
on beşe temdit edildiği ilan olunur. 4336 

____ _;, __________________________________________ ___ 

il daimi encQmeninden: 
1146 lira 58 kuruş açın tutarlı Ödemiş· Çatal ylunun 1 +300 

1 +560 kilometreleri arasında iki tane üç metrelik menfez yapıl· 
ması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklılerin 
2490 sayılı yasa ~ükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlarile 
birlikte 27 Birincikinun 937 Pazartesi günü saat 11 de jl daimi 
encümenine baş vurmaları. 11 23 4332 

____________ ;,... __________________________________ ___ 

ilan 
Söke belediye riyasetinden: 

Belediyemizin bir senelik 10·40 vatlık 1500 adet ampul ihtiyacı 
25/11/937 den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 1steklilerio 
16/12/937 Perşembe günü saat 14 de % 7,5 depozitolarile birlikte 
belediyeye müracaatları. 9 10 11 12 - itan 

lzmir nafia mOdürlOğüoden: 
1092 lira 50 kuruş nçıo tutarlı Kız Enstitüsü kurağı yapısınd• 

ve bahçe sulama ıişlerinde kullanılmak üzere yapılacak su tesisatı 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlarjle birlikte 
27 Birincikanun 937 Pazartesi günü saat 15 te bayındırlık direk" 
törlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmalari. 43.3.S 

ilan 
lzmir nafia mııdorlüğünden: 

1229 lira 87 kuruş açın tutarlı Çeşme kümrük kurağının nolr' 
san kalan kısımlarının yapılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayıla yasa hükümlerine göre b•: 
zırlıyacaklan taminatlarile birlikte 27 Birinbikanun 937 Pazarı:esı 
günü saat 15 te bayınd rhk direktörlüğünde müteşekkil komisyon• 
baş ~urmaları. 11 23 4334 

ilan 
lzmir nafia mildür]üğü den:, 

2694 lira ~ 7 kuruş a~ın tutar!ı Bergama ilim evi ikmali inşıt~ 
15 gün müddetle açalc eksiltmeye konulduğundan stektilerin_ 2~9 ~ 
sayıli y sa hülcümlerine göre hazırlıyacaklerı te~tl9rile-Nı:W!t~ 
27 Birincikinun _937...,.~at.l~s\ ıgü1ıii at 1Tcfe il da mi encüo>e 

1 n:ne ~ ı vurmal ;ı. 1 i 23 4333 



".5TELLA,, Vll>•rG el yev• 
limammızda olup ~OTfERDAM, 
AMSTERDAM ve HA'MBU~<l li•""*' ftin yl' •hll-'*dır. 

•TELE.MON. vapuru 14· 1 • 
937 de beklenmekte olup ROT· 
TF..RDAM, AMSTEM)AM vt 
HAlllURG lillılllntah için yult ...... 

•HtRMES. vapuru 20/12 de 
,ekimi talı• 

t1edeo sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCF.p hareket 
edece1'tit. 

SVENSKA ORJE.NT 
UNIEN 

•ôOTLAND,. motörü 14-12 
4e ı:.ktenmekte ol~ HAMBURG 
GDVNtA, DANZIG, OAN
MARK. lilleatarı, BAL TIK li· 
manl.ı için yük alacaktır. 

ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

•SUÇf.AVA. ftP-uru 29/12 
en•ekte olap iAL TA 'fe 

~~ ..... YA liman1"1 ioin Jlk 
.ı.caldılr. 

Yolcu kabul eder 
lllnı.rdlld lwebt tarihlerile 
~ detifildilderclea 
...... ....Wyet bbul ..... 

8aha .... taWlit içia IJr.ia. 
ei kordonda FRA TE1J..I SPER· 

'ftpm lltentahtma .... 
..... rlea ....... 

'Teıet. cı ı tl4tGrJIU/422t 

• 
TISZA. motörü ıs Birinci 
ada bekleniyor. ISKENDE· 

için yük ~r. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCARE.ST 

.. -
1-URGAS. "lf!ftlN as . .-.rırtm 

,.._Pili. ıde pldi ve PORT SAiD 
ISKENDERIYE limanların

mal çıkardı. 
DUROSTOR. ~-.-'2 
ncıkinunda KOS1'1Nt:E, 
hareket ed~~· .,. .. 
EN ~ORSMD QB)El:.l 

HA~~~~JE 
AN JOSE , motö ü 6 Bi· 

""d' bek~ ı~ 
DONKERK ve NO'RVc. 

Dr. Demir Ali 
K-.oll• 

Cilt ve TenaeDI haetahk· 
..... ~-'•Mfıtk teclnftl 
ı-. · BirillCi be,ler ... 
Ethamra S-memua atkum4fa 

Ttıl.,_ c M1' 

Seri mal değil, fennin bütün tekamülatını haiz radyolardır. 
Yüksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatık fadinğ-kontrolü, 
yüksek hassasiyet, majik·göz ve daha bir çok yenililderile mev· 
simin en yüksek makineleridir. 

Acentası: Hüseyin Hüsnü ledeman. Saman iskelesi, lici11ti 
kordon No. 5513 .. 

tzmir Meserret 
Olelidzita bütün mobilyası tccdid edilmiş IGluk ve ııclk su 

ba"JO dahlen ffive edilmiıtir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve mütteriterimizin her türlü ıstirabatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mu'tedil ve her keseye elveriılidir. 
Kenieralb caddeti hra rş111nda No. 72 lzmir Tele. 2533 

inhisarlarizmir baş
müdürlüğün n: 

Potas ~erçelesi ticareti 
yıapan tiiccar ve eıaafa 

ilin 

-,.. ....... -&hanesi 
Fııat Gtllergin 

Alla_. Nes--- tadlaaıl .._ 
f EJd JOıYEN ecza/uı,,.si/ 

Tide, ttmi~, aca.z ild 

aarif miyetinin 
o· y· ~y P"y osu 
lltntrti,. 1!5400 Lira 

... 

l 

llusu~i 

Şifa Bal kyağ 
u et •"at kaynağı, 

Bet mabsaf, 
gıda kudr~ti yiik f'k, 

İf mMİ. kolay, 
.,erhet glbidlt' 

fka ~satalmas 
e.81181 

Şifa Balıkyağı 

·---·nde 

.. 30.-

8.SS 
21.80 
67.SO 
67.50 
IS.70 
18.90 
7.20 
,__ 

olar! 
Avrupa kimyevi gObre eri 

Vübek randımanlı ve İ)'İ ciaı malaaul kuwetli fıdan ile alı
nıbilir. Lwetli ic'- 4a Mce\ W.,.. ti~r1l.-ille retiıir. 

Tıılİllki ... kkak ......... 
Te1~...._ 
~~ 

Tel .. 
!!809 

hımak Gzere _._. 
tlaır iki uta Elektrikçi • 

.-11tceldlri li,a
dilttiee ait 
~P. llü-

4201 



Sahife 12 

•Dok r 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediye9' Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

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

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

Amerı adan en son model 
karyo ala ge i 

Amerikanın 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 somyaları yalnız 

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

salonunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En soı: model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. -

ara~çı kardeşler 
··yük mobiya r f 
~ e e A aza an emrınıze am 

şat a
d d. JJ. 

MERKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edece~ bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya i(ınde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin ~şyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte oeresıye muame. 
lesi yapılır. 

Siz d• M ET AL L U 'M '' D f"J ;l~~~:.~rım 
Hem bol ışık almış olur, hen iktısa~ etmiş olur, hem lamb .. 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tmızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

Cevfik Baykent 
Elektrik - telef on ve malzemesi deposu. 
ie e s fabrika arı mü e sili 

Peştemalcılar 77 79 telefon 3332 

o 

1 

A~ADOI.U Kii nıınıırvıal 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--

şahap Göğsü yumuşatır, ba!gam .. sök_türür, öksürii.ğü 
keser, tesirli bir OKSURUK pastilidir 

FotoOr 

HAYRETTiM 
~IZER 

,. 

f N ô N 0 Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabuk , 

ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Ço~uk hastalıklari 

mutahassısı 
ikincı .Beyler sokafı 

No. 68 
Telefon 3452 

ıam ... am11rs1:BZDlmma. ..... 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur ~ve müra caatları ilin 
olunur. 

wt•ea 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
~ ilracaat yeri: 

1 kincibeyler soka 

~ 3869 

Sıhhat --Balıl{vağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdı.r 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

. Hamdi Nüzhet Çançar 
• 
1 S hha 

hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
e ro e Otomohi leri 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az-. mukavemeti pek . çok 
,,. f;<':-4 ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

pa1rçaDa1r m~vclUl<dcdlUltr 

Oldsomohil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


