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intihabatı ifsad etmek için şim
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Yurdumuzun her yanında milli bir heyecan ve şuurlu bir kıpırdama var 

• • • • • B v ı ımız ecız nu 1 
t r ... .,,.... a ha tasın çtı ar 

ihracatımız fazlalaşıyor. Hükômetimizin, sulh emelile yaptığı 
dostluk muahedeleri, karşılıklı emniyetimizi koruyor. 

. aaş&akanımız Bay Celal Bayar 
Ankara, 12 (A;A.) - Baş,ıe- kurumu her sene bizi burada 

kil Celal Bayar, sekizinci yerli toplamak sur~tile millete hesap 
malı artırma haftasını aşağıdaki vermek mecburiyetini ihdas et· 
nutku ile açmıştır: miştir. Bu güzel ananenin tesiri 

Sayın vatandaşlarım, Bayanlar, altmda ben de geçen senelere 
Baylar; ait iktısadi hadiseleri huzurunuz· 

Ulusal ekonomi ve artırma da teşrih etmek ististiyorum. Fa-

kat sözüme başlamazdan evel 
ifade etmeliyim ki memleketin 
ekonomik hayatında durmadan, 
dinlenmeden millete nurlu irşad
da bulunan ulusal ekonomi ku
rumuna teşekkür etmeliyim. Mil· 
letin hayatında en mühim mes· 
net ve denilebilirki birinci dere
cede mühim olan mesnet ekono
mik teşkilattır. Bizim ekonomik 
hayatımızda takip ettiğimiz seyir 
tetkik edilirse görülür ki mem • 
leketin hayatına en muvafık olan 
usul ve prensipler kabul edll
miştir. Bu prensiplerin burada 
tafsilatile arzedilmesi hiç şüphe 
yoktur ki hepimizi sıkar. Ben 
bunların ana hatları üzerinde te· 
vakkuf edeceğim. Ve ayni za· 
manda hadiselere birer birer 
temas edeceğim. 
Arkamızda bıraktığımız sene 

beynelmilel ekonomik vaziyeti 
ltibarfte çok muhtelif manzara· 
lar göstermiştir. Bilirsiniz ki, 
tica.~ette ve ekonomide şart is· 
tikrardır. Buna rağmen geçen 
yıl bütün cihan hayatı iktısadi
yesinde istikrar görülmemiş ve 
bilakis zaman zaman bu istikrar 
bozulmuştur. Buhranın nihayete 

Akisler: 

ermek üzere olduğu farzedildiği 
bir anda dhan siyasi hayatının 
tesirile olacaktır ki, bir teslihat 
devresi başlamıştır. Bu teslihat 
devresi bazı iptidai maddelerin 
alınmasını temin için hararet 
gö:;t .. ımi.,.fr. Ve ticaret haya· 
tında uır ilerleme hamlesi vu· 
kuagelmiştir. Buna makus ola· 
rak bazı memleketler daima 
satıcı olduklara fazla mal satmak 
ihtiyacında bulundukları halde 
büyük ihracat kabiliyetlerinin 
azaldığını açıktan açığa söyle· 
mekte tereddüd etmemişlerdir. 
istikrarsız diye tavsif ettiğim 
hadıse budur. 

Fakat memleketimizin harici 
ticareti üzerinde bunların tesiri 
görülmüştür. Evvela bize çok 
mal .satmak ve bizim. prensibi· 
miz itibarile ne kadar çok mal 
satılırsa o kadar Türk malı al· 
malC ılctiza eder.fcen b•zı mem· 
leket!er mal satmak kapasites'ni 
kaybettiklerinden dolayı bizimle 
alışverişlerinde sekte olmuştur. 

Hulasa olarak 1936 senesi 
nihayetlerile 1937 senesi içeri· 
sinde harici ticaretimiz tam 
- Sonu 4 üncü sahifede -

ltalyanın Uluslar Sosye
tesinden çek:lmesi 

-~·~-
Italya tenkid ediliyor 

- Yazısı 7 inci sahifede -

1 

HAFTAMIZ 
Halkın şuurlu tezahüratı 

arasında geçiyor 

Ralkevi 
Ekonomi ve artırma haf tası pazar ;rektörü B. Nail Eıiain ekonomi •e 

gfinii başlam1et ır. Haftanın baılama&ı 11rtırma mevzulu bir konferanaı takib 
mfinaıebetile • t oo. bette Ha\kevin. etti. 
~ çok hare · lı ve funrlo bir tope Bo konferansta kısa bir um.ancla 
lanb yapılmıııır. Halkevi bu müna· ulusal ekomomi aabannda eldı edi· 
sebetle çok kalabalıktı. len · mühim neticeler canl1.11dır1l"1ı 

Törene istildil marp ile başlandı. ve on aeo• evol gfi~lükle yetrli 
Vali ve Parti baık.aoı B. F. Güleç malı bulabildigimiz halde bugün her 
ulusal ekonomi ve artırmanın ehem- ihtiyacımızı yerli mallarımızla kart•· 
miyeti hakkında bir ıöylevlo haf tayı lamamız ıükran ve takdirle tHhit 
açtı ve valiyi, İzmir ticaret littesi di· - Sona. 8 inci sahifede -

Netice taayyün etti, denebilir 

Milli Kiimede 
Als~ncak ve üçok takım

ları bulunacak .. --·--iki takım 4-4 berabere kaldılar 

Japonlar, .bir Amerikan destroyerini 
b.atırdılar. iki devletin arası açılmıştır r'-Pı-az-ar -giin~ii -iki-tak-ım-ın-_gü:_:~_.:~_n;_::c __ ~~-~he~f ..... :;:": 

----~~~--... .-......-. ...... 1~----~~~~ 
Amerikan harb gemisindeki 72 kişiden 20 si yaral~dır, diğerleri 

öJmüştür. Tahkikatın her safhası M. Ruzvelte bildirilecek •• 
Vaıington., 13 (Radyo) - japon 

tayyareleri Yanka nehri üzerinde hu· 
lana.o Amerikan Poley topçek.erini 
bombardıman etmişler ve batırmıı• 
lardu. Bombardıman esna.aında, Ame• 
rika elçiliğinin gemi içinde bulunan 
.:!ört memom ile birlikte 72 kişilik 
ltıurettebatta.n ancak 20 ıi yaralı ola· 
tak; kortanlmıştır. Sefarethane me· 
lnurlan kayıbdırlar. Ölenler pek çok 
Olduğu sanılmaktadır. 

Bombardımanda, gemiden de 
jıpon tayyareluine mukabil atoı 
•çılnıııtır. 

Nank.indeti Amerikan gaızeteci• 
lefine tahaie edilmiı olan Paley, eey• 
Yar bir radyo merkezi gibi kullanıl· 
ltıllkta idi. Amerikan gazetelerine bu. 
t•dan huadiı yetiıtiriliyordu. 

Vaıingtoa, 13 (Radyo) - Paley 
h&digeııi borada heyecan uyandırmış• 
~l', lldktımeı derhal tahkikata baı· 
~nana11nı emretmiıtir. Reisicumhur 

• ftuzvelı Pale7 hidileıinin inkiı•· 

Bir Amerikan 
fıa1n blltiln safhalarından haberdar 
edilmesini Hariciye Nezaretinden il• 
temiıtir. 

taggare gemisi 
Nankiu, 13 (Radyo) - Hariciye 

Neıareti namına söz ıöylemeğe aali• 
hi1ettar bir zat demiftir ki: 

1 
- Ecnebi gemilerinin muhuıa· 

mat aahaaının oza.klanoda dnrmalan 
lizımdır. Çin k.ıt'alımnın faaliyette 
bulandukları mıntakalardan ayrılma. 
maları lazımdır. 

Bu emre itaat etmiyen bütün ge• 
milere ateı edilecektir. 

Şanghay, 13 (Radyo) - Paley 
hidieeai münasebetile japon ateşemi· 

- Sonu 8 inci sahifede -

Belgradda 
Fransa aley
hine nümayişler 
"Lüt/en altıncı sahi/ege bakınız/ 

r " Yurddaş! 1 
Üzüm, incir, fındık giren 

1 eve ilaç girmez. ._ _____ iiıııım ______ -

_______________ .. ______________ _ 

Yarından itibaren iki 
eser başlıyor 

C. Bayar ve eski lzmir 
YAZAN: Gireson mebusu Talô.t Onay 

Bu eserde, umumi harb günlerinin hala battralard!l yaşıyan bir çok 

alıikalı Hfahatmı, Baıbakanımızıo İttihad ve Terakki katibi meıullüğündeki 
enerjik ve azjmk!ir mücadelelerini vesaireyi alôka ve zovkle okoyacakıınız! 

Şişko 
YAZAN: Dilimize çeviren: 

Hanri Bero Şükrü Kaya 
"Dahiliye Vekili ve Parli 

Maruf Fransız edibi genel sekreterimiz,, 
Bu eser Goncourt akadem.iııinin 1922 mükilfatını kazanmış ve çok 

takdir edilmiı, beğenilmig bir eserdir. ANADOLUd a bo eFerin neşrini ve 
okurlarımız tarafından o.konmasını temin ccleLildi~imiz için Labtiyarız. 



Sahıfe 2 

F HKRA 
Boş başaklaııo d'k durur ar 

Çok defalar, ufak bir hamle içinde, ortaya aıılıın bir fikir, bir çok ki. 
tablarıo izah edemiyeccklcri bir vuzuha sahih olnr. 

Burada hakikat en doğru, en çıplak, en ölı,ülü bir surette anJatılır. 
Bir gün Lokarno kız öğretmen okulu Lahçesinde bıı günkü terbiye dün· 

yaeının en tanınmış alimi Klaparete takdim edildim. Konu~mağa ha~layınca 
kafamda yaşattığım alimle karşılıışııgım adam büsbütün &)'n birer şahsiyetti. 
Vakur, ciddi, kolay kolay yanına varılamaz sanıyordum. 

Karşılaştığım ise bilakis tamıımen eatle ve t:ıeavvurumun fevkinde müte• 
Tazı idi. Konuşurken namaz kılan bir dindar rri.bi iki elini biribiri üzerine 
toyuyor, utaruynnn•1 r. yii iınü o hakmı) or: ı;deta ç iııezek. korkarak, 
aö. lüyordu 

'Bı 1 j ı k r ı•ı u L"il d aın ~ l lı m. Onu istedic,bu •.illi .mıı• 
t"lıed lıı e e \ • 1.ıea ki.il n n k.uv tli iııtıbıı oluıı· 

Düıünere~ ağı.r ağır söylüyor, suallerini do gayet yerinde ve aade bir 
ltlrette soruyordu. 

On beş dakika konuıtuktao aonra ayrıldık. 
Bir az ötede duran tanıdığım bir profesöre hakiki alimin ne kadar 

miiteva11 olduğunu ve bundan aogao hayretimi söyledim. Bir az gözler.ini 
açtı ve: 

- Gayet tabil değil mi? dedi. Kuş için kanad ae iH ~ilgin için de 
tevasn öyledir. 

Baıak dolguıı olanca çıkbğı yere eğilmez mi? Yalnız boı bagaklardır ki 
dJk dururlar. 

Ne kadar dotru Te hakiki bilgini uılamak için ne güzel bir ölçü! 
Asım ismet Kültür 

Çok geçi 
Triyeıtede çok garip bir ha

dise olmuştur: 
Triyestede mukim Civani Ci

vanola adlı bir kadın, bu sene 
Amerika<lan amcasından bir mek· 
tup almışbr. Amca bu mektupla 
umumi harbıo sonlarına doğru 
Triyesteyi terk ederek Ameri· 
kaya giderken evin tavan ara
sına 200,000 liralık Avusturya 
evrakı nakdiyeıi sakladtğını bil
dirm İJtir. 

Vakıa Civani Civanola bu pa· 
raları bulmuttur; fakat bunların 
kıymeti çoktan sıfıra inmiştir. 

Arz1n nllfusu 
Amerikalı ilim Bay R. Peard 

arzın nüfusu hakkında bir eser 
neşretmiştir. 

Bu esere göre 1650 de ilk 
defa olarak arzın nüfusuna ala· 
ka göıterilmiıtir. Bu tarihte ya· 
pılan tahmin, ' arzın nüfusunun 
ancak 44S milyon olduğu mer• 
kezindedir. 1750 de arzm nü
fusu yarım milyar olmuştur. Fa· 
kat 1850 de arz bir milyar nü· 
fusa sahib olmuttur. 

Bu tarihten sonra artması bü
yük bir hız almııtır. 85 sene 
içinde arzın nüfusu tam bir mil· 
yar 96 milyon fazlalaşmııtır. 
Şimdi arzda iki milyar 96 mi(.. 

. yon nüfus vardır. 
Ameliyattan sonra 

muvaffakıyet 

ş·mali Amerikanın maruf mu• 
gannilerinden Cehan Bokstayn, 
gerek sahnelerde gerek fılm ale
minde iyi tanınmış, iyi para ka· 
zanan bir adamdır. 

içindeyiz. Kömürcülerin ne ka· 
dar sevineceklerini görmek üze· 
reyiz. Fakat tarihte meşhur so· 
ğukları da şuraya, şu fırsatcağız
dan istifade ederek yazıyoruz: 

Mıladdan evel 399 tarihinde 
öyle müthiş bir soğuk olmuş ki, 
Romanın üzerinde bulunduğu 
Tiber nehri donmuştur. 

Miladdan sonra 829 da da 
müthiş bir soğukta da az kalsın .•.. 

Nil nehri de donuyormuşl 
1657·58 de soğuktan Baltık 

denizi donmuştur. 

Bir kaç garibe 
Hükümdar deliliklerinden -ltal• 

ya kraliçelerinden Margarit ken· 
disine bir mendil yaptı .. ıı ve 
ipekten olan bu mendiJi üç kişi 
tam yirmi senede tamamlıyabil· 
miş idi. Bu mendil bir yüsüğe 
sığarmış! 
Umulmadık bir hal Tibette 

bir kimsenin yumruk kaldırdı· 
ğını ve dilini çıkardığJna görür· 
seniz, kat'iyyen korkmayınız. O 
diyarda en nazik selamı ancak 
bu iki bıal ifade edebilir. 

Çin fagfuru - ancak Çinin böy· 
le parça, parça olmadığı zaman· 
da Çin hükümdarı sarayından 
çıkbğı zaman maiyetinde 500 
kişi bulunurmuş! 

Bunlardan otuzu resmi şemsi· 
yeciler, otuzu rehber, yetmiş beşi 
müneccim, altmışı aşçı ve ellisi 
de ruhanilerden mürekkep im;şl 

Fotograftan korkma! 
Bazı kimseler, bi hassa müs· 

bet veya menfi tekilden şöhret 
kaz.anmış olanlar fotograftan, 
resımlerınin alınmasından kor· 
karlar. 

Bu korkuyu üç kııma ayıra· 
biliriz: 

ANADOl,U 
---~ ws \ilCS»XWWW a:::ıws C:xt'A S&SP• 

da er er • 
- .... ,, ... 

Belediye reisi ....... 
Pazartesi günü 

döıüyor 
Ankarada bulunan Belediye 

reisi Dr. B. Behçet Uzun önü· 
müzdeki hafta Pazartesi günü 
lstanbul ve deniz y< lu ile ı,;eh· 
rımi:ıe Jt>1et:eğ· o· 

Hayvan satışı ....... 
Ziraat Vekaleti yeni 

tedbirler aldı 
Köylerde bazı celeplerin, köy· 

lüyü iğfal ederek hayvanlarını 
aldık'arı, paralarını vermedıkleri 
ve hazan hastalıklı mıntakalar
dan da hayvan mübayaa ettik· 
leri görülmüştür. Ziraat Vekaleti 
köylerden hayvan mübayaa ve 
toplanmasını yasak etmiştir. Ya
lnız pazarlarda ve pazar günleri 
hayvan satılacaktır. Hayvan sa· 
tın alacak ve toplıyacak kimse· 
lere birer sürek cüzdanı verile· 
cektir. l-layvanların baytar mua· 
yenesinden geçmesi de şarttır. 

Bu şekilden başka türlü hayvan 
alım satımı yasak edileceklir. 
Eşhasa ait bir kaç hayvanın sa· 
tış muameleleri gene eskisi gibi 
yapılacaktır. 

Ziraat Vekaletinin, hayvan top 
layıctlarına karşı aldığı bu ted· 
bir bilhassa sıitr satışları ve 
hayvan hırsızlığının önüne geç· 
mek içindir. -----Katil ishak tutuldu 

Seferihisar kazasının Ulamış 
köyünde oturan Kayserili Meh· 
med oğlu Mehmed Kayser, bun· 
dan bir hafta evel yatağında 
öldürülmüştü. Cinayetin seH8HI, 
kadın yüzünden kıskançlıktı. 
Mehmed Kayseri öldüren Meh· 
med oğlu ishak, vak' adap sonra 
kaçmıştı. jandarmalar tarafın· 
den takib edilerek yakalanmış 
ve adliyeye verilmiştir. 

Yoldaki yaralı 
Dün lzmir ·Torbalı yolunda 

bir adamın çifte tüfeğile karnın
dan ağır surette yaralı bir halde 
bulunduğu şehrimiz müddeiumu· 
miliğine haber verilmiştir. Ya· 
pılan tahkikatta henüz hüviyeti 
tesbit edilemiyen bu-şahsın bir 
kaza neticesi kendi tüfeğile ya· 
ralandığı anlaşılmıştır. Yaralı, 
lzmir memleket hastanesine ge· 
tirilmiştir. 

..... -:ıcn--- --
Karo taşta kanlı bir vak'a 

Kavga ederlerken denize 
yuvarlanmışlar! ·-. -
~ Sad E dı s l e 

Evelki gece Karataşta Şehid 
Fahreddin polis karakolu kar
şısında Sakarya aileev· nin av
lusundaki baraka önünde sar· 
hoşluk yüzünden kanlı hır vak'a 
olmuştur. Hadise şöyle geç· 
miştir: 

Aziz, udcu Cemil, balıkçı Sa· 
dık ve çırağı Ahmed bu kulü· 

bede içki içmeğe başlamışlar· 
dır. Sarı R fa ve arkadaşı Hak· 

kı oğlu Esad isminde iki arka· 
daş da ayni aileevi içinde ve 
deniz kenarında bir kayığın ya· 
nında rakı içiyorlarmış .. 

O sırada Hayim admda biri, 
balıkçı Sadığın çırağı Ahmede 
beş kilo kadar balık satmış ve 
rakıları biten sarı Rifat ve Esat 
ta diğer grubun içki içtikleri 
yere doğru sokulmuşlar ve Esat 
balık satın almak istemiştir. O 
vakit Sadık ablmış: 

- Sen rakı içerken biz senin 
yanına geliyor muyuz? defol, 
orada9 git!. 

Diye bağırmış ve Esidı tah· 
kir etmiştir. San Rifat, arkadaşı 
Esadı aileevi kapısındaki kah
vehaneye götürmüşse de Esad, 
kendisini ikna ile aynlmış ve 
diğerlerinin yanına gitmiştir. 

E.Sat burada, Sadlğa teessüf 
etmiş, fa1Cat Sadık kufür e be-
raber mukabelede bulunmuş ve 

1 

her ikisi de göğüs göğse kav· 

ga ederken denize yuvarlanmış· 
lardır. Arkadaşları, kendilerini 
denizden çıkardıktan sonra kav
ganın devamına mani olmağa 
çalışmışlarsa da muvaffak ola· 
mamışlardır. 

Sadık, meze tablası üzerin· 
deki bir sustalı çakıyı Esadın 
göğsüne batırmıştır. 

Polisler Sadığı yakalamış ve 
yaralı Esadı hastaneye kaldır· 
mışlardır. Tahkikatı Müddeiumu· 
mi muavini B. Sabri Atamaner 
yapmaktadır. Sadık tevkif edil· 
edilmiştir. Esadın yarası sol me
mesinin altında derin ve geniş 

b ir şekildedir, hayatı tehlike· 
dedir. 

Esadın öldüğü haberi yanhştır. 
Maamafih, ümitte azdır. 

Buca yolunda __ _.. ........... --
Soyguna kalkanlar 

tutuldu .. 
lzmir·Buca yolunda Kançeşme 

mevkiinde bir vak'a olmuştur. 
Gece, ellerinde tabancalar bulu
nan iki şahıs, bir yolcunun önüne 
çıkarak tehdit suretile seksen 
dört lira 19 kuruşunu almış, 
kaçmışlardır. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
bu mühim hırsızlık vak'asını ya
panların Bucalı Hasan ve Meh· 
met oğlu Konyalı Ah~et olduk· 
ları anlaşılmış, ikisi de yaka-
lanmıştır. ------Baytar tayini 

Tire baytarlığına tayin edilen 
Bay İhsan Aydın, Etlik merkez 
laboratuvarında staj yapmak üzere 
Ziraat Vekaletince Ankara bay· 
tarlığına tayin edilmiştir. 

Konferans 
Önümüzdeki perşembe gunu 

saat 17,30 da Halkevinde Eti 
yazılan hakkında Erkek lisesi 
tarih öğretmeni B. Ziya Şölen 
tarafından- '1tr kcmfe'r~ veı He .. 

cektir. Bu konuşma bütün yurt· 
daşlara açıktır. ------

Takas işleri 
Takas komisyonu, dan öğle

den evel Türkofis dairesinde 
Türkofis müdürü B. Cemal Ziya 
nın riyasetinde toplanmış, mü· 
him kararlar almıştır. Dünkü 
toplantıda takas suretile yapı
lan ihracata aid bir çok beyan
nameler tasdik edilmiştir. 

B. Nazım Uygun 
Ziraat Vekaleti koyunculuk 

mütehassıs müşaviri Bay Nazım 
Uygun, merkezi İzmir olmak 
üzere Ege mıntakası zeotekni 
mütehassısı müşavirliğine tayin 
edilmiştir. 

Davetsiz misafir 

l 

Ekonomi Ye t tu . ha tasın· 
dayız. Ulusa d."!li {, \.lı.İz"n k ve· 
ren bu tılsımlı kal.<ı ıma hafta· 
sının ıçiınızJe sevinç ve kıvanç 
uyand rdığım duyuyor ız. Bu ha· 
yall kalkınmanın yurdun her 
bucağında canlı neticelerıne şa

hidiz. Her zaman olduğu gibi 
bilhassa yılın bu haftıısın a al· 
dağımız kuv•·etli ve ş••ur u tel
b:J:... yw.1i ... a."tco~ ... -.J• ... muva!

fal· d ~ ı! ıın Ü•>r t ı kte. '\/('. 
ıuu.c.arıer olnıanııa yulunu ~"' .. 
termektedir. 

Acun ekonomi tarihinde yer 
alamıyan bir devletin temelleri 
çürüktür. lktısaden yükselmiyen 
bir ulus başkalarının • kölesi ol· 
mağa her zaman mahkum bu· 
lunmaktadır. Hepimiz biliriz; 
ulusların iki türlü harbi vardır: 
Kan, barut ve gaz kokulu harb .. 
lktısadi harb .. 

Engin tarihimiz zaferden, şe· 
reften ve şandan başka bir şey 
kaydetmiyen; asırlarca dünyaya 
meydan okuyan yüce Türk ulu· 
sunu at üstünde, süngü önünde, 
top ateşinde, yangınlar ve bom• 
balar altında yenemiyenler onu 
iktısaden yıkmak sırrını aradı· 
lar. Fabrikalar açtılar, tabii ser· 
vetleri işlediler ve zenginleştiler .. 

Herkes bilir ki dünyada en 
büyük kuvvet zeng'nliktir, pa· 
radır. Böyle olunca iktısadi sa· 
vaştaki galibiyetin barut kokulu 
harbde de muzaffer olacağına 
inan~amız lazımdır. işte birinde 
daima başaralık ve qtku kaza· 
nan ulusumuz öbürunae de şanla 
ve eşsiz olmak için and içmiş· 
tir. Çok yakında dünya ekono
mi tarihine Türkün güne,li adı 
da geçecek ve ülkemiz bu iki 
savaşın zafer anıdlarını sinesin-
de yükselten kutsal bir mabecl 
olacaktır. 

Yurddaşlar, ulusal varlığımı· 
ztft ••~ine ~~ Caml.u..;, et • 
ve erginliğimizi S[Ölteren albay• 
rağımızın şerefli ve nazlı gölge
sinde acun durdukça yqamak 
istiyorsak tutumlu olalım 11e her 
ıeyin yerlisini başımızın tacı ya
palım.. Kendimizin mah olmı
yan hiç bir şeye paramızı ver
miyelim. Türk gücü her şey ya• 
par, Türk toprakları zengindir, 
her türlii mahsulü verir. Ne 
ararsanız yerlisini bulmak müm• 
kündür. Ulusunu, yurdunu seven 
onun yetiştirdiğinden başka bir 
şey yememelidir, giymemelidir. 
Böyle olursa amaca çabuk Yara• 
biliriz. Zenginlik, servet en bü
yük kuvvettir demiştim. Bir mil· 
letin ferdleri ayrı ayrı zengin 
olursa o ulus da zengin sayılır. 
Eğer bir insan parasını hesaplı 
harcar, olur olmaz yere dök• 
mezse; malanı, ~şyasını, zama• 
nını iyi kullanırsa o tutumlu ve 
faydalı bir varlıktır. Hepimizin 
tutuma son derece önem ver• 
memiz gerektir. Bu hem yurdu-

Bu adamın bundan bir kaç 
sene evel sesi, şimdikine nis· 
betle Adeta fena imiş, maamafih 
ekmelini gene teğanni ile kaza· 

nabfardan idi. 

muz, hem de kendimiz için la· 
zımdır. 1 - Marlen Ditrihin korkusu. Btr kaç arkadaş, kendi arala· beni yerden menettiniz. Fakat vahi •• Öyleyse bırakın ben de 

Bu sinema dilberi fototraflan- nnda şöyle bir ziyafet tertip et· ben Allahıİı izni ile gökten gel· yiyeyim .. Çünkü sizin gibi çok Velıbi Evint; 

Bir gün bu sesini de kaybet· 
mek tehlikesine uğramış, gırtla· 
tından bir ameliyat yapbrmıştır. 
işte bu ameliyattan sonra Cehan 
birinci sınıf ses sahipleri arasına 
girmiştir. 

3C>o milyon sene yaşıyan 
bahkl 

Tam yerinde olarak •fıli bir 
yılan yuttu!,, diyebilirsiniz! 'Maa· 
mafih, fen erbabına göre, Lenin
grid civarında bulunan bir ba· 
lık müstehasesinin tam 3CO mil
yon senelik olduğu muhakkak 
imiş. 

Bu balığın sırtında pullar, 
kurşun iılemcz birer :::ırh gibi 
kalın ve sert imişi 

Şiddetli softuklar 
Bu sene kışm nasıl geçeceği 

lfa~kmda tahmin erbabının fıkir· 
le hır araya toplanmış 

nın almmasmdan çok korkar, mlşler. Fakat hiç sevmedikleri dim. Neler atıştırıyorsunuz ba· ıevdiğim arkadaşlar bu zehri B. =A-=l=i=--A=tız 
o hiç olmazsa kendisine yarım di8,er biri de mütemadiyen et· kayım!. yiyip te giderlerse, ben arkala· 
saatçik süslenmek fırsat ve im· r'~flannda dolaşıyormuş. Bakmış· Biri dayanamamış, homurda· nndan bu dünyada kalamam. Başdurak muhasebei hususiye 
kanı verilmezse... Jar; olacak değil.. narak: Demiş ve hemen diz çöküp tahsildarı B. Ali Ahz, terfian 

2 _ Hayatı kötülük içinde k ZiJijetih verileceği saat kapıyı _ Zehir yiyoruz! tıkınmağa başlamış. Diğerleri Tire muhasebei hususiye tahsil 
geçmiş ve mütemadiyen kötülük azl lltlnıilar. Diğeri, arsızların de bu arsızca zeki oyunu kar· memurluğuna tayin edilmiştir. 
yapmak istiyenler de resimleri· tyri~larından imiş ki, duvar· Cevabını vermiş. O ise, biiyük şısında susmaktan başka çare B. Ali Abz, çalışkan memur• 
nin çekilmesini hiç istemezler. n ayıp girmiş: bir pişkinlikle: bulamamışlar. larımızdand'ır. Yeni vazifesinde 

Çünkü bu suretle teşhis ve der· "~ilıılı~k~o~ls~n~bie~-~d~e;m~i~ş··~sı.·z~-.;;.;Z;e~h~ir~y~iy~o~r·suİİnİİuzİİİIİİbİİaİI; llİvİİaİİhİI, --------~Fı~ık;r~~a;c;ı_..;_:m~u;v;affii:ak:ıjy~e~t --d~i~le~r~izii.. ---..-.. 
destleri kolaylaşır dıye korkarlar! 

3 _ Bazı ricali devlet te 
nedense fotograf aldırmak iste· 
mezler. Bunların arasında ve 
belki de başlarında İngiltere eskki 
Başvekili Sir Vinston Çurçil var· 
dır. Bu zat, bu korkuyu şu su· 
retla izah etmiştir. 

- Eğer gazete muhabirleri 
bu şekilde devam ederler ve 
her rasgeldikleri yerde Başvekil 
vt;la Nazır resmi alırlarsa .. Ka
bme erkanına hürmet ve saygı 

Sinemacılık san'atının eşsiz zaferi PIERR RICHAR VILMIN mucizesi 

ÇARJal YAVERi ~u.s ihtilaline tekaddüm eden vekayii canlandıran 
:·:ı:~ ıhtışam, debdebe ve tantanasına doyum olmıyan 

senenin en büyük filmile 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

-· --=-ŞEYH AHMED•--
Tay are sıneınaSii.da muvaffakıyetle devam 

ediyor candan alkışlanıyor 

Seans saatleri - Her günp: Şey ~bme_d 1,45-4;50-7 ,55 de... Çarın Yaveri 3,25-6,30-9,35 de .•• 
azar günlerı 12,20 de ann Yaveri ile başlar. 



J4 KAııananel Sahir• J 

Hatay intihabatını ifsad için 
şimdiden hazırlanıyarlar 

Piyango 
40 bin lirayı Balço. 

'vatla bir hamal 
kazandı 

Manisada Yerli Mallar ve 
Tasarruf haftası 

Söylevler verildi, geçid resmi yapıl
dı. KömiJ:r buhranı zail oldu 

.......... 
Fransız mftmessili, Torklok aleyhdarlarını iş başına 

1ıtanbul, 13 (Husuıi) - Türk 
Hava Kurumu piyangosunun 
kefidesine dün de devam edildi. 
Kazanan numaralan bildiriyo
rum: 

l(etiriyor, Türk dostu onları da atıyor. 
lskenderun, 13 (Hususi mu

habirimizden) - Halayda reji· 
min ilinı dolayısile memnuniyet 
gösteren ve Türklerin lehinde 
olduğunu müteaddit misaJlerle 
iıbat etmiş olan Rum Katolik 
camiasından (Samyat), Fransız 
mümessili Garonun emrile işin· 
den çıkarılmıştır. 

Antakya, 13 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Antakya Kayma• 
kamlığına Kırıkhan Kaymakamı 
Salibeddin, Kırıkhan Kayma· 
kamlığına Reybaniye Nabiye 
müdürü Zühdü ve Reyhaniye 
Nahiye müdürlütüne de Hacılar 
Nahiyesi müdürü Hüsameddin 
tayin edilmişlerdir. Bu yeni ta· 
yinler, Fransız müme11ili Garo· 
nun emrile yapılmııbr. 

Garo, bu suretle Türkler a
leyhine aldığı vaziyeti bir az da· · 
ha tavzih etmiş oluyor. Çünkü 
bu memurlar, ıimdiye kadar 
Türk aleyhtarlıtmda çok ileri 
fitmq olmakla tan1nmışlardır. 

Bu memurlar, Fransız mümes
sili Garonun teıvikile Akvam 
Cemiyeti murabbulannı itfal 
etmek iRemitlerdir. Bu memur
._, hnı yerlerde Tlrlc olaalan 

Türkler aleyhine bu kadar 
dolaplar çevirmiş olan bu me· 
murların oradan oraya akledil· 
meleri, intihabatı istedikleri gibi 

idare etmek için oldutuna şüp
yoktur. Bu tayinler, halk ara .. 
sın da çok fena bir tesir uyan
d ırmııtır. 

Japonya Nankinde yeni bir 
Çin cumhuriyeti kuruyor 

37244 Numaraya 
Kırk bin lira 

18806 Numaraya 
On beş bin lira 

10091 Numaraya 
On iki bin lira 
922 Numaraya 

On bin lira 

Çine ailô.h göndermekte devam ederae, Fran. 5124 Numaraya 
Üç bin lira 

aanın Hindiçini fimendileri bombalanacak! 1000 lira luuananlar: 
Tokyo, 13 (Radyo) - Nan- 5983 6107 29723 

kin şehri, tamamen Japon aı- ·BIJyük Millet 500 lira luuananlar: 
kerinin elinde bulunmaktadır. Mecli•inde 1581 2517 3178 4692 

Alakadarlar, Japonyanın, mer- 5660 6013 7345 8843 
kezi Nankinde olmak üzere yeni Ankara 13 (Husuıi mubabi- 10033 11264 12140 14524 
bin Çin cumhuriyeti ilin etmek rimizden) - Büyük Millet Mec- 15056 16661 17228 18539 
tasavvurunda bulundutunu ha- lisi bugün reis vekili B. Hilmi 19738 20185 21987 22473 T•Zlllılbwt .,. ,.ptl H81inlle11 ilci intlh. Halltnl IHqlcanı 
ber veriyorlar. Uranın reisliğinde toplanmış, 23029 24364 26563 27341 B. A.•I .Sgllgor .. 

Yeni Çin cumhuriyetinin ba- merakibi bahriyeden alınacak 28065 29015 29551 30056 Manisa, (Huauai) - Mani1a· lnormal vaziyetini almı,tlr. Piyaa 
şına, Çinlilerden (Staoko) geti· rüsum hakkındaki kanuna ele 34496 39786 da 1eldziaci arbrma ve yerli dört kunqla bet lcur•q ara11n-
rilecektir. olarak meclise gelen kanun liyi· 200 lira luuananlar. mallar haftaa büyüktöreale kut• da istikrar peyda etmiıtir. Kıaa 

Japonya, Pekinde de müstakil basının birinci müzakeresini 4072 7078 8196 9724 lulanch. bir zamanda ba fiatin de üç 
diter bir hükQmet tesis etmete yapmıı, tapu ve kadastro 10022 11282 12379 13418 Binlerce yurddat ellerinde kunqa kadar ineceti tabii ıö-
karar vermiştir. Şimali Çin vili· teşkilatı kanununa bir madde 14302 15466 16221 19711 ekonomi davamızı belirten veci· rülmektedir. 
yetleri bu hükumete tabi ola· ilivesine dair olan teklifin geri 21168 23600 24285 25319 zeler yazılı levhalarla bütün ilk· -----
caktır. alınması hakkındaki Başvekilet 100 lira luutu1anl,,,: okal talebeleri, Orta okul tale- Çeımede 

Londrı, 13 (Radyo)- Japon· tezkeresi okunmuı, kabul ediı. 170 2309 3608 6075 be ve izciıer1, memurin, tetek· Emektar bir maallı·m 
ya imparatorunun hususi mÜJA· miıtir. Adliye, Sıhhat ve iç- 7824 8199 9289 10228 küll• saat 14 de Cumhuriyet 
Yiri Vilcoat izi, bu gün matbuat timai muavenet · ve Zirau 12591 13031 14040 15553 alanında kendilerine ayrılan yer- dldii 
mümessillerine kaçakçılık hak- encümenlerinde boı azalıklara 16375 19863 20192 21097 leri almıılarlardı. Törene şehir Çeıme, (Huıuai) _ Çeımede 
kında bc11•~tta b&&lımmut yeni azalar seçilmiş, ihtiyat za· 2~ ll~ J,.7017 bandosunun çaldıtı latiklil mar· kırk senedenb.i mvallimlik ya

şunları söylemiştir: ~~:ttnlliuillnliunrt"u'tııın"biiir.._m.,a~d•deıesı11niıııılin-dlf1efi""t.•,.il~tsm"*jiJf~ ~3tfö• !2259 .,......,.. ....._. JOlalmadan 
- Çine kaçakçılık suretile her tirilmesi hakkındaki kanun ka· 34363 36167 37292 39661 talebelerinden bir gencin ıayleYi çalıfaD ve memlekete pek çok 

t ftan 
"lih takip etti. k eti" la 

B 
ı;el J ara ıı vesaire gir: yor. bul edilmiştir. Kazananlar ıym ı uzuv r yetiftiren Çeşme 

• r ı anuen Fakat en büyük kaçakçılık, r;e l Artırma ve yerli mallar kuru- llkmektebi baş ötretmeni Hik· 
/Jerlinde B." Gisbelale Hindiçini yolile Fransa tarafın· T QB SU fanı 40 bin liralık bilyük ikrami- mu adına öğretmen B. Ali Rıza met Halli, yetmif yaşında oldu-

başka unsurdan diye göstermiş· 
le&" Ye bazı )'Ol'lorde de Tüıkleria 
dileklerini Akvam Cemiyeti mu· 
rabbaslarma bildirmemiılerdir. -

dan yapılmaktadır. Bu bal de- M • J • J l yeyi kazanan 37244 numaralı inal, Hılkevi adın' b--kan B. ac... halde evelki crıin vefat et· 
• 1... 1.. ıueaınuen ame i vat b"l nd b o - g.. ·-1111 aaat 11anaıta vam ederse, Hindiçinideki Fran· "' 1 etin o a ir parçuı tchri- Azmi nakın birer söylev vere- mittir. 

Berlin, 13 (Radyo) - Fransa sız şimendiferlerinin bombardı· görJ'IJ.. mizde 1atılmıtbr. Sahibi Balço- rek, Cumhuriyet hükümetinin Hikmet Hallinin ölümü, mo-
aabık Başvekillerinden B. Flin· manına mecburiyet has 1 ola· Rabat, 13 (Radyo) - Faı vada hamal Mebmeddir, dört Ulusal arbrma ve yerli malı hitte derin bir teessür uyandır-
den, bu gün buraya gelmiş ve caktır. ıultam, bu gün üç Fransız pro- b n lira alacaktır. kullanma itinde yaptıtı büyük mıfbr. Merhumun cenazesi göz 
Almanyanın Propağanda Nazırı Tokyo, 13 (Radyo) - Japon feıörü tarafından mide.sinden On bin lira kazanan biletin inlcılipla11, sanyilqen Türkiyeyi yqlan arasında ve gençlitin 
B. Göbelsi ziyaret eylemiştir. Bu kabinesi, büyük askeri ıiira ile ameliyat olmuştur. bir parçası da Kartıyakada bir kapitülasyon beliıile memleketi omuzlarında taıınmıı, tabut bir 
ııeyahatin huıuıi mahiyeti baiı birlikte Başvekil Preoı Konoyo- Fransa fevkalide komiseri re- fınnda hamurculuk yapan Kadri· yan miiltemleke haline getirell hayrata ııarılmııtır. Bütün Çq· 
oldııtu söyleniyor. nun riyasetinde toplanmıştır. neral Noke1, ameliyabn netice· dedir. Bin lira alacaktır. eaki devrin feııahklannı tebarüz meliler, cenaze merasiminde 

B. Flinden, Dr. Göbelale iki Kabinenin, bu içtimada çok ıine kadar sultanın başından ay· Ftl • ettirdiler. Müteakıben büyük bulunmutlardır. 
saat konutmuttur. mühim kararlar verditi ve bu nlmamışt r. 1 ı•tinde çarplf. reçid re1mi batladı. Binlerce ffaJk--.-k--Karıaını varda kararların, yarın ilin edileceti Ameliyat, muvaffakıyetle Deli· malar oldu ballı: ve okul talebeleri ıebir evı Öf esi 

söyleniyor. celenmiıtir. Kudi:ı• 13 (Radyo) _ A-ab içinde bir 0öıteri ı-.idi van- -
lstanbul, 13 (Hususi) - Aka· 1 b 1 ı - nr • -r 

1 
r 17/12/937 Cama günü saat 

yın Cadde bostanı iıkele me- }'i tJJı 1 6•fan a maçıarı tedbilÇilerile uker aramda mfi. blar. lirmide lı bankua direkıörü 
B R

'f ar Gf• latanbul, 13 (Huıuıi) - Ga· bim çarpıtmalar olmufbar. At,- Kömir 6ııMuu uil ollla Bay Hilci wafından: 
muru • 1 at, iki aydır ayn Pelılioanlar Ze-*inıga"'ını 1 talar B k k 1 M · ( H " ) Ah yqadıtı kansını, bu ıün Kadı· niçin anerler? ,,. • a ay, ey oz takımile bir er erden bir çok ölenler var- anıaa. u1U11 - nan Ulusal Ekonomi ve artırma 
köy iskelesinde üç kul'funla bire berabere kaldılar. Vefa, dır. Der'a yakiniode tüfek ate- iyi tedbirler neticesinde bir kaç hakkında bir konferanı verile-
yaraladt. En igi lcııowt ıara6ıulıır lıtanbulaporu 3-1, · Beşiktq-Sii- ıile öldürilmiit bir Arab ce1edi zamandır çekilen kömür babraıaı cektir. K~ bütün lzmir-

~~~~~~~~~~~~·d•ai.iiomn~d~an;/;.. ............ ..:.~l~eym~an::iiy~e~yı~· ~s~-O~yen::d~i ....... ~~b:u:ıu:n:m:uttur:::·;.. ............. ı-tama'""iiiii•m:-;-en~za~i-l_o_ım_ut--:tur;==. ==F=ia=tl~er:=::=ı==l=iler====cla=vetli-=~·d_k_. __________ __ 

Bir kaplan üç avcıyı ağır 

d ~mburiyet ':f •~k Partisi Karantina ocatının cumartesi akıamı lzmirpalu salonlarında verdiii balo çok parlak ı bara ka 

.: ~t:;-.t::::. V:!ı.';;uaZ~ .l:.d Onver w biıçok zevat balanmUflur. Balo, çok nezih reçıniftir~ ~ıııizi, a ~ 

surette yaraladı 

Ayclıa, 13 ( H111111i muhabiri
mizden) - Kötk nahiyesine 
bath Y a1Ç&yır köyü avcıları bir 
llirek ava tertip etmiıler av _. 

-· bir kaplan ile .;..... .... 
mıiJarclır. 

Avcalar, bplana alet etmitl•• 
yaralanan hayvan can aCllile 
-..in çaktıJa )'ere 11çram&1 w 

pa111da yatan dört AYCIJI aldır• 
mıftır. 

Avalar, kaplan ile altalta. 
iltüte mücadeleye bqlamıılar: 
feryadlarıaa yetiten diter arka· 
dqlan bayvaaın üzerine alet 
açmatlar, kaplanı aiiç!ükle öldü
abilmiflmtir. Avcılardan üçü 
atar. blll ele llafif ,, .... ~ 



r-:ahife • 

- Başı 7 inci sahi/ede -
manasile hususi bir mahiyet ar· 
zeylemiştir. Yani bu bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Eğer mil· 
letle beraber hükumetiniz bu dö· 
nüm noktası üzerinde bütün te· 
yakkuzunu toplıyarak dürüst ve 
isabetli hareket etrr.ek imkanını 
bulmamış olsaydı memleketimiz 
bundan zarar görebilirdi. Mese· 
le aksine olmuştur, diyebilirim. 

Zirai istihsalatımız geçen s~ 
neye nazaran bazı maddelerde 
eksik ve bazı maddelerde fazla 
olmak suretile bize büyük bir 
fark göstermiş bulunuyor. Fakat 
harici ticaretimiz büsbütün baş· 
"a bir manzaranın tesiri albnda 
.cendisini gösteriyor. Şu halde 
noksan idhalat vukubuldnğu 
takdirde memleketimizde mallar 
üzerinde biz de satış için yeni 
yeni mahreçler bulmak mecbu· 
riyetinde idik. Yeni bir mahreç 
bulmak kolay bir iş değildir. 
O hayatı ve ananeyi değiştir· 
mek kadar güçtür. Memlekette 
iş hacmini artırmak ve hayat 
üzerinde müessir olan bazı mad· 
deleri idhal etmek suretile ucuz· 
luğu temin etmek prensibini ta· 
kib ediyoruz. Ve bu sebeble· 
dir ki kontenjanı malum olan 
şekilde kaldırdık. Kontenjanın 

kalkın ş olması ve satışların bu· 
na muvazi olarak da temin et· 
mek gayreti bize ne netice ver· 
m ştir? Bunu şimdi rakamla 
huzurunuzda arzedeyim: 

On aylık har;ci ticaretimizin 
mukayesesini yaptığımız zaman 
şu rakamları görüyoruz: 

1935 senesinde 134 milyon 
1936 senesinde 138 milyon 

1937 Senesinin yanı içinde 
bulunduğumuz senenm on ayı 
zarfında 183 milyon lira. Geçen 
senenin ayni aylarına nazaran 
harici ticaretimizde 25 milyon 
liralık bir fazla vardır. Bu Türk 
ekonomis"nin ış hacmine ilave 
edilmiş bir miktardır. ihracatı· 
mız geçen seneye nazaran on ay 
zarfında on milyon lira fazla 
kaydetmektedir. İdhalatımız da 
bu nisbette yükselmiştir. Bundan 
anlayabiliriz ki bu raporiz deni· 
len devrede alınan tedbirlez te
sirini göstermiştir. 

Bütün cihan hayatında siyasi 
olsun, iktısadi olsun yeni sürp· 
rizle karşılaşmadığımız takdirde 
diyebiliriz ki, Türk ticareti umu· 
miyetle geçen senelere nazaran 
busene bizi memnun edecek şe
kilde cereyan etmek istidadım 
göstermektedir. Bittabi bazı mad· 
delerim iz üzerinde biraz fer ahlık 
olduğu gibi bazı maddelerimizin 
satışları üzerinde de sıkıntı mev· 
cuttur. Fakat burada ifade et· 
meliyim ki, ikisini de kül halinde 
mütalea ediyoruz. B:ze bu ümidi 
veren diğer nokta da gene ci· 
han ekonomi politikası üzerinde 
tebeddüle doğru meyil sezmiş 
olmaklığımızdır. 

Bazı iptidai maddelerin diğer 
memleketlerde bol olarak yetiş· 
miş olması istihsalatıa genişi~ 
mesine vesile olmustur. Ve bu 
itibarla mal satmak islemiyen 
memleketler yeniden satış işti
hasını göstermeğe başlamışlardır. 
Bu halde bizim prensibimiz mal· 
larımızı alanın malını alırız esa· 
•·na istinad ettiği için ticaretimiz 
tabii şeklinde ve seyrinde yürü· 
yecektir. Ve buna bilhassa hüku· 
metimiz dikkat etmeklo kendisini 
mükellef addeder. 

Harici ticaretimizin 25 milyon· 
luk fazlasına rağmen dahildeki 
istıhsalatımız ve istihlakattmız ne 
raddededir? Elbette bu merak 
ed lecek bir meseledir. Sümer· 
bankın fabrikaları faaliyettedir. 

"' Diğer hususi fabrikalar da fsa· 
lıyettedU. Hariçten memfe~ 
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Başvekilimiz B. Celal Bayarın nutku 
mize bu sene arzettiğim veçhile 
mal idhal edilmiştir. Bizzat me· 
rak ettim. Rakam istedim. Sü· 
merbankın konjöktür bürosu 
bana 10 aylık hesaplarını verdi. 
Bunlar içınde görüyorum ki bizim 
için hiç şikayet edilmiyen ve iyi 
bir sene addedilen 1936 sene· 
sine nazaran 1937 senesinin on 
aylık hesabı yüzde 51 nisbetinde 
bir istihlak fazlalığı kaydetmek
tedir. Bu bize isbat eder ki 
milletimizin alış kabiliyeti mü· 
temadi yen ve mütevali yen' yük· 
selmektedir. (Alkışlar) 

Burada diğer bir bahse geç· 
mezden evel müstahsillerimize 
bir noktayı hatırlatmak istiyo· 
rum. Bizim harici ticaretimiz 
adeta bir hesabıcari şeklindedir. 
Malilm olan kliring hesaplarıdır. 
Kliring hesaplarında 27 milyon 
lira birikmiş paramız vardır. Bu 
para Türk malı alınması kaydı 
şartile Cumhuriyet Merkez ban· 
kasında nakden mevcuttur. Ayni 
zamanda Türk piyasasına ecnebi 
memleketlerinin veresiye olarak 
kısmen kısa ve kısmen u7.un 
vadeli olmak üzere toplanan me 
baliğ miktarı 32 milyon liradır. 
Bunlar da vadesi geldiği zaman 
Cumhuriyet Merkez bankasına 
yatacak ve Türk malı satın alı· 
nacaktır. 

Buna mukabil bizim de yalı
nız Almanyada birikmiş paramız 
vardır. Bunun mıktarı ihracat 
mevsimine girdiğimiz zaman 44 
milyon lira idi. Bugün 18 buçuk 
milyon liraya düşmüştür. Fakat 
buna mukabil Almanya piyasa· 
ıının Türk piyasasından veresiye 
·atlşından mütevellit alacağı 

ıard r. 
Yani biz kendi hesabımıza as· 

la aç kta değiliz. Bunu bu su· 
retle muvacehan zde ifa etmekten 
maksadım, al.nan tedbirlerle 
Türk müstahsili için müşteri bu
lunduğunu göstermektir. Mus· 
tahsilin sadece dikkat edeceği 
nokta bol istihsalat yapmakla 
beraber, beynelmilel pıyasaya 
göre maliyet fiatini ayaretme
sidir. 

Eğer biz memleketimizin bu· 
günkü inkişaf seyrini arzu etti· 
~imiz veçhile tam manasiyie re
fah devresine intikal ettirmek 
istiyorsak, ~erek sınai sahad1 
olsun, gerek zirai sahada olsun 
müstahsillerimizin mutlaka bey-
nelmilel maliyet fiatini gözönün· 
de tutmaları ve o mıktarlara 

göre ist hsa!atı temin etmeleri 
kendileri ve büyük milletimiz 
İçin zaruri bir keyfiyettir. Aksi 
takdirde alınacak her hangi bir 
tedbir sun'i olur. 

Ben isterim ki buradan ma· 
ruzatımı inüstahsil işitsin ve 
kendisinin kulağına gitsin. Ve 
tedb;r almakta gecikmesin .. 

~uhtelif zamanlarda, muhtelif 
vesılelerle birinci beş senelik 
programımızdan bahsedilmiştir. 
Ben öyle zannediyorum ki b . u 
sanayı programımızın ızah edi· 
lecck hiç bir noktaa kalma
mıştır. 

Yalnız ben burada huzuru
nuzda şu kadarcık söyliyebili· 
rim birinci beş senelik sanayi 
programı bitmek üzeredir. Bu
nun bittiğini belki gelecek sene 
burada içtimaımızda ıize tebşir 

edebileceğim. , 
Birinci beş senelik sanayi pro

gramı nasıl vücude gelmiştir?. 
~unun teknik cihetlerinden, te· 
sisatından, idare tarzından ve 
satışlarından bahsedecek değilim. 
Birinci beş sene!ik sanayi pro· 
gramı tesisatı, inşaatı ve müte· 
davil sermayesile bize 90 mil· 
yona malomuştur. 90 milyonluk 
bir eserdir. Bu 90 milyonluk 
eser bizim ne mali ve ne de 
paı'a politikamızla tazyık etme· 

den vücude getirilmiştir. Bunun 
bu suretle ifade etmekten mak
sadım Türkiye hükumetinin her 
yaptığı işte çok hesaplı hare· 
ket ettiğini tabii kaynaklarından 
hiç birisini forse etmeden eser· 
!erini birer milletin nazan tak· 
dirine arzetmiş olduğunu g:ös· 
termektir. (Alkışlar) 

Kömür havzasındaki yeni ras· 
yonel tedbirlerle birlikte bu ma· 
denlerimiz de bütün programla· 
rile, planlarile, parasile işletil
meğe hazırdır. Ayni Z:\manda 
memleketin içinde henüz mevcu· 
diyeti tesbit edilmiyen bir çok 
madenler vardır. Bunların bir 
kısmı tezahürat halinde bulun· 
muş, bir kısmı da bize eskiler 
tarafından işletilmiş, fakat pro· 
gramsız ve plansız bırakılmıştır. 

Eskiler, işlettikleri bu madenler
de belki plan::iız çalışıyorladı. 
Bundan dolayı eskilerin işlettiği 
bu madenlerin ne cevherleri, 
ne de halihazırdaki kıymetleri 
hakkında malumatımız yoktur. 
!Programın ikinci saf hası bunların 
tetkikini amirdir. 

M. T. A. enstitüsü, jeolojik 
tetkiklerini ve bunlar üzerinde 
iş 1etme hesaplarını yapacak mem· 
leketin istifadesine arzedecktir. 
Bu maden programı çok müte· 
vazi olarak sizlere hediye edil
miş olmasına rağmen üç senenin 
nihayetinde memleketin iş hac· 
mine 14 milyon lira ilave etmiş 
olmakla beraber bizim için da
ha hususi bir kıymeti de haiz· 
dir. O da döviz membaımızı 

kuvvetlendirecektir. Çünkü metaı 
üzerinde alışveriş dövizle yapıl
maktadır. 

Ekonomi denince finansın ha· 
tıra gelmemesi gayri kabildir. 
Acaba harici ticaretimizdeki in· 
ınkişaf bu memlekette mali me· 
nabiimizi forse etmeden yapılan 
işler iş hacminin çoğalması mali 
vaziyetimiz üzerinde ne tesir 
yapmıştır? Elbette merak edile
cek bir meseledir. 

Maliyemiz gayet dürüst, gayet 
salabetli bir esasa istinad etmek· 
tedir. Büdcesi kat'i ve samimi 
olarak mütevazindir. Ve bu kat'i 
ve samimi olarak mütevaz.n olan 
büdcenin bu hali i anihaye de
vam edecektir, ettirilecektir. 
(Ş,:ddetli alkışlar) 

Çünkü arkadaşlar, bir devle· 
tin büdcesi mütevazin olmazsa 
hükumet kurmağa imkan yoktur, 
Ordusu olmazsa emniyet mes· 
nedi yoktur. Ve binaenaleyh mü· 
tevazin olmıyan bir büdcenin 
arkasından muhakkak bir anarşi 
beklemek zarureti vardır. Biz bu 
anarşinin memlekette doğmasına 
değil memleketimizin hududla· 
rından bakmasına dahi müsaade 
etm.yecc:giz. (Şiddetlı ve sürekli 
alk . şlar. 

Büdce muvazenesi bizim na
zarımızda bu kddar hassas bir 
meseledir. Acaba büdcemiz ne 
haldedir? 

Size bir iki mukayeseli rakam 
okuyacağım. 

Bilirsiniz ki büdce senesi Ha
zirandan başlar. Ve ayrı birse· 
nedir, Ve şimdi bu ay altıncı 
ayıdır. Vergi tahilatımızın altı 
aylığı 1935 senesinde 95 Milyon, 
1936 senesinde 127 milyon 1937 
senesinde 147 milyon .. (Alkışlar) 

Malt politıkamız üzerinde eko· 
nomi politikamızda olduğu gibi 
duraca~ dekilim. Yakın zamanda 
B. M. Meclisinde bunun etra· 
fında uzun izahatile maruzatta 
bulundum. Esasen burada tafsi
Iata g;rmekle sizi sıkmak sadet 
harici addedilebilir. 

Mevduat kısmına geçiyorum. 
Milletin kazancı ne raddededir? 

(Pouvoir D Achat) nın satın 
alma kabiliyetinin yükseldiğini ve 
yükıelmekte olduğunu size ar-

zetmiştim. Buna işaret etmekle 
beraber milli tasarruf ne rad· 
dededir? 

Milli tasarruf her gün büyük 
hamlelerle artmaktadır. Ve bu 
tasarruf memleketin iş hayatına 

karışmakla umrana yardım et
mektedir. Çocuklarımızdan baş· 
lıyan bu güzel adet bütün mil
letçe seve seve tatbik edilmek· 
tedir. Şurasını tebarüz ettirmek 
isterim ki tasarruf etmek sadece 
şahsi menfaat değ.ldir. Tasarru· 
fun manasında milli ekonomiye 
hizmet vardır. Ve tasarruf he· 
yeti umumiyesile bir milletin 
esas servetini ve esas sermaye· 
sini teşkil eder. Bizim memleke· 
timizde bu sermaye kudreti ne 
haldedir? Mevduat kelimesi içe· 
risinde küçük ve büyük cari he· 
saplarla beraber umumi tasarruf 
miktarları da dahildir. Bu su· 
retle maruzatta bulunuyoruz. 

1935 senesinde 198 milyon, 
1936 senesinde 230 milyon, 
1937 senesi Haziran gayesine 
277 milyon .. (Alkışlar) 

Milletin tasarrufu budur. Ve 
bankalarda nakit olarak mev· 
cuttur. (Sürekli alkışlar) 

Aziz vatandaşlarım, 
Her sene burada bu mevzuu 

bahsolurdu. Ben de kısaca bu 
mevzua temas edeceğim. O da 
milli paranın istikrarı meselesi· 
dir. Geçen sene ve ondan evel· 
ki senelerde derhatır edebilirsi· 
niz ki bir çok memleketlerin 
paraları çökmüş, inhidam eyle· 
miş, sukut etmiştir. Bu inhidam 
esnasında ayakta duran ve ayak· 
ta durmasına kat'iyetle karar 
verilen Türk parasıdır. Türk 
milli parasıdır. (sürekli alkışlar) 

Büdcemiz mütevazin, harici 
ticaretimiz bizim için şayanı 

memnuniyet, vergı tahsifatımız 

muntazam. Bilmiyorum ki, Türk 
parası üzerinde toplanabilecek, 
tekasüf edebilecek ufak bulutlu 
bir nokta bulunabilir mi? 

90 milyon Türk lirasını mo· 
dest bir meb' ağ olarak telakki 
edecek memleketler vardır. Fa
kat bizim için maalesef henüz 
90 milyon lira büyük bir pa· 
radır. Ve bu büyük parayı hiç 
bir istihsal ve tahsil menabini 
tazyik etmeden elde etmiş ve 
işimizi görmüş bulunuyoruz. Bu-
nun manasını elbette takdir bu· 
yurursunuz. 

Hükumetimiz ve lktısad Ve· 
kaletimiz bu sene ulusal eko· 
nomi ve artırma haftasında mil· 
lete küçük bir hediye verdi. O 
hediye üç senelik maden prog
ramıdır. Madenlerimiz şimdiye 
kadar üizden maada h~rkesin 
malı idi. Türk madenleri üze-
rinde herkes spekülasyon yap· 
mak ve dilediği gibi müsbet 
veya menfi şekilde rapor ver· 
mek hakkını haiz olduğunu zan· 
nederdi. Hükumetimiz kurduğu 

müesseselerle memlekette bu 
yeraltı servetlerinin tedkikatını 
tamik etti ve bitirilenler üzerin· 
de tesisatını yapmağa karar ver· 
di. Bunlardan rantabilite hesap· 
larına nazaran rasyonel olduk· 
ları anlaşılanlar derakap faaliyet 
sahasına atılmıştır. Bu faaliyeti 
bakır, kurşun, demir, altın ve 
gümüş uzerinde toplamaktayız. 

Eğer Türk parası üzerinde 
bulutlu bir nokta görenler varsa 
o insanlar asla samimi değiller· 
dir. Türkün dostu değillerdir. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Merkez bankamızda her sene 
albn stokumuzun çoğaldığını bi· 
lirsiniz. Merkez bankamızın dik· 
katle takip ettiği bir politika 
vardır. Enflasyona mani olmak. 
Enflasyonu Türkçe olarak iptizal 
.kelimesile de ifade edebiliriz. 
Bilirsiniz ki Merkez bankalarının 
en esaslı ve en mühim olan va· 

zifelerinden birisi memlekette 
hacmile beraber para bölümünü 
ayarlıyarak ikisini muvazi olarak 
göstermektir. Klasik nazariyede 
derler ki, Merkez bankaları bunu 
yaptıkları takdirde başka hiç bir 
şey yapmış olmasalar dahi va· 
zifelerini ifa etmiş olarak kabul 
edilebilirler. 

Bizim nazarımızda enflasyon 
ihtiyaçtan fazla para çıkarmak· 
tır. Muzurdur, fakat ihtiyaç var 
iken enflasyon endişesile para 
çıkarmamak ve piyasayı dar bir 
vaziyette bırakmak dahi ayni de· 
recede muzurdur. Buna verilen 
ısım deflasyondur. 
Şu halde biz milli menfaati

miz itibarile reflasyonu reddet· 
tiğimiz gibi el bette deflasyonu 
da reddederiz. Bizim için haki
kat olan me~ele tabii şekli bul
maktır. Ve ihtiyacımızla para 
bölümümüzü ciddi ve samimi , 
bir surette ayarlamaktadır. Mer· 
kez Bankamız bu nokta üzerin· 
de şüphesiz ki hassastır ve has· 
sas bulunacaktır. Hükumetten 
de Jazımgelen müzahareti elbette 
görecektir. 

Ekonomik meselelerin, mali 
meselelerin ve para biriktirme· 
nin bağlandığı bir faktör var· 
dır. O faktörün ismini bilirsiniz. 
Emniyettir. Dahili elnniyet, lharici 
emniyet. Eğer bu faktörlerden 
emniyet faktörü noksan olursa 
bunu sehpanın bir ayağına ben· 
zetebiliriz. Ayakta durmasına 

imkan yoktur. 
Şimdi sizinle az ız vatandaş· 

larım. emniyet faktörü · üzerinde 
kısaca konuşacağım. Benim gö· 
rüşün.e ve temas ettiğim vatan· 
daşlarımın bana telkin ettikleri 
kanaate göre Türkiyede (teessüs 
eden asayiş şimdiye kadar olan 
geçmış evır erı mızın ıç Oiriiide 
teessüs etmemiştir. Vaktiyle tet· 
kikata çıktığımız zaman yanı 

bizim bayata karıştığımız za
manlarda ilk iddia olarak ser· 
dedilen memleketimizdeki, kasa
bamızdaki bu şekavet meselesi 
ne olacaktır? Suali idi. Bugün 
az çok kabadayılık ananesi ile 
şekavet merkezi addolunacak 
muhitlerimizde dahi şekavetin 

ismi unutulmuştur. Asayiş f ev· 
kalade bir surette teessüs etmiş
tir. Bu şekaveti san'at ittihaz 
edebilen vatandaşlarımız dahi 
sapanına sarılmış hayatlarını 

bizzat kendi gayretlerile kazan· 
maktadırlar. Bu, Cumhuriyet 
rejiminin millete bahşettiği bü· 
yük bir nimettir. (Alkışlar) 

Bizim memleketimizde sınıf 
kavgaları yoktur. Biribirini men· 
faat saikasile didikliyen, yıkıp 
bitirmek istiyen ayrı ayrı insan· 
lar yoktur. Hepsi Türk namı ve 
vahdeti altında toplanmış müba
rek insanlardır. (Sürekli ve şid
detli alkışlar) 

Memleketimizde bilaistisna her 
fert sayile, kudretile zekasile 
memleketin kendisine verdiği 
nimetleri kullanır ve kudreti, 
zekası ve istidadı nisbetinde 
müstefit olur. Bunun istifadesine 
mani olabilecek bir tedbir, hiç 
bir kanun, hiç bir engel yoktur. 
Ve olamıyacaktır. (Sürekli alkış· 
lar) 

Şu halde vatandaşlarımla da
hili emniyet üzerinde ittifakı 
tammımız vardır. Görüyorum ki, 
siz de beni tasvip ediyorsunuz. 

Şimdi harici emniyete geçi
yorum. 

Bütün dünya gözden geçiril· 
diği takdirde bütün cihan için
de düzenliğin mevcut olduğunu 
iddia etmek fazla safdillik olur. 
Ve böyle bir iddiayı tekzib ede· 
cek muhtelif memleketlerde ha
diseler mevcuttur. Zaman zaman 
muhtelif diyarlardan kulakları· 
mıza top sesleri ııelmektedir .Bu 
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vaziyeti bu suretle kısaca hula5a 
ettikten sonra derakap kendi· 
mize intikal etmek ı sterim. Ve 
derim ki: 

Türk vatanını istihdaf eden 
hususi mahiyette ve umumi ma• 
hiyette olsun tehlike mevcut de· 
ğildir. Böyle b:r tehlike görül· 
müyor. 

Hükumetimizin iki taraflı ve 
çok taraflı ve muhakkak surette 
sulh emelile yaptığı dostluk mu· 
ahedeleri ve misaklar karşılıklı 
emniyetimizi kurmaktadır. Ve 

:biz karşımızdakilerin hakkına ne 
kadar riayet etmekte isek eli· 
mizi uzattığımız ve dostluğumuzu 
ifade ettiğimiz devletler dahi 
ayni surette bizim his ve fikri· 
miz gibi sulh emelile bize elle· 
rini uzatmaktadır. Bunda şüphe· 
siz ki bir muvazene teessüs edi· 
yor. Fakat asıl esas kuvvetimi· 
zin memleketimizin potanasiyel 
kuvveti vahdetimiz ve bilhassa 
milletimizin Şefimız etrafında ve 
emri altında bilakaydüşart bulun· 
muş olmasıdır. (Alkışlar) 

Memleketimizde bu suretle 
nigehbanı olan organize büyük 
bir kuvvet mevcuddur. Bu kuv· 
vet Türk milletin n bütün meza· 
yası, Türk milletinin tarihteki 
bütün kahramanlık ve şehametini 
nefsinde toplamıştır. Sız onun 
ismine sadece ordu diyoruz. Ve 
onunla iftihar ediyoruz. (Sürekli 
alkışlar) 

Bunu ifade ederken sırf or· 
duya karşı o\an muhabbetleri· 
mizi, tevkirlerimizi arzediyorum. 
Yakın ve uzak tehlike mana
sında bunu ifade etmiş bulun
mıyorum. Tekrar ediyorum ki, 
vatanımız için istihdaf e"dilmiş 

bir tehlike mevzuu bahs değil· 
dir. Fakat herhangi bir süı priz 
'Karşısın a cınan ahav\ ü atı 
içinde tedb:rli olmak Iazım ge· 
leceğini ifade için bu maruzatta 
bulunuyorum. 

Teşrin ayları Türk tarih"nde 
Milli bir hususiyet göstermek· 
tedir. Bilhassa birinci ve ikinci 
teşrin aylarının 29 uncu günü ... 
Birinciteşrin ayının 29 uncu gü· 
nu biliyorsunuz ki Cumhur.yet 
bayramıdır. Cuınhur.yet bize bü· 
tün hurafeleri yıkmış onun ye· 
rine nurlu bir devrim hayatını 

ikame etmiş, Şefimizin idaresi 
altında bizi her gün birer suretle 
terakkiye doğru götürmekte bu· 
lunmuştur. (Alkışlar) 

Cumhuriyet mizi takdis ederiz. 
Biz bu rejimin altında mesud 
olacağımıza inanırız. 29 İkinci· 
teşrin Hatay bayramıdır. 
(Sürekli alkışlar) 

Elbette ifade edebiliriz ki bi· 
rinci 29 teşrin kardeşi veyahad 
evladıdır. Geçen sene bu mev· 
simde Hatay mevzubahs olduğu 
zaman n çin saklıyayım. içimizde 
endişe mevcuddu. Hatayı kur· 
tarmak azmi karşısında id k. 
Kat'i netice alınmamıştı. Gön• 
derdiğımiz heyeti murahhasa 
yolda bulunuyordu. Şimdi mil· 
letimizin karşısında diyoruz ki, 
Hatay kurtulmuştur. Bayramını 
yapıyor. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar) 

Bu hususta kabul olunan re· 
jim behemehal ve tamamile tat· 
bik olunmalıdır. (Şiddetli alkış· 
lar.) 
Şu halde hep beraber arka· 

daşlar, sevgili Hataya ve ~a~ 
taylı kardeşlerimize sesimı~ı 
milii heyecanla yükselterek dı· 
yelim ki: 

"Hatay, istiklalin kutlu olsu.n. 
(Bravo sesleri, sürekli ve şıd 

detli .alkış!ar.) 

Yurddaş! 
Faiz getirmeyen para, işltt

megen madene benzer. Par~· 
nı bankaya yatır ki, işlesın 
ve üresin/ 

' 
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Fransız gazetelerine göre Türkiye 
'-------------------------------------------------J 
Şef Atatürkün şahsiyetinin 

kültürel tarafı 
Atatürkün kendi milletine verdiği hayat hamlesi 

mukavemet edilmez bir hamledir 
Yabancı g6a{ı ile 

lstanbul 
Ve yeni Türkiye 

Y 111n: Emile Riecler • DU.u 
Pariste çıkın •Europe Ori· 

entale,, gazetesi yazıyor: 
Karaköy: lıtanbulun karadan 

ve sudan yollannm seyriilefer 
damarlarının merkezidir. Burada 
Galata mahallesini lstanbul mı· 
hallesinden ayıran Halicin üze· 
rinden geçen cesim köprü var. 
Bir platformun üzerine çıkmıı 
olan şık fiyinmiş bir seyrüsefer 
memuru, sakin bir mebaretle 
tramvay ve otomobillerin gidip 
gelmesini tanzim ediyor. 

iskeleden uzaklaşırken öten 
vapur düdüğünün sesini de l>as· 
tıran bir megafonun seıi en son 
havadisleri neşrediyor. Ayni 
megafon, bir müddet ıonra· bizi 
Türkçe bir ha\k türküıünüo us· 
talıklı bir ıurette alafranga bir 
tangoya çevrilmiş olan ahenkli 
ve ritmli havasını neşir ile mü· 
telezziz edecektir. 

Adaptasyonlar, muhite uyma· 
)ar, reformlar, teknik terakki ..• 
işte Atatürkün devri, nur ve 
aydınlık devri. 

Halk, öteye beriye, her isti· 
kamete acele acele gidiyor. Ata· 
\ürk, fesi sureti kat'ıyede me
netti, fesin lcullamlmaaını ölüm 
cezasile müeyyidelendirdi ve hal· 
kının asıl yüzünü 
setreden örtüle
rinde terkini ter· 
vic etti. Bu iti
barla spor kıya· 
fetini veyahut dü· 
rüst bir Avrupai 
kılığınt benimse· 
miş olan enerjik 
ve asil cenebi tiP"' 
leri yani büyük 
kurtarıcının mem· 
leketini dolduran 
bol ve güzel mey· 
valar, sarıklardan 
kurtulmuş gök üze
rinde daha büyük 
bir vuzuhla teces· 

süm ediyor. Ar· 
kasında daUarla 
ıüslenmiş ve içi 
vişne dolu bir 
küfe taşıyan bir 
sokak satıcısı, 

tıpkı bizim Oltt>
nie köylülerimiz gibi ve Bük· 
reşte söylenen ayni kelimeyi 
kullanarak •vişne .. vişne. diye 
bağırıyor. Her tarafta, her mağ· 
azada, her dükkinda bol bol 
yemiş var. Burası bütçesi mü· 
tevazin ve hariçten istikraz yap· 
mıyan Türk memleketi. 

Boğaziçinde, Dolmababçe sa· 
rayının önünde demirlemiş bu· 
lunan yahnın güvertesinde ken· 
disini selamlıyan genç gemici· 
leri gören Atatürk, bu zinde 
sporculara geniş bir selamla ce
vab verdi ve ayni günde onları 
kulüplerinde ziyaret ederek on· 
latla beraber kürek çekti ve 
spora olan aşkını gösterdi. Kon· 
sey Başkanı ismet lnönü, Berlin 
olimpiyadlarında galib plen 
Türk şampiyonuna değeri bir 
milyon eyden fazla tutan iki 
ka . lı ve modern bir ev hediye 

Beyazıtl meydanı 
etti. ·Bu ev Ayasofya camımın arasında gözümüzün onune ge· 
yanında bulunub sahibi tarafın· tirmek lazımdır. Bu arada Ata· 
dan kapısına asılan latin harf- türle müzakere ediyor, dinliyor 
!erile yazılmış bir plakasiyle ve direktifler veriyor. 
derhal gözünüze çarpar. Bu pli· ' Şuraya bakın: Eski lstanbu· 
kanın üzerindeki ibare şöyledir: lun Beyazıd meydanı ortasında 

"Olimpia apartımanı" fışkıran fiıkiyelerin önünde teti· 
Derler ki son haddine vardı· ğini bozmadan oturan kim 

rılan teknikcilik milletleri bar· acaba? Yerlerini yavaş yavaş 
barlaştırır. B"zzat Başkan Ata· blokhavzlara terkeden tahta ev· 
türk tarafından terviç edilen lerin içinden bir yangının daha 

zuhur ettiğini baber veren yan· 
gın işaretlerini böyle likayd 
üniversite mahallesinden seyre· 
den kim? F essiz erkek talebe 
ve çarşafsız kız talebenin canla 
şevkine karşı ıomurtub hareket· 
aiz kalan kim? Kimdir eıki 

ilimcilik ise, Türk terakkiıi sis· 
teminin içerisinde daima "Cor· 
rectif·düzeltici" bir unsur teşkil 
etmiştir. Fakat, Avr~p1da, ge· 
çirilen tekamül medeniyetin es· 
ki ve yenı ıekillerinin daha 
uzun bir zaman beraber yaşa· 

masını mümkün kılmışken Tür· 
kiyede lüzumsuz görülen ve ••·' 

Agaso/ga camii 
hisse müteallik bazı cihetlerm 
kökünden kaldırılması yolundan 
gidilmiştir. Atatürk memleketi 
(l'Atacurquie) kaybedilmiş zama· 
nı yeniden ele geçirmelidir. 

T elmik terakkiler kültürel tc· 
rakkilere mani olmak şöyle dur
sun, bilakis bunlarla beraber 
elele yürümektedir. Atatürkün 
siyasi teknik ve kültürel meşgu· 
liyetleri, bu günkü Türkiye kita· 
bının münderecat faslının en 
esaslı başlıklarını teşkil etmek· 
tedi ki bu itibarla Atatürkün bu 
yeni ve Aydınlık kalkınma bam· 
lesinin hakiki yaratıcısı ve can· 
landırıcısı olduğu aşikardır. 

Atatürkün şahsiyetinin kültü· 
rel tarafını daha iyi anlıyab lmelc 
için onu, yakın zamanda gördü· 
ğümüz bir fotografta oldllğu gibi 
Tarih tetkik kurumu komitesi 

medreselerin yani islim mektep· 
lerinin yerini almış olan Türk 
üniversitesinin faaliyetine böyle 
lakayd kalan? Bu, bir nargile 
tiryakisi olan beyaz sakallı bir 
ihtiyardar. Saatlerce bir kahve 
kö~es!nin masasına oturub dura
kalır. Ve tıpkı Barbarosa ben· 
ziyen bir eda ile gözleri yarı 
kapalı olduğu halde yenileşen 
dünyayı seyredeğelir. 

Bu ihtiyar, Peygambere aid 
eski günlerin t<.krar avdet etti· 
tini kend:sine tebş"re gelmesini 
beklediği kargaları nafile yere 
umar durur. Ata türkün kendi 
milletine verdiği bayat hamlesi. 
mukavemet götürmez bir ham· 
ledir. 

Fesin mütemmimi olan nargi• 
leye eğer bugün hala müsaade 
ediliyoraa bunun sebebi belki 
de nargilenin bir buhar makine
sinin tüpünü andıran teknik gö· 
rünüşündedir. ihtiyarlara, hülya
lar veren nargileleri ve yaşlı 
kadın ninelere de yüzlerindeki 
buruşukları gizliyen siyah örtü 
ve elbiseleri bağışlamak nevin· 
den hoş görülüyor. Maamafih 
bunlar da zamanla kaybola
caktır. 

Genç Türk kadınları sporcu 
olup bu sahada temayüz eden 
genç Türk sporcu erkeklerine 
layılc arkadaşlardır. Bu sporcu 
kadınların, Avrupavi bir kılıkta 
ve şık giyinmiş oldukları halde 
şehirde serbest tavırla dolaş· 
bkları görülür. 

Bu ıünkü gençli le, ne nargile· 
nin dumanları arasında hülyaya 
dalar, ne do eskiden olduğu 
ribi günde bir kaç kere sofu
casına camiye gider. Bilakis ku· 
lüplerde münakaşa ve müzake
reler yapar, kahvede veya umu· 
mi yerlerde ıiyasi veya kültürel 
hadiseleri takib eder ve umumi 
ıpor eğlence ve müsamerelerine 
iştirak eyler. 

Roklellerin hafidi 
kimdir? 

Bu çocuk 
••••• 

Metruktü. Şimdi 

dünyanın en .zen. 
gi n mirascısıdır 

Henüz "arzın en zengin mi· 
rascısı küçük kız. meçhul ana ve 
babadan doğmuş bir çocuktur. 

Bu çocuk, Şikagoda "Metruic 
çocuklar. müessesesi tarafından 
bulunmuş, büyütülmüştür. Bu 
müessese, cidden Alaımerikan 
bir müessesedir; böylece yalnız 
metruk çocukları toplayıp bü· 
yütmekle meşgul değildir; fakat 
büyüttüğü çocuklara babalık ve 
analık bulma&• da çalışmaktadır. 

Şunu da haber verelim ki, 
Amerikada metruk çocuklar ara
sından (Evlat ) almak adeti çok 
münteşi~dir. La Guardiya çocuk· 
ları, Glorya Svason ve daha bir 
çok yıldızlar böylece ( Metruk 
çocuklar bürolarından) alınmış 
evlatlıklardan başka bir şey de· 
ğildirler. Hatta sabık Nevyork 
Belediye reisi Jimmi Valker de 
böyledir. 

Arzın en zengin küçüle kızı 
henüz dört yaşındadır ve sarışın, 
sevimli bir kızdır ve Amerikanın 
en zengin kadım olan Bayan 
Muriyel Mak Kormik Hubard 
tarafından evladlık olarak alın· 
mıştır. Bayan Muriyel meıhur 
zengin Rokfellerin torunu ve 
ziraat aletleri kralı Mak Kormi· 
ğin kızıdır; yani hem dededen, 
hem de babadan çok zengindir 

'4üteve//a Amerikalı mil
yoner Rok/eller 

Bayan Miıriyel bundan altı se· 
ne evci Elisa Hubard ile evlen· 

miş idi. Fakat genç erkek bun· 
dan bir sene evel ölmüş ve ka· 

rısını çocuksuz olarak dul hı· 
rakmıştır. Bu suretle tesellisiz 

kalan bayan Muriyel, yalnızlık 
ıstıraplarından kurtulmak için 

bir kız çocuğu evlatlık almağa 
mecbur kalmıştır. 

işte bu metruk ve küçük ço· 
cuk Malc Kormiğin bütün serve· 

tinin varisi demektir. Rokfeller· 
den annesir.e ·yani analığına-

yedi milyon dolar miras kalmış· 
tır. Yani şöyle böyle dünün 

metruk çocuğu 25 milyon dolar 
miras namzedidirl 

Maamafi h Amerika gazetele
rine göre, Bayan Muriyel şimdi 

bir de erkek çocuğu evlatlığa 
almak üzeredir! 

Yurddaş! 
Bankalarda biriken para

lar memlekete iş garatır. Kü
çük artırma hesapları bir 
aaga gelince ulusal ekono
mimiz için büyük bir kredi 
kaynaiı olur. --Spor, bu günkü Türkiyede, 
baştakilerin de çok terviç ettiği 

bir meşgaledir. Filhakika mo· 
dern Türkiyenio müstakbel ya· 

pıcı ve kurucularının adalelerini 
kuvvetlendiren ve bakışlarını bi· 
leyen spor deiil midir? 

l ı Kununuevel 

M. Delbosun Belgrad seyahati 

BELGRADDA 
Fransa a!eyhine bazı nü

mayişler. yapılmıştır 
Fakat hadisenin failleri cok mah-, 

duddur. M. Delbosa nişan varildi 

Belgrad, 13 (Radyo)- Havas 
muhabirinden: 

B. Delbosun Belgrada muva• 
salatı, hararetli nümayişlere ve
sile teşkil eylemiş; Fransa • Yu· 
goslavya dostluğunun kuvvetini 
ve Yuroslavların Fransayı karşı 
olan bağlılıklarını bir kere daha 
o_tlfya koymuıtur·-~~--~~ 

B. Delbos, sabahleyin sarıya 
giderek defteri mahsusu imza· 
ladıktan ıonra, Hariciye Veka· 
letinde Buvekil B. Milın Sto
yadinoviçle uzun müddet görüş. 
müştür. 

Saltanat naibi Prenı Pol; 
Fransa Hariciye Naz1rını öğleyin 
kabul etmiş ve kendisine beyaz 
kartal nişanının büyük salibini 
vermiştir. 

Prens Pol; Bay Delbosu öğle 
yemeğine de alıkoymuş, ziya· 
fette Valide Kraliçe, Başvekil B. 
Stoyadinoviç, ayan ve mebusan 
meclisleri reisleri, Fransanın Pa· 
ris sefiri ve Bahriye, Harbiye 
Nazırları bulunmuşlardır. 

Belgrad, 13 (Radyo) - Hı· 
vas Ajanst muhabirinden: 

Burada bir şayiaya göre B. 
Delbosun Belgradı ziyareti mü
nasebetile nümayişler tertib edil· 
miştir. 2 ölü ve bir kaç yaralı 
vardır. Nümayişe üniversite ta· 
talebesi iştirak etmiş, galeyan 
öğleye kadar devam eylemiştir. 
Bilhassa üzerinde "Yaşasın Fran· 
sa,, yazısı bulunan şükran abi· 
desinin önünde toplanan halk 
ve üniversiteliler, zabıta ile 
çarpışmışlar, güçlükle dağıtıl· 
mışlardır. Büyük park tamamen 
tabliye edilm"ştir. Fransız sefa· 
retbınesi, parlamento binası 
kordon altına alanmıştır. F evka
lade inzibati tedbirlere :başvu· 
rulmak mecburiyeti hasıl ol· 
muştur. 

Avala Ajasının resmen bil
dirdiğine göre, tertib edilen nü· 
mayişlerde iki jandarma ve iki 
talebe hafif surette yaralan· 
mıştır. 

Belgrad, 13 (Radyo) - Franu 
Hariciye Nazırı B. Delbos, dün 
ubah Belgrada muvasalat et· 
miştir. B. Delbos, istasyonda 
Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı 
Milan Stoyadinoviç, Belgrad 
Belediye reiıile mülki ve askeri 

bir çok rical tarafından karıı· 
lanmıştır. 

Belgrad istasyonu, Fransız ve 
Yugoslavya bayraklariyle donaza. 
mıştı. 

B. Delbos, takdim merasimin· 
den sonra istasyondan doğruca 
Franıız ıefaretbaneıine gitmiştir . 

Fransa Hariciye Nuırı. bi.r ' ~ 
sonra, Başvekalet binuına gid.!· 
rek Milan Stoyadinoviçi ziyaret 
ve müteakiben saraya giderek 
iımini hususi def tere kaydeyle
miştir. 

B. Delbos, öğleye yakın kral 
naibi prens Pol tarafından ka• 
bul edilmiş ve öğle yemeğini 
pren Polla birlikte sarayda yi• 
miştir. Valide kraliçe Meri, ye
mekte bulunmuştur. 

Kral Aleksandrın ölümünden~ 
beri valide kraliçenin iştirak 
ettiği ilk resmi ziyafettir. 

B. Belbos, öğleden sonra saat 
15 te valide kraliçenin ilramet 
ettiği :saraya giderek kendisine 
iadei ziyarette bulunmuştur. 

Malan Stoyadinoviç, dün gece, 
mevki komutanlığı zabitanına 
mahsus kulüpte B. Debos şere• 
fine bir ziyafet vermiştir. 

Milan Stoyadinoviç, bu ziya· 
fette bir söylev vermiş ve Yu· 
boslavyanın, Fransa ile daimi 
surette dost geçinmek istediğini 
söylemiştir. 

Milan Stoyadinoviçin nutkuna, 
B. Delbos, dostane bir lisanla 
cevap vermiştir. 

Belgrad, 13 (Radyo)-Fransa 
Hariciye Nazırı B. · Delboıl• 
Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı 
Milan Stoyadinoviç arasındaki 
müzakerelere bu gün saat 10 da 
başlanmıştır. 

Milan Stoyadinoviç, Roma 
seyahati hakkında B. Delbosa 
izahat vermiş ve bu seyahatin, 
ltalya Hariciye Nazırı Kont Cı· 
anoya bir iadei ziyaretten ibaret 
olduğunu, yakında, Almanya 
Hariciye Nazırı Von Nöyrata 
iadei ziyaret için de Berline 
gideceğini söylemiştir. 

Milan Stoyadinoviç, Yugoslav· 
yanın, daimi ıurette sulha biz• 
met etmek istediğini ve Yugoı· 
Javyadan hiç biri htilaf çıkmıy•· 
cağım beyan ederek B. Delbo9A 
- Sonu 8 inci salıi/•tl• -
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KARA KORSANLAR ŞEFi Akisler 
Dilber kadın korsan ltalyanın Uluslar sosyetesinden çekil-

mesi, kendi aleyhine dönecektir Aşktan başka kuvvete baş etjmiyen deniz kızmm maceraları ... 
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Meri umumi korku ve nefrete mukabil Karasa. 
kalı takdir ve tahsin ediyordu 

Karasakal, bu adamları am· 
bardan çıkardıktan sonra, kendi 
kamarasına davet etti; onlara 
kendi kadehile içki içirdi; fakat 
birdenbire kamaranın kandilini 
söndürdü; tabancasını sağa, sola 
ate, etmeğe başladı. Bu garip 
eğlentide ikinci kaptan lsrail 
Hanç öldüf 

Bu garip hadiseden sonra 
Karasabl güverteye çıktığı va· 
kit, tuıiaf bir hadise olarak gene 
Meriye tesadüf etti. Kendi ken· 
dine ıöyleniyormuş gibi: 

- Aruıra içlerinden bir kaçını 
öldürmezsem benim kim oldu
ğumu unuturlarl 

Kanıakal bu tedhiş usulünü 
böyle bir düşünce ile tatbik 
etmekle beraber, hakikatte adam 
öldürmekten zevk alan bir insan 
oldutu için böyle kanlı eğlenti· 
ler tertib etmekte idi. Böyle 
hareketinde başka bir sebeb 
daha vardı. Tiç müdhiş bir 
pinti, para düımanı idi. Usul 
mucibince, gemide ölen korsan
ların da mal ve parasına sahip 
olurdu. Bu suretle öldürdüğü 
yaveri ile ikinci kaptanın da mi
rasına tamamen konmuş olu· 
yordu. 

Karuakal kaptan Tiçin ka
runlar kadar zengin olduğuna 
şüphe yoktu. Bu korkunç hay• 
dud, Amerika ile Avrupa ara· 
sında iıliyen lspanyol gemi e
rinin hemen hemen ortağı de· 
ınell:li. 

• •• 
Karasakal, garip ve dikkate 

şayan bir tip ve idaresi çok 
mükemmel idi. Denizler üzerin
de •Kader ve tali arıyan,. bir 
gemi için, iyi idare şarttı. Çün· 
kü bir korsan gemisinin bazı 
müşkül şartlar altında olduğu 
zamanlarda liman bulamaması 
pek tabii ve olağan şeylerdir. 

Gemide kafi derecede su ve yi· 
yecek bulunmazsa, böyle zaman· 
larda korsan gemisi mukavemet 
kudretini kaybederdi. Bunun için 
Karasakalın gemisinde su ve 
erzak fıkdanı hiçbir zaman his
sedilmemişti. 

işte bir zamanlar denizleri 
baştan başa haraca kesen, ge
micileri titreten Karasakal ev· 
veli çok merhametsiz ve zalim
liği, sonra sert, fakat müdebbi
rane idaresile bu mevkii tutmuş 
bir adamdı; daha doğrusu Al
lahın denizlerde bir belası idi. 

Karasakalı maiyeti arasında 
şöylece samimi seven bir kimse 
yoktu. Korku belasına itaat gös
teren bu korsanlar, Karasakal
dan, Kral Corcun celladından 
ziyade korkar ve nefret eder· 
lerdi. Fakat Meri bunlar arasın· 
da garip bir istisna teşkil edi· 
yordu. Meri; Karasakal Tiç kap· 
tanı takdir ediyor, ona hayran 
idi. 

Meri, Karasakalın fenalıklarını 
göremiyor, fakat cesaret ve mü· 
debbirliğine şaşıp kalıyordu! 
Şu halde?. Meri, hakikatte 

bir gc:nç kız olduğu için, Kara
sakala aşık mı olmuştu?. Belki! 

Meri, bu hislerini ancak fev· 
kalide takdir ve tahsinden doğ
muş sanıyordu. Ve Meri, şu ha
yatta bir erkeği sevdiğini bilmiş 
olsa, çok utanacaktı. O, kadın 
olmamak, kadın görünmemek 
İçin elinden gelen gayretleri sar· 
fediyordu. 

Sonra.. Meri, Tıçin tam on 

Nilıaget şiddetli bir rampadan sonra Karasakal 
harp sefinesini mallfip etmişti 

üç defa evlendiğinden de ha
berdardı. Ve biribiri arkasına 
terkettiği ilk on iki karısı he
nüz sağdı. 

Böyle, Allahın namına yemin 
ederek hayatını birleştirdiği ka
dınları birer köpek gibi atan 
bir adama nasıl inanılırdı. 

Meri, Karasa kalın on üç defa 
evlendiğini haber aldtğı vakit, 
kendisini z'ptedememij'~ve gü-

lerek: 
- Fena değil, demişti. Hiç 

olmazsa hayatında on üç defa 
bir papaz önünde dua almıştır! 

Evet.. Gemide bir de koca 
sakallı bir papaz vardı. Bu pa-

paz, bu korsan gemisine kendi 
arzusile ve hayatının sonuna ka· 
dar kalmak üzere gelmiıti. 

Karısakal bir gün Uflov adlı 
bir harb sefinesile şiddetli bir 
muharebeye tutuşmuş bu harb 
tam beş saat sürmüştü. iki ta· 
raf ta partiyi lcaunmak için 
azami gayret sarfetmişler idi. Ni-

haret iddetli..bir mD.aclan· s nra 
ICıir •• a ıo ~n rı 
harb sefinesini mağh'.ib ve esir 
etmiş, fakat gemi pek ziyade 
hasara uğradıgı için de batır· 
mağa mecbur ka~mışlardı. 

Papaz, işte bu harb gemisinin 
p•pazı idi. -Sonu var-

Liman ve bütün deniz iş
leri Denizbanka geçiyor 

-------
ihracat gümrüğü anbarlarında yeni tesisat 

yapılacak. B. Haşmet Dülgenin umum 
müdür muavi~i olması muhtemelair 

Denizbankın teşkili münase
betile yeni Bankanın um ım mü
dürlüğüne lktısa.:i Vekaleti derı.z 
müsteşarı B. Sadullahm ge: ıril
mesi tekarrür ettiğini yazmıştık. 
Haber aldığımıza g~re, Banka
nın umum mü lür muavınliğine 

lzmir Liman işletme müdürü B. 
Haşmet Diilge getirılec:!k ve iz
mir Limaıı işletme mü::lürlüğü

ne de idarenin tahmıl ve tah· 
liye şefi B. Şevket tayi ı oluna· 
caktır. 

Denizbank, bütün limanlarla 

ANADOLU 

tahlıs ye, balıkçılık ve sünger· 
cilik teşkilat ve Jşlerın. idar ! 
edecektir. 

Ankarada iktısat Vekaletinde 
alakadar komisyonda çalışmakta 
olan B. Haşmet Dülge bu ak-
şam şehrim ize gelecektir. Yine 
Büdce müzakeresi için Ankara· 
ya g tm ş olan tahmil ve tahliye 
şefi 8. Şevket de bu gün lzmire 
dö ıece~tır. lderenin yeni yıl 
budcesı hazırlanmıştır ve bir çok 
işler için büdceye tahs sat kon
muştur. 

Bu kadar mühim işleri göre· 
cek olacak bu bankanın teşki· 
latı çok geniş olacaktlr. 

lzmir l ma 1 işletme müdürü 
Günlük s·yasal gazete B. Haşmet Dülgenin Ankarada 

Sııhib n Haımuharrıri fazla kalmasının, Denizbank ha-
Hagdar Rüşdü ÖKTEM zlrlıklarıle ve ayni zamanda iz. 

Umumi neıriyat ve yaza iıleri müdıl· mir liman işletme idaresinin 938 
ıü: Hamdi Nüzhet ÇANÇAR _ yılı büdcesinin hazırlanmasile 

iDAREHANESi alakadar olduğu bıldır liyor. 
frmir İkinci Beyler eokağt Türkiyede ilk defa lzmir güm-
e.Halk Partisi bioaea içinde rüklerinde liman işletme müdür· 

Telgraf: Jzmir ~ANADOLU lüğü tarafından tesis edilen 
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elektrikli vinçlerin ihracat güm· 

Abone ~eraiti rüğü ambarlarında da kurulması 
Yıllığı 1400, alta ayhğa 800, 0ç muvafık görülmüştur. ihracat 

aylığı 600 kuruıtur gümrüğü ambarlarına da elektrikli 

Yabancı memleketler için ııenelik 

abone ücreti 27 liradır 

ANADOLU MATBAASINDA 
DASILMl~TIR 

vinçler konduktan sonra ihraç 
edilecek mallarlO şatlara yüklet
me ameliyesi de ithalat eşya· 
sında otauğu gibi bu vinçlerle 
yapılacaktır. 

~~~~----~~~~-~ ... -----~~~~ 
/ngilterede muhalifler lideri Attle, ita/yanın siyasetini ayıpladı 

Avrupa ve Amerika matbuatının neşriyatı. Motanın takriri. , 
/ nebo[ f · Londra, 13 (Radyo)- Evenin 

U acı ası Standard gazetesi, ltalyanın Ulus-

Mahkemen l• n kararı ara lar Sosyetesinden çekilişinden 
bahsile bir makale yazmış ve 

du .. n tefhı·m edı. ldı· bundan sonra lngilterenin, ltalya 
ile daha kolay anlaşabileceğini 
kaydeylemiştir. 

Muhek.eme, müdafaa için 17 Dığer gazeteler, hadiseyi yaz-
makla iktifa etmektedirler. 

ikincikinuna kaldı Muhalifler lideri Major Attle, 
----------- dün bir söylev vermiş ve ltal-

l'!ebolu faciası maznunlarının ehlivukufun bu mevzuu tedk k yanın siyasetini ş1ddetle ayıbla-
muhakemelerine dün öğleden etmesini istemişlerdi. mıştır. 
sonra şehrimiz Ağırceza mah· Dünkü celsede mahkemenin Major AttJe, d ğer devletlerin 
kemes nde devam edilmiştir. kararı okunmuş, bu şahidin din· as l bundan sonra müttehid olr 
fnebolu birinci kaptanı B. Meh- · lenmesine ve \:apurun ikinci an· tnaları lazımgeldiğini kaydet· 
med Ali, üçüncü kaptan Rami, barında yapılan tadilatla kömür· miştir. 
çarkçı Halide Salim maznun lüğün su tanğı haline getirılmiş Bren, 13 ( Radyo) - lsv·çre 
mevkiinde hazlrdı~ar. Maznun· olduğu ve vapurun muvazenesi- Cumhu reisi B. Mota; italyanın 
lardan deoizyolları işletme şefi nin bozulduku hakkında ilk fen· Uluslar Sosyetesinden çekiliıi 
B. Zekeriya gelmemişti. Maz· ni raporu cerhedece'k vaziyet dolayıs le Federal meclisine bir 
nunların hepsinin vekilleri de görülmed ğınden eh ivukufa tek· takrir verek bu hadisenin, lsviç· 
yerlerindeydiler. rar tetkikat yaptırmtğa lüzum renin bitaraflığına halel verip 

Geçen celsede maznunların olmadığı anlaşılmışbr. Mahke- vermediğinin müzakere edılme-
vekilleri, bazı şahidlerin buldu- me, netice itibarile, maznunların sini istem ştir. 
rulup dinlenmesini, ayni zaman- müdafaalarını yapmağı bekledi- lsviçre Federal meclisi, bu 
da vapurun ikinci ambarında ğini bildirmiştir. takriri müzakere için derhal top· 
sonradan, deniz ticaret müdür- Maznunların vekilleri, mehil lanmıştır. 
lüğünden habersiz yapılan ta· istediklerinden, muhakeme, mü· (Gazet Lozan), yazdığı bir 
dilat sebebile vapurun muvıze· dafaa için 17 ikincikanuna bı· makalede, ltalyanın çoktanberi 
nesini kaybettiği mütaleasile bir rakılmıştır. Uluslar sosyetesinden çekilmeti 

Sevgilisile beraber koca
sını öldüren kadın 

tasmim ettiğini ve çünkü Uluslar 
sosyetes nin, son zamanlarda en 
çok sola temayül eylediğini ileri 
sürmektedir. 

CP.nrıvre, 13 (Radyo) - ltal
yanın Uluslar Sosyetesindeki da· 
imi murahhasl Bu~askopa, bu
gün genel sekreter B. Avenolu 

-----~_;_ _______ ~~-
Şahid Cafer: ''Biz ahrete gidece
ğiz, yalan söyliyemem.,, dedi ziyaret etmiş ve ltalyaoın soı· 

yeteden çekild iini resmen bil-

YunaniatolaiÜi 
gazel yasak. 

1. 

Yunan matbuatı 
neler yazıyor? 

Yunan basın ve turizm müs· 
teşadığı, umumi mahallerde din 
ve ahlaka mugayır şarkılarla ga
zel okunmasını yasak etmiştir. 
Bu münasebetle gazetelerden bir 
kısmı gazel hakkında şunları 

yazmaktadırlar: 
Etnos: 
Gazeıin vatam Türkiyedir. 

Orası; bunu çoktan yasak etti. 
Gramafon plaklarının .. Amaaan, 
amaaan" ı, kulaklarımızı patla
tıyordu. Fakat bu yasak yalnız 
gramafon plaklarına inhisar etti· 
ğinden, gazelhanların da mene
d ılm .:s ni gönül arzu ederdi. Bu 
yabancl meyvadan tamamile kur
tulmalıydık. 

Atinaika Nea: 
Bizde de gazel son darbeyi 

yemiştir. Semamıza melankoli 
saçıyor ve Akropol kayasının 
altında falso taşkil ediyordu. 
Anadoludan koğulduktan sonra 
bize geldi. Satılan gramafo~ 
plaklarının yarısml gazeller teş· 
kil ediyordu. Muhacir mahalle· 
lerinde~ butürı köylerimize ya
yıldı. Aşık Mehmed, aşık Manol 
ve sevdah Fatma, sevdalı Eleni 
oldular. Yurdundan koğulan ga
zeller geldi ve misafir iken ha
kim oldu. 

Gözümüzü garbe dikerken 
kulaklarımız şarkta olamaz. ' 

P. Paleologos 
Etniki: 
Gazel yasak oldu. Biz yurd

daşlar, bu yasağa boyun eğmeye 
mecburuz. Eğlencelerimiz matem 
ayinlerine dönmüştü. Şsrap ka
dehini boşaltanlar, dertlerini dö
küyorlor. Şimdi bize düşen va· 
zife, yasak edilen gazelin şere
fine gazel okumaktır. 

Mirivilis 

Menemen kazasının Çavuş kö
iffi'Cle 'lllahacır N~ bi öldü~ 
me'kle maznun Hasan Çetin ile 
Necibin karısı Zelihanın muha
k~melerine dün .şehrımiz Ağır· 
ceza mahRemesinde devam edıl·· 
miştir. Bu celsede Necibin uzak 
akrabasından rencber Cafer din· 
lenmiş ve: bildiklerini şöylece 
anlatmıştır: 

- Yatsl namızını kıldım, 
Musabey köyünden Çavuş kö-
yüne giderken yolda bir ağacın 
altında yatan bir adama rastla
dım. Yanına yaklaşarak: 

- Hasta mısın yahu!. 
Diye seslendım, hiç ses ver· 

medi. Sokuldum, elimle kolunu 
tu arak salladım: 

- Ne oldun arkadaş? kalk 
l:iel. dedim gene cevab yok .. 
Ölü olduğun anladım, köye gi· 
dip muhtarı buldum. Muhtarla 
beraber gelip baktlk, Necib 
amca olduğunu anladık. 

Re.s - Bu Zeliha adındaki 
kadınla bu Hasanın münasebette 
bulunduklarından haberin var mı? 

- Ben ahrete gideceğim, 

onlar da gidecekler. H çbir şey 
bilmıyorum ve ben doğruyu söy· 
lerım. 

Reis - Ölünün yanında değ· 
nek gördün mü? 

- Evet. Ölünün altında bir 
değnek vardı. Karılı bir değnek. 
Maznunların gösterdikleri müda· 
faa şahıdleri gelmemişlerdi. On
ların celbi için muhakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Yurddaş! 
Her Türk, qerli malı kul

lanmak saflaşında gönüllü 
bir propagandacı olmalıdır. 

direk istif as nı vermiş, dört 
lcitibile buaber t:enevreyi terk 
eylemiştir. 

Londra, 13 (Radyo) - Efklrı 
umur:niye, ltalyanın cemiyeti alc· 
vamdan çeki mesile meşguldür. 

Gazeteler, keyfiyeti sükunetle 
mütalea etmektedir4'r. 

Sunday Taymis, İtalyanın Ro
ma-Bertin-Tokyo mihverini kuv-
vetlendirmek için sosyeteden çe
kıldiğini yazmaktadır. 

Paris, 17 (Radyo) - ltalyanıa 
milletler cemiyetini terketmeıi, 
Fransız matbuatında da ıükG
netle karşılanmıştır. Gazeteler, 
İtalyanın Lahey adalet divanın
dan ve Londra ademi müdabele 
komitesind ... n de çekilmesine İn· 
tizar edeoiliriz, diyorlar. 

' Bazı gazeteler de ltalyanın, 
Almanya ve Japonya elinde bir 
oyuncak haline geldiği mütalea
sındadırlar. 

Peşte, 13 (Radyo)- Duçenin; 
ltalyanın Cemiyetı akvamdan ay
ırılışını bildiren nutku, bütün 
Macar matbuatında yer bulmuş 
ve bu hususta makaleler neşri
ne vesile teşkil etmiştir. 

Yarı resmi Peşte Luid: 
•Mussolininin kararl Cemiyeti 

akvamın zaafmı bir kere daha 
bütün çıplaklığile ortaya koy
muştur. Bu nutuk, ayni zamao
d~ gaflet politikası takip eden 
mılletlere bir ihtar mahiyetin· 
dedir.,. Diyor. 

Nevyork, 13 (Radyo) - Ney
york Tayın ş gazetesi de ltalya
nın Milletler cemiyetinden çekil
mesinin kendi a.eyhine dönece
ği, çünkü Mılletler cemiyetinin 
daha kuvvetli bir icraat aleti va· 
ziyetine g rmek fırsatı verildiğini 
yazmaktadlr. 

Fransız Tiyatrosu . 
15 Birincikanun Çarşam (ELHAMRA) S l 
ba akşamı saat 21 de a o-
nunda biricik temsilini vere<~ektir. 
~ Yerlerinizi şimdiden kiralayınız 
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- l1a~ı 6 ıncı sah 'f.ı.:e - b-n ~r' .m·ş o!nn b y:ı k Fransız Yugoslav milleti ile Fransız mil· 
tem·nat verm ştir. devlet rd:m.u:ıın siması, milli leti, yekdiğerine hissiyat ve me· 

F.ansa Ha.icıye N~z·rı B. Del· vahdefmiz temin etmiş o'an nafi müşareketi ile bağlıdırlar. 

Bir Amerikan destro .. 
yerini batırdılar 

TRENLER: 
İzmirden her gün k:ılkan tren

lerin hareket s:ıntleri .. 

Ô ~'.e n('şriyalı: S at 12,30 
Tü k m sık si, 12,50 Havad.s er, 
13,0.J Tlirk musık si. 

18,::SO D.rns musikisi, 19,30 
Konferans; 20 Türk mus kisi; 
2v,3U Aarapça neşriyat; 20,45 
Türk mus kisı; 21, 15 Radyo or· 
kt>stras; 22,15 Ajans h·berleri; 
2 ,45 Sol lar. 
Senfoniler: 

19, 15 Bül:reş: Fındelf ya sen· 
fo ı k o kes rasının plakları. 
1-!a/'f konserler: 

6,30 BüKreş: Sabah ne riy<ltı, 
7,10 Berlin kısa da'gası: Karış ık 
kons r, ( 8, 15 devamı), 9,30 
t er.in k sa dalgrıs: Küçiik musiki 
pa·çalar ı, 10,30 Par.s Ko.onyal: 
Plfı~, 12 Berlin kısa dalgası: Ha· 
f f mus·k , 13 Paris Kolonyal: 
Pıal.c, 13 Berlin kısa dalgası: Ha· 
fıf musiki. (14, 15 devam). 13,30 
Hükreş: K ·istal orkestrası, (14, 
30 devamı), 14,25 Paris kolon· 
yal: Konser nakli, 15 Keza, 
17,25 Prag, Brüno, Bratislava, 
Operet ve vals musikisi, 17,45 
Be·Ln kısa dalgası: Hafif musiki. 
18,50 Berlin kısa dalgası: Hafif 
mus.ki, 19,15 Bükreş: Çocuk 
korosu, 19,25 Peşte: Plak kon· 
seri, 20,10 Laypzig: Halk musi· 
kisi, 20115 Brat slava Prag: Kon· 
ser, 20,30 Varşova: Koro (Leh 
eserleri ), 21 Laypzig: Ope a, 
tiyatro, konser vesaireden mü· 
rekkep neşe i program, 21, 15 
Bükreş: Noel için koro ve or· 
kestra konswri, 21,30 Berlin 
kısa dalgası: Eğlenceli musiki, 
21,55 Prag: Hy.1ek Pallanın 
es~rlerinden orkestra i\e, 22,15 
Tokyo kısa dalgas: Yeni Japon 
musık's:, 22,30 Berlin kısa dal· 
gası: Hafif musiki konseri, 22,45 
Bükreş: Plakla eğlenceli musiki, 
23,30 Peşte: Bigan orkestrası. 

Operalar, operetler: 
19,45 Berlin kısa dalgası:(Die 

Rauensteiner Hochzeit) is mli 
opera, 20,30 Peşte: Beethovenin 
(Fidtl.o) operası, 21 Viyana: 
Flanz Leharın (Tatjana) opere· 
tinden bir süıt. 

Oda musikisi: 

18,15 Vatşova: Viyolonsel,pi
yrno triyosu, ( Moz:ırt Brnhms) 
18,30 Prag: Yaylı sazlar kuar· 
teti, 18,20 Laypzig: Beethoven· 
den Es-dur piyano triyosu. 23,20 
Laypzig: Enstr. 
Resitaller: 

10, 15 Berlin kısa dalgas\: 
Solist konseri ( piyano). 16,30 
Berlin kısa dalgası: Sopran ta· 
rafından şarkılar, 18,30 Berlin 
kısa dalgası: Küçük şarkılar, 
20,05 Bükreş: Alman şarkıları 
(Schııbert, Strauss, Mahler, Pfitz· 

bos,a Milan Stoy.:ıd nov:ç ara- büyük kralımızın siması yanında İşte, umumi sulha >:ardım 
sında bu g ün i':t s:ıdi ve kü.tü- bizim dmdarane hatıralarımızın etmek suretile memleketimizin 
rel hususta dair b;r pakt imza- bir mevzuu olarak aramızda ya· emniyetini zıman altına almak· 
fanncalttır. şawaktadır. Ekselans nızın payi· tan başka bir gayesi olmadan 

B. Delbos, bu gün öğleden tahtımıza şeref bahşetmek lüt- 1927 muahedenamesi fikirlerin 
sonra Krul Piyerle Kral Alek· funda bulunmak üzere vaki olan ve ka!blerin bu ahengini teyid 
sandrın mezar na ve Avala da- bu ziyaretleri, bizi kendilerine ve tevsik maksadile tecdid edil· 
ğır;ıda meçhul asker abidesine uzun, samimi ve feyyaz bir me· miştir. 
birer çelenk koymuştur. sai birliğ . n"n yaklaşmakta oldu· Milletler Cemiyeti prensiple· 

Fransa Hariciye Nazırı, müte- ğu dost ve müttefık memleketi rine göre tanzim edilmiş olan 
cı'.ıbvn niyabet azalarını da zi· nizin Lehista:ıa, Romanyaya ve bu diplomasi akid, Yugoslavya 
yaret etmiştir. Çekoslovakyaya vaki olan bu ile Fransayı yekdiğerine bağlı· 

Gece, Fransa sefarethanesinde ziyaretler esnasında yap ılmış ol- yan müşt rek mesai birliği ar· 
B. Delbos şe efine mükellef pir masından dolayı bizim için kıy· zusunun bir ifadesidir. Bu zih-
ziyafet verilmiş ve bu ziyafette, meti bir kat daha fazladır. Mem· niyet dahılinde benim için ek· 
Milan Stoyadinoviç ile bütün leketımizı ilk defa olarak ziya· selansınızın memleketlerimiz ara· 
Yugoslavya ricali hazır bulun· ret ettiğinizi biliyorum. sında dostane ve yapıcı müş ! e· 

muşlardır. Fransanın, biıtü:ı Yugoslav rek mesai arzusunun Yugoslav· 
Ziyafeti, bir resm kabul takip kalplerinde işgal etmekte olduğu yanın harici siyasetinin esas hattı 

eylem· şt ı r. mevki in sizce meçhul olmadığına olduğuna işaret eden sözlerini 
Belgrad, 13 (Radyo)- Fransa eminim. Memleketinizdeki kısa dinlemekten daha zevkli bir şey 

Hariciye Nazırı B. Delbos, ya· ikame·inizin bizleri birle tirmektc olanı zdı. 
rın da Mılan Stoyadinoviç1e mü- olan rabıtaların münhasıran hissi Ye:CJiğerile mukadderatımızın 
znkerelere devam edecek· ve öğ- mahiyette olmadığı kanaatine mütesanid olduğunu mudrik olan 
leden sonra R aga hareket ede· vasıl o acağın.1.dan eminim. Mem· Fransız hükumetile milletinin 
cektır. leketlerimiz arasında bundan on ayni arzuyu beslemekte olduğuna 

Belgrad matbuatı, B. Delbo· sene evel aktedilmiş olup ekse· emin olab.lirsiniz. Fakat 1927 
sun ziyaretinden hararetli hir lansınızla yeniden beş sene iç n i ilafının musl.h lne mahiye ini 
lisanla bahsetmekte, Fransa-Yu· temdit etmekle mübahi bulundu· bunun teyid ve tevsik etmekte 
goslavya dostluğunu t~ barüz et· ğum dos luk misakı ımz1sı esna- olduğu tesanüdü <'hemmiyetle 
tirmektedirler. sında esasen mevcut olan vazi· kaydederken bir muahedename· 

Belgrat, 13 (A.A) - Baş ve yetin resmen ifadesinden başka nin kıymetinin bir l eştirmekte 
Dış Bakanı B. Stoyadinov ç ve bir şey değıldi. olduğu milletler n arzuları ile 
refıkası, dün akşam Frans z Ha· Fransa ile Yugoslavya arasın· birlikte ayni zamanda onlar ara· 
r iciye Nazırı B. Delbos şerefine da dostane ve yapıcı teşriki sında her snhada mevcud olan 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafete mesai arzusu, harici siyasetimi· münasebt t:ere ba5{lı olduğunu 
bir çok Frı:ınsız ve Yugoslllv rİ· zin esas ha tıdır. Böyle bir siya· unutmuyorum. Bir muahedenin 
cali ve kurdiplomatık ştirak seli tatbj.k yolunda hükı'.imeti mesud netay ci evrak hazinele· 
etmiştir. B. Stoyadinoviç, bu kral.yle beynelmilel i k v z,f<"sinin rinde değıl, hayat sahasında in· 
münasebetle irad etmiş olduğu kendıs ne acil menfaıtlerinin çer- k şaf ,. ıtırılebilir. Bu inkişaf, 
bir n Jtukta bil hassa dt!mİşt r k i: çcvesi dahilinde ve h ızzat kendi ticari mübadele.er, daha ziyade 

"Fransanın Hariciye Nazırı ve hududları dahil nde bütün ihti- iyilikler, dahn ziyııde rdah ya· 
mümtaz mümessil ı ohın eksela ,. laf ve an\nşamamaı.lık sebeple· a sınai iştirakler, kültür 
sın z:t hü ümeti kral ye v Yu· rin ka dnmağfi an ir od o sevıye mı yü ,, ~ fen ve mu· 
goslav m ileti n mına dostane müdriktir. Bu da kend s nin umu· tekabılen yekdiğer ni anlamayı 
hoş cımedi temennisirıde bulun· mi sulhun muhafazasına hadım ve yekdiğerine karşı sem-
mak benim için m sud bir fır· olmasına medar olacaktır. Bu pati beslemeği artıran pro· 
sattır. Ekselansınızın şahsında güne kad u harici siyasetlerinin fesör, talebe, alim ve artist, 
Fransız hnr ci siyasef nin şefini mümeyy.z vasfını teşk J etm ş olan mübadeleleri, noktai nazarlarını 
selamlamakla mübahi olduğum müstakar ve al cenabane anane· ve usullerint bunlar daha iyi 
bu ulvi anda sizin namdar es a· Ierden mülhem o an memleketi· bir şekilde ıs lah ve tadil etmek 
fınızdan birı olan Fransanın di· mızın sulh ı şıne ve Avrupa mnk maksad le mübadele etme· 
ğer büyük bir miimessil nin, 1934 siyasetinin tarsinine yardım et· Jeri lfızııngelen sivil ve askeri 
Temmuzunde B lgradı ziyar<' t mek için sam mi ve ahenkdar riiesa aras ındaki temaslarla ta· 
etmiş olan B. Aıthor Louis'ın mesai birliklerıne devam ede· haı;; kuk eder. 
hatırasını tezkar etmekten ken· cekler ne kanaatim vardır. H ç bir şey :ısla biribirinden 
dimi alamı ·acağım. B. Delbos, B. Stoyadinoviçin ayırmamış o'.an ve hiç bir ih· 

Menfur bir cinayete kur· bu nutkuna cevab vererek ez· tılafın, hiç bir tehdidin asla 

ner, Gretel), 20,30 Bi.ıkreş: P.
yano refakatile kemnin sonatları, 
23, 15 Varşova: Pıyano konseri 
(Beethoven) 
Dans musikisi: 

19,10 Prag, Brüno, 22 Var· 
va ( Hafif musikisi ve dans 
parçaları) 23,30 Viyana: 24,20 
Hamburg, Laypzig, 
Muhtelif: 

15, 15 Berlin kısa dalgası: Kla
sik şiir ve mus ki neşr yatı. 

cümle deınıştir ki: bozmamış olduğu bir dostluk 
- Hüku netim namına, Yu- ve uzun tarihi o'an bir itimad 

gosla hükumet ve mılle~ ni ziya· hissini mütekabilen beslemekte 
ret etmiş olmaktan pek büyük olan memleketlerimiz bu mesai 
bir mabzuziyet duymaktayım. birıiği için en genış ve en 
Yugoslavya ıle Fransa hiç bir sağlam esaslar arzetmektedir. 
şeyin silem yeceği hatıralarla bi· Le histanı ve küçük itilafı.1 diğer 
ribirine ba~lıdır. ar. Belgrad şeb· iki devletini ziyaretime ınzimam 
rinin bana karşı göstermiş ol- eden ve Avrupa istikrarının 
duğ..ı kabuldeki hararet, Fran· esaslı unsurlarından birini teş-
sız·Yugoslav dostluğunun kuvvet kil eden buradaki müşterek 
ve hayati ·et ı ni göstermektedir. emniyetimiz ve müşterek refa· 

Tam bu sırada Alı Beyin eli 
bir şimşek hızıyla cebinden çıktı. 

--------~--------------34 Yazan: Kadircan Kaflı 

gerdanını kırarak olgun göğsünü 
kabartıyor, ve erkekleri çıldırtı· 
yordu. 

Gözlerimin biri onda, ikincisi 
Ali beyin paotalon cebindeki 
elinin bileğindeydi. 

Parlak bir namlunun havaya kalk· 
tığını, masanın üstünde gözleri 
fırlamış, elleri havada, ağzı açık 

Fakat ••. 
Son sozum budur; beni 

hiç kimse kararımdan döndüre· 
mez .. 

• • 
• • • 

f 
• 

• • • 
Perde açılıp da Meral, çıplak 

denecek kadar daracık kızıl el
bisesiyle görününce yaman bir 
alk ş bütün salonu sarstı. 

Ayni zamanda içim de sarsıldı. 
Zira Ali Beyin pantalon ce

bindeki eli hafıf hafif oynuyordu. 
Ondan başka da alkışlamıyan 

yoktu. 
B r aralık arkadaşı gene kula· 

~ına iğildi. Bir şeyler fısladı: 
Yüzünde yalvaran ve korkan bir 

.... ın•anın ha'ı vardı. 
Fakat Ali Bey ona cevap bile 

demirleş yordu. 
Cemal masayı bırakıp bırak-

mamak düşüncesi arasında bo
calıyor, sağa sola ürkek bakışlar 
atıyordu. 

Meral, şarkısına başlamıştı: 
Bugün başka, ya,rın ~aşka, 
Her gün koş bir yenı aşka .. 
Yaşa yürek yaka, yaka, 

Gölge gibidir erkekle_r, 
Üzdükçe arkandan gelırler .. 

Merdivenden iniyor, masnların 
iskemlelerin arasında, vücudünün 
güzel kıvrımlarını gösteren en 
ince figürlerle şarkısına devaın 
ediyordu: 

Gözleri süz, beli kıvır, 
Bacak göster, gerdanı kır .• 
Aptal erkekleri kandır .. 
U:ıun kiprikli iri gözlerini sü

züyor; ince belini kıvırıyor; mev· 
zuo baca\d..-ını ~ôsteriyor, beyaz 

Şimdi daha çok kımıldamıya, 
dımdik ve kımıldamıyan gözlerle 
Zehrayı süzmeğe başlamıştı. 

Zehra bir aralık durur gıbi 
oldu. 

Zannederim her ikisinin bakış· 
ları bir sanıye için biribirine 
rastlamıştı. 

Yüz ver, kendini verme; 
Sevsen de sakın bildirme .. 
Bir daha ... 

Masalardan biri hemen boşal
mış ve Zehra onun üstüne sıç

ramıştı. 

Ansızın sustu. 
Olduğu yerde sallanır gibi 

oldu. Sonra birden gerildi; sanki 
çelikten bir yaydı. 

Benden başka herkes yalnız 
ona bakı) ordu. 

duran Zehraya çevrildiğini an· 
cak görebildim. 

Silahla hedefin arasında beş 
adım aralık vardı; bu vaziyette 
genç kadını öldürebilmek için 
yalnız tetiği çekmek yeterdi. O 
kadar yakın ve o kadar mey· 
danda idi. 

işte, şimdi parmak oynıyacak, 
tetik çekılecek ve kurşun o 
güzel göğüste ince bir kan sızın· 
tısı bırakarak bir taraftan gire-
cek, diğer taraftan çıkacaktı. 

Genç kadı11la beraber en son 
ümıdimin de öldüğünü, çölde 
son damla su gibi eridiğini gö· 
rür gibi oldum. 

insan çok zaman bütün bir 
saadeti, bütün bir hayatı yalnız 
bir saniyeye. bir san:yenin onda 
veya yüzde birine bo~çlu kalır .. 

- Sonu var -

- Başı 1 inci sahifede -
litcri Nankin cebhesioe hareketet· 

wi~ tir. 

Vaşington, 13 (Radyo) - Ja
ponlar, (Pand) adında bir gam· 
botla petrol yüklü olarak dört 
Amerikan gemisi batırmıslardır. 

Gambottaki 72 kişiden 10 
ö 'ü ve 15 yaralı vardır. 

Gambot, Cumartesi günü Nan· 
kinden hareket etm"ştir. Hamil 
bulunduğu 72 kişi arasında dört 
diplomat, beş sivil Amerikalı, 
bir İng:lız ve beş İtalyan vardı. 

Gambotun batırıldığı haberi 
alınınca, Japon sefiri Kavagona, 
Amerikanın Şanghaydaki konso· 
Joshanesi ile Amerika amiral 
gemisini ziyaret etmiş ve tees· 
sürlerini beyan eyledıkten sonra, 
Japon tayyarelerinin, Ç n gemi· 
lerini bombardıman ederken far
kına varmıyarak Amerika gam· 
botunu batırdıklarını söylemiş 
ve gambotta yaralananların, Ja
pon doktorları tarafından derhal 
tedavi altına alındıklarını ilave 
eylemiştir. 

Londra, 13 (Radyo) - Japon 
tayyarelerinin, Yança nehrinde 
bombaladıkları dört İng liz gam
botundan Lcvi Berg, foz'.a ha
sara uğramıştır. Bu gemide altı 
rahne açılmıştır. 

Japon mehafilinin verdiği ma· 
liimnta göre; Japon komutanı, 
bombardımandan evel verd ı ği 
tal ı matta, Yançe nehrindeki ec
nebi sefainin, bulundukları yer· 
den kımıldamamalarını ve aksi 
takdirde vukubulacak müessif 
hadıseden mesulıyet kabul et· 
miyeceğ"ni bildirmişti. 

Vaşıngton, 13 (Radyo) 
----TY 

oıerı a arıcıye azm 
Kordel Hu1, Paley gambotunun 
akıbeti hakkındaki son raporu 
henüz almamıştır. Rapor gelince 
icabı yapılacaktır. 

Söylendiğ ne göre; gerek Ame· 
rika ve gerekse İngiltere, had·
se hakkında Japonyaya birer 
nota verecekler ve tazminat is
temekle beraber, hadise müseb· 
bıblerinin de cezalandırılması 

lüzumunu bildireceklerdir. 
Tokyo, 13 (Radyo) - lngil· 

tere ve Amerıka sefirler', bu· 
gün japony1 Hariciye Nazırı 
B. H rotayı ziyaret etm' şlerdir. 
B. Hirota, müteakiben Amerika 
sefirini bizzat ziyaret etmiş ve 
Paley gambotunun ugradığı ta
arruzdan dolayı teessürlerini bil
dirmiştir. 

Amerika sefiri, ecnebiler Nan· 
kinden gelinceye kadar bombar
dımanlara fasıla verilmesini B. 
Hirotadan rica eylemiştir. 

Ataşemiliteri Hu-Ra-Ga Nan· 
kin önünde bulunan bitaraf harb 
gemilerine karşı muhafaza te
dabiri alınması için tayyare ile 
Nankine gitmiştir. 

Londra, 13 (Radyo) - İngiliz 
gazeteleri Nankin önünde bulu
nan lngiliz gambotlarının Japon· 
)ar tarafından maruz kaldıkları 
hücuma karşı şiddetli neşriyat 
yapmakta ve hükumetin diplo
masi yolile harekete geçmesini 
istemektedirler. -----------....... --~~~~-

Y urddaş! 
Kilersiz ev, tatsız yuva. Ev 

kadını/ Yuvanı latlılandır. 

Aydın hattı; Alsancak: 
İz mir-Karakuyu·Ankarn: J> azar· 

teei, çarşamba, cum:ı, pazar günleri 
eaat 21,:{5 ele. 

lzmir • azilli: Her giln eaat 
15,40 da 

fznıir·Dllniz1i: Salı, perşembe, 
cumartesi günleri sn:ıt 6,30 da 

1zmir-1'ire·Ôdemiş: Hersabab saat 
5,35 de bir katar; her akşam saat 
17,30 da otoray. 

Afyon hattı; Basmaneden: 
İzmir-letanbul0Ank.ıra: Her gun 

saat 7 de (p:ıznr, cuma, çnr.amha 
günleri yataklı \·arron-hüfo bulunur) 

İzmir• Alaşehir: Her gün saat 
15,28 de 

İzmir-Bandırma: Pauır, sah, per
~enibe ve cumarleıoi gunl('ri sabable· 
yiı: snnt 7,20 de muhtelit katar; 
pazartesi, çarşamba, cuma günleri 
ekspres saat 12 de 

İzmir-Soma: Pazar ve pazartesi 
günleri saat 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele
f on numaralar 

Yanciıu ihbarı: 2222 • §chir tele· 
fonu müracaat numaraSJ: 2200 • şe
lıirlerarası telefon muracaat numa· 
nıeı: 2150 • elektrik şirketi: 2094 • 
hn,·agazı: 2326 • polis: 2463 ·imdadı 
sıhhi: 2010. Bıısmane istasyonu: 
3638 • Alsancak istasyonu: 2134 • 
Pasaport vapur ıskclcsi: 2854 

Şelıir naldl \'asıtnla.rmın sabah· 
leyin ilk ve gece son hareket 

saatleri: 
Tramvaylar: 

Her enbah Güzelyalıdan eaat 
be~tc bir trnwv11.y hareket eder. 
Bunu saat altıda hareket eden ikin· 
ci tramvay takib eder. Bundan 
sonra her dört dakika.da bir trnı.a· 

vay vardır. 

Gece son tramvay Güzely:ılıdao 
24,5 dedir. 

Konaktan Güzelyahyn ilk trnm• 
vny s:ıbahleyin 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir saat eonra, 6,26 da ha• 

rekct eder. 
,.. onalüan Güzclyalı}a gece son 

tramvay saat birde hareket eder. 
Bundan evel 24 de bir tramvay 

vardır. 

Vapurlar: 
1zmirdeu Karşıyakayn ilk vapur 

Pasaporttan kalkar. Gece son vapur 
saııt 11,30 da Konaktan hareket 

eder. 
Kal'Şlyakadan 1zmire ilk vapnr 

saat 6,20 dedir. Son vııpur dn gece 
saat 24 dedir. 

Gandüı her yanın saatte bir 
vapur vardır. Akşam sekizden sonra 
seferlP.r saatte birdir. 

iZ 
- Başı 1 inci sahifede -

edildi. 

Dün akşam eaat 18 de Halkevin• 

de İzmir 'l'ürkofis müdürü B. Cemal 

Zira ve sııııt 21 de Karşıyakad:ı ku• 

lüb binasında 1'ürkef is müdür mu• 

avini B. Hahmi tarafından da ulusal 

ekoniıni ve yerli malı mevzulu iki 

konferans verildi. 

Bütün şehirde, haftanın tezn· 

hürleri ve nkieleri vardır. Her tıırnf 

bayraklarla sil lenmiştir. Türk mahııul• 

leri ve ma&nuatı uzerine çalışan bir 

çok müesseselerimiz, itinalı hir şe• 

kilde vitrinler hazırlnmı~ ve mallan

nı ona göre teşhir eylemişlcrmiş. 

}erdir. 

Uu meyanda Üzüm Kurumu dn, 
gümrilk karşısındaki imalathanesinde 

bir meşher bazırlanııştır. Hafta mem• 

lekeıin gittikçe yükselen ekonomik 

şuuru ile mütcnaaib olarak, mfisbet 

ve yüksek tezahürler içinde geç• 

mektedir. 

----rm11m.-------hımızla beraber ayni za· 

myon 
İzmir Memurlar kooperatifine 

ait her işe elverişli bir adet 
Şevrole marka 34 model kam· 
yon 16/12/937 tarihine rastlı· 
yan perşembe günü saat 17 
de satılacaktır. Talip olanların 
tayin edilen günde gelmeleri 
rıca olunur. 

manda hiç bir fikri muzmar 
olmaksızın diğer memleketler· 
le de mevcud olmasını istedi· 
ğimiz sulh için siıinle birlikte 
hareket etmek bu a zunun bir 
delilidir. Fransa, milletlerin is· 
tiklal ve hürriyetine mütekabi
len hürmet çerçivesi dahilinde 
umumi bir inbisat ve uzlaşma 
arzu etmektedır. c 

lzmir 
Memurları lst htak 

Koooerat fi 
m•QQ 
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Cenup hududlanmtzda ka-Mlyarder ve sine!"a krall 
Sam Goldvın 

çakçılık azalıyor aıı· mi . . k. 
Mardinin Türk tarihindelci mevkii. oraya lf Siniz 1: 

niçin Mardin isıni verilmifti? Evelce odacı idi. Müvezzilik te 
yapmıştı. Fakat bugün •• 

-·-
Aydın vilayetinde 41515 çocuk oku· 

yor. Hava Kurumunun faaliyeti 
Aydın, (Hususi)- İlimizin bu 

yıl ilk tahsil umumi durumu 
hakkında edindiğim malumatı 

bildiriyoruOL 
Bu yıl ilimizde faaliyette bu

lunan ilkokul sayısı 103 dür. 
Bunlarda 273 öğretmen ders 
vermektedir. Geçen yıl öğretmen 
sayısı 263 tü. 

Merkez Aydın ilçesinde oku· 
ma çağındaki çocuk sayısı 

14222 dir. Okullara devam 
edenler ise 5302, yüzde nisbeti 
37,4 dür. 

Bozdoğan ilçesinde okuma 
çağında çocuk sayısı 6190, okul· 
)ara devam eden 1652, yüzde 
nisbeti 26,6. 

Çine ilçesinde okuma çağında 
çocuk sayısı 5540, okullara de· 
vam edenler 1003, yüzde nis· 
beti 18. 

Karacasu ilçesinde okuma ça· 
ğında çocuk sayısı 2945, okul
lara devam edenler 789, yüzde 
nisbeti 26, 7. 

Nazilli ilçesinde tahsil çağın• 

Mektepten fakirlik hissile alı· 
nan bir çocuk ne yapar? Bir iş 
arar değil mi, ben de ilk zi· 
manlar şehrin küçük bir banka· 
sında iş buldum, hem kapıcılık 
yapar, hem de etrafı temizler· 
dim. Yaşıma göre beş, on para 
kazanıyor demektim. Fakat ben 
bu işten memnun değildim. Bu 
iş benim ruhuma ve tabiatime 
uygun değildi! Pek az sonra, 
beni onlar mı kovdular, yoksa 
ben mi istifa ettim, bilmiyorum, 
kendimi işs"z buldum. 

Londrada bir teyzezadem var
dı. Bereket ki bu sırada bu 
teyzezade beni Londraya davet 
etti. Teyzezadem oldukça zen· 
gin imiş. Belki ben de Londra· 
da zengin olurdum. Bu ümidle 
bir sabah Londra yolunu tuttum. 

•Londraya vardığım zaman 
hayret iç"nde kaldım; teyze za· 
dem zengin değildi; adeta bir 
hizmetkar idi. Bu sebeple Lon· 
drada ille zamanlarda çok sıkıntı 
çektim. Kocaman bir hafta ce· 
Lim bir onluk para bile rörmedi. 

Sam Goldvin, Merl Obero11 
ile birlikte 

Bu hal böyle devam edeme.!:iİ; 
kendim iş aramak mecburiyetini 
şiddetle hissettim. Berlingtonda 
şimendifer idaresinde bir iş bu
labilmek için pek çok yoruldum. 
itiraf ederim ki açlık devrinde 
bulduğum bu iş de beni mem· 
nun etmiyordu! 

Şu halde nasıl bir iş istedi· 
ğime m~rak ediyorsunuz, değil 

' m ? Benim için iş nevi mevzuu 
bahs değildi; ,fakat zengin olmak 
istiyorum. Bir insan ne banka 
hizmetçiliği, ne de şimendifer me
murluğa le zengin olamaz! 

Bir gün bir gazetede Birleşik 
Amerikada insanların çok kolay 
ve çabuk zengin olduklarına 
dair bir yazı okudum ve o anda 
kararımı verdim: Amerikaya 
gidecek, ben de zengin ola· 
caktıml 

Bu Amerika cidden garip bir 
yerdir; Kristof Kolombun şeref 
bulmak için keşfettiA'i bu diyara 
Avrupalılar zengia ve meşhur 
olmak için dört asırdanberi 
gelip durmaktachrlarl 

Amerikada ilk ayak bastı~m 
yer Nevyorktur. Henüz on beş 
yaşında idim. Cebimdede beş 
para yoktu. Evvela gazete '1ü· 
veıziliti yaptım. Bu suretle aç· 
laktan kurtuldum, fa\cat bu 
san'at ta sahibini zeng:n edecek 
bir san'at detildi. 

Bu aralık bir eldiven fabrika· 
ıında iş buldum; çahşmata 
başladım. Yirmi yaşına girdiğin 
sıralarda bu müessenin müdürü, 
bir az sonra şeriki oldum. Bun
dan dört, beş sene sonra bir 
miktar para ve mal sahibi ol
dum. 

Sahife IJ 

Faşizm ve M. Mussolini 

ltalyada duvar gaze
teleri haberleri 

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

nu11111rı n birinde ıunları okursu-
nuz: "lngilizler d0111uzclur.,, 

J 
ı ,. 
.r , 
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lt11lg11d11 6ir daoar gazetesi oe karileri 
Bu günkü İtalyan zihniyeti seciyelerle itham etmişti ve ill· 

nedir ve nasıl kuruldu? timal bu muhayyel evsaftan on· 
Mussolininin sözleri adeta bi- ları kurtarmak maksadtle bunu 

rer göz gibi her duvardan, her yapmıı ve bayatını da bu iıe 
köprüden, yanık ve yıkık her vakfetmişti. 
yerden •yetişkin çocuklara,. ha- 1922 de Romada Faşisizmle 

kıyor ve onlara düşünce ve duy- en çok mücadele eden San Lo· 
guları hakkında kat'i direktifler renzo amele birliği mahallele· 
veriyor. Mussolini, ltalya halkını rinde dahi bugün duvarlarda 
•büyüle veya yetişkin çocuklar,. •Yaşasan Faşist ispanya,., •lngi· 

diye telakki eder. Ebeveyn ekseriya lizler domuzdur,. gibi yazı lar 
çocuklarına nasihat verirken na- karalanmış bulunmaktadır 
ııl emrederlerse Romadaki Demokrat bir ıejimde retid 
Papa da ümmetine her fırsatta olanların bu gibi neticelerden 
vazifelerini ayni şekilde ihtar mesul tutulmaları ic:lb ederkt>n 
eder. Duvarlara asılı her resmin bunlara mesuliyet tabmili hemen 
altında görüldüğü üzere Musso· hemen imkans zdır. Çünkü ita!. 
lininin her sözü mücadele ve ya halkının ekserisi hadisatı tek 
harp kelimelerinde toplanabilir. bir objektiften takib ve id· 
Bu sözlerin altında ekseriya Mus- rak etmeğe alıştırılmıştır. 
ıoJi!1inin ~smi bulunur. Fakat ltalyan faşistinin sırrını bura· 
isim olmadığı zamanda bunların ya konan resimdeki gibi küçük 
kimin tarafında söylendiği ne hiç tek bir duvar gazetesinde bul· 
bir kimse asla şüphe etmez. mak kabildir. Bu gazeteler 40 

En meşhur Faşist darbıme- milyon ltalyan milletinin ekse-
sellerinden biri de şudur: riyetinin yegane hız kaynağını 

•Ne kadar çok düşmanın teşkil etmektedir. B;ı gazetenin 
olursa, o kadar çok şerefin var- ismi (Not:zieda Roma), yanı 
dır." BJ zihniyette; İtalyanın Roma haberleri demektir. Bu 
komşularile geçimsizi ğinin ne 

gazete haftada bir çıkar ve bü· 
kadar iyi bir şey telakki edild ·ği, 
ve Faşist rejiminin istikbali se- tün İtalya şehir, kasaba, köyle-
zilmektedir. Hakikat halde Mus· rine ve dört yol ağızlarına gön
solioinin ltalya halkına karşı derilir ve oralarda göze çarpan 
çok haşin ve hırpalayıcı bir yerlere asılır. Buradan gelip ge· 
sevgisi vardır. Nitekim bunu çen, ihtimal senede ancak bir 
1922 de iktidar mevkiine geç- defa gazete yüzü görebilen köy
tiği zaman onları tembel, korkak lüler dahi bu duvar gazete· 
haysiyetsiz, yalanca ve hain gibi )erini her hafta okurlar ve 

zavallılaran dünyada olup bi
Artık işler yoluna g rmiş de- ten ıeylere dair bütün fikirleri 

mekti. ancak bu gazetelerin çerçevesine 
•Bir gün beni çok seven dost· 

)arımdan birisi, Cesse Losko, ·ki 
bunun kız kardeşi Blanş bir 
müddet sonra zevcem olmuştur· 
bana, adına Holivud denilen 
küçük bir köyde oldukça karan· 
lık bir ıinematoğraf işi teklif 
etti. 

Ben bu iti hemen kavradım. 
Para kazanacak bir iş olduğunu 
anladım. Bu suretle •Hırçın. 
adlı ilk filmi vücude getirdik. 

Bu filmin sahne vazu Sesil 8. 
Mil idi. 

Bu ilk filmde ne müşküllere 
tesadüf ettiğimizi ben bile tarif 
edemem. Fakat iş, iyi bir iş 
idi. Ve .. Bundan sonrasını izaha 
lüzum görmüyo·um. Bu hayatta 
müreffehen yaşadım ve bu gün 
için bir milyar da dolara mali· 
kimi,. 

inhisar eder. 

Bu gazetelerin münderecatan· 
dan farzımuhal şüphe edenler 
olacak olursa bu haberlerin Ro· 
madan geldiğini ihtar kafidir. 

'laiJrler k ri an. söıleri 
ve tek 'heceli kelimeleri ıhtiva 
eder. Bu gazetelerin 18 Temmuz 
nüshasında lspa1119da •bir işçi 
ltalyan,. imzalı şu ı6~1er vardı: 

•Valinsiyala kom ii ~ıler yalnız 
havadis sütunlannda ilerliyorlar. 
Biz iıe arazi üzerinde ilerliyo· 
ruz.,. 

Gene bu resimde öldürülen 
asilerle, mesut ltalyan çocukları 
görülmektedir. Ve bir de Gene• 
ral Frankonun ispanyayı korkunç 
Bolşeviklikten kurtararak ltalya 
ve Almanya gibi yapacağı söz
leri vardır. 

"Lei/ mecmuasından,, 



fııl i fr J(l 

E siltme ilauı 

Auta ya Nafia müd r üğün en: 
l - Eksiltmeye konulan iş: 40514 lira 77 kuruş bedeli keşifli 

Antalya meyvacılak istasyonu binalara inşası. 
2 - Bu işe ait olan evrak şunlardır: 

A - Ek~iltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri ge-

nel şartnamesi. 
P - Hususi şartname. 
T - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

lstiyenler bu şartnamelerle evrakları Naf a müdürlüğünden 
görebilir ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eks itme 3 Kanunusani 938 tarih;ne müsadif Pazartesi 
günü saat onbeşte Antalya Nafia dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklı)erin 30~8 lira 61 kur•ış 

muvakkat teminat vermeleri bundan başka Nafıa Vekale
tinden alınmış yapı müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en büyük işin bedeli onbeş bin liradan aşağı 
olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 cü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar Antalya Nafıa müdürlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonuna mak':>Uz mukabili veril· 

mek şarttar. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 14 18 22 26 

----------------------------------------------~---Şifa Ballkyağı 
Kuvvet iştah sıhhat kaynağı, 

Baş mahsul, 

gıda kudreti yüksek, 

işmesi kolay, 

şerbet gibidir, 

başka yerde satılmaz 

Hususi 

Şifa Balıkyağı 

a oız Şifa Eczahanesi de 
Hükumet sırasmda 

------------------"l!ml------~~--~-----------------lzmir Defterdarlığından: 
Sataş Lira K. 

No. 
1083 Şehitler sepetçi s. 137 ve kalfa s. da 1 taj no. alan ev 40 00 
1084 • Yah s. no.lu depo 1000 00 
1085 • 2ci altın perakende çıkmazı s. 17 no.lu ev 200 00 
1087 Burnova kürt Ömer s. 12 eski-14-taj no.lu dükkan 80 00 
1094 Şehitler 2ci altın perakende s. 11 no.lu ev 17 5 00 
1104 3cü karataş adalet s. 12 taj no.lu ev arsası 30 00 
1111 Köprü mısırlı c. 374 kapu no.lu 151,25 M. M. arsa 60 00 
1112 3cü k rataş selamet s. 5 kapı no.lu 95 M M. arsa 23 75 
1115 Salhane ıslahane c. 28/1 taj no.lu 99 M. M. arsa 29 70 
1124 • tramvay c. 315 taj no.lu 38,50 M. M. arsa 154 00 
1131 2ci karantina iskele s. 109 kapı no.lu 96,75 M.M. arsa 67 73 
1148 Karşıyaka turan menemen c. 13 taj no.lu ev 40 00 
1151 Kahramanlar Ali cenap s. 7 taj no.lu ev 286 00 
1153 Keten çarşısı Demir ham içinde 259 ada 17 parsel 150 00 

no.lu mağaza nakitle. 
1154 Buca aşağı M. Tahir ağa s. 1,3 taj no.lu ev 300 00 
1155 Karşıyaka Turan Menemen c. 9 taj no.lu ev 130 00 
1156 " • • • 44 ., ,, n 150 00 
1157 Seydiköy Abf b. M. lzmir c. 1~05_ M. M. arsa . . 301 00 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetler~ hıza~arın_da nakıt ~e yazılı 
olandan gayrisi 2ci tertip tasfiye vesıkası ıle odenmek uzere 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuş~ur. !hale~i ?0/12!937 .. ta.~i· 
hinde pazartesi günü saat 15 tedir. Talıplenn mıllı emlak mudur-

lüğüne müracaatları. 4283 - lzmir LimaQ işletme müdürlüğün· 
den: 

1938 1akvim yıi i;inclo. ~k9maa~ plera 30 riilurn t?altito
luktan fazla vinçsiz veya 1BU~ı Wıçli motörlerin ve kendı tayfa· 
larile tahliye ve tahmil yapmıyacak 30 rüsum tonilatosundan fazla 
olmıyan motörlerle yelkenlilerin yükleme ve boşaltma işleri onbeş 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22/12/937 Çar
şamba günü saat on beşte şefler encümeninde yap1lacaktıl'. 

isteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere 
=me servisi şefliğine müra~tları ilan olunur. 7 10 14 4263 

Izmir Memleket hastahanesi başta· 
bibliğinden: 

1950 lira kıymeti muhımmeneli nümune ve şerait ve mahiyeti 
hastahanemizde mevcud iki mutbak yemek ocağı 8-12-937 tarihin· 
dan 23-12-937 tarihine kadar açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İstek· 
lilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muteber bir bankanın te~i~at 

.... mektubu veya makbuzu ile ihale günü olan 23-12-937 tarıhıne 
rastlıyan Perşembe gün~ saat dok~zdan on ikiye kadar lzmir 

ANADOI. .. U 

İzmir Levazım amirliği ilanları 
İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Ordu hastaneleri iç"n 134200 metre patiska 21 ·12·937 Salı günü 
saat 15/30 da tophanede İstanbul Lv. amirliği satın alma komisyo· 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakt• r. Tahmin bedeli 48312 
lira ilk temir.atı 3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile teklif mektu~
larını ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermelerı. 

4 9 14 18 4268 

---------------------------------------------------1 z mir Lv. amirliği S:..t. Al. Ko. Rs. den: 
As. lise ve o·ta okatları için 77996 metre pilamalık bez 21/12 

/937 Salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 17159 lira 12 kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruştur. 
Şartname ve nümunes· komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
belgelerile teklif mektuplarmı ihale saatından bir saat eveline ka-
dar komisyona vermeleri. 4 9 14 18 4267 

--------~------------~--~------------------~---iz mir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyon inşası kapalı 

zarflala ihalesi 27 /Birioci Kanun/937 Pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 20424 lira 64 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evel kom'syonda 
görülebilir. İsteklilerin 2282 liral ık ilk teminat makbuz 
veya mektuplari ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile Nafia Vekaleti fen müdür
lüklerinden alacakları ehliyet vesikalarile birlikte ihaleden 
en az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyanuna vermeleri. 

Dünyanın en bü)9jk ve en muhteşe~ '' N O , i,, 
vapuru olan mavi kordelanın sahıbı 

nın salonlarım süsliyen OTOMATiK 

Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarmın ta
pındıkları tatla ve tabii sesi ile her kesin gaşyolduğu bu rad
yoları görmeden başka marka radyo almayınız. 

GA 
Markala radyoların belli başlı hu· O OMA İ K olma· 
susiyetlerinden biri de bunların l landır 
Diğer markaların hepsinden üstün oluşlarına dünya tasdik etmiştir. 

Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi 
No. 35 NİHAT KAR 

Buldan belediyesinden: 
• 

24-11-937 tarıh nde ihalesi mukarrer Buldan su yolu yapısına 
ve boru satın alınmasına istekli çıkmadığından 24-11·937 tarihin· 
den itibaren bir ay içinde evelce ilan edilen şartlar dairesinde 
boru ve teferruatının pazarlıkla satan almacak ve yolu da pazar· 
lıkla yaptırılacaktır. isteklilerin müracaatları ilan olunur. 

10 12 14 16 
____________________________________ ,_,,_____________ 

2 - Bu ilam Anadolu gazetesile 15 gün müddet dört defa 

ilan ettirilerek telle bildirilmesi. lzmir vakıflar m dür öğünden: 
_ 9 14 19 24 43l4 Seneliği altmış lira bedeli muhammenli Tuzcu mahallesinde 

İzmir Levazım amirlıği satın alma komisyonundan: • kain debağhane mescidi vakfından 16/14 No. ev kiraya verilmek 
lstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı için 300 üzere açık eksiltmeye konulmuştr. ihalesi 23112/937 Perşembe 

ton yulaf 16-12-937 perşembe günü saat 15 de lstanbulda Top• günü saat on üçtedir. İsteklilerin o gün vakıflar idaresine müra· 
hanede Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapah zarfla caatlara ilan olunur. 14 18 22 4376 

alınacaktır. Tahmin bedeli, 15,000 lira ilk teminata 1125 liradır. Borsa ı·daresı· nden·. -
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. Yulaf çuvalları 
müteahhide iade edilecektir. İsteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarım ihale saat ınden bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 30 4 9 14 4209 

-----------~------------------------------------~ lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 

Borsanın 1938 yılına ait defter, makbuz ve sair evrakı ile fiat 
cetvelleri bas~ırılacaktır. 

Mün:ıkasa 20/12/937 Pazartesi günü öğleden sonra saat on al• 
tıda nihayetlenecektir. isteklilerin borsa umumi katipliğine müra• 
caatları. 14 16 4348 1 - Müstahkem mevkinin göstereceği yerde 3200 lira bedel 

keşifli yaptırılacak elektrik tesisatı açık eksiltme suretile 
münakasaya kon muştur. 

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

2 - ihalesi 30/B rincikanun/937 perşembe günü saat 15 bu· 
çukta kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tem inat muvakkate akçesi (240) liradır. 
4 - Şartname ve keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarma dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
evel komisyona müracaatları. 

14 18 22 26 4385 • 

----------------------------------------------------lzmır Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 

2 

Müstahkem mevkinin göstereceği yerde (2000) lira bedel 
keşifli yaptırılacak inşaat açık eksiltme suretile münaka· 
saya konmuştur. 
ihalesi 30/1.Kan./937 Perşembe günü saat 15 te kışlada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 150 liradır. 
4 - Şartname ve keşifname ve resmi her gün komisyonda gÖ· 

ı ülebılir. 
5 - lstekl ler ticaret odasında kayıtla olduklarma dair vesika 

göstermek mecburiyeti dedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıla vesikalara 
ve teminat muvakkateleriJe birlıkte ihale saatinden evel 
komisyona müracaatları. 14 18 22 26 4377 

-------~----------------------------------------~ İzmir Lv. amirliği Sat: Al. Ko. Rs. den: 
l - 33 Tümen birlikleri hayvanata için ( 350500 ) kilo yulaf 

vermeye taahhüt eden üstenci nam ve hasabma (262000) 
iki yüı altını~ iki bin kilo yulaf açık eksiltme ile satan 
alınacaktır. ihalesi 4/2.Kan./938 Sala gün saat 16 da ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 15065 liradır. ilk teminat 
1130 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evel komisyon· 
de görülebilir. isteklirerinin ilk teminat makbuz veya inek· 
tublarile beraber 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
{ielerinde yazılı vesikalarla ihale günü Yakti muayyeninde 
Fandıkbda komutanlık satın alma komisyonuna 
atlan. 14 19 24 30 - Foto Kö oğlu 

,Hamza Rüstem 
f.n ıneşhu.r fabrikaları~ fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 1 
karfl ve bılumum fotografçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

F'1.oğrafçılığ": müteallik her nevi malzeme 
Z6jki okşıyacak resım ve ağrandismanlar senedat ve evrak 

l istinsahları ve kopy~}arı kemali dikkatle yapY:ır. 
AMA TOR iŞLERi 

D ~elopman, kopya ve her nevi ağrandis~ı:ıan sürat ve nefa-
1 setle yapılır. 

IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgr,af: Rüstem lzmir 

lzmir Liman işletme m dürlüğiln· 
de : 

1938 takvim yıla içinde fzmir Jimanma gelecek kereste yükUl 
vapurlarla 30 rüsum tonluktan yukarı motörlerin boşaltma işleri 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21112/931 
Salı .. n.. f e en c - meninde yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi 
görmek ve fazla malumat almak üzere işletme servisi şefliğine 
müracaatları ilan olunur. 7 10 14 4264 

~ ........... İç hastalıkları mütehassısı ı.;;......:..~::t!I 

. ceıaı 1 
hmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağmda inhisarlar tütün satış deposu kar• 
şısında 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabul etmek· • 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Göztepe tramflag caddesi Göztepe apartımanı 
karşısında No. 1018 Tele. 2545 

lzmir vakıflar müdürlüğün en: 
Kıymeti 

Lira 
Mevkii No. Nevi Vakfı 

150 Yapıcıoğlu 136 harap ev Yapıcıoğlu 
100 Hasan hoca molla s. 37/1 arsa Hasan hoca mesçidi 
250 Karantina kadri ef. s. 5 arsa Hacı MahlDlld 
100 Tamaşalık borç s. 50 harap ev Selatin oğlu 
150 ., kutucu s. 66 ev ,, 
100 • ,. 82 arsa ,, 
50 Kadiriye mes. 2 mesçid arsası Müstağnaanha 
50 Kabakcı s. 148 arsa Evkafı meçhule 

300 Tabak Ahmet 216 ., Kırım mes. 
40 Bornova dere s. 15 " Kazak oğ. 

200 ,. türkmen s. 15 • 
200 n patrison civarı bila : ,, 
200 Katiboğlu 634/1 baraka lhsaniye camii 
600 n 634 araba tamirhanesi lhsaniye camii 
200 Hastahane c. 62/1 dükk~n Esnaf şeyhi 
200 ,. • ... 62/2 " " 
100 Aziziye m. 29 ev Aziziye camii 
800 Numan zade 28/30 ev ve dükkan Hacı Mahmud 
Yukarıda müfredfltı yazıla e.mvali gayri menkulenin satış ve mü• 

uyedeleri on gün müddetle ,temdit edilmiştir. ihaleleri 23-12-937 
perşembe günü saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine mü· 
racaatl 'rı. 4377 

Ul ısal Tasarru t Si 

Münasebeti e 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 
· Bu hafta içinde kumbarası olmıyan her Türk bir kumbara ala· 
rak para biriktirmeğe başlamalı, kumbarası olanlar da mümkün 
olduğu kadar para yatırarak Ulusal tasarrufu arltırmağa çalışma· 
lıdırlar. 

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesaplarına en aşağı 10 
lira yatar anlarla 1 O liralık yeniden bir tasarruf hesabı açtıranlar 
arasında 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kazananlardan 100 kişiye 
muhtelif nisbetlerde 1000 lira ikramiye dnğıtalac:ıktır. Yalnız,. bu 
kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan paradan Şubat 1938 nıba· 
yetine kadar en aşağı on liralık bir bakiye bırakılması icabeder. 
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G. m. b. H, 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTi!
LlNlE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
•JOINIA" vapuru 21 Birınci 

kanunda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXMOUTH,, vapuru 11 Bi

rincikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXIRIA,, vapuru 24 Bir inci 
kanunda bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"CARLTON,, vapuru 31 Birin-
cikanunda bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROlSF 

DANUBE MARITIME 
•TfSZA,, motörü 13 Birincı 

kanunda bekleniyor. PORT-SA
ID ve ISKENDERIYE limanla· 
rına yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 

BUCAREST 
-DUROSTOR11 vapuru 22 

Biri cikanunda KÖSTENCE, 
İçin hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOL 

Y ~erco 
'"' 

apur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"STELLA,, vapur ı el yevm 

limanımızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlar ı için yük almaktadır. 

"TELEMON,, vapuru 14-12 
937 de bekl~mnekte olup ROT
TERDAM, AMS TERDAM ve 
HAMBURG limanları idP yük 
alacaktır. 

"HERMES" v<> puru 20/ 12 de 
bekl.-nmekte ol •ıp yükünü tah-
1 yeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCEye hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

•GOTLAND,, motörü 14-12 
de beklenmekte olup HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN
MARK, limanl<lrı, BALTIK li
man ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAVA,, vapuru 29/ 12 
beklenmekte olup MAL TA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu kabul eder 
ilanlardaki hareket tarihlerile 

~ıavlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda FRATELı.t SPER
CO vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Operatör 

Faik lbrahim 
.. AVIEMORE,, vapuru LIVER- lzmire gelmiştir 

POL ve ANVERS limanların-
dan yük çıkaracak ve 26 Birin- Eskisi gibi öğleden evel 
cikanunda BURGAS, VARNA Fransız hastanesinde öğleden 
Ve KôSTENCE için hareket sonra Birinci Beyler sokak Diş 
edecektir. Tabıbi Bay Mehmet Ali altın-

DEN NORSKE MIDEL- daki muayenehanesinde has· 
talarını kabul eder. 

HAVSLINJ_E --~· ··~-===---------' 
.. BACHDAD .. motörü 14 Bi-

tincikanunda bekleniyor. DIEP
PE ve NORVEÇ umum liman
larına yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULD~ 

HAMBURG 
.. NORBURG. vapuru 10 ikin· 

cikanun 1938 de bekleniyor. 
ANVERS (doğru) HAMBURG 
Ve BREMEN çin yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihte-
tile navlunlardaki devişiklik
lerden acenta mesuliyet kabul 
etrnez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
"apur acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 2007/2008 

Baytar Aziz 
Sıhhat Eczahanasinda 
Her gün sabahtan öğleye 

kadar bulunur. 

ğundan; 
Mehmet Fehmi'nin Emlak ve 

Eytam Bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Değir
mendağınva Mec:d iye mahallesi
nin Battal sok ğında kain 21 
taj No. lu eve kapıdan g irilince 
bir koridor, Soida sokağa nazır 
b ir oda, badehu ik nci katın 
merdiveni arka taraf ta avlu, av
lunun solunda harap mutbah, 
hela ve kömürlük, bunların üs
tünde taraça ve üst kata çıkıl
dıkta bir sofa ve sokağll nazır 

bir oda mevcut olan ve 700 
lira kıymetinde bulunan bu evin 
geçen sene yapılan satışı 2280 
sayı lı kanuna göre geri bırakıl

dığı halde birmci sene tak
sit borcu ödenemed ğ.nden bu 
hüküm ortadan kalkarak evin 

Olivier ve 
1 

Şürekisı 

yeniden miılkiyetı açık artırma 
sureti!c ve 844 Numaralı Em· 
lak ve Eytam bankası ka
nunn mucibinl bir defaya 
mahsus clmak şartile artırması 
4121938 Cuma günü saat 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees bina.'ll• 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN U. 

NES LTD. 

ı 
10 d& icra dairemiz içinde 
yapılmak iize'e bir ay müddet
le satılığa konuldu. 

Bu artı m" neticesinde satış 
1 bedeli her ne olursa olsun bor

cun ödenmesi tarihi 2280 numa-
ralı kanunun meriyete girdiği 

k• "TRENTINO,, vapuru Birinci tarihten sonraya müsadif olması 
k~llun sonunda veyahut ikinci- hasebil(ı kıymetine bakılmıyarak 
liarıun ıbtidasında LONDRA, en çok artıranı~ üzerine ihalesi 
rlJLL ve ANVERSten gelip yapılacaktır. Satı;s 844 numaralı 
llık çıkaracak ve ayni zamanda Emlak vt. Eytam bankası kanu-
,?NDRA ve HULL için yük nu hükümlerini" göre yapılaca-
acalctır. • L ğından ikinci artırma yoktur. 

k· • ESBIAN,, vapuru 7 Birinci Satış peşin para ile olup müş-
" arıunda LIVERPOOL ve SW- 1 ·· d k b k 
"'NSEADAN gelip yük çıkara- teriden ya nız yuz e i i uçu 
~a~ · d Ll"VER dellaliye masrafı alınır. 
~() ve aynı zaman a • . . . 
.. OL ve GLASGOW için ipotek sahıbı alacaklılarla dı· 

~lık alacak ' ır. t ğer alakadarların ve irtifak hak· 
lı;E GENERAL STEAM 

1 

kı sahiplerinın gayri menkul 
NAVIGA TlON CO LTD. üzerindeki haklarını hususiyle 

1 ''PHILOMEL,, vapuru 10 Bi· faiz ve masrafa dair olan iddi-
~1 a nda gelıp LONDRA alannı işbu ilan tarihinden iti· 

)'uk alacaktır.. baren y.rmi gün içinde evrakı 

ANADOl~U ~'lhif 11 

noterden· ta.ızim k ın nış b·r 
kıta senetle s ızde:ı a la a ~Tı olan 

m üsbitelerıle birlikte memuriye
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları Tapu si
cilince malUm olmadıkça pay-
laşmadan hariç kalırlar. 20/ 1/938 
tarihinden itibaren ~artname 
herkese ·açıktır Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçası 
veya milli bir banka itibar mek
tubu ve 37/1144 dosya numa
marasile lzmir 2 inci 1cra me
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. H.iş.No: 230 4356 

·-----~-----"!'"""----------~ Doktor 
A. Tevfik Lütem 

Kul:?k, burun, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mü "ehassıs 

Merkez hastanesi kulak 
kliniği şefi 

Her gün 15 ten sonra ikinci 
Beyler Numanzade sokak No. 
5 de hasta kabul ve tedavi 

eder. 

lzmır İkinci Hukuk mahke
mesinden: 

İzmirde şadırvan altında Bez
zaz ve İsmirin Ali Reis mahal
lesi hane 112 cilt 18 sahife 37 
de kayıtlı Mehmed oğlu Meh
med Şükrü tarafından mahkeme-
ye verilen arzuhalde: Aldığı 
Ulubayrak soy adının Büket 
olarak değiştirilmesine karar ve
rilmesini istem ş olmakla bu 
bapta yapılan muhakeme sonun
da: Davacının Ulubayrak soy
adının Büket olarak değiştiri l · 
mesine karar verildiği medeni 
kanunun 26 ancı maddesi hük
müne tevfikan ilan olunur . 

lzmir ikinci hukuk mahkeme
sinden: 

Kahramanlarda ikinci so. 25 
no. hal ı l kızı ayşe tarafından 

ayni yerde mukim receb oğlu 

nazıf aleyhine açtığı ihtar dava
sınaan dol•,YI milddeaaleyhe 91· 
karılan davetiyenin müddeaaley-
hm ikametgahının meçhu:iyetine 
binaen ilanen teblıgat icra edil
diği halde yevmü muayyende 
müdd<~laleyh gelmemiş ve da· 
vacı da gıyaben muamele ya
pılmasını istemiş olduğundan 
ısteği muvaf k görülerek gıyap 
kararının bir suretinin mahke
me divanhanesine talikma karar 
verilerek bu baptaki tahkikat 
5-1-938 çarşamba gününe oıra
kılmış olduğundan yevmü mez
kurde saat 10 raddelerinde tah
kikat hakimi huzurunda esaleteo 
hazır bulunması veya tarafından 
bir vekıl göndermesi aksi tak
dirde bir daha tahkikat ve mu
hakemeye kabul edilemeyeceği 
H.U.M.K. tebligat fasl ı na tevfi
kan tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

lzmir ikinci hukuk mahkeme· 
sinden: 

lzm rin birinci aziziye m. sü
lüklü bahçe so. 20 no. baba 
hüseyin kızı sultan tarafından 
ayni adrestP. mükim iken elyövm 
ikametgahının meçhul bulundu-
ğu anlaşılan kocası emin aley· 
hine açtığı boşaqma davasından 
dolayı yevmü muayyende mah
kemede hazır bulunması ıçın 
müddeaaleyh hakkında ilanen 
tebliğat icra edildiği halde müd· 
deaaleyh gelmemiş ve davacının 
isteğile gıyaben muamele yapıl
masına ve gıyap kararının bir 
suretinin mahkeme divanhanesi
ne talikana karar verilerek bu 
baptaki tahkikat 29-12-937 çar
şamba gününe btrakılmıştır ya
zılı günde saat 10 raddelerinde 
tahkikat hakimi huzurunda müd
deaaleyhın esaleten hazır bulun
ması veya tarafından vekil gön
dermesi lüzumu aksi takdirde 
bir daha tahkikat ve muhake
meye kabul edilmeyeceği• H.U. 
M.K. tebligat faslına tevfikan 
teblig makamına kaim olmak 
üzere il~ Qlu 

Izmir 2 ınc ı ıcra memurlu-
ğundan: 4357 

Esma İclal'in Emla< ve Ey
tam Bankasından ödünç aldığı 

paraya mukabil bankaya ipotek 
eylediğ lzmirde Karşıyakada es
ki mektep yeni Kasım ef. soka
ğında 21, 23 No.lu eve taş bir 
merd;venle çıkılır kapıdan giri
lince, sağda bir karşıda iki oda, 
merdivenle aşağıda bir taşlık, 

sokak tarafında bir oda, küçük 
bir avlu ve avlu tarafında bir 
oda bir mutbak, merdivenle çı
kılınca taraça mahallinde sonra 
inşa edilm iş bir odadan ibaret 
ve 1250 l:ra kıymetinde olan 
bu evin geçen sene yapılan sa
tışı 2280 sayılı kanuna göre 
geri bırakıld ı ğı halde birinci 
sene taksit borcu muayyen va
desinde ödeneıned ğinden bu 
hüküm ortadan ka karak evin 
yen ıden mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
muc;bince bir defaya mahsus 
olmak şartı le artırması 4121938 
Cuma günü saat 10,30 da ic
ra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satıl ığ~ 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor-
cun ödenmesi tarihi 2280 nu
maralı kanunun meriyete girdiği 
tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmayarak 
en çok artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktır. satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın
dan ikinci artırm1 yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek 1sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını iıb11 Ua mriJıiadıla itil:Na
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitclerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları tapu sici
lince malum olmadıkça payl.aş
madan hariç kalırlar. 20/1/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçası 
veya milli bir banka itibar mektu
bu ve 37 /1170 dosya numarasile 
İzmir 2 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 276 

lzmir ikinci icra Memurlu· 

ıtıbaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye
simize bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu sici
lile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç ka
l ırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
mava iştirak edenler, artırma 
şartnamesini okunuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ rıl
dıktan sonra en çok artırana 
ihale ed ı lir. Ançak artırma be
deli muhammen kıymetin % 75 
şini bulmaz veya sat ş istiyenin 
alacağı na ruçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile te
min edilmiş olacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma 15 gün daha 
temdit ve o.ıbeşinci günü ayni 
saatte yapılac lk artırmada be
deli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan dı ğer alacaklıların 
o gayrimenkul ile temın edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz 
ve satış bedeli düşer. 

6 - Üzerine ihale olunan 
müşteri ihale bedelini vermezse 
icra K. nun 133 üncü maddesi 
tatbik olunur. 

işbu gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarihlerde ikinci icra 
memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen şartnamesi dahi
linde satılacağı ilan olunur. 

kmir birinci ıcra memurlu
ğundan: 

Akhisarda yeni yol şar cad
desi 24 no.lu evde mukin iken 

elyöm ika!J.!eJtahı meçhul Faruk 
Geaçkırlı ifaiafınL 

Salih jş severin devril temli
kinden Şevrole acentesi Osman 
Kutayın otomobil bedelinden 

o 
1200 lira ile faiz ve mas af arın 
tahsı li talebile icraya yaptığı 
müracaat üzerine namınıza 
37 /12457 no.lu ile çıkarılan ic
ra emri senette yazılı ikametga
hınızda bulunamadınız ve halen 
oturtiuğunuz maha llın dahı ma
lum olamaması sebebile tebliğ 
edilemediğinden işbu ilan tarı· 

1 hinden itibaren 5 gün zar ında 
borcunuzu ödemeniz ve borcu· 
nuza yetecek bilcümle malları

nızı ve haklarınızı göstermeniz 
ve borcun tamamına veya bir 
kısmına itirazınız varsa gene bu 
müddet zarfında it :razınızı yap-

ı manız lazımdır. Aksi takdırde 
müddet mürürundan sonra hak
kınızda kanuni muameleye de
vam olunacağı icra emri tebliği 
makamına kaim olmak uzere 
ilan olunur. 

İzmir ikinci hukuk mahkeme
sinden: 

Davacı gaziler m. kemer c. 
53 no. börekçi tabir tarafından 

karısı gaziler m. bedava so. 11 
no. hatice aleyhine çıkarılan da· 

vetiyenin müddeaa!eyh ikamet
gahını terkle elyvöm nereye g it-

tiği bilinemediğinden ve zabıta· 
ca yapılan tahkikat müddeaaley

hin ikametgahının meçhuliyetini 
teyid eylediğinden davacının i .. 
te~ile bu babtaki tebligatın ila· 
nen icrasına ve arzuhal suretile 

davetiye verekasının mahkeme 
divanhanesine talikına ve tahki· 
katın 29-12-937 çarşamba gü· 
nüne bırakılmasına karar veril· 
diğinden yazılı günde şaat 10 
raddelerinde tahkika hakimi hu
zurunda müddeaaleyhin esaleten 
hazır bulunması veya vekil gön· 
dermesi lüzumu aksi takdirde 
hakkında gıyaben muamele ya• 
pılmak üzere gt.Yau> kararı itti• 
haz olunacafı H.U.M.K. tebli· 
gat faslına tevfikan teblig ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

ğundan: 937/13946 
Acık artırma ile paraya çev- Seri mal değil, fennin bütün tekamülatım haiz radyolardır. 

rilecek gayri menkulün ne ol- Yüksek ses, k~vvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fadinğ·kontrolü, 
dug" u: (Dükkan) yüksek hassasıyet, majik-göz ve daha bir çok yeniliklerile mev

simin en yüksek makineleridir. 
Gayri menkulün bulunduğu Acentası: Hüseyin Hüsnü ledeman. Saman iskelesi, İkinci 

mev:.Ci, mah<ıllesi, sokağı ve nu- kordon No. 5513 
marası: Kar şlyaka Zafer soka- - ~~-------------------...;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;_ 
ğında 98 sayılı bir bap dükkan. •=_:111111111111111111111111111111111.. Doktor 

Takdir olunan kıymet: 500 lira. 
JtllltllHlllllllllllfllUlllll ll 1 

Artırmanın yapılacağı yer, = A Kemal Tona·ı1 
gün, saat: lzmir ikinci 1cra da- ~ • ~ 
iresi. ~ Bakterigolog w bıliaşıcı, sal6ın; lıastalJcları nıütehessısı 

1 inci artırma: 19/1/938 Çar· ;; (Verem ve saire) = 
şamba saat 14 de. := Baamahane iıtuyonu karowudaki Dibek '°kak baomda 30 sayılı -

2 inci artırma: 3/2/938 Per- =: n Te muayenehanesinde sabah saat 8 den .:kpm f>Ut 6 ya = 
şembe saat 14 de. ı kadaı haıtalanm bbal eder 1 

1 - işbu gayri menkulün ar- llllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111 
tırma şartnamesi 6/1 /938 tari
hinden itibaren 13946 numara 
ile ikinci icra dairesinin muay
yen numaranında berkesin göre· 
bilmesi için açıktır. 1.anda yazı lı 
olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler, işbu şartnameye ve 
13946 dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ıştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

Madde: 124 
3 - ipotek sahibi alacaklı· 

larla diğer alakadarların ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin gayri
menkul üzerindeki haklarını hu-

lzmir Meserret ~ teli 
Otelimizin bütün mobilyası· tecdid edilmiŞ · 'soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir 

lzmir Emrazı Sariye hastahanesi ha -
tabipliğinden: 

Hastahanemizde yeniden yapılacak 6947 lira 23 kuruş bedeli 
keşifli kalorifer tesisatı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şartname vesaireyi görmek üzere her gü ı hastahane 
baştabipliğine ve eksiltme "1937 senesi Birinci kanun 29 cu Çar· 
şamba,, günü saat onbirde yapılacağından isteklilerin 2490 sayı lı 
artırma eksiltme ve ihale kanununa göre icap eden teminat ve 
teklif mektupları ve diğer vesaiki!e birlikte eksiltme saatinden bır 

saat evel Tep~cilçte i.1111aıı Şari).:e haşt~hp.nesiilde ~üte~5kkıl kq-
a müracaatları. • ':) 



ANADOLU 1 Kanunuuel 

- Göğsil. yumu·şatır, balgam aöktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir ÔKSüR6K pastilidir Pastil Pektoral Doktor Şahap 

--------------------------------~~~~~~~~~ - Doktor 
Kemal Tahsiiı Soydam 
Cild ve tenaaül hastt1lıkları mütt!hassısı 

lzmir BcJediyesi Zühre~i hashalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
ğundan çektlerek yeniden açtıfı Numınzaee sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Paıı:ardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

.Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Amerikadan en. son model
. ~ary~lalaı· . geldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikMHNn en son model ve mobilya ren~ ve sistemi her 
çeşid ve b<>fda • helis . çelikten . .... ul kaıyo6a ·ve ıomyaları yalnız 

(Yeni Kaf!OF larila -·HiJ'aeY,i~ Hüanü . Ôziıin . 
, LIJU ıno6il!"I .• lteryol•) 

salonunda bulunmaktadır: K.agola ve so~a .alecak zevki selim 
sahiplerine haa~eıi tavM;~ '"eafıriz1, En son-model~J\vrup•nn şık 

f c!L til:'-1.!..'- • dal! •V c_ l ,. ' ' ve zarı ÇOCUK: •ltDllmTI .. oı ou unur. 1 • • • 1 • c. . 

-Hara~~· ·kardeşh!r 
Büyük. mobiya ve ~efruşat ma
ğazal~ enu_:inize amededis 

MERKEZ . ŞUBE 
IZMIR ANKARA... 

Temiz, zarif efya, eQMse i~acından evel gelir. Herkes kendi 
haNııe göre temiz bir eve, mt.Mirleriai kabul edecek bir salona, 
rahat YaflYacH eşyaya mlllat.çttr. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aileatzi muhite dalia iyi taDatabilirıiniz. ı Evinizin eŞyası hayatı· 
nızwı etike*i oWutunu ua.._ayuaız. · . 

Memurlara 1 O talıaitte veresiye muam•-
. le•i ya~tlır. 

--------~~~~-==-~~~--~-------
Siz de M ET AlllJ M D ,; ~-:ıoı .• 

Sıhhat Balı~~yağı 
Norveçyanın ha)is Moriıia balıkyağ•dır 

Jki defa siizülmüştür. Şerbet gibi içilir ·· 

Hamdi Nüzhet .. Çançar 
• 

Sıhhat Eczalıanesi 
hanı karşısında 

FotoOr 
l N ô N Ü Cad No. 20 

Atölyede 
'En güzel pozlar 

cekilir. • 
. Amatör işler , 

Temiz cabuk · , 
ucuz yapılır 

Doktor . 
~li Agah 

Çocuk hastalıklacl 
mutahassısı 

ikinci .Beyler .s~kaği 
No. 68 
Telefon 3452 ..................... ~ 

'
~~~--

Satılık ev 

; 

8aktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türla ilirar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
MO.racaat yeri: 

lkiaciheyler sokak 

Telefon 3869 

Güzelyalt tramvay caddesi 
1027 numarala 6 odalı ve bü· 
tün lconforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin meı· 
kur eve müra caatlan ilin 
olunur. 

Başbakanlmızm fotoG· 
raf ileri 

Başbakanımız B. Celil Ba· 
yarın muhtelif büyüklükte. ga· 
yet mükemmel fotoğrafileri ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeraltı 
ca :idesinde Hacı Alipqa ote
linae Ressam Fo o lsmailden 
bulabileceksiniz. 10 O. 
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Askeri fabrikalar umu·m · mftdürlo
,ğoiıden: 

Bir adet buhar lokomotifi alınacak 
Tahmin edilen bedelı 35,000 liu olan yukarıda yazılı bir adet 

buhar lokomot.fi Ankarada askeri fabrikalar umum müdürlüğü ' 
satın alma kof!lisyonunca 28/ 1/938 Cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla ıhale edilecektir. Şartname 1 lira 75 kuruş mukabilinde 
komisyona verilır. Taliplerin muvakkat tem'nat olan 2625 liraya 
havi teklıf mektuplarını mezkOr günde saat 14 de kadar komis· ı 
yona vermeleri ve kendilerininde 2490 no. )u kanun 2 ve 3 ncü 
maddelerindeki vesaikle mezkGr gün ve saatte komisyona müra-

8 10 12 14 . 4277 

Dr. Demir· Ali 
Kamçı ojlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler IObtı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defon : 3479 

Dis Tabibi • 

Ce~atDağh 
· ikinci · Beyler sokak No. 6S 

. .. 
Telefon: 3055 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağa No. 23 

Kabul saatleri& ôtleden evci 
saat 10-1 'l lt'eden .onra 

15,30 · 17 Tele. 3434 Hem bol·Jttk alınış olur, ,laeai iktıut ~mit olur, hem Jlmba 
değiştirmekten kurtu lur, he?1 °: .. 5·~·~~ tınızın eksildiğini 

ilk faturada gorursunuz. 
' ' I 

, 1938 Modelleri geliyor 
Se·vrOle, O.toınohilleri 

T L 
Cevfik Baykent 

~ Elektrik • telefon vemalzeme•i dep()su. 
Siemens fabrikaları -mümessili. 

ı . . t • • .. ' 

Peştemaicalar '17 · • . 79 telefon 3~~2 · 
' il 

., . 
Kuv,·eti çok, fiati ez, masrafi aztı mukaven1~ti ııek çok 

ve cihanın ~n beğenilmiş otomohillP.ridri 

Yedek parrçaHar rnevcucdl<dhuır 
1 Old~omohil otomobilleri de her tnrlo evsafi haiz, sağlam, 

. elverişli, gozel ve loks makinelerdir 
, · lzmir ve ( bölgesi bayii :· O. Kutay · 

• 1 . ...- .. 1 ı ~ · ---.~ Birinci. "ordoıı telefon 2704 
_!~~ ... • ; ,, • t'.;;r!r. .; !-c; ~•:-:4..~ · ·~~.. .... .... ·· _ . : ..... . ... .,,.,._ . .,.,... ' 


