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Çember siyaseti Suriyelilerle Türk milleti arasındaki dos.tluk ke ·vanı yürüyor r 

Hamdi NIUAet Ç~r 
Bu utırlar okandap ..... 

Frama Hariciye Nuın Bay (Delhol) 
da merkezi A'R'Dpa tal'lllllİllİD I011 

merhaleıi olan (Prag) a Yarmıı Ye 

müzakereteriae baılamıı olacak. 
Fruıaa Hariciye Nazın seyahate 

çıkmaduı eftll Ji'l'IUlllZ gaseteleri ya• 
pacalJ ıdyaredeıw bir neaaket siya• 
nti ilmini .. riyorlarcb. Prag Ye 

BClkree için ltaalar hakikaten dol• 
rudar. Fakat Vaqo•a ile Belgrad• 
da meeole çok çetin oldu Ye Franu 
Bariciyeeilİll• oldukça ter dik.tirdi. 

Bey D.U.Oı 1eyabaU.. çakarken 
de tebara. ettirditim gibi ba aiya. 
dtlari ·eğer tabir caiz... biri b•uıl, 
d~ u muml olmak flsere iki mak· 
•dla '! ııııyoqa. 

U o mf mabad Londrada takar
rflr ettır caifli. Fraaaa Hariciye Na• 
un me d Anmpada Almanyaya 
temin e .. ilecek •maf i muel•iDde 
bir dereceye kadar İıagiltere namına 
da idarei kelim edecek. Londrada 
takarrilr eden eaulara merkezi AY• 
rupa deTletleriai abtbrmata ç.h ... 
eakb. 811 umumi maksadın -hiç ol· 
muaa masariyat •huında• tamamile 
temin edilmit olduğu tüphuisdir. 

Fakat Frua• Baric·iye Nuıruwa 
uıl mak•dı bu de~ lJır, merk.ed 
Anapa turneıi bunun için ihtiyar 
edilmemiftir. Bay (Dc:J l.oı) d6rt hl
kdmet merkeaiai bu hilkdmelien 
bir ueaket siyareti y11 pmak için d .. 
&il mi Fra11UD1n msru ı Ye .... laar 
ola çember liyuetiai .. ter kahil 
olana- alaftırmak " f üliy .ı eaha
nade talaakbk el&irmek içia dolat
maktadır, 

Çember liyueli .Fna .. diplo
....W iti• , ...... ,. detilclir. v. .. ..,_. - _.. ......... 
..... Wr 1819 oJ.Oflm'. 

P.- • Abuafa uaaaclaki 
...ıs ".._.. reb&et Ye ....._. 
ki1111e7• meçhul değildir. Fran• Dil• 
fan gittikçe artan, aeneti gCla geç
tikçe çotllaa, fen, medeniyet • lek· 
ilik •lıamıda keadilini feruh ferAb 
geride bısakan AlmanyamD kal'fllln• 
da ôteaenberi ba 91mber aiyuetiDi 
takib eder, kendi aClf 01, 1enet Te 
teknik nok•nhltm AftDpadaki diger 
miJlatlaria adfaaa, eeneti •e tek· 
ni~ ile ikmale çalıprak Almanyayı 

çepçene çerir•D bir çember vilcude 
getirmeje çabfll'dı. 

Umumi harbe Almanya aleyhinde 
ittirak etmit ola A'R'Dpa dnletleri• 
ni g6a6nilDe getiriais, ıarkta Rmya 
•e R omuya, cenabda Sırbiıtaa, ita· 
raclaı Ye İtalya. garbda Frama Ye 
Lagilten.. 

Galıyor ki çımber laer aoktadm 
&amam dır. 

Ayni siyaset amam! harbda IOD• 

ra da takiJa edildi. J> aralık bu 
çember kelimenia lam maauile ta• 
hakkak ettirilmi1t Almanya her ta• 
rafından kendiaio• muha•m kune&• 
lerle ihata edilmiıti. Fak.at maruf 
tabiri ile ba defa maymDD, bem de 
iki tanfb maymun ıöaleriDi •çmııb. 
Almanya ba çemberin taayikı altuıda 
bolalmamak için •• mflmkda• hep
lini yapmakta kuıar f'toıiyor. Diler 
taraftan nmaal llarbd filebillilllla 
bir çok kmbeD •ermiı uıo1n buı mil· 
Jeller iti barıt " mlzakere yola ile 
halleama mlmkb ika kup Ye 
d611f •bumda lmakmayı maoaıs 
balayorlardı. Bu millıtlerdea birin• 
oilıl Polonya olda. 

Polonya, Yaktile ittifakı mileelle· 
a yol keeeD bir haydad gibi pum
J& dafardillCl Ye ıtonra da taklİ• eı. 
tiji ı.a mu14m .Wet taribiaia •• 
deTirlerinde Fnauclu, Fraa•nua 
her gCln •Cl&ele•Yin · aiya1etiDden 
lmid beklemifti. Balbaki o ...... 
larda Napolyoaaa H•k •e idare etti• 
li Fraau keneli f8Tketindea, kendi 
llleafaatinden INıtb bir ter dlfCla• 
mıyordu. O derirlerd• Fraauaua d6-
aek liya11ti ,...U• tok ltlylk 
tahJihlere dlpalf, NUUS Hla~ 

karbea •er•if ela Pelenya ••••t 
harbi tekib ... ilk Maelerde bir 
madclet Fra1na liyuetiae Alet ol· 
daktaa ıoma derhal ye kolayca 
kendini topladı. Almanya da laer .. yi 
elinde tutan Bitlercileria mCl.aid ı .. 
lllayllleriadea iatifade ederek mer• 
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Türkiyeye sempati göster
miyen hiç bir hükiimet Suri
yede iş başında bulunamaz 

Bü:yük şahsiyet sahibi bir Arap münevverinin muha
birimize beyanatı. Kont /)ö Martelin Paristen 

çektiği telgraf ve oyalamak siya.seti 

Y•ni rejimin ildnı miinasehtile Halartl11 gapılan 
tezalaiJrtdt•n 6ir intiha 

Şam, 15 ( Huıusi muhabiri· pılmııbr. Bu tezahürat münaıe
mizden)- Hatay rejiminin ilioı betile Suriye fevkalide komiseri 
dolayııile burada, Hamada ve Kont Dö Martel, Şam delege
Humuida protelto mtinfleri y• ıine Par·ıten çektiti bi rtelgrafta 

Malttelil ı111rwflertle m•• Wflif ._..,. ,,..,,,,,,_ 

Maliye Vekaletinden mü
him bir emir geldi 

Vcıktile ittihaz edi.mif haciz 've hapis ka. 
rarı müruru zamanı kesemiyor •• --·-Tahakkuk etmiı eski ve yeni siye ve belediye ·tahiil memur· 

muhtelif vergilerin tahsil müruru ları durup dinlenmeden haciz 
zamanını kesınek için son za· veya hapis suretile verzi tabsi· 
manda maltye, mubuebei huıu- ( Sonıı ~ i•ci sö/ı,i/ed•) 

Fransa· Hqriciye ·Nazırı 

M. lvon. Delbos 
Pragda hararetle karıılandı. Yugoalavyadan 

iyi intibalarla ayrıldı. Yolda Macar 
hariciye,iıi ile de konuftU 

M. Del6os 
S.lgrad, ıs (A.A.) - B. Stoya

diao•iç ile B. Dılb09, resmi teblitia 
okaamaundaa eYel gazetecileri kabal 
etmitferdir. 

S. StoyadiDoyiç: 
- Keatiaile tam bir aheak 

içinde çahımıı oldatam B. Delboıa 
Belgradda kabal etait olmakla hah· 
&iyanm. 

Dımiıtir. 
R. Delboa B. StoyadiaoTi.9 •e 

Y agoıln kralhlJ hlkdmıti erUmna 
" b6tiln Y ogoalav milletine keadiıi· 
ne g61terilmit olan doıtaae kabulden 
dolap 111ıllıklr e&laif&U. 

Mumaileyh B. SıoyadinoTiç ile 
tam bir noktai nazar ve telikki bir• 
liği içiad., ç.bımıı olduğunu ilbe 
ve matbaatın yardımına teoekkür et• 
miotir. 

B. Delbos netice olarak keDdi 
eeyabatinin Fransız-Yugoalu miloase
batıada me~ud bir merhale oldu• 
ıanu s6ylemiıtir. 

Pruda gazetesi bir yasınnda 
mftıtereken A vrupada ıulhuo baka• 
11oa çahımak.ta o'ao iki millet 11r11· 

ıındaki dostloAa ve ittifaka 1ı1lud 
olan biitün Yugo&lav milletinin Fran• 
Nnın milme1ailini ulimlaauı oldu
~aou yarmaktadır: 

Belgrad, ıs (A.A.) - AYala 
Ajaaıı bildiriyor. 

B. Delbo~ mebuun meclisi ni• 
ıilii siyaretleıa IOora içtima halindeki 
meclia maliye encflmenin• girmittir. 
Bu •rada. bir muhalif lider a6ı 
a6yl6yorda. B. Delbos Ye B.· Stoya• 
diaoriç içeriye gtrinee alkıtlaomııJ.ar. 
dır. B. Dalboe beyanat "rerek, g6r• 
d611 kabulden mflteheyyiç oldapoa. 
Fran1&11m, Yagoıln doıtluğandaa Ye 
mesai artadaılıtındau emin bulunda• 
ıaaa, Belgradı ziyaretiDİQ k.arplıkh 

daygulann nıeTcudiyeti kanaatini Ter• 
dip ıöylemit. meclis reisi ile en• 

(Sona 5 İllcl aMİ/M•) 

Sancakta tatbik edilecek rejim 
hakkında bazı mütalealarda bu· 
lunmuı ve ezcümle Suriyenin, 
Sancakta bir takım haklarının 
lanınactğını ileri sürmüştür. 

Kont dö Marsel, biib!lssa Ha
tayda bulunacak !ıconsolosların 
Suri1enin mavafakatile vazifele· 
rine devam edeceklerini bildir· 
mittir. 

Suriye fevkalade komiserinin 
(Sonu 7 O ıınca sahi/ede) 

Vekiller Heyeti 
toplantısı 

.. ···-Mareıal F. Çakma 
ela balanda 

Ankara, 15 (A.A.) - Parti top
laat111adan ıonra İcra Vekilleri He
yeti dCln Baıvekil Celal Bayann re• 

-- ·~ !"1•1111' 
.... ...... ,Odf~• halaa-
muı ve bası itlere dair kararlar 
nrmİ§tir. 

Bu toplantıda Mareıal Feni 
Çakmak fla h87n bıılunmu~tur. 

Sovyet Rusyada 
intihabat 

Mebuslardan 855 şi 
komünist, 184 dü 

kadındır 

M. Stalin 
Moıılı ova, ıs (A.A.) - intihabat 

neticeıı: 

lutibab edilen 1143 mebutaa 
855 i komGnill o1ab 288 i hiç bir 
fırkaya menıa1' değildir. 184. belan 
mebuı •ardır. Te1cil edilen ıailaa... 

hibleria adedi 99 milyon ıııo bia, 
rey YereDleriD adedi 90 milyon 3IO 
bindir. Yani nilbet yfbde 96,5 br. 

MolkoYa. ı4 (A.A.) - SoYyetler 
birliii bClytlk SoYyet mecliai MÇİm• 
leri hakkındaki mu .. k.kat maldıaata 
göre Moakovada mtlntehibler yfbde 
99,8ı3 oilbetiade reyleriDl kallaa· 
mıtlardır. 

Sıalin, Molotof baraclaa MOil• 
mitlerdir. 

Leaingraddaki ailheti de ayaldir. 
KaleaiD, Lit•iDof da oradua ...,O• 
mitlerdir. 

V orotilof Mimk.dea batihab olma• 
m111tar. 

B6tCln mGntebibler mClotenk 
blokun umsedlerine re7 TenDİf

ler.W. 

ANADOLUDA 
Bu gün iki güzel esere başladık 

Celal Bayar ve Eski lzmir 

8aşbaka11ım11 İzmirde İttihad 

Terakki katibi mesalCl iken.. 

Diğer 

Methur Fransız 
Hanri Beronun çok güzel 
ve Goncourt akademisinde 
mükafat kazanmış bir eseri. 

Dilimize çeviren 

Şükrü Kaya 
"Dahiliye Vekili ve.Parti 

Genel Sekreteri" 

Güz'de Vekilimiz, bu çok 
nefis eserin ANADOLUda 
neşrine müsaade etmek su· 
retile okurlarımızı da ken· 

Yazan: 
TALAT ONAY 

"6ireson mebusu" 

Umumi harp içinde ANA• 
DOLU ve DUYGU ,_.. 
telerinde kuvvetli ve atıetli 

kalemi, ince ve yGbek • 
ki.sı ile kendisini .... 
olan arkadaşımız TAJAT 
ONAYan o günkü batn1a
rını bu günden itibll9 
nakle başladık. 

BaıbalıanunıSIR 
ortadan kay6ola. 
f u, Vali R,,,_, 
beyle miica~W. 

Üçüncü sahifemizde .. ...._ 

kü parçayı okumüla • 
günlere aid hey~b, ~ 
acı ve uzak hatıralara • 

Ye kadar ~likala oWmilpıw 
anlıyacabmız.. 

' 

diıine minnettar etmiştir. B. Ş6kr4 Kaya 

Çok kıymetli yazılar 
Değerli hekim ve mOtefıkkirimiz dok.tor Eııad Bıtiboğlun• A Uaa. 

için b1Zırladığı nefiı bir yuı 1eriıi 

MUnevverlar, Hekimler, Muallimler, Oençler, Zevoter, 
Zevceler ve herkes okumahdır. 

Bir papaze vli bir ka. 
dınla yakalandı! 

latanbul, 15 (Hususi) - Bir 
papaz, Beyotlunda evli bir ka· 
danla zina halinde yakalanarak 
Adlivoro verilmiatir. 

Heyecanlar, 
Kadında aılı 
ve heyecan, 

erkekte cind 
heyecan 

Ka tınla erkek farlı,.,.. 
ka:lın ruha, katlı• ........ 
kadın kalbi 11a lt.p;.~ 

Bugünlerde 
neşre baı 

yoruz.. 

lstanbuld :ı 
müdhiı fırtına 

lıtanbul, 15 (Husnt) - O.. 
gece, lstanbulda müdlaıt ltir 
tına oldu. Fırtına zar.,. 
quaÜr. 
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ost k ·me derler; 
Asım İsmet Kültür 

Ari to dünyad inllln&n ea çok muhtaç oldu o dosttur, diyor. Dostsuz 
hayat, tasa H uru hile kabil olmıyaın ıztırablı bir harııuır. Hiç bir insan yok· 
tur ki ·normal olduktan eonra· hayatta dostsuz }•şaeın ve dostsuz kalmak 
İbte in. ITatta uoan f ilezofu babasının adile yazdığı eserde: <Eğer bütün 
İDunlar .Jı: limenin haki 1 m naeile• dost olsalardı mahkemelere bile ihriynç 
kalınıyacaktu diyor. BuLüo eski morali!tler hu husu ta b"rle§ i~ bu· 
lunııyorlıır. 

P6ikd1oji b:ı 1mıod:ın insan, yalnızlığını unutmak: "e içinden geçen şey· 
1 ri söyt mek ibtiyacıodadır. Cemiyet içinde daha milnzevi bir ha}'at ya~ı· 
Y n ve er eğe nazaran daha zayıt olan kadın bu ruhu hoşal(ma ihtiyacını 

daha çok duymaktadır. Sonra insan yalnız olunca en zayıf bir varlıktır. für 
do ıa bib olmak, dahn kuvvetli olma demektir. losadtıı ha gan lııyat ve 
faalıyeti müddetince bütün çııh~masıoılaki gayesi .mııddi voya manevi• kuv• 

Vet toplamak.ta. u\ vetli olmakta ya amaz mı? Dost ise bir kuvvettir. 
• • • 

Fıtkat dost kime dcrlet? Bir ULia darbıme eli "dost kendinin bir di· 
~eridir,, der. Dikkııt ve tahlil edilirse dost mefhum unu bu darbımesel tama· 
meo iı;id almış sayılamız. 

:Filhakika dostluğun birinci vııafı a~kta oldu0 u gibi. dostunu içinde ya• 
ıatnıaktır. 

Pakat bu dıı do tu tarife kafi değildir. 
- Size daima yardım edeo, eiziııle birlikte yaşıımnk istiyen mi? Di· 

yec ksiuiz. 

- Bayır. 
- Hi lerioiıde, fikirleriııizde iştirııki olduğuna söyliyen mi? 
- Müıtcıck hatıralara sahih olduğunuz ve yekdiğerinw sevdiğiniz mi? 
- Bu da doeıluğütı. unsurlarından biridir. 
Şu hıllde? 
- Bir İngiliz piyesinde "hakiki dost, sizin bulunmadığınız bir mecli&te 

aleyhinizde bunulduğu zaman sizi müdafaa eden adamdır,. di,or. 
Ve bu eureüe dostu en iyi bir mrette tarif etmiş ohıyor. 

Bir kaç garib 1 
Papalar - Vatikanda Allaha 

vekillik eden papaların miktarı 
265 dir. Bunlardan 185 i ltalyan, 
15 i Fransız, on ücü Yunan, se· 
kizi Suriyeli, yedisi Alman, ikisi 
Afrikalı, üçü Dalmaçyalı, biri 
İngiliz, biri Portekiz, biri Fele· 
menkli, biri lsveçli ve biri de 
Giritliydil 

Alfabe - Havanahların alfa· 
besi ancak 12 harften mürek· 
keptir. Bundan daha az harfli 
alfabe olmasa gerek! En çok 
harfli alfabe de Çindedir, 202 
harften mürekkeptir! 

arak etmiyelim artlkl 
Kömürlerini gizliyen, bir çu· 

val kömüre hiç olmazsa on kilo 
su vermeden satmayan kömürcü· 
ler, aklımzı başınıza toplayınız. 
Çünkü bu sene kı~ şiddetli ol· 
mıyacaktırl 

Stokholmde çıkan Aftonbladet 
gazetesine göre, lsveç alimlerin
den profesör Sandstroem 1937-
1938 kışının mülayim ve 1938 
yazının sıcak ve kurak olduğunu 
resmen bildirmiştir. 

Duamız, bu adamcağızın yü· 
zünün ak, kömürcülerin kapkara 

çıkmasıdır! 

Deölşan şahsiyetleri 
iris F arcadi adlı genç bir Ma

car kızı ağır surette hastalan· 
rnış ve uzun müddet hasta yat· 
mıştır. Hastalıktan kalktığı va
kit Macar kızının şahsiyeti büs· 
bütün değişmiş idı. O, kendisini 
artık lspanyol Lükiy Alvares sa· 
nıyor, evelden hiç bilmediği Is· 
panyol dili ile görüşüyor ve ana 
dili olan Macarc1yı unutmuş bu· 
lunuyordul Bundan başka kendi 
ailesi efradını hi~ tnnımlyor, bir 
İspanyol kocadan ve, on dört 
çocu i undan bahsedip duruyordu. 

~erkeii Avrupanın bir çok 
ma uf doktorları bu garip hasta 
üzerinde tam iki sene tetkikattn 
bulunmuşlar ve bu hadiseye 
zerrece hile karışmadığında it· 
tıfaıc etmişlerdir. 

Ba k z geçen hafta Peştede 
bir s nemada, f spanyol hadise· 
lerıne a d bir film seyrederken 
birtlenbire bıiyük bir heyecana 
kapılmış ve İspanyolca: 

müşlerdir. Kız ise, vatanına, 
yani ispanyaya gitmek için çır· 
pınmakta imişi 

Bir ananm sözü! 
Fransa baştan başa dehşet 

içinde, Vidman adlı insan kıya· 
fetinde bir canavarın cinayetleri 
cidden çok çirkin ve korkunç. 

Bu korkunç caninn, yaptığı 

işler.in besabmı kiyotin bıçağı 
altında vereceğine şüphe yok. 

Bu caniy: karşt bütün cihanm 
nefret ve istikrah hisleri besle· 
diği de muhakkak! O kadar ki, 
katilin annesi bile Frankfurtta: 

- Gebers'nl Biz de kendisin· 
den kurtulalım! Diye fe1yad 
ediyor! 

Bir çok canilerin karşısında, 
analık şefk ti baki kalmıştır. 
Fakat bu herif bu şefkatten bıle 
mahrumdur! 

Soğuk dalgası! 

S cak ve soğuk dalgalarının 
en ziyade hoşlandığı muhit, şu 
bizim garıbeler dıyarı olan Ame
rikadır. 

Nevyorktan verilen bir habere 
göre, 8 • 12 Kanunuevelde hü· 
küm süren bir soğuk dalgası 
yüzünden tamam 50 kişi ·her 
halde 50 fakiri- ölmüştür. Dal· 
ga hasebile bir çok yerlerde 
soğuk sıfırdan aşağı 15·20 dir. 

Mukadd ratın cilveleri çoktur. 
Bu soğuk dalgası yüzünden 15 
kişi de yanm ştır. Bunlar da, fa
kirlert" mahsus ısınma yerlerine 
iltica etmişler, f kat çıkan bir 
yang n neticesinde yanmış1ardır. 

Umum1 silahlanma masrafı! 
Cenevrede U.uslar Sosyetesi 

tarafından neşrolunan "Askeri 

yıllık" ~itabında c han devlet· 
lcrinin silahlanmak için senede 

sarfettikleri paranın lamam 357 
milyar frank olduğ ı yazılıdır. 

Bu miktar 1932 senesine göre 
4,3 def daha fazladır! 

Ölüm 

A~ADOLU 

Vıl ye in yeni 
Sı at büdcesi tedbirler •• 

E71 •• 

Bazı dileklerde 
bulunuldu 

Vilayet Sıhbat ve içtimai Mu
avenet nıüdür1üğünün Vılayet 

umumi meclisine verilmek üzere 
hazırladığı 938 senesi masraf 
büdcesi geçen senekinin aynidir. 
Yaln z vilayetin beş yıllık sıh· 
hnt knlkınma programına göre, 
lzmir Emrazı Sariye hastahane· 
sinde mevcut yirmi veremliler 
yatağının elliye çıkarılması için 
ayrılmış 15,000 lira, paviyon 
inşaatının tamamlanması maksa· 
dile yeni yıl büdcesine 10,000 
lira tahsisat vaz'ı istenmektedir. 
Bataklıkların kurutulması için de 
5000 lira teklif ediimiştir. Şe· 
birde ve köyler de kullanılmak 
üzere bir seyyar Etüv satın alın 
ması muvafık görülmüştür'. Bun· 
fardan başka hastahanelere la
~ım olan muhtelif eşya vesaire 
için de tahsisat teklif edilmiştir. 

M. Lorand Türkiye .. 
Fransa ticaret işleri 
üzerindeki fikirleri 

dinliyecek .• 

o·a 
Akhisar hnvalisinde bu yıl beş 

buçuk milyon kilo tütün istihsal 
edilmişti. Bunun dört milyonu 
sntılmıştar. Müstahsil elinde he· 
nüz satılmamış tütün miktarı 
bir buçuk milyon kilodur. 

Akhisar müstahsilleri, memle· 
ket tütüncülüğünün inkişafı için 
vekalete müracaat etmişler ve 
noktai nazarlarını bildirmişlerdir. 

Akhisar tütüncüleri, tütünlerin 
üzümler için olduğu gibi numa· 
ralar tahtında satılmasını ve her 
numaraya ayrı fiat verilmesini 
istemektedir. Bu suretle tütünün 
standardına doğru gidilmiş olae 
caktır. 

Akhisarlılar, tütün satışının da 
borsaya alınmasını ve ayni za· 
manda ekim mıntakalarının tah· 
didıni istemektedirler. 

ve 
• t 

Tütün müstahsillerinin, istih· 
sal edilen tütünlere depo bul· 
malan için her sene sıkıntı çek
tikleri görülmektedir. Bunun 
onune geçmek için · tütünlerin 

depolara cüz'i bir bedel muka· 
bilinde kabulünü istemektedir. 

Akhisar tütünleri, Akhisar zi· 
rai kredi kooperatifinin, alıcı ve 

satıcı arasında nazım ve muta· 
vassıt rolü görmesini de teklif 
etmişlerdir. 

Müstahsiller, çiftçi koopratifi 
ve inhisarlar eksperlerinden mü· 

rekkep üç kişilik bir heyetin 
teşkilini ve tütünler askıda ku
rutulurken veya denk haline ge· 
tirildikten sonra tütünlerin nu· 
mara ve kaliteye göre ayrılma· 
sını teklif etmişlerdir. · 

• •• Fransa sefareti ticareti ha· 
riciye mümessili M. Lorand 
muvakkaten şehrimize gelmiştir. 
Kendisi Fransız Başkonsolosha· 

nesinde bulunmaktadır. Fransa 
ile alakalı olan tüccarları din· 
lemek ve onların fikir ve dilek· 
lerini anlamak için bu gün ve 
Cuma günü saat 10,5 tan 12 ye 
kadar konsoloshanede buluna· 
cak ve z· yaretçilerle konuşa
caktır. 

a 
··rmek 

10 -
Posudan altı e silah atıldı fakat 

mermiler isabet etmedi 
Çeşme kazasında lnönü ma· 

hallesnde bir vak'a olmuştur. 
Ôtedenberi B. Hüseyin ökyay 

Buca nartı• "o··n ile Vafir oğlu B. Kelaminin arası 
rı ı 1 açıktır, bunun sebebi de bir 

kurulu tarla meselesidir. B. Hüseyin 
Cumhuriyet Halk partisi Buca Okyay, kooperatif reisi ve çift· 

kamunu Yönkuruluna seçilen çid"r. Evelki gece B. Kelaminin 
zevat toplanarak aralarında iş oturduğu evin yolu üzerinde 
bölümü yapmışlardır. Reisliğe pusu kuruyor ve B. Kelami 
g 2 ne eski reis B. Hüsameddin evine giderken öldürmek kasdile 
Balkanlı, sekreterliğe B. Receb altı el ateş ediyor. 
Yalaz, muhasipliğe B. Cemal Si· B. Hüseyinin attığı mermiler 
pahioğlu, azalıklara da B. Ü:;· bir hüsnü tesadüf eseri olarak 
mnn Darcan ve Halil Bodinli isabet etmiyor. B. Hüseyin Ok· 
seçilmişlerdır. Başarılar dileriz. yay, vak'dan sonra kaçmış ise 

Harman yangını de takip edilerek tutulmuştur. 

davası B. Kelami, Çeşmede elektrik 
ve zeytinyağı fabrikatorudur. 

Develi köyünde AhmP.d Kol Tevkif edilen Hüseyin suçunu 
daşın harmanını kasden yakmak· itiraf etmiş ve adliyece tevkif 
la maznun Mahmud ve Mehme· 
din muhnkemelerine dün şehri· edilmiştir. Evinde yapılan araş· 

tırmada bir Yunan mavzeri, 45 
miz Ag" ırceza mahkemesinde de. mermi, bir barabellom tabancası 
vam edilmiştir. Muhakeme, son fişeği bulunarak musadere ve 
safhaya geldıği için dünkü cel- tabancasile kendisi adliyeye 
sede iddia makamını işgal eden teslim edilmiştir. 
Müddeiumumi rnuavioi B. Şevki 
Suner iddiasını serdetmiş, suç· Adliye kaloriferi 
lan sabit o'mıyan maznunların Adliye binasındaki kalorifer 

Eşref paşa kamun kon
gresi toplandı 

Cumhuriyet Halk · Partisi Eş· 
refpaşa kamunu kongresi dün 
akşam Vali ve Parti başkanı B. 

F. Gülccin riyasetinde toplan .. 
mıştır. Kongrede Parti il yon kurul 
ve ilçeyönkurul üyelerinden bir 
çoğu da hazır bulunmuşlardır. 

Yıllık iş raporu ve blfınço tas
dik edilerek idare heyetinin 
faaliyeti takdir ve dılekler tesbit 
olunmuştur. Yeni idare heyeti 
seçimi yapıldıktan sonra idare 
heyeti üyeleri aralarmda topla· 
narak işbölümünü yapmışlardır. 
B. Ahmed Ôzgirgin başkanlığa, 
Osman sekreterliğe, Galip Su· 
ner muhasibliğe seçilmişlerdir. 
Delegeliklere de B. Ahmed Ôz· 
gırgın, Galip Suner, Ömer 
Tunalı, Kudsi Kutluer, Yusuf 
Çetin ve Mustafa Canlı kon· 
grece intihap edilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine seçilen 
zevatı tebrik eder, başarılar 
dileriz. 

. . 
Segiliye borçluyuz 
insan yurduna, doğub büyü· 

düğü yere fazla bağlıdır. Mem· 
leket sevgisi, ana, baba sevgisi 
gibidir. 

Her sevdiğimiz, bağlı bulmı• 
durımuz şeyin iyi, glizel, yük
se~ ve mükemmel olmasını is
teriz. Bu sevgi memlekete, yur· 
da karşı olunca dilcğ'ım:z daha 
candan, daha kuvvetli olur. Kan· 
lan ve canlan karşılığı olarak 
atalardan yadigar kalan bu do-
ğup büyüdüğümüz yerlerin gu
zelleşmesini, yükselmesini ıçı· 
mitde kim istemez; elbet te he
pimiz isterız ve fabrikalar kurul· 
dukça, okullar açıldıkça, vatan· 
daşlar rahata erdikçe yurdun 
şcnlendığini görerek göğsümü· 
zün kabardığmı duyarız .• 

H iç bir şey kuru kuruya iste
mekle oluvermez. Devrimin ate
şinde döğfilmüş bir azim ve 
imanla işe sarılmak lazımdır. 
Memleketi sevdiğimizi, yurdu 
sevdiğimizi; ancak iş başarmak, 
faydalı olmak suretile göstere· 
biliriz. Ne işde olursak olalım, 
hangi meslekte bulunursak bu· 
lunalım; üzerimize düşen ödevi 
emek ve alınteri dökerek hak
kile başarmak borcumuzdur. 

Gayeli vatandaşlara ihtiyacımız 
vardır. İçimizde işinde laübalilik 
ve ihmal gösteren, lakaydi gös· 
teren, vazifesini beniaısemiyerek 
neme lazım diyen hodgam ve 
enerjisi sönük ruhlu olanlar 
varsa; bunlar kendi benliklerinde 
hemen değişiklikler yaparak 
müşterek gaye için, sevilen yurd 
için çalışmayı Türklük borcu 
bilmelidirler .• Sevgilimiz bizden 
bunu istiyor •• 

Vehbi Evint; ----
Kız kaçırma 

Menemenae çaltı köyünde 
Medine adındaki kızı kaçırmak 
teşebbüsünden maznun Kazım 
ve arkadaşlarmın muhakemele
rine dün şelirimiz Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 

Bu celsede müddeiumumi B. 
Şevki Suner iddiasını serdetmiş, 
Kazımın suçu sabit olduğundan 
cezalandırılmasını, diğerlerinin 
beraetini istemiştir. Müdafaa ve 
karar için muhakeme, başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Takas işleri 
Sakas komisyonu bugün Tür· 

kofis müdürlüğünde toplanacak 
ve takas suretile yapılan ihra
ta ait beyannameleri tedkik 
edecektir. 

Yurddaş! 
Gelirinden fazlar sar/etme. 

Açık muhabere 
Karşıyakadan M. Yılmaz im· 

znsile bize mektup gönderen 
knriimize: 

• lstediğ"niz malumatı ancak as· 
kerlik şubesi vermeğe salahiyet· 
tardır, oradan sorabilirsiniz. beraetlerini istemişf r, tesisatı tamir ettirilmiştir. 

~~~~:ı:=:~~~~..sı-.. .... mım ...... lar.ill'!Dllcl--w.l!l!llDlmm::llıillll ... ~~Bml:t;:m:~~~, 

ayy 
Bugünkü seanslardan 

re 
itibaren 3 saat mütemadi zevk ve heyecan içinde bırakacak 

2 bügük filim takdim ediyor 
içtimai • Ahlaki z ve 

hissi dram 
KAY FRANCIS tarafından temsil edilen bu fılim 

Şatafata aldanıp ta aşkını, servetini, bekaretini feda eden bir kadının ıstırabını •.. 
Müthiş intikamını ... Tahlil ve tasvir etmesi itibarile herkesin görmesi elzem olan 

bu mühim eser; Çinin esrarlı muhitinde güzel (MANDALA Y) şehrinin tabii 
dekorleri içinde temsil edilmişt r. 

a : Karyokanın unutulmaz artistleri FRED AST AIRE ve CINGER ROGERS tarafmd n mükemmel bir 
surette temsil edilen 

Baştanbaşa Şarkdı • Danslı • Varyeteli 
çok şirin ve muhteşem fılim - Aman yarabbi .. B zim kö· 

ye ne olmuş? Baştanbaşa ha
rap olmuş! Pnb o, oğlum Pablo. 
O r um Pabloyu öldürdüler. D -

lzmirin tanınmış ve çok se· 
vilmiş tacirlerinden Sak zh B. 
Hıkmet Besim Akımsar, iki 
gün devam eden b r hastalık· 
tan sonra dün ölmüştür. Cena
zesi, bu gün saat 12 de Ka· 
rantina ıaki evinden kaldınla-
caktır. ilaveten: PARAMOUNT ]OURNAL 

' DiKKAT; E D Merhum, iyiliği sever, temiz Türkçe Sözlü büyük filimi Bu~ün son defa o!arak gösteriliyor 

.J~ b ırm şt r. 
A 1 !il k z hemen eve g,öt .. ~ 

ruhlu bir zattı. Ailesi efradına 
ibıot..,a..,z.i v.e .. t ı .. e..,ri'!'"m...,i.zi_s .. un.a.r..,ı ı.....,_,.....,_.._ , !lj!~Bbugt:u:::ıın:.:?e:::C:m:lnahms:::ac:ıl!!s!511~1!1Bmüiıiizİlerİllİt:İılıııimli:;~-i!İİi~=-il~~~2iiı, lii5Eııı:iai6ii,5iil5ilııidi:oiıi •. •İİİBme'1yalizlımiiZiiıaiilniiiba k 4 v,. 8,40 da.. Şev h Ahmf'd: 5,35-1O,15 de . . ' .. - ' -- -..... - -



Yeni Çin hükômeti 
Pekinde ilin 

Sahire 3 

CeW Bayİar 
VE 

Eski haııir 
YAZAN; 

Taldt Onay 
Franaız ·Girefon •• b ... 

Aılcer ı heyeti 6a pn Bay Celdl Bayar lzmirtle - lıgalin acı 6ir 

d•Jd• Anlıaratla 6elıleni70r laatıraaı- Vali Ralımi (6eyk) mikatlele.. e 1 1 Ankara, ı5 (HU1U111- Hata- Sayın Bqvekilimiz CeW Ba- tereli. GiNeler de Yaanlılara, 
yua askerlikten tecridi ifleri et- JUi 22 1d öace birde &e,ler hele Rumi .. fok pMalıya mal 

J T 1 1 v b ) d rafanda Erkinıharbiyemizle te- sokatındaki (lttihad w Terakki) olarcla. 
8pODy&, BJY&re er e &tbgı eyanname er e mularda bulunacak olu Franm blübünde wrditi bir nutka elin- S. b• lalkmi, ip fac:ia-

ÇİD topraklarında gözü olmadıgıv nı' so··yıu··yor ukeri . heyetin~ yaran buraya lemelde tanıdım. Onan Ramlara •mn, iqale telracldüm eclm 
gelme. beklenıyor. heyecu 1açan, kalplere ümid günlerde pçen hidi11bD phid 

Pekin, 15 (Radyo) - Çin · • • Fransız heyeti pbrimizde beı ve iman telkin eden nutaklannı ve valafı oldutua için verirken 
cumh~ye~ ilin edilmiıtir •• Ye~i Madrıdı tekrar bom- gün kalacak, preline genel kar dinliyenler, eminim ki sesinin bu yalnız detiU., koca lzmir halla 
cumhur1yetın hayratı, eski Çin may, Hariciye ve Dahiliye Vekl· pe bdar bir zerresi kaybol· talaittir. 
İ~paratorJutanu~ ba>:'aia gi~i· bardıman ettiler letleri tarafuaclan ziyafetJ.r veri• mıyan uabiytt ve ibtizUIDI ber Celil Ba,ann en bariz vufa 
dır. Cumlaar rıyasetine lıenuz lecektir. zaman hatırlarlar. olarak-bence-,.ı..m.zhlt ve tef" 
kimse •in edilmemiftir. Yeni - Görütmelerin iyi bir 111ntle CeW Bayar, o zamM l\tillacl kilitçaLtı bqta gelir. Lmlolda 
~ -dıııı B. Kaplıkoea, Cumhuriyetçiler de, ihtililcilerin ~ --..ııı.ı... .. Tenldıi comiJ81iahı • fuilet .. bir lalam liJ•ııi laıvnllerle 
aMlthuat erkiıunı kabdl ederek itibarile emsali u olmayan • mü- mücadelelerinin ..ıaa..._ ,_. 
beyanatta bulunm111 ve cumhur ŞimaJ Cebhe&ini top& tubnUfl&r Deolef meuilleriaden biri, JUİ (lzmir mak bma 4if•a. Be. ba , .. 
reisinin, yalanda iDtihab edile- katibi m.Wü) iclL zılaram içiacle ar-mzcla reç. 
celin·, yeni Çin cumhuriyetiain, Madrid, ıs (Radyo) - Çumbariyetçiler, Madridin ıimaliae te- Heaaplarında lira Bir kitibi meauliia ae elemek bazı ftk'alan .utedecetim. 1.. 
biitiia devletlerle iyi geçinmek haftüd etmekte olaa General Frako kuvvetlerini topa tutmattar. e•cu olacalı oldutana. Jirmi iki 1ene öneeJi mir tarilai ymhrken, Celil S.· 
ilteditini, ı9ı2 den evel takib Top atefi, azan müddet devam etmiı ve ilıtililcilere zayiat ver Ankara, ıs (HUIUli mallabi· idrak edenler pek ili bilirler. yana lalkla petilmek mubak-
eclilen ıiyueti rehb• ittihaz clirmiftir. rimizden) - Dewlet heaplana· Her -.illyette, her ıa e•ıı ba- bk ki bdirtinalak olar. 
eclecefini söylemiftir. Maclrid, ıs (Radyo)- Dün geceki ıiddelli bombardıman esna· da liranın uu ittihaz edilmesi l•aa kltlbi ... u., ..ti " Oa•n • bl,ük m&cadehta.,. 

Yeni hüldlmet, bupn aqret· anda milfterilerle dola bulunan bir tramvay arabuana bir obüı haldaadaki llyiha büdce eacü- matuarnftu c1a1aa aGfala ve rinclen biri. V.U R.1mi (Beyle) 
titi bir beyannamede, Çin·Japoa isabet etmit, ıs kiti ilmiittür. Aaraba parçalanmıt. 30 kiti de meni tarafından tedldk ve b· bltiiD me-lln ı..trol Ye ...... o ..... Mealebt itleri dolaya-
hlrbinden mütevellit menliyetia yaralaamııtır. bul olaamattar. clid eclecek bcllr lmwwıtli, ... aile ,apılaa bu mücadelenin ... 
Nankia hlkGmetiae raci oldu- EDdey, ıs (Radyo) - Franldtiat memurlar, yakında yapılacak Uyihaya ı&.. laazine b,at- lalai,.tli ..,..,._ bab " ..... abat lraJdetmiyece. 
tanu ilin eylemiftir. tMma hareketi arifeaiade balaauldutandan, huduttaki kontrola lar.ncla lira e8U olacak, kant Ba ..S içiacle -ulan. tim, belki hata ederim. Fakat 

Tokyo, 15 (Radyo) - Japon arbnmflll'dar. onun kesri itibar edilecektir. fuilet ve hamiyetlelile tıem•Jfil Ralami &.,in • kadir laiwvetli 
tayyareleri, bugün Çinin ber etmit olaallr vanlr. baalenn ve alll i)'llli olclup ıöı ÖDÜiie 

tarafına beyannameler abmılar- lngiltere, Fransa ve ltalya Belediye ,,. Hrmı•I ÖD Mfıada Celil .,... da ,.tiriline, miicadeleain ehemmi· 
dır. Bu beyannamelerde, Japon- idare memurları balandatuaa tarih tehadet eder. Jeti ..ı.111ar. 
yanın Çin topraklarında gözl arasında mu··zakereler CeW Bayar. sade hayau... Rahmi (Bey), lttibacl Ye Teıt olmadıtı ve Çinlileri Nankin İçin lıara rillt harekatı. vatanperverıae ralddnin ıözbebeli idi. Zama-
bükGmetinin esaretinden kurtar- • Anrkara, ıs (Huni mahabi- eralile lzmir pnçliti nuannda DID Yibllaile ........ k etmİf 
m1ta 1aYafbfı, bu 1av11ı bitir- Üç devlet araaıntla haılıyacalı olan miza. rimizden) - Belediye ve buut bir r ...... kiaJil) bhiJeti t.atır bir komiteci iclL c...-, matrur, 
elikten sonra Çinden aynlaclia le--elere 6•valc elaemmi vef oerili vor idare memurlaruım mealeld bil· ve ....... ulbinde .. ..... Mbü mGteeuir olur ve karann-
bilclirilmeldedir. ••' "' ., ., filerini artbrmü için Anbrada bir mababbet ve hürmet klfeli clu claa•ez, hallsa •11,üa'el., 

Romı, ıs (Radyo) - Siyasal mehafilde ıöylenditine göre, bu bir brı açalacaftır. Bu karı 6 a11nrdı. Ublı utak. katili bitik bir B. Sadullah polerde lnıiltere, Fransa ve ltalya uı da .müzakerelere bqla· ay ıürecektir. Babaca nuihatleri, kardqçe .. lısiyetti. 
Tetlıilıat İl!in Alınan. ':.acıı-. . . •1t1•r< •ı . .- ,...... 

T lngilterenin bura sefiri Lord Erik Perl, bu mesele hakkında rde aldi kuvnt .altlllllt _...... laiç ol-.a S.. 
yaya gidiyor.. d haline getirmete çalaıır; merdane ray ve Babıiliye k.,.. lahit 

lstanbul, tS (Hususit beta- bu ıün Fran•nın l<oma maslabatgüzarile uzun müddet mü avelei ve bodkimhktan ari bareketlerile gösterirler, b'r fermana lıellele-
1ad Veklleti deniz müsteşarı B. elkirda bulanmQftur. Oç devlet ara11nda bqlıyacak olan müza. KarabiJk 11 f da b hal .. verirlerdi Rahm .._ 

kerelere büyük ehemmiyet verilmektedir. Yll 1 ara etrı ın İr ei ilıti· nnı • i vvr pa. 
Sadullah, tetkikat için bu rün Demir oe çelilı la6ri. ram tefkil ettirirdi. ditalu laiçe ..,.,, ••nın Da-
Alman7aya hareket etmiftir. çı•nıı•ıer de bı•r lngı•ıı•z top• lca.ı ,.aba• 6it~elı Onun plerinde lzmir lttihad lailiye Naz n ve bilihare Sadnl-y ananistancla T ~-.. ve Terakki kulüpleri birer mil· WDI olan Tıllt .,...,a brp 

k • • t t t ı lstanbul, ıs (Huuli) - Ka· newerler kaynatı halinde idi. kafa tuterda. Ka.anlar, nizam-
Ta1tinil laimaye için Ç8 erini Op8 U mUŞ 8f rabük demir ve çelik ıabrikua Hemen 1ıer ıece bu ku üplerde ı. sanki ona söre formüllerden 

6ir iaram teeaaia etti ----------- iıqaabna biz verilmiftir. Fab- konferanslar verilir, ilmi müba· ve badi lkleri bn• veni-
lstaabal,ı5 (Hlllali)- Yana· Japonya H. Nesareti, Paney topçelcerine ribnın bir an evel bitmeli için bueler yapıbr, bir talam tefld- zamclan ib•etti. Biith O.manh 

Diatandl, tütfiaü himaye için bir amelenin yekGnu OD bine ~ıb- llbn anabltl,uı etrafmcla •I- imparatorlatuna pmil olu (ia-
Kmam teeuiil etmiftir. Ba ku· 6om6a atan ta,yarecileri Tokyoya celbetfİ nlmqtır. nan .. ı., yürütlllrdii. Çok de- .. kanuna) nan Rahmi be,in 
ram, tütüne müteallik bitin it- - Nuri ( Paıa) ti:amtla War ba heyecanh içti..ı.., •e- talebile havzai iclaieai olan ·Jim-Şaapl)', ı5 (Radyo) - Japonya Harbiye Neureti, Yançe lal· yı 1ell Tilkilikli Kadri tD-:n' ıe- diki lzmir, A:ydın, M..&Ja, De-
lerle meıgul olacaktır. cliaelerıne sebebiyet veren ta)ııJarecileri ba pa cebbeclea Tokyoya Şam, 15 (Radyo)- Irak eald ,.....,., 11 

•• 

Bir Ra• oemiciainln celbeflemiftir. Batvekili Nuri P..-, ta11are ile yahat habralanm. arif niiktele- nizli- Yillyetleriaclea • .-w. 
• Am •-- lan Batcladd• ... Şama -ım=..:r, ba- rini dinlemekle nihayet balurda. koca lzmir 'flliyetine tetlDil 

-6• Şanp.y, ı5 (Radyo) - er kan topçekerinde yara .... u - ·- ..,.. 1 L-..11 • Lı...! lcill ec1·1mec1 d ı ceıeuı radan Kadüae ve oradan da ttlllllU ve ı enııuunin teı · b, ı it• .,. --. 
ı_._ __ bal. 15 (H .)- .AL.J- nakleden lamliz topr~keri de, bu enin Çinlilerin atqine maruz b ı__ h tta l.-a._ balda Sal d ld 
uıa uau11 """"""' •· -w- •- Lonclrayı iidecekt r. • ,_ .... ve • man n tanat evriade o 1tu fibi 

Dizde evelce meçhul bir deniz• kalm11br. Pıney topçekerinde yaralananlardın dört kiti daha öl- bile bwetli idi. Bunan ea bil- metraııyet devrinde de ~laiç bir 
alb CMmi11"nin babrdıac.. Ruı Ya· ·müftGr. - Nuri (Pa ..... ) Filiatin ...,. ..&k d-1!1i iz iri • li t --•s b JL---- •--•- --• ·- •• leıi baklanda lnoiltere hiiktaa.. ,. - ' m n •iP ne e- .. .u ve i ...... mmr TIUileria-
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cenazeaı 

l.tanbal, ıs (HuaU11") - Maıar 
preDli Seyfeddinin cenazesi Ka
hİriıJe ıötürüldli. Zevcuile ka
Jiabiracleri, kendilerine pıllport 
..n.editiaden proteatocla ba· ....... 
Onioer•itede 
tuarral 'laalta.ı için 
t••n yapılaealı 

l.tanbul, ıs (Hu•1-Ytnn 
(1- ıü•] OniYSlitede taaarruf 
baftuı için tören yapılacak, 
baferınılar verilecektir. 

Yıııılılaı! 
Tiri Hglı.ı .,N .. uıua 
~ naah•Uerlnl •11111 lef• 
"'"'''•.,.· Onl•ı 6e4 ,,., 

vırd r. daa ~ 48 mt WacR a., v.& K..bur luetia ..S razlanndan v..-. baıaka ted· 
ve Kral Dllbi ı\w Poı.. •• onaba 5-iae lilA wwwH•ıll birleri tok l.l,lktiir. 

A raııreaintl• illi KiJ. 
ttplaane dnenuuıntlo 
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Karı koca davası Şah da arkalarından geliyordu. Bir az ileride 
içi kaynamış su dOlu kazanlar vardı 

.... --
"Bu kadın yüzünden 25 senedir 

- Müslüman kanını haksız Yamı M. Aglıan - Jfünlar, dedi, işirnize ya
rar, gerıye kalanları defedin, 
batta sır.tlarındaki elbiseleri bile 
çıkarın, sürünsünler keratalar( 

zından hayab geçirdim!,, 
yere dökmelC gaza auM ça. -35-
pulwlara gazi nıi de11ir?- ~ Sonra ıene emretti: 

- Şahım, kultAıDoz.-. - Hayır, bağlanayın. Çaba-

Kadın cevap veriyor: "Kendisine kul, köle 
oldum amma, bir türlü makbule geçmedim.,, 

- Sus herifi. Şimdi başınt Janırken göreliml 
uçururum. Otagay,ı l;a ına ge- Artık iki büyük ve siyah' ka· 
çirmek için sulian icazeti la- zaaın dibin« gelmişlerdi. Düzme 
zımdı, sultan icazetil.. Seo, han- Vezir: 
ai sult~dan bu icazeti aldın?.. - Şahım merhametJ Diye 

Mecliste derin bir süküt sü- bağırdt, bizi btı kaza'!lara at-
rüyordu. Duyulan, ancak Şahıa mayın! Kılıçla idam ettirin! Bu 
hiddetli, hiddetli soluması idi. çok büyük. ıztırap verecek, aınan 
Bir aralık ayağa kaıkta vo vezi· şabımızl 
rin önüne dikildiı Arbk iti le.azanların dibine 

- KalkJ... gelmişlerdi. Seki:ı kol, bitap bir 
Vezir. kallcb.. , hald. sürünen sultanı yakaladı. 
- Şu herifin b.şınclıaa ota· Diizme sultan inim inim inliyor-

gayı al da başına geçir!.. du. Onu havaya doğru kaldır· 
Vezir, düz.me aultamn 1:11ışta· dıkt• aonra koca kazanın ke· 

dan otagıyı aldı, kendi başına a8t'ıAa dayadılar ve fırlattılar. 

geçirdi. Diz çökerek Şahın ayak· Kaymyn lll.ılatda && bir 
larını öpmeğe bqjadı. fetyad yükseldi. B1r vi.icbd, 

lsmail Safevi, korkunç bir adeta bataklığa dalnıtş bir do-
şekilde gülümsüyordu: muz gibi kııınlda<i, çabaladı. 

- Memnun olduA mu baJGa.. Vezir, kutalı:ı.ı yrrtut bit 
lım?... feryaidla gözleYidi lıcap'ldl. Tam 

- l<;ulumaztı ihya ettiniz Şa· bu sırada ayni iri, kuvvetli elteı 
hıml ensetine, kotlarına Yaı»Jtılar. 

- Hah şöylel.. Sert bundan Neferin biri vezire: 

sonra beniın hit beylerialdea- - Haydi llalc:ahın, dedi, sen 

Bu emir de derhal tatbike 
başlanmıştı. MitelCim elçinin ha· 
reketi günü, Tebriz şehrinde 

çııılak bazı serseriler titriye tit
riye dolaşıyorlardı. Fakat hiçbir 
kapıdan ne bir el ne Bir lokma 
gözükmüyordu .. 

- Sonu flQ,. -
_.....__ ...................... -ıb"---....-. .......... ---. 

Vur al; vurdu aldı! 
r= ! 

Kır al· 
Kırdı aldı! Çal al da 

keza .. 
Cezaevin<le, işledilclQİ l>ir suç

tan dô.'ayı, dün üçu mahkum 
biri mevkuf o malt züere dört 
kişi mevcutlu olarak ikinci Sulh 
ceza mahkemesine çıkarıldılar. 

Bunlardan hırsızlık suçundan 
dolayı ıki buçuk seneye mahkum 
olanlardan birine halCim Naci 
Erel sordu: 

.- Soy adın? 
- Vuralf 
- Vurdun aldın amma, iki 

sın.. de cehenn"eltie, atkadaşmm Y• b r~ d hkA Jd 
Düzme vezirle ıultad, ide· UÇUK seneye e ma um o un. 

rinden: nına.. Gene htrsııhletan bir buçuk 
_ Eh atlattık! iki saniye sonra vez'r de k'ayr seneye mahkum olanlardan ikin· 

nar suların dıbinc dalmış ve cisinc sordu: 
Diye mırıldandılar .• F atat so-

Son günlerde Sulhceza mah
mahkemelerinde karıkoca ara· 
sındaki geçimsizlik, hakaret, 
dövme davafan bir hayli çoğal
dı. Her gün bu gibi dört beş 
davanın duruşması yapılıyor ve 
ekseriyetle kadın müşteki mev
kiinde bulunmakla beraber, ara 
sıra erkekler: de bu mevkiie gc· 
çiyorlar. 

Dün gene böyle bir davaya 
bakıldı. Hadise basit: Birisi sar
hoş olarak eve dönmüş, kansı 
ile kavga etmiş ve başını kazma 

ıı ile yarm1şl.. 
Kan koca, ilcisi de snirli, 

mahkemede biribirlerinin yüzlerine 
, ters ters bakıyorlar. Hakim ev

vela kadına ıöz verdi ve o da 
şöyle anlatmağa başladı: 

- Yirmi beş sene bu ko· 
camla bir yastığa başımızı koy· 
duk.. Kendi sine kul, köle oldum 
amma, bir türlü makbule geç· 
medim. Her gün dır dır .• Geçen 
gece sarhoş olarak geldi. Kaz-

1,, mayı kaptıft gibi kafamı yara
ladı.. Nedir bu adamdan benim 
çektiğim.. lllallahl.. 

Suçlu koca birdenbire yerin· 
den fırladı: sonra yüzüne çıkmışh. Çabalı'• - Senin soy adın? 

vinçlerini gizledildr. Ç ı.:. _ -vıralf - Müftü anlatılışa göre fetva yordu, yanıyordu, pişiyordu. Op; 1'.ı 
Şah: sürmedi, her ikisi de, atık: ö&iiT - Sen de kırdın aldın, ceza· verirmiş.. Eğer bu kadının lafla-
- işte ~mdi icazet verilmiş b l bi di 'b y~ "drtiıldın. rına kulak asıp da l>ir mahkü· alemi u muş1ar ve ·n 1 gı i a .. -. t' 

oldol haş\anmışlardı. Hirs1thktan yedi aya mahkum miyet kararı verirsen yandım 
Dedi ve bunu müteakıb lca(a. Ali h 

E · · u· t • T b ~ d ol&n üçüncüsüne de sordu: 8 •· rtesı gun uır e çı e r .z en 
tasını aldı. I ,_ 1 _ Ya senm soyadan ne ba- - Bir de sen söyle bakafım? 

ad stanoula gitmeK üzere yo a çı· 
- Haydin bakayım, aa e- kalım? ı • - Ne söyliyeyim; benim söy· 

t ·me k t• · · t kıyordu. Acem şaliı,· ona bir ı , şev e ıme ıçıo · _ Çalalf liyeceklerim bir romandır .. Evet 
ık. d- l d l' ..; \t mektup ve baıı tied yeler bil- d h ı uzme er, e ıce •• ne a m - Bravo!. Tam işinizle uygun yiım. beş senedir zın an ayatı 

t l ld · ht · hassa ve bilnassa korkunç bir as ara sırı ııar ve mu evıya· adlar bulmoşsun'ttz. geçırdim .. On sekiz yaşında bir 
t So da ı ı._...1_ armağan verm.şti. Bunlar karni· 
ını n m &SIAI ~r yuvar- - raı al deX-1, yani r.-ıaı, de kızımız var.. Hay olmaz 

l d ) len Beyaııda mahsustu. Şah, t':ıu v 5 ~ a 1 ar. T b kapıyı çalmaktan geliri olaydı .• 
F k t b '·k d"" d k 1 mektubunda eke mutaassı Ja-a a u ara" or er o un - S n onu başkalarına anlat. Ana, kız son günlerde işi azıt-

gırtlaklarma sanlchğtDl gördüler. rını nasıl tecziye ettiğini ve iki Hal<im, anasını öldürmekten t lar. Hesapca mağazaya çalış· 
Ş h · ı· bı"r · t f 1 t tı -emleketin dainra dost kala-a ' gız 1 ışare ır a mış ıu suçkı dördüncü euçluya hitab mıya gidiyorlar. Herkes saat 
ve derhal köşeden beliren dört caklarını yazıyordu. etti: 

11 
dörtte evine döndükleri halde 

nefer, anide bu heriflere çullaa- BU korkunç armağan; Horasan - Senin soyadm nedir'l bizim nazeninler, hazan sekiz, 
mışlardı. beyi Şebik Harıın kafatası idi. - AJnıadıml ,, hazan dokuz, onda eve geli-

Vezir: Şah lsmail kafatasım kadeh yap· - Sen de kend ne uygun bir yortar. 
- Aman!.. Şahım. mera. tırmış, fakat kafayı da tahnit iı"m al bari ... Bcsk arka iaşlarm ne ı ·~ Son günlerde kızın halinde 

met eti.. ettirmişti. Bunu şimdi Beyaz.da mürıasebet.i isimler bulmuşlar.. bir başkalık görmeğe başladım •• 
Diye bağırdı •• Düzme sultandM gönderiyordu. Bu hareket; ayni Mad~ki katilden mevkufsun Sordum, sinemaya ve arkadaşı.· 

ise kımıldanacak bal yokt~. Ne. zamanda bir meydan okumak dan-dull'f filan gini işlcdiğ o su· 1
• mm yanma gidiyorum, dedi •• 

oluyordu, nereye sürükleniyoı-- maaiyetinde idi. SiyHi bir teh· ça uygı.m bir ad balursun; olur, Anladık amma, bu her gün de-
lardı?.. diddi. çünkü maktul Horasan gldet? vam eder mi? 

Dört aefere dört kişi daha beyi:; ıünni idi Ye daima Os· - Brn anamı gayri meşru ı · Aldığı parayı üzerine sarfedi· 
inzimam etmişti. Onları kol, nıanlı bükurnetinin müttdıki mürra:ttbette yakaladığım için yor. Her gün bir çeşid elbise .• 
paça, aırtlak, ense yaparak adeta kalmışb. Şimdi ise onuR kafa- öldürdiim.. Yüz .. Göz boya içinde.. Hele 
içleri dolu iki çuval ıibi taşı· tası, müttefik Osrna11lı hükiime· -- işin tulıafına bak ki, sen üzerindeki elbiselere bir dikkat 
yorlardı. tinin paditMuna gÖftderiliyordu. de ahlaksızca harekette bulun• etseniz; o kadar dar ve kısa ya-

Şah da arkalarından ıeliyor· Bir aece cvel ~ .. ltanla vezir duğun için buraya getirildinl pılmıştır ki, yaş peştamala sarı· 
du. Bir az ileride, içi kaynamış haş_la11dıktan sonra 4ah, Osmanlı Evral: olundu.. Hadiıemn nan hamam uıtalanna benziyor. 
ıu dolu ka:ıanlar ve onların al· üllcesinde9 kaçıp iefenlcr;n bir 111altiyeti itibarile duruşmanın Hele odasına girseniz; lavanta, 

kutuları, kremler, biryantinler 
bir tarafta .. Burası odadan daha 
ziyade ıtrıyat deposuna benzi· 
yor. 

Ben namuslu bir adamım, 
bir genç kızı kendi başına bı-
rakamam. Bir kaç defa annesi
ne söyledim .. 

- Gençtir, şimdi asriyizl 
Fi a 1 gibi saçma sapan laflarla 

cevap verdi. Buna asirilik yerine 
haltetmenin gül pembesi derler. 

Kadın derhal lafa karıştı: 
- Senin yaptıklarına da halt 

etmenin toz pembesi derler. 
Karı koca işi azıttılar, Haki· 

min bir ihtarile sustular. 
Hakim suçluya sordu: 
- Uzun lafın kısası.. Kannın 

kafasını yarmışsın? 

- O gece gene atıştık. O 
bana, ben ona.. Sonrasından 
haberim yok .. 

- Hah şöyle.. Haberin var, 
mı yok mu, bunu anyacağ' z. 

Gelecek duruşmada şalıidler 
dinlenecek ve kız da gelf'rek 
yüzleştirilecek, ondan sonra bu 
orıjinal davamn kararı verile;. 
cektir. 

Bera et 
B. Şer af ettin Balkanlı 

beraet etti 
Müheyyiç havadis yapmak su

çundan Asliyeceza mahkeme
sinde epey zamandanberi mu· 
hakemesi cereyan etmekte olan 
Bucada oturan B. Şerafettin 
Balkanlının muhakemesi sona 
ermiş, dün karar tefhim edil· 
miştir. B. Şerafettin Balkanfmın 
suçu sabit olmadrğından bera· 
etine karar verilmiştir. 

Bir iftiranın bu şekilde layık 
olduğu karara mazhariyetinden 
biz de çok sevindik. 

Kızını kirleten 
baba 

F oçada adliyeye 
verildi 

Foçada bir vak'a olmuştur. 
Foça maliye tahsildarı Ahmet 
oğlu Kemal Tatin, kendi kızı 
Huriyeyi kirletmiştir. Tahs'ldar 
Kemal hakkında yapılan tahki
kat neticesinde hazırlanan evrak 
adliyeye verilmiştir. Bir babanın 
kendi kızma tecavüz etmesi en· 
der görülmüş vak' alardandır. 
Adliyenin yapacağı tahkikatla 
bu çirkin vak'anın içyüzü tama· 
men meydana çıkacaktır. 

D bili haatalıldnr nıüteh !!l!lolı~ 
Dr. M. Şevki U~nı: diyor ki: 

Vaktitrden evel ihti. 
yarlığa kar ı savaş 

-4-
f nsan hayatı mahdut oldu· 

ğundan, yaşadığı müddetçe az 
çok sağlam kalnbilmesi bir ta• 
kım şartlara tabidir. Bunun için
dir ki her insan ihtiyarlık has• 
talıkları tehdidi altında bulu· 
nur ve bulunmaktadır. 

Yalnız şu var ki, vaktinden 
evel bu hastalıklara duçar ol
mamağa çahşmak lazımdır. Bu 
erken ge'ebilecek ihtiyarlık has
talıklarına karşı savaş yapacak 
kadar elimizde kuvvet ve kudret 
vardır. Çünkü erken ve vaktin
den evel ihtiyarlamanın sebeb
lerini fenni araştırma ve deneme
lerle bugün bilmekteyiz. Haki· 
katen eski yılların insanlan, 
bunların sebeblerini bilemiyor· 
lar ve bunun için de bu tehdid 
ve tehlikeden korunamıyorlardı. 

Her insanın, bugü'n bu bili· 
nen yolları öğrenerek hayatına 
düzenlik vermesi ve tinel ener• 
jilerini vaktinden evel sarf ile 
yorulmaması, yaşama noktasın• 

dan pek önemli bir meseledir. 
insanın kendi sağlığına bağlı 
olması, hayatı ile meşgul bolu· 
narak uğraşması, kendisi için 
mühim bir vazifedir. 

Yoksa hayatile alakadar ol
maz ve yaşayış tarzlarından ta· 
mamile habersiz kalırsa, vücudü· 
nün sağlamlığını istemesi bey• 
hadedir. Şurasına gözönüne nl• 
mak lazımdır ki; yaşama adet
lerine yenilmiş olmak, hastalık· 
lara yakalanmak, doktordan 
yardım istemek, sonunda iht:· 
yarlık hastalıklarının ağırlığı al• 
tında inlemek, ıztlrab çekerek 
ölüme mahkum olmak demek· 
tir ki her halde doğru değildir. 

-Arkası var-

1 Nöbetçi ecz. ..ı~ aneler 1 
Bu gece 

Kemeralfında Hılal, Güzelya
lıda Güzelyalı, Tilkilikte Faik, 
Eşref paşada Eşrefpaşa eczaha· 
neleri nöbetçidirler. 

Bayındırda 
bir vak'a .. ··-

Dayakla çocuğu dü. 
şiirtmüş •• 

tında hala panldıyao atet yı- kısmını alıkoymuştu: gizli y.ıpılmasına karar verildi. kolonya şi~eleri birtarafta, pudra 

gın~~ :;;~üyordu. Tarzam Balta değmemiş o.rmanlard·a-•• -3·6------·ı 
- Bağlayın! dedi, herifleri! ·,,,,_~--------..... ...., .--........................... ..-.-------, 

Bayındır kazasında (Hacı) fi). 
rahim mahaHesinde bir vak'a 

olmuştur. Mestan oğlu Mehmetle 

Emin karısı Hatice arasında 

kavga çıkmış, Mehmet sopa ve 

tekme ile Haticeyi dövmüştür. 

Hatice, genç bir kadındır ve 

gebedir. Yediği dayağın tesirile 

altı aylık çocuğunu düşmüştür . 

......... AN_...A ...... D .. 0-L .... U.-ırı i ~ 3 _; 
-~ .. 

Günlük siyasal gmete 
§ahib ve Baomuharrl.ri 

Hagdar Ra'Jdil ÔKTEM 
Umumt nepiyat •e ym itleri m4dt. 

ıü: Hamdi l'flzhiil ÇAlNÇAJt -IDAREHANEsl 
Jımir İkinci Boyler eetıa&ı 
C.Hallt Patisi hiauı içinde 

'fefgraf: 1ımit - A A.DOLU 
Telefon: 2776 .. Fosı.a OlUIU: -

Abone şeraiti 
\'ıllığı 1400, alb aylığı 800, Gf 

aylığı 600 fmruotur 

- Dınlal ııiidıadan ,,,.bat-
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BASILMIŞTIR buk toplsdı 1le illi dak*a iofa4. 

bir sürü .. ubı&ip fealiyete g~ti. 
2 - Tarzan a,akların1n bü

tün kuvvetile koşuyordu. Fakat 
her tarli&a Viking: vardı. Mevkii 
sade na~k detJJ, ç:ok ta tehli
keli idi. Nerede ise tamamen 
yol" wesilıniş olacaku. Z gfrid 
çok. heiyük heyecan ve korlcu 
içinde idt. 

Tarzan ve genç ktz, çok 
nwzik bir sırada, önlerine çıkan 
boş bir kulübeye daldılar. Fa
kat bir az sonra kapı açıldı ve 
içeriye bir Vıking girdi. Birinci 
adlmda Tarzan onu bir hançer 
d•beslle öldürdü. Bir az sonra 
b r daha geldi. O da ayni alcı· 
bete u~adı. Tarzan hemen Vi-

kinglerİ soydu. 
4 - Bunları kendileri giydi· 

fer, birer Vıkmg oldular. Bu su· 
retle birer Vıkıng gibi kulübe-
den dışarı çıktılar. Kendilerini 
hiç bir kimse tan yamadı. Ya
vaş yavaş ve mümkün mertebe 
tehhkesiz mıntakaya doğru iler· 
lemeğe başladılar. Fakat.. 

- Devam t1dec11k -

Bir kadına dayak atmak v 

çocuğunu düşürtmek suçlarında" 

yakalanan Mehmet, adliyeye ve· 

rilmiştir. 
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AN4.DOLU 

5por işleri Kültür Baka-nl·ğı emrine geçiyor 
' _ ........... 

Okullarda spora fazla 
ehemmiyet verilecek 

yazan: Aleksandr Duma Mühim profesyonel fakımlar iz. 

Şeytan~ herif! Her şey mübhem. Karınızın kaçırıl
dığını nereden haber. aldınız? 

mire gelerek maç yapacaklar •• 
Ankara, 15 (Hususi muhabi- hakkında Türk futbolculanna 

rimizden) - Türkspor Kurumu- fikir vermek malcsadile Rumen, 
nun Kültür Bakanlığına merbut Çek ve Avusturya futbol takım-

- Ohl Elbette; kıbar yapılı, 
esmer benizlı, keskin bak•şlı, si· 
Yah saylı, beyaz dişl ve şaka· 
ğ-ında bir yara nişanesi bulunan 
bir asilzade •.• 

Dartanyan bağırdı: 
- Şakağında yara nişanesi 

ıni, dediniz. Beyaz dişli, kesk ı n 
gözlüt esmer benizli, siyah saçlı 
\>e kibar tavırlı ha; bu be· 
nim Mön kasabasında tanıdığım 
•dam .. 

- Tanıdığınız edam mı de· 
diniz? 

- Evet, evet; fakat bu i~te 
1>nun alakası olamaz. Hayır, 
ben yanılıyorum; bu işi çok ko
laylaştırıyor; eğer tanıdığınız 
adam benim bildiğim adamsa, 
bir vuruşta iki intikam birden 
-lııuş olurum, işte bu kadar; fa
kat bu adam nerede bulunuyor? 

- Bunu bilemem. 
- Evinin nerede bulunduğu-

tıa dair de hiç malı1matınız yok 
trıu? 

- Hiç; bir gün karımı sara
~a götürüyordum ve karım sa· 
taya giredeği esnada o dışarıya 
~•karken karım onu bana gös
tcrnıiJti. 

- Şeytani Şeytan herif! her 
~y müphem; karınızın kaçml· 
dığını kimden haber aldınız? 

- M. dö la Porttan ... 

1, - Bu hususta size biç tafsi
~t vermedi mi? 

- Kendi de bir şey bilmiyor. 
- Başka bir taraftan da bir 

ley öğrenmediniz değil mi? 
- Evet, işittim ki ...• 
- Ne? 
- Büyük bir ihtiyatsızlık ya· 

~arım diye korkuyorum. 
- Hala tereddüt gösteriyor

'11nuz; fakat artık saklamak za-

~.~n1nın geçmiş bulunduğunu 
Uşiinmelisiniz. 

Misafir cesaretini yeminle kuv
~Ctlendirmek istiyerek bağırdı: 

- Vallahi saklamak istemi· 
~Otum. Bundan başka, Bonasyö 
l&ın. h-'"'-k . . ı aK ı ıçın ..... 

Dartanyan onun sözünü kesti: 
- İsminiz Bonasyöl mü? 
- Evett ismim odur. 

d - Bonasyö ismi hakkı için 
bCdiniz; sözünüzü kestiğim ıçın 
bCtıi affediniz amma, bu ısım 
ll.tıa yabancı gelmiyor. 

~· - Evet, mümkündür, efen-
1ttı. Ben sizin ev sahibinizim. 

- Tamam! tamam! 
~ D yerek Dartanyan 

lktı ve onu selamladı: 
- Ev sahıbimsınizl 

ayağa 

meyi bile unuttunuz. Bu hususta 
sizı bir saniye bile rahatsız et
med ğim için nezaketiml takdir 
etmişs nizdır zannederim. 

- S zden nezaketten başka 
ne beklenir, azizim Bonas}Ö. 
Bundan dolayı size çok minnet
tar bulunduğuma emin olunuz 
ve arzet t iğim veçhile size bir 
hizmette bulunabilirsem .... 

- Eminim, efendim, efendim; 
· Bonasyö ismi hakkı çin ben de 

size itimadım olduğunu söyle
mek üzere idim .. 

- O ha'de sözünüzü bitiriniz. 
Şehirli cebinden bir kağıt çı

kararak Dartanyana verdı. 
- Bir m ktup mu? 
- Bu sabah aldı~ım bir 

meldup .. 
Dartanyan mektubu c-çtı, ak

şam olmak Üzere bulunduğu 

için pencerenin yanına gitmiş ve 
şehirli de yanına gelmıı;.ti. 

Dartanyan okudu: 
- Karınızı aramayınızt ona 

lüzum kalmayınca yanınıza gön
derilccektır. Onu aramak için 
bir adım atarsanız mahvolur· 
sun uz .. 

Dartanyan dedi ki: 
- Ne ala, fakat 

bir tehdit. 
bu basit 

- Evet; fakat öu tehdit beni 
korkutuyor. Ben kılıç kullanma
sını hiç bilmem, efendim, bun
dan başka, kaJebentlikten de 
korkarım ... 

- Ben sizin gibi kaJebent• 
liğe ehemmiyet vermem. Bu iş 
kılıçla hallolunur ..•. 

- Ben de bunun için sıze 

lık ihtiyacmız o1ma k ihtimalini 
düşünere'<: size elli pistot da tak· 
dim etmek ist yorum. 

- Fevka1ade! Şu halde siz 
zeng n bir zatsıııız, azizim, Mös
yö Bonasyö? 

- Eh, rahat yaşar bir ada
mım; tuhafiyecılik çinde çalışıp 
çabalıyarak ik üç bin ekü ka· 
dar irat temin edeb idim, fakat 
en ziyade meşbu gemici Jan 
Moketın son seyahatinde koy
duğum sermayeden kazandım; 

bunun için, anlarsınız ya, efen· 
dim ... 

l>ir umum müdürlük veya müs· larını Türkiyeye getirtmek vo 
teşarlık tarafından idare edil- Türk futbo•cularile müsabakalar 
mesi için hazırlanan kanun la- yaptırmak için anlaşmalar yap-

yihası, Başvekalete verilmiştir. mışbr. 
Bu suretle memleket iç ve dı- Bu anlaşmaların ilk safhasma 

göre, bir Rumen profesyonel 
şındaki spor hareketleri arasında 

takımı ile Avrupanın tanınmış 
tam bir birlik ve ahenk tesis profesyonel fudbol takımı olan 
olunacak, mekteplerde spora Sparta ve Fürst Vienna fudbol 
daha fazla ehemmiyet verilmek- taklmları tam kadrolarile mem-
le beraber spor sahaları ve Jeketimize gelecekler, Ankara, 
vesaiti ihtiyaç nisbetinde çoğal· İstanbul ve İzmirde muhtelif 

tılacaktır. takımlarımızla karştlaşacaklardır. 
Ankara, 15 (Hususi muhabi- Bu üç takımdan yalnız Rumen 

rimizden) - Türkspor Kurumu, takımı, İzmire gelemiyeceğ'ini 
memleketimiz futbo unu yükselt- bildirmiştir. Sparta takımı yılba· 

Derken birdenbire sözünü mek ve futbol hareketlerini şındat Plirst Vienna da Nisan 
kesti ve: 

. - Aman!.. Diye bağırdı. 
Dartanyan sordu: 

Nen var? 
Şurada gördüğüm kim? 
Nerede? 
Sokakta, pencereniz;n kar· 

şışında, şu kapının s:peri altm
da. Mantoya sarınmış bir adam. 

Dartanyan ile şehirli adamı 

tanımış oldukıarı cihetle, ikisi 
birden bağ rdı: 

- Odur! 
Sonra Da tanyan bağıra ba· 

ğua, kı'ıc na sarılarak: 
- Ahi artık, bu sefer elim· 

den kurtulamazsın!... 
Kılıcını kınından çekerek apar

tımandan dışarıya fırladı. 
Merdiveni inerken kendisini 

görmeğe gelmiş bulunan Atos 
ile Portosa tesadüf etmişti. 

iki si iihşor bir nefeste ba
ğırdılar: 

- Gene hangi şeytana sal
dırıyorsun? 

- Mön kasabasındaki adam! 
Cevabını veren Dartanyan 

gözden kayboldu .. 
Dartanyan ·arkadaşlarına meç· 

bul adamla geçird ği sergüzeşti 
ve bu adamın mühim bir mek
tup verdiği güzel ecnebinin gü· 
zel hayalini bir kaç kere anlat· 
mıştı. 

Atos, Dartanyanın mektubu 
kavğt esnasında kaybettiği fik· 
rindeydi. Dartanyanın tarifine 
göre, asilzade olduğu anlaşılan, 
bir efendinin mektup çalmak 
gibi bir işle alakası olamazdı. 

- Sonu oar -

canlandırmak bir taraftan da ortalarında memleketimize gele-
yüksek profesyonel oyunları ceklerdir. 

B. Flanden 
••••• 

Bert·nden sonra Ro
maya da gidecek 
Parist 15 ( Radyo ) - Sabık 

Başvekillerden, B. Flanden Al

man ricalile konuştuktan sonra, 

bugün Berlinden dönmüştür. 

Deyli Meyi gazetesi, B. Flan· 

denint Alman ricalile mutabık 

kalmak üzere Fransız hükumeti· 

nin emrile Berline gittiğini ve 

yakında Romaya da gideceğini, 
bu seyahatleri, lngilterenin mu· 

vafakatile yapmakta olduğunu 
yazıyor. 

Paris, lS (Radyo) - Franaa 
eski Başvekili B. Flanden Ber-

linden Parise gelmiş ve Alman· 
ya seyahati intibalarım Başvekil 

B. Şotana izah edeceğini söyle· 
miştir. B. Flanden gazetecilere 
beyanatında demiştir ki: 

- Halihazırda Almanya ve 

Fransa hükumetleri arasında 

mühim noktai nazar ihtilafları 

vardır. Fakat sulhu muhafaza 

için Her iki hükOmet yapabile· 

cekleri fedakarlıkları tetkik et· 

mek mecburiyetindedir. 

Çember siyaseti 
- Başı 1 nci sahi/ede • 

kezi Avrupanın en tehlikeli meselesi 
telakki edilmekte olan koridor ve 
Dançig ivini doğruılau doğruya oıalar
Ja müzakere n halletti. 

Frantlllnın müttefiki olan Polon• 
yanın müttefikine haber vermeden 
yaptığı bu it Avrupadıki çember si. 
yaeetine ilk baltayı vormuı oldu. 
Şimdi artık en çok korktu~u Alman• 
ya ile bütün davasını halletmi' olan 
Polonya öyle kolay kolay Fransanın 
her emrine Iebbeyk demiyor, kendi 
milli meaafaati neyi iıtibam euiiiHe 
ancak o ~ekilde bareket ediyordu. 

Diğer taraftan PoJeoyamu ç.. 
koelovakya ile halledilem•mit bir de 
Çeçen ey11leti ve ekalliyetler meselesi 
vardı. Bundan dolayı bu iki hOkft. 
met armnda mnha11ama değilse bile 
ihill4f aelNııi>JeiJ •ııüi olwu)"M' .., 
Polonya .Franunıa Hth 11radanna 
rağmen Çekoalovakya ile ihtillfım 
hallederek küçük itilaf zümreaine 
yaklaşmak iatemiyordu. 

Bu da kiiçük iıiliifı zayıf düşü· 
ren ve onun dünya siyasetinin umu. 
mi mahiyetinde taauuv etmesine 
mani olan en miihim eebeh
lırdeq hiri6i olmuotur. 

Polonyaoın bu taannüdü Çflmbe· 
rin cenuba i11abet ·eden k11mını da 
zayıf düılirmelrte idi. 

1ıt• Fraaaa Hariciye Nazın Var• 
oovayı ziyaret ederken aı.rf bu iki 
meaeleyi halletmek yani hem Polon• 
yayı doğrudan doğraya Frama beta• 
bına kazanmak, hem de bo höJrom.ı· 
le Çekoslovakya araıundak.i ihtilafı 

hallederek ceoab çemberinin kuvvet• 
lenme11ine iınkio hazırlamak iatiyorda. 

Halbuki, bir aıı: evel ioaret etti• 
ğim gibi, maymun gözünü açm~tı. 
Polonya Franaızlann mavi gözleri için 
Admanlarla olan itilafı bozmağa ya• 
naımadigi gibi Çekoelovakya ile 
ekalliyetler ihtilifının halliae de 

'l' efrika No. 
36 lnkılab hatıralarından Yazan: 

M. DoOan 

Belediye otobüslerinin t~k ka
pılı, dar koridorlu olduldann
dan ve bu yüzden yolcuların 
girerken, çıkarken müşkülat çek· 
tiklerinden bahsedecek değiliz. ~ Yahu bu ne iştir. Ben de mu

~~lifinı ve bu kahrolası beyan
~llıe mi, hezeyanname mi, ne 
~ tırı ağr sını alay olsun, vakit 
~ t~sin diye okumuştum. Bunu 
1

~IJİtıiz biliyordunuz. O halde 
~il.tuz kaldığım bu hal ne.:Jir? 

}'e söylendi. 
~Çok geçmeden merkez heyet 
~ il~a~ geldiler. Paşaya işın için-
411sını rnüşabehetinden bir yan
~ ık olduğunu anlattılar. Tarziye 
:diler ve büyük bir geçmiş 
,1~rı dediler. Bu mesele üzerine 

1
tn beye: 

./·~e a ı 

idi. Sen gittin Mirliva Osman 
Paşayı bahusus efradı cemiyet
ten o an biı: zatı vurdun dediler 
Salim bey d : 

-Bana rütbesinden bahsolun· 
madı. Bunun için beyannameyi 
okuyanın da adı Osman idi. 
Cemiyete mensub ımış, değil 
imiş diye miinakaşa değil hatta 
düşünemez idim bile. Benim için 
ald ğım emri tatbik etmek la
zımdı, onu yaptım dedi. Bu söz 
üzerine mesele örtüldü. Ve Sa· 
lim bey de gözden bizzarur 
kaybolarak Birpilçe köyünün 

l n 

Süvari birinci mülaz mi Nezir 
(bu zat binbaşılıktan tekaüde 
sevkedilmiş ve İzmirde ölmüştür.) 
bey ile piyade mülatimi Meh
med Ali bey de (bu zat Büyük 
Millet Meclisi azasından iken 
ölmüştür) vardı. Bunlar heyetin 
tegayyübünden bir kaç gün sonra 
iltihak etmişlerdi .. Heyet Pirlepe 
kazasında köylerde iken Meşru· 
tiyeti ilin sıralarında mülizim 
Halim bey de (şimdi binbaşı 
mütekaididir) tedarik ettiğj si-
lahlarla beraber Pirlepeden ge· 
lerek heyete iltıhak etmiş ve 
b ·· 1e Ma as ırd 

mış ve kuvvetlenm:şti. 
- Sonu var-

Tashilı: Pazar günkü nüsha
mızda heyete iltihak eden zabi-

tandan yüzbaşı Muhittin diye 
yatılı ismin aslı Mecdettindir, 

sehven Muhiddin yazılmıştır. 
Ayni zamanda yüzbaşı Hayrettin 
beyin cevabında (taburun her 

bölü~ü debboyunda yüzden fazla 
silahları) vardır denilecek iken 
(her bölüğe debboyunda bozuk 
fazla silahtaTı vardır) denilmiştir. 
Sehiv hatası olarak yazılmış olan 

Bahsetsek bile faydası olmı· 
yacağını biliyoruz. Çünkü bu 
otobüslerin Avrupada mesafe
leri uzun kasabalar arasında iş· 
lemek için yapıldığını, şehir 
iç nde işliyen arabalann çift 
kapıll, geniş koridorlu olduğunu 
alakadarlara söylemişler, söyle· 
mişler amma bir türlü dinlete· 
memişler. Onlar dınlemedikten 
sonra biz mi dinleteceğiz?. 

Hem dinleseler de ne olacak. 
Arabaların bir kısmı gelmiş ve 
işlemeğe başlamıştır. Bir kısmı 

M. Delbosan s '!yohatı 
- Başı 1 nci sahifede • 

cümeo reisi cevab vermişler ve hep~i 
de şiddetle a :kı~lnamıştır. 

Prag, 15 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazın B. Delbos, ya· 
rın sabah saat 10 da yapılacak 
törenlerde hazır bulunacaktır. 

Bu törende, Başvekil Milan 
Hodza ile Hariciye Nazırı Bay 
Kamil Krofta söylevler verecek
lerdir. B. Delbos da mühim bir 
nutuk irad edecektir. 

Prag, 15 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı B. Delbos, yurın 
saat 13 te Çekoslovalcya cum· 
hurreisini ziyaret edecek, saat 
16 da Çekoslovakya Hariciye 
Nazırını Fransa sefarethanesin
de kabul edecek ve bir saat 
sonra da Başvekıl Milan Hodza 
ile konuşmalara başlıyacaktır. 

B. Krofta, gece saat 18 de 
B. Delbos şerefme bir ziyafet 
verecektir. 

Prag, 15 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı B. Delbos, Çe
koslovakya topraklarına girdiği 
dakikadan Praga ayak bastıtı 
ana kadar görülmemiş derecede 
samimi ve coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

Brati.slav istasyonunda Belediye 
re"si ve binlerce halk, B. Del· 
bosu karşılamıştır. Belediye re· 
isi bir söylev vererek Fransa 
Hariciye Nazırına (Hoş geldinizl) 
demiş, Çekoslovak kızları, milli 
elbiselerlle B. Delbosa çiçek 
buketleri vermiştır. 

B. Delbos, mukabil bir nutuk 
irad etmiş ve Fransanın sefam 
ve muhabbetlerini Çek milletine 
bilairmek için Çekoslovakyaya 
geldiğini söylemiştir. 

B. Delbosu hamil olan tren, 
saat 16,22 de Pragm Vilson is
tasyonuna varmıştır. 

istasyonda Çekoslovakya Ha. 
riciye Nazırı B. Kamil Krofta 
ile Prag belediye reisi Ye 

devlet ricalinin mühim bir 
kısmı Fransa Hariciye Nazı· 
nm karşılamışlardır. İstasyon 
Çek • Fransız bayraklarile baş• 
tanbaşa donanmıştı, jstasyonun 
büyük salonunda takdim mera· 
simi yapıldıktan sonra B. Delbos, 
selam resmini ifa eden Çele as
kerinin ve sokol teşkilatına men• 
sup binlerce gencin arasından 
geçerek Fransız sefirile bir• 
likte Fransa sef arethanesine git· 
miştir. 

B. Delbosu istikbat için i,. 
tasyona iki yüz bin kişi gelmişi:\... 

ameli bir çare bulanamadı. 
Bu itibarla Fransa Hariciye Na. 

zınlllD Varı ovada aldıp neticeyi aa• 
cak: sıfll' l'&kamı ilo ifade etmek 
milmkG.ndCir. Çember siyaseti P0oe 
lonya ittikametiuile hllll ayni gev• 
oekligi mllhafau etmektedir ve ede
cek.tir. 

ve se.nelerce bu arabalarda taşı· 
nacağız ve: 

- Mukadderatımız böyle imiş. 
Deyip boyun eğeceğiz. 

Gelelim söylemek istediğimize: 
Otobüsleri idare eden biletçi 

ve şoför arkadaşlar pek aceleci 
insanlar. 

Bir yolcu otobüse -tabii öı 
taraftan· biner binmez daha ye. 
bulub oturmadan arabayı hare 
ICet ettiriyorlar. O.anca hıu ilt 
harekete koyulan otobüsün sar
sıntısı yolcuyu ya bir tarafa çar
pıyor, yahut ta diğer yolcunun 
üzerine yıkıyor. 

Bu halin önüne geçmek için 
otobüslere kahn harflerle bir 

(Dur ya mübarek) 
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Dilimize çeviren: Yazan: 
Şükrü Kaga Hanri Bero 
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ANADOLU 
Japonya Amerikaya tarziye ve tazminat vermekle beraber, 

Uzak Şarkta yegane mesul ben olmalıyım, diyor. 

Pekinde kendi emrinde bir 
devlet kuruyor 

Fransa - Suriye 
müzakereleri 
Fransa, anlaşmayı ne 
V:Jkit tasdik edecek? 

İstanbul 15 (Hususi) - Sala· 
hiyettar Fransız mehafiline göre, 
Suriye Başvekilinin Paristeki te· 
maslan devamdadır. Bu nokta· 

Bu bira; ammada güzel bira! 
Sıhhatinize!... 

Evet efendim; ben her vakit 
böyJe şişmandım. Bak bir defa 
şu fotoğrafa, kadife yastığa otur· 
tulmuş parmağını emen, altı 
aylık; şu anadan doğma çırılç p· 
lak bebek yok mu; işte o; bizzat 
benim fotoğrafımdır; söyley.n 
h'ç bundan daha tombul bir 
bebek ~ördünüz mü? 

zannetmeyin!... Zaten pantalo· 
nundao taşan adamlar nadiren 
karışık işlere girişirler!... : 

Size bir kelime ile an (atayım: 
-Efendim ben, aşıkım. Aşık! 

Amerika bir cihetten tatmin edilmedi. lngiltere dan °1ma_k Üze~e, iki de~1e! 
, t arasındakı 1 llkkanun 936 tanhlı 

Beni ber hafta fırıncının tera· 
z:sin.le tartarlarken mahallenin 
bütün karıları da toplanır seyr
ederlermiş; anacığımın da kol· 
tuklan kabarırmı ş. 

Beni hayatın eşiğinde bekliyen 
ebenin o zaman söylediği lafları 
her zaman tekrar ederler du
rur!ar: 

Hanım, demiş, oğlan{ 
Hem de yumak gibi bir çocuk .. 

Anladınız mı ben doğduğum 
günde böyle yusyuvarlakmışım. 

O gündenberi hep beni tütün 
kavanozuna, kanapelerin ortasına 
konulan balzakvari yuvarlak yas
tık ara hep tombul, dolgun ve 
şişkin şeylere benzetirler. Otuz 
yedi senedenberi benzettikleri de 
daima ayni şeylerdirJ.. 

Kıyaa ve teşbihde insanların 
ne kadar fakir olduklarını an· 
lamak için insan mutlaka efen· 
dim yüz kiloluk olmah. 

Hem bilmem ki hoşa git· 
miyecek bir hakikati ikide bir 
tekrar edip durmakta ne mana 
var? 

Şişmanım vesselamı Anladık 
bu, muhakkak böyle; hepiniz 
ka 'i derecede söylediniz, zaten 
benim de bunu inkar ettiğim 

yok ki ... 
Malüm ıl Şişmanlara kimse 

ehemmiyet vermez. Burnunun üs· 
tünde sivilcesi olan bir vatan· 
daşla alay etmeğe cesaret 
edem;yen bir kimse bir şişmanla 
eğlenmek kadar zevkli bir şey 
bulamıyor, anlaşılmaz şey vesse· 
lam. 

- (Koca yanaklı), (göbekli), 
(kalın enseli). 

işte bize karşı kullanılan en 
kibar tabirler. Hem bunlar öyle 
kelimelerdir ki bunlara kızmak 
fazla olarak bir de nezaketsizlik 
sayılır hal 

Hiç bir kimse, sözüme iyi 
dikkat edin; hiç bir kimse bizim 
bu sözlerin bize nasıl tesir et
tiğine ehemmiyet bile vermez. 

Artık nasılsa bir defa, hiç bir 
şeye sinirlenmememiz için Cenabı
hakkın bu kadar yağı mebzul 
bir surette lütfen vücudümüze 
doldurduğu fikri kabul edilmişi 

işin iyisi bizim şişkolar ken· 
dilerine .söylenilen olor olmaz 
şeylere de aldırmazlar; hatta 
fazla olarak ekserisi bundan 
zevk duyuyormuş gibi davranır. 

H=ç bir şişman, zayıflardan 
hissettiği kini, nefreti onların 
yanında açıktan açığa söylemez. 
Biz onların yanında bu gibi şey· 
lerden hep zevk ve neşe ile 
bahsederiz. 

-Bu kaideyi acaba bu adam 
değ'ştirir mi? 

Diye bana bakmayın hal 
Beni bu şehre sevkeden sc· 

bebe gelince o büsbütün başka 
bir iştir. 

ince bir iş; fakat siz bana 
itimad telkin ed ıyorsunuz, sizi 
bu akşam ilk defa olarak görü· 
yorum amma bana öyle geli· 
yor ki biz biribir mizle çok iyi 
anlaşacağız. S:u<ın tolambaçlı bir 
takım itiraf atta bulunacağımı 

Ne o; gülüyorsunuz.... Vallahi 
zaten ben de bunu bekliyordum. 
işte herkesi güldüren bir şey. 
Evet efendim aşıkım .. Aşık! Öyle 
ya! Fillere aşık olmak yakışma· 
dığı gibi Vened k kanallara da 
balinalar gezinsin diye yapılma· 
mıştır. 

Pek ala; efen diler gülünüz; ca· 
nınızın isted ği kadar herkesle 
beraber siz de gülünüz, dünyanın 
bütün kahkahaları; masum, so· 
kulgan, muhteriz, mahcup, lütuf
kar, şefkatli iyi kalbli, alçak 
gönüllü, yumuşak, yavru aşkın 
kulunuz çaptaki şişkolarm da 
kalbine sokulmasına mani ol-
maz. 

Beni böyle görüyorsunuz yal.. 
işte ben belki de kara sevdalı· . ., 
ların sonuncusuyum. 

- Çöplükte bir çiçekl 

Oiyecf\ksiniz. Neden olmasın 

sorarım size, bundan kime ne? 
Bir gün; burasını iyi dinleyin! 

Bir gün ik' z bir kardeşmişiz 

gibi tıpkı bana benziyen bir 
adama rasgeldim. Tıpkı benimki 

gibi davula beoziyen bir vücud, 
iyi ş'şirilmiş otomobil lastiği 
g bi çifte gerdanın üzerine otur· 
tulmuş allı morlu bir surat. Bu 
zatı Felemenkte •Bovaledok,. da 
bir şefkat pazarında tenteden 
yapılmış bir barakada görmüş
tüm. Boynuna bir peşkir tak· 
mıştı. Herkes bir kuruş veriyor 
suratına pişmiş elma atıyordu. 
Halk da buna bayılıyordu. Ora· 
daki bütün kızların en sevgili 
eğlenceleri bu idi. Yumuşak el· 
maların benimkine pek benziyen 
o surata yapıştığı vakit çıkar
dığı sulu , balçık sa dası · hala 
kulaklarımdadır. 

işte efendiler ben, onunkine 
benziyen bu suratla romantik 
aşklar, firari buseler, serenadlar, 
gondollar, ipek merdivenler ta· 
hayyü{ etmekteyim. Bu halimle 
şeye benziyen bir kadın seviyo· 
rum. Neye? Kadın neye benzer? 
Kadın demek kafidirl ltirafat, 
evet. Fakat ifşaat asla. 

- Bardaklar boş duruyor, 
gelsin biralar! 

"' * • 
Oh canım bira! Birayı sever 

misiniz? Zevkim sıra, bana hiç 
yaramıyor. Sevdiğim her şey 

gibi bira da dokunuyor ve şiş· 
kinlik veriyor. Zaten şişman 
adamları her şey şişirir, perhiz, 
spor, duş, uykusuzluk harp, 
evet; evet muharebe bile beni 
şişirmiştir. 

Fakat yalnız bir defa beni 
nakli bile tüylerinizi ürpertecek 
işkence-fere sokan bir hekimin 
verdiği sağlık zayıflatmıştı. Buna 

0 kadar sevinmiştim ki sevin
cimden derhal eve!kinden daha 
fazla şişmeğe başladım. 

Buna ne kadar · kızdığımı an· 

latayım: 
Bir sabah erkenden doktor 

vizite paralarını almağa gelmişti 
derhal gözlerimden hayatının 
tehlikede olduğunu anladı ve 
kaçta. Arkasından eğildim bak· 
tım merdivenlerden kaydırak gibi 
kayıyordu. Fakat onun öyle kaç· 
mast bende gördüğünüz bu 
ya~ın kalmasına mani olamadı. 
Ha.tta başka yağ tabakaları da 
geldi üstüne kondu. 

- Sonu oar -

gemİ)erİnİ çekmek deg"' j) iki tane llaha gönderiyor :muahe~e, Fransada, büd~e m~· 
t zakeresınden sonra tasdık edı· 

Tokyo, 14 (Radyo) - Asalii ı ve kayıkları takib etmek emr.ini lecek, ekalliyetler hakkında bir 
gazetesine göre, Nankinin suku- almışlar~.'· Beyan.namede. netıce mektup neşrolunacaktır. Fransa, 
tundan sonra Uzak Şarkta mes· olara~ .şoyle denıl?1ektedır: ekalliyetlere ait meselelerde ser-
uliyeti yalnız başına üstüne ala- lngılız ve Amenkan harb ge· bestisini muhafaza edecektir. 
eaktır. Bu suretle imparator da, milerine karşı ~apılan .. bu taar· Yeni idare, kapitülasyonların 
Japon menafiini, diğer ecnebi· r~.z~arın. tama~ıle arızı ve tesa· ilgasından sonra Mısırda teşkil 
lerin menafıine karşı korumak d.~h bır şekılde yapıldıklarına edilen idarenin ayni olacaktır. 
mücadelesinde kuvvet bulmuş şuphe yoktur. . . . . Paris, 15 (Radyo) - Fransa 
olacakhr. Gazeteler harıcıye nezaret& ıle haric'ye müsteşarı ile Suriye 

Umumi karargah ve hükumet, Deniz madamlarının tebliğlerini Başvekili B. Cemil Mürdüm ara· 
siyasi ve askeri bir sulh için, neşretmekte fakat bunl~ra hiç sında görüşmelerden sonra mat• 
Mikadonun riyasetinde bir kon· bir şey ilave etmemekledır. Ruz· buata aşağıdaki teblığ veril. 
ferans aktedeceklerdir. Çin hü- veltin imparatora şahsi mt.ktubu miştir: 
kumetine düşünmesi için müsa- da neşredilmemektedir. Mikado- "Suriye Başvekili B. Cemil 
ade verilecek, ısrar ederse 11 Çin nun şahsiyeti mukaddes adde- Mürdüm ile Fran~a harici~e müs-

h-k" t. k f ı nacakbr. dildig" i ve imparator siyasetin teşarı arasındakı noktaı nazar 
u ume ı yo .. arzo u ' l · F S · .. ı_ 

O . . d Nankin hü- fevkinde bulunduğu için bu mek· teatı erı, ransa· urıye muştereK 
omeı aıansı a, h.'k" b J 1 h . . · . mesaisini iktısadi, siyasi, t icari 

kumetinin yerine geçecek u u- M. Ruzvelt tu apon arın assasıyeb ıçın h l d dk'k . k" 
'dd b. d b k' l t · t' sa a ar a te ı ım anını ver· met merkezinin Pek:n olacağı, d 1 cı en ır ar e teş ı e mış ır. . t. . . pek az olmasından o ayı t;.y· B 1 b b . N . mış ır. 

muhtar şarkı Hopei hükumetının l unun a era er ımparator eı· N 1 F S . .. . yarelerin gemilerin a ametlerini .. . azır ar, ransa- u. ıye muna· 
buraya bağlanacağını, Şansı Ho· seçememelerinden ileri gelmiş ıının 1894 de Carev.ce karşı ya- sebatının mütekabil itimada da-
nan ve diğer bazı eyaletlerin de olduğu aşikardır. Japonya, Ame· pıl~~ tecavüz dolayı~ile tee~süf· yanan bir dostlukla inkişaf et· 
iştiraki muhtemel olduğunu, ye· rikan harb gemisi ile Amerikan lerını beyan etmek uzere bızzat tirilmesi etrafında mutabakatle· 
ni idarenin Şimali Çine, belki de vapurlarının uğramış oldukları tedbirler almış olduğu hatırla· rini memnuniyetle müşahede ey· 
Yontse havali sin;! hükmedece- hasardan ve telefat vukua gel- tı!ma.ktadır. • lemişler.,, 
ğini b.ldirmektedir. Pekinde oku· miş olmasından derin teessürler lngıltere de protesto edıgor Y: d---

1
---

nan bir beyannamenin yeni ida- duymaktadır. Ve Amerika bü. Londra, 15 (Radyo) - lngi- ur daş. 
renin fırkacılık ve komünizme k" . . .. . 1 . • liz kabinesi, bugün sabah saat Doğan çocuğuna nü/as tez· 

umetıne samımı tazıyet erım 
karşı olduğu, şarki Asya akide- arzetmeği arzu eder. Japonya 10 da Başbakan Neva Çember· keresi çıkartır gibi, bankada 
lerinin ve endüstrisinin inkişa- icabeden tazminatı verecek ve laynın riyasetinde toblanmışbr. bir tasarruf hesabı açtır. Ço· 
fına çalışarak komşularile dost· hadisenin mesulleri hakkında Hariciye Nazırı Bay Eden, cuğuna bügük iyilik etmiş 
luk münasebetleri kuracağı bil· lazımgelen tedbirleri alacaktır. Yangtze nehrinde taarruza uğ- olursun. 
dirilmektedir. Japonya hükümeti daha şimdi· ramış olan İngiliz gemileri için l•-T•o•ky•o•,•~5 (Radyo) _ Ga~ 

Tokyo, 14 (Radyo) - Baş· den mahalli memuruna bu bapda Japonyaya verilecek protesto teler, Amerika Cumhurreisi B. 
vekil Konoya beyanatında, Ja· muktezi emirler vermiştir. Ja· notosmı okumuş ve kabineye Ruzveltin, Japonya imparatoru· 
ponyanın, şimdiki Çin hükume- ponya hu .. ku~meti bu ha""dı'se izahat vermiştir. . d h' b b nu p·otesto etmesın en ıç a • 
tinin gölgesinin yerinde yeni bir yüzünden Amerika ile Japonya Notanın muhteviyatı, henüz setmemektedirler. Çünkü Mika· 
devlet kuracağını söylemiş: arasındaki dostane münasebet- ilan edilmemiştir. donun şahsiyeti siyasetin fevkin· 

- Askeri hareı<atta bazı }erin müteessir olmıyacağını Londra, 15 (Radyo) - Hari· de tutulmaktad ' · Yalnız Harici· 
devletlerin zarar görmesine mü- ümit etmektedir. ciye Nazırı B. Eden, Avam ka· ye ve Harbiye . ızırlarının ta..-
teessifiz. Bu dev]etler Japonya· Tökyo, 15 (A.A.) - lmpara- marasının bugünkü toplantısında ziye verdikler ·1 bahsetmir 
mn Uzak Şarkta istikrar tesis (Y ) h"d' 1 · h kk d · torluk umumi karargahının de· anze a ıse erı a ın a ıza· lerdir. 
edecek yegane devlet olduğunu h t · J d" niz şubesi tarafmdan neşred ilen a vermış ve aponya nez ın· Roma, 15 (R~dyo) - Stefanl 
tasdik etmeleri lazımdır. Onla· d d b 1 } ve Yangtze hadiseleri hakkında e protesto a u unu acağını, Ajansının yazd -Yı ı ::ı göre, Japon 
rın menfaatleri. Çın·Japon teş· b h b. t · d'l · resmi izahat veren bir beyan· u ususta ır no a tanzım e ı • tayyarelerinin ' ı ı bardımanında 
riki mesaisine bağlıdır. Nankinin d'ğ· · .. l · · namede Japonların Çon vapur· ı mı soy emıştır. Paney Amenl..: u topçekerinde 
sukutu, Ç•n meselesinin heyeti p A 

lan gördüklerini zannederek ta· res sosyasyon gazetesine bulunan ve yaralanarak ölen 
umumiyesinin halline doğru bir arruz etmiş olduklarını bildir· göre, (Yanze) hadiselerinden do· İtalyan muharriri Sandronun ölü· 
adımdır. Ağlebi ihtimal, muha· mektedir. Tayyareler bozulan layı İngilterece Japonyadan taz· mü hakkında Tokyoda İtalyan 
sama daha uzun sürecektir. 

Londra, 15 (A. A) -iyi haber Çin kuvvetlerinin bakiy~sile minat istenecek ve bundan sonra sefiri Aoriti Japonya Haric;ye 
Yangtze nehrinin mansabına lngilterenin Çindeki menafii için Nazırı B. Hirota ile görüş· 

alan mahfeller lngiliz kabine· almakta doğru yol olan vapur Japonyadan teminat aranacaktır. müştür. 

sinin bu günkü içtimaında Çin ---------------------------•••••••••• sularına iki zırhlı gönöerilmesi 
iht malinin müzakere edileceğini 
bildirmektedir. Her halde lngil· 
terenin Japonların talep ettiği 
veçhile Çın sularındaki gemile· 
rini geri çekmiyeceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Alman· 
yanın Çindeki sefaret memurla· 
rının içinde bulunduğu Vhang· 
poo ismindeki · İngiliz harb ge· 
misinin Japon deniz tayyarleri 
tarafından bombardıman edil· 
mesi neticesinde Almanyanın 
Tokyo nezdindeki protestosu 
Londranın diplomatik mahfille· 
rinde pek müsait bir teıir hasıl 
etmiştir. 

Vaşingtan, 15 ( Radyo ) -
B. Hirotanın Amerikanın Tokyo 
elçisine tevdi ettiği tarziye no· 
tası müsaid karşılanmıştır. Bil
hassa tarziye ve ta7.minat teklifi 
şayan kabul görülmüştür. Fakat 
notanın Çindeki Amerikalıların 
korunması için alınacağı bildiri· 
len tedbirler kısmı gayri kafi 
malOmatı muhtevi görülmüştür. 

Vaşington, 15 (A.A.) - Ha· 
riciye Nezareti B. Hirotanın 
Amerika sefiri B. Greve tevdi 
etmiş olduğu notayı ne~retmek
tedir: Bu notada ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

Hadisenin rüyet kabiliyetinin 

Az bulunur bazı est antaneler 

Fotoğrıfçılılcta çok kıymet taşıyan pozlar. bilhassa fevkalade ahvalin o an içinde objektifterı 
plaka aksettirilmiş olanlarıdır. Mesela, Kral Aleksandrın öldürülmesinde ve eski Mısır Kralına ya· 
pılan suikastta çekilmiş fotoğraflar gibi •••• 

Maamafih, yukarıdakilerin de kıymeti az de~ildir. Bilhassa bunlardan birinde, bir arabanın kor 
kunç bir uçuruma yuvarlandı§'ını görüyorsunuz. O dakikada, bir tesadüfle, orada bulunup bu fotoğ· 
rafı çekmis olmak, eşi az bulunur bir hadisedir. Diğer foto~raflar dıı, voldA ve at yarışlarında iki 
ıüvarinin düıü•lerini eii•t__,i.'-"'·· 



Dilber kadın korsan 

a ıta----................. 
__.Ro,-nanı 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu 
~~~~---~~~~-

Te/rika Numarası; 37 
kaybetmiş bulunuyorum. 

- Siz dinliyorum bayan. 
- Şüphelerim şunlardır: Jim 

Blakı seviyorum; onun da bana 
meyli olduğuna çok eminim. 
Fakat Jim, çok dürüst bir adam• 
dı. Bunun için münasebetlerimiz, 
hiç bir zaman patron ve sekre
ter kadrosundan dışarı çıkma· 
mıştır. Malllm olduğu üzere Jim 
Blak ~v1i bir adamdı; ayni za-
manda da çok bedbaht bir ko
ca idi. Karısmm kendisini sev· 
mediğini anlamıştı. Karısının 
·benim de bildiğim veçhile· Ji· 
min parasını sevdiğini biliyor-

du. Zevcesi, kalpsiz, merhamet
siz, tabiatsiz, aktrislikten yetiş
miş bir kadındı. Bu kadının 
amal'!ı da vardı; bu adam da 
bay Jim Blakın parası ile aç 
kalmaktan kurtulan tufeyli ve 
ahlaks·z, saygısız bir adamdır. 

Jim Blak bunu da biliyordu. 
Çok iyi kalpli bir adam olduğu 
için buna da göz yumuyordu. 

Şarlot ilk görüşte hüsnü ni· 
yet sahibi . olduğunu hissettiren 
bir halde idi. Polis amiri bay 
Mokans, Şarlotu teveccüh ve 
muhabbetle dinliyordu. Ve so· 
nunda: 

Misli az bulunur bir hadise: 

General Roder 
Dün manevralarda 

bulundu 
Roma, 15 ( Radyo) - Maca· 

ristan Harbiye Nazırı general 
Roder, bugün Santamaritelade 
yapılan askeri manevraları takip 
eylemiştir . 

Hariciye Nazırı Kont Ciano 
geneul Roder ,şerefıneJ bir ziya· 
fet vermiştir. 

baş ı<. a bir şey degild ir. Bundan 
bir kaç gün sonra, Jim Blak 
kayboldu. Ayni zamanlarda li
ka da kayboldu. Hatta, Jim 
Blakın ölümü gecesi de şehirde 

şehirde değildi. Ancak felakatin 
e rtesi günü döndü. Bay Blak, 
otomobil idaresinde bilhassa 
dikkat ve teennis ile maruftu. 
Bunun için ben, otomobilin bir 
kaza neticesinde uçuruma yuvar
landığına kat'iyen emin değilim. 
Sonra b enimle beraber Bay 
Driskol da patronun muazzam 
servetinin ortadan kalktığını gÖ· 
rünce hayret ve dehşet içinde 
kalmıştır. 

Tahkikat başlıyor 

Şarlot Hopun azimetinden 
bir kaç dakika sonra Markam 
meşhur po:is müfettişi Ernst He· 
ti yanına çağırdı. Şar . otun an· 
lattıklarını birer, birer izah elti 
ve zabıta mesleki noktasından 
bazı cihetler üzerinde fazlaca 
durdu: 

~ il 
ı rı Kanunoeveı 

Halkevi köşesi 
= 

1 - 16-12-937 Perşembe gü
nü saat 17,30 da İzmir Erkek 
Lises Tarıh Öğretmeni Ziya 
Şölen tarafından Eti yazıları 
hakkında bir konferans, 

2 - 16· 12-937 Perşembe gü
nü saa 17 de İzm i re. gelenFran· 
s z Trupu taraf1t1dan temsili bir 
müsamere. 

3 - 17-12-937 Cııma gün~ 
saat yirmide İş bankası direk· 
törü B :ıy Hakl ta rafından Ulu• 
sal Ekono rıı i ve artu ma hakkın
da b ır konferans verilecek. 

4 - 18-12·937 Cumartesi gü
nü saat yirmide ev.miz temsil 
kolu tarafından Ana piyesi tem· 
sil edilecektir. 

Biletler ş"mdiden Halkev;ndcn 
verilmektedir. 

Evimiz Herkese açıktır. 

- Bay müfetti~ .. Bu işte ba· 
na garip gö ünen bir kaç cihet 
vardır. Dedi. Bunların ehemmi· 
yetsiz kalması da mümkündür, 
fakat size izah ettiğim şekilde 
tedbir itt t a7.ı mecburiyeti mu· 

hakkak ola ı cesedin mezardan 
hemen çı kd.rılmasın ı isterim. Ce· 
sedin ilk muayenesinde mülha· 
kat dok orlarınd an tek bir dok
tor bu lunmuş tu r . Bu nokta üze· 
rinde sizden faaliyet beklerim. 
Cesedi de Morga gönderdiniz. 
Bundan başka Pentord Posta da . 
en kabil ıyetl ı memurlannızdan 
b risini gönderin z. Bu adam na· 
zarı dı k kat celbetmes n ve Ba
yan J ım Blakın hadise sıraların· 
da o taraflarda görünüp görün
mediğini tahk ı k etsin! 

* "' * Ertesi gtin, ufak tefek bir 
adam olan adliye doktoru Dor· 
müs Bay Makamı dairesinde zi
yaret elti. Ve: 

- Son11 ""1r -



Bu günk!J program 
1stanbul radgosu: 

Ok e neşr yatı: 12,30 Türk 
nusikisl, 12,50 havadısler, 13,05 
f •irk mu,ik:s:, Haf.f musık. 
Akşam; 18,30 Dans musikisi, 

19.30 Konferans, 20 Türk mu· 
; k s·, 20,30 Ar~pç:a rr riyat, 
20,45 Türk mus kis, 21,15 Stıid· 
yo orkesrrası, 22, 15 Ajans ha· 
berleri, 22,40 · 23 Solular. 

MJhtelif ıstasyonlann mün· 
lahab parça :ı ı: 

.Sen/on r er: 
20, J O Laypzig Senfo,ik bit 

:k orno isyon, 21 L~ypı g: Dtest 
f ıhııı o isi, 21,15 bukreş: Sen· 
fonik or est a konseri. 
Hafif ko serlen 

6,45 Paris Kolonyal: Plak 
mu!ikıs, 7,10 Berlın ı: sa d1 gası: 
Karışık hal< musikisi ( 8, 15 de· 
vamı), 9,:o Par.s Ko.onya.: Plak 
ır.usikisi, 11, 15 Ber:in k sa dal· 
gası: Kısa mus.R.i parçaları, 12 
Berfin kısa da'gası: Karışık mu· 
sıki, 13 Hafif musiki, 15 Paris 
Kolonyal: Plak konseri, 13, 10 
Hükreş: Julea oıkestrası, (14,30 
devamı), 14, 15 Paris Kolonyal: 
Konser nakli, 15 Keza, 17 Ber· 
lin kısa dalgası: Dinley.cilerin ıs• 
marladıkları parçalar, 17,45 Ber· 
l ın kısa dalgası: Karışık musiki, 
18,50 Berlin kısa dalgası: Karı· 

şık musiki, 19,30 Uypzig; Cho· 
p in, Schumann, Liszt, Brukner, 
19,45 Berlin kısa dalgası: Askeri 
bando, 20, 15 Prag: Orkestra ile 
Slav halk şarkıları, 20,35 Bülcreş: 
Romanalar, 20,40 Prag, Ostrova: 
Hafif mu iki, 21,55 Prag: Beet· 
hoven, Dvorak, 22, 15 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musiki, 23,25 
Peşte: Çigan orkestrası, 
Resitaller: 

10,30 Berlin kısa dalgası: Flüt 
braçe ve giter iletlerile sololar, 
11 Berlin kısa dalıası: Piyano 
ile Chopin vıls ve polonezleri 
15,45 Berlin kısa dalgası: Küçük 
şarkı konseri, 18,30 Peşte: Vi
gın orkcatrası refıkatile Macar 
fBrkılan, 18,30 Benin kısa dal· 
gası: Fliın şarlalırı, 19 Varşova: 
Şarkı ve flüt solo, 20 Bükreş: 
Mandolin konseri, 20 Peşte: 
Vıyolonsel piyano ( Hervelois, 
Beethoven ) 22, 15 Pe~te: Bect· 
boven varya.syanları (Erno Doh 
nanyi çalıyor). 
Oda musikisi: 

18,15 Bükreş: ( 19 devamı 
plaklı), 23, 15 Varşova, 23,30 
Liypıig. 

1 Halk Diyor ki: 
ikinci Mahmudiye 

halkının dileği 

• 

ikinci Mahmudiye mahallesi 
sakinlerindeniz .• Eğer oturduğu· 
muz meskenler keıldi mülkümüz 
olmasa, aizi temin ederiz ki, bu· 
rada oturmaz, daha sakin bula· 
cağımız bir muhite evimizi nak· 
!ederiz. Sebebini mi soruyorsu· 
nuz, anlatalım: 

Dahı ortalık ışıldamam1şken, 
elinde borusu, önünde merkebile 
dolaşan gaz sucular, kalın sesli 
revrekçiler, sütçü ve başka sa· 
tıcılar, herkesi tatlı uykusundan 
uyandırmaktan sanki zevk duyu· 
yorlar .. 

Bu vaziyet, hem belediye emir 
ve tenbihlerine, hem de Türk 
ceza kanunandı mevcut ve am
menin rahatını bozanlar hak· 
kındıki maddeye muhaliftir ve 
bunları menetmek belediyenin 
vazifesidir. Fakat ne yapalım ki, 
bu satıcılar geçerken, belediye 
memurları bile henüz tatlı uyku· 
larından uyanmış değillerdir. 
Mıntalca amirinden çok rica 

ederiz, bir iki giin yapılacak 
kontrolda bu ç· ritin Vlziyeti gö· 
!_ecek ve bize hak verecektir. 

Oeğirmendağıadın 
• M. il.cqiııın lıbsl 

A~ADOLU 1 • Kinnnneve1 

IS 
Muhalif ~vergi er- 'Lüzum u 0 .ft. ... •ar 

ele mürurn za· TRENLER· 

man meselesi fzmirden her ~ün kalkan ıren-
leri11 hareket saatleri .. 

etler 
Aydın hattı; Alsancak: 

~-==--~~--............... ~.----~~~~~ - Başı 1 inci sahi/ ede -
line teşebbüs etmekte idiler. Bu 
meseleye dair dün Maliye Ve· 
kaletinden vi ayete halkın lehine 
mühim bir tamim gelmiştır. Bu 
tamimde haczen veya hapsen 
vergi tahs:line teşebbüs etmekle 
müruru zamanın önüne geçile· 
miyeceğı bıld:rilmektedir. Veka· 
!etin emri şudur: 

İzmir-Karakuyu·Ankara: Pazar
tesi, çareamba, cama, pazar günleri 
saa 21~% de. uğ ay fi lerinde bir kuruş tereffü var. incir 

Üze ·ne de muamelel r o du. Pa uk yü seldi 
Bu hafta borsada hemen he· 

men büt~n m hsu.ler.mizüzerine 
lıJraretli muameleler olmuş, fi· 
atlerde de ı:mumiyetle yüksel
me kaycedi.miştir. Zeytınyağı 

uzerine b ı hafta da satış olma· 
m ştır. incir satışları geç~n f af
tı\ya nisbetle fazladır. Üzü nde 
de f rklar vardır. Pamuk, pa· 
muk ç kirdrğı satışları iyı geç· 
miştir. Buğdayda da yüKs lıne 

kayded.lm.ştır. 

Üzüm: 
Geçe ı haftanın ilk gü~ü satış· 

lar çok az olmuş, piyasada dur· 
gunluk görülmüş, f atlerde de 
her numara üzerinde 25 s ntim 
düşüklük kayd~dilmişt r. Müte· 
akıp günlerde ise piyasa hara
retlenmiş; bütün numaralar üze
rindeki dü~üklük ~a'>atıldığı gibi 
11 ve 12 numa. ı.da 25 san· 
timlik bir tereffü bile görülmiiş· 
tür. 

Bu haftanın üzüm satışı 6242 
çuvaldır ki, geçen haftaki saüşlar· 
dan 3303 çuval fazladır. Müba
yaat, daha ziyade ihracatçılar 

taralınd n yapılmış, Kur um ile 
inhisarlar idaresi de mal almış
lardır. 14/12/937 akŞlm.na ka· 
dar Borsada 168,291,5 çuval 
üzüm satılmıştır. 

Cinsler üzerine fiatler şöyledir: 
No. 7 12 75 

• 8 13 50 

• 9 14 00 

• 10 15 50 

• l1 18 25 

• 12 2!J 25 
incir: 
Bir kaç haftadır durgunluğunu 

muhafaza eden piyasada hafif 
b r hareket görülmüştür. Geçen 
haftaki 84 çuvallık satışa mu
kabil bu hafta 961 çuval mÜ· 
bayaa edilmiştir. Fıatlerde de 
fark vardır. Hurda 3,25 • 4,625, 
iyi mal da 10-12 kuruştan mua· 
mele görmüştlir. 

Geçen hafta da yazd.ğımız 

gibi piyasadaki hareket Noelin 
yaklaşmasından ileri ge.mıştir. 
Piyasa açıldığı tarihten 14· 12-937 
akşamına kadar vaki incir satışı 
116,113 çuvalı bulmuştur. 

Pamuk: 
Pıyasa hararetli, istekli ve 

müstckardır. Geçen balta 33,75 
kuruş olan azami fiıt bu hafta 
35 kuruşa kadar ç kmıştır. H f· 
tanın satışı 7 47 bal yadır; fi at· 
ler de 27-35 kuruş arasındadır. 

Pamuk çekinleği fiatlertnde 
bu hafta da değişiklik o'.ınamış
tır. Satışlar 2,40 kuruştan 495 
tondur. 

B11ğday: 

Buğday üzer;ne muameleler 
bu hafta da istekli geçmiştir. 
Fıatlerde de bir kuruşluk tereffü 
görülmüştür. Geçen haftanın 
S 87 5 kuruş olan azami fi at, bu 
' hafta 6,87 5 kuruştur. B r hafta· 

lık satış yekunu 8771 çuval, 16 
tondur. Asgari fiat 5,625, aza· 
mi de yukarıda kaydeylediğimiz 
veçhile 5,875 kuruştur. Piyasa 
müstekardır. 

Bakla: 
Fıatlerde geçen haftaya nis

betle hiç bir fark yoktur. Haf· 
tanın ancak iki gününde satış 
yapılmış ve 60 ton, 290 çuval 
bakla mübayaa edilmiş, 4,25 
kuruştan muamele görmüştür. 
Umumiyetle satışlar evelki haf· 
talardan noksandır. 

Arpa: 
Buğdayın yükselmesine mu

kab· ı arpada düşüklük vardır. 

rıS!rttşlar eda ııpjk ·mdı ıtJıı8itııhaftl"t 

zarfında 3,875 kuruştan ancak duğuna göre, bu ·hafta 70 ku· 
125 çuval arpa satılm ştır. Ge- ruşluk tereffü vardır. 
çen ha taki fiıtler 4,625 ku· Zahireler: 
ruş idi. Bir hafta zarfında borsada 

Palamut: satılan muhtelıf zahirelerin ye-
P.alamul satış-lan bu hafta ol· kun ve fiatleri şöyledir: 6,50 

dukç1 fazladır. Fiatlerde de fark kuruştan 33 çuval kıımdarı; 4,50 
Vergilerde tahs.l müruru za· 

manının ne g.bi ahvalde kesile
b~leceği 1/1/935 tarih:rıde mer· 
iyet mevkiine giren 2656 sayı ı 
kanunıın 6 ıncı maddesinin 2 

göru müştür. 2353 ke~tal p la· kuruştarı 35 çuval mahlut darı, 
mut, 25'.>-300 kuruştan satı'mış• 5,595 kuruştan 479 çuval ve 28 
tır. Geçen hlf ak. 202 kenta'lik ton nohud, 88·93 kuruştan 1164 
s t azami fa 450 kuruş ol· kilo tatlı badem çi. inci fıkrasın a sarahaten göste· r------------------------·... rilmiş ve keyfıyet 12/4/937 tarih 

ı arici Kısa Haberler.. ve 16111.413111 sayılı umumi 
1 y zı ile de tebliğ ediım ·ş idi. ___ ...., _____ _. ________________ J Bazı mahallerce bu kanunun 

Bulgar stan, ke'en ve kendir 
zerjyıltının tevsi için 500 bin 
leva tahsi at ayırm ştır. Banıın 

350 bın levası münah ·ıe yar· 
d . m ve sulama işlerine sarf edi· 
Jec,.ktit. 

§ Bulgat'stanın p k kozası 
ihıaca!ı ırıtikcı, daralmakta ır. 

927 de 519,803 k lo iken 27 bin 
kiloya dü üştür. lhr ca ın da 
ralması, da ili sırf1yatın artmas 
ve ipek s iinı ink·şafından 

ileri gelmekt d t. 
§ Finlandiya fabrikaıarı, 937· 

938 teslihatı için kimyevi ve 
mihaniki ağaç ham u istihsalle
rini şimdiden tamamen s tmış 
bulunmaktadırlar. Amerikada ırı

ba1 aj kağıdı istih al atının yüzde 
50 aza.tılması dü,ünüldü~ü iç ı n, 

Amerika! alıcılar ihtiyatlı dav· 
rannıaktadırlar. 

§ Brtzilya pam.uk istihsalatı 
g;t ikçe inkişaf gös erm ktedir. 

racatta da biiyü" tezayüd var· 

Dünya ticareti 
Son teşrir.. de devi •t. 
/erin ti ari durum.arı 

Uluslar kurı:munun neşre t ği 
aylık ist·t:stik bü 1tenini1 Son 
teşrin nüshasına göre düwa f. 
caretinin aftın kıymeti 1937 Ey
ıuründe, b:r ayevelsine rıis1etle 
yüzde bir buçuk fazladır. 

Bu tezayüt, son s nelerde ken 
d 'sini hissett:rmeğe başlıyan mu
tat mevsim hareketlerine göre 
ümit edilebilecek inkişaftan az· 
dır. Bu hal, kısmen Uzak Şark 
hadiselerinden, kısmen de pek 
muhtemel olarak dünya piyasa· 
larındaki son fiat sukutlarından 
mütevellittir. 

Çine yapılan ithalat, Temmuz 
zarfındaki 21,5 milyon eski altın 
dolardan, Ağustosta 9,6 Eylülde 
ve Birine.teşrinde 6 milyona 
düşmüştür. Çinin ihracatı Tem· 
muzda 15,3 milyon iken Ağus· 
tosta 7,8 mi'yona düşmuş, Ey· 
lulde 11,8 milyona çık ıktan 
sora Birinciteşrinde 8,5 milyona 
lnmişt r. 

Japonyanın ithalatı Temmuzda 
60,5 milyon iken AğıtStosta 51 
mi yona, Eyiı1!de takrıben 44, 
Bırinciteşrinde de 41 m !yona 
düşmüştür. ihracat nisbeten daha 
u: düşmuştür. 

Bunların har;cinde· F ransanın 
ithalatı 2,5 milyon eski altın • 
dolar artmıştır. 

Ham ve mamul maddeler;n 
fiat hareketlerıne gelince bu iki 
nevi madde fıatleri arasında 
1929 senesinde müşahede edilen 
nisbetin (correlation) lngiltere, 
Fransa, Birleşik Amerika, Ka
nad , ltalya, Be!ç ka ve Lehis
tanda birdenbire tekrıır teessüs 
etliği görülmektedir. Devlet tah· 
villerinın çekleri Fraısa, A'lle· 
rıka ve Kanadada pek ziyade 
yükselmiştir. 

dır. Başlıca alıcı Almanya, Ja· neşrinden eve! ve 10/7/934 ta· 
ponya ve fngilteredir. r;h nde yapılmış olan 2402/59 

~ Son alınan malumata göre, sayılı tamime istinaden vaktile 
Londra pıyasalarında zeytinyağı ittihaz edilmiş haciz ve hapis 
içi talep yoktur. kararlarının da tahs:I müruru 

§ lıalyanın bu yı 1 kı buğday zamanını keseceği kanaat ile ha· 
rekoltesı 80,501,670 kental; mı· reket edılmekte o:duğu anlaş ıl· 
sır rekoltesi 34 milyon kental, dığından keyfıyetın tavz,hıne 
şarap 33,650,000 hektalitredir. lüzum göı ülmüştür. 
ltalya buğday ıdhalatını azaltmak 12/4/937 tar.hli tamimde de 
için- tedbir.er almış,ır. bahsedildiği veçli.le vergilerde 

§ Bu sene Romanyadan Fran· tahsil m iruru zamaıının kesil· 
saya 8 bin vağon manganez ih· me sebebleri 2656 sayılı kanunla 
raç olunacaktır. tayın edılmiş ve bundan evel 

Cihan buğday 
rekoltesi 

Bu yıl yüzde 9 nisbe. 
tinde fazla/ık var 
Beynelmilel ziraat enstitüsü· 

nün verdıği malumata nazaran 
bu yılın c han buğday istihali 
(Rusya • Çın har bir eve ki 
yıldan % 9 risbetınde fazla ola
cakt r. 

ihracatçı ülkelerin huğda v is
tihsali, umumiyet itibarile 1936 
senes nden v vasati rekolte 
m kdarından azla olduğu halde 
ithalatçı ülkeıerin reko'teleri 
evelki yıldıın daha iyi olmas:na 
rai!"men vas:ıtıden çok aşağıdır. 

ihracatçı ülkelerdekı buğday 
sto~ları nazıırı itibara alındığı 

takd rde 9.57-938 mevsimi zar· 
fında bu Üıkeler taraf.odan ka· 
bil i ih raç b •ğday miktarı evelki 
yıllardan 21 mi yon kental faz. 
lasile 21U m iyon ken ali bula· 
cağı tahm·n rd lmektedir. 

Feci bir kaza 
Attan düşen 
bir südcünün 
beyni parçalandı 

Dün g ce yarısına dogru iki· 
çeşmelik, Bayramyerinde feci 
bir kaza olmuş, attan düşen bir 
südcünün beyni parçalanmıştır. 

Kaza; s 'dcü Alinin gece fazla 
rakı içerek kendini kaybetme· 
sinden ileri gelm ştir. Ali, sa· 
bahleyin getird.ğ südleri satmış 
ve akşam Havrasokağındaki 
meyhanelerden birinde sarhoş 
olmuş, gece yarısı da Arabh~
sandaki evine gitmek üzere bey· 
girine binmiş ve yola çıkmıştır. 

lkiçeşmeliğin tam Bayramye
rinden geçerken muvazenesini 
kaybederek beygirin üzerinden 
yuvarlanan Ali, kafasını bir ta
şa çarpmış ve baygın bir halde 
orada kalmıştır. 

Südcü beygiri, sahibinin yer· 
den kalkmadığını görünce ba
ğırmağa, kişnemeğe başlamış, 
gece vakti hayvanın bu bağırışı 
nazarı dikkati celbederek mahal· 
!eliler sokağa fırlamış ve Aliyi 
kanlar içinde görmüşlerdir. Der· 
hal hastaneye kaldırılan Alinin 
sukut netıcesinde beyni pat· 
lamıştır; ayni zamanda fazla kan 
zayi ett.ğinden hayatı tehlike· 
d .. dir. 

tahsil müruru zamanının ne şu

retle katedıleceği hakkında b r 
hüküm mevcud bulunmamış ol· 
duğuna göre hadiseyi iki nok· 
tadan tetkik etmek lazımdır. 

1 - 2656 sayılı kanunun neş· 
rinden evel tahsil müruru zama· 
nının ne gibi hallerde kesilmesi 
mümkün olacağına dair bir hü
~ü"' bulunmamasın .. "'> B'l'lffiC 

mükellefiyetinden madut bulu
nan vergiler için mevzu tahsil 
müruru ıaııaanı, hukuku hususiye 
müruru zaman·ndan ayrı mah.
yette olup bu itibarla da hu=
kJku hususiyenin umumi hüküm· 
!erinin hadıse hakkında tatb k 
ve 2656 sayılı kanun hükümlerı
nin de maka!>! ne teşmili müm· 
kün olamamasına binaen tahak· 
kuk ve kesbi kat'iyet cyled ği 
tarihlere nazaran 2656 sayılı ka
nurıun neşrinden eve! tahsi 1 mt.İ· 
ruru zamanı hasıl olmuş bulunan 
vergilerde mürur J zamanın kat'ı 

bıttabi mevzuu bahs olamıyaca
ğtndan bu kabı( vergiler için 
kanuni tarıfat da res nde müte· 
mad :yen ve muntazaman takibat 
yapılmış olsa da tahsil müruru 
zamanı kes im ş sayılamaz. 

2 - 2656 Sayılı kanunun neş· 
rinden sonra tahakkuk etmiş 
veyahut mer'iyet mevkiine vaz'ı 

tarihi olan 1· 1-935 tarihinde 
müruru zaman müddeti dolma
mış bulunan vergılere gel nce: 

Bu kanunun 6 ıncı maddesinin 
2 inci fıkrasile tahs 1 müruru za
manını kesen sebepler tayin ve 
tasn h edilmiş olduğundan kanu· 
nun neşrinden sonra tahakkuk 
eden veya daha evel tahakkuk 
edip de kanunun neşri tarihinde 
tahsil müruru zamanı hasıl ol
mamış bulunan vergilerde tahsil 
müruru zam nının kesilebilmesi 
için de müddetın mürurundan 
evel 6 ıncı maddenin 2 inci fı k
rasında gösterilen ve 12-4-937 
tarıh ve 16177·413111 sayılı ta
mimde izah edilen şekil daire· 
sinde takibat yapılması lazım 
gelir. 

Şu vaziyet ka•ş·sında artık 
10-7-934 tarih ve 2402-59 sayılı 
tamimin mahalli tatbikı kalma
mış olduğundan vergilerin takip 
ve tahsilınde yukarıdaki esaslar 
dairesinde muamele yapılarak 
yaolış 1 ığa meydan bırakılmaması 
1a711:ndı•. 

İzmir • • azilh: Her gün aaat 
15, ıo da 

lzmir-D.-nfa ·: S , pe<Jeınbe, 
cumart"8i günleri at 6,30 da 

lzmir.Tire-Öılcmiı: Hersabııh ıaat 
5,33 de bir kotar; her akşam saat 
l i,30 da otoray. 

Af gon hattı; Bamıaneden: 
lzınir-1,ıanbtıl·Ank'ara: Her gfın 

•aat 7 de [J>"zar, coıua, çırr~amba 

günleri yataklı vagon·bilfe bnluoor) 
lzmir • Al"..felıi.: ller t;ün eaat 

15,28 de 

İzmir-Banflırnıa: Pazar, salı, per• 
~embe ~e cumartesi günler[ sabalıle• 
yic ııeat 7,20 de muhtelit katar; 
pazarte~i, çatfamb , cuma giIDleri 
ehptes ıaat 12 do 

lzmir~Soma: Pazar ve p«.ıartesi 
günleri saat 15.28 de 

Her zaman liizım olan tele
fon numaralar 

Yant;ıa ihban: 2222 • oehir tele. 
fonu müracaat numarası: 2200 • te· 
hırlerarası teleforı müracaat numa• 

····= 2150 • elektrik eirlı.eti: 209 ı . 
bava~azı: 2326 • poll-: 246.l • ııııda,Jı 
oılıhi: 2040 • &mlllane Y"*"' 
3638 · Al•ancak iotaıyonu: 2131 • 
Pasaport vapur is.kelesi: 2851 

Şehir nakil vs nalarının oa 
leyin ilk ve gece oon lıar.,kot 

to"'B.atleri: 
Tramvaylar: 

Uer sabah Güzelyalıdan ıaat 

be e bir tıamv ... y hareket eder. 
l1uou saat altı~la h::tre et edeo ikin· 
ti tramvay t•kib eder. llnadan 
1011ra htr dürt dakikada bir trnın· 

vay •ardır. 

Gece son tramvay Güzef)alıd.n 

21,5 deılir. 
Konaktan Güzelıalıya ilk trBm· 

vay sal> leyi 5,26 dadır. 1 · i 
tramvay bir saat eoora, 6,20 da ha• 
re.ket eder. 

Koo•l..t Gü..-Iyal,:).'a ~c"" eon 
Lram•ay saat bırJe hareket eJer. 
Bundan eve! 24 de bir tramvay 
vardır. 

Vapurlar: 
lznmdeıı arşıyalcaya ,J -apar 

Pa•apol'ltan J.allı:&r. Gece l'OD v ttr 
••at 11.30 da Kona ıan h fit 

eder. 
K.Hr*ıynkaflan İı:mir~ ilk filp11r 

ı<aat 6.;"!D Ueıiir. ~ou vapı.;.r da sece 
saat 2-1 d dır. 

Gı1ndil< lıe"r yarım ıl.ıatıe 

•ar1ır vntllr. A~I ım ıekiztlea: sor .. ,.a 
t-ff>r1rr 111un. e h rıiir. 

Yunanistan 
Uluslar Sosyetesine 

sadık kalacak 
Atina, 15 (Radyo) - Yunan 

matbuatı, ltalyanın Uluslar Sos

yetes nden çekılişinden bahsedc
rep uzun malcaleler yazmakta• 

dır. Yunan gazeteleri, Uluslar 
Soı.'}'eteırinin, eskiden olduğu 

gıbi bü ün devletler için olma· 
yıp, mahdud bazı ' devletlere 

hizmet ettiğini kadettikteo son• 
ra, Yunanistanın, Balkan pak· 

tını imzalamış olan müttefikle. 
rinden ayrılmıyarak daima Ulus• 

lar Sosyetesine sadık kalacağını 
ve bu müessesen n kuvvetlen• 

mesi için Iaıım gelen fedakar· 

lıkların hiç b:rini deriğ etmiye
ceğ ni yazıyorlar .. 

İtalya Nazırlar mee. 
iisi büdceyi tasdik etti 

Roma, 15 (Radyo) - ltalya 
Nazırlar meclisi, bu gün Vincale 
sarayında toplanmış ve 938 büd
cesini kabul eylemiştir. 

Kabine, şubatın 19 unda tek· 
rar toplanacaktır. 

Kızı nasıl kaçırmışlar 
Seferihisarın Orhanlı köyünde 

1-fasan kızı 16 yaşında Gü!sümü, 
zo. h kaçıran Şerif Ahmed oğlu 
Mehmed, üç arkadaşile birlikte 
tutulmuş, adlıyeye vcrilu.iştır. 
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Milas belediyesi, büyük 
işlere hazırlanıyor 

Genç belediye reisi, bu ihmal edilmiş ka. 
saba hakkındaki tasavvurla7mı anlatıyor 

Mil ast« 
Egede dolaşan 

mızdan: 

gt!ni açılmağa başlanan buluar 
arkadaşı- daha geldiğiniz zaman Milasta 

rahat edecek bir yer bulacak· 
Türkiyede en geri kalmış be· 

lediye, Milastadır. Çok zengin 
ve hayli büyük olan Milas ka· 
sabası, şimdiye kadar alaka gör
mediği için karmaçorman lbir 
şehir iskeleti vaziyetindedir. So· 
kakları çarpık, çarşısı karma· 
ka· ışık ... Koca şehirde tek otel 
yoktur. Bir yabancının Milasa 
uğramağa mecbur kalması fela
kettir. Çünkü; ya eşeklerle ko
yun koyuna bir ahırda, yahut 
Nuh peygamber zamanından kal· 
ma pis bir hanın karanlık bir 
odasında yatacaktır. 

Halbuki mühim bir tütüncü 
memleketi olan Milasa, kumpan· 
yaların direktörleri, memur ve 
eksperleri gelir, muhtelif ticaret 
ve maden işlerile alakadar pelc 
çok kimseler uğrar. Milas paza· 
rının kurulduğu Salı gününe te
kaddüm eden Pazartesi akşam· 
lan, Milasa gelen yabancılarla 
köylülerin adedi beş yüzden aşağı 
değildir. Buna rağmen orada 
bir otel yapmağı, ne belediye 
umurlamış, ne de kimsenin ak· 
lına gelmiştir. Bereket versin, 
bir tek lokanta var. Ve gene 
bereket versin ki, Milas parkında 
oturacak bir bahçe var. 

* • • 
Uzun senelerden sonra niha-

yet sıra bularak Milas beledi
yesinin başına, enerjik ve çalış
kan bir genç geçebildi. ilk iş 
olarak belediyeye gittim. Yeni 
reis Nazmi Akdenizle konuştum: 

- Aman bayım, ·dedim· bu 
zavallı memleket gene eski ha· 
linde mi kalacak, bu sokaklar 
bu viraneler, bu çarpık ve ka-
ranlık banlar değişmiyecek mi 
artık? .. 

Vaktile Türkocağında tanıdı· 
ğım genç [ ve daha bir senelık 
yeni ] belediye reisi güldü: 

- Size yeni yaptığımız, yap
mağa başladığımız ve yapmak 
istediğimiz işler hakkında bir az 
malumat vereyim dedi vo ilave 
etti: 

- Vaktile, Milasta bir otel 
yapılması için Viliyet, hususi 
muhasebe parasından Milas be· 
lediyesine on altı bin lira ver· 
mişti. Bu para her nedense 
yerine aarfedilemedi. 

Valimiz Recai Güreli mese
leye el attı ve tedkik olundu. 

ilk iş olarak modern bir otel ya· 
pılması kararlaştırıldı. Biz de 
aldığımız direktif dairesinde fa· 
aliyete geçerek bu sene on bin 

.. liraya on yataklı, banyolu ve 
tam konforlu bir otel yaptlra· 
cağız. Yeni binanın alt kısmını 
büyük bir lokanta ve gazino ha· 
line ifrağ edeceğiz. Belediyenin 
ilci mağazası vardır. Müşterileri 
hazır olduğu için bu mağaza· 
ları satacağız, parasile de yem 
oteli yapacaiı:&. lnpallah bir 

sınız. 

Reis bunu müteakıb beledi· 
yenin umumi vaziyetini şöylece 
anlattı: 

- Belediye büdcesini otuz 
bin liraya aldım. 937 büdcemiz 
lcırk altı bin liradır. 938 büd
cesinin de elli bin lirayı geçe· 
ceğini kuvvetle ümid ediyoruz. 

Mılasta su, ve idro elektrik 
için projeler yap'ırmaktayız. Ya· 
pılan ilk etüdlere göre saniyede 
45 litre su elimize geçecektir. 
Bu suyun 14 litresi kasabanın 
içme suyuna ayrılacak, 26 litresi 
ile de arazi ve bahçeler sulana· 
caktır. 

Ayrıca bir içme suyumuz daha 
vardır. Bu sudan saniyede 80 
litre temin edeceğiz. Ve bu sa· 
yede Milasta her bahçeye bol 
bol su verebileceğiz. 

Milia auyunun 334 metre yük· 
sektikten temin edeceği şüt kuv
veti, yüz yetmiş beygirliktir. Bu 
kuvvetle memleketin elektrik 
cereyanını çok ucuza elde ede· 
ceğiz. Elektriğin kilovatını yüz 
paraya mal edeceğimizden hal· 
ka ucuz elektrik verdikten başka 
belediyeye de mühim bir vari· 
dat kaynağı bulmuş olacağız. 

Yine du sene Malasın halıha
zır haritasını yaptırmaktayız. 

Dört bin liraya ihale edilen bu 
haritanın ikmalinden sonra ka· 
sahamızın müstakbel planlarını 
hazırlıyacağız. Kabul edı len beş 
senelik programım za göre, bu 
sene iç nde asri b:r mezarlık 
:şini de başarabileceğiz. 

Valimiz B. Recai Güreli, her 
kazada olduğoğu gibi Milas genç· 
liğinin yükselmesi ve spora he· 
vesi etmesi hususunda bizi aza· 
mi surette teşv ı k ~d yorlar. Bu 
sene Milasta bir spor sahası 
açılıp tamamlanacak ve 938 
scnes"nde kasabamı zın en şe· 

refli yerinde büyük bir Halkevi 
sarayı kurulacaktır. Valimizin 
Milasa yapacakları bu mühim 
yardımlar, kasabamıza büyük 
bir şeref verecek, Mi is genç· 
ler;ne güzel bir saha kazandı
racaktır. 

Bu sene, kasabanın garb ma
hallelerini basan sulara karşı 
tertibat aldık. Kasabanın orta
smdan geçen iki çayın mecra· 
sına temizledik. Çayırların iki 
tarafına duvar ördük. Bu iki 
kınalın ikmalinden sonra hem 
su basmak tehlikesi kalkacak, 
hem de memleketin havası iyi
leşece, sivrisinek kalmayacak, 
halk ta aatmadan kurtulacaktır. 

Milas parkının önünde açmağa 
başladığımız yirmi metre geniş
liğindeki bulvarımız da yeni Mı
lisın en güzel parçasını teşkil 
edecektir. 

Belediyemiz, yeni bir fidanlık 
wcude aetirdi. Bu fidanlıkta 

ANAnoıu 

Milas Beledigt! reisi B. Nazmi 
meyvalı, meyvasız ı;ııuhtelif ağaç· 
lar yetiştiriyoruz. Fidanları halka 
dağıtacağız, kasabanın her tara· 
fanı güzel ve yeşil ağaçlarla 
süsliyeceğiz. Derenin kenarındaki 
Aplangaç süprüntülüğünü de dol
duruyoruz. Burada temiz bir 
çocuk bahçesi yapacağız.,, 

Bay Nazmi; ellerini oğuştura· 
rak en son şunları söyledi: 

11
- Görüyorsunuz a... Çalış

mak istiyo uz, çalışmağa baş. 
ladık; muvaHak olacağımıza da 
ınanıyoruz.,, 

Genç reisin bahsettiği işlerin 
her birinin ayrı ayrı bir muvaf· 
fakıyet teşkil edeceğine şüphe 
yoktur. 

Filhakika hareket başlamış, 
bazı eserler de meydana çık
mıştır. Nazmi Akdenizin bize ve 
memJeketine olan vaidlerine 
inanırız. Bunları yerine getirince 
bütün Mi ' asın ve herkesin ken· 
disini daha fazla takdir edece
ğine h:ç şüphe yoktur. 

B. M. Reşat Tur-ğag 

Denizlide 
Şşehir haritaları ve 
Belediye mezbahaaı 

Denizli, (Hususi) - Belediye· 
mizin harita mütehassısı Said 
Erere yaptırdığı 2000 500 1000 
4000 muhtelif mikyasındaki bel· 
denin hali hazır haritaları Nafıa 
Vekaletince tasdik edilmiştir. 

Müstakbel şehir pl~mnın da 
yaptırılması için belediye reisi 
Naıli Küçüka Ankaraya git· 
m ştir . 

Riyaset vekaletini birinci reis 
vekili eczacı Hüsnü Bırkman ya· 
pacaktır. 

• • • 
Belediyemizin yedi ay evci 

Dünya matbuatından akialer: 

Avrupada görülen siyasi 
kaynaşmaların neticesi! .......... 

lngiliz-Fransız konuşmaları ve Almanyanın dilek· 
leri ile M. Delbosun ve M. Stoyaclinoviçin seya

hatleri etrafında şimdi neler düşünülüyor? 

·tada lnıiliz ve Fr•mız Bapeldlleri, sal oe solda ln6iliz oe FrtuUız Haricige Nazırları .. 
Yunan basımı: Tipes ne di9or? dir. iki millet aruında yeni bir 
Atinada çıkan Elefteron Vima Atinada intişar eden Tipos anlqma yapılacak değildi. M. 

gazetesi, Avrupadaki ıiyasal gazetesi, son günlerin siyasal Stoyadinoviç Romadan döudük· 
kaynaşmalara dair yazdığı baı· kaynaşmaları hakkında yazdığı ten ıonra, M. Delboıun ziyanı· 
makalesinde şöyle diyor: bir başmakalede, vaziyeti ıu tini kabul edecektir. 

•Avrupa durumu oldukça sa· yolda anlatmaktadır: M. Stoyadinoviç dostluğun 
liha yüz tutmuştur. Hılifaksın •Alman politikası faaliyette ol· inhisar •.ltı~a alın~ıyacağını is
Berlin ve Delbos ile Chautamp· dutundan, endiıeye düşen Fran· pat . e~ıştır. Bu sıyasası gerek 
sın Londra seyahatlerinden der· sız politikuı da, faaliyete geç· Adrıyatilct~ •. gereks~ ~allca~larda 
b 1 b. · b ki d' · h l · · L d d d ·· M durumun ıydeşmeaını temın et· a ır nehce e enme ıii a • mıştır. on ra an onen • . f T" k y d tl .. d 
de, Avrupanın gerginliğini gev· Delbos ıimdi Varıovaya gitmek· mış ır. bur • ~nba!' ~s u,~utn ~~I 

. . d" sonra, u yenı ır oroeK cşıu 
şetmıştır. te ır. . eder. 

lngiliz • Alman görüşmelerin· Halifaksın Berlin ziyaretini e- -k y I t 
. uyu ugos avyanın yara acısı 

d~n bir netice. b~ldi>:en bütün Almanlar ıade edece~ yerde, Paliç, Jtalyan doatlutunun ilk 
dunya, bu netıcenın bır A~~pa F~ansız~ar, Londrayı zıyarot et· müessisidir. B. Stoyadinoviç bu 
anlaşması olm11ını temenna et· mıılerdar. . dostlutu Puiçten tevarüs et• 
mektedir. Macar Bqbakanı ile Dıı Ba· mittir .• 

Fransız bakanları döndükten kanının Berlini ziyaret etmeleri • • • 

,. ... 

sonra, lngiliz BaşbakanınanAvam 
kamarasında okuduğu tebliğ, 
Berlinde tenlcid edilmiş olmakla 
beraber, Alman basınının pole
miji kı.. aürmiif ve re..U mah· 
felJer mütalea yürütmekten çe-

Londrada çıkan Daily Mail 
gazeteai; lnfiliz • Fran11z görüş
meleri münasebetile Almanların · 
müıtemleke talebi meaeleaıne ... 
temu ederek AJmulann bu 
talebini makul ve haklı bulan • 

kinmişlerdir. Alman hasmı Av· 
rupa meselelerinin biribirine 
bağlı olmasını makul görmekte 
ve bir çok devletler arasn~da 
anlaşma yapılmasına itiraz et
mektedirler. 
Doğu Avrupayı seyahate çık· 

mış olan B. Delbosun Berline 
de uğraması, Avrupa devletleri 
arasındaki münasebetlerin iyi· 
!eşmesine delil sayılmaktad1r. 

lngiliz • Fransız uzlaşması Yıııoslavga Başvelcili 
M. Stogadinooiç 

de Fransayı endişeye dütürmiif· 
tür. Fransız Dıı Bakanının Le· 
histana gitmesinin en mühim ae· 
bebi de budur. 

bir lisan kullanıyor, lngilterede 
bir çolc kimselerin Almanlann 
müstemleke talepleri meselesine 
ehemmiyet verilmediği takdirde 
kendilitinden sönüp gideceğini 
tahmin ettiklerini, halbuki Ver-
aayı müteakıb zayıf ve inkısama 
utramıı Almanya o zamanlar 
ıesini yübeltememiıse de bugün 
eski kuvvetini iktiaab eden 68 
milyonluk bu memleketin yeni-
den tevessü çarelerine başvur· 
duğumı kaydettikten sonra; eski 
Alman müstemlekelerinin umumi 
harpten sonra tabi tutuldukları 
taksim şekli ile mandalar idare
sinin mahiyeti hakkında izahat 
verıyor. 

inşasına başlattığı fenni mezbaha 
ikmal edilerek 10-12·937 tari· 
hinde açılmıştır. 

•• • 

Uzak Şark meselesini de şamil· 
dir. Tokyo hükumeti nezdinde 
yapılan teşebbüslere Fransa bu 
uzlaşma neticesinde iştirak et· 
miş ve Çin hükumeti Almanya· 
nın tavassutunu reddetmiştir . ., 

! .................... .. 
kineleri ile yakında faaliyete ge· 
çilecektir. Jeniyor, mahsulü tar-

Lehistan tarihi, bütün millet· 
lere örnek olmalıdır. Kuvvetli 
komşulan, botuşma içinde yaşı· 

Bu gazeteye göre bütün Av· 
rupa balkının arzusu bu mese· 
leye münasib bir bal çaresi bu
lunmasıdır. Bu işin halli için iki 
çare vardır: 

Şehrimiz C. Müddeiumumisi 
Bay Mazhar Tevfik Salcı terfian 
Urfa Ağırceza mahkemesi reis
liğine tayin edılmiştir. 

• • • 
Denizlinin Kirişhane mahalle-

sinde Bayan Huriye Ôzçalın evi 
tamamen yanmıştır. Yangın es· 
nasında evde kims~ bulunmadı· 
ğından hiç eşya kurtarılama· 
mıştır 

Ev sahibi sabahleyin ocakta 
yaktığı ateşi söndürmiyerek gö
müb büyük annesine gitmiş, sıç
rıyan bir kıvılcım hadiseye sebeb 
vermiştir. Bayan Huriye gezmek· 
ten gelince vaziyeti görmüş fer
yada başlamıştır. 

Belediye itfaiyesi etrafa sira· 
yet ettirmeksizin ateşi söndür
m~tür. 

Menemende 
Zeytincilik 
kursu açıldı 

Menemeo, (Hussui)- Buğday 
tarlalarına arız olan jeniyor ile 
şiddetle mücadeleye girişilmek 
üzeredir. İzmir ziraat müdürlü· 
j'ünün gönderdiği zehirleme ma· 

lalarda kökünden mahvetmek· 
tedir. 

Zegtincililc kursa 
Zeytin budama kursu bu gün 

açılmıştır. Kursa 150 zeytinci 
devam etmektedir. Ziraat Ve
kaleti zeytin memuru 8. Hamdi 
tarafından budama usulleri hak· 
kında konferanslar verilmektedir. 

Parti lconıreleri 
Menemen kazası C. H. Par· 

tiıi nahiye ve oclk kongreleri 
neticelenmiştir. Kongrelerde ih· 
tiyaçlar tesbit edilmiş, dilekler 
üzerinde ayrı ayn durulmuştur. 

Turgutlu 
Turgutlu, (Hususi) - Küıad 

resmi Cumhuriyet bayramında 
yapılan ilkokul binasının bab· 
çesine, Büyük Şefin bir büstü 
dikilecektir. Turgutlu balkı, bu 
anıtı minnet ve şükran borcu 
olarak inşa ettirmete karar ver-
miıir. 

Tasarrıı/ lıa/tası 
Ekonomi haftası münaaebetile 

Kasabada ilkokul talebeleri bir 
yürüyüş yapmışlardır. Talebe, 
üzerler nde vecizeler yazılı lev· 
balar taş .mışlardır. 

yan bu devleti paylaşmışlardı. 
Muharebeden sonra Almanya· 

nın başına bekçi dikmek istiyen 
itilaf devletleri Lebistanı yeni· 
den kurdular. 

Lehistan bu gün kuvvetli bir 
devlettir. Gerek Fransızlar, ge
rekse Almanlar, bu devletin 
dostlutunu elde etmeğe çalışmış· 
lardır. Zamanımızda dostluk fır
kaların sayısı ile ölçülmektedir. 
Sulh devri bu .• 

Elefteron Vima gazetesi, ltal· 
ya-Yugoslavya temaslan hak· 
kında şu başmakaleyi yazmak· 
tadır. 

•e. Stoyadinoviçin Romayı zi· 
yaret:, bütün dünyanın dikkat 
nazarlarını celbeden yeni bir 
vak'adır. Bu iki milletin arası 
uzun müddet gerginken, geçen 
ilkbaharda düzelmiı ve Avru
pada detin bir intıba bırakmıştı. 
Yugoslavyanın Fransadan uzak· 
laşacatını söyliyenler bile oldu. 
Bunun üzerine Yugoslavya baş· 
bakanı Paris ve Londrayı ziya· 
ret ederek, izahat vermeje mec· 
bur olmuştur. 

Bu gün M. Stoyadinoviç M. 
Cianoya .ziyaretini- iade etme,kte· 

Biri yeni bir felaket getire
cek bir barbde akacak kanlarla 
Veraayın hükümlerini teyid et· 
mek gıbi menfur bir harekettir; 
diteri de müzakere ve barış yo
lu ile bu İşe bir çare aramak
tır. Bugünkü Almanya noktai 
nazarını kabul ettirmek işinde 
fazla vakit kaybetmete mütema· 
yil olmamakla beraber eski 
müstemlekelerinin derhal ken· 
disine iadeıinde ısrar etmiyor. 
O sadece bu müstemlekeleri 
manda sistemi altında idare eden 
devletlerden kendisinin bu ida
reye gayri muktedir sayılarak 
haricinde tutulmamasını ve bu 
meselenin pratik bir şekilde . • 
müzakere ve münakaşa edilme· 
sini taleb ediyor. Versay mua· 
hedesi mucibince Alman müs
temlekelerini paylaşma ş olan dev· 
!etleri bugün iki şık ile karşı
laşmış bulunuyorlar: Ya A lman· . 
yayı harb yoliyle tevessü ım· 
kanlarını aramağa mecbur kıl· 
mak, veyahud samımi bir an· 
laşma yoliyle Versay muabede
ıio,iıı tadıl.nc ~arc aramaK. 
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iz.mir Levazım amirliği ilanları 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki hastanesi ihtiyacı için açık 

eksiltme (240000) kilo odun satıo alınacaktır. 

Paris azeteleri, Sarı ırkın, Avrupa için 
bir ehlike tqkil ett ·tini yazı orl r 

2 - Odunun beher kilosu bir kuruştan 2400 lira biçil· 
miştir. 

3 - ihalesi 17-12·937 Cuma günü saat 16 da Çanakkale müs· 
tabkem raevki satın alma komisyonunda yapllacaktır. Paris, 15 (Radyo) - Fransız 

gazeteleri, Japon tayyarelecinin Türkiye - Suriye 
ecnebi devletler gemilerini bom
bardımanından bahsederken Ja
ponyanın h eketile bütiiıı 
Avrupayı tehdit etmekte oklu. 

4 - istekliler ihaleden bir saat eve! teminat akçesi olan 180 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile bir saat eve! komisyona müracaat etmeleri. 
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ğunu kaoydediyor 
LaRepoblik gazetesi: "Tokyo, 

Şanghay ve Nankin havalisinin 
beyazlardan tamamen tabliyelerini 
istiyor. Çünlcü oralarda beyaz
ların bulunm;ısını fazla görüyo;· 
lar. Bu kakar ileri giden San 
ırk, Avrupa için bir tehliked.r. 

Epo:C gazetesi:• Büyük Dem ok· 
rasıler bas ' adır •• 

Hepsi de b r harbten fena 
halde korkuyor. Bu demokrasiler 
Asyadaki müstemleke ve deniz· 
lcrıni nasıl ellerinde tutacaklar? 
Demokrasiler tehlikenin önüne 
geçmek İstemiyorlar, haysiyet ve 
kuvvet sıhibi olduklarını goste
remiyorlar. n 

Er Novel gazetesi: •Japonlar 
Uzak Şarlc a Garb dmetlerinin 
bütün tesir ve nüfuzunu hiçe in· 
d rmek istiyorlar. Buna karşı de
mokrasiler ne yapacaklardır'?. 

Humanite gazetesi:"Sulhu mu· 
halaza etmek için mütecavize 
hayati daTbeler indirmek lizım· 
dır. Bütün d:inya milletleri, Ja

ş ponyaya karşı ikhsadi tedbirler 
f almalıdır.• 
l Diyorlar. 
l ... 1 ................ . 

bu telgcafı, wnumi efkarın oya· 4 7 11 16 4285 
!anması için hazırlanmış ve bu- 1-------:------------------------------
aa binae "fte değ 1 açJc, ola- lzmir Lv. amirliğ Sat. AL Ko. Rs. den: 
rak verılmiştir. 1 -Kırkağaç garnızonunda kıtaat askeriye için inşa ~dilecek iki 

pavyon ile bir ahır ve bir çatı altında hamam, ötü, ça· 
Şam, 15 (Hususi muhabiri· 

maşırhane ve mutbak eksiltme, arttırma kanununun 31 inci 
mi:ı:den) - Yüksek şahsiyet sa· maddesi mucibince kapalı zarf ususlile münakasaya vaz 
bibi bir Arab münevveri bana lunmuştur. 
şunları söyledi: 2 - Münakasası 23/12/937 Perşembe günü saat 16 dadır. 

- Suriyede Türlderaleyhinde 3 - Tahmin bedeli 2390(} liradır. 
yapılan tahriklere rağmen bü- 4 - Keşifleri pili ı ve şartnamesi her güıı tümen satın alma 
tü,ı Suriye balkı, Türk milletine komisyonunda görülebilir. 
ve Atatürke karşı büyük b r S - istekliler artırma ve eksiltmeye girebilmek için kanunun 
sempati beslemekte ve bu, gün· 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaiki haiz olması 
den güne artmaktadır. şarttu. 

-Türkiyenin Suriye hakkında 6 - Talip olanlar teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
münakasanın icra kılınacağı gün ve saattan bır saat evel izhar ettiği dostane duygular, 

bilh a 913 denbet-i miitema- Maninda tümen satın alma komisyonuna vermiş olmaları 

dıyen Suriyenin istiklali leh nde 
Türkiyede yapılan hareketler, 
şimdiki tahr k'ere rağmen Sari· 
yelilerin hat nndan Çtkmıf'I" 
cakbr. 

Müstakil Suriye hakkında Tür
kiyede tebarfrı eden dostane 
temenniler, Suri:ııcnin istikbali 
için yegane garanti telakki olun
maktadır. 

Bu cereyana, bir gazeteci ve 
bir kaç menfaat düşkünü poli
tikacı mani olmağa çalışmakta· 
dırlar. Fakat ne yapsalar, haki· 

lazımdır. 9 12 16 21 4315 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem Mevki askeri hastahanesinin (22500) kilo kesil

miş koyun eti ihtiyacı kapa!J zarf usulile münakasaya 
kanın uştıır. 

2 - ihalesi 24/LKan/937 Cuma günü saat 16 da kışlada lzmir 
levazım amirliği satın alma kom' syonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 9900 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata akçası 742 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetiadedirler. 
7 - Ebiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 8 12 16 21 4300 ---~--..;;.;;;;.,;,;;.;...;;.....;. __ .:.... ____________________________ __ 

lzmir Lv. amirliği Sat. AI. Ko. Rs. den: 

16 l\..inunıı,.\· 1 

-asa n -
-

• 
../ VINM&K 
• 1./'TE:RJE:N 

F 

• l 9ı•~ı 
" F Atletizm antrenö-

kat n meydana çıkmasına mani 
olamıyacaldard.ır. Zira Suriyeli· 
!erle Türkler arasındaki dostluk 
kervanı, çoktanberi yol almıştır. 1 - Müstahkem mevki merkez kıtaatının kapalı zarfla müna· ı---------------------------------------------

kasada bulunan 104950 kilo keşilmiş sığır eti ihtiyacına 

1 rü şehrimizde 
~ 
1 Kır koşuları yapılacak 
; hakemler imtihan 
ş edilecek 
il lzmir atletizm çalışmalarını 
1 düzenlemek için Türle spor lcu-
11 rumu antrenörü B. Ratkai şeh · 
< 
~ rimize gelmiştir. Antrenör, fz. 
r mirde iki hafta kalacak Erkek 
' lisesi, Ticaret lisesi ve San' at 
I okulunda nazari ve ameli atle
l tizm dersleri verecektir. Her gün 
1 saat 16 da da Alsancak stadında 
( bölge sporcularına tatbikat yap-

tıracaktır. 
I Kır koşuları: 
l Antrenör B. Ratkai, mekteb-

[ 

lileri ve bölge atletlerini bir ta· 
raftan da Kroskentri kır koşula
rına hazırlıyacaktır. Kır koşuları 

J bu ayın 26 ıncı pazar günü ya-
pılacaktır. Bu koşular 15-17 yaş 
arasındaki gençler için iki kilo: 
metre, 18 den yukarı yaştakr 

1 sporcular için dört kilometre 
r olacaktır. K DU11 yapılacağı 
< saha henüz- tesbit edilmemiştir. 
' 1-·udbol luı!umleri imtihanları 
( 

Fudbol federasyonu mühim 
1 spor bölgelerindeki hakemlerin 
r ehliyetini tesbit etmek illere ha-

kem i tibanları açma~ kanır
' laştırmıştır. lzmirdelıii hakemle-
1 rin imtihanları için de yakında 
1 bö ~gemize sualler gelecek ve 
t bunlara doğru cevap verenler, 
' Türk Spor Kurumwıun reıımi 
l hakemi olacaklardır. 

Hatta size şu kadarını da söy
liyeyim ki, Suriyenin Türk dost· 
lutunun kıymetini takdir edeme· 
yi~i ve vakt.le ona lazım geldiği 

kadar ehemmiyet vermeyişi, bu 
ıün kü hükumetin daha fazla ik
tidar mevkiinde kalamıyıcağını 
tahmin etmek müşkül değıldir. 

Hatta, bugünkü bükümetin isti· 
fası meselesi, fevkalade bir ha· 
diıe bile teşkil etmiyecektir. 

iktidar mevkiinden çekilecek 
olan Cemil Mürdün kabinesi 
yerine şeyb Taceddinin ge'mesi 
ve yeni hükumeti teşkıl etmesi 

cıok muht dir. rakat. Suri • 
yede şeyh Taceddiııbiikfuneti de 
çok tııtımamıyacakhr. Çünkü 
Türk hüku tine sempati göster• 
miyen bir kabnıenin faalıyetı, 

balkın b;ssiyatına daima aykırı 
düşecektir. n 

Paris, 15 (Radyo) - iyi ıua· 
lümat almakta olan mehafil Su· 
riye ve Fransa Başvekilleri ara· 
sın da teali edilen noktai nazaı • 
!ara göre Sur ye meclisi, yeni 
sene büdcesinin müzakeresini 
miteakıb Hatay haldmrd.aki ka· 
rarını tas.clık ed cektir. Ekalli
yetler hak!Onda da bir kaTar
name neşrolunacaktır. Ekaniyet
lerin hareket serbestısi kabul 
edilecektir. 

Suriyedeki yeni' idare, kapi· 
tülasyolliarın ilgasından soma 
Mısırdaki teşkilat ve idarenin 
ayni olacaktır. -

' Borsa idaresinde : 

talip çıkmadığından pazarlıkla satın alıoacaktır. 
2 - ihalesi 20/l.Kan./937 Pazartesi günü saat 15 te kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu. tutan 29386 liradır, 
4 - Teminatı muvalckate akçesi 2204 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair ve· 

sika gostermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi· 
nalı muvakkatelerile birlikte ihale saatindeu bir saat eve! 
komisyona müracaatları. 4417 

_______ ""!"...;;... ____________________________________ ~ 

İzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara gernizon müesseseleri için doksan bin kilo koyun 

etinin kapalı zarfla eksiltmesi 7 /2.Kan./938 saat 15 te 
Anlaıra. levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
calctır. 

2 - Mulummen bedeli kırk bin beş yüz lira, ilk teminatı üç 
bin obız yedi lira 50 kuruştur. Şartnamesi iki yüz üç ku· 
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. kanuni vesika· 
!arda bulunan teklif mektupları saat 14 e kadar kabul 
olunur. Eksiltme için belli gün ve saatte komisyonda bulu· 
nulmas1. 4418 

~-------:---------------------"'!"'__, _______ .... ____ ___ 
tzmir Lv. amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Ankera garnizon birlik ve müesseseleri için yüz yirmi altı 
bin kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 10/2.KanJ938 
saat 15 de Ankara levazrm amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bin yüz altmış lira, ilk teminatı 
bin be yür iki liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülür. Kanuni vesikalarda bulunan teklif mektupları 
saat 14 de kadar kabul oluııur. isteklilerin belli saatte 
komisyonda bulunmaları. 4419 

---~--------------------------------------------! fzmir Lv. amirliği Sat AL Ko. Rs. den: 
2g L Kanun 937 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla iha· 

lesi icra kılınacağı Anadolu gazetesinin 12·27 Birinciteşrin ve 12 
Birincikanun 937 tarihli nushasile ilan edilen 161 adet torna tez· 
ıfıhının sehven ihalenin nerede yapılaca~ yazılmamıştır. M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonunda ihalesi icra olunacağı tashihan 
ilin nur. 4420 ( 

ı Borsanın 1938 yılma ait defter, makbuz ve sair: tM"ala ile fiat ı-~--~'.'"""---------------------------------
lzmir Levazım amirli"'i satın alma komisyonundan: 1 cetvelleri bastınlacald:rr. ıs 

1 Münilisa 20/12/937 Pazartesi günü öiledeıı soor& saat on .ı- 1 - Bir taneıine tahmin edilen 75 kuruş olan 95,000 adet 
ı tıda nihayetlenecektir. isteklilerin borN umumi kitiplitine müra• çıplak aleminyoın m tara kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
( caatları. 14 16 4348 muştur. 

Buldan belediyes·nden: 
- 2 - flıale.si 20· 12·937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 

3 - ilk teminatı 4812 lira 50 kuruştur. 
24-11-937 tarihinde ihalesi mukarrer Buldan su yolu yapısına 

ı ve boru satın alınmasına istekli çılcaıadıA-ından 24-11-937 tarihin· 
den itibaren bir ay içinde evelce ilin edilen şartlar dairesinde 

ı borıı ve teferruatının pazarlıkla satın alınacak ve yolu da paz•r-
• \ ~ J,kla yaptırılacaktır. isteklilerin müracaatları ilin olunur. 

• 10 12 4 16 

4 - Şartnamesinin bedeli 357 kuruş mukabilinde satın alma· 
dan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddesinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup· 
larile birlikte ihale saatinden en az bir saat eve! M. M. V . 
satın alma komisyonuna gelmeleri 2 7 12 16 4210 

lzmir vakıf !ar müdürlüğünden: 
Kıymeti 

Lira 
700 
600 
300 

Cinsi 

ana 
mağaza 

arsa 

Mevkii 

Dellalbaşı 
Çerçioğlu hanı içi 
Kestelli çıkmazı 

No. 

28 
7/18 

67/69 

Vakfı 

Saçmacı rade 
Müftü Mustafa 
Peksimetçi hacı lb. 
rahim. 

500 dükkan Irgat pazarı 95 Hisar 
75 biribirine mut· Tepecik Armutlu 9,11,13 Bezmialem 

tas• I üç arsa 
300 • iki dükkan 
300 ., üç arsa 

n Altay s. 23/25 • 
Yusufdede c. 48/1,48/2 Yalcıcıoğlu 

bila hela yeri 
Evelce müzayedeye çıkanldığı halde talip zuhur etmiyen yuka

rıda müfredatı yazılı emvali gayri menkulenin mülkiyeti satılmak 
üzere açık artırmaya çıkarılm ı ştır. ihaleleri 27-12-937 Pazartesi 
günü saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine müracaat· 
!arı. 16 22 26 4415 -

Ulusal Tasarruf Haftası 
Münasehetile 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 
Bu baftıı 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 halta içinde bankamızdaki tasarruf hesaplarına en aşağı 10 
lira yatıranlarla 10 liralık yeniden bir tasarruf hesabı açtıranlar 
arasında 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kazananlardan 100 kişiye 
muhtelif nisbetlerde 1000 lira ikramiye dağıtılacaktır. Yalnız, bu 
kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan paradan Şubat 1938 niha
yetine kadar en aşağı on liralık bir bakiye bırakılması ıcabeder. 

lzmir Memleket hastahanesi başta
hihliğinden: 

1950 lira kıymeti muhammeneli nümune ve şerait ve mahiyeti 
hastahanemizde mevcud iki mutbak yemek ocağı 8-12-937 taribiıı
dan 23-12-937 tarihine kadar açık eksiltmeye çıl..•rılmıştır. istek· 
lilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muteber bir bankanın teminat 
mektubu veya makbuzu ile ihale günü olan 23-12·937 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü saat dokuzdan on ikiye kadar İzmir vila· 
yet daimi encümene müracaatları ilan olunur. 11·14-16-18 4320 

Sdğlık Eczahanes · 
Fuat Gülergin 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 127 
{Eski JÜLYEN eczalıanesi} 

Taze, temiz, ucuz ifa 
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~ CHELE
TE-LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
UNIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLASLE\IANTE LI 1IE A.G. 

BREM EN 
•ıOJNIA,, vapuru 21 Birinci 

"nunda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
İçin yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
1'HE EXPORT STEAMSHJP 

CORPORA TION 
''EXMOUTH,, vapuru 11 Bi

tincilcanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXIRIA,, vapuru 24 B"rinci 
kanunda bekleniyor. NEVYORK 
ic;in yük alacaktu. 

•cARLTON,, vapuru 31 Birin· 
Cikinunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•rıszA. motörü 13 Birinci 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•ouROSTOR. vapuru 22 

~irincikanunda KOSTENCE, 
için harelcet edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 
LIVERPOL 

~ •A.VIEMORE,, vapuru LIVER
d OL ve ANVERS limanlann-
.•q yük ~karacak ve 26 Birin
tiJca.unda BURGAS, VARNA 
~~ KôStENCE için hareket 
~eeektir. 

DEN NORSKE M1DEL
HAVSLINJE 

~ ·~~CHDAD. motörü 14 Bi-
1\calcanunda bekleniyor. DIEP· 

ve NORVEÇ umum liman· 
A;!' yük alacakbr. 
""""'MEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
'L:NoRBURG. vapuru 10 ikin· 
qnun 1938 de bekleniyor. 
NVERS (doğru) HAMBURG 
~18REMEN çin yük alacakbr. 
linıardaki hareket tarihle-

navlunlardalci de§'işiklik· 

~ acerıta mesuliyet kabul 

. D.ha fazla tafsilat için Bi· 
~ kordonda W. F. HENRY 

DER ZEE & Co. N. V. 
acentalığına müracaat 

esi rica olunur. 
Telefon: No. 2007/2008 

A. Tı vf ilı Lütem 
Kulak, hnrnn, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

n ü'elaassıs 
Merkez hastanesi kulak 

kliniği şefi 

Her g.ün 1S ten sonra fki11ci 
BeylerNumanzad'c-sokak No. 
5 de hasta kabul ve tedavi 

eder. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NURLANDAIS 
KUMPANYASI 

0 STELLA,, vapL1ru el yevm 
J"manımızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük almaktadır. 

"TELEMON" vapuru 14-12 
937 de beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

•HERMES,, vapuru 20/12 de 
bekl~nmekte olup yükünü tah· 
liyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KOSTENCEye hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

•GOTLAND,, motörü 14-12 
de beklenmekte olup HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK, limanları, BALTIK li· 
manian için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•sUÇEAVA. vapuru 29/12 
beklenmekte olup MALTA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu lcabul eder 
lıinlardaki hareket tariblerile 

navlunlardaki detifikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TFLlJ SPER· 
CO vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 411114142/2663/4221 

Satılık kamyon 
lzmir Memurlar kooperatifine 

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

lmıir 
Memurları istihlak 

Kooperatifi 

lzmir 2 inci icra memurlu
luğundan: 

Hasan Ağanın emlak ve ey-
Baytar A.zi.z tam bankasından ödünç aldığı 

Set.hat Eczahanasinde paraya mukabil bankaya ipotek 
iter gün sabahtan öğl~ye eylediği lzmirde ikinci Sultaniye 

lcıtd&T bulunur. mahallesinin Eşrefpaşa semtinde :-li _____ ... ....,....,._ .... _., Vasıf efendi sokağında 5/2 No. 

vier ve lu eve merdivenle çıkılan kapı· 

Şuree ekasıA dan girilince bir sofa Ve ÜÇ oda 
. o up merdivenle avluya inilir, 

U..ited alt katta üç oduı ve kumpanya 
1f. A suyu mevcut 1500 lira kayme-

, .. a_pur centası tinde olan bu evin geçen ıene 
lriacı kordon Rees binaSI yapılan sat şı 2280 sayılı kanuna 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN U. göre geri bırakıldığı halde bi· 

NES L TD. rinci sene taksit borcu muayyen 
'l'RE 1 vadesinde ödenemediğinden bu 

NT NO,, vapuru Birinci hüküm ortadan ka karalc evin 
11ta sonunda veyahut ikinci· 
""Lt ibtidasında LONDRA, yen:den mülkiyeti açık ar· 

tırma suretile ve 844 numarala 
ve ANVERSten gelip 

Çılc k emlak ve eytam bankası kanunu 
b araca ve ayni zamanda 
11DRA ve H1,JLL için yük mucibince bir defaya mahsus ol· 
~lct mak şartife artırması 9/2/938 

11 ır. 

LtsslAN,, vapuru 7 Birinci Çarşamba günü saat 10 da ic-
11nda LIVERPOOL ve SW· ra dairemiz içinde yapılmak 
stADAN gelip yük çıkara· uzere bir ay müddetle satılığa 

Jale ayni ztlmanda LIVER· konuldu. 
ve GLASGOW için Bu artırma neticesinde satış 

rme ihalesi yapılacaktır. Satiş 

844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağ ndan ikinci ar· 
tırma yoktur. Satış peşin pıra 
ile o!up müşteriden yalnız yüz
de iki buçUlc dellaliye masrafl 
alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve ma'srafa dair olan iddi· 
alarmı işbu ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlıkte memuriye· 
timize bildirmeleri İcab eder. 
Aksi halde haklan tapu sicilince 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. 26/1/938 tari· 
hinden itibaren şartname her· 
kese açıktır. Talip olanların yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesi 
veya milli bir banka itibar mek· 
tubu ve 37/1232 dosya nama· 
rasile İzmir 2 inci icra memur· 
luğuna müracaatları ilan olu· 
nur. H. fş. No: 329 4361 

izmir 2 inci icra memurlu· 
ğundan: 

Mustafa Nurettin'in emlak ve 
eytam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirde Mahmudiye cad· 
desinde ve eski Balıkpazarında 
60 No.lu maa fevkani bir odayı 
havi 1200 lira kıymetli bu ma· 
ğazanın geçen sene yapılan sa· 
tışı 2280 sayılı kanuna göre 
geri bırakıldığı halde birinci 
sene taksit borcu muayyen va· 
desinde ödenemediğinden bu hü
küm ortadan kalkarak mağaza· 
nm yeniden mülkiyeti açık ar
tırma suretile ve 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 9/2/938 
Çarşamba günü saat 10,30 da 
icra dairemiz içinde yapılmak 
Ozere bir ay m&ldede .. bLfa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanunun mer'iyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl· 
mıyarak en çok artıranın üze· 
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö· 
re yapılacaj'mdan ikinci artırma 
yoktur. Sa'tış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki bu
çuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyetimize 
müracaatları. 

Aksi halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 26/1/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanlann 
yüzde yedi buçıık teminat ak
çesi veya milli bir banka iti bar 
mektubu ve 3711250 dosya nu· 
marasile fzmır 2 inci icra me· 
murluğur.a müracaatları ilan olu· 
nur. H. fş. No: 338 4360 

lzmir llcioci hukuk mahkeme
sinden: 

lzmirde Güzelyalı Cami sokak 
12 No. lı evde oturan ve fzmrin 
Reşadiye hane 500 cilt 168 sa· 
hif e 11 O da kayıtlı Yaşar oğlu 
Recep Remzi tarafındın mahke· 
meye verilen arzuhalda: Aldığı 
kütük soyadının manası itibarile 
Ataman olarak değiştirilmesine 
karar verilmesini istemiş olmakla 

l • ıc ık ır. bedelı her ne olursa olsun 

1 ~E GENERAL STEAM borcun ödenmesi tarihi 2280 
\ lGATION CO LTD. numaralı kanunun mer'ıyete gir· 

1 LO\ı,_L., , ıp ıru 10 B- d ği tarihten sonraya müsadif 
~ i\ < p LONlJRA o ması hasebile kıymetine ba· 

bu bapta yapılan muhakeme so· 
nunda: Davacının kütük soyadı· 
nın Ataman .olarak değ ştir.lme· 
sine karar verildiği Medeni ka· 
nunun 26 ancı maddesi hükmü· 

~Jk .. k.cak.ır. kılm ya ak ea çok artıranın üze· ne t~viıkan ilin olunur. .. · 

Bornova 57 Tümen K. Sat. AL 1' o. Rs. den: 
Alınacak U. tahmin Muvakkat Münakasanın ihalenin, gün, tarih ve 

Hafi. Cinsi miktar. tutarı. teminat. şdUi.. 

Kilo Lira Lira 
Sığır eti 14400 3600 270 Açık eks"ltme. 3- 1 -938 Pazartesi. Sa. 9. 
L. M. Kömürü 2 94500 3534 265 Açık eksilöne .. 
Pirinç 33200 7304 548 K'Bpaf1 zarf. 

~ 1-938 Pazartesi. S.. 9,30 
3' 1·933 Pazartesi. Sa. 11. 
3-1-938 Pazartesi. Sa. 16. 
4· 1-938 Sah. Sa. 9. 
4-1·938 Safr. Sa. 10. 
4·1·938 Sah. Sa. 1 l. 
4-1-938 Salı. Sa. 15. 
4-1-938 Salı. Sa. 16. 

Sabun 18358 5691 427 Kapala zarf. 
Makarna 20200 4444 334 Aç1k clrsiftme. 
Arpa şehriye 12900 2838 213 Açık eksiltme. 
K. fasulye 25700 3341 251 AÇ1k eksiltme. 
Bulgur 18100 2534 190 Açık eksiltme. 
f<. üzüm 6200 1116 84 Açık eksiltme. 

1.) Muhtelif mmtakalarda bu· nameler her gün Bornovad4 
lunan Tümen birlikleri ihtiyacı askeri satın alma ko. da görü-

edecekler ticaret odaJanna ka· 
y.tlı olduklarına dair vesika 
ibraz etmeğe mecburdurlar. için ayrı ayrı şartnamelerde ve lür ve okunur. 

yukarıda alınacak miktar, umum 3.) Kapalı zarfla münakasası 5.) isteklilerin yukarıda her 
kalemin hizalann_da gösterilen 
gün ve saatlerinde bildırilen mu
vakkat teminat ve tekl'if mektup
larile birlikte Bornovada Tümen 
satın alma kom syonuna gelme· 
ler:i ilin olunur. 

tahmin tutarı, muvakkat temi· yapılacak olan pirinç ve sabun 
natı, münakasalarının şekli ve için taliplerin ihale gün ve saa· 
ihalelerinin tarih, gün ve saatleri tinden bir saat evet teklif ve 
yazıh 8 kalem yiyecek ve 1 ka· teminat mektuplarını makbuz 
lem L. M. Kömürü münakasaya karşılığı komisyona vermiş ol-
konmuştur. malıdırlar. 

2.) Bu dokuz kaleme ait şart· 4.) Bu münakasalara iştirak 16 21 25 30 4421 

Bayındırlık di
rektörlüğünden; 

9996 lira 54 kuruş açın 
tutarlı San'atlar okulu demirhane 
yapısı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan istek· 
lilerin 2490 sayılı yasa hüküm· 
lerine göre hazırlıyacakları te· 
minat ve müteahhitlik belgeleri 
ile birlikte 30 /Birincilcanun/937 
perşembe günü saat 11 de 1z. 
mir Bayındırlık direktörlüğünde 

müteşekkil komisyona başvurma-
ları. 4414 

Salihli Asliye mahkemesi baş
katipliğinden: 

Salihli posta idaresi tarafın·' 
dan eski posta seyyar memur· 
larından Mehmed oğlu Halil 
Rifıt aleyhine açılmış olan 830 
lira alacak davasımn davalı ga· 
yabında yapılan açık muhakemesi 
sonunda: Davada müruru zaman 
olmadığından müddeabih 830 
li,...m cllivelıdan taluilile davacı 
posta idaresine verilmesine 
14/10/937 tarihinde davalı gı· 
yabmda karar verilmiş ve müd-
deialeyhin ikametgahı meçhul 
bulunmuş olduğundan ilan ta· 
rihinden itibaren on beş gün 
iç nde bu hüküm temyiz edil· 
mediği takdirde kat'ileşeceği 
ilamın tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olu-
nu~ 4411 

lzmir 1. inci icra memurla· 
ğundan: 

Fatmanın Ahmed Hamdiden 
alacağı olan 175 liranın Mirali 
mahallesinin Karakapı caddesin
de 50 eski yeni 62 No. h tah· 
tani ve fevkani bir bap ev 500 lira 
kıymeti muhammineli 25/1/938 e 
müsadif salı günü saat 11 de 
yapılacak artırma ile satılığa çı· 
karılacaktır. 

Muhammen kıymeti % 75 şi 
bulmadı~ı takdirde en çok ar· 
tıran muhammen kıymeti baki 
kalmak şartile satış 15. gün da· 
ha temdid edilerek ikinci artır· 
ma 9/2/938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 11 de ya
palacakhr. Bu artımada dahi sa· 
taş bedeli muhammen kıymeti 
% 15 en çok artırana ihale ya . 
pılacaktır. işbu kıymet iizerine 
her ne bir şekilde hak talebin· 
de bulunanla işbu ilan tarihi 
neşrinden itibaren 20 gün zar· 
fında ellerinde vesaik ile ik nci 
icra memurluğuna aksi takdirde 
tapu sicil haklarını paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. Şartname 
5/1/938 tarihinden ifbaren her· 
kese açık bulundurulacaktır. Sa
tış peşin para ile olup % 7 bu· 
çuk pey akçesinin veyahut milli 
banka itibar mektub le taliplerin 
müracaatları lazımdır. % iki bu· 
çuk dellaliye müşteriye aittir. 
Müterakim vergi, tanzifiye ve 
tenviriyeden olan belediye rü· 
sumu artırma bedelinden tenzil 
olunur. 

127'62 No. lı borçlar kanununun 

muha~m~ne _ted y~s~nden tapu 137/5011 numaralı dosyasıle icra 
bedelı muşt_enye aıtbr. memurluğuna müracaat etmeleri 

Talipler lzmir icra dairesinin ilin o!unur. 

Dünyanın en buyük ve en muh.qe~ "ı OR \IAN-o· 
vapuru olan mavi kordelanan Ah bı · ı,, G A RooOiDOMATIK 

Radyolannm 1938 modelleri getdt Radyo meraklılarının ta
pındıkları tatlı ve tabii seıi ile her lc:eıin gaş 10lduğu bu rad
yoları görmeden başka marka ıadyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başlı hu· orro""AT. K olma
susiyetlerinden biri de bunlann '1.. ıYJ 1 landır 
Diğer markalann hepsinden üıtiift oluşlarırn dünya tasdik etmiştir. 

Satıı ;yeri: Mimar IC.malettin caclcle•i 
No. 35 NiHAT KAR 

lzmir Vilayeti Muhasehei l1ususiye 
modor.le80nde~: 
Bedeli sabıkı 

seneliği 

Lira K. Yeri 
95 00 Narlıdere eski 

mevkii 

Cinsi 
mezarlı le 252 ataç badem 

17 • armut ve zeytin 
269 

f darei hus~siyeye ~it olup yukanda yer ve cinsi yanlı ceman 
269 ağacın ıkı senelık mabsulu kiraya verilmek üzere 15 gün 
!11~ddetle_ yeniden .. açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek 
ıstıyenlerın her gun muhasebei hususiye müdünyeti varjdat kale-
mine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale günü olan 27· ı 2-937 
Pazartesi günü saat 10 da % 1,5 depozito makbuzlarile birlikte 
vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilin olunur • 

15 16 17 18 4402 
-----::::-:::-=----:~---=-~--------_.;;.:;.:; __ 

Şifa Bahkyağı 
Kuvvet iştah ~uhhat kaynağı, 

Beş mamnl, 

8•da kudreti yüksek, 
işmesi kolay, 

şerbet gibidir, 
hqka yerde satılmaz 

Hususi 

·ra Bahkyağı 
Y aloız Şifa Eczabanesinde 

HükOmet sırasında 

En meşhur f abrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kiğrt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fotoAnf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

F ototralçılıta miiteallik laer neoi mal%eme 
Zevki ~~ıyacalc rc~im ve ağrandismanl•, senedat ve evrak 

ıstinsahları ve kopyaları kemali dadcatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yaptbr. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 1 
Telefon: 2675 T raf: Rüstem lzmir 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balgam söktürür, öksürüğii 
söktürür, tesirli bir ÔKSüRüK pastilidir 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild va tenasdl haatalılılorı mütdhaaııaı 
lzmir Belediyesi Zülırcwi hastalıklar ve tedavi evi do~orİu· 

tuadan çekilerek yeniden açhğı Numanzade ıokağmdaki 3 
numaralı muayenehanesinde bastalınm Pazardan maada bergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 
--~~ .... --------------------------..;;;;;;;;;;;;;;;~---Amerika dan en son model 

k~~r geldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Si~ons kumpani 
karyola fabrikaımın en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çqid ve boyda halis çelikten mamôl karyola ve somyalara yalnız 

" . 
(Yeni Kavallarda Hüseyin Hüsnü Oziıin 

Lfık• mobilya ve karyola) 
ıalonunc!a bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 

Temiı., zari ef)'a, elbise ibtiyagmdan evd gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçbr. iyi bir mobilya içinde kendınizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirıiniz. Evinizin eşyası bayatı· 
nızıo etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 takailte 'Meresiye muame. 
lesi 1apılır. ~ 

-----------------~~":-!~~------~~~---M ETALLU M "D,, ~::!':.~"Dl Siz de 

Hem bol ışık almıı olur, hem iktasat etmiı olur, hem Jimba 
detiştirmekten kurtu lur, hem d~ _sar.!i~ bnazın eksildiğini 

ilk iaturada gonır1Unuz. 

LL 
Cevfik Baykent 

Elektrik • telef on vemalzemesi depoaa. 

Siemens f abrikalan mümessili 
Petetmalcllar 77 • 79 lelelon 3332 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

H~~di Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Büyük Salepçioflu hanı karşıaında Başdurak 

. . ti. , .. : f: • . . . . . . • . 

Kirahk yazıhane 
lkincikordonda Mareşal Fevzi bulvarında no. 3 da kain Osmanla 

bı-nkas1 müş'emilatından ve şimdiye kadar •So'<oni Vakum Kor· 
poreyşin. kumpanyasınan işgali altında bu.unan, suyu ve kalorifer 1 

teşkilatına havi. . 
7 Yedi odah yaz hane 1/1/938 bir Sonkinun 1938 den itiba-

ren kirahktır. Şeraitini anlam1k istiyenler Osrnanla bankası müdür· 
lü~ne bas vu .ahilirler. Müdüriyet 

Huıusi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, İngilizce ve Al

manca hususi gece dersleri ay
rıca Orta mekteb talebelerin• 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 685 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapdır 
Mflracaat yeri: 

lkincibeyler soka 

Telefon 3869 

• FotoOr 
1 N 0 N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Güzelyah tramvay caddesi 
1027 numarala 6 odah ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatlan ilin 
olp r 

Satılık ve kira· 
Jık ev 

Kemerde Sürmeli sokakta 20 
numaralı hane hem kirahlc hem 
de satıhktır. Taliplerin B. HllCI 
Sadul}ah oteli sahibi 8. Muzaf· 
fer veya miisteciri 8, Süleyman• 
müracaat ets n er. 

F 
· 1938 Modelleri geliyor 

Sevrole Otomobilleri 
' Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçaoar mevcudcdlur 
Oldsomobil otomobilleri de her torlo evsafi haiz, sağlam, 

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

Birinci kordon telefon 2704 


