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• 
Uluslar Sosyetesi nezdinde protestoda bulunduk 

Fransız heyeti 
B. Delbos da 

Ankarada. 
gelecek 

~~~---->-e-4----~~~ 

Hatayda tahrikat _devam ediyor. Garo, Şimdi de 
Ermenilerle .Arapları birleştirmeğe çalışıyor 

Suriye kabines• değişiyo~ 
Yugoslavya siyaseti 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Franea Hariciye Nazın Bay (Del· 

hoı) an Belgrad ziyareti do hitam 
buldu. Kendisini Belgradda hakikaten 
çok iyi karpladıllr, ıerofine ziyafet• 
Ier verdiler, reımi kabuller tertib 

' ettiler, nutuklar söylediler, nihayet 
mebuaaa meclisi.ne götürdöler, teza• 
hüratla karp)adıla.r ve giderken de 
ıauma liyık ıurette nğudadılar. Yal• 
nı• Belgraddan aynhrken eli.a.e ver• 
dikleri ıey maddi Ye ıiyad kıymet 
itibarile bir "hiç,, den baıka bir IOY 
değildir. 

Ve bundan tabii bir ıey de ola• 
mudı. Vreme gazeteıiain çok doğra 
olarak ıöylediği gibi Fraaıa Yugoı• 

lavyada bir kaç ıenedeaberi değiımiı 
buı ıeyler olduğunun farkıada de· 
ğildi. Franaa Hariciye Nazın ıoo 
ziyareti ile bu değitildili göd.erilııe 
görmiif, kalbil• de laıılCllk eamJt 
olacaktır. 

Dilll de ee.aa ettiğim gibi Pna• 
1anın A•np.U taldlt ettiti bir ~ 
ber liy&1eti yardır. Bay Delheı ••• 
k A Tl'B'JM ıanaeaiJlden iati fule .-.. 
re ~ok ,.,,. .. ıt. ıur m ot:· -

Uluslar Sosyetesi içtima halinde 
Ankara, 16 ( Hususi muhabi· lret etmişlerdir. Bu ziyaretleri 

rimizden) - Hatayın askerlikten müteakıben iade olunmuştur. 
tecridi ve müşterek müdafaası Heyet, Erkanıharbiyei Umu· 
hakkında alınacak tedbirleri mü· miye ikinc· reisi General Asım 
zakere etmek ve bu hususta bir Gündüz ile General Fahreddin 
anlaşma imzalamak üzere Suriye Altaya, Ankara gırn "zon kuman-
Fransız ordusu komutanı Gene· danına ' kart bırakmışlardır. 
ral (lçinger) in riyasetinde bir Fransız büyük elçiliği, öğleyin 
Fransız askeri heyeti bu sabah as~eri heyet şerefine elçilikte 
ıehrimize gelmiştir. hususi bir ziyafet vermiştir. 

Heyet erkanı Ankarada mC- Fransız askeri heyet, Büyük 
rasimls karşılanmışlardır. Şaat Erl<anıharbiye Reısimiz Mareşal 
11 de Çankayaya giderek def· Fevzi Çlkmak tarafından bu 
teri mahsusu imzalayan b•yet gece saat 20,30 da Ankarııpa
reisi ve erkanı, müteakıb:n Bü· lasda şereflerine verilen ziyafette 
yük Erklnıbarb.iyo dairesinde hazır bu unmuş' ardır. Ztyafet. bir 
Mareşalımız Fevzi Çakmağı, süvare takib eylem ştir. 
Milli Müdafaa Vekili Gener l D:!lbos da Ankaraya gelecek 
Kizım Ôzalpı, Hariciye Vekili Anka ra, 16 (Hususi mnhabi· 
Dr. B. Tevfik Rüşdü A ası ziya- - Sonu 8 inci sahifede -

rS r .ll k' Fransız parlamentosunda 
, eT, mz ete leşe e••d v b o 

kür ediyor u ce açıgı, u sene 4 
-···· Ankara, 16 (A.A.) - Riyaseti· 

cumhur l!mumi katibliğinden: 
Sekiıinct arhrmn ve yerli malı 

haf tası münasebctile yurdun her 
tarafından Atatürke vatandaılan o 
samimi duygolannı ve ekonomi ala· 
nındaki uyanıklık ve ilerleme se• 

verliğioi gösteren bir çok telgraflar 
gelmektedir. Bundan çok mütehauiB 
olan Atatürk, te~ı:kk.ürlerinin Ana· 
dolu Aj11011 vasıtuile iletilmesini 
emir buvurmuşlardn. 

Belediye r~isi 
Ankaradan döndü 

B. Behçet Uz 
lzmirlilerin tazimat ve bağlı· 

}ıklarım Büyük Ş h arzt tmekve 
Fuarla şehri alakadar eden mü· 
h 'm j ler etrafında alakadar 
Veka.etlerletemasa gelmek üzere 
Ankaraya giden belediye reisi· 
miz Dr. B. Behçet Uz, dün 
gece Ankara ekspresile şehri· 
mize döndü. 

milyara mı çıkıyor? 
Müstemlekeler meselesi, Fransanın 
(ikri alınmadan_._ ~'!..lledilmiyecektir. 

Parıs, 16 (Radyo) - Fransız Paris, 16 (Radyo) - Sosyalist 
parlamentosunun bu günkü top· saylavlarmdan B. (Blok), bu gün . 
lantısında muhaliflerden (Pul parlamentoda bir söylev vermiş 
Renyo), büdce hakkında söı ve sosyalist partisinin, Uluslar 
söylemiş ve F ransanın mali va- Sosyetesinde olmıyan bir dev-
ziyetini tenkit ederek, gelecek lete manda verilmesine müsaade 
sene büdce açığının kırk milyar etmiyeceğini beyan eylemiştir. 
franga çıkacağını, bu paranın, B. (Blok), söylevinde ezcümle 
Fransanın harici s iyaseti altüst demiştir k i: 
edilmek şartile temin olunabile- - Bizden çok istiyorlar, fa. 
ceğini ve böyle bir halin, çok kat verdikleri pek azdır. 
tehlikeli olacağını ilave eyle· Bunun üzerine Müstemlekeler 
miştir. - Sonu 8 finci sahifede -

~abıta bunu nasıl yc:pabilir? 

Adliy mizin yerin
de bir hareketi 

Dokuz çocuk, bir ipe dizili ve 
bağlı olarak lzmir sokakla

rından geçirildiler •• 
1zmirin bazı semtlerinde hıraızlılt 

yapan dokuz çocuk: totulmuı. düo 
polis marifeti iJe adliyeye verilmiı· 

tir. Polis, çocukların kaçmamaları 

içi.Q hepsini bir iple kollarından bi· 
ribirine bağlamı~tar. Çarfı içinde 
bunları gören hııllı:, bo yahnayak., 
batı açık, l!aua yarı çıplak çocukla• 
rın nHıl bir suç iolediğini merale: 
etmiı ve etraflarında toplanmak is· 
temi~tir. Bunların ellerinde eu şirke· 

tine aid ve su tesisatının kapak1arıo· 

dan iki tane vardı, aolıtşılan, buolan, 

heı oo kurua mukabilinde utlnak 
içio çalmı"lardır. Hınız bile oltalar, 

çocukların bir ipe haılı olarak ı.. 
ıekilde adliye daireıiae g6tArı'1lmel .. 

rini müddeiumumilik dikkatle katp• 
lamıt ve onlan küçült yaıta izaeti. 

nefis'erioi sıfıra iodirecelt tekilde, 
ipe dızili olarak doJaınranlar al•y• 
hine kaaani takibat yapılmaenu ka. 
urla~tırm1ftır. 

Çocuklar da Berbest bınblmıt
lardır. 

Bekdiye re~imizin, ~nkarada ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

ycıptığl , temaslardan çok faydalı 
net celer elC:le ettiği anlaşılıyor. 
Kendisi, seyahatinden çok mem· NADOLU 

dan sakatla•llllf olan ba ~1-ri. 
ııklaıtırmak i.tiyordu. Çemberiıa iki 
nokta&llldaki aakatlılt bilhaua Fraa• 
ıızlan eadifey• dı1firıaekte idi. Ba 
iki noktadan biri olan Vaqovada 
Frauu Hariciye Nazırının bir ıey 
yapamadığını ve bonon ıebeblerioi 
düu. teırib etmiıtim. Bo gün de 
ikinci nokta olan Belgraddaıa. niçin 
eli bot döndüiüaü aoMma{fıa çah· 
ıaLm. 

Y ogo.ıa.,. bft.kdmeti bir tarllf· 
bıı ~üçük alllamka, diğer taraftaa da 
Balkan aııtantıaın .luymetli bir u
vndur. 

Cumhuriyetç~ler büyük bir _nu.n_dur. ____ _ 

Bır /ngili.z destroyeri 
----------------

lzmirin en büyük, en 
Mahiyeti malt1m olan Balkm 

antantım bn gdnlti.k bir tarafa bır .. 
kalım. Küçük antant umumi aiya1et 
bakımından taauuT etmiı bir ::sümH 
değildir. Yugoılnya, Romanya ve 
Çekoılovakyadan terelı:küb eden bu 
zümre aırf umumi harb eonuada Ma· 
carları Nureddin Hocama kuşuna 

döndürmüı olan Triyanon mHhede8İ• 
nio araziye aid ahkimını mnhafaa 
etmek içi• teeıısüı etmi.. faaliyet 
daireli mahdud bir nevi sigorta tir· 
kelidir. Bu antanta dahil oLuı her 
hükumet bütün harici ıiyasetinde 

tam iıt.iklilini muhafaza eder, kendi 
bildiği, menfaatinin iıtilz11;m ettirdiği 

ıekilde hareket eder, yalnız Macariı· 
tana, MacariBtaaıa araai ve ekalliyet• 
la:r miiddeiyatına taallo..k edan kı· 
nmlarda zümreyi. tetkil eden diğer 
hükftmetlerle irtibat ve hareket 1'8h· 
delini muhafaza eder. 

Onun içindir ki Küçılk. antantın 

umumt aiyaae& ıahaeında ıimdiye 
kadar faal ve müami.r bir rolü gö• 
rdlmemiıtir. 

Yukarıda ela tem&1 ettiğim gibi 
bı1t6n derdi vo bütün endişesi Al· 
manyanın etrafında bir muhaınm 

çemberi 1'Ücude getirmek olan Fran. 
1a daha ilk 11aaualardaDberi Küçök: 
antanbn faaliyet ultaeıaı geııiıletmek. 
enu mdıterek hareketi yaJau: Mac&• 
riıtaaa hhiıu edeA maladad bir 
zı'imro halinden ça.kararak bütün mil• 
letler H.. ıaluıda nait.ıterek emel, 
müşterek hareket Te milıterek ıiya• 

nte malik faal bir siı•re haline ge• 
tirmek ietemiı, fakat bir çok aebeb. 
ler 1'e manialar dolayııile muvaffak 
olamamııtı. 

Buna rağmen pmdiki Yogoe1av. 

- Sonu 3 üncü sahifede -

ordu hazırladılar 
~~~--~-~--~~~ 

General Frankoun bir netice elde ede· 
bilmesi imkansız ~örülilyoı;-.• 

Çeşmede 

Karşılıklı ziya
~ retler vapıldı 

'!il Para tebdili meselesin
de müşküiat çekiliyor 

/Jadridden bir ğor6nüş 
Paris, 16 (Radyo} - General Franko, Madrid üzerine yeni ve 

umumi bir taarruz için hazırlanmaktadır. Siyasal mehafil, Ma.drid 
şehrinin, bu sefer bir kat daha tahrip edileceği kanaatini besli· 
yorlar. Maaheza, cumhuriyetçilerin elinde, muallim ve tam techi
zatlı altı yüz bin kişil.k bir ordu bulunduğundan General Franko· 
nun bir netice elde edebilmesi, imkansız görülmektedir. 

Madrid, 16 (Radyo) - Henü2 teeyyüt etmiyen bir habere göre, 
cumhuriyetçiler Saragos-Telüel demiryolunu kesmeğe muvaffak ol· 
muşlardır. Telüeideki asi kıt' alarmın el rafla alakaları katedilmı~tir. 

Çeşme, 16 (llusuıi) - Evelki 
gün ilçe körfezine demirliyen İngiliz 

H. D. 5 destroyeri, diln limanımıza 
gelmiştir. Gemi ııüvariei karaya çıka

rak hükumeti ziyaret etmi~, kayma. 
kanı ve liman reisi de vapura gide. 
rek iadei ziyaret eylemişlerdir. 

- Sonu. 8 inci sahi/ede 

Köylerde 
ücretle çalışanlar 
Vekalet bunların 
maaşlarını tahdid etti· 

Köy işyarları kadro ücretleri 
her yerde başka başkadır. Bu 
yüzden bazı yerlerde köy ida
relerinin faaliyeti aksamaktadır, 
bazı yerlerde de bu vaziyet 
köylünün takati fevkinde külfet· 
leri icab ettirmektedir. 

Dahiliye Vekaleti; vilayetlere 
verdiği bir emirde kadro tesbiti 
ve işyarlara verilecek en yüksek 
Ücret haddinin tayinini bildir· 
miştir. 

Para ile 
-Sonu 

ifade edilen ücret tu· 
8 inci sahi/ede -

zengin gazetesidir 
Fiki~, haber, tenevvü ve gıJzeıecilik hakııuıodan tam maua• 
aile h:ınirin en olgıın, en Jı.ovvetli gazete&i olan ANADOLU 
dün vermt>ğe başladığı "Celal Bayar ve Eaki İzmir,, ile 
.. Şişko., eserl..ırine ilaveten, okurları için yeui hazırlıklar 
yapmıştır. 

.,Güzide hekim ve mütefekkirimiz. Dr. ESAD HATIB-
OGLUnun ANADOLU için i· ·e aldığı bir gazı serisi: 

.:tiz kadını ta-
nır mısınız? 

Siz erkeği ta
nır mısınız? 

Aşkımız, heyecan· 
larımız, kalbleri
miz, buhranlarımız, 
iki cins arası rıdaki 
münasebatler 
lerdir? 

ne. 

AYRICA 
Arkadaşımız ŞAZi YAŞITın lngilizceden dıLmize çevirdiği 

bir eseri •• 

????? 
Bu eser hepinizi hayrete düşüre
cektir. Başka sürprizler de var!. 



Sobıfe 2 ANADOI .. U } 7 ~U UOUt'Vf>I 

Temaşa: 

Aksam 
il 

• 
l 

•• Dünyamız ve me eniyetimiz 
Gece vakti; yükısek dağluın te~nde, uzak, ke iu ve ao Ç'lğhklar atan 

Yah{f bir kurd tııSDvvnr ediniz. Dııbıı ötede, korkunç bir heyula halinae, 
vab~I ve içi esrarengiz bayk:ın lar. çatırtılarla dolu kesif bir ormaulık 
düfünilnfiz. 

ticare
~lf'][lad ler 

====~~~:=:;;;~~~~~~~~;;;;:;ı~~===w;;;~-=--~~a;;;;--=;.;;;~'rnusarner • 
Diin bir tramvay 

Sabahın olub olmıyacaf.ıın da bilmiyor uz. 
Gökleriıı üatünde. oecennemS larakalerle koiU an bir fırtına, yavaş yava~ 

toprak denilen kabuğun ü lüode dogacak ~eyıanı klt8lr,g111 haber veriyor .. 
Uzaklard n, goderin eri ediği, k kat lcarmılıldan örüldüğü çok 

az.ak ve meçhul i~limlerden.' kalağıaıza biç duymadığı.ııız hapo, karıpk ve 
Jid~ta ayuo ve ınun ıkemıklerinin çarpı Bil.O an do n Lir takım sesler 
gehyor ..• 

Bulutların arkaundan ara nı glirllnm riUk ı;ökl de, aI1lamd1ğınız, 
lı:unyamadığınız, " nmızı, yeşil, mor, san, erguvani bir takım sim~iklerin 
pınltıaı ve daha oteden, mezardaki ölilya oyup ihtirasını tatmin ettikten 
eoa~ ka .ıı :ı atan mahud ncbba,Iann ak eürOmeleıiııe benzer bir §CYler 
aezıyorsunuz .. 

XCDdinizi yokluyorawrnı:: 
Bu bir ii1emdir elbet; diyoMUnuz. 
lne~n mubıyyele ve rüyasına clo~abilecek bir alem ki, bir kaç Cn:.çada, 

~yle hır kaç kalem darbesi aluoda bunwı bir bncka türlil olmbsı imkUnı, 
yoktur. 

Fakat bu bir rüyamıdır? . 
Da~e çıkan To çığlıklar atım Jrorcl da bizim bngünk6 mediyeti; 
f~n için çatırdayan ormanlıkta bu gün mrttnda iki ayak üstü do1qtığı• 

mıı: Cl nı, gökkrin lrucağıudaki renk, ees ve ı~ık çıırpıımalarında bu güne 
kü müphem, tezadlarla dolu düııya havasını bulm1ıyor mu auuı.? 

. eıarlardan ölüleri çıkaran ııebbaş, eize hak ve hakikati rtü tü yatırıp 
relık takma dişlerinin altına., lokmalar gibi, çiğnemeğe ba lıyao yirminci 
amn ıhtilll harbini hatırlatmıyor mu? Mutbak kapısında iki kedi kavgaeuwa 
bile l>ir man ı olmak gerek.. 

Bu beşeri tahayyülün ötetHinde ele zannediyorum ki, kaldkatin ona 
gölge Termie kaskatJ, taı gibi, mevcod ve inktlr kabul etmez hü•iyeti yatıyor. 

Gene Tutankamenin mezarı 
lskenderiye müzesi müdürü, 

maruf Firavın Tutankamenin 
mezarında bulunan eserlerin ka· 
taloğunu neşretmiştir. Bu eser
ler arasında bir çok san' at eser· 
leri, ev eşyası, mücevherat ve 
saire vardır. En g ribi kemana 
bemiycn bir musiki ileti, bir 
usluradır ki bunlar 34 asır ewle 
aittir. 

iştah HAcl1 
Bir lngitiz kimya mütehassısı 

iştah bahsi üzerinde yenilikler 
vücude getirmeğe çalışmakta· 
dır. Etin gıda cihetinden fay· 
dalarından bahseden bu kimya· 
kere göre insanlar, küzu, koyun, 
sığır ve hatta keçi etinden baş· 
ka bir <.ok etlerin nefasetinden 
ve gıdai kudretinden haberdar 
değillerdir. Bu kimyakere göre, 
en kıymetli ve gıda cihetinden 
faydalı et, körsıçan eti imiş .. 
iştah nazariyesi müsaade etse, 
insanlar fare eti yemekle çok 
bahtiyar ol caklarmış. 

Gene 13 rakamrt 
Ş lide bir sigorta kumpanyası 

her ayın on üçünde biç bır mu· 
amele y&pmamağa karar ver· 

miştir. 
Bu şirketin ayın 13 )erinde 

yapılmış bütün mukavelesi, za· 
rarla neticelenmiştir. Yirmi se
nelik hayata malik olan şirke· 
tin muamelatı arasında 13 ta· 
rihli 800 den fazla v resiye var· 
mış, bu dosyaların hepsi de 
sigorta muamelesinden nihayet 
bir sene içinde tazminat ile ne· 
ticelenm ştir. Haks z bir karar 
değili .. 

Sarhoş kBpekler 
Danima kada O.s!erbo kasa· 

basında bir ziyafette verilmek 
üzere haz rlanmış koktey:er na· 
ıılsa üç köpek tarafından kulla· 
m'mış ve içilmiştir. 

Eğer köpeklerin sarhoşluldart 
naz1r1 dikkati celbetmemiş ol· 
saydı kokteylerin akıbeti son 
d kikaya kadar meçhul kala· 
caktı. 

Garip bir mer ki 

Orlıan Rahmi Gökçe 

üzere de 25,000 kitaptan mürek· 
kep bir kütüphane vücude ge
tirmiştir. 

Geç kalmış bir nikahl 
Belgraddan bildirildiğine göre; 

Bosna köylerinden birinde Se· 
limoviç adlı bir adam henüz 9 
aylık ol n kızı Zeynebi Arjf 
Süleymanoviç adlı 30 yaşında 
bir delikanlıya nikah1amıştır. 

9 aylık bir kızın, artık koltu
ğunun alb küflenmiş demektir. 
Selimoviç çok yerinde hareket 
.etmi d 6 unm 1ıd t 

Hllvfyetınden bık.an adamı 
insan kendinden, hüviyetinden 

bıkar mı? Bu suale Amerikada 
pek lüzum yoktur. Çünkü Rey 
Grey adlı bir Amerikan kendi· 
sinden daha doğrusu hüviyetin· 
den bıkmıştır. Bu adam yakası· 
m gazetecilerin elinden bir türlü 
kurtaramamakta imiş. Bunların 
elinden kurtulmak için de hüvi· 
yetini değıştirmeğe ve yeni bir 
hüviyet aramağa kalkışmıştır. 
Fakat bu defa vaziyeti daha 
güçleşmiş ve günde 80·100 mu· 
haribi defetmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 
Boksör banka direktörü 

Cin Tunney adla sabık 
bir boksör Amer.kanın Morris 
bankası direktörü o1muştur. 

C n, 1926 ve 1927 senelerinde 
Dempscy ile ç:ırpışmış bu yüz· 
den 1,900,000 dolar kazanmış· 
tır. Ş kagoda yaptığı maçlardan 
da 2,680,000 dolar alan bu adam 
n hayet boksörlükten vazgeçmiş,' 
işi bangerliğe dökmüştür. 

İki kuvvetli yumruk mukabili 
iki milyon dolar her zaman 
liazmoiunur; doğrusu. 

azası oldu 
~eçhul bir şahıs da 
bil tçi ile vatm nı 

dövdü .• 
Dün sabah saat 8,55 suların· 

da Bahribaba parkı önünde bir 
tramvay kazası olmuştur. 29 
numaralı vatmanın idare ettiği 
11 numaralı tramvay arabası 
Güzelyalıya doğru giderken, 
p rkm ağaçlıkları arasından bir 
genç fırlamış, tramvayı görünce 
kendisini tutam mış ve arka 
kısmına çarpm1ştır. Yere yuvar
] nan genç bacağından yaralan· 
mış, tramv y durmuş biletçi ve 
vatman inerek yaralının yanına 

gitmişlerdir. 

Bu sırada hadise mahalline 
gelen bir zat ta hadisenin sureti 
vukuunu öğrenmeğe bile lüzum 
görmeden, biletçi ve vatmanı 
fena halde dövmüş; ortadan 
kaybolmuştur. 

Hadisede bir suçu görülmeyen 
vatman serbest bırakılmış, ya· 
rah hastaneye kaldırılmıştır. So
kak ortasında biletçi ve vatmanı 
döven meçhul şahıs aranmak· 
t dır. 

Sebze bahcele-• 
rinde 

Haşereye karşı mü. 
cadele 

Havaların ılık devam etmesi 
yüzünden sebze bahçelerinde 
sebzelere arız olan haşerelere 
karşı Ziraat müdürlüğünce mü
cadele açılmış, iyi neticeler de 
alınmışbr. 

u 
Takas komisyonu dün öğle· 

den cvel Türkofis müdürlüğünde 
toplanmış, mevcut işleri konuş· 
muştur. 

Yurddaş! 
Gelirinden en 

beşini arttır. 

az yüzde 

Eski zaman paşalarından bi· 
isi konağının bahçesinde gezi. 

nirken konağın ağasına rastla· 
mış. Aklınca ağa ile bir az 
al y etmek maksadile ağaya 
demiş ki: 

- Ahmed; sen bilirsin. Ne· 
den şalvar dedikten sonra bir de 
marval der er. Salatanın yanma 
bir de malata ilave ederler. 
Sandık sözünden sonra mandık 
kullanırlar. 
Ağa şu cevabı verır: 

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

Polonya hükümeti, bir çok maddel ri kliring 
yolu ile idhale müsaade etti 

Çuval imalinde kullamlan jüt- ettirilebilmesi için Polonya Ma-
lerin Polonya hükumetince ser· liye vekaletinin müsaadesi la-
best dövizle satışına ve klring zımdır. Boya sanayiine mahsus 
yoluyla iharacına müsaade olun· muhtelif maddelerin beher yüz 
mamakta idi. Polonya hükumeti kilosundan yalnız 6 züoti alına· 
son olarak ittihaz ettiği kararla caktu. Yalnız bu gibi maddele· 
jüt mensucatı ile yün iplikleri· rin Polonya memleketlerinde bir 
nin ve inşaat demirlerinin k1iring ameliyeye tabi tutulması şarttır. 
yoluyla ödenmek üzere memle· Hiç bir kayıt ve şarta tabi ol· 
ketimize ihracına müsaade et· maksızın da kayısı çekirdeğinden 
miştir. 50, sirke imaline mahsus yüzde 

Polonya hükumeti, kabul et· 16 dan az ispirtoyu havi şarap· 
tiği bir karaname ile gümrük 1 rdan 200 ziloti aiimrük resmi 
resmine tabi maddelerden bir alınacaktır. Bu resimler beher 

yüz kilo içindir. 
kısmının gümrük resimlerini ten· ____ _. 

Pazar günü 
Karşıyakada bir 
konser verilecek 

zil etmiş, bir kısmını da bundan 
muaf tutumuştur. Bu kararname 
30 Nisan 1938 tarihine kadar 
me'i olacaktır. 

Gümrük resmi tenzil edilen 
veya muaf tutulan maddelerden 
memleketimizi· alakadar edenle
rinin listesi şehrimiz Türkofisine 
gelmiştir. 

Keten ve kendir tohumu id
hali gümrük resminden muaf 
tutulmuştur. Beber yüz kilo için 
Zloti (Polonya parası) üzerinden 
gümrük resimleri mühim mik
tarda tenzil edilen maddeler de 
şunlardır: 

Tıbbi nebatlar 200 z?oti, pi· 
rinç 30 balık tuzu imali için 
getirilecek bafık ve parçaları 
50 • 500, yangın söndürme alet· 
lerinde· kullanılacak miyan kökü 
tozü 60, kıtsız koyun derisi 25, 
nebati maddelerle tabaklanmış 
tabii renkte eçi derisi ... 1..600, 
tutkal imalinde k ! anılacak deri 
kırıatı1arı 50 balık konserveleri 
için yağ çıkarılmak ·fü.cıc; Svya 

fasulyesi 20 ıilotidir. Bunların 
eskisine nazaran gümrük resim· 
lerinde yapılan tenzilat miktarı 

yüzde 10 · 50 arasındadır. 
Yalnız bu maddelerin güm· 

Karşıyaka Müzik Severler 
Sosyetesi, önümüzdeki pazar 
günü saat 1'1 de Karşıyaka ku· 
lübünde mevsimin üçüncü kon· 
serini verecektir. 

Bu konser, lzmir müzik haya· 
tında bir değişiklik yaratacak· 
br. Çünkü bu konser programı 
şehrimiz san'atkarlanndan yalnız 
Bn. Mibter Çdcbinin komp~ 
zisyonlarma basredilmi§tir. 

Baştanb şa g rp tekniğini ha· 
vi olan bu eserler ille defa Kar· 
şıyaka kulüp salonunda lzmirin 
kıymetli müzisyenleri tarafından 
icra edilmiş olacaktır. 

Programda iki ufak kvartet, 
şan, solo ve duoları bilhassa 
piyano ve keman soloları mev· 
cuttur. Güzel bir san'at gecesi . 

c.ç 'rilcceği tahmin cdilmcktedit. 
"Könsere müzitt severler davel • 
ediimiştir. 

1 ebh_ı_r_v_e_t-athir 

ista yonu 
Bu yıl vilayet büdcesine ko

nulacak 5000 lira tahsisatla iz· 
mirde b r tebhir ve tathir istas-

rük resmi terzilatından istifade yonu tesis edilecektir. 

Paşa, maşa 
- Paşam; şalvar diye efen

dimizin giydikleri ala çuhadan 
yapılana derler. Marval da biz 
kullarınızın giydikleri adi bezden 

diktirilene, salata diye efendi· 
mizin yediklerıne, malata da 

sade zeytinyağı ile sirkeden iba· 
ret olan bizim yediklerimize d~ 
nir. Sandık hanım efendimizin
kine, mandık bizim bacı cariye· 
nizin kullandığına derler. 

Ahmed ağa bir az durakla• 

dıktan sonra esasen pinti, huy· 
suz bir herif olan paşaya döne· 
rek der ki: 

- Paşam, bir de Paşa ile 
maşa vardır. Paşa: ihsanı bol, 
konağı fakir fukarnya açık, mer· 
hametli insanlara derler. Maşa· 
da sizin gibi hasis, mendebur 
heriflere denir. 

Der ve hemen bahçe kapı· 
sından bir daha konağa uğra
mamak şartile sıvışır. 
' Fıkracı 

yare Sinemasında 
Bugünkü seanslardan itibaren 3 saat mütemadi zevk ve heyecan içinde bırakacak 

2 bügük filim takdim edigor z ZANBAK1çti~ai .. v~ Ahlaki 
hıssı dram 

KAY FRANC/S tarafından temsil edilen bu filim 
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 esrarla muhitinde güzel (MANDALA Y) şehrinin tabii 
dekorleri içinde temsil edilmiştir. 

Amerikada Andre Tigen adlı 
bir adam, gazetelerden maktua 
yapm-=ktan çok zevk alırmış. Fa· 
kat yaptığı maktualarn sadece 
Greta Garboya ait olması lazım 
imiş. 

Karyokanın unutulmaz artistleri FRED ASTAIRE ve CINGER ROGERS tarafından mükemmel bir 
surette temsil edilen 

Bu adam, Greta Garbonun 
şöhret meydanı a dım .attığı 

gündenbui gazetelerden 80,000 
ma ... tu toplamı.,t r. Bund ın baş· 
ka Greta Garbo1 a aıt olmak 

Baştanbaşa Şarkılı • Danslı · Varyeteli 
çok şirin ve muhteşem filim 

i/a'CJelen: PARAMOUNT JOURNAL 

Seans sııatl r: Bevaz Zınbak: 3 • 6 - 9.:lS de V ls D.algal rı: 4,15 · 7,40 da Cumartesi, Paz r: 1,15 de Vals Oatgaları ile başlar .. a 
......... lllİllll ................. iııılılİıİİİİİİİııiim 

Dün akşam ıkı artisten mü• 
rekkep bir Fransız trupun n 
tertip ettiği ml:samereye gittim. 
Buna müsamere demek pek c • 
iz mi bilmem... Salon eğlencesi 
kabilinden bir şey ... Bir kaç es
ki Fransız şarkısı, en maruf Fran· 
sız şairlerinden bir kaç parça 
şiir, Molyerin miyantropundan 
bir sahne, Kurtlinden, L" onel 
Larozdan birer sahne ... işte hep· 
si bu. Zaten iki kişiden daha 
faz-la ne beklenebilirdi?. Fakat 
her halde gittiğime hiç pişman 
değilim. 

Bılhassa Kurtlinden "Evde kafa 
dinçliği. sahnesini zevkle seyre
derken bir taraftan da dikkat 
ediyordum. Bu ilci artist ne gü .. 
zet dinlemesini, ne güzel konuş
masını biliyorlardı. Bir tek ke
lime Fransızca bilmeseniz bile 
sadece Madmazel Genevievin 
mimiklerini seyretmekte veyahud 
sahnede kendi kendine konu
şurken M. Eritirinin yüzüne dik· 
kat etmekle gene bir şeyler an· 
lar, hayret edilecek bir şey mi 
söylüyor, korkunç bir hikaye mi 
anlatıyor, lakayd ve şatır dudak· 
larınızda tebessümler doğuracak 
bir fıkra mt hikaye ediyor, ko
laylılda takib eder ve muhakkak 
zevk duyarsm1z; yüzleri o kadar 
canJı, elleri kollan ve jestleri o 
kadar manalı idil. 

Ya o şiir inşadları.. Onlar 
başlı b şına bir şiirdi. Onlan 
dinlerken görüyordum ki biz· 
de sabnelerimizde olsun, hususi 
hayattmızda olsun daha dekla. 
masyon nedir, bir fıkra nası1 
canlandırılır, bir şiir nasıl yaşa• 
tılır anla,şılabilmek için epey z • 
man geçecek. 

Ankarada yeniden yeniye ku• 
rulm kta olan tiyatro mdct ... ı...: 
semerelerini veiinciv.a-1u.d T' iz 
w.,. şupne yok ki Türkçemizde 
mimik ve iest san'atları üzerine 
müesseı bir sahne dinlemek, ne
fis bir ıiirin n sıl inşad o un• 
duğunu görmek zevkinden mah
rum yaşıyacağrz. 

Dün akşam bize gösterilen 
muhtelif parçaların her birinde11 
ayrı bir zevk duymakla berabeı 
ben kendi hesabıma en çok 
Kurtlinin "Evde kafa dinçliğill 
parçasından hoşlandım. Dünya• 
da kurulmuş hemen her evde 
her zaman tekerrür eden kan 
koca kavgasından yalnız Şii 
cümle . hatırımda kaldı. .. Kadın 
kendisi için yapılanların biç bi· 
rini görmez, yalnız yapılamıyan
ları görür •• 

Ben bu nefis hakikati zapte. 
derken yanımdaki bir ecnebi 
"Ayol öyle ise buna kadın de
mezler, sadece kedi derler." di· 
yordu. Tanımadığım bu zat 'ka· 
danla kedi arasındaki bu kara· 
beti bilerek mi ifade etti far· 
kında değilim, fakat her halde 
kendisini tekzib edenlerin ara· 
sında ben bulunmıyacağım. 

Artistler son olarak Lionel 
Laroj'un "Aşka hürmet. inden 
bir parça temsil edeceklerdi. 
Arbk · daha fazla duramadım, 
bir kedinin " aşka hürmeti " ni 
başkalarına bıraktım, bana yal· 
naz aşk kafi idi, yürüdüm, çıktım. 

H. N. Ç. ------
Çocuk balosu tehir 

edildi 
Sakarya ilkokulu yoksul ço

cuk lar menfaatine 18· 12-937 
Cumartesi günü akşamı Ankara· 
~alasta verilmesi mukarrer Ç~ 
cuk balosu, yılbaşından sonraya 
bırakılmıştır. Balo günü ayrıca 

lan edilecektir. 
Sakarya okulu fakir çocuk· 

ları koruma heyeti 
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V ezirköprüde müthiş 
yangın çıkmıştır 

bir 

~~~~----••H•-e•~'••~~ .... ·--------:~~ 
Yangın, bir kaç saat içinde genişlemiş ve 

56 evle bir katlın yanmıştır •• 
lstanbul, 16 (Hususi) - San.sn vitiyetine bağlı Vezirköprünün Göl köyünde müthiş bir yan· 

gınçık ve bir kaç saat içiıuıle ~eait}emiştir. 
Alınan bütün tedbirlere ratmon elti altı ev yanm ıştır. 
Yanan evler halkında• hir lcachtı ateşler içinde kalarak kül olmuftur. Açıkta kalan halka hüku

metçe yardım için derhal teAir alınmıştır. 
Yangının ne suretle çılEtığı henüz anleşılamaouştır. Zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 

Samsun, 16 (A.A.) - Veıit-köprünüR Göl köyünde bir yangın çıkmı, ve 139 evden 56 sı kimilen 
yanmıştır. Samsun valisi gcrekea tedbirlerin alınma• için aidise mahalline gitmiştir. Kızılay tarafın· 
dan· yangından müteessir olanlara yardım edilmiştir. 

. . ... ·~··--..~---------
Tebliğ 

TaJıih edildi 
Ankara, 16 (A.A.) - 8 Bi

rincikinun tariaiyle lktısat Ve
kiletinden gönderilmiş olan teb· 
liğin keşidesinde bazı hat hata· 
ları görülmüştür. Y anlıı bir an· 
layışa meydan vermemek üzere 
alakadarların ellerinde bulunan 
tebliği aşağıdaki surette tashih 
etmeleri rica olunur. 

1-3 numaralı bend izahının 
C fıkrumdaki çalışma saatleri 
ibaresi çalışma sıralarının ola· 
caktır. 

2-6 numaralı bend hakkın· 
da fıkrasının sonundaki ihtar 
ücretin mukannen olarak hafta· 
nın hangi gününde veya ayın 
kaçında saat kaçta ve işyerinin 

neresinde verildiği de tasrih 
... Jnı. ,,_ı.ı:-.J. .ı-.ı. lazım ae· 
lirken, bir satın ek~lc olarak 
neşredilmiştir. 

3-7 numaralı bend hakkın· 
daki izahın A fıkrasında işyer· 
lerinde kelimesi işyerinin sure
tinde düzeltilmek icab eder. 

4-9 numaralı bend hakkın· 
daki izahın başlangıcı şu ıuret· 
le din 

9 numaralı bend hakkında: 
lıyerinin mahiyetioe göre wızı· 
bat tedbirleri ve şartlan sayı· 
lacaktır. 

Vezirlstan kumtın
danı değiştirildi 

Londra, 16 (Radyo) - Vezi· 
ristan lngiliz kumandam deiiş· 
tirilmiştir. Yeni kumandan, gCHra 
Asleydir. 

lngiliz askerleri, bütün Vezi· 
ristanın muhtelif yerlerini zabt· 
etmiştir. 

Altınla karışık yeni bir 
bakır madeni bıılundu 

lstanbul, 16 (Hususi) - Ke
maliye kazasında altınla karışık 
yeni bir bakır madeni bulun· 
muştur. 

Hollanda 
Aıkerlilt m'iJdcletini 

11 aya çıkardı 
Paris, 16 (Radyo) - HoJlan· 

da parlamentosu, alkerlik müd· 
detinin, beş buçuk aydan on bir 
aya çıkanlması hakkındaki ka· 
nunu kabul etmiştir. 

Yeni bir kanunla da Hollanda 
süvari kıtaatı hazarda 32 bine 
iblağ olunuyor. 

Fransa-Almanya hu. 
dud mukauele•i 

Paris, 16 (Radyo) - Fransa 
ile Almanya arasında bu gün 
yeni bir mukave imzalanmıştır. 
Bu mukavele hudud ihtilaflarını 
halletmektedir. 

Kati I Vigman ve arkadaşı 
Milyonun marifet!eri 

Katil Milyonun isticvabına dün baş. 
· landı. Daha iki cinayet meyian~ çıkıyor 

Paris, 16 (Radyo) - Katil (Vigman) hakkındaki tahkikata de
vam olunuyor. Bu gjn, (Bordo) da tüccar Uan Dujuel) imzasile 
po'is müdüriyetine verilen bir istidada, katil (Vıgman) ile arkadaşı 
Milyondan şikayet edilmiş ve bu iki katilin, geçen nisanda istida 
sahibinin otomobilinden çaldıkları iki valizin içindeki eşyanın, son 
:amanlarda zabıtaca elde edilen ~şya arasında bulundutu bil
dirilmiştir. 

Zabıta, bu gün Milyonu isticvaba başlamıştır. Zabıta, izi üze· 
rinde bulunduğu yeni iki cinayetin de, bu katiller taraf andan ya· 
pılmış olması ihtimali mevcuddur. Maaheza buna dair henüz kat'i 
deliller yoktur. 

B. Keler, bu gün Strazburgdan gelmiş ve Vigman ile arkadaşı 
Milyon tarafından öldürülen karısının cesedini alarak defhetmiştir. 

Mareşal San - Kay - Sek 
Rusyadan yardım istemiş. 

Nankin, 16 (Radyo)- Japon 
ordusu umum komutanı general 
Maçoyu, bu gün neşrettiği bir 
beyanname ile halkı işile meş
gul olmağa davet etmiş ve ta· 
bii halin avdet ettiğini, endişe 
edilecek h:ç bir vaziyet kalma· 
dığım ilin eylemiştir. 

Şanghay, 16 (Radyo)-Japon 
erdusu, Nankik c'varındaki ka· 
sahaları da işgal etmiştir. 

Yıncuşan ile Vo1uşan havali
sin4'e ilerliyen Japon kıtaatı, 
yeni mevziltt zaptetmiştir. 

Kuen·Tunga da yeni kuvvetler 
çıkarılması muhtemel görülmek· 
tedir. 

Moskeva, 16 (Radyo) - A1i· 
kadar mehafilde söylend'ğ ne 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA 

göre, Sovyet Rusya hükumet , 
Mareşal Şan·Kay-Şekin askeri 
ya rdım talebini tetkik eylemek· 
tedir. 

Honkon, 16 (Radyo) - Japon 
tayyareleri lngiliz müstem.ekesi 
hududunda bulunan bütün me· 
vakii bombardıman etmektedir. 
Bundan maksat, İngiliz müstem· 
lekeıile Çın toprakları ;nasın· 

daki muvasala yoılarmı kes· 
mektir. 

Şangbay, 16 (Radyo) - 18 
Japon gemisinin himayesi altında 
Kanton sahillerine gelen altmış 
Japon nak !iye vapuru, karaya 
asker çıkarmak üzeredir. 

ihraç harekatı, dakikadan da· 
kikaya bekleniyor. 

Bugün en büyük sergüzeştler, 

en heyecanlı mace,alar, en müt· 

hiş hakıkatlerle dolu ve bugüne 

kadar Türkçeye çevrilen fılimlerin en güzeli 

Asi Cieneralin 
Son Emri 

Tılrk:e aö:ııld Ba, l'ollıerde 

Gary Cooper - Madeleine Caroll 
Akim TMD-irof 

Se9slar: 3 5 7 9 d• baılar 

ir Gazinosunda 
Kışlık salenlarınclıa her gece biyük varyete numaraları, fev· 

lcelide müzi~ v'e muhtelif etftıncellr ... 
Mlltine: Cumartesi ve Paıar p.ıeri saat 17 den 20,S kadar. 
Suvareler: Her alııpm uat 4 • 21 
Varyete prop1NBı detitmiftir. 
NOT: Bu a,ıo on betinde üç kiıilik bir grub muazzam var

yete numaralan için angaje edilmiftir. Yılh.şHJa büvük hazırlık 
vırd . r. 

Otobii:s 
Tahkikatı baflatlı 
İstanbul, 16 (Hususi) - Oto· 

büs meselesinin tahkiki için 
Dahiliye Vekaletinden bir teftiı 
heyeti gönderilmiştir. Heyet, 
müfettiş B. Ali Seyfi ve Abi· 
dinden mürekkeptir. 

T cf tiş heyeti, bu gün vilayet 
makamına gelmiş ve derhal ted
kikata başlamıştır. 

Yeni Çin 
hükumeti 

Harici borçlara 
sadık imiı 

Tokyo, 16 (Radyo) - Yeni 
Çin hükumeti, Çinin büwn ha· 
rici borçlarına sadık kalacağını 

ilin eylemiştir. Bunun için li
zımgelen teminat, şimdiden ve· 
rilmişfr. 

Sulh icin • 
Cenevrede propagan. 

da yapacaklar 
Londra 16 (A.A.) - Sulh için 

beynelmilel toplanma cemiyeti· 
nin ic a komitesi dün Vıkont 
Cecilin riyasetinde bir toplantı 
yapmıştır. Komite 1938 senesin· 
de Cenevrede sulh ve Milletler 
Cemiyeti lehinde propaganda 
tetkikatı için kadrolar vücude 
getirecek hususi bir mektep ib· 
dasına ve her memlekette, vili· 
yetlerde bu kabilden terbiye ve 
Propaganda merkezleri tesisine 
karar vermiştir. 

icra komitesi Japon emtiasına 
kartı tie,,...ı.-ı.ı W.. bo,-kotaf 
yapılması işini de tetkik etmiştir. 

General Roder 
Dün ita/ya hava teai. 

sa ~ını gezdi. 
Roma, 16 (Radyo) - Maca· 

ristan Harbiye Nazırı General 
(Roder), bu gün atış mektebini 
z yaret etm 'ş ve müteakıben Ki· 
donyaya giderek, ltalya hava 
tesisatını gözden geçirmiştir. 

Fransada 
Yeni grevi er başladı 

Paris, 16 (Radyo) - Fransa· 
nın muhtelif şehirlerinde yeni 
grevler ilin edilm'ştir. 

Bu gün, lastik fabrikalarından 
birinde çalışan iki bin amele, 
arkadaşlarından birine yol ve
rilmesinden dolayı grev ilin et· 
mişlerdir. 

Lyon şehrinde de bir ampul 
fabrikası amelesine yol vermiıtir. 

Roye ıehrinde de üç fabrika, 
amelesini kotmuıtur. 

ita/yada 
Matlıiı sofulı 

Roma, 16 (Radyo)- ltalyanın 
her tarafında ıidc;letli ıotuklar 
hüküm sürüyor. 
. Diyemont ile Ligorya havali· 

ıane mütemadiyen kar yatmak· 
tadır. 

Brenerde bütün yollar karlarla 
örtülüdür. Nakliyat, bu yüzden 
bir kaç saat durmuştur. 

Ruıyada ıenlikler 
Moskova, 16 (Radyo) - inti

habatın sona ermesi münasebe
tile bu gün bütün Rusyada bü
yüle: şenlikler olmuştur. Leninin 
heykeli önünde bir milyon halle 
toplanmış ve tezahüratta bulun• 
muıtur. Bu tezahüratta, Kalenin, 
Molotof, Dimitrof ve bütün halle 
komiserleri '-u tezahüratta hazır 
bulunmuşlardır. 

:\ 
Sabite ~ 

Celil Bayar 
VE 

Eski lzmir 

1 

YAZAN; 

Talat Onay 
\.________ •Gireson mebusu,, 

Bay Celal Bayar lzmirde. işgalin acı bir 
hatırası • Vali Rahmi (beyle) mücadele •• 

-2-
Ônceleri (Anadolu), 1918 den 

itibaren (Duygu) gazetelerile Yu· 
nanhlık ve dolayısile Rumluk 
aleyhine açtığımız mücadeleleri 
ilk tasvib ve teşvik eden Celal 
Bayar olmuştu. Fakat bunu hoş 
görmiyen zamanın hükumetleri 
idi. Celil Bayar birinci Rum 
tehcirini güzel idare ettiği ve 
atiyi çok iyi gördüğü için bu 
mücadelenin devamını istemek· 
ten hali kalmamıştır; batta lzmir· 
den kaybolduğu günlerde bile .. 

Şöyle ki: Mütareke akdini mü· 
teakib günlerde Rum gazeteleri 
ittihat ve Terakki ve dolayısile 
Türklük aleyhine gemi azıya al· 
mıılar, her gün sütun sütun kü· 
für yazmayı huy edinmişlerdi. 
Maksatları, Rumları Türkler aley· 
hine kııkırtmaktı. 

Bu sırada Venizelos faaliyet 
ve siyasetinin iyi neticelenmesini 
gözönünde tutan Rum gazete
leri, koca lımir vilayetinin eski 
Yunanistanın bir parçası oldu· 
tunu ileri sürerek Yunanistan 
lehine yaygaralara baş'amıı· 
lardı. Bu gazetelere ancak (Ana· 
dolu) ve (Duygu) cevap veri
yordu. 

(Köylü) gazetesi, sanki bir 
ıey olmuyormuş gibi hareket 
ediyordu. (Ahenk) suya-sabuna 
dokunmamak mesleti ni bırakmt· 
yordu. (Müıiavat) ise, ittihat ve 
Terakki mensublarına çatmak· 
tan haz alıyordu. (Islahat), ınet· 
repolitbaneden aldıfl .öylenen 
paraları hazımla meşguldü. 

Rum gazetelerinin yegane yıl· 
dığı (Anadolu) ve (Duygu), Rum
ların da en çok nefret ettikleri 
bilhassa (Duygu) idi. Çünkü bir 
kelime Türkçe bi lmiyen bammal 
Rumlann bile akşamları (100) 
para vererek bir Duygu aldık· 
ları görü:ürdü. 

Bir akşam Fasulye semtinde 
Rum gazetecilerıJe görüşüyorduk; 
benim Duygu muharrirlerinden 
olduğumu anlıyan meyhaneci, 
bana rakı vermemiş ve mevha· 
nenin kap sını göstermişti. Hat· 
ta limanın açılması üzerine iz. 
mire ilk gelen bir Yunan torpi· 
tosunun vurudunu teıid eden 
Rumlar (esponti ferhanesi) nde 
bulunan matbaamızı basmışlar, 
•yubal,, sadalarile bizi matbaa· 
dc.l\ı kaçırmışlar ve mürettipha· 
n~Ji altüst etmişlerdi. Bunun 
üzerine matbaayı Beyler soka· 
ğına nakletmiştik. 

işte bu dağdağalı günlerde 
Rum gazetecileri bizi susturmak, 
daha emin bir yolla emellerine 
vuıl olmak için Türk matbua
bna bir (Mütareke) teklif eyle
diler. lçtimaa gazetelerimiz na
mıa. Haydar Rüıdi ittirak etti. 
Rum gazetecileri, Türklere bir 
çok menfaatler pıteriyorlar vo 
buna mukabil Rumluk-Yunanlılık 
aleyhinde yazmamaldıtımm is
tiyorlardı. 
Akşam matbaaya dönen Hay· 

dar Rüıdü, vak'ayı manalı, geniı 
gülüılerle laikiye ederek çıkıp 
gitti. 

Burada Anadoluda çalııbtım 
pnlere aid hatıralardan birini 
nakledecetim. Çünkü ileride 
Topal lsmail pııaya nuıl çattı· 
tamızı anlatırken buna işaret 
edeceğim: 

Haydar Rüıdü bu aralık der· 
uhde ettiği bir vazife dolayısile 
matbaayı utramaz ol,muş, her 

iki gazetenin başmakalelerini 
yazmak; mütercim, muhabir 
yazılarını tashih etmek; hatta 
havadis toplamak hep benim 
omuzuma yüklenmişti. Zaman 
olurdu ki, bu iki gazete hep 
benim elimden ve kalemimden 
çıkardı. Gazetelerden kesme, 
ajans ve makale suretile bir 
günde tam (32) sütun yazıl Ga· 
zetecilikte lzmirin Ahmed Mitat 
efendısi ben olmuştum. 

O zamanlarda Birinci L"sede, 
Dırülmuallimatta, Buca Kız Hi· 
lal Lisesinde muallimlik ve ls
tanbul gazetelerine muhabirlik 
de ediyordum. "Var kıyas et 
vüs'ati deryayı gayret neydü
ğünl,, Gazetelerin bütün yazı· 
lan benim tarafımdan yazıldığı 
günlerde idare memuru Feyzi 
efendi bir çare bulmuştu: 

- Gaz suyu! 
Matbaada elektrik olmadığı için 

petrol ya ılırdı. ilk zamanlarda 
bu gaz suyu masrafı Haydar 
Rüştünün dikkatini celbetmiyor· 
du. Fakat sonraları yüzdirhem· 
liklerin adedi arttıkca gazeteyi 
YIZ1SIZ bırakmanın, bir acizin 
omuzuna yükletmenin kendisine 
ağır değilse de paha Jıya otur• 
duğunu gördü. Çünkü bu gaz 
suyu •Rakı!,, idi. 

Bazı akşamlar matbaaya gelen 
eli kalem tutar arkadaşlara da 
gaz suyu · hemen yazdıkları yazı 
mukabilinde· ikram olunurdu. 

- Sona oar -

Yugoslavya siyaseti 
- Başı 1 inci sahifede -

ya Baıvekili Bay Stoyadinoviç iktidar 
mnkiine gelinceye kadar Küçük: iti. 
lif sflmreai umumi ıi7 ... t aahaeında 
Franeaya zahir oluyor, Franeanıa ta• 
ltib ettiği çemberi ikmal ediyordu. 
Fakat timdi.ki Baı vekil iktidar mev. 
kilne geldikten IOlll'a yavaı yavaı 
Yugoaluyaoın umumi ıiyaaetinde 
eaaab bir tebeddül vukua geldi. Da· 
ha dogruıu Yugoslavya mektub ve 
bir muabedeye merbut olmıyan körü 
körllae Franua taraftarlığı aiyaeetioi 
terkederek kendi milli menfaatlerinin 
iıtilzam ettirdi&i "her devletle bot 
geçinmek, biç bir devletin aleti ol· 
mamak, yani kat'i ıekilde bitaraf bir 
ıiy&1et takib eımelı:,. eeaıına rücu 
etti. 

Franuzlar uaun müddet bun11 
anlamalı: iıtemediler; anlamamıı gibi 
görllamtği daha muvafık buldular. 
Z.manın kendilerine yardım edece• 
gini, ya Yugoelavyada bir halı:iimet 

tebeddilll vukuu ıuretile veyabud da 
herhangi bir bidiMaio yardımı ile 
her teyin yerli yerine geleceğini ve 
f irariaio ıClriiye davet edeceğini 
dmid ediyorlardı. 

İtte IOD te,ebbütü de ıırf bu 
lmid il• yaptdar. Fraııaa Hariciye 
Nasın Belgrad ziyuetiode eğer Y u• 
go.laYJ'aJI ikna etmeğe muvaffak 
obaydı K.tlçdlı: itilU bu defa ka t'I 
olarak umumi IİyHeUe faal ve mü· 
.,.ir bir l'ol alacık ve bu ıuretle 
Fraııaanın petine takılarak onun iıt .. 
eliği çeıoberi ikmal etmiı olacaktı. 

Halbuki Fnn•alar Balkanlarda 

havanm değil "siluıiyet,, iD değiftiği· 

Dİ takdir edemiyorlardı. Franea ile 

bitin doetlatwaa mulaafua eden Yu0 

goelavya diğer baıka komıularite meo 
aell bu eene bidayetinde yaptığı gibi 

İtalya ile ve ıimdi de yıpmağa ç .. 

bttıtı ve yapacağı gibi Macariaıan 

ile doıt olmakta da bir mahzur gör• 

mtlyordu ve ~rmiyecektir. 

ÇClllkd bu yeni ıiyaaetin yeglne 

memedi ıu veya bu hükdm.ııa U. 
san, t.Uri veya ntlfoıa 41wgil ud.ee 

milli menfaatidir. V ı banuıa •ndir 

ki imtidadı tabı ile kaim •lmıyacak 
kadu uglamdır. 



Bir iddianın entereaaan mulıakemeai 

Şahın hediyeleri a~ıl~ı ve bunlann içinde kuru- Maznun divan edebiyatına 

S~ıı·m, Kınmd• ı·dbı·. ~lmut hır ı:._~nM.. kafası çıkh taş çıkartıyor 
- •'--· Aglaan yor, hem de ne lisan kullanıyor? •-----

Çorlu ciVlll'lndaki matlObi- -36- Bu fena haberler birer birer Avamil, Maksud, Emsile okumuş, femi 
yeti hazmedemiyordu. Kainpe- rayorsun? padiphın kulaima gidiyordu. • • • J b •b • l.r ı · • 
d M li G. ı dt.ı.zıaınaen u gı ı e razı aa ı.zaı eri engü ıray onu teac liye Diyerek mırıldandı.. Beyazıt Herscldi Ahmed pa· e 
çalışıyordu. Fakat nafileydi. Se- Ordu, müdhiş bir homurtu şayı Sadnizam yapmap karar kerihe çıkmazmış .• 
lim, gittikçe korkunç oluyor, içindeydi. Y cniçeri kopşlaranda vcrmifti. Sene başı yaklaştığı için diğer - Haşa! 
asabı ıittikçe bozuluyordu. Bir neredeyae kazan kalkacak, ibti· - Ondan fazla bir şey bek- mahkemelerde olduğu gibilSulh- - Anladık, ba imdileri, ha-
ıün görüşüyorlardı. lal kopacaktı. liyemcm amma, kalburun üstün· ceza mahkemelerinde de göze şaları bırak.. Sen sokakta da 

- Hani.. HanL. Şıka detill Neferler, ağalar hep şöyle deki en iy lcrdcn biril.. çarpan bir faaliyet mevcuttur. böyle mi konuşuyorsun? 
Benim gibi bir adım mağlüb diifüniiyorlardı: Diyordu. Sadaret mührü Ah· Her bir mahkemede günde 60· - Lebbeykl 
oldu ve ben, karı bulut dedi· - Yeniçerilitin haysyet ve met paşaya verildikten sonra bir 70 davanın duruşması yapıl· -Bir az daha devam ederaen 
ğim o küheylan, o yaman atım namusu berbad oldu.. Liyakat· iki gün geçmcmi,ti ki, ıahm makta ve bunlardan çoğu karara burasını medreseye çev:recoksinl 
olmasaydı, babamın eline düp- siz adamlann eline düş tik. Pa- elçisi de İstanbul kapılarını ça- bağlanmaktadır. Suçlunun inkarına mebni im-
cektim.. Mağlıib olmak izzeti ditah ihtiyartadı, bunadı, bur- hyordu. Bu davaların içirıde bir çok me şahidlcrinin celblerine ve sa-
nefsimc dokundu. Üstelik de nunun ucunu göremez oldu. Bü- Elçi; sadrıizam. ikinci vezir enteresan ve alaka uyal!dıran bakasının sorulmasına karar ve· 
kaçmata mecbur oldum •• Bu ne tüa banlann müsebbıbi şehzade Mustafa paşa, kadıasker Mücc- mevzulara da rasfanmaktadır. rildi. 
ayıptır; ne ayıp!.. A~meddir. Ken<I sini tahta li· yetzade ve niıancı Cafer Çele- Bugün de seçtiklerimizden bir 

- Fakat ıehzadem, dama· yık görüyor amma biz varken binin huzurda buluadutu bil' taneıini yazıyoruz: 
dım, bu, harptir, talih bazan o mundına eremiyecelc.. ıırada Beyazıt tarafından kabul Mahkeme mübaşiri biri bayan 
yar olmaz. Abmede karşı uyanan bu nef· edildi. diteri ihtiyar bir adam olan iki 

- O da ne uturauz kelime? retin diter bir 1ebebi de, Şeb- Beyazıt, lru Şahının Teke mu· kiıiyi ıalona aldı. Bayanı müt-
Talihl. Talihr. iki binden fazla zadenin Yeniçeri ağalarına yaz- taauıplaruaı şiddetle tecziye et· teki mevkiine, ihtiyarı da suçlu 
süvarim kılıçtan geçti. Bunu ya- dıtı bir mektuptan ileri tel- tiğini duymuş ve sevinmişti. Elçi yerine oturttu. Hüviyetleri teabit 
pın talihi. O talih, bu talibl. mişti. girince elini uzattı ve öptürdü, cdildıktcn sonra, hakim Naci 
Benim tahta gcçmeklitim de ta- Ahmed; kendisi tahta çaktağı tahtından bir ayık apğıdaki Erel müttekiyo hitap etti: 
lihc mi kalıyor? Hey Allabım takdirde Yeniçerileri bol bahfiş- yumuşak kaliçeyi gösterdi: - Kalk bakalım, davanı an-

ler ve paralarla taltif edeceğini - Oturunuz, dedi. Şevketlü lat? 

he~;vuz, yayından fırlayan çelik y•ıyordu. Fakat bu mektup öyle Şah hazretlerinin icraatından Henüz 30 yaşında bulunan 
yazıllDlfb ki, adeta Yeniçerilerin memnun oldum. 

bir ok gibi buluaduiY aedirden gururuou zedelemişti. Kullanılan Hediyeler, buinedarbaşı ta- bayan Perihan ayata kalktı ve da· 
sıçnyarak Kırım Hanının Urfl- tabirler orduya kartı çok mat- rafıradan alınmıştı. Huzurda bi· vasını anlatmata başladı: 
sına dikildi: rurane idi. Neferler: rcr birer açıldı, nihayet bir pa- - Bu ihtiyar komJumdur. 

- Bu talih, benimle aşık ata· _ Bak, bak,idiyorlardı, yedi- ket halindeki Şebik Hanın ka· Bilasebep bana hakarette bu-
mıyacak. Benim pençem feletin ji naneye! •.• Hem bizim omuzu- faaı meydana çıkmıştı. lundu ve beni dövdü. 
bıle pcrçimini tutacak ve yakın· k k k Hakim, suçluya hitab etti: muza binere tahta çı ma isti· - Sonıı var -
da ~öreceksin. ---- ._ --·- __ --~~ -- ~-- ----_...... - Senin tahsilinin derecesi 

Kmm Hanı, damadına baktı: So-uadını para ile Çocug., unu nedir? 
- Şehzadem, sen emret ki- J - 1305 scnci kameriyesinde 

fidir. Kılıcım ve askerim her za- mİ satıyor/ar? öldürmüş mü? Kurşunlu medre-sesi müderrisi 
man emrinde bulunacaL aaoa faziletl6 Zeydullah efendiden, ... . ...• •···· yardım edecektir. Bir ,-hid hakimden Şerilenin muhakeme. Jilmi nahvi ~e sarfa aid emsile, 

Hanın otullan da ayni fikir· maks\ld, avamil, izzi, meralı tah-
deydiler. Damadlan Şehzade b•1tt1 aorda .ine t.Hln d •oom edildi sil etmft ve feyzi kemallt eyte-

Selime yardım edeceldeıdi. Çüa- Dün Sulbceza mahkemesinde Burnııvanın Naıdöken köyünde mişimdir. İmdi ... 
kü iş· n ucunda menfaat vardı, - lmdiyi bırak da esasa ba· bir izrar davasının duruşması yeni doğ uduğu çocuğun göbe-
Kmm ve bavalisinin mulcadde· kalım. Bu kadına kDfretw~ ve 

sıruuıda ıahid olarak dinlenen ğini keamiyerek ö ümüne sebe-
ratı vardı. Eter Selim tahta ge- Cumaovd!ndan Bayan Cihanaü- biyel vermekle maznun Muatafa dövmüşsün. 

S b ık. K O ani h- - Ha•il Fcmi aciziden bu Ç"r e, e ı ırım ım ı U• maya hikim sordu: karısı Şerıfcnin avukata dün mü· y 

kuA metı"nin bı"r vı·la"yeti· L-•,·ndeo gibi elfaz1 galizei kerihenin su-
oaa - il'-- yaundasanız? dafaasını yapmış, bir ananın 

Çıkarak oraya muL .. _..:.v~ ..... va n.mllj __,... doruna bir lahza imkan yoktur. AUU"•,- .,,,., kendi ba"'rından lcopan .. oca-
istiklil verecekti. - Zevcim eski Yunan mulaa- :s y Küfür, hazırı bilmeclia hatun ki· 

rebelinde beni almıştı. Kaç ya· ğanu ölditcmiye-ccğini ve böyle k 1 b k 
Han "" otutlan: bir lcaadolmadığın•, <:.-rifenin şiyc clya 0 mayı anca şeytartı 

Elbet bu yardı- m ...._ 1111da o'duğumu oradan buluver! ~ laAı·ne ve kefcrei feaedeye müs-- -ı m lllhn· masvm old•Jı.o .... u IÖ"lemif, bera-
d. ı d - So--lın? •ıs-• T t h kt 1 d" maz, ıyor ar ı. ,,._ etini ia•emiıtir. Kararın tefhimi e a ır. m ı .. 

Sel. otlu ıebzade Sül - Beni• aoya1n, IOpum bellil - Bırak cu imd.yi.. Sövdün ım, ey· iça" n muhakeme, önümüzdeki SU y 

mania da ııkı 11la temuta ha• - Aaladı'c fakat ne imit o mü, onu ıöyle? 
bew .-.J--. ·· u.> gürıünc b rakılm ştır. 

lunuyordu. Aai ft firari teLzuie; -; onu ı~wn - Hişi .• 
tetikte bir ailib gibiydi. En... - Ne olacak otl-m. itte so- Nıhayet zapta, 10yadı almadığı - Peki .. Dayak atmışsın? 
said bir fırsatta tekrar tat.bul ,. .. , 10puml kaydcdildı. Esasa ıeçildi. - Dayak, hayvanı gayrinabka 
üzerine yürümete karar vermifti. itim ç~ Bayan.. Soyada al- muhtas bir nesne olup iki tür-

• • • madm mı? - Anlat bakalım şa işi? lüdiir. Biri ismi cinstir. Velikin 
~-- N _ ..ı__ mi - Kocam mefat edeli tem.. L--d ı h 1 di 

Kemalpafa 
cinayeti davaaı 

• •••• 
Yapılan 
tedkilıler, maznan 
lehine netice veriyor 

Kemalp&fa kaza~nıo Ôren kö· 
yünde Mehmed Ali adındaki 
genci iterek yere düşmeaine ve 
neticede ölmesine sebebiyet ver
mekle suçlu kar bekçisi Oımanıa 
muhakemesine şehrimiz Atn
ceza mahkemesinde devam edil 
miştir, hadise şudur: 

Ôrcn köyüne lzmirden giden 
bir tiyatro köyde o gece SOO 
mumluk bir lüks lambasının ya· 
kıldığı meydanlıkta oyun ver
mt>ğe hazırlanmıştır. 

Köy gençlerinden Mehmed Ali 
tiyatro heyetindeki bir kızı aeve· 
rek ona mektub göndermif, 

•Benim batım var. Satayım, 

parasını sana yedireyim. Köyde 
kal, evlenelim.., Demiftİı't. falmt 
kızın meıctuDu yırtmaaı uzerıne 

müteessir olmuş ve söylendiğine 
göre hadise gecesi kızı lca~ır· 
mağa karar vermiştir. 

Tiyatro baılamadan mesele 
kır bekçilerinden ve gencin ak· 
rabasından Mehmed Aliye söy· 
lenmiş, o da gelip Mehmed Aliye 
yaptığının ayıb olduğunu hatırlat
mış ve elindeki çakıyı ne yapmak 
isteditini sormuştur. 

Bazı şahidlcre göre Osman, o 
sırada· Mehmed Aliyi itmit, yere 
düşürmüştür. Mehmed Alinin 
başı bir taşa rula1&11 ve delin
miştir. 

Yaralı lzmir Memleket basta-Beyazıd. artık hayabDWlll - er~ alacett maıuıu o an iımi utır. m · •• 
bıkmış, usanmışta.. Ali pıtanın - Nüh ... n? - Çok uğraşhrıyonun; köy"i· - Hala imdi diyor; bu ka· nesinde ölmüştür. 
ıebid diiftüjü ve Osaaaak ordu· - P .. ile mti satıyorlar? nüzde bir zarar o'muş onu söyle? danı dövdün mü, onu ıöyle? Bazı şahitler de Mehmed Ali-
ıunt1n fena bir!vaiyette kald ta, - P•••z. Nüfuea fidip soy- - Hal haberim yok. - Hipl nin çakı elinden alındıktan son· 
bir çok şe&id verditi haberi .lifti kütlte ymdırdm mı? - Çekil şöyle bakalım. - Dayatın ismi cins, ismi han ra geriye çekilirken diqtütiinü 
gelince gözlerini semaya dikti: - Ne kitltiae otl•m? Gelmiyen şahitlerin celbine mı olarmut biç.. Dayak iıte- ıöylemitlerdir. 

- Yarabbi!.. Yarabbi!.. l,te Hikimc;olc .. ,.._ la.üyar ka- brar -.erilerek mahakeme bar Sen ömrüade dayak yeaaemipiıı Mahkemeee tayin edilen uib, 
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Sağlık 
bahisleri 

Dahili baatalıJdar miitehass1111mıı 
Dr. M. Şevki Uıtur diyor ki: 

Vaktinden evel ihti. 
yarlıta karşı saoaı 

-5-
lnsan kendi arabasını kendi 

çekmelidir. Hayatta ülküsünü 

öğrenmiyenler, sağlığına bak· 
mıyanlar vaktinden evci ihtiyar-

lamanm büyük suçu altında ezi· 
lir ve erirler. Her insan bu 

yoldaki önemli vazifesini öğren· 
meli ve bilmelidir. 

Hayat, kuvvet ve kudreti, 
sağlık ülküsü için mühim ödev-

ler yapmak hassasını taşır. y,; 
ter ki bu kudreti vaktiden evel 

sarfetmiyerek, korumasını bil
melidir. ihtiyarlık yalınkat bir 
hadise değildir. 

Bir çok sebeblcrle olabilen· 
bir kaç hadisenin toplanması~ 
dan tevellüd eder. Eğer buna 
karşı doğru ve geniş bir korun

ma savaşı yapılmak isteniliyorsa, 
bu aebebleri gözönünde bulun
durmak İcab eder. 

. lhtiyarlıta karşı hiç bir ilict'o 
mız yoktur. Bunun için vaktin

den evel ihtiyarlığa karşı dur
mak ve bu kadar büyüyen, ge-

11i1liyen ihtiyarlı~ hastalıklarına 
karşı savaşla korunmayı bilmek, 

en mühim vazifelerimizden biri 
olmalıdır. Yoksa her vakit teb
like mevcuttur. 

iyi ve eğlenceli yaşamağı ve 
vaktinden cvel ölmeyi göze alaa 
insanlar, pek zavallıdırlar. Çok 
geçmeden bu düşüncclerile ken
di kendilerini aldatmış olduk
larını görürler. Çektikleri ıztı• 
rab ve elemleri dindirmek 
için doktorlara bqvunarl.r ı.ı ... 
yatlarının sonuna L-.A.. giinte• 
.. ıuı ooyıece müthiş iniltiler için· 
de geçirirler. -Arkası var-

ı N6betçi eczahaneler 1 
Ba gece 

Kemeraltında lttihad, Güzel
yalıda Güzclyalı, lrlcatpazannda 
Asri, lkiçcşmelikte lkiçeşmelik, 
Alsancakta Jojef jülyen eczaha
neleri nöbetçidirler. 

Yarddaı! 
Şeurle geınişin iulioa&.,.. 

dan, en güzel çocuklar dolar: 
Reçel oe şt1r•pl 

görüyoraun ki. benim biç bir clına bir türlü lif anlat .. ad... lca güne bırakıldı. galiba? hadise yerinde o ıcceki vazı· 

hatam yok .. Sana br11 blur ---------------1!1111--------------••-••-----------• işlememeğ• çaiafb• v• ça1.,.- Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda .. 37 

yeti, ışık tertibatını tekrarlabb 
şahitleri getirtmiş ve bütün ..
bitler bekçinin yalnız elini11 ı..

vaya kalktığını rördüklerini. 
batb hiç bir şey görmedikJe. 
rini söylemişlerdir. Naibin ra
poru, dünkü muhakeme celıe
linde okunmuş ve maznun Os
nwun lehine olduğu görülmüştir. 

O.man da: 

yorum. Beni .. diye böyle elem- .-.------..----. 
lere, felaketlere sirikleyip du- t $ 
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DUnden mabad 
1 - Köyia merkainde Vt

.... ıeliD ile megh.1 muta-
anma byt.olmumdaa mütevel
lit bir hiddetle bar. bu batın· 

Yüaam ........ ~ 1 'it rarı.rda. K0tarak bir yere ıit· 
ab ... iicınd a1 -.- mekte olan Vikinglerdeo biriıi 

h~~---"!""!~~~!!!!!!!!!!~!!!l!!!llm!!'ll kaza olarak Ziıfride çarptı, onu 
~ADOLU MATBA.A!ll'fDA diifiirdü ve o anda da gelinin 

----B•A•Sl•l•MIŞ-T•ıa----· kıvırcık uçlan meydana çıkb: 

2 - Mulaaıiplar Zigfridi be· 
D'\eD tamclalar • (Bizim Prens bu
rada!) diye betırddar. Tabii ya
aındakinin de Tll'Zlln oldatwıu 
ani.dalar, üzerin~ Aldırdılar. Fa· 
kat T arzan (benı eldo edemiye-
ceksinizt) diye batırdı. lvar: 

- Zıgfride bir fenalak ıel
mesin!. 

Diye batırdı. • 

3 - Reis, Tarzanın üzerine 
.adardı. Fakat T__. ceuretia· 
den hiç bir şey kaybetmeden 
pddar lnra mukab~le etti. Ken 
disine mahsus ç.evık hareketle 
kalıç darbesinden kendisini kar
tlrdı. Dütmanının da elini ya· 
nlamağa muvaffak oldu. Bütün 
..hlıripler h~ct ve dehşet 
itinde idi. Tarzaa so11 kozunu .• 

3 - OynuyordL lvarm yara
lanma ... dan istifade ederek Zig· 
fridi bir daha bclioden kavradı. 

Ormana doğru kottu. T .-zaa 
llem kendini hem de Zisfridi 
lmrtarmak için bir deli gıbi iler· 
liyerek arkadaflarmm oldatu 
1ere kadar varabildi. 

-Dnam .... -

- Ben Mehmed Aliye tobt 
vurmadım. O, ıeriye çekilirkea 
kendisi düştü. 

Demiştir. Muhakem, müddei 
amumi tarfından iddia serde
dilmek izere başka bir ıüae 
bırakılmışbr. 
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Yumurtaya can 
veren Allah! .• 

f şare~ler: • . • ı Halk Diyor k~ı 
Malıye daıresınm Geceleri doktor 

-39-.......... 
Sakinlik mesleğine sadı kalan 

Dartanyandan göz • şaretile 

bir yanlışlığı Mudanyalı Ali acır. 
hoşluk suçu ile mah. 

kemeye verildi 
Mudanyalı Ali adında bir Atosa gelince adam, geçen gün kafayı güzelce Mütekaid tabib, eczacı, bay-

tütsülemiş ve bir arabaya bine- tar, mühendis ve kondoktörlerin 

Ve hatada ısrarı, hak. 
sızlılılara yol açıyor 

soruyordu rek dört ~·ol ağzında: hizmetinden ist fade edilmesi ve 

ı b - Offi ... Yumurtaya can ve- hu zeYabn tekaüd maaşları ke-s b ıı · - Bu fena bir iş deği , u· A'l hl D kt " de Portos ise bu meselede bir z aya ere manır mısı- ren ı a iye avazı çı • gı silmelcs•zin devle' idarelerin 
P d nunla beraber, bu iyi adamdan k d b l madam tarafından bir kavalyeye mı:? diye Atos ortosa sor u. a ar ağırmış, gelen, geçene- çalı.thnlarak bu idarelerde gör-

k t f d _ Ben go"'rmed"ığı'm bir şeye elli yahut altmış pistol da çe· rin rahatına bozmuş, tabij ken· d ".kl f · k b ı· olan Yahut bir ava ye tara m an h u eri vazi en1n mu a ı ı 
- d h 1 L"1lebilir. Ancak, bu elli ya ut di · b J • k d d sar ı bir madama bir aşk mülakab inanmam ve ömrum e aya K nı 1 emıyeet! erece e - maaşlara usulü dairesinde alma an 

1.: ı k 1·ç·ın Portosun buna şüphe katı- alt:rırş pistol için dört kişinin hoş o an ve nara atan bu adam k'- l b" '--verilmiş olmak ve DU miı a atın ha mtında, 900 numara ı ır "4· D f d Şlna mu .. teess'ıf oluyorum. bayatını teh ilceye koyması mu· hakkında cürmü meşhud mua- d b ka ·~· a artanyan ile san ah tara n an k 1 L nun var ır ve u nuna ~.Lın • 
• vafılc olup olmadığını düşünme me esi yap lmış ve hemen maır ihlal edilm"ş bulunmaktan başka - Bu adam, ister insan, ıs· k H k" den mülhak büdceli idareleı-de 

l A emeye yollanmıştır.. i ım bir şey göremiyordu. ter şeytan, lster cisim, ister azım.. sormuştur: de, tekaüde sevkedilmiş, fakat 
• · h ı · t h k.k t Dartanyan bağırdı: d.lm · 

Aramise O'f"lince, bu gibi va· göıge, ıster aya ı ıs er 
8 ·ı a d- - _ Nere•erde ... e ne kadar vücudlerinden istifade e ı esı 

o- h ld b · ld t k - Fakat, rica ederim, uşu· 1 ''" d k'alar bir sır olduğu için ne olsun, her a e enı çı ır ma d içtin? imkanı mevcud bazı mütekai 
1 .. kü n nünüz ki işin içinde bir ka ın be d" Yapmak istedig" ini anlamışlar ve için yaratı mıştır, çun onu Suçlu buını er.-iş, hafif bir tabıb, eczacı, baytar, mü n 

15 ı b h. b" · var. Bır kadın kaçırılmış, şüp- _. gu.a adamının işini bitirdikten yahut kaybo ması ize mü ım ır tş sesle: ve kondoktörler çalıştınlmağa 
b d f d ·ı - 1 b"r hesiz tehdit altında bulunuyor, kaçırdıktan sonra apartmanına kay ettir i, e en 1 er, oy e 1 

- Beni arkadaşlarım bu hale başlanmıştır. 
· k" b" - · t ı belki belkı de işkence edıliyor ve k J 1 dd ~eleceg"'ini düşünerek içeriye gir· ış ı ıze yuz P s 0 ve d oyuu Halbuki bundan bir mü et 6 

d h le d bunlarm hepsi hanımına sa a- D ınişlerdi. a a ziyade para azan ıra- emiştir. evet (zmir mal ıyesi (kanun mül-
ki . k kati s ebeb le yap lıyor.. B k d k · ·ı· "? ı d ·ıd· ) Dartanyanın odasına girdi en ca b.. - u a ar ra ı ıçı ır mı hak büdcelere şami e~ ır 

N b ? d. p rt ~• Aramis dedi ki: B '- · k kad1uı b laman oda boştu; delikanlı ile - e gi i ıye 0 os ne - en ra"ı ıçer en ar -- müta eısile uzun müddet u 
A b 1 k b ğ d 1 - Kendıne gel, Dartanyan, J .... ım ld 1 k ğ •-onyak ıneçhul adam arasmda şüphesiz ramis r so u ta a ır ı ar. <.U ge · ş onya a, 1~ • zevatın tekaiid maaşlarını kesmiş 

k l ğ d k ka kendine gel, bana ka arsa, siz ta b ·ıd· b b l gel \'ukua ge1ecek olan dövüşmeden Sakinli mes e ne sa 1 
• n şara a çevn ı, u 8 e • ve yalnız deruhde ett.lcleri vazi· 

1. D d Madam Bonasyönün akıbeti ç"n d" korkmuş bu1qnan ev sahibi, çe· lan Atosa g e mce artanyan an ım.. felerin maaşlarını vermiştir. Hiç te 
lcinme tabiati iktızası olarak, sı· göz işaretı le soruyordu. p ek hararetli düşünüyorsunuz. Dosyadakı sab ka fişi tedkik varid olmıyan ve kanunun sara· 

b Dartanyan, yarı açık kapıdan Kadın bizi f ·lakett sürüklemek ed ıl dı. Bu adamın ayni suçtan b 
1 vışmayı daha muvafık ulmuştu. .. ün iki sabıkası go-ru-ıd-u.. hati karşısında yer u maması o esnada başım sokarak la- çin ortaya çıdt ve onun yuz - ha k "h t 

Dartanyan kendini den mahvolabiliri7 de.. Bu sabıkaların infaz edilib lazımgelen bu re et nı aye 
b l J kırdı kapamağa çalışan biz- edilmedi;r..;nin tedi(ikine lüzum alakadarların takibleri üzerine ı t rmeğe aş aaı · · Ara misin bu sozu üzerine ıs· u ~ · 

gus e metçısıne: k görülerek duruıma yakıo bir tekrar Büyük Millet mec l,SIRC l P h · · Pi d " b · Atos kaşlarını çatmış ve duda • 989 1 Atos i e ortosun ta mm, - anşe, ogru enım ev güne taJık edıldi. aksetm i.ş ve mecliace, sayı 
1 'lebçile Dartanyan yarım saat sahibim M. Bonasyöye git ve lanm ısmyordu. bir karar verılerek mülhak büd-

aonra gclmışti. Meçhul adam bu bana yarım düzine Büjensi şa- - Benim endişem Madam Kel Mehmed celi idarelerin c.mscn devlet 
defa da sihirbaz gibi ortadan rabı yoJlaaus ı nı söyle; ben bu Bon8S}'Ö için değ ldir, ben kral dairelerı mefhumu içinde bullm-

lcayboluvermişti. şarabı severim. tarafından ihmal edilmiş, kardinal Ayşe adında bir ka. maları baoebile buralarda çalı -
Dartanyan, yabnkılıç, bütün Portos sordu: tarafınbcın göz hapsine alınmış dını te/ıdid etmiş şan meyzuubahs zevatın, bulun· 

civardaki soka1darda se~irtmiş - Ol ol Bu ne, ev sahibini- ve sadık bendelerinin biribiri Hakim B. Naci Erel müba- dukları vazifelerin mukabili olan 
\'e fakat aradığı adama benzer zin yanında krediniz var demek? peşine idamını seyre mecbur şire b tab ettı: maaşlardan başka, tekaüd ma· 
kimseye tesadüf edememişti. - Evet, bugünden itibaren kalmış bulunan kralıçeyi düşü· - Ça~ır bakalım. Şu Kel aşlarını da tamamen almatan 

Sonra, yabancı adamın da· ve bunu iyi hatırda tutunuz1 nüyorum.. M"hmedi? laz: ımgeldiği ve 900 saywh kenu-
>'anmakta bulunduğu kapıyı çal· eğer şarapları iyi çıkmazsa. da- - Dünyanın nefretle gördüğü Mübaşir bu ismi üç defa ba· nun, herhangi bir şekilde tefsiTe 
llıalc ıuretile aramata" başlama· ha iyisini göodermcsi için ha· lspanyollarla lngil zleri niçin bı- iiırınc•, Hl ona başı beyaz bir ihtiyaç gö•termiyecek kadar sarih 

l ~ d- b J b·ı· · A d bilardo bil~esine benziyen, ufa- B llın daha münasip o aca5 .nı n- er yo ı ıya ı ırız. maye ediyor? diye tos sor u. " olduğu te!bit edilm ştir. unun 
~ünmüştü. - Bu krediyi kullanmalı ve Dartanyan cevap ıverdi: cık tefecik bir adam gird~ suçlu u··zer.ne ıhak aah:plerinin keı lmış 

--,mevknne "irildi •• On yahut on ilci ıkere b1ribiri 'fa'lcat ısuiistimal etmenieli.: - hpanya kendi vatenı ol- _ Sen Ayşeyi tcbCfid etmİ,Ş· olan maaşları da verilm;,tir. 
J>eşıne kapıyı calmasıı an eni - Dördün üzün en akıllısı dağu iç n ayni soyun evlatları sin?.. Fakat bir ıki ay evel, Maliye 
hir fayda hasıl olmamıştı; çliu· L>artanya ul ğunu h-. uman olan lcpanyolları sevmesi pek - Yok canım sende.. Teh· Vekaleti siyasi müsteşarı Frad 
kü W-.-riden kimse cevap ver- 1 · ,._ ··d · F ·· d ·· ·· ·· ·k· · l kl 

·y- söy erım. tauıı ir. ena gor u un•JZ ~ ıncı did kim, ben kim .. Ben bir ara· Baysal imzasile Defterdar ı ar• llıedi... Dartanyaa, bu sözü söyl"yen şeye gelince, benim işittiğime bacı parçuıyım •. Ekmek para· bir tamim gönderilmiş ve iş, 
Ba derece fidde!li kapı çal- Alosa başını ôpe.lı: leJekkür göre, o lng lizleri değ.~ yalnız sını çıkarmağa bakıyorum!. tekıar çıkmaza girmiştir! llıasını duyan komşular burun· etmiş ve Atos ise hemen sükuti bir lngilizi sevİ)or. - Ben sana gösterecehim li k" ları111 pencerelerine dayamış ve 6 Bu tamimde deni ·yor ı: 

haz·'arı da kapılarına kadar ine· tavrını takınm ıştı. A tos dedi ki: demişsin? d lu "Büyük Mıllet Meclisinin ka-
u - Fakat sövleyin'z, bu iş - imanım hakkı ıçın öyle: - Böyle tehdi mi 0 r ha- d elk" 1 v ab'-~-a tek, her tarafı smısıkı kapalı ı1 rarın an ev 

1 
u.su e 1'4W 

nedir? Bı·r İngiliz sevilm"~e layık . bu- yım'I'" Göstereceğim diyen adam, t f"k · ·ıc ....... l edilmı"1: buhınan bu evde altı aydan beri 6 ev ı an ıcra ve ı ...... ,. k - .Evet, eğer bu İş b r ka- lundur.u da itiraf edıımelidir. bu Jifı söylemeden yapacağını (E · ·-'-= balın· 
1
• almış) olan imse oturmadığına kendısini ili B '- d :c... • d" ve mra v~ 

dının c:e dini kumıyorsa, azi. Onun k;ııdar kibar tav rla bir yapar.. u ~a ın uura c ıyor. · ı· (Y "d tedkik ve ta-temin etmitlerdi. Y N d ? mesa1 •n, enı ea 
-w :zi111, btı:e de an 'at; eğer öyle adam .. biç tesadüf etmed m. - e en d·1· · _..J miy-~nden] 989 

Dartanyan sokaklarda ~rt- - Ayfe ile ablam Zehra bu- 1 1 ıcıp cue ~~· ' llıekte ve kapıyı ça makta bu- ise kendinizde saklamanız daha Portos onun ıözünü teyid etti: rada mahkeme oldular. Ablam sayılı kararın ittihaz edildiği 
lundur.u sıralarda Aramis arka- münas P olur. - Hele biç kimsenin onun mahkum oldu .. Şimdi beni de 26/4/il937 tanaiaden itibaren 

& - Müsterih olunu" size ıöy· b d b le b'k" • z\curA tarihıan daşlarmın yanına gelmiş oldu· ... g· ı giyinem yeceği e aş a. bir yolunu bulub mahkum ettir- tat ı ı, yanı me -· 
~undan Dartanyan odasıııa gi- liyeceğim bu :şey kimsenin şe· İncilerini serptrğ gün ben Luvr- mek ve hınç almak istiyor. Se- sonra mülhak büdceli idareler· 
tince cemiyeti tamam olmuştu. refini bozmaz. da bulunuyordum; ey, A'lJabım: bebi bu. de çalışan tabib, eczacı, baytar, 

Alnından terler akarak ve Bunun üzerine kendisi ile ev lkı tane de ben kaptJm ki, her Müştekinin arzuhalmda yazdı· mühendis ve kondoktörlerin te-
hiddetten yüzünü ekşitere1c Dar- sah bi arasında konuşJlım -sôz· b irini onar p ·stola satmı~tım. tıaa göre, kel Mehmed bir gün kaüd maaşlarının tamam olarak 
tanyanın odaya g"rişini gören leri .:arkadaşlanna kel me ke ime O nu tao yor nıusun Aıam"s? ılıap sbane önünde Ayşeye ras- verilme.si icap etmektedir. Bu 
Gç si ıabşorlar bir ağ zdan: anlattı ve zeng:n mal 5 ahi'bin1n - Sizi tanıdığınız g1bı efen- dam ş ve: mütduüdleriıı. 26/4/1937 teri-

- Ne haberi diye bağırdılar. kaTısın1 kaçıran adamın endi- diler; k al çesio eey .s baş .sı M. - işte ablam hapishaııedea hindea evel keaütDif olan teka-
0 da kılıcım yatağının Üze- s le Fr.ank-Mönye ham m'ecerasını - DeT1a111 edecek _ çıkıyor. Ben ~ 'ttfta gösterece- üd maaşlarının, İadei muhasebe 

tine fırlatarak bağırdı: geçini ğı ayni adam o duğ•mu ğim ve bu acıyı çıkaracağunl ~le tediyesine imkin yoktur •• 
- Ne olacak! Bu odam mut· ili'ıve etti: Yurddaş! Demiştir. Kanunun 11tradıtı bu yanlq 

llka insan kıyafetinde bir şey· At<>S içkidtn an ar bir \imse (Tallı dil a9ıgı inindeÜ Müşteki gelmedifi içüı izahat ..., mdt telııir, aylarca verilme-
\andır; hayal gibi, gö1ge gibi, gib şarabı tatt ktan sonra yi çıkartır} derler. Bol, bol pt- alınmak üzere celbine karar ve- mit ve: Atalar dilindeki (Y anlıı 
tcinni gibi ortadan keybo1u- o. d1Jğ mu anlatmak rster gibi kerli şegler Jle k i, dili11 tat- rilerek muhakeme talik edilmit- beaab Bağdaddan döner) febva-

"erdi. başını sal11y r.ık dedi 'ki: lılansın. tir. ıınca hata anlaşıld ktan ıonra, 

[
., 1 4\

1 
Büyük Millet Meclisinin kararile 

Teln~;No. nkıla hatıralarından .yo:a.n =~::'~~!em~ 
Çünkü, paraların tekrar keailme----------.l!.---------------:--:----~~~:---""":'k--. ...... ---=)----~h;------~k:--~tl-:----~.:------~.:----------- aneteşebbiiloluıunakiıtenmek· Meşrutiyet ilinı i in yapılma ta o an are e erın en mce ve tedir. Haibıolıi, ariada ı.;,. ı..naa 

h l fh • •ı • b j d vardır. (900 nu......ı.) •• Bunu eyecan 1 sa asına gırı mış Q onuyor u.. ,.ı., anlayıb, •·kwı olarak 

masına kafi idi. Bunun için pek gibi şeylere hiç yanaş~m şlardı; mütegallibeıi ve riiesuı. ulelDUI •Mtlmn keaea. maliye dairesi-Elli .altmtt bine yakm Arna
"tıd toplanmışb. Hepsi de si· 
lahlı olan bu adamların y.a biri
h;rile vey• bir kabilenin diğer 
kabile ile kan davafarı vardıı. 
~unun için mesele pek nazikti, 
~anlışlıkla havaya atılacak b r 
•ilah, f •zla gürültü çıkancak bir 
bağırışma, gayri tabii bir telaş, 
arasız b r heyecan siliblann 
İ>atlr..mas na binaen gövdeleri 
~Olürecek sel gibi kanlann ak-

ziyade dikkat etmek ve bas ret en az.ıhlar da bunlardı. bunlar da bu içtimaa davet olunmuştu. Da- dir. V.u
11 

kanun olan mecliı ise 
göstermek lazımdı ve hu da cemiyet tarafın ı iltizam ediyor- vedılerin arkaıı keıilir kesilmez (Yaptığınız yanhfbr.} Manasında 
bittabi yapıl ıyordu. lardı; fakat kararlar umumi ına- bunların hepsi Firuzbey camiiae bir kararla ve hiç bir tefsir ib-

Meşrutiyet ilam için yapılan hiyette verıl.!ce t.J • Ekalliyet te çaJırıldılar. O gün Firuzbey bir tiyacı görmeden doğru yolu ha· 
hareketlerin en ince ve heye- ekser"yet kazanmak nihai zafere mahşer halini almıştı. Bayrak- tırlatm ı ştır. Bu karar daire~ınde 
canlı safhasına gir~mişti. Ba erişme'.< için aranın itüfaltıle, iş darlar kendi «ümelerrnin başında eskıden kes imiş maaşlarda tes· 
toplan n ahalinin elebaşıları olan görmek iktiza ediyorda. e lleri tetikte dUT'uyor1ardı. Hız ı ı viye olunmuştur. 
rüesa,, mütene:fizan ve eşraf sı· B.ınan için ıufak bir ıfalsoya soluk almak bile bir fenalık Hal ve vaziyet böyle iken, MıJ-
rasile her birerleri Sultan Ha- meydan verimemdc )iz mdır. getırebilirdi. Csmide herkes üst let Meclısinin kararına kar~ 
midden rütbelcr7 nişaıılar, .&tr- Şıma i Arnavudluğun hemen uste idi. (emrı vakı halini a mış m esa.il 
yeler almışıardı,, buıJan da bu b.Juınum eşraf Ye mötemeyyızanı, • Sonu var - yemden tedk .k ve Lıdıl oluaa· 

Alakadarlar buna bir 
çare bulmalıdırlar 
Karataşta Şehid Nusret soka· 

ğında 28 numaralı evde oturan 
İzmir Ağırceza mahkemes zabıt 
katiplerinden B. Hüsnü Uğurlu 
imzasile al dığımız bir mektubta 
deniliyor ki: 

"Evelki gece çocuğum hasta
landı ve tıkanma tehlikesi gÖ· 
rüldü. Ne yapacağımı şaşırdım. 
Bundan evel bastalanan bir oğ· 
lum da ayni şekilde boğazı tıka· 
narak ölmüştü. Oğlumu ölüm
den kurtarmak düşüncesile gece 
yarısı evimden çıktım, bekçiyi 
buldum. Evvela Karataşta otu
ran iki doktorun evlerine g ttik, 
kapılannı çaldık, tehlikeli has· 
tamız oldu~unu bildirdık, dok· 
torların evınden cevab verildi: 

- Doktor evde değil. 
Bu cevab üzerine lzmirin muh• 

telif yerlerinde bir kaç dokto
run evine daha gittim, kapıla

rını durmadan çald ı m, açan bile 
olmadı. Hasta yavrumun nefes 
alamıyarak tıkanıvereceğı ve öle· 
ceği end işesi içinde çılgın gibi 
evime döndüm. Güç halle sa· 
babı ettim ve anca'k sabahleyin 
doktor bulabild m. 

lzmirde gece b rdenhire teh· 
tikeli şekilde hastalanan bir 
kipıse ölüme mahkum muduı? 

Muhterem gazetenizin bunu 
alakadarlardan sorub öğrenme· 
sini rica ederim.,, 

Jngiliz notası mutedil 
bir liaanla yazılmış 

Londra, 16 (Radyo) - Cf an· 
çe) hadiselerinden dolayı lngil· 
terenin japonyaya vereceği pro
tuto notaaının, çok mutedil ıbir 
lisanla yazılmış olduğunu gaze
teler haber veriyor. 

Amerika ne iste. 
diyse oldu 

Tokyo, 16 (Radyo) - Japon· 
ya Hariciye Nezareti, Amerika· 
aın tatmini için (Yan-Çe) şehrin· 
deki Japon donanmasının umam 
komutanını Tokyoya celbetmiş· 
tir. 

Halkevi köşesi 
1 - 17·12·937 Cuma günü 

saat yirmide 4 bankau direk
törü Bay Haki tarafındaD Ulu
sal ekonomi ve artırma hak· 
kıada bir konf.erans verilecek. 

2-18·12-937 Cumartesi giiııü 
saat yirmide Ev nüz temsil kolu 
tarafından Ana piyesi temsil 
edilecektir. Bıletler şimdiden 

Halkevinden- verilmektedir. 
Evimiz herkese açıktır. 
3 - Evimizde dikiş nakış ve 

daktilo kursW-ı açılmışbr. Ka
yıtlar ber zaman vapılır. 

1 ~~~~~-

m az) şeklinde bir mütalea yü
tiitmck, Maliye Vekaletini n sa
libiyeti dahilinde de~ildir. Or
tada hem kanun çiğneniyor~ hem 
de haldar .. Hata sarih Ye mut-
lak olduğunu göre, (emri vakı1 
diye bir ;şey \cabu1 ~dilmez. Ç'.in
kü hak mefhumu 1 e tearüz te~ 
kil eder. Keza, meclis; yeni bir 
tefsir yapmış ve bu tefsirle yeni 
bir büküm koymuş değildir k~ 
hükmü maubline şamil olm:ı· 
sın. :Mecl S:r tefsire bile hacet 
görmem:ştir. Sadece, bir tered
düdü izale, bir yanLşı tashih 
eylemiştir. Maliye Vekale.ti.ı bu 
mevzuu ye.oiden tedkık ederse, 
hakilw.i kavrıyacağmda şüphe 
yoktur. Mesele gayet basit ve 
sar htir. Ne meclis, ne de dev
Jet şUralarını bu bedah t ve 
sarahat karşısında eşgal etme
aıek gcıektir. 
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A vrupada taht ve taç aşıkı 
yedi maceraperest .. ............. 

- 2 - ------------------ Kimi Fransa, ispanya, kimi Almanya, Rusya tacı
nı istiyorlar. En züğürtleri Arşidük Ottodur insan her sene mütemadiyen 

şişmcli ki bunun acısını anlıya· 
bilsin. Sizi Eyi Hiç değişmiyen 
balık etliler! Dolabın bir tara· 
fmda geçen mevsimden kalma 
bir pantalonu veyahud iki sene 
evelisi yaptırılmış bir yeleği te
sadüfen bulduğumuz zaman 
bizim neler hissettiğimizi kabil 
değil anlıyamazsınız. 

insan kendisini alamaz; hele 
bir tecrübe edeyim der. Şeytanın 
iğ'vas na kapılır. O kafir şeytan; 
teessürlerle yadettiğiniz geçmiş 
zamanın bir şahidi gibi duran 
bu menhus ve mendebur elbi· 
seye de g'rmiştir. insan bir nevi 
sıtmalı aceleye tutulur. Panta· 
lonu ayaklarına geçirmeğe çalı
şır, ağı çatırdar. Yeleği düğme
lemeğe kalkar; yeleğin iki yakası 
biribirlerine oldum olasıya küs· 
müşler gibi ayrılır ve göbeğini· 
zın üstünde b ir türlü elele 
vermezler. 

Şişmanlık tıpkı yaş gibidir. 
Her ikisi de haber vermeden: 

- Varda geliyoruml 
Demeden sessizce gelir. Gele

ceklerine inanılmaz, fakat geldik· 
leri zaman da iş geçmiş bulunur. 
Ve artık ilacı da yoktur. 

Yüz kiloluk olduğum gün; 
azizim öyle bir yeııe düşmüş· 
tüm ki kantarın üstünde sahici 
bir dram aktörü gibi bağırmağa 
başladım. Sonra da her vakit 
büyük acılardan sonra vaki ol· 
duğu üz.ere ahırhyan hayvanlar 
gibi üç ay mütemadiyen mali
hulyalı endişelere gömüldüm 
kaldım. 

Adam sendel insan kaza ve 
kadere razı olmalı vesselam. 
Bizim memlekette bir darbıme· 
sel vardır: "Şişmanlardan fenalık 
gelmez" derler. Eğer bu atalar 
sözü doğru ise dünyada epeyce 
şişman olduğuna göre daha 
haylice iyi adamlar da var de· 
mektir. 

Hamdolsun ki şişmanlar ıyı 
Nazırlar kadar nadir değildir. 
Bu bahisde benim bir fikrim 
var. Bana kalırsa bütün politi· 
kacılara şişmanlardan intihap 
etmekte memleketce bir kar 
vardır. Çünkü böyle bir tedbir 
bana her politikacıyı ayrı ayrı 
yağlamak ve şişirmek ihti~·acın
dan milleti kurtaracak en emın 
bir çaredir gibi geliyor. 

• *. 
Ammada güzel bira! Fakat 

geçen sene· o size bahsettiğim 
kadını takip ederken "Munih,,de 
içtiğim bira kadar da güzel 
değil. 

Evet efendim; ben her yerde 
ve daima o kadının peşindeyim. 
Şu gördüğünüz abdi aciz yok 
mu? Şimdı de pek uzaklardan 
gelmekted r. Şurada oturanlar· 
dan hiç bir kimse hatta çeh· 
resine muhtelif iklimlerin yağız 
bir renk verdiği şu zabit efendi 
dahi dahil olduğu halde hiç bir 
kimse lütfen cemiyetinize kabul 
buyurduğunuz bu babacan şişko 
kulunuz kadar seyahat etme· 
miştir ve bütün bu seyahatler de 
bir kadını takip için ihtiyar 
edilmiştir. işte efendim bizler 
böyleyizdir. 

Amma o benimle alay eder· 
miş, varsın etsini Aıııl iş onun 
kendisini güldürmemeğe bana 
müsaade etmesindedir. işte sev
danın bana talımil ettiği hayati 
Pariste ••Artova,, sokağ nda ya· 
takları hafif ve zarif kokularla 

dolu bir adam olmama ve ikide 
birde yer değiştirmekten ve otel 
hayatından nefret etmeme rağ
men ben bu hayattan zerre 
kadar müşteki dc-ğılim. 

...... 1 

Alman Prensi iseiA11R~~~~-r-:__.__~,,.__--~-............, 

- Ool Gece yarısı olmuş. 

Vakitler de nasıl geçiyor. Ak· 
şamı şeriflerin iz hayrolsun efen· 
dim. Mademki bir defa tanıştık 
artık sık 3ık buluşuruz. Değil mi? 

- lnşaallah efendim .• 
-2-

Ben bu sabah size rasgeldim. 
lğrıcılar havuzunun yamnda ga· 
zete okuyordunuz. Ne güzel bır 
Nisan sabahıydı değil mi efen· 
dimi Baharda liman kenarmda 
dolaşmak pek zevkli oluyor. 
Kayıkların kirli yelkenleri pas· 
lanmış saban demirlerine ben· 
ziyor. Rıhtımın halkalarına bağ
lanmış sandalların h · ş·rtılarından 
başka bir ses iş .tilmiyor. Herkes 
hayatından memnun görünüyor. 
Sizin bile bu sabah keyfıniz 
pek yerinde gibiydi. Siz de beni 
gördün üz mü? 

-Evet farkına vardım. Fakat 
konuşmağa cesaret edemedim. 

-Evet, evet yanımdaki kadın 
işte o idi. Laf azamızda kalsın 
amma doğrusunu söyleyin nasıl 
buldunuz! Allahaşkına h;ç çekin· 
meyin doğrusunu söyleyin ... 

Sükiitunuz nazıkane bir tak
dirdir. Hem siz onu şöyle bir 
geçerken gördünüz. Asıl onu 
yakından tanımak )azım. Onun 
siması binlerce defa görü müş, 
alışılmış bir manzara gibi ezber· 
den bılinmeli ki. Ah siz onu 
bir tanısanız. Hel& si7. onu bir 

defa başını hafifçe omuzuna 
doğru eğmiş, gözleri yarı kapalı 
gülümsediği zaman görseniz? .. 
Ah efendim işte o; o halde iken 
ben titrer ve sararır onu sev· 
mek cüretinin bana nasıl ve ne 
münasebetle geldiğıni kendi ken· 
dime sorarım. Bir bana bakınız 
bir de öyle zamanlarda benim 
bu suratla ne hale geldiğimi 

tasavvur ediniz! 
- Sonu oar -

Paris zabıtası 
Bir bodrumda yeni 

silahlar buldu 
Paris, 16 (Radyo) - ihtilal 

teşebbüsü etrafındaki tahkikata 
devam olunuyor. Bu gün, bir 
bodrumda 25 sandık dinamit, 
el bombası ve silah bulunmuştur. 

Pilot 
Olarak hayabnı 

kazanıyor 
Napolyon sülalesi de 

faaliyette! •• 

Eski Almarı İmparatora 
Kayser Vilhelm 

f sviçre hükumeti, bundan az 
evci bir içtima yapmak istiyen 
Fransız Kraliyet taraftarlarının 
re;si Kont dö Parisyi memle· 
keti terke davet etmişti. Kont 
dö Paris, halen Fransa Krallık 
tahtına hak iddia eden bir gçnç· 
tir. Avruf,!ada Kont dö Parisye 

benziyen yedi maceraperest var· 
dır ve bunlar, tacü taht fuka
rasıdır. 

f sviçredeki son hadise üzerine 
bu yedi tacü taht fukarasına 
şöyle bir göz atmak faydasız 
olm1yacaktır. 

Bu yedi macerapersetin bi
risi dük dö Giz, diğeri de oğlu 
Kont dö Parisdir Dük dö Giz, 
Fransız krallık tahtmdaki hu
kukunu oğluna terketmiş bulun· 
maktadır. Geri kalan beşten iki· 
si de ispanya tahtını bekliyen 
Asturya prensleridir. 

Asıl şayanı dikkat olan bu 
maceraperestlerin hemen hepsi· 
nin zengin olmasıdır. 

Fransa tahtına Kont dö Pa· 
risden başka Prens Napolyon 
Bonapart da namzeddir. Fran· 
sa da mutlakıyet mevzuu bahsol • 

Berberler ve Pazar tatili 
---... 

Berberler Cemigetl idare lıer;eti 
Hafta tatili kanununa rağmen baz1 küçük berberler, Pazar gün· 

leri, müşterilerini evlerinde traş etmekte, hatta dükkan açmakta· 
dırlar. Diğer berberler de şikayet etmektedir. 

Dün toplanan İzmir Berberler Cemiyeti idare heyeti, bu gibi 
faaliyetin menini, aksine teşebbüs edenlerin cezalandırılması için 
alakadar makamlara başvurmağı kararlaştırmıştır. Bu hususta Cemi
yet reisine de salahiyet verilmiştir. 

Arşidük Ottonıın sekiz kardeşi ile bir arada 
küçüklük hatırası 

sa taht Kont dö Paris ile Prens 
Napolyon Bonaparttan birisine 
aid olacaktır. 

Kont dö Parisin emri altında 
babasının akıllara hayret veren 
büyük serveti vardır. Bu servetin 
bugün dört milyon İngiliz lirası 
olduğu rivayet edilmektedir. 
Fransanın mevhum tahtının veli· 
ahdı sayılan Kont dö Pari henüz 
gençtir, 29 yaşındadır ve Fransa 

tahtına ·çok imkans1z olmakla 
beraoer· geçerse sekizinci Hanri 
adını alacaktır_ Bu srP.nC r.i_fldi 

Arşidük Otto 
bir tahsil görmuş ur; hukuk, 
diplomatik bilgiler ve fen dip· 
lomalarına malik, Fransızcadan 
başka, lngilizce, Almanca, ltal
yanca dillerine de vakıftır. Krallık 
efkarmı neşre çalışan hususi 
gazetesini kendisi idare etmek· 
tedir. 

Prens Napolyona gelince: Bu 
da büyük servete maliktir. Vali· 
desi Belçika hanedanından pren
ses Klemaniştir. Bu prens do
ğarken, prensesin lohusa odasına 
Fransadan getirilen topraklar 
seprilmiş ve bu suretle gılya prens 
Napolyon Fransız toprağı üze· 
rinde doğmuştur. 

Kral ve padişah aileleri efra
dında akıl olmadığına bu garibe 
de bir misaldir! 

itiraf lazımdır ki Fransada 
Kralliyet taraftarları, memleket· 
te Krallığı iade edecek kuv· 
vetten çok uz:ıktırlar. Fransada 
mazbut kralliyetçi siyasi partiler 
vardır. imparatorluk taraftarlığı 
güdenler kuvvetli bir parti ya· 
pamamışlardır. Fakat imparator· 
luk devrinin destanlarma kapıl
mış, imparatorluğu cazip gören 
Fransız, kralcılardan çoktur. 
Krallık tahtından uzaklaştırılmış 
olan İspanyol Aıturya prensleri 

Frans z taht dilencilerinden da· 
1 a umidlidirler. 

Onlar ispanyadan henüz yeni 
kovulmuşlardır ve Franlconun 
muvaffakıyetini beklemektedirler. 
Maamafih Frankonun bunları 
krallığa kabul edeceği de şüp· 
helidir. Çünkü ispanyada kral
lık cereyanı var, fakat bu hane· 
danı seven yoktur. 

Kral ık, taht ve taç bekliyen 
'ma~eraperestlerin en şayanı dik
kati Habsbugların son varısı 
Ar~iniik Oı"--'-·· Du ueıı1canh, 
diğerlerinin aksine olarak çok 
züğürttür. Annesi sabık Avus
turya· Macaristan imparatoriçesi 
Zıta, Otto ve yedi kardeş ni bu 
yaşa getirmek için binbir kahır 
ve felakete uğramıştır. 

Arşidük Otto henüz 25 ya· 
şındadır. Taht için belki kendi
sinin meyli azdır, fakat anneleri 
Zita bütün mevcudiyetini oğluna 
taç teminine hasretmiştir. 

Bunlardan başka bir de Por
tekiz tahtına namzed Don Du
arto vardır. Babasının Lizbonda 
katlinden sonra Londraya kaç· 
mış ve 29 yaşına geldiği halde 
Portekizliler tarafından tahta 
davet edilmemiştir. Edileceği de 
çok şüphlidir. 

Almanyadan taht bekliyen 
Prens Ludvig F erdinand için de 
emeline varmak imkanı yoktur. 
Bu delikanlı Almanyanm son 
Veliahdinin oğludur. Şimdi sa· 
dece bir pilottur. 

Diyeceksiniz ki saydıklarımız 
altı oldu! Evet. Yedinci de Çar
ların Veliahdi olduğunu iddia 
eden ve Oksford talebesindtn 
Prens Vıladimirdir. 

Bunlar içinde en akıllı olan 
Prusya ve Almanya tahtına nam· 
zetlik eden Alman prenstir. O, 
hayatını basit bir Alman tebaası 
gibi ve pilotlukla kazanmaktadır. 
Krallık istediği bile şüphelidir .. 
Fakat diğerlerirıin bütün gayreti, 
ihtılaller çıkararak birer taht 
kapmaktır! -----

Bele ika 
t 

/ngiltereden 5 milyon 
sterlin ;stikraz ett t 

Londra, 16 (Radyo) - Bel· 
çika hükumeti, Londra mali 
grublarmdan beş milyon İngiliz 
liz liras• istikraz etmiştir. 

lıtikraz yü:z:de dört faizledir. 

Millet Meclisi 
müzakereleri 

B. Refet Canıtez 
Ankara, 16 (A.A.) - B. 

Meclisi dün Refet Canıtezin re 
isliğinde toplanmış ve gümrü 
tarife kanununa bağlı tarifeni 
351 mci pozisyonunun değişt 
rilmesi . ve devlet demiryollar 
ve limanları umumi idaresini 
teşkilat ve vazifelerine dair k 
nunun 25 inci maddesinin tadi 
hakkındaki kanun l~ihalarmı 
ikinci müzakeresi yapılarak k 
bul edilmiştir. 

20 llkteşrin 1934 tarihli p 
saport kanununun 16 mcı mad 
desini değiştiren kanunun birin 
maddesine bir fıkra ilavesin 
dair kanun layiyası hakkmd 
hükumetin bu mevzua dair tek 
lif edeceği kanun layihası il 
birlikte müzakere edılmek üzer 
'ncümene iade edilmiştir. 

Kamutay Cuma günü topla 
nacaktır. 

Almanyanın deniz, 
inşaatı 

Hamburg, 16 (A.A.) - 193 
senesine aid harb salnameıin 
göre Almanyanın bahri inşaa 
pro'eleri 1937 enesınde 3S029 
ton• L ... ı:~ oımuştur. "Bu inşaa 
936 da 290,000 ve 1935 d 
107,000 ton idi. 

1937 senesi inşaat projele 
125,000 ton hattı harb gemısmı 
38 bin ton tayyare gemisin· 
35,000 ton ağır kruvazörleri 
36,866 ton torpido muhriblerini 
25,531 ton tahtelbah"rleri ihtiv 
etmektedir. 

Hattı harb gemileri arasınd 
38 lik ve 15 lik 13 toplu mü 
sellah iki gemi Hamburg tezgi 
larındadır. Diğer inşaattada faa 
liyetler devam etmektedir. 

Turgudlu 
Belediyesinin yeni 

teşebbüsleri 
Turgudlu, (Hususi muhabir 

mizden) - Beledıyemiz, mem 

leketin en mutena bir yerind 
geniş salonları ihtiva etmek üze 

re yirmi iki odalı modern bi 
belediye sarayı, Atatürk heyke 

linin kaidesi, çocuk bahçesi v 
cumhuriyet meydanına aid pro 
jeleri Kanunuevel nihayetind 
teslim etmek şartile mimar Fer 
ruha vermiştir. 

Turgudlu, yeni yeni binalarla 
gittikçe süslenmekte ve bir ma• 
mure halini almaktadır. 

Ahmedli mUdUrU taltif edlld 
Turgudlu (Hususi muhabiri· 

mizden) - Kazamıza bağlı Ah· 
medli nahiyesi müdürü Ahmed 
Becenek Urganh lkaplıcalarında 
açı an geniş kanal dolayısile ku 
rutulan bataklıklar işinde görü• 
len hizmetinden dolayı Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekaleti 
tarafından bir takdirname ile 
taltif kılınmıştır. 

Yurddaş! 
Para biriktirmek için gal· 

nız çok kazanmak değil; hs• 
saplı harcamak lazımdır. 
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KARA KORSANLAR ŞEFİ 

J 7 Kanonuevel 

Dilber kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen deniz kızmm maceraları ... 
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Karasakal, karşısındaki geminin korsan 
Tomasın gemisi olduğunu anladı 

Meri, bu hadiselerle Karasa· 
kahn gemisinin bellibaşh bir 
şahsiyeti oldu. 

lspanyol Amerikası denizle· 
rine yelken tuttuklarımn akşamı, 
ufukta yeniden bir karaltı gö· 
ründü. 

Başta Karasakal olmak üzere 
bütün haydud ve korsanlar ufuk· 
taki gemiye baktılar. 

Gemi kendi istikametleri üze· 
rinde ilerliyor. Fakat çok uzak· 
ta olduğu için henüz ne gemisi 
olduğu belli olmuyordu. 

Meri, kaptan Tiçin yanında 
Üzerlerine doğru. süratle gelen 
gemiye dikkatle bakıyorlardı. 
Bir aralık Tiç: 

- Bu da ne demek böyle?. 
Diye söylendi. 
Biraz sonra: 
- Şeytanın kuyruğu gene gö· 

rünüyorl 
Dedi. 

'·--

Bu son cümle, Tiçin ekseriya 
tuzağa düştüğünü sandığı ıtralarda 
söylediği bir cümleydi. iki gemi ses gelecek kadar birbirine yaklaşmıştı 

Bir az sonra, gemi oldukça köşesi olduğunu öğrensin! dedi. rayım da görsün. Diye bağırdt. 
yaklaştı. Fakat tabiiyeti hali Karasakalın gemisindekilerin Ve son söz üzer:ne Karasakal 
anlaşılmamıştı. hemen hepsi de gizlendiler, Ka- meydana atıldı ve: 

Karasakalın emrile arka dire- rasakal da sakin bir halle ka· - Buradı\yım, arkadaş!. Dedi. 
ğin çanaklığına çıkan bir korsan marasına indi. Kaptan Torna, çevik bir ha· 
ses borusile: Karasakal, son derecede mem· reketle ses n geldiği tarafa 

- Hey .. Kimsiniz?. Nereden nun görünüyor ve bol, bol gü- döndü. Ve, kahkahalarla gülen 
geliyor, nereye gidiyorsunuz? lüyordu. Karasakalla karşılaştı. Ve, ki. 

Diye bağırdı. Karşı gemi, "teslim o1uyoruz,. m.nle koz paylaşmak istediğini 
Birdenbire karşıki gemiuen sözüne mukabele olarak sandal anladı. 

o tasında beyaz bir kafatası indirmiş ve bir miktar haydudu 
bulunan siyah bir bayrak çekildi Karasakalın gemisine gönderiyor- • ' 

ve birisi de şu cevabı verdi': du. Sandalda bizzat T oma Bar· 

- intikam korsan gemisi .• 10 boç da vardı. 
topu ve 70 kahramanı vardır. Kaptan Torna kırk beş yaş· 
Reisi de Tona Babaçtır. lannda bir korsandı. Adımları le 

- Sonu var -

Bir temenni 
Tre l ?rde, pastalar 
yer~ a . rJm ... m :ıdır 

Muradiyede yepyeni, modern bir köy kuru. 
luyor. Bir yurddaşın çok güzel bir teşebbüsü 

~71 . 
~,- ~ 

Maradigede Cumhuriyet meydanı ve inşa edilmekte 
olan okul binası 

- So:ııı 8 inci sahi/ede -

Ayvahkta spor 
------

Manisa, (Hususi) - Manisa • 
Menemen yolu üzerinde bulunan 
Muradiye, ilimizin ' nüfusca en 
kalabalık köylerinin başında ge· 
lir. Dört binden fazla nüfusu 
içinde barındıran köy, Manisa· 
nın altın ovasının en verimli bir 
kısmm<la kurulmuştur. 

Bn. Hüsniyenin başkanlığındaki 

Köyde; beş yıllık kalkınma 
programına göre, faaliyete ge
ç lerek bir çok işler başarılmış· 
tır. Bu işlerin başında Cumhu· 
riyet alanı ve Atatürk anıtı gelir. 
Şimdiki okııl binasının geniş 

bahçesinı çerçeveliyen kaim ve 
eski duvarlar yıktmlarak büyük 
bir meydanlık açılmış, burada 
güzel bir kaide üzerine Atatürk 
anıtı konmuştur. Cumhuriyet b*y· 

ramında açılış töreni yapılan 

(Cumhuriyet alanı) ve ( Atatürk 
anıtı), köye yepyeni bir veçhe 
verm şt i r. 

Akınpor kulübü çok iyi çalışıyor 
·1 

Tiç sadece; Adamlar"le birlık•le K rasakalın Ulacık köyü muhtarından al· 

- Hay Allah cezanı versini gemisine geçti. Bu adamın yüzü, dığ mız bir me'<tup•a, köye ve Manisa. haberleri 
Dedi. şekil ve kıyafeti bir az evel söy- civar köylere g ·len mt"ktuplarla K [ l l 

_ Sen, benim esirimsin. Am· lediği sert sözlere h'ç uymuyor· . gazetelerin st .syon memuruna Ö.)' ii ere veri en 
barlarındaki mallar, altınlar da du. ipek kuşağında üç iri ta· vey:t banları alınağ-1 gelen zata müs r·mere Ayvalık, (Hususi)- Ayvalıkta binasında toplanmakta ve sami· 

Akınspor güreşçileri 

hep benim olacaktır. Mukave- banca asılı id · Belinde de ayrıca tes im edi mey·p, tren leki ne· Man;sa, (H~sus\) - Halke· r faaliyeti çok ilerlemiştir. mi hasbıhallerde bulunmaktadır. 
mete teşebbüs edersen, e1Jvela üç tabanca kabzesi göze çarpı· mur t rafında 1 yerlere at ldığl v nde aç ı an köy muhtarları U •. hassa yeni teşekkül eden Akınsporun deniz yüzme, yel· 
seni sonra bütün adamlarını yordu. Bunlardan başı.;a omu· ve bu yüzden da i m:ı gazetelerle kursuna d ·vam edenlerle, yakın (Akınspor) kulübü, büyük krakki ken ve küıek şubeleri oldutu 
birer köpek gibi boğazlıyacağım. zunda iki büyük tüfek de asılı mekt pi rın kır.i ve ça;nur u köylerimiz halkına Salı akşamı hamleleri göstermiş, bu sene gibi bir de güreş takımı vardır. 

- Lütfedersin. Bir az gül- bulunuyordu, sağ elinde kor ... unç olarak eıler ne ge:iğ yazılmak· Halkevinde (Himmetin ogu lu) pi· zarfında federe ku liipler arasına 14 k" ·1·k k k 

b 
b" 1 v d tadır. A ak:ıdarların nazarı dik- ışı ı güreş ta ımı mınta a 

mege, eğlenmeğe i tiyacımız ır pa a ar 1
• yesı temsil edilmişt r. Müsame- girmiştir. güreş birincilk müsabakalarmda 

T ·· k · ld u k d katini celb .:! der.z. var. Gel de sen de gör! Haydi. oma, mum un o ugu rı ar rede altı yüzden fazla köylü Kulübün başkanlık vazifesini iki birincilik, iiç üçüncülük ka-
Sana teslim oluyoruz( sert söz söylemeğe çalışarak: . Der d ! < i r k~ Z ı bulunmuştur. bayan Hüsniye görmektedir. De· zanmıştır. 

Bu aralık bir sürü küfür de - Uyuz köpekler, kokmuş Balıkesir, (Hususi) - Son gün- Konferans ğerli bir idareci ve sporcu olan Futbol takımı da çok kuvvet• 
gemiden gemiye teati edildi.• balıklar .. Neredesin"z?. İşte he· lerde yağan şıdJctli ya.ğmurlar· i imizde Artırma ve yerli mal· bayan Hüsniye, gençleri munt~- lidir. Bergama ve Balıkes\rde 

Tiç adamlarına, ancak onların piniz de esirsiniz!. Karasakal de· dan Mdnyasın Ördekli deresi lar haftası münasebetile dün zıman çalıştırmakta ve müsbet yaptığı maçlarda galip gelmiş 
duyabilecekleri bir sesle: diğiniz herif nere e saklandı?. taşmış; Ferhad oğlu Ahmed gece Ha:kevinde Avukat Mitat neticeler temin eylemektedir. yüksek bir oyun göstermiştir. 

- Hepiniz malum bir kere Bin altına bir fare del ği cılmış adınd~ bir ışçi ırabasile dere· Turanlı tarafından (u:usal eko· Kulübün sahilde güzel bir bi· Ku"übün 170 üyesi vardır. 
gizleniniz.. Şu herife bir oyun diyorlar, çıksın meydana uğur· den geçerken sular.:i kapılarak ~omi ve örıemı) mevzulu bir nası, fıtalann muhafazası için Ayrıca çalışan temsil kolu da 
edelim de o da dünyanın kaç suz kafasını kendi elimle kopa· boQ-ulnıııştur. konferans ver ilmiştir. barakaları vardır. Geı1ç\ik kulüp muvaffakıvet göstermektedir . 
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Ya-;,an: Amerik';; Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu 

Tefrika Numarası; 38 
- Dün bana cesedi getirdi· 

ler, dün akşam da otopsi yap· 
tım. Yeni yeni endişeler basıl 
olmuştur. Sonra.. Bu mülhakat 
doktoru, zabıta, siz ne tlerin 
uykuda bulunuyorsunuz Allah· 
aşkına? Dedi. 

- Ne diyorsunuz? Buldu
ğunuzu ve gördüğünüzü çabuk 
ve sarih söyleyiniz, rica ederim. 

- Ne mi gördüm, ne mi 
buldum?. Cesedin kafatasmda 
mini mini bir kurşun deliği! Bi· 
zim köylü meslekdaş bunu mü· 
kemmelen görebilirdi! Dahası 
var: Mermiyi de dimağ içinde 

buldum! Mermi şimdi silah mü· 
tehassısı yüzbaşı Hegedamdadır. 

Raporile birlikte size gelecektir. 
Adliye tabibi bunları söyler

ken telefon zili, hem de şiddet· 
le çaldı, Makam mikrofonu eli· 
ne aldı ve bir az sonra: 

- Yüzbaşı Hegedam telefon 
ediyor, dedi. Bu mermi, 9 mi· 
limetrelik ve Sm"t ve Vessinin 
hususi mamulatından bir taban· 
ca ile atılmıştır. Öyle anlaşılı· 
yor ki, noktai nazarınızı hakim 
huzurunda tekrarlıvacaksınızl 

Doktor Dormus: 
- Eh.. Biz de mahkeme hu· 

zurunda ı zahat vermeğe hemen rıoıe.tai nazardan tedkık etti, bu miydin?. muştum. Korktum da ondan! Bu 
hemen alıştık demektir, dedi. iş ile gece yarısına kadar meş· - Hayır... Kat'iyen hayır!. tabanca beni cidden korkutu· 

Yalnız beni kahvaltı saatinde gul oldu; Fakat ayağa kalktığı Fakat bu sualle ne kasdettiği- yordu. 
hakim · huzuruna davet etmeyi· zaman artık kararını vermişti. nizi anlı yamıyorum. - Bu tabanca Smit ve Vessen 
niz, rica ederim. Aç karnına ha· Ertesi sabah ta polis müfettişi - Size mahsus bir ruvelver mamulatı ve 9 milimetrelik mi· 
hakimlere izahat vermek güç Hete Bayan llka Blakı kendisine vardı. Siz bu tabancayı daima dir?. 
oluyor. getirmeğe memur etti. yanınızda bulundururdunuz de· İlka gene bir heyecan ve te-

* * * Ayni günün öğ'e zamanı bay 
M:1kam müfettiş Hepin Pented 
Posta gönderdiği ıki memurunun 
raporlarını da aldı. Bu raporlar, 
Bayan İlkanın hadise sıralarında 
bir otelde bir müddet kald ğını 
bildirmekte idiler. Hatta otelin 
garaj memurile, Jim Blakın o o· 
mobili yola çıkar çıkmaz kendi 
otomobilini hazır bulundurması 
ve kendisinin de haberdar edil
mesi hususunda anlaşıldığı da 
tesbit edilmişti. lika, kaza veya 
badise gününde kendi otorr.o· 
bilile Jim Blakı takip etmişti. 
llb bundan sonra da Pented 
Posta dönmemişti. 
Akşam, Makam · hadiseyi her 

llka, polis müdürünün yanına ğil mi?. reddüt geçirdi; ve sonra: 
büyük bir telaş ve heyecanla Bu son sual ilkada derin bir - Evet, dedi. 
geldi. Bu davetin kocasının inti· tesir husule getirdi, o kadar ki Ma' am başını salladı: 
harı hadisesile alakadar oldu· nefes almak için bile bir an te· - Bayan, bu silahı yok etme-
ğuna emindi. Daha doğrusu, reddüd gfüterdi, karşısındaki niz çok fena olmuş ur. Zevciniz 
kocasının kaybolan beş milyo· bu kır saçlı adamın bazı şeyler bir otomobil kazası neticesinde 
nun bulunduğunu sanıyordu. bildiği artık muhilkkaktı. Maa· olmüş değildir. Cesedi mezarın· 

Polis müdürünün gösterdiğ" mafih kendisini çabuk toplad: dan teknr ç karılmış ve morgda 
yere oturdu. Makam oldukça - Sır tabancam vardı; Jim teşrih edılmıştır. Neticede Bay 
sert bir sesle: Blakın geç kaldığı akşamlar, Jim Blakm kafatasına atılan 9 

- Bayan, kocanızın öldüğü kendimi emniyet altına almak milimetrelik Smit ve Vessen 
akşam siz neredeydiniz?. için bu tabanc~yı tedarik et· markalı hususi m ımu 1 at b r ta· 

Diye sordu. miştim, dedı. banca kuqunile mak ı ulen öldüğü 
lika birden irkildi; gözlerini - Pek ala. Bu tabancayı aniaşı l mı~t ı r. K ırşu ı da dima~t 

kırpıştırarak: bana gösterebileceğ ; nizi sanı· içinde bulunmuştur. Eğer ı,İ ıahı· 
- Ben mi?. Evimde ve bir az yorum! ntz mevcut ols ~ ydı, bu mermtyl 

hastaydım! - Fakat... Bu tabanc'":l bende tatbik eder ve ııetıceyi kat'i 
Cevabını verdi. değıldi r Çok zaman evel bu olarak anla r dı 1 
- Yoksa .. Post Preintedde silahı deL:ttinı. Çok sınıı 1. ol· - Sonu var -
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Bu günkü program 
lstanbul radgo .. u: 

Ôğ:e neşrıyatı: 12,30 Türk 
mus kisi, 12,50 havadisler, 13,05 
Türk mu> kis ,Hafif mus k (p ak). 
Akşam; 18,30 Dans musikisi, 

19,30 Konferans, 20 Türk m_u
s kisi, 20,30 A apça neş~iyat, 

20,45 Türk mus.kis, 21, 15 StJd
yo salon orkestrası, 22, 15 Ajans 
haberleri, 22,40 Solular, 23 Son. 

Muhtelif istasyoılann bu ak
şam çalacakları münfabab par· 
çalar: 
Hafif konserler: 

6,45 Paris Kolonyaf:Piak, 7, 10 
Berlin kısa dalgası: Karışık mu· 
siki, (8,15 devamı), 9,20 Pars 
Kolonyal: Pak, 9,55 Berıin· kısa 
dalgası: Askeri bando, 10,30 
Paris Kolonyal: PlaK, 11, 15 Keza, 
13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
musiki, (14,15 dev.:ımı), 13,10 
Bükreş: Plakla ltalyan musik:si 
14, 15 P aris Kl)lonyal: Orkestra 
konseri, lS Keza, 16,30 Berlin 
kısa dalgası: Küçk musiki kon· 
seri, 16, 15 Berlin kısa cfalgası: 

Alman Romantik konse 7,45 
Berlin kısa dalgası: E., . .; ıceli 
musiki, 18 Peşte: Radyo orkes· 
trası, 1802 Bükreş: Sandu Mar· 
ku orkestrası, ( 19,lS devamı), 
18,50 Berlin kısa dalgası Eğlen-
celi musiki 19, 10 Prag: Halk 
musikisi (Vals, polka vesaire. 

21 Uypzig: ( Her şeyin iyisi 
bulunur) i.simli musikili süit, 21 
Finlandyada verilecek Avrupa 
konseri (Bu konseri bir çok Av
rup1 istasyonları nakledecekler
dir), 22 Berlin klsa dalgası: Köy
lü dansları ve musikisi, 22,25 
Peşte: Çigan orkestras:, 22,45 
Bükreş: Georgyia orkestrası, 
23,20 Varşova: Radyo orkestrası 
Ope,.alar, operetler: 

12 Berlin kısa dalgasl! Tanın
mış operetlerin hitam sahnele
rinden parçalar, (19,45 te ayni 
operet musikisi tekrar neşredi
lece\dir) 20,25 Viyana, Graz: 
Operet musikisi konseri, 20,50 
Prag, Brüno: Operalardan par
çalar. 
Oda musikisi: 

17,45 Prag, Brüno: Yaylı alet· 
ler kuarteti, 22 Bükreş: Triyo 
(Mozart), 22,39 Laypzig: Yaylı 
kuartet konseri (Çaykovski). 
Resitaller: 

11,15 Berlin kısa dalgası: Flam 
şarkıları, 18,15 Varşova: lspan
yol şarkıları, 18, 15 Bertin kısa 
dalga.sı: Koro havaları (Bacb), 
19,20 Peşte: Piyano konseri, 21 
Berlin kısa dalgası: Piyano (R. 
Strauss) 22, 15 Tokyo kısa dal
gası: Solo Japon şarkıları, 22,25 
Peşte: Luc'enne Boyer ve Tion 
Rossi•nin plaklarından 23,20 
Varşova; Piyano resitali (Biich, 
Clementi, Schubert, Liszt). 
Dans musikisi: 

20, 10 Liypzig: Musikili k:a· 
bare neşriyatı, 23,35 Uypzig. 

lsviçre 
Yeni cumhıırreisi seçti 

Bern, 16 (Radyo) - lsviçre 
Federal meclisi, bu gün toplan· 
mış ve 1938 senesi için Jan Po
manı cumburreisi intihap etmiştir 
Cumhurreis muavinliğine de B. 
Eter seçilmiştir. 

Dört sene sıra ile Cumburreis 
intihap edilmiş olan B. Motanın 
vazifesi, bu ayın sonunda bitiyor. 

Dralımileri taklid 
eti enler 

Belgrad, 16 (Radyo)-Atinadan 
alınan bir habere göre, Yunan 
zabıtası bin drahmilik banknot 
taldid eden ve p.yasaya süren 
bir ıebeke meydana çıkarmıştır. 
Bu ıebekenin uzun zam ndan
beri faaliyette bulunduğu, yapı
l~ tahkıkattan anlaşılmaktadır. 

Ulus .. ar Sosyetesi nez 
dinde protestoda 

bu undak 
Başı 1 inci sahifede -

rimizden) - Fransız askeri he
yeti Hataym askerlikten tecridi 
ve müşterek müdafaası için Er· 
kanıharb.ye riyasetimizin tayin 
ett ğı komisyon i:e miizakerelere 
başlamış bulunmaktadır. Müza
kereler gel-Oc ... k hafta ıçinde bi· 
tir ilecektir. 
Alır.an son haberlere göre 

askeri müzak reler bittikten son
ra s;yasi müzakerelerde bulun· 
mak üzere Fransa Hariciye Na· 
z rı B. İvon Delbos da Anka
raya gelecektir. 

Şam, 16 (Hususi) -Suriyede 
kabine tebeddülünün bir emri
vaki olduğunda ısrar ed lmek
ted· r. 

Söylend ğine göre, yeni ka
bineyi teşk 1 eylemesi muhal f 
liderlerden B. Şehbendere teklıf 
edilmiş, fakat kabul olunma· 
mıştır. Yeni teşekkül edecek 
Suriye kabinesinde, şimdıki Baş· 
vekil B. Cemil Mürdümün de 
vazife almıyacağ bıld rilmek· 
tedir. 

Gene bir şayia;t göre B. 
Cemıl Mürdüm, ihdası utasav
ver olan Paris sefırliğiııe tayin 
edilecektir. 

Antakya, 16 (Hususi)- Garo, 
fskeoderunda Polis amiri Artin 
Mahyam hususi olarak kabul et· 
miş, yarım saatten fazla konuş

muştur. 

Bu konuşmada Ermenilerin 
Araplarla birleşmeleri ve intiha
bata bu suretle hazırlanma'an 
hakkında direktif vermiştir. 

Antakya, 16 (Hususi)- Htay
da yeni rejimin başlam sı mü
nasebetile umum} af ılan edile· . 
ceğ; bildirilmişt; . Bu af, sadece 
cünha mahkumlarına şamil olmuş 
ve aiyasi mücrimler aftan ıstıfa-

de edememiş erd r. 
lskenderun, 16 (Husmi)- ls

kenderunda ö dürülmüş olan bir 
Ermeninin cer aze merasimi ya
pıldığı zaman, Türkler de insani 
vazife olarak dükka.tlar.nı kapa· 
mışlar, Lu merasime ışlirak et· 
mişlerdir. 

İstihbarat zabiti bunu, Tü k
Jer, Ermenilere hücum edecek1er 
şeklinde bir tefsire tabi tutmuş 
ve Türk-Ermeni anlaşmasını boz
mak için çalışmıştır. 

Ankara, 16 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajans n n h:ıber aldığına 
göre, Mılletler Cem yeti tara
fından Hataya gö:ıderılen ko
misyon, intihab~tın sureti icrası 
hakkında 37 maddelık bir tali
matname hazırlamış ve Millet· 
ler Cemiyeti konseyi reisi tara· 
fından tasdılc edildikten so 1ra 
mer'iyete g rmelr üzere bitıbi 
umumiliğe tevdi etmişt r. 

Hatayda M~ndater hükumet 
makaınlariyle daimi temas ha· 
linde bulunarak h~zırlanmış olan 
bu proje, Mil.etler devairi tara· 
fından gayri resmi surette ve 
yalnız malu~at husulü için Tür
kiye hükfünetine bildirilmiş ve 
konsey reisinin tasdikinden son. 
ra Mandater hükumete tatbi
katına geçilmek üzere resmen 
tebliğ edı4eceği ilaveten beyan 

olunmuştur. 

Milletler Cemiyeti kararlarının 
tam olarak tatbiki için intihaba
tın cereyan tarzı ehemmiyetle 
nazarı itıbare alınacak bir mer· 
merhale teşkil ettiği halde bu 
intihabatı tanzim eden talimat
namenin alakadar devletlerden 
biriyle daimi temas ve müşavere 
halinde bulunarak hazırlanmış 
olmasına mukabil ayni derecede 
alakadar ikinci devlet olan Tür· 
kiyeye gayri resmi ve malumat 
husulü zımnında bildirilmiş olma
sını hiç bir veçhile kabili tecviz 
görmiyen Cumhuriyet Hükumeti 

A~AOOLU 

r İngiliz d stroyeri 
Çeşmede 

Başı 1 inci sahifede -
Ak§am üzeri tekrar karaya çıkan 

gemi !Üvarisi ve mürettebat şehirde 

gr.ziutiler yapnnşkrdır. Gemi süvarisi 
mektebi de ziyaret et ış, hocalar ve 

çocuklarla görüomüttür. Binbaıı rüt
besini taşıyan gemı süvarisi, Çeşmede 

giirdüğii Eaminıi. kabulden çok müte
haö&is olduğunu beyan eylemiotir. 

G~mi mürettebatı, futbol elbiselerilc 
şehirde koşu yapmışlar, bir saha bu-

luomadığlndan ve mevcuı] boş tarla
lar da çamurlu olduğundan futbol 
oynıyamamıvlardır. Gemi, gece tekrar 
ılıca .körfezine cleınirlemietir. İngiliz 

destroyeri, Akdenizde kontrol vazi· 
fesiui gören filoya mensubdur. 

Not: Jngiliz gemileri 1 imanımıza 
geldiği zamanlarda mürettebat para 

mesele .. inde müşkülat çckmt"ktedirler. 
Sterliog ve şling geçmediğinden, çar
şıdan istediklerini alamamaktadırlar. 

Burada vubefi bul anan ziraat banka
ıııoa para tebdili vazifesini ifa için 
emir verilire , muhakl.:alö: ki yerinde 
bir hareket olacaktır. 

Mağşus yağ 
Çıkara 30 fabrika 
meydan,., çıkarıldı 
İstanbul, 16 (Hususi) - Mağ· 

şuş yağ çıkaran otuz gizli ima· 
Jathane meyd ına çıkarılmış ve 
sahipleri yak.,ıanarak adliyeye 
verim şt r. 

Fabrikalar derhal kapatıl-
mıstır. 

U..llD~Em.1:2Dtamm::::zm11ıt:: imi 
Mıllı::tlcr Cemıyeti umumi katıp-
litine takib edıien bu usule 
karşı protesto etl ğini ve tali· 
matname tiurinde kati kuyudu 
ıhtiraziye serdeylediğini bildıren 
bir telgrafname göndermiştir. 

Ankara, 16 (A.A.) - Bu sa
bah şehrim.ze gelmiş o an Su· 
riyedeki Frans z krtaları umum 
kumandan General Huntryigerın 
riyasetindeki Fransız askeri hey
eti saat 11 de Çankayaya gide
rek de(teıi mabs.usu imzalamış-
lardır. Müteakıben Genera 
Huntryiger büyük erkamherb ye 
re ı sı Mareş 11 1'\ vzi Çakmağı, 

Milli Miidafaa Vekilı General 
Kazım Ôza pı, Haric ye Vekilı 
Dr. TevfiK Rüş Ü Arası ziyaret 
etmiş ve bu zıyaret er ıade ed;l
mişt r. 

Misafırler ordu müfettiş F ah
rettin Allaya, B:iy •k erk.ı.nıhar
biye ikinci re si General Asım 
Gündüze, Ankara gaı n zon ko
mutanı General Kemal Gökçeye 
kart bırakmışla dır. Ve öğ e ye
meğini Fransız büyük elç liğıo· 
de f ususi oıa ak yemişlerdır. 

Bu akşam saat 20 de büyük 
erkan.ha .. biye reisi Mareşal Fevzi 
Çakm k tarafın an heyet şere· 
fioe Ankarapalasta bir akşam 

yemeğı verılmışt r. 
Ankara, 16 (A.A.) - Millet· 

ler cemiye i konseyinin Hataya 
müteallik olarak ittihaz etmiş 
olduğu ·kararlar icabatmdan ola· 
rak Tün.iye ile Fransa arasın

da mün'akid muahedenin üçüncü 
maddesile büyük Erkanıharbi~ 
yeler arasında derpiş ed imiş 
olan temasta bulunmak üzere 
Suriyedeki Fransız kıt'aları 

umum kumandanı General Hut· 
riı ger.n başkan! ğı altında altı 

kişiden mürekkep bir Fransız 
askeri heyeti bu sabah saat 
9150 de şehrimize gelmiş ve 
Türk· Fransız bayraklarile do· 
natılmış olan istasyonda Ankara 
garnizon komutanı General Ke
mal Kökçe, merkez komutanı 
Albay Demir, büyük Erkamhar
biye harekat, istihbarat şubeleri 
direktörlerı Feyzi MeneiÜÇ ile 
Muhtar Ulusoy ve Albay Razi 
ve binbaşı Sermed tarafından 
karşılanmış ve askeri bir kıt'a 
selam remini ifa etmiştir. 

M safir heyet hudutta mihman
darları tarafmdan karşılanmlş 
ve heyet reisine de hududdan 
itıbaren seyahetleri için hususi 
bir vagon hhs s edılmiştir. 

Köy/_rae ücretle 
calısanlar . -' 

- Başı 1 inci sah;fede 
tarlarının mahsul olarak veril
mesi caiz ve hatta bazı yerler 
için zar.uri ve mecburidir. 

Vekalet, en yüksek aylık had
lerini bildirmiştir. Hiç bir yerde 
bunun fevkine çıkılmıyacaktır. 
Zaruret görülen hallerde ve yer
lerde sebebleri gösterilerek va· 
!ilerin tensib ve müsaadesi ile 
bu miktara yüzde elli nisbetinde 
zam yapılabilecektir. Bu takdir
de bu sebeblerle birlikte Veka
lete de malumat verilecektir. 

Muhtar, katib, korucu müsta· 
kil veya müşterek olarak kulla
nılacaktır. Bunların istihdamı 
mecburidir. 

B r muhtar 10 lira, en çok 
15 lira aylık alacaktır. Köy ka· 
tibi dört köy için bir kişi olmak 
üzere ayda 10, en fazla 15 lira 
aylık aıacaktır. İmam ve korucu
ya ayda 6 veya 10 lira, sığırt· 

maç ve danacıya ayda be.ş lira 
verilecektir. Bu kadro, nüfusu 
500-1,000 arasındaki köyler için· 
dir. Nufusu 1000 den yukarı 
köyler de muhtar ve katibine 
ayda 25 er lira, imam ve koru
cuya 12 ve 15 lıra, sağlık koru
cusuna 15 l ra, Tanmbaşıya ve 
sığırtmaca 15 lira verılecektir. 

Bu gibi köyler için üç sığ rt
maç istıhdam edilecek ve bu 
para üçüne taksim olunacaktır. 
Sağlık kurucuları ve tarım başı
ları için dernekten salahiyet 
almak lazımdır. Bunlar icabında 
köy aded ne bakılmıyarak ayni 
ücretle en çok 6000 nüfus esas 
üzerinden istih1am olunabilirler. 

Çobanlar ancak ıhtiyaç olan 
yerlerde tutulacaktır. 

Bunla ın hayvan adedine ve 
taamüle göre, miktarları azaltı

lıp çoğaltılacaktır. İsl hdam müd
detlerine kafi tahsisatları, köy 

Ü çesine konaca• tır. 

• Köy kanumımm 39 uncu mad-
desi mucibince öğretmenlerle 
eğıtmenlere ve tensip edilen 
yerlerde de imamlara katiplık 

vaz f~si gördürüldüğü takdirde 
o köye isabet eden katipilk üc
retinin yarısına kadarı kendile
r ne ayrıca Ücret olarak ve
rilir. 

Ancak öğretmen ve eğitmen
lerin d .!TS saatleri har· cınde ta
mamen ' köy işleri ile iştiğal 
etmeleri ve günlük · şleri nok
sansız çıkarma arı, imamların da 
tahriri iıı, t handa ve katiplik 
kursunda iyi derecede muvaffak 
olma'arı şarttır. 

İktısadi durumları müsaid ve 
birb rine yakın köyler, en çok 
10,000 nüfus ıçin alacakları sa· 
lahiyetle ebe ıstihdam edebi
lirler. 

Bir kaç köy için müştereken 

istihdam edileceklere ait ücret
lerin köylere tevziınde iktısadi 
durumları gözönünde tutulmak 
suretile her köyün nüfusu esas 
ittihaz edilecektir. Her köye 
isabet eden miktarı vali ve kay
makamlar tarafından tesbit ve 
teLliğ olunacaktır. 

Yunan kralı Belgrada 
vardı •• 

Yunan kralı Jorj 
Belgrad, 16 (Radyo) - Lon

dradan avdet etmekte olan 
Yunan kralı S. M. ikinci Jorj, 
bugün Belgrada gelmiştir. Kral, 
istasyonda parlak merasimle is
tikbal edilmiştir. 

Bütün gazeteler, dost ve ınüt
tef k Yunanistanın değerli kralı 
hakkmda uzun makaleler neşret
mekle ve Yugoslav milleti na· 
mına kendısini selamlamakta
dırlar. 

S.M. Kral İkinci Jorj, prens 
Polun misafiri olarak Belgradda 
bir gün kalacak ve yarın (bugün) 
Atinaya geçecektir. 

Maaısa köylerinde 
kalkınma faaliyeti 
- Başı 7 incı sahifede -
Yeni köy okulu inşaatı da, 

kalkınma iş 1 erinin mühim bir 
başarısıdır. Bu günkü ihtiyacı 
temin edecek bir şekilde olmı· 
yan okul binası ışı on plana 
alınmış ve mahalli yardımlarla 
modern, sekiz dershaneli bir 
okul binası inşası işine girişil
miştir. inşaatın sekiz bin liralık 
kısmı tamamen bitmiş, geriye 
kalan beş bin liralık ıkinci kı
sım inşaatı da devam etmekte
dir. O.ıümazdeki ders yılı ba
şında köy bu güzel okula tam 
olarak kavuşmuş olacaktır. 

Bir yıl eveli <"l e kadar köyün 
kasaplık hayvanları çarşı orta
larında kesilmekte, bu suretle 
köyün sağlığını daima tehdid 
eden çirkin bir manzara hasıl 
olmakta idi. Köy dışında yapı
lan küçük, fakat ıhtıyaca tama· 
men cevap verebilen mezbaha 
binası, bu durumu tamamen or
tadan kaldırmışt r. 

istasyon çevresinde yapdmakta 
olan yeni mahalle de köyün ile
riley şi yönünde kuvvetli bir 
adımdır. Bu sahaya bır sene 
zarfında y rmi iki yeni ev ku
rulmuştur. Okul binası inşaatı 
da yeni tesis edılm · kte olan 
bu sahanın ortasındadır. Bir iki 
yıl sonra trenle geçen yolcular, 
burada modern bir köyıe kar· 
şılaşacaklard r. 

Köyün bu kalkınma içinde 
bütün vatandaş'arın sıkı bağı-
ıkla rı şu r.ı 1 a ah ; dilıneğe 
dt>ğe•. Çal ~kın V t" ınüteşebt>ıs 
bir Kiitle, .. öyü güzdleştırmeğı 
amaç edinmişler tır. 

B lha sa bunların başında çok 
hayırs ver Bay Mehmet g ... lır. 
Bu zat bütün Vdrıığıle <,alışmak
tadır. Şimd ye kadar köye bü
yük bir cami, 500 lira sarfile 
umumi bir hela kauın dır mış olan 
Bay Mehmet, bu gün de hayırlı 
bir işe başlam şhr. Yeni okuiun 
fakir ve yetim çocukları için 
daimi bir gelir teşkil etmek 
üzere 5000 lira sarf.le bir bina 
yaptırma işine teşebbüs etmiştir. 

Parası tamamen kendisi tarafın
dan ödenmek suret ıle büyük .bir 
sinema binası yapılacak ve bu 
binanın geliri doğrudan doğruya 
fakir okul talebelerinin ıhtıyaç· 
larına tahsis edilecektir. 

Manisa Halkevi, köyde parti 
ocak binası ıçin de bir okuma 
odası açmıştır. ileride burası 

daha geniş bir hale konacak 
halkın bu yönden de faydalan
ması temin edılecektir. 

Vilayetin hazırladığı beş yıllık 
kalkınma programı, Muradiyede 
olduğu gibi v.layetimizin bir çok 
köylerinde de müsbet neticele
rini göstermeğe başlamıştır. 

Balıkesirde bir aşk 
faciası 

- Başı 7 inci sahifede -
Hadise günü kıza tesadüf eden 
Sermet son bir ihtarda bulun
muş; ayni cevabı alınca, taban
casını çekerek altı kurşunu da 
kızcağızm üzerine boşaltmıştır. 

Mermilerden üçü sol koluna, 
diğerleri karnına ve arkasına 
isabet eden kız, kanlar içinde 
yere yuvarlanmış; şuurunu kay
beden genç de tabancasını f ula· 
tarak, elleri cebinde çarşının 
ortasında ilerlerken tevkif edil
miştir. Hastanede bull,\nan Mü
berranın hayatı tehlikededir. Bu 
aşk faciası şehirde derin bir 
teessür uyandırmı$tır: 

Bn. Stoyadinoviç · 
Nates, 16 (A.A) - Yugoslav· 

ya Başvekilinin zevcesi Bayan 
Stoyadinovıç bu ayın 23 ünde 
Yugoslavya donanması hesabına 
inşa edilmiş olan Beograd tor
torpidosunun denize indirilmesi 
merasiminde hazır buiuomuştur. 
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Lüzumlu 
TRENLER: 
İzmirden her gün kalkan tren

lerin hareket saatleri .. 

Agdın hattı; Alsancak: 
İzmir.Karakuyu·Ankara: Pazar• 

lesi, çarşamba, cuma, pazar günleri 
saat 21,:i~ de. 

İzmir • :Nazilli: Her gün saat 
15;40 da 

lzmir·Douizli: Snlı, perşembe, 
cumartesi günleri saat 6,30 da 

İzmir-Tire.Ödemiş: Ilersabah saat 
5,35 qc bil' fsatar; her a.kııam saat 
17,30 da otoray. 

A/gon hattı; Basmaneden: 
lzmir-İs&anhul·Ankara: Her gün 

Baat 7 de [pazar, cuma, çarşamba 

günleri yataklı vagon-büfe hnlunurJ 
İzmir • Alaşehir: Iler gün baat 

15,28 de 

İzmir-Bandırma: Par.ıtr, salı, per• 
şembe ve cumartesi günleri sabable· 
yiI: saat 7,20 de muhtelit katar; 
pazartesi, ~ar~amba, cuma günleri 
ekspres saat 12 de 

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

Her zaman l8zım olan tele
fon nu(flaralar 

Yangın ihblllı: 2222 • şehir tele· 
fonu müracaat numarası: 2200 • şe
hirleraraeı telefon müracaat nurna• 
rası: 2150 • elektrik şirketi: 2094 • 
bavegazı: 2326 • poHs: 2163 • imdadı 
ıııhhi: 20 ıo · Basmaoe istasyonu: 
3638 • Al anrak istaayoou: 2131. • 
Pasaport vapur iskelesi: 2854 

Şehir nakit \ asıtalarının sabah· 
le}'İD ilk ve gece eou hareket 
ııaaLleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Güzelyalıdan saat 

be~te bir tıamvay bateket eder. 
Buou saat altıda hareket eden ikin· 
ci tramvay takib eder. Bundan 
sonra hu dört dakikada bir tram
vay vardır. 

Gece eon tramvay Güzelyalıdan 

2 ı.,5 dedir. 
Konaktan Güzclyalıya ilk tram• 

vtıy sabahleyin 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir saat eoura, 6,26 da hu• 
reket eder. 

Konaktan Güzelyalıya gece son 
tramvay saat birde hareket eder. 
Bundan evel 24 de bir tramvay 
vardır. 

Vapurlar: 
İzmirden Karşıyakaya ilk vapur 

Pasaporttan kalk.ar. Gece son vapur 
saat 11,30 da Konaktan hareket 
eder. 

Karşıyakadan İzmire ilk vapur 
saat 6,20 dedir. Son vapur da gece 
saat 24 dedir. 

Gündüz her yanm saatte bir 
vnpur vartlır. Akşam sekizden sonra 
seferler ııaotte birdir. 

Fransız parlamen. 
tosunda 

Başı 1 inci sahi/edtJ -
Naz rı B. Mota cevab vermiş ve 
müstemlekeler meselesinin, bey· 
nelmilel._ bir şekil aldığını ve 
F ransanm fikri alınmadan halle
dilemiyeceğini söylemiştir. 

Müstemlekeler Nazın, Hari• 
ciye Nazırı B. Delbosun seya· 
batte bulunduğu bir zamanda 
bu meseleye dair daha fazl• 
söz söyliyemiyeceğini ilave eyla 
miştir. 

Köy eğitmenleri 
kursu 

Yakında açılacak 
Kmlçulluda köy öğretmen 

okulunda 1 ik!ncikanunda eğit· 
menler kursu açılacaktır. Kurs 
Mayısm sonunda bitecek ve ders 
gören eğitmenler imtihan edile
ceklerdir. 

Kursda iki ilktedrisat müfetlişi 
dört öğretmen ders gösterecek· 
tir. Kadrol\irda iki doktor ve 2 
hastabakıcı da · vardır. 

Kursa girecek çavuşlar, gcl· 
meğe haşlamıştır. Bu sene yüz 
çavuş ders görecek ve muvaffak 
olanlar yeni ders yılında köy 
okullarına tayin edileceklerdir. 

Yurddas! , 
Ulu$al islihlakin artması,, 

yerli malı kullanmakla ger• 
l!ekle~ir. 
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ün yada Daimi Sulh l(abiJ Midir? 

Jolın Magnavd Kegne$ 
-Meşhur İngilız iktıaadcı11-

Daimi bir dünya sulhu yapa· 
bilmek için yegane çare "Cem-
iyet Akvam" ı bu günkü zayıf, 
mütereddi vaziyetten kurtarıp 
onu arsıulusal büyük bir varlık 
haline getirmektir. Bu nasıl ka· 
bil olacak? 

Bu gün dünya üzerinde harptan 
ziyada hakkile sulha taraftar bir 
çok millet vardır. İşte bu mil
letler bir araya gelip Cemiyeti 
Akvamı yeniden kurmaladırlar. 
Öyle bir şekilde ki en kuvvetli 
bir devletten daha sağlam ol· 
sun. Emrinde muazzam bir ordu 
ve mali teşakkülat bulunsun. 
Ôyle ki her hangi bir devlet 
veya devletler bu teşekkülün 
azalarmdan birine taarruz ede· 
cek olursa çok kısa bir zaman
da bu mütecavizleri tepeliye· 
bilsin. 

Silahları azaltma konferansları 
hep saçmadır. Bilakis silahlar 
çoğaldıkça harb tehlikesi azal· 
maktadır. Lakin en emin çare 
dediğim gibi Cemiyet Akvamı 
kuvvetlendirmek!onu topuyla, tü
feğiyle bir nevi kontrolör haline 
getirmektir. 

Antlres Maurois 
- Tamnmıı Fl'ansız muharriri -

insan hayatında hiç bir şey 
tam kemalini bulamamıştlr, Mah· 

.,., ....... o 

Bir Alman f ilezof u, harb bir ihtiyaç, sulh ise muvakkat bir baş dinlenmesidir, diyor. 

Dünyaca tanınmış şa~ısiyetlerin bu 
babdaki fikirleri neden ibarettir? 

Bir lspanyol diplomatının verdiği cevap şudur: 
"ümidim sabun k(ipüğünden bir hayale bağlıdır. , Aksi takdirde 
insanlar tek kişi kalıncıya kadar biribirlerini boğazlıyacaklardır.,, 

--------~·-----------

Bütün ümidler o ka-
dar ıayıf ki! .. 

r ' Gandinin cevabı: 
"Harp vasıtalarımızı biribirimize tev

cih edeceğimize harbe karşı çevirsek, 
harp kendilifinden ortadan kalkar. ,, 

~ J 
kemeler. cezalar, hapisaneler 
cürmü tamamile hiç bir zaman 
kaldıramamış, fakat bir derece
ye kadar tahdid cdellilmiştir. 

Böylece ir,sanlar nisbi bir em· 
niyete kavuşmuşlardır. Bugünkü 
korkunç harb vasıtalarile yapı· 
Lacak olan her hangi bir har· 
bin sonu insanları dehşete dü
şürecek ve ırklarmın mahvolma· 
ması ıçm "daimi bir sulh,, a 
mecburen çare arıyacaklardır. 

Cemiyeti Akvam bu sulh için 
büyük bir vasıta olabilir. Ta ki 
sulhu arzu eden milletler ona 
ellerinden gelen her türlü yar· 
dımı esirgemesinler. 

Lakin zavallı Cemiyeti Ak· 
vam bugünkü vaziyetle bir hiç· 
tir. Sulhu hakkile istiyen dev· 
letlerin en başında gelen Ame· 
r.ika Birleşik Cumhuriyetleri hü· 
kiimeti de bu cemiyete bir tek· 
me vurduktan sonra artık on
dan bir şey beklenemez. 

Cemiyeti Akvamı Amerikayı 
da alarak yeniden ve bütün kuv-

ı 

vetile kurmalı. Bu olmazsa sulh 
için müttehid bir Avrupa ceb
hesi yapmalıdır ki bugün için 
buna imkan yoktur. Şu halde 
daha bir çok insanın kanı dö
külecektir. 

Mrs. Roosevelt 
• Amerika Co mhor Başkaoımn •ti • 

Daimi sulh belki kabil ola• 

bilir. Ancak bütün dünya mil· 
Jetleri harb yapmak yerine sulh 
yapmak ihtiyacını duyduklan 
zaman. 

Bu kabil mi? Bilmiyorum. La
kin kabil olduğu zaman harbin 
ortadan kalkacağına eminim. 

Osvvald Spengler 
- Almın filozofu -

Daimi bir dünya sulhunun ka~ 
bil olup olamıyacağına dair ce
vap vermeden evel tarihle bir az 
alakadar olmak lazımdır. Tarihle 
alakadar olmak demek insanla· 
rm mazideki, bu günkü ve istik· 
haldeki hallerini bilmek demek· 
tir. Bir takım kimseler bu ci-

hetten bir az şaşıracaklardır. Çün· 
kü bazıları istikbali olacağı gibi 
bazıları da arzu ettikleri gibi dü· 
şünmek isterler. 

Daimi sulh bir arzu, harp ise 
bir hakikattir. Beşeriyet tarihi 
hiç bir zaman insaniyetin arzu· 
larmı ve mefkfirelerini tatmin et· 
memiştir. 

Hayvanlar ve insanlar arasm· 
da hayat bir mücadeledir. Şa
hıslar, cemiyetler ve milletler 
arasında da böyle. Bu öyle bir 
mücadeledir ki daima şahsi men· 
faat içindir. Hak şahsi menfaate 
vasıtadır. Bununla muvaffak ola· 
mayınca insanın müracaat ede· 
ceği en son vasıta gene "Kuvvet. 
olacaktır. 

Harp bir ihtiyaç, sulh ise mu
vakkat bir baş dinlenmesidir. 

Lin-Yıı-Tang 
- Meıhur Çia muharriri -

Daimi bir dünya sulhu kabil 
değildir ve kabil olamaz. Çünkü: 
1-Alım ve satımda bir inter

nasyonalist gibi düşünüyoruz. 
Lakin menfaatimize dokunulunca 
hemen nasyonalist oluyoruz. 

2-Hala yarı mütekamül hay· 
vanlar vaziyetindeyiz. Umumi
yetle her hangi bir mesele kar
şısında aklıselimimiz yerine his· 
siyatımız rol oynuyor. Bizi idare 
eden hala nefretlerimiz, korku
larımız, intikam arzularımızdır. 

ı Küçücük bir işaret insanları küt
leler halind~ ölüme sürüklemeğe 

( OSWALD SPENGLER 

bugün bile kafi geliyor. H~le 
bu işareti verecek insanlar Mus
solini, Hitler, Stalin gibi kov· 
vetli diktatörler olursa ••• 

3 - Bütün arsıulusal konfe
ranslar akamete uğruyor. Çünkü 
gelen murahhaslar arsıulusal men
faatten ziyade kendi milletlerinin 
menfaatini düşünüyorlar. 

4 - Yeni rejimlerin ekserisi 
kendisini ancak harple ayakta 
tutabiliyor. 

Malıatma Gandlıi 

- Meıhur Hintli lider -
Daimi sulha iman etmemek 

demek insanların iyi tar.Harını 
inkar etmek demektir. Şimdiye 
kadar bütün teşebbüsler akim 
kalmışsa buna sebep teşebbüs 
edenlerin samimi olmamaların
dandır. Eğer bugünkü harp va· 
sıtalarımızı biribirimize tevcih 
edeceğimize harbe karşı çevir· 
sek harp kendiliğinden ortadan 
kalkar. 

Fakat bu mümkün mü diye
ceksiniz? Belki bu gün için de· 
ğildir. Lakin yarm var. Yann 
bize neler hazırlıyor. bunu kim 
keşfedebilir ki? .• 

Haflelock Ellis 
- Filozof ve ruhiyatçı -

Bugünkü vaziyette daimi sul· 
hun kabil olub olamıyacağı mü· 
nakşa edilemez. Lg,kin yarın için 
başk la .. ı gibi ben de ümid bes· 
liyorum. Nasıl her milletin K· 
zılay ve Kızılhar; teşekkülleri 

yalnız kendi memleket felaketze
delerine yardımla kalmıyorlarsa 
günün birinde kurulacak harb 
aleyhdarı teşekküller de memle
ketlerindeki faaliyetlerile kalma· 
yıb internasyonal olmağa gayret 
edeceklerdir. Bu teşekküller za• 
mania birleşecek ve o mesud 
günü yaratacaklardır. Lakin bu 
mümkün olsa bite gene sulh 
için harb şarttır. Yani barpçile· 
rin kollarmı kuvvetle kırmak 
lazım gelecektir. 

Salwıdor de Maduıaıa 
- Tıaıumıı İıpaayol diploman -
Dünya sulhu kabildir ve ola· 

caktır. Belki uzun seneler sonra, 
lalcat mutlaka olacaktır. Bugün 
dünya üzerinde bunun küçük bir 
misalini görmek kabildir. Ame• 
rika cumhuriyetleri bu küçük 
devletler senelerdenberi yalnız 
harice karşı cephe alarak arala· 
rında hiç kavga, gürültü çıkar· 
madan nasıl yaşıyorlarsa günün 
birinde bütün dünya bu saadete 
kavuşacaktır. 

insanlar hiç bir zaman maddi 
veya manevi menfaatsiz İJ gör-

mezler. Bütün dünyanın bir araya 
,,.,}ebilmeıi için müıterek bir 
met:tfaat bulmak lazımdır. Günün 
birinde hayaller hakikat olur da 
Arzımız diğer dünyalarla müna· 
seb~te girişirse onlara karsı ken· 
dimizi korumak kaygusu bizi 
biribirimize yaklaştırabilir. 

Bütün ümidim bu sabun kö· 
pütünden hayale bağlıd1r. Aksi 
takdirde insanlar tek kişi kalın
cıya kadar biribirlerini boğazlı· ,,, 
yacaklardır. 

&zai Yaşıl 

~-~-~~~-===============~~~=-~~---~~--

Polonya, Uluslar Sosye-
tesi için ne · istiyor? --·-------Italyanın Ulus~ar Sosyetesinden çeki

lişi, Varşovada tesirden hali kalmadı 
Londra, 16 (Radyo) - (Tay· 

mis) gazetesi, Varşova muhabi
rinden aldığı bir mektubu neş
retmektedir. Bu mektuba rgöre, 
ltalyamn Uluslar Sosyetesinden 
çekilmesi, Varşovada tesirden 
hali kalmamışhr. 

Polonya siyasal mehafili. Ulus· 
lar Sosyetesinin yeni bir şekil 
alması lazımgeldiği kanaatinde· 
dirler. 

(Pres Asosyasyon) gazetesine 
göre, Polonya µıuJlar Sosyetesi 
lconc:.P"i" ;=" f,.vlc a I ~ ,.ı,. bir tnnl? ntı 

yapmasını bir nota ile istemiştir. 
Maahaza Varşlwa mehafili, bu 
haberi teyid etL'llemektedir. 
( Samou·praoaJ nt: gazıgor: 

Belgrad, 16 (A.A.) - Avala 
Ajanı tebli'ğ ediyor: 

Samouprıava gazetesi ltaJya
nın MilletlCf' Cemiyetinden çe· 
kilen üçüncü büyük devlet oldu· 
ğunu yazmaktadır. Bu gazete 
diyor ki: 

"Darbenin gerek manen ve 

gerek maddeı:en p k ağır odu· 
- Lüt/(tn ç~viriııiz -

..... 

. .. 

a ... '" 

--· . 



------------- -------------- - - -- -- - --

Avam 
f,f" amarasında 

Royter muhabirinin 
Yugoslavyaılen ko
ğulması me•ele•i 
Londra, 16 (Radyo) - Ava• 

Kamarasının bu pnki toplan· 

tısında liberal saylavlardan biri 
fngılterenin Şaoghaydalri zayiatı 
için ]aponyadan tazm nat almak 
için bir teşebbüste bulunulup 
bulunulmad ğım sormuştnr. 

Eden, bu husustaki konuşma 
larm henüz başlamadığını ve 

münasib bir zamana intizar olun
duğunu cevaben söylemi~tir. 

Belgrad, (Radyo) - Loadra· 
dan bildiriliyor: 

Royter muhabirinin Yugoslav
yadan çıkarılmasa bidi.ai etra-

fında Avam Kamarasına bir is
tizah takriri verilmiftir. Hariciye 

Nazın B. Eden bu takrire cevab 
vererek, hadise hakkında k uura 
arkadaşlarını tenvir etmiı ve ller 
hangi bir devletin bir pzetecİJİ 
memlekete kabul edip etme
mekte serbest oldut-a ve bu 
hususta hiç bir itiraz ileri liri· 
lemiyeceğini söylemiş ve Yugo•
lavya bükümetinin mesele hak
kında Hariciye Nezaretine ma· 
Jumat göoderdipü beJaa et· 
miştir. 

Londra, 16 (AA.) -1,çi par· 
tisinin yeni binuınm lriitaclı 
münasebetile parlimento grubu 
reisi Attlee söylediti nutukta 
ispanyaya dair demiftir ki: 

- l•panya meseleaiadeki battı 
hareketini değiştirmek için bii
kiimet üzerinde t:azJik ,.pmaanü 
lazımdır. Ayni um•da efkirı 
umumiyeyi de harekete geçir
memiz icab eder. Soua bP.M
yol milletiae JiJecek ~ 
mesi mesele.sine de nazarı dik
kati celbet.,.diyiz. Bizzat hüku
met bile çocaklaın 11Çlaktu 
ölmemeıi için yiyecek aönderil
melini ademi müdahale aiyU&! 
tinin ihlih awetiade tolikki 
etmemektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Avam 
kamaruında ifÇi mebm Straua. 
umumi toplaatıı.n. Ye kafile 1a • 

pılmasının polisçe melliai fidı
detle tenkid ederek medeni ve 
siyasi hürriyetler meselesi üze
rinde parlimeaton• aazan dik
katini celbetmiftir. Bil..._ 
Londra polisinin batb 11..-.. 
tine itiraz ederek bu poli• 
bazı vakit göz hiirriyetine bile 
müdahale ettijini IÖJlemiftir. 

Dahiliye mtttepn Tho ... 
verdiği cevabd-, ıon alb ay zar
fında 12 bin toplaıabdao aDcak 
yirmis· nin yuak edilditini Ye 

bu yirmiden 13 ünün fA1iat ve 
yedisinin de antifatiat olduj'ua• 
tasrih e:ylemiftir. 

ğunu inkir· etmek •Ümkia tle
ğildir. Cenevrenia UUCD Aa.
rikanm bulunmamasından do&a11 
cihanşümul bit rMlriyeti lııaiE 
olmıyan kararlarının yarın bey· 
nelmilel mahiyeti hlllz olacaiıi11 
ümit etmek mümkündür. 

Diter tarafta CıaeV.- ,.,. 
Iere müracaat edildiii sırada 
ltalyanın nôlctai hatanaa iştirak 
etmiş olan cenubi Amerika dn
lctlerin batb hareketleri üıeriftde 
ltalyanın cemiyetten çekilmesinin 
bazı tesirler icra etmeaiae inti· 
zar olunabilir. Bundan bışia 
cenubt Amerika devletlerinden 
bazılannan Milletler cemiyetinden 
çekilmesi üzerine Avrupe de.
Jetlerinden bir kısmının bu üçh
cü sarsıntıdan sonra otoriteli ve 
kuvveti gitgide zaaflt diitmete 
başlamış olan Milletler cemiye
tinin ölümünü tesri etmesinden 

.... do korkulur •• 

A~ADOLU 

B. Delbos B Benes tara- HOFHERR -scH~ANTz- cLA:roN. :HurrL~woRrH 

f d 'k •b I ·ıd Macar Zıraat Makınelerı Fabrıkası 
ın an a u edı . mamulatından: 

~tazot Traktörleri 
Siyasi müzck"?reler bugün başlıyor. B. Del

bos P .:ız~r günü Pariste bulunacak. 
Fennin en son tekamülat ve tecrübelerine göre tadil ve ıslah 
edilmiş 25 ve 40 beygir kuvvetin :ieki yeni Mazot traktörlerimizi 
.sayın çiftçilerimize büyük emniyet ve kuvvetle tavs ye ederiz. 
Mıntakamızın tanınmış çiftliklerinde büyük muvaffakıyetle kul· 
!anılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinin azami memnuniyet· 
lerini kazanmağ'a muvaffak olmJşlardır. 

--Prag, 16 (Radyo) - Bugün J 8. Delbos, saat 13 de Riya-
müthit kar yağmışt r. aeticumbur şatosuna gitmiş ve 

F raıısa Hariciye Nazın Bay \ Reisicumhur B. Edvar Ben es 
Del~ sabah saat 9,30 da tarafından kabul edilerek öğle 
Çekoslovakya Har c ye Nazırı 8. yemeğini Reisicumhurla birlıkte 
Kamil Kroftaya z yaret etmiş ve yemiştir. 
bir müddet konuştuktan sonra Fransa Hariciye Nazın ~ere-
meçhul asker abidesin ~ giderek fine bu gece 8. Kamil Krofta 
merasimle çelenk koymu~tur. tarafınd lD bir z yafct vcrilmiı 

Frana Huic ye Na~ın, müte:- ve bu ziyafeti, bir kabul resmi 
akıben belediyeye gıtıniş ve bu- takip eylemiştir. 
rada B8fYCkil M lan Hodza ile 8; Delbosla Çekoslovakya 
Hariciye Nazırı 8. K,.ofta, be- Başvekrli M lan Ho ha ve Ha· 
lediye reisi ve b r çok ricıl ta· rıc:ye Nazırı B. Kamil Krofra 
rafındall karşılanm11tır. Burada, arasındaki siyui konuşmalar 
Çekoslovaya ordursunun teşkil yarın başhyacaktır. 
ecildiği güain 20 inci yıldö· Fr ~naa Hariciye Na.arı, Pazar 
nümü münuebetıle söy1evleı: gilnü Parise avdet etm"ş bulu· 
verilmiştı r. nacalcbr. 

----------------------------------------------------İzmir Levazım amirliği ilanları 
-----....... ------~--ıı----------------...mi----------------l:z:mir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 ._ Çorlu mıntakasında yaptırılacak olan iki adet (F) tip; 
lıanıar hamam ve çamaşır yeri mutbak su teaisatı ve 6 
adet erat pavyonu inşaatına talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zaıfl& euiltmeye koomuştül'.. 

1 - Hepsinin keşif bedeli 509224 lira 18 kuruştur. 
3 - ihalesi 2011.Kan/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - ine teminat paras 28119 liradır. Şartname ve keşif ve 

projela 2547 kuruşa M. M. V. sabn alma komisyonun· 
dan ahmr. 

J - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayıla 
kanuot111 2 ve 3 ün4:ü maddelerinde yazılı belgelerile idari 
~oameniq dördüncü madde .. inin F hluasan:la yazıla 
vesikalarile birlikte teklif mektuplanm ibale saatinden 
behemeUl blı: saat evci M. M. V. saha alma komisyonuna 
vermeleri 1 7 12 17 4239 

1--..-----------------------------------------------lzmir L.e\lazam amirliği. Sat Al. Ko. Rs. den: 
l - Her bir tanesi tahmin edilen fiat 349 kuruı olan 20000 

tane kilim kapab artla euiltmeye konmuftqr. 
2 - lıs.le.i' 28.12-937 selı günü saat 11 dedir. 
3 - ilk temioab 4740 liradır. 
4 - Evsaf ve pıtnamesi :M9 kurut mukabiliude M.. M. V. 

Sat. AL k.omis~dM. .&anar. 
-S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ocü 

maddelerinde gösterile vesaikle teminat ve teklif mektup
Jarile birlikte ihale ...tinden en az bir uat evci komis-
y'">na vermeleri. 10 17 22 26 4313 

lzmir Lv. imirliti s.t At. Ko. Rs. den: 
i mainat muvakbta T alamin edilen cimi 

~· mecmu tutan 
Lira Kr. Lira Kr. 

Miktan 
kilo 

415 35 5538 00 Bulgur 42f>OO 
231 57 3087 50 Bulgur 24700 

Münakasanın şekli ihale tarih ıün ve saab 
saat 

Kepah zarf 20/1.Kan/937 Pazartesi günü 16 da 
Açık ekailtme 20/1.Kan/937 Pazartesi günü 15 de 

1 - lzmir Midtahkem Mevki kıtaatının yukarıda cins ve mik
tarlan yaıh iki kalem bulgur ihtiyacı birisi kapalı zarf 
birisi de açak eksiltme ıuretile ayn ayn mü!lakasaya kon
lllUfblr. 

2 - ihaleleri hizal.nnda yazılı tar h gün ve saatlarda kışlada 
lzmir levazım imirliti satın alma komiıtyonunda yapıla· 
c:aktır. 

S - Şartaameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - l.tekliler ticaret odasında kayıtla oldu larına ~ vesika 

IÖ9termek mecburiyetindedirler. 
5 - Eluiltmeye iftirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddeleriade ve fUIDamesinde yazılı vesikalarile kapalı 
zarf ~ teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 
az bir 1Mt nel koam,ona vermeleri. 

1 - Açık ebiltme için teminatlarile birlikte ihale saatinden 
evel lso.isyOINI gelmeleri. 2 7 12 17 4248 

-lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Her bir daaesille ı.lıaia edilen 14 on dört lira ofanlOOO 

ila 14000 adet nöb.tçi muıarnbaSl kapall zarf usulile 
satın almacaktır. 

2 - llaalesi 4· 1 ·938 sah günü saat 1 t dedir. 
) _ l!k teminat 1470 liradır. 
4 - Enai ye ıartaame9iai ala.le İlteyen bedelsiz olarak her 

gün öğleden sonra M. M. V. atın alma komisyonuna 
müracaat. 

S - Eksiltmeye girecekle~in 2490. -,ıla kanumm 2 ve 3: DCi 
maddelorinc&e aösterden vesaıkle teminat ve teklif mek-
tuplarile bimkte ihale saatinden en az bir saat evel ko-
misyona vermeleri. 11 22 26 31 4405 ._ ........ ...;;;~~..;...----------------------... .._,;._ __ ~~ ...... 
Deniz levazım saba alma komisyoaulldan: 

1 - 8/BiriacikaDUaf 9'37 ıiinünde yapılsa münalcıa•ına iateldi 
çı).m1J•• 35000 kilo Sadeyağ 20 Birincikanun 937 tari· 
hine rutlıyu Pazartesi günü saat 14 te p&zaftkla alın· 
mü üzere münakasaya IC:onulmuştur. Tahmüı edilen be
den 31.150 liradır. 

2 - Muvakkat teminat 2336 lira 25 kuruş olup şartnamesi 
156 kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaıada bulunan komisyona 
mü raca atlan. 8354/4422 

Müessesemize müracaattan evel size en yakın çalışmakta olan 
traktörlerimızı lütfen z yaret ve tetkik ediniz. Bunlar bizim için 
bir şahidi adlidir. 

Adres: 
Telg,af adresi: KARADAVUr Hacı Davut zade 

Tele/on: 3809 RAHMl KARADAVUT 
Halimağa çarşısı No. 31 

J Z Mİ ' -lzmir Yün Meusuca ı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş ~abrikası 

Tarafından mevsım dolayısife yeni ç kardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE Uf~UZDUR 

Yeni yaptırdığımz dbiseler için bu mamulat& 'tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞAPK HALI f. A. Ş. 

Emlak ve Eytam Bankasından~ 
Depozitosu 

Eıas No. Yeri No. su Nev'i T. t. 
C. 55 lzmirde birinci ve ikinci kordon Saman is- 6,800. -

keleainde ve tapasuna nazaran tahtani iki 
mağaza, fevkani ilci oda, 48, S 113 yeni No. 
• flalen altında beı mağaza, üstünde iki 
bölme. 

C. 15 fzmir birinci ve ikinci kordon ve Saman is· 6,800. -
ketesi ve tapusuna nazaran ilci bap depoyu 
lrittemif tahtani aftı bap ımrfaza 46, +t, 
49, 1, 1/1, 3, 51 yeni No.lu 
•Halen albada dokuz mağaza üstünde iki 
bölme. 

Yukarıda yazıla emtik, sahş bedelinin dörtte biri peşin gerisi 
% 9.1/2 faize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitle öden· 
mek Ü%ere kapah zarfla arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve lcat'ldir. 29· 12-937 tarihine müsadif çar.· 
şambe günü uat on bette Anka.tada İdare meclisimiz kuzurunda 
yapılacaltbr .. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufassal şartaamemizi okuyarak ihale gününe tesaduf eden 
29-12-937 Çarşamba giiuü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif 
zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı ile saat on bire ka· 
dar buradaki şubemize ve azami saat on beşe kadar Ankarada 
genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat almak 
isteyenlerin her gün banlC:amıza ve Ankarada genel direıc:tôrlüğü-
ruüze müracaatları 12 17 26 4324 

----------------------------------------------------iz mir Emrazı Sariye hastahanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastahanenin beş aylık ihtiyacıncbm aşağıda yazılı iki kalem 
erzak açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltme günü olaB 3 fkincikanun 938 pazartesi 
günü saat onb"rde muvakkat teminat makbuz veya banka mektup-
larile birlikte Tepecikte Emrazı Sariye hastahanesinde müteşekkil 
komi»yona müracaatları. 17 22 27 1 4433 

Tahmini fiat Miktar Muvakkat teminat Cinsi 
1500 lira 3000 kilo 1 1250 kuruş Koyun eti 

512 ,. 50 lcr. 5000 .. 3844 ,. lci ekmek 

--... ------------~--~--"'!mi----------------------~ İzmir. Lv. imirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
29/1.Kanun/937 Çartamba günü saat 15 te kapalı zarfla iha· 

lesi icra kılmacatı Anadolu gazetesinin 12-27 Birinciteşrin ve 12 
Birincilcanun 937 tarihli nüıbasile ilan edılen 161 adet torna tez· 
ıahıoıo sehven ihalenin nerede yapılacağı yazılmamıştır. M. M. 
Vekaleti sabn alına komisyonunda ihalesi icra olunacatı tashiben 
ilan olunur, 16 17 18 4420 - lmtir Lv. amirliği Sat Al. Ko. R.t. dea: 

1 - Müstahkem mevki kıtaatmın kapalı zarfla münakasada 
bulunu 18500 kilo sade yağı ihtiyacına verilen fiat pahalı 
göriildüğünden pazarlıkla satan ahnacakbr. 

2 - ihalesi 20/Birincikanun/937 przartesi günü saat 15 te kıı· 
lada lmıir levazım amirliği sabn alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 17205 liradır. 
4 - Teminat& muvakkate akçesi 1290 lira 38 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıth olduldanna dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarhğa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazıla vesikaları ve temi· 
natı muvakkatelerile birlikte ihale saatından evel komia· 
yona müracaatları. 4432 

1 i K • nııo uevcl 

Prens Pavlo 
•• 

Gelecek ay evleniyor 
Atina, 16 (Radyo) - Yunan 

Veliahdi Prens Pavlonun düğü
nü için büyük hazırlıklar yapıl· 
maktadır. 

Veliahd, Kralın Londr~dan av· 
detini müteakıp Avrupaya gide
cek ve ikincıkanunun altıncı 
günü, nişanlısı Prenses (Froder:n 
Brojd k) ve ebeveyni ile b:rlıkte 
buraya dönecektir. 
Düğün, ikincikanunun doku· 

zunda olacaktır. Düğünde, bütün 
devletleı:in mümessilleri buluna
caklardır. 

ltalya 
Ma 4·i senesi fazlalıkla 

kapanmış 
Roma, 16 (A.A.) - Nazırlar: 

meclisinin dünkü içtimaı da Ma· 
liye Nazırı 1936 · 37 senes"oin 
bir milyar 289 milyon fazlalık 
ile kapanmış olduğunu söyle
miştir. 

Dün Nazırlar meclisi tarafın
dan tasvib edilmiş oLm 1937·38 
büdcesi 25 mılyar 35 milyon 
masarif ve 25 milyar 72 milyon 
varidat derpiş etmektedir. 

Muğada 
Zeytin hasadı bitti 
Muğla, 16 (A.A.) - ilin her 

tarafında zeyt n hasadı sona er
miştir. Mılastalci yağ fabrikalan 
ile zeyt nci köylerde ve kamun
larda mevcut yağhaneler faali
yete geçm.şlerdir. Zeytin buda
ma işine mıntakanın her tara• 
fında baş?anmıştır. Bu ayın son• 
larına doğru Bodrum kaza mer
kezile Mumcular kamun merke
zinde köy:üye budama kursları 
açılacaktır. lkincikanun ayı için• 
de de mıntakanın lüzum görülen 
yerlerinde bu kurslara devam 
olunacakhr. 

(Şang.Kay.Şek) in 
, beya.1n =ımesi 

Londra, 16 (A.A) - Çin se
fareti Mareşal Çan·Kay-Şekin 
bir beyannamesini neşretmek· 
tedir. 

Mareşal bu beyannamesincl9 
Çinin Nankinin tahhyesine rat
men mukavemete devam etmeğe 
azmetmiş olduğunu beyan eyle
mektedir. 

B:yanname Nankinin faik Iİ• 
lahlara malık bir düşman karşt• 
sında faydas.z zayiata meydan 
vermemek için umumi lcararga. 
hını planına göre tabliye edil· 
mi~ olduğunu ilave etmektedir. 

Hankov, 16 (AA.) - Royteı 
Ajansı muhabirinden: 

Ecnebi müşahidlerin Japonla• 
rın Nankinin sukutundan sonra 
ileri hareketlerin1 tev~if edecek· 
leri suretindeki kehanetlerini 
boşa çıkaracak surette Japon 
kıtaatı lialihazırda sarı nehrin 
sol sahilinde bulunmakta olan 
Japon kuvvetleri ile irtibatını 
temin etmek maksadı le üç yor. 
dan Nank nin şimaline doğru 
yeni bir ileri hareı<:ete geçıniş· 

lerdir. . 
Pukovdan hareket etmiş olan 

başlıca kuvvetler Tıençin·P~lcov 
şimendüferleri boyunca ilerle
mekte olup Pıılcova 30 kilo
metre kadar mesafede ka n Cbu· 
chow hedef ittihaz etmiştir. 

Geneaal Araki Sıhhat 
Nazırı ol agor 

Tokyo, 16 (AA.) - Nisinisi 
gazetesinin verdıği habere göre, 
Başvekil pren Konoye, General 
Aralçiyi Sıhhat Nazırlığına tazin 
edecektir. Amiral Suesugunun 
Gabiliye Nezaretine getirilme
siyle başhyan bu kabı ne tadi· 
latı, bütün partilerin tek bir 
parti halinde birleşt'rilerek bir 
milli blok teşkilini istihdaf ey
lemektedir. 
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T ~Cf IE E- per o 
\' ANTE- LINIE v; par Acentası 

G b il. ROYAL NEERLA f>AJS 
• m. • KUMPANYASI 

HAMBURG "TELEMON,, vapuru 14-12 
DEUTSCHE LEVANTE- 937 de bekl'!nınekte olup ROT-

UNIE, HAMBURG, A. G. TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG HAMBURG limanları için yük 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. alacaktır. 
BREMEN "HERMES,. vapuru 20/12 de 

•ıOINIA,, vapuru 2i Birinci beklc:nmekte olup yükünü tah
kanunda bekleniyor. ROTTER- liyeden sonra BURGAS, VAR· 
DAM, HAMBURG ve BRE.MEN NA ve KôSTENCEye hareket 

edecektir. 
için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT 
AMERICAN EXPORT LINES ILINIEN 
THE EXPORT STEAMSHIP •GOTLAND,, motörü 14-12 

CORPORA TION de beklenmekte olup HAMBURG 
11

EXMOUTH,, vapuru 11 Bi- GDYNIA, DANZIG, DAN· 
rincikanunda bekleniyor. NEV- MARK, limanları, BAL TIK li· 
'YORK için yük alacaktır. manları için yük alacaktır. 

•EXU~.IA,, vapuru 24. Birinci SERViCE MARITIME 
kanunda bekleniyor. NEVYORK ROUMAIN 
İçin yük alacaktır. • "SUÇEAVA,, vapuru 29/12 

•cARLTON,, vapuru 31 Birin· beklenmekte olup MALTA ve 
cikinunda bekleniyor. NEV· MARSIL YA limanları için yük 
\'QRK için yük alacaktır. alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE Yolcu kabul eder 

DANUBE MARITIME ilanlardaki hareket tarihlerile 
•rıSZA,, motörü 13 Birinci navlunlardaki değişikliklerden 

~inunda bekleniyor. PORT·SA· acenta mesuliyet kabul etmez. 
ID ve ISKENDERIYE limanla· Daha fazla tafsilat için ikin· 
tına yük alacaktır. ci kordonda FRA TELL.I SPER-

SERVICE MARITIME CO vapur acentalığma müraca· 
ROUMAIN at edilmesi rica olunur. 

BUCA REST Telefon: 4111/4142/2663/4221 
•DUROSTOR,, vapuru 22 

irincikanunda KôSTENCE, İzmir 2 inci icra memurlu-
çin hareket edecektir. ğundan: 

JOHNSTON W ARREN Şerife'nin emlak ve eytam 
LINES L TD. bankasından ödünç aldığı pa· 

LIVERPOL raya mukabil bankaya ipotek 
• AVIEMORE,, vapuru LIVER- eylediği lzmirde Halil Rifat pa· 

OL ve ANVERS limanların- şa caddesinde Filibeli Selim 
in yük çıkaracak ve 26 Birin- ağa sokağında 10 No.lu haneye 
'kanunda BURGAS, VARNA bahçe kapısından girilince bir 
e KÖSTENCE için hareket avlu, avlunun cephe kapısında 
decektir. bir hela, sağında 8 No.lu dük-

DEN NORSKE MIDEL- kan ve onun arkasında eski bir 
mutbak, avlunun solundaki ka· 

HA VSLINJE pıdan binaya girilince ufak bir 
•eACHDAD. motörü 14 Bi· taşlık, solda bir oda, yukarda 

'ncikinunda bekleniyor. DIEP~ hayat ve bir oda olup evin bir 
E ve NORVEÇ umum liman· de sarnıcı vardır. 8 No.lu dük-

na yük alacaktır. kanla birlikte 700 lira kıyme· 
RMEMENT H. SCHULDT. tinde olan bu evin geçen sene 

HAMBURG yapılan satışı 2280 sayılı kanuna 
"NORBURG. vapuru 10 ikin· göre geri bırakıldığı halde bi· 

ilc.anun 1938 de bekleniyor. rinci sene taksit borcu muayyen 
NVERS (doğru) HAMBURG vadesinde ödenemediğinden bu 

e BREMEN çin yük alacaktır. hüküm ortadan kalkarak evin 
ilanlardaki hareket tarihle- yeniden mülkiyeti açık ar· 

le navlunlardaki değ'jşiklik· tırma suretile ve 844 numaralı 
relen acenta mesuliyet kabul emlak ve eytam bankası kanunu 
bnez. mucibince bir defaya mahsus 
Daha fazla tafsilit için Bi- olmak şartile artırması 8/2/938 

ilci kordonda W. F. HENRY Salı günü saat 10,30 da 
4N DER ZEE & Co. N. V. icra dairemiz içinde yapılmak 
lpur acentalığına müracaat üzere bir ay müddetle satılığa 

ilmesi rica olunur. konuldu. 
Telefon : No. 2007 /2008 Bu artırma neticesinde satış 

ı--.----------· .. ı bedeli her ne olursa olsun bor-
Baylar Aziz cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 

Sıhhat Eczahanasinde maralı kanunun mer'iyete gir· 
Her gün sabahtan öğleye diği tarihten sonraya müsadif 

kadar bulunur. olması hasebile kıymetine bakıl· 

livier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentası 
8irinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN lJ. 

NES LTD. 
"TRENTİNO,, vapuru Birinci 
tıun sonunda veyahut ikinci· 
tıun ibtidasında LONDRA, 
ULL ve ANVERSten gelip 
k çıkaracak ve ayni zamanda 
NDRA ve HULL için yük 

il.caktır. 
1
'LESBIAN,, vapuru 7 Birinci 
tıunda LİVERPOOL ve SW
~SEADAN gelip yük çıkara
k ve ayni zamanda LIVER· 
OL ve GLASGOW için 

k alacaktır. 
'l'HE GENERAL STEAM 
NAVlGA TION CO LTD. 

''PHiLOMEL,, vapuru 10 Bi
cı an ndd gel p LONDRA 

1 tı yük alacaktır. 

mıyarak en çok artıranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö· 
re yapılacağından ikinci artırma 
yoktur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki bu· 
çuk dellaliye masrafı ahnır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlikte memurıyetimize 
bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş
madan hariç kalırlar. 26/1/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çesi veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 37/1354 dosya nu· 
marasile lzmir 2 inci icra me
murluğur.a müracaatları ilin olu-
nur. H. iş . No: 405 4362 

ANADOLU Sahife 11 

Tütüncüler! 1 
Türk Spor kurumu Aydın bölgesi 
kanlığından: 

a • 

Bahçevanlarl 
Avrupa kimyevi gübreleri 

Yüksek randımanlı ve iyi cins mahsul kuvvetli fidan ile ah· 
nabilir. Kuvvetli fidan da ancak kimyevi gübrelerimizle yetişir. 

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 
Telgraf adresi Adres 

lzmir·Halimağa çarşısı No. 31 
Hacı Davut Zade 
Rahmi Kar~davut 1 

Karadavut 
Telefon 

3809 - :':,~ \ '" :: ;: ' , ... ' - ' • ~ I • '• ~ • { 

• 

Şifa Bahkyağı 
Kuvvet iştah sıhhat kaynağı, 

Baş mahsul, 

gıda kudreti yüksek, 

işnıesi kolay, 
şerbet gibidir, 

başka yerde satılmaz 

Hususi 

Şifa Balıkyağı 

Y ahıız Şifa Eczahanesinde 
Hükumet sırasında -~ağlık Eczahanesi 

Fuat Gülergin 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 127 
f Eski jÜLYEN eczalıanesi} 

Taze, temiz, ucuz ilô. 

iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Cel81 Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 

ikinci Beyler sokağında İnhisarlar tü.tün satış deposu kar• 
şısında 65 No. la muayenehanesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Eoi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartımanı 
karşısında No. 1018 Tele. 2545 ---~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. _________________________________ ___ 

lzmir Vilayeti Muhasehei Hususiye 
müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı 

seneliği 

Lira K. Yeri 
95 00 Narlıdere eski mezarlık 

mevkii 

Cinsi 
252 ağaç badem 

17 ,, armut ve zeytin 
269 

ldarei hususiyeye ait olup yukarıda yer ve cinsi yazılı ceman 
269 ağacın iki senelik mahsulu kiraya verilmek üzere 15 gün 
müddetle yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek 
istiyenlerin her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kale
mine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale günü olan 27-12-937 
Pazartesi günü saat 10 da % 7,5 depozito makbuzlarile birlikte 
vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

15 16 17 18 4402 

-------------------------------------------------Gümrük mub.afaza genel komutan-
lığı lstanhul satın alma komisyo
nundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Örgüdü için 330 ila 367 tane eğer ta· 
kımının 3/1/938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Bir eğer takımına 63 lira bedel tahmin edilmiştir. , Ve ilk 
teminatı 1735 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Gö ülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat eveline ka· 

dar 2490 sayılı kanunun 32 inci meddesi hükmüne göre hazırlıya
cakları tektıf mekruplarını Galatada eski idhalit gümrüğü bina
sındaki kom syona vermeleri. 12 17 22 28 8232/4546 ~::.::::.::...::;;:.~----,;,;,;;;.;.;.;;.;.;;;.... __ ..;.. ____ ~ __ ...... _________ ___ 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
lstanhul satın alma komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza .eratı için 3409 takım yazlık elbisenin 
kııpalı zarfla eksiltmesine isteklı çıkmadığmdan 5·1·938 çarşamba 
günü saat 15 de pazarlığı yap lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1407 liralık makbuzun veya 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galata 
eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. 

17 22 28 1 8324-4410 

3-1-938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de Aydın 
spor bölgesi binasında 8552 lira 74 kuruş keşif bedelli Aydın 
spor sahasinın futbol alanı ile koşu pisti ve bunların ihata duvar 
ve parmaklıklarının inşaatı açık eksiltme usulile eksıltmeye konul
muştur. 

Bu inşaata ait şartname, keşif, metraj. resim ve diğer evrak 
parasız olarak bölge bürosundan tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat 641 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin teminat mektup'arı ve ehliyeti fenniye vesikası ve 

ticaret odası vesikaları ile 2-1-938 pazartesi günü uat on beşe 
kader Aydın spor bö.ge binasındaki komisyona müracaatları ilan 
olunur. 17 21 25 29 

Dünyanın en büy~k ve en muh eşe°! ••NORM AN Ui 
vapuru olan mavı kordelanın sah ı bı " 

nin salonlarını süsliyen OTOMATİK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo me~aklılarının ta· 

pındıkları tatlı ve tabii sesi ile her kesin gaşyoJduğu bu rad· 
yolan görmeden başka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başh hu· OTO MATi K olma· 
susiyetlerinden biri de bunların L larıdır 
Diğer markaların hepsinden iistün oluşlarını dünya tasdik etmişt ir. 

Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi 
No. 35 NİHAT KAR 

Deniz levazım satın alma komisyo
nundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli (33718) lira (20) kuruş olan 331,840 
kilo ekmek, 28/Birıncikanun/1937 tarihine rastlayarı Sah gunü 
saat 14 te kapalı zarf usuli!e alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

2- Muvakkat teminat 2528 lira 87 kuruş olup, şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanz m 
edecekleri kapalı teklıf mektuplarını en geç be'lı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kaslmpaşada bulunan Komısvon başkanlı
ğına makbuz mukabılinde vermeleri. 

12 17 22 27 8231/4345 
_______________________________________ "'-____ ____ 

- İzmir 2 inci icra memurlu· 
luğundan: 

Menekşeli zade Dr. Hüsnü'
nün emlak ve evtam bankasın· 
dan ödünç aldığı paraya muka
bil bankaya ipotek eylediği iz. 
mirde Göztepe tramvay cadde· 
sinde 646 vergi, 840 taj No.lu 
hanen·n cephesinde demir par
maklıklı bir bahçesi vardır. Bu 
bahçeden binaya girildikte mer· 
merli bir salon, sağda bir oda, 
ittisalinde ikinci katın merdi· 
veni, arkada bir oda ve bu oda· 
nın sağında kiler ve yemek 
odası, üst katına çıkılırken iki 
merdiven arasında arkaya doğru 
el yıkama mahalli ve bu ma· 
halde sandık odası ve hela, üst 
kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde 
caddeye nazır balkonlu iki odası 
vardır. Evin arka kısmında ge
niş bir bahçesi ve bu bahçede 
tahtanisi mutbak ve üst katta 
merdiven mahalli ve çamaşı lık 
ve fevkanisi bir sofa ve iki oda· 
yı ve bunların üstünde bir ta
raçayı muhtevi ikinci bir bina 
mevcuttur. Bahçenin münteha
sında dahi b r deniz banyosu 
vardır. 12000 lira kıymetinde 
olan bu evin geçen sene vapı-

lan satışı 2280 sayılı kanuna 
göre geri bırakıldığı halde bi-
rinci sene taksit borcu muayyen 
vadesinde ödenemediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak evin 
yeniden mülkiyeti açık ar
tırma suretile ve 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya m hsus ol
mak şartile artırması 8/2/938 
Çarşamba günü saat 10 da ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak 
uzere bir ay müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedelı her ne olursa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanJnun mer'ıyete g r· 
diği tarihten sonraya müsad f 
olması hasebi.e kıymetine ba· 
kılmıyarak en çok artıranrn üze· 
rine ihalesi yap1lacaktır. Satış 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağ ndan ikinc ar· 
tırma yoktur. Satış peşin para 
ile olup müşteriden yalnız yüz. 
de iki buçuk dellal.ye masrafı 
alınır. 

ipotek sahibi alacaklılar a di· 
ğer alakadarların ve i tifak hak· 
kı sahiplerinin gayri m,.nkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarmı işbu ilan tarihinden iti. 
baren yirmi gün iç;nde evrakı 
müsbitelerile birl ı kte memuriye· 
timize bildirmeleri İcab eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilince 
malum olmadıkç:ı paylaşmadan 
hariç kalırlar. 26/1/938 tari· 
hinden itibaren şartname her· 
keıe açıktır. Talip o anların yüz
de yedi buçuk teminat akçesi 
veya milli bir bank,. itibar mek· 
tubu ve 37/1242 dosya numa· 
rasile lzmir 2 inci icra memur· 
luğuna müracaatları ilan olu· 
nur. H. iş. No: 339 4363 

oktor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastalıkları bfrinci sınıf 

nı ü ehassz.s 

Merkez: hastanesi kulak 
kliniği şefi 

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

eder. 
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16 Kfinnnuevel 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!Jl söktürür, öksürüğfı 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları müt~hasıııı 

lzmir Belediyesi Zühr<Wi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
itnıdao çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalanm Pazardan maada· hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

--~~----------------------------_,.;~~---Amerika dan en son model 
kary.~lalar geldi 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Bü.vük Salepçioflu hanı karşısında •Başdurak lzmir 
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~Nazilli · · · · ; 
- -- -

~ Palas -

Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, İngilizce ve Al

manca hususi gece dersleri ay· 
rıca Orta mekteb talebererine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 685 

Baktiryoloğ 

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

hlillert yapılır 
llO.racaat yeri: 

lkincibeyler sokak 

Telef on 3869 

• FotoOr 
- t -

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani = Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 
lcıryola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemı her = lar, asri konfor un bütün hususiyetleri, hulasa 

--
1 N O N 0 Cad . . No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. çefid ve boyda halis çelikten mamül karyola ve somyalan yalnız = tam manasıle bir Avrupa otelidir. 

(Yeni Kavol larda Hüseyin Hüsnü Özişin ~ Temizlik istirahat 
Lüks mobilya ve karyola) § Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 

- temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin 
salonun~• bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim - l I • 1 · 

-·-
Amatör işler 

Temiz cabuk , 
:= sa onlara her zaman müşteri erin emır erıne 

sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupan:n Şlk =: amadedir. Burada hem istırahat hem cıe mi· 
ve zaraf çocuk arabalara dahi bulunur. _ = safirlerinizi kabul edebilirs ini7.. 

ucuz yapılır 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobiya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize imededir. 

MERKE1 ŞUBE 
ttM~ ANKAAA 

Temiz, zarf eşya, etbiso ihtiyacmdan evd gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. lyi bir mobilya içinde kendınizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin tşyası hayatı· 
Dızın etiketi olduğunu unutmayınız.. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame-
lesi yapılır. 

------------------~~-=-=-::-=------:-::ı-:-~----M ETALLU M '' D " ;1~~;:,;r•DI Siz de 

Hem bol 1şılc almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem d~ _sa~!i~~ tınızın eksildiğirri 

ilk iaturada gonırsunuz. 

LLU 
t:evfik ay kent 

Elektrik • telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşetmalcılar 77 • 7g telefon 3332 

~ Tavsiye ederiz = Nazilliye gidtcek yolculara "Nazillipalns.,ı 
;;;;; tavs;ye ederiz. Ahmet Çak•ryı\dız ve Halil 
- Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas,, = = konfor, istirah t temizlık noktalarından old. _ 
_ uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi s 
~ mcmnur. edecek milli bir müessesedir. = 

· Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numarala 6 odalı ve bi
tün konforü havi denize nam 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatlan ilin 
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- (Verem ve saire ) · = = liaPmabane i!IHVODO k.arŞ18tDdak.i Dibek l'Okak ba,ında 30 eaytb = Çocuk lıastalı klar~ 
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lzmir Meserret Oteli !fe~~ıo:83452 ·-.. --~ .. lllİll------~ Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yenıden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimızin hor türlü 1stirahatleri temin olun· 
muştur. Fıatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı c:adde!i!İ k'lr~kol brşısmd~ No 72 lr.mir Tele. 2533 

Kirahk yazıhane 
• 

ikinci kordonda Mareşal Fevzi bulvarında no. 3 da kain Osmanlı 
ba nkası müştemilatından ve şimdiye kadar "So1<oni Vakum Kor· 
poreyşin. kumpanyasının işgali altında bu unan, suyu ve kalorifer 

teşkilatına havi. 
7 Yedi odalı yaz hane 1/1/938 bir Son ka.1un 1938 den itiba

ren kiralıktır. Şeraitini anlam~k istiyenler O.>ınanlı bankası müdür· 
lü~iine ht\c; vu ahilirl~r. Müdü,.iyet 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı · 

ikinci Bt>yler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

Operatör 

Faik lbrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evel 
F ra~sız hastanesinde öğleden 
sonra Birincı Beyler sokak Diş 
Tabıbi Bay Mehmet Ali altın· 
daki muayenehanesinde has· 
talarım kabul eder. 

Satıhk ve kira
Jık ev 

Kemerde Sürmeli sokakta 20 
numaralı hane hem kiralık hem 
de satılıktır. Taliplerin B. Hacı 
Sadullah oteli sahibi B. Muzaf· 
fer veya müsteciri B. Süleyman• 
müracaat ets ıı er. 

1 Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağ• No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 .................... 
1•11!!!11 .... !!!lm ............ . 

Birinci Smıf Mutabassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı olla 

Cilt ve T enasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

r 
1938 Modelleri geliyor 

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

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parrçaoa1r mevclYlddlUllr . . ~ . 
Oldsomohil otomobilleri de her türlü evsafi haiz, sağlam, 

elverişli, güzel ve lüks maki~elerdir 

lzmir ve bölge.si bayii :· O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


