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=====================================:=ııır!!!!!li================================•============================================= 
Hatayda tazyik siyaseti olanca kuvvetile devam ediyor 

Fransız Askeri Heyetile Ankarada 
başlıyan müZakei-eler bitti 

Garo, Beyruttan· Antakyaya döndü ve tekrar tahrikita başladı. 
Zındanlara atılan yüzlerce Türk genci adalet bekliyorlar. 

Antakya, 20 (Hususi muha
birimizden) - Bir kaç günden· 
beri, Beyrutta bulunmakta olan 
Fran~ız mümessili Garo bugün 
dönmüş ve tahrikabna daha sis
tematik bir şekilde devama baş• 
lamıştır. 

Garonun batladıtı tahrikatın 
neticesi olarak baş gösteren taz• 
yik ıiyaseti de, olanca kuvvet ve 
tesirile devam etmekte ve her 
gün bir az daha fazlalaşmaktadır. 

Fransız mümessili, Ermenilerle 
Arapları birleştirmek hususun· 
da ald tı tertibat son günlerde 
gülünç tecellilere uğramıştır. 

Zıra Araplar, verilen teminata 
rağmen propagandalara kulak 
asmamakta ve bu yüzden Gar o· 
nun planları altüst olmaktadır. 

Antakya, 20 (Hususi muhabiri
mizden) - Hatay nüfus s 'ciline 
kaydedilmek üzere öteden beri
den genler ne olduklan belirsiz 
kimseler, günden güne çoğalmak· 
tadır. Bunlar, kolaylılda nüfus 
siciline kaydedilmekte ve Türk 
aleyhdarı memurlar tarafından 
-ı..- 1..--•'-- LAr(.;.L J.-1-rlAJ.J-

mazhar olmaktadır. 
Ankara, 19 (A.A.) - Şehri· 

mizde bulunan Fransız &skeri 
beyetile müzakereler bu gün so· 
na ermittir. 

Genel kurıııay ikinci başl<anı 
orgeneral Asım Gündüz tarafın
dan bugün saat 13 de Anadolu 
kulübünde misafirler şerefine 
bir öğle yemeği verilmiştir. 

Misafirler akşam yemeğini An· 
karapalasta yemişlerdir. 

İskenderun, 20 (Hususi muha· 
birimizden) - Çoktanberi ve bir 
biç yüzünden hapse atılmış olan 
olan Türk gençleri, hala zından· 
farda süründürülemektedir. 

Bunlar, yüzlere baliğ olmakta 
ve her gün bin bir işkenceye 

1 

Fransız askeri lıeg~ti 
maruz bırakılmaktadır. layı müteneffirdir. 

Umumi efkar, sorgusuz bir Hapse atılanlar, büyük bir sa· 
halde hapse atılan bu biçarelerin bır ve tahammülle adalet bekli
maruz kaldıkları muameleden do- ' yorlar. 

Romanyada s~ylav seçimi 

Bukovina, Besarabya ve daha 
bazı yerlerde ölü ve yaralı vardır 

Bükreş, 20 (Radyo) - Saylav 
seçimi, büyük bir heyecan için· 
de devam ediyor. 

Manyonun riyaset ettiği ç:ftçi 
partisi, bugün bir nümayiş yap• 
mak üzere müsaade istemiş ve 
hükumetin muvafakatı istihsal 
edil~eden nümayişe başlandı
ğından, kralın m uvafakatile nü
m ay şciler göz yaşı akıtan bom
balarla dağıtılmıştır. 

Seçimde, hükumet partisi ve 
bu partile elele veren Voyvod 
Daydaqın partisi ekseriyet ka
zanmaktadır. 

Kral, çiftçilerin kazanmasını 
arzu etmemektedir 

Muhtelif mıntakalardan gelen 
haberler. seçimin, her tarafta 
heyecanla devam etmekte oldu
ğunu b.ldirmektedır. 

Yokuvina, Basarabya ve daha 
bası yerlerde ölü ve yaralılar 
vardır. 

Mısır kabinesi 
istifa etti 

Cumhuriyetçiler, .Teruel 
cephesinde taarruza geçti 
Harb meydanı cesedlerle doludur, ihti 'alciler, 
taarruzun neticesiz kaldığını bildiriyorlar 

Ludendorf 
Dün öldü 

eneral LadendorJ 
Muuib, 20 (Radyo) - Geueral 

Ludendorf, uzun müddet ıuren bir 
buıalıktan s(ıora, 73 yaıında olduğu 

halde bu giln basıan~de ölmii}tür. 
Geueral Ludeodorf, büyük mera• 

ıimle Tınembergde lliareııl Hinden• 
burgun yawna gömülecekıir. 

B. B ıler, Ludendorfun ölümün. 
den haberdar olur olmaz, 1:e•ceıine 

bir telgraf çeko.iş ve büyük aaktrin 
· ölilmü ile Almaoyaoıo, teeı•ür duy• 
doğunu, Lodcodorfuo, Alman tarihin· 

~ de daima yaıııyacağıoı, Ludendorfun, 
daima Almanya için çalııtığıoı bil· 
dirmiı Ye ta1:iyttte boluomootar. 

Ludendor/un tercümeihali 
Ludendorf, Alman imparatorluğu 

..manıoda en büyilk ukeri .;,eYltii 
itgal etmiş, Alman orduıonun ruhu· 
nu teıkil etmiı büyllk Mareıal Hin• 
deoburgun arkaoıoda yürüdüğil gibi, 
onun ıağ eli meıabeıiode çalıımıo ve 
en müıkül harblerio plılolarıoı mu• 
•affakıyeıle tanzim eylemiı bir 
ıahıiyeıti. 

Luoeodorf, omomt harbdeo ıon• 
ra Alman orduıuou toplamak isteıniı 

ve gizli teıkilaıa bıtlıdıkııo bir müd· 
det eonra, Alman ordoıu, eıki ku· 
maııdaoına karıı geldi~i gibi onu 
tevkife kadar varmııtır. 

Ludendorf, bir kaç ay mevkuf 
kalmıı ve tahliye ediliuce, kendi 
mılikAnesiue çekilerek, Y ıbudililı:, 
muooluk ve hatla hıriıtiyaolık aley• 
hinde bir cereyan uyandırmıı Pan• 
carmaoi11ni takviye için nğrıtmııtır. 

Sabık Alman Erlı:linıharbiyei 
Umumiye reioi, biz müddet B. Bitle

- Sona 8 inci sahifede -

Avam Kamarasındıı 

Bu gün çok mühim müza
kereler cereyan edecek -Muhalifler, harici siyaset hakkında hüku· 

metten izahat istiyecekler 

A'1am Kamarası binası 
Loııdra, 20 (Radyo) - A .. m ı... balifleriıı bdyecelı:leri hahal& v• 

maran yarın loplaoacılı:tır. Bu IOP- mektou de çeıuomiyecektir. 

laubuın, ıou derece ehemmiyetli ola· Mıjor Atleoin, Lord Balifaknn 
cağı ve mohaliflorin, harici ıiyue- Borlin seyahati •• Çiu-japou htcliı .. 
tlıı bauıu teferrilatı hakkında izahat !eri bıkkındı izahat iıtiyececi bil· 
uıiyecıkleri ıöyleuiyor. diriliyor. 

Büktimet; Uzalı: Şark hidiıeleri Avam lı:amaruı, yortolar milJI•• 
etrafında uzun mdnakaıalar açılma• ıebeıile ÇOl'f&mba gduü milzalr.erele• 
nna taraftır olmakla beraber, mu· rina ınbata lr.adar ara verecekıir. 

Moskovada idamlar 
Sabık Karahan da lıur. Ankara sefiri 

şuna dizilenler arasındadır 
Moııko .. , 20 (Radyo) - Caınıluktau dolayı harb dinııınca muhakeme 

edilen ve muhakemeleri bu ayın onunda ıouı ererek idama makkflm olau 
ıekiı kiti hu giln knrıoua disilmiılerdir. Bnolann hepoi, nktile it bıtında 
hiaJua .. bayıak .. f.:ıiM J'•tludir. 

So<ryet konıeyi genel oelaeteri Gllrcfl Enoki.zde, sabık Aııbra •firl J(1 • 

rahıo, Halk Komioeri Keladil ve tarlı: itleri bürosu f;Oııel direktllrO Şolı:u
maıı, Keodarof (Stıyen) ve (1,;rcmeo) klırıuoa dizilıuler arullldadu. 

l\loekova, 20 (A.A.) - Tao Ajann bildiriyor: 
Sovyetler birliği temyis mubak.emeoioio 16 ilkkinuuda alı:detti&i gisll 

eeloede ihanet, tedhıı faaliyeti ve yabaucı bir dnlet he11bına muttariı bir 
ıurette caı1111luk ioini tetkik etmiotir. 

BBtüu suçlular kendilerine iıoad edileu ıuçlorı ıamımeu itiraf etmifler 
•• muhakeme Eoukidze, Kuıbao, Or•hılsıoevilı, Seboldaef, Lariu, lıleıelef, 
Tzok.ermın ve Steigeri ölilm cezaıına mahk.dm etmiıtir. 

Büküm iofoz edilmittir. 

M. Delbos, Pariste büyük 
tezahüratla karşılandı 

Fransa Hariciye Nazırı, bu gün seyahati 
etrafında uzun izahat verecek 

-------------
Pıris, 20 (Radyo) - Fransa ken caddeleri dolduran halk: 

Hariciye Nazırı B. Delbosu, dün "Yaşasın Delbos, yaşasın sullı. 
buraya avdet etmi ştir. d;ye bağırıyordu. 

B. Delbos, Şark istasyonunda B. Delbos, istasyondan dot-
Hariciye Nezareti erkanı ve kü· ruca Haricıye Nezaretine gitmif 
çük antant devletlerinin Paris ve öğleden sonra Eliza sarayına 
sefırleri ile Polonya sefiri ve giderek, Cumh~rreis B. Lebrun 
binlerce halk tarafından mera· tarafından kabul edilmıştir. 

Fransa Hariciye Nazırı, gerek simle karşılanmıştır. 
Cumhurreisine ve gerekse öğle

B. Delbos, trenden iner inmez, den sonra ziyaret ett ği Başba-
etrafını ihata eden gazetecilere: kan B. Şotana seyahati hakkında 

- Gayet güzel bir seyahat- birer rapor verm:ştir. 
ten dönüyorum, fevkalade mem- B. Del bos, müteakiben Jngil-
nunum. terenin Parıs sefiri S r Erile ile 

Demiştir. B. Leon Blumu kabul etmiş ve 
B. Delbos, istasyondan çıkar· uzun müddet konuşmuştur. 

Sa Majeste Faruk 
Kahire, 12 (Radyo) - Mısır 

kabinesi istifa etmiştir. Yeni ka
binenin, Saray Nazırı Ali Mahir 
paşa tarafından teşkil edileceği 
söyleniyorsa da, kral Faruk he· 
nüz kimseye teklifte bulunmuş 
değildir. 

lngiliz-ltalyan münasebatı 
neden düzelmiyor? 

Paris, 20 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı B. De.bos, bugün ayan 
reisi B. Jul Dö Janeneyi ziyaret 
etmiş ve uzun müddet konuş
tuktan sonra, parlamento reisi 
B. Heryo ile de müdavelei ef· 
karda bu'unmuştur. 

Asilfll' eline diiıcn çocuklar 
Salamanka, 20 (Radyo) - ları taarruz neticesiz kalmıştır. 

Cumhuriyetçilerin, (Truel) üze• Cumhuriyetçiler, tank kullan· 
rinde bet gündenberi baıladık· - Sanrı 8 inci sahifede -

-----ltalyanlar yeni bir 
gemi daha yaptılar 

Napoli, 20 (A.A.) - Pallaso 
ismindeki torpido muhribi bu 
sabah denize ind rilmiştir. Muh· 
ribin uzunluğu 80, gen· şlıği 8 
metre ve ıürati 34 mild.r. 

İtalyanın Filistinde Jngiltere alevhine pro. 
pagand .. lar yaptığı beyan ediliyor. 

Lonra, 20 (Radyo) - Hari· 
ciye Nazırı B. Eden, lngiliz -· 
ltalyan münasebatının niçin dü· 
zelmediği hakkında kendisine 
vaki suale cevab verirken, ltal
yanın, Filistinde lngiltere aley
hine mütemadiyen propaganda 
\arda bulunduğunu söylemiş ve 

iki devlet arasındaki münaseba· 
tın, bu yüzden normal bir şekle 
girmediğini ilave eyle:n ştir. 

Londra, 20 (Radyo) - Kral 
altıncı Jorj, bu gün Hariciye 
Nazırı B. Edeni kabul etmiş ve 
umumi vaz yet hakkında kendi
sinden izahat istemiştir. 

B. Delbos, bu hafta içinde 
ayan ve mebusan hariciye en· 
cümenlerine seyahati hakkındı 
birer rapor verecektir. 

Paris, 20 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, yarın Eliza sırayında 
Cumhur reisi B. Lebrunun riya· 
setinde toplanacak ve Delbos .n 
seyahati hakkıııdakı beyanatını· 
dinliyecektır. 



Sııhıfı- 2 ---- A 'ADOT,U 

DÜŞÜNÜŞLER 

Hiirriyet :sarhoşluğu_ ehir dahili haberlerı 1 
B .. R et 

~rkek Ji ~;it E leb~sil 
yakın an meşgur 

ol atak 

Göriitmemif r hadise 
H ıtahda K'.a kutadan bi1di-

rı1tyor: 
Simla mırıtakasında; Himala,ya 

daği ,r an nen P.ars.J.Jcopa lar 
köylülere saldırmaktt ve tutnlc· 

a1 dağ.3 kala rıınakn<lırlar. 
Bu yırt cı hayvanlar tarafından 
şimdiye kadar clağa .kaldır.ılan 
~ d~cJ; ıon ikiy; bü1mu,tttr. 

,00,'00'0 mlttTI<tet" 
B rleşi\ç A\DCTl aıı i~ 

o· omobil sahipleri tarafı !Jan 
5e. i bir lcu\üp tesis edilmi~tir. 
Bu kı:' .. p, ,garip kulepier ara· 
sını.Ja ı yi bır mevkie malıktir. 
Ç inkli l;u kulübe "ntasap de-
'b ımt çitt -otoml>bH "StRitpteri· 
nın hıç olmazsa 100,000 mil 
me"S"3~e atetmış olma!lt l %. dır. 

'En y'U'kse'k yol 
En yü~sek yol, lspanyada Gre· 

'fttcle -civamtde ve .f.veda eğ\a· 
mcia oalaa ymdur ıki; .,deniz 

')'irunden tıım :.ooo tnem yu~ 
se1'. n geçec~ 

~·" hı yüzündea bu 

yolun harap olup o1mntlıwnı 
m etl~oek vaııyette lırnadı· 

ğımızı ·cave -eder-iz. · 
Kavgalı biletler.! 

Pi)'anğo b 4t:L,eti yuzüh en 
k•n ıgarip a iseler.in onu 

yoktur. Fran!ada bir >ç f!çl, .genç 
bir Çbctı}a :ıoo fren'k verm1ş ve 
btt bilet a1dınnışlır. Dehk'anlı 
q,a btie~i -kaybetmiş, çiftçi de 
tnah'kemeye , müracaat etmişttr. 

Matltceme yfiz frah~ın avCla üç 
tank \ier,lme'k üzere çiftçiye .te· 

diyesine 'karar vermişf r. 
Şimdi bu '"kayıb bilete, beş 

bin frank düşmüştür. Çıftçi 5000 
i anğın kendisine verilm~sini İs· 
temektei:lir. f.a'kat mesele yeni· 
den mahkemeye düşmüştür.ÇWı· 
kü, delikao ı bjlct paras nı bü,k· 
mcr1 tecliyeye b ş:aınış bulun· 
maktadır!. 

Kol<teyin .aslı! 
l<oktcy, son moda bir ir;lcidir. 

f..akat ·aminin nereden geld "ği 

f mdıye kadar pek malu.-ı e· 
ğildi. Son olarak kolctey yüzün· 
ıdeıı ç1iC11tış bir dava hasebile 
bır Jngi iz hiKim lisan alimle· 
~ ndea birisiai kok~yin netedca 
geldiğini tay•oe memur ..etmi$tir. 

Bu dil a imi tcolcteyia d ğtu· 
data do · ruya .. ho e-ı , kuyr .. o" 
d~< o'd ığönu hildirmiı Ve 

tÇ ye re ~urctle "lem oldu unu 
· ca ş ıı 't:" ide izah etmı tır: 

Ço ,gcukıu hakimleFe yapılacak y.ardım 

Talimatname dün Veki
l tten atak darlara geldi 

·- • ..... a 

Bekar hakimlerie hu sınıftan sayılan 
mem rlera vr adli l bihler yeni mü· 

kellefiyetler tahmil ediliyor 
Çok çocuklu 

lacak yardım t 
layete gelmiştir. 

akimlere ~apı· top anacak ge irler, ütün vergi-
·matilll~Sİ vi· ler lk:e-sildıktefı sohTa a1an 1fıik

Çok .çocuk'lu .hakimlere tevZl 
edilecek para içın gelir, kanuna 
göre çoc ksuz murhudan e· 
si 'ecek paralardır. Birincıkanun 
ayında b gibi memurlardan . 
birer ira kesirece'Ktir. Talimat· 

t ar üzerinden hesap oluoaceğt 
ı?ibi dağıtılacak ~ardım ve ikra· 
miye paralarından da vergi ve 
'resim namile iç bir .şey kesil· 
miyece'ktir. 
Yardım ve ikramiye paralan 

ber sene merkezce 23 Nisan 
nameyi aynen aşağıya yazıyoruz: tarihinde tevzi edilecektir. 

3253 sayılı 'kanun lıükümlerine lıabnamenin birinci ve ikinci 
göre vazife başında bu unan maddelerinde yazılı tasnife ve 
hakimlerle bu sınıftan ısayı1an ikramiyeye esas o1mak üzere 
memurlar ve adli tabiplerden: jbütün ihikimler ve bu ıanıftan 

1l - 25 yaşını doldurmuş bu- madud memurlar, ve adli tabib· 
lunan1arm bekar olanlarile 28 ıer her yıl haziranın birinci gii· 
yaşını bitirenlerden bir ve 33 nü bu kanunun aradığı ıart ve 
yaşını bitirenlerden ilci, ve 37 vasıfları gösterir o gün bulun· 
yaş nı bitirmiş olanlardan ıüç dulCları yerlerin cumhuriyet müd
çocuklu olmıyanlar kanonun deiumumıliklerine örneği bastı· 
b rinci maddesinin A, B, fıkra- rı1arak gönderilmiş olan bir lbe

Otomatik telefon 
irltef.İ 

Satq mu.kavJ · ya
Jıında imza etlilec k 

hmir ve valisi al .. k 
te1efon şirketi umumi heyeti 
'dün şirket bina-sıntla t~planmlŞ· 
br. Eveke de yazdtğ 1ı gibi 
telefon ş rketinin hükumetçe sa· 
tın alınmasına karar verilmiş ve 
l,000,000 lira fiat üzerinde mu· 
tabılc 'kalınmıştır. Bu para ir· 
'lcele 20 "S-ene'de ve muhtelif 
ıta1csitlerdo aizıiz o1ara verile· 
cektir. Dlinkü 'toplantada karar· 
la1bnlan u a'tı m ikavelesini 
imza için murahhas olarak B. 
fıailc ve şirket müı3ürü B. Rapa 
heyeti umumiyece salahiyet ve· 
l'ilmiştir. Muranbaslar, Nafıa Ve· 
lc:aletinden davet edilince An· 
karaya giderek mukaveleyi imza 

edeceklerdir. Ondan sonra te· 
lefon şirketi Lükumete geçecek 

Posta, telgraf ve telefon idare-
since tesisat tesellüm edilecektir. 

Gaz ve benzin 
depoları 

laranda yazılı mükellefiyete tabi· ~ nname vereceklerkir. Bu be· Bayraklı civarında 

1zm rde .bulunan .atletizm .ant 
r~nörü B. Re l: ~ y d Erke~ 
lisesiae gid«ek, -talebenin <bas, 

e hôl maÇlannı görmüş ve nrat 
bitt~kt~n sonra, Türkiyede atle' 
tizm te~emmü1ü etrafında taleb4 
ile hasbıhalde bulunmu 

Antrenör, .Erkek lisesi talebe 
sile ıher "n öirer saat m~gul 
olacağını vadetmiştir. 

Bir otomobille biı 
araba çarpıştı 
rtı'bacı bac g:ı 

}larafandı 

dirler. yannamelerin verildiği günün in'JIQ edilecel/ı 
Horoz dövüşü &ngi terede 2 - 2.5 yaşını doldurmuş durumu itevkifat ve :tt:~ ia a eıas r 

sldden 'Çok ırn şhur itli. Dövüş bulunan evli olanlarile 28 yaşını ltutulur. Haziranın birinci ,günü Belediyece hazırlanan progra· 

'Karşıyakanın Ôrnek köyünde 
Alıırkuyu mevkiindekı köprü üze
rın1ae 'bir kaza olmuş, bır araba 
de bir otomobil çarpışmıştır. 
GUnerli köyü 'halkından Süley· 
lnan oğlu Ma1it, idaresindeki 
ıaraha köprüden geçerken 'Me· 
nemen tarafından gelen İzmir 
belediyesinde mukayyed 31 nu• 
maralı hususl ı0tomobil, şiadetle 
arabaya çarpmış ve eraba kqp· 
rüden aşağı uçmuştur. Arabanın 
'.kolları kırılmış, arabacı Halilia 
de sol ~ağının kemiği .çatla
mıştır. Yaralı arabaoı hastaneye 
kaldırılmı,Ştar. Ayağının kesilmeoı 
ıine lüzum gösterilmesi ımuhte• 
meldir. Otomobilde lzmirli av• 
cılar vardı. Tahkikata devam 

hase!b'ile m\Baba'kalar tert9b edi- bitirenlerden bir, 33 yaşını biti· bu beyannameyi yazıp mahalli magöre Turandaki gaz ve benzin ediliyor. , ___ ....., __ 
lir, bahisler tutulur.du. Dövüş ırenlerden iki, 37 yaşını bitirmiş cumhuriyet müddeiumumi "kleri- depo1an Bayraklı civarındaki k 
bittiği v.akit, bahiste kazanılan olanlardan üç çocuklu olanlar ne vermemiş r, :mükel1efi· dağa nak:ledileceklir. Depolar, f s lin işleri 
paralarla içki içilir ve eğlt:nilirdi. kanunun .ikinci maddesi muci· y~tl~., istisnast laıun gelen evli 'bu daA"tn içinde vücuae getiri· Yu.zde 6 iskonto 
\!,e galib Jıotoz n lcuyruğ nda b"nce birinci maddenin A, B vtya çoouklu olsalar bılıe 'kana· lece'lctir. Hazırlanan programa 
kaç .tüy kalmış ise 0 kadar nevi ıfıkra'arında yazılı mükellefiyete nun birınci maddesinin A. B. göre depolar ~0,000 liraya ın· yapılacak 
• Çkİ ,Çlnelf b ln8S!8 adetti. işte b d 1 l k._ L 
1co1'tey bu lcarmakarış k "rki usu· tabi <leğildir. endlerin e yazı ı mükelleliyete şa edilecektir. ileride, belediye s an ~anununt'3 39 unou 

~ 3 28 b"t' · t b" ftabı ınyılır ar. maddesinın 4 numaralı bendine 
lünden kalmış hir isimdir. - yaşını 1 mp e ır· ,,. varidatı arttıktan sonra ya)>l1aıt81c . h le a 

aen, ve 33 yaşınt bitirmicı. olupta 1'.aza ve vilayet cum'truriyet göre, an ze e, mübadil ve mu• 
. '-'ar.·p b~ b&tUael '71 bu depoların .nlanlarının 4iıııııdi- .._ · ı ·t ı '- ' ~ İ İU ri, ~ ...,, naı:u· o.-. verı en o g; ara .. 

y A'.triı.ı da !Oln~ B '!L~n ,.,,dl 1 
, y n er- den azırlanma ıoa n:ışlanmı~nr. ~ • -,!JE•..r 1·k ta'I :'. iti . ....:. 

/"\ c '"" 1" llp fay a l !'). ı •A2 bfl. bu beyannamelter'ı "' emen O gu-n Y ZlhlD SeKLt. sene ı iKSi CrlmD 
I.!'! ::.t,.';,...l d L f ı:;. ı.ı1 1 aen uç~en, ve "t yasını 1irmiş :ı n 'ı 
o-tt o.ruU t'eVKI 1:0i miştir. defaten v.ertldiQ-i <takdirde yüzae 
liaydut:l, osJlen f.1to~:ıfı çeki· olanlarclan 4 ten fazla çocuğu beyanname vermemiş olanlar Parti kon_IIT.eJ..,i ~ 'skonto yapılması lazım gel· 
1. k b" ....... ıt olan hakim ve bu sınıftan sa· varsa onlann d.a memuriyet un· ,......_ J& ll"ıı ır en za ha memurıarıns: v l i k L meKce iai. ou sekiz senelik müh· 

- '3eyhuae zahmeti. Çünkü ,yılan memurlar ve adli tabipler v~nlarile maaşlarını ve adlarını ~ a ı ar amunu S(Qn- lelin baş\angıç tarihi ve gene 
benim İotoğrafımı çekmek müm- kanunun ··çüncü macldesine ~öre bildrrir ta1ırrratla 'bir1ikte, taah· gresi toplandı bu maddede yazılı bıksit borç· 
k.iin deaildir. Demiştir. fazla çocukların sayısına göre büdlü olarak Adliye Vekaletin· 1 ~anDt miac.\ınaan evet 'tetliye 

• d · ( k ki h"k' 1 Cumhuriyet Haık Partisi Ya-Bu s-öze ehemmiyet verilme· 'kanunun birinci maddesinin A, e ço çocu u a ım ere yar· redenlerin 926 ısayılı mahsubu 
miş, fakat bet kıç defa ıteşeb· 'B, C fıkralarında yazıla gelirler- dım bürosu) na gönderirler. lılar lcamunu kongresi evelki umumt kanunun n 4 üncü mad-
büs 1Cdilmiş ·se, haydudun fotoğ· Clen toplanacak paralardan yar· Beyannamelere yazılacak ce· gün toplanmıştır. ltyönkurul üye· desinde yazılı yüzde 6 konfu· 
rafını elde etme'k nıötnkün ola- dtm göreceklerdir. vahlar gayet' açık ve suallere ve inden B. Atıfna reislik ettiği dan istifade eclip ıedetniyecek· 
mamıştır. Bu baydudun res lrıi 21 yafıhı b tirmiş olupta tah- kayıdlara tamamen uygun olma· bu toplantıtla Vali B. Fazlı Gü· lerinde bazı yerlerce tereddüde 
çekmek ıiçin kullanılan plak ve "lde bulunm1yan çocu'Klar hesaba lıdır. Kara · ve kocanın her ikısi leç ile Belediye reiSi Dr. Bay düşüldüğü görülmüştür. Yapılan 
filmler simsiyah olmaktadır. katıltnıyacagı gıbi üvey çocuk· de bu kanun hükümlerine tabi Behçet Uz Cla balurımuŞ1artlır. ıis1conto hakkında dün Maliye 

Bu hadiseye fe ı mehalilinde tarla ev.at edinilmiş olan çocuk· memuriyette iseler ayrı ayrı be· Kamun İlyön'kurulunun yılhk Vekaletinden aşağıdaki 'emir 
büyük bir ehemmıyet verilmek· ar ·mzarı itibara alınmıyacaktır. yanoame vereceklerdir. iş raporu ve yeni yıl plançoıu gelmi,tir: 
ted.r. Kanunun birinci maddesinin Be}a lfıameler Adliye Vekale· okunarak kabul edild kten sonra ı - iskan kanununun 39 cu 
Yaşım sıık1amıyan kadmlarl O fıkrası mucibince ististıasız tinde bu ış için teş\:ı1 o'unan kamuna :ba~lı ocakhmn dilek maddesinde yazılı se'lciz senelilc 

Omr mu ac bıı?. Arz üze· .bütün bakim erle, hikim s1mfın· büroda tetkik ve lcanun hüküm· ..mühletin meb'deinin (gay.rımen· 
raporlan birer birer okunmuş, li 

• m?ie en oüyük s·r, kadın rın d n sa.yd'atı memorlarrn ve ad1"'ı lerine göre tasnil olunur. kullerm tes ·m ~ya tesc~linden tasdik edilmiştı r. bo .., d 
yaşıdır. Kadıhlar n :hayatlarında tabip1erin Şu'bat maaş1arından Tasnıf :neticesinde kanunun veya rçtaftma sene inin ita• 
en büyü'k muvaffakıyetle sakla- 1cesilecek b rer 1iradan toplana· birinci maddes"nin A bendinde Yeni ~dare ıheyeti ıeçimi ya· smdan değil) tahsisin vali ~ya 
dıkları sır da yaşlarıdır! Fakat.. . cak pa~alar kanunun dördüncü yazılı mükellefiyete tabi olan· pllmış ve B. Fahri K s1c~n, kaymakamlMca asdiki tarihin· 
Korada vaziyet böyle ôeğı1dir. maddesine göre en çok çocukhı ların bir defteri yapılır. Bu mü· Kemal Ôıertem, Muammer Apay· den muteber olması lizımgdir. 
Korada bit müdJet yaşıy n1ar, ol n 3 hakime yardfm par'asm· kelldler n adlarile memuriyetleri din, Suphi IF.min ~kin, lhaan 2 - Gerek sekız sege ik ~-
sokaktan geçen herhangi tir k'a· <lan aynca çocuk sayısı nisbe· ve K. Evel maaşlarından yapı· Necihoğlı.ı, ilçe kongresi c!ele- cil muddeli zarfında borçlarını 
dın'ln 'yhşını -eıbise"s ni l rehgihden \i :ı Be iktamıye olarak ver'ile· lacak tevkifılt milcdarları birer ge1iklerine de fB. 1Fr'hri K-eskerı ~f ten 6 emedikler.i İçm yüz.de 

· anlıyab ı l r. Çünkü 1ı~r ka.tlın ya- cektir. cedvel halinde daha evel maaş Kemal Ozertem, Remzi Telari, j(} ten-ıilattan istifadeıcdemiyen• 
şını bildi ren renk \ullııhrnağa Kanunun sekizinci ve 9 oocu aldıkl&i'ı yerin ikaza vilayet C. Avukat Mustafa Enver seçilmiş· lerden taksit zamanı hulül ettik· 
mecbur imiş'! .maddelerinde yazılı olduğu Üt&e - Sonu 8 inci .sahifede - lerdir. en "Sonra borçlarının hepsini 
pııl!Rrı!lim~~~--~-liıil!lııİlr.ııımlllİıııı_mıi ... mllılİmm-m~--.;.~------••-•••ıillııİılll••••••••,lllıı birden ödemeğe talip olanların 

Aynca: Karye»kanın 

VALS· 

S 
• d ve gerekse bir kaç taksiti ver-

ayyare ınemasın a dileten sonra kalan taksitleri ta• 
mamen vermek istiyenlerin yüz· 

Bugünkü s1ardan itibaren 3 saat mütemadi zevk "Ve heyecan içinde bırakacak de 6 iskontodan istifade etme• 
2 bigi'/r. /ilim takdim edigor 1eri muvafık görülmüştür. 

BEYAZ ZANBAK'çti:vCki 
KAY FRJANCIS tarafmdan teınıil edilen bu fıtim 

tabta aldanıp ta aşkını, servetini. ~kiretiei feda eden bir bdıaın ılbrabını ... 
Müthiş intikamını ... 'llahül "Ve tasvir etmesi itibarile herkesin görmesi elzem olan 

bu m hım eser; Çinin oestarlı awhitinde pel (MANDAJ.A Y) şehrinin tabii 
delcor11eri ·çinde tem!lil ~clilmittir. 

unutulmaz artistleri FRED AST AIRE ve 'CtN'GER ROGERS tarafından mükemmel l>ir 
suretle emsil edilea 

LGALARI 
il~n: PARAMfJUNT ]OURNA'L 

Kadınlar arasında 
lıaıel;raşa bulvannda B. Meb· 

medita eilcevinde oturan iEmine 
ıile Hatice, Hafize ve Ayşe ara. 
sında lcavga çıkmıştır. Kavgayı 
yatışbrmak için araya giren Şe
rife, sopa ile Emine tarafından 
döplerek yaralanmışbr. 

i>armafını 'esmiş 
Kebapçı B. Hasanm dükki

nındı çırak Hasan oğlu Meh· 
mea, büyüle bir kasap bıçağile 
~ ilteSN"lce1tı baş parmağım kes· 

'S'"ans saatı .. r •• B .. .. 
8
z p 1 15 d V 1 ,.'\_ 1 :ı L--•- nıiş 'Ve yaralı hastabaneye kaldı· 

~ .... llılıiıliıfıilmı .. ' ııııillllııılil~.· ......... lıllllllillllillılıillllııııı.ıllmllıiiı ..... Iİİİllllİıillllilmııııı ........ Iİlllll .... u.m·a-rt·e·s·ı· .. a·z·a·r•:llııııil ..... e ... a.s .. ua .. igja·a·r·•·u·e·U4*1ı11•~ ... ~ .... i. ı mıştır. 



! l Kbaauuel - -

rurkiye - Suriye t dostluğu
r 
Dörtler 
Mi•alıı mı? 

·nun . 
( 

hususi ehemmiyeti P•is, 2Ô f R ... o) - ln-
6il..,_, FIWIUll, Al..,..,, 
N ltalga araıntla 6ir Lo
lcarne eluli ı,ı,. ffllcınd• ••· 
zcbrelere 6.,l-111111e11lı N 
ltalganııı, h lıuaatafd luı· 

. Suriye Batvekili B. Cemil Mürdüm, Ankarada 
· rlcalimizle mühim temailiırda bulunacakbr. 

j ı....ı, lO (Wue•i muhabir m · · n) - Paris!en ıebrimize gelen ve merasimle i.tikb.I edilen 
.._şu SuriJeain Başvekili B. emil· Mürdum, bu pn' Büyükıdı ile diter ıda ile diter 

• adalan gezmiştir. Ô~I · ; · eri ayın misafir ıerefine vıtli Bıy Mu~iddin Oıtündat ·tarafından 
bir zi~ verit,,.i~tir. Akşam l.Zeri e ~ re ·•.. / n'.:araya hareket eden Sur.ye Batvekili, Hay· 
derpıp i8tasvonundan merasimle tetyi edilmiştir. 

111111ll•rlni 111altılaat1ilslll'ı 
B. Blontlel Naıl11slle Frt1n
.,, a 6iltli,.dili sö lenigor • 

Kamutay da 
Anken, 20 (A.A.) - Kamu

tay ba ıüa Hilmi Uranın rei1-
litinde toplaamıfbr. • 

8. Cemil M ud m gaz trc ~ ıc b-. ana . ela T r ıye-Suriye doıtlutuna büyük ve huauıi bir 
ellıeauniyet · erdiJjna söyliyuek: 

' . - Türk dostluğcni v : ku ı vetleame9İne ıiden yoldaki bütün manileri y.kıp devirmek azmiade 
oldUtumu açıkça aöyliyeb'lirim. 0f"mistir. 

S.riye Ba~vekilinin An .ara h ricalim·,ıe miihim ten.uslarda baluaaatı söyleniyor. . .... .. . .. .. . 
lbtiJ-at zabitleri ve ihtiyat u· 

keri memurları ı.a.nun iiçiricü 
macldeainia det:ttirilmesiae ve 
bu kanuna bir madde eklenme
ıine dair kanun liyibuı kabal 
edilmit ve awyi mieMe1ele· 
rinde ıiprta ıirı.tlerinde kul· 
landan ecnebilerin yeriai doldu· 
racak lurk meawr ve mltallu
yetiıtirilmesine, vakfa ait biueli 
mabl61 yerlerin lüuedarlanu 
ne suretle aatılacapa dair ka
nun liyillalanaan birinci miza
kereltri yapllmııtır. 

.~ Fırtına çılıacak Müfettişler, otobüs mese
. v~ l.ıanbal li- 1 · · · ·ı tk.k d. 1 
l ...... " • .-..J'OI'.. esını e ı e ıyor ar 

la1snblll, IO .......... muhabi· ~lameli EMia Yalaı•fl, MMdeiarnlUltllikte 
lillllMıllf -L Aıa d •ne miidlr-
llti, •e• •n uva vuiyetinde iz•ltat verdi, Avni Bayer. tle iıticvab edildi. 
bir futl•ıliıı 1.fltywttna dmir l.tanbtt~ 20 (Huwi muhabi- Emniyet müdürlitüne yazdıtı 
liılhMıtlerılti6 zıhi••• iılllcadır rimizdea) - T.cı ıueMılinde tezkere üzerine zaba, nillıyet 

· •+ns ı- lı1ildlımitlli. Bu 1e- otobi. •uele1i llıldaad.W .... keadiıini bulmuı ve bqin M6d 
heple vepulilır, 1efere çakmamıı· riyata de\'918 edihiektedir. Bu deiumumilip gelen B. Avni 

/ . l..dii. me11iecie iıimleri 'ıeçuler tara· &eyer, eski ıvullMttMn kendili· 

'-n~'ı•., se.L'.ı•rı• fıadM fi..dİJe kadaı= micldei Dİft vekili olmaktan vuıeçtitini 
ıc...tay çar,..ba ıüaü top

laaacMcbr. 
ı~ 1'"' .. T~ .. u aı·ıe verile. clava arzulsal· ıö,tiyerek: Yugoalaoyada 

Muteılil Na•,analiıt. 
ler lıasontlı 

Belpad, 20 (A.A.) - Yapı· 
lan intihabat hiildlmete büyük 
bir ekseriyet temin etmiıtir. Ye-

h.anlıo hiiktirnetine ı.. altt,. Mlit olmqtur. - Başka vekil tutmak iltiyo-.,.,. . . 
ı ~nanaeanı 

• Hrlyor 
Sa•••'*-· 20 (Radyo) - in· 

ıili• Miri, bu gün gelmiftir. Se· 
fir, yarın Sınıosa gidecek ve iti· 
mau 021&1 YOIOODll.dr. 

B. Eden 
PariM gitmiyecelı 
Londra, 20 (Rıldyo) - 1111':1· 
pe Hariciye N.11n B. Edeain, 

,1kaacla Pne gide.ek Fransa 
~ Nuıme koauııcatı 
6.ldaac:hıki Mberler, tekzip edil· 
•ektedir. 

(J •lı6tltır oiflayeti 
01111ilf öltlh• ... ,..,, .. 
Lıtmbul, 20 .. •ili mulaabi· 

rimillLlea) - o-it ..... llir 
Erme•iri OslllcMıflla botM ve 
aldl.eaia lla.an admda &iri ol· 

. ..,. -...ı•lf ve keadisi tutul-..... . 
! 29 yatında olan bu serseri 
ahı eaaebi dili bilmektetltr. lf .. 
deli alıDlllGa cinayeti UDUİllİn 
mioevlaetlelİai Çll&cht.n\ zanne
d_. Onniti öldlrdütiaü - • 
··-· • IOf ..,...... . 

Ga~iantep 
j aaylao intiltabı 

.Aabra, 19 (A.A.) -Boş olan 
· Guiawp 11ylavhtı için 19/12/37 

Paur ainü yap"- seçimde C. 
I H. Partiıi n .. ..m Tirk Dili 
1 tetkik ~.u,eti awınclan Dr. 
• Mehmet AJi Aj'akay ittifakla 
~mittir. 

Qniversite 
Btıdceai ilıi ual,on 
liraya iWdf .. -,_ 

l.t.bul, 20 (Huıusi an tıı. 
rimizclen) - ·••k•rıdu dÖMD 
Ooiversite A:cklirii B. c:..11 

. BirMI, Bqftkil B. Celil ..... 
nn Omverlireyi ziy .. tİllİD 1111 
ilim ocataada yemi bir a· .. t 
mevauu tetkil ettiiiai ve O.. 
versite bidce.iaia ilııi mllıcw 
iblit edilecetini, y1p• mlk yeai 
inşaat ve paviyonlar ifin ele .,_ 
rıca iki buçuk milyon lira lll'fe· 
dilecetini ıazetecilere IÖyle· . . . 
mıftir. 

Tan pııete1i B.tmubvriri 8. ram. 
Aı..et Emin Y.-.n, bu pn Demittir. 8. Avni Bayer, bat· 
mid4eium11millle a•'-if ve oto- ka bir vekil teclRik ettikten 
IMiı me.._i · hakkında izahat sonra ilticvap edilmiftjr. 

vermifth'. Otoltis meıeleıi miiouebetile 
B. Ahmet Emin Yalmana oto· Ankarıdan önderilen ve bele· . . .. JıwA p• 

lira para verditini .bildirerek 
proteeteda buluaan ve ltu parayı 
r.m iMiyen diHi 1. Avai Bayer 
iç rie~iıli.Wei .. 9..-ilite 
gelmemif ve ifade vetmekıen 
çeldaarifti. MM.18Nmuailitin 
ihzaren retirifmesi Mkkıntla 

Japonya 
P .. .,,.. ,.,,nalındc:ı 
f 'IJplaeli lallf'eket :ere ,.,..,., 
v..mpo., 19 (A.A.) - Cum· 
la~ •••claiı B. Tho· 
- u'-eti ve 'b.lu; makamata 
vermif oldutu bir raporda Ja· 
ponyının Panama kanalı mınta· 
kasındaki şipheli harekitana 
karıı tedbirler ahnmaıım t.lep 
etmektedir. . 

Bu rapor jıpoa. memurlannın 
kaaal heWnade askeri İDşaab 
pterea etrafh tetkikat yap
mılda ollilalıılan ve Japon ba· 
lakçı ıeEIİleriain .. biyiik Okyı· 
nelta Pa .... •W&leri boyunca 
Jıpon iW,.t zaWtleriain kuman· 
daıı altt.- cevetlalar ,.~ 
oltluld•ını beyan e• ..... dir. 

Yeni cllUayacla 
Sallt.e,erı.r' J,,,_n 
•lllli•••• ,.,,,. ._,,. 
ltol•ia •• NrAr 
Ne~, 19 (A.A.) - !li4m 

,_ ..._v.ler tı-lb ... ili· 
INlliJleri Japon elatiMtU bey· 
lrıet eclil..-i dlıit'en bir karar 
..- bbtll e•itl•dir. 

H.riei aiyMet cemi,.ti reİIİ 
1. heli, Amıl'ilimH. ,.... .,.. 
.... _,._,. ile iMilit Wiacle 

il••-••• ............. iferet 
••ı•. M.•ıil~ ·Jepon mil· 
letine kartı ·boykotaj yapdma· 
•nı itmam etmiı ve böyle bir 
~ tatbik edecekleriai 
aöylemiftir. 

iki mülkiye müfettit~ buıüo de 
hadisenin ne ıekilde cereyan et· 
tiiini tetkikle meıgul olmuşlar· 
dır. Dahiliye Veki~etiaia bu 
meselenin umumi vazi.yeti bak-

. kırı ı acele malumat istediti 
ıöJ l .aiyer. 

Amerika 

te ı asyoaa ıst erden mflrek· 
kep bulunmaktadır. 

iyi haber alan mahfcllcr mc
buMn meclis'nin riyııetine eaki 
ayan azuından Mevlud paıa 
Mubliıin intihap edilecetini zan• 
netmektedirler. • Yeni mecliı 28 ilkkinunda 
toplanacakbr. 

Bir alayı. 
Deniz niim.ıyiıi naız• •anc•k verildi 
J'•pmıyecttlr Budur, 19 (A.A.) - Bu ,an 

V8fiaaton, 19 (A.A.) - Be- 34 KÜ topçu alayına Ordu mü· 
yu •ray tarafından neıredilen fcL iıi Orıenerıl izzettin Çalıılar 
bir beyann•mede biç bir deniz tarafından Reiıicumbur namına 
nüm•yifinin derpiı edilmediii aancak verilmiıtir. Törene kadın 
kaydedilmekte4ilır. erkek hemen bütün Burdur balla 

Reiıic11mllurun etraflnda bu· iıtirak etmiştir. 
luna.a... tarafıntlan söylenditine Generalin veciz sözleri, alay 
göre, B. Ruzvelt Puay llitliaesi komutanının hitıbeai heyecan ve 
baldcaada menal~bt ve mJtbu· 
atın laeyeti umumiyesince rö• alika uyudarmıı, bu kıymetli 
terilen süldlaettee memnundur. hitabeler barrak •vpni ve 

Hıric:ye Neıareti ... urla· kud~yetiai ICuwetli bir ckavp 
randan b;r zat J•pon imparato- ve tuur halinde diDliyenlere 
rUQYn Amperik4.-ia ÇiMelci bak· telkin etmiıtir. Bu aqam komu
l•ıaa yoeiHa tecaviz edil•i· tular ftll'efine Halkevi saJo. 
yeceti laalskındı Ruzv~lte temi· nunda bir ıölen verildi. Orta 
• venMli • ...._ ot• olc..a.. tuarraf laaftua ....... 
tunu 1;1le'9iftir. betile buarladıklan miamereJi 

ÇaaailıaleJe =-~eraller ...,._dirmi,. 

I iti "•• çarpıttı ln•iltere-Anaerilca 
1-..IMll, 2o (Hilsusi mulaabi· 

ri•ia4-iıl - _ÇwkbW. lnıi· ticareti 
liZ 1taa•ra1a ~nne v..,... ile Lonadra, 19 (A.A.) - Bir la· 
Yu• bM•tlı Traki vıptEru ıiliz ticaret ı..,.tiaia lati&s· 
çsprı•ııl ..... Her iki vapar da Amerikan itiWı lıık .... ık iltr• 
kı•eo .... ............ Ma- plecek IODkinaacla V..mıt-
Wii ••-w, lrau hakkıacla ıicleceti 61reailmiftir. 
taılıakikMla ,....ı ol•ılntechr•. lıliı.akerelerin uzun ıüreceti 
.... H.w vapmu-, Y•an tD•ia edihaektedir • 

vaprra• çarptı -·~br. Romanya.Macari•t,,,. 
Yap8lıiu7.•· A...,.ıia la · 

e.1pw1.19 (A.A.) _ v .. ~,. aoa ınatnaielcltı 
to•ıılaki Yuro..,_ ..,_eti Ame- nnılıaoelai 
riu ile Yutallavya •••claki Bikret, 20 (RaclJo)- Nuır-
teclJıat reP.i için Amerika hi- lar mecliei. bu pn topl ... 11 ve 
klmMi ile miukerelere 'ririt- Macariltaela Ro....,a .,..ndı 
mifl'i. Bu miizM:erat tam bir iti- akdedihnir olan bava nıldiyab 
lifla neticelenmiıtir. mukavelesini ta.dik eylemiıtir. 

eeıaı Bayar 
VE 

Eski lzmir 
YAZAN; 

Taldt Onay 
•GirCM>n mebusu. 

1 
' 1 . 
• 

1 
,J 

Bay Celdl Bayar lsmirtle • /ıgalin acı bir 
laatıraaı • Vali Rahmi (beyle) mıJcatlele •• 

-s-
Fabt ba fıkra o zamanın valisi 
ile poliı müdüriiniiD beyninde 
bir bomba gibi patlamıt ve 
hakkında .malimat almak için 
bir çok kimseler sıkıttınlmııb. 
Maahaza lzmir polislerinin Celil 
Ba:y1nn firannı teshil ettikleri 
ve tevkifinde atar davrandaldan 
mulaakkaktır. 

Bir b•tk• h•tır• 
[ Ba pnlerde tevkif edilen 

muhterem Dalailiye . Vekilimiz 
Şikrii Kaya poliı müdiirüaiiD 
odMaada mevkuf bulunuyordu; 
kapı önünde de bir polis bek· 
liyordu. Kendisinin mulaacirin 
müdari umwaiai iken Defl'ettİti 
(Tirkmea .. iretleri) unvuh ki
talM obmuı için vermek baba
DHile yanına tirmit, on dakika 
sonra da kitaba almak isen 
tekrar pt.ek kitap ...... ına •· 
katttrdıta busuai evrakını bavi 
kalın bir mazrufu da ıizlice ap
rabilmif, ve yerine venaiftim. 

lz.irdea lstanbula, oradan da 
Maltaya sürülen müfll'İleybin 
bana verditi mazruf itiW bii
ldlmetinin eline pçte idi, mu· 
hakkak bir çok esrar fiı olur, 
sevrili Vekilimiz belki de çok 
fena bir akbıete utrardı.] 

• •• 
Meyclua ıetireceti eHrİ ,.. 

tatmak huuaunda kimlerden 
iltifade edebilecetini tayinde, 
yani elemanlan seçmekte Celil 
.a.,-. ...... bir •b.ti ._.. 
dar. Adamlan mesleklerine, miş· 
varların• göre kullanmayı iyi 
bilen bir teşkilatçıdır. Bu güne 
bdar bir yerde henüz bir eıi 
vücude ptirilemiyen (lzmir milli 
kütüphanesi ) onun himmetile 
çok feyler almııbr. 

Selefi küçük Ta1it heyin pek 
u para ile t ı ni kur· 

... ııa muvaffak o ( Milli 
kütiphane), Celil Bayann gay
retile, mazaheretile iki iç aene 
içinde sayılır bir müeısese ha· 
lini almııtı. 

Bu kütiiphane muarifiai temin 
için B~yler aokatında kulüp ya· 
aında bir sinema itletiliyordu. 
Milli kütüphane heyeti idaresin· 
de çalıtkan deprli arkadqlar
dan iaimlsini hatırladıtım ıun· 
lardır: 

Abidin, Sezai, Eczacı Ferit, 
Sllib, Mabat zade Etem, 
Şiiri beyler •• 

Y alnu: lzmire delil, bütün 
Türk ülkeliae şeref vena milli 
lditilpbaae ve sinema biaalan, 
hep bu zatlann himmetile me··· 
dana plmiıtir. lzmit c;ocukld., 
IMa zatlari brp ıükran biui 
balemelirler. 

Ba ...U. ile bir babraclu 
cWaa ..._deoetim: 

Milli kütüphaneye ahnmıı eser
lerin tunifi, abnacaklana tayini 
ve nadide eaerlerin kimlerde bu· 
luaduj'unua tetkikile mübıyaa· 
mnın teklifi ve ileride ilmi bir 
mecmua neıri mabadile bit
(Milli kütüphane heyeti ilmiyesi) 
tetekkül etmiıti. Galiba on se
kiz kifiden mürekkep olan bu 
laeyet, o zaman lzmlr4• bulunan · 
yerli 11banc:a ilim, f eıll erbabın· 
elan miitetıl kildi. 

S..im de laer auı.. arala· 
nada bulunlMk terefiai kazan. 
dıtım bu laeyetin mesaisi bak· 
landa bir fikir vermek için fW 
vak' Uln aaldİ kifidir. 

Mevcud ~ ·1ırrte kitabın ı.. 
si uale tıeflikaa \Uaifi ve fila
riatlere ıec;irilmui - ...... 
kata zemini olmut, nilu,.t Ame
rikan usalü "-bul ecliı.ifti. itte 
bu ıünlerde imtistifia ilim mi, 
fen mi; ilim i9e mal ilialerden. 
fen iae riyazi fenlerdea hangi• 
aine tibi oldutu meaeleai orta• 
ya ablm11b. 

Azanın bu Mhia etrafındı 
topladıtı notlar, söylediji SÖZ• 

ler buılsayda. koca cildler ....,. 
dana relirdi. Hele 11ewbuı 
(Türkcü Necib) in mltalealan 
bafbbqma bir cild olurd'! 
Bereket versin ki, o mrada fel 
sefe ve manbk ta okattutul 
için (Alebi Berniza) nua ese' 
olup Salih Zeki merhum tar.: 
fından tercüme e~llen uMale aid 
kitaba imdada yetifti; Orada 
istatistik içtimaiyat ilimleri ara• 
ıında gösterilmesi münazaayt 
durdurdu. 

-Arası., ... 

Habeıistan 
Umumi VaU•i Sü. . . 

veyıten geçtı 
Kabir•, 20 (Radyo) - Habe

tiıtan umumi V aliıi Diik A Os· 
tiyi hamil olan Zara torpidosu. 
buıün Süveyı kanalından geç• 
miı ve Savaya dotru yoluna 
devam eylemiıtir. 

Dük A Oıti, yortuyu Makal
lede reçirecek ve oradan mai• 
yetile birlikte otomobillerle 
Adia-Ababaya fidecektir. 

Kral Karol 
Ftılcirler için •h 6in Le• 

wrdi 
Bükret, 20 (Radyo) - Ro

manya bah, Neel JOrtuauada 
fakirlere teftİ edilmek üzere 
bu sla rlyuetiae yüz 
bin ı.., ·. 
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Birinci de lik ç ar -
nın son hafta ı 

Doğan or takımı 3- galib va 
ı.iyelie ike sabayı terk etti 

Pllffr ğüa\l A.ıstıaea 
sında 931 bmtıei 
!IOtl m- balı: a 
Üçolt-bö§'ampe; 1*16116fi 
tılaştılar. Ve Üç.ek Kkıtftt (3·Q) 
ralib d r iken ve oyuııun 
bft111etıııe 20 ita varken Do· 
tanspor t ıtı\ı biikmen ma~O· 
biyeti kabul e ek sahicüııı 
aytıl tır. Bu rıı1~, ilki\\ 4 eli 
hafthıi\a oynanacıııktı. hkat ö 
gin fazla yağ dol yt 

pyti n' zt,.-e ~ oldu· 
tiift n t ·, •• fi etlı:t 

tin ha uf< dı9ktwd rı 
hadi az ıeyırci ftl'dı. 
hakemi Bay da ti 
rine tak · k:-.· iYt 

ilı:k!ri · 1tı Ü\\ Cıı ilirı, 
DoJeıı~ Fııttıi e f; a• 
ın tak:ft'ıillfafı• 

'duklannı götd*t. 

Para at tıada ?>otwııpor utct
mı kazandıpı~an şidde\l ce esı!tı 
rüzgtm lehine aklı. Alona Üçok 
başladı . Fethi derilı bit vunısla 
akını kesti. Dotanlılann 11\ukl· 
bil akını awthı neticelendi. Top 
nısı f sabada b ir Az dolaşdıktatı 
onra Adilin t)"Ağma düşli\. 

Adil Saide verdi. Saidin ş6tünu 
kaleci topu kornere •tmakla 
kurtardı. 4 üncü dakikada Dö
ğanspot aleyhi'ne olan bu kot· 
n~den Üçoldular istifade ecle· 
medile r. Oyuıı -d• bu dAkindaR 
sohra Yıormal vaziyetini ba1d1l. 
Her iki taraf lniisavab bozmak 
ıçın tam enerji satfediyor. 

Oyun heyecanlı ve zevkli geç·· 
yord.ı. 8 inci daklkacb Ooğan
sporun insicamlı ve seri b"r akı
nı inkişaf etti. Fueem şü tünü 
Üçok k•leciii tuttıt. F cık t topu 
güzel bloke edemedi. Üçok ka
lesi kanftı. Nılıa1et top •wta 
g:tti. Rüzgarın yardımı ile oy· 
nıyan Do~anspor tlkımı Üçok 
nısıf sahasınd n aynlmadıjtı hal
d~ hücuınlarında muvaffak ola
mıyoi'tltı . 14 üncü dalc kırda Üç· 
ok aleyhine vetiltn ~ Dat•n· 
sporluların lsti~e edeıned ık· 
!eri iki korner oldlı. H5 lntı da
kikada Stıi4 Doğ &pbr ka\ts:ne 
ôol'r11 aktı, fak t ~&tttıği tüt 
kaleyi dı. 

ata~dı. 26 ltlct 6kikada fu· 
bir vole Ş:itii.. T p, 0-çolt 

k it: · in üst d refini yalıyar•k 
••ut olcfo. 29 lı'lcu dalcikadll 
Said ..O i p,.-etil-e D ..ıkans}H>t 
kaleı ne ııo tuldu, ,- çekeceği 

ııır.da ••ia~ılc Ke-1 sekıı ıd 
ve S :cfn tütüne "'meni oldu, 
Dota ıapor kalesi muhakkak hir 
teltlikeden kurtuldv. 33 ineii 
dakikada O~olt lehine penaltı 
t>id , Adil ce7a •uruşanıı gt>le 
tahvil ~i. B~tıdan sonraki da· 

ar lhığanlıporun lııa ~iftı iyetl 
na geçt ği hald! neHce bo· 

ziıkn• ve devre 1-0 Oçok le· 
hin bitti. 

flcinci devre D ansponln ıe· 

meresiı kalan •n• ve seri hi<:U· 
mile b. adı. 3 iincii dak katli 
Dopnsıpv>run miieessir bir ıkı• 
nm1 Üçok caleei.ı top1ı1 yum· 
nıkla uzaklaftırmak lllretile nııı· 
h ltkak bir J<>l kurt.tdl. S in i 
d kikaya kfldar teil 'ilte i ek·nlat 
yapan Doğan orlular 6 ın"Cı d«• 
kıkada Üçekutı inlrişaf toden ~eri 
bir alnnı nse diler. v~ Adli 
takım n•n ikinci golünıi ~ılrıı-rdı. 
Maaırtaf h O (iln!per bu d ki· 
kaya k•d u dilzgiiıı uynu.yor vtı 

zaman Ean\ n Üç~ lcalesini s • 
yar et ediyord.ı. 20 inci dakikatltl 
Doğansporun Orta müdafii irfan 
ınüteınad •ym Sıide k ıdi f•Vul· 
let" yapt ğ·ndan hakem •srafııı· 

un oyundan \: nrıld1. 24 i . CÜ 
dakıkada Halclı:ı Mn .. ffltl't karfı 
kasdi favul yaptığından tı da 
oyundan çıkarıldı ve D~nspor 
takımı 9 kişi kaldı. Bu wırada 
Üı;ok bı 3 üncü rolioi « • ıandı. 
Bu gold n ıo ırA Değanspet t•· 
ktwıı çıkadaa oyun<:u.ar için iti· 
ru etti. 
Ve takım hal.nde sahadan 11· 
rıldı. 

Üçok da oyıınıı 3 O ve hülc
ınen kazandı. Bu oy1ı1ftdan evel 
Aıeş·Demirspor arasrnda 'yapılan 
husust müsab~lcayı Ateş t•kıırıı 
3 O ıal ip bit rdi. 

Bir nokta: 
Ü1y°Ok· Do)' sr>er m ~ını yaz· 

dı kt n son a nı · lb• k9 tsl'lll· 

11 nda bazı oya culatın aptıkl rrı 

tuornz h r ~tleti 'M\c t etm ii 
lüıumhı tıul k. Bu nı · İrı'l Oy\J· 
n , bitaraft .tt ve d "rü.t id 1'1:

sıle tanınınış ve ş mdiye ka ar 
idate e\t:ği bütün m~ rdı tam 
~ isa\oı•tlı kırarlert sayesi e 
ke ıdıni s•y;rcilere v ttncıy ka· 
d r Sc\14irmiı elen &ty Esad 
ttiare dti. Bu giinkii id resi .1e 
miikemme ei. Bt.ae,..:~>h bH 
kat .ı i baT-e <etleri '*-etmeei ve 

Karşıyaka 
Afta ser>eı- er .oa 

AWııNıltri 
P•ar g " Kat~a Müzik· 

~v.let • bu seo in 
üçinei · ~. İttmize 
al<htıllWz program bizi t.e. se
viııdirdi, ı- de tatlı bir heye· 
cana dilfndü. Çiiıtlrii ba koa•er 
prggraıaımıı itfı: ckfı olarak 
memleketllniımt ~rdili bir 
sanatkarın eaerlerile tertib edil
miş eldu;.mı tördiilc:. ~çen 
yıHarftll bir kaç konserind-e 
piyanodaki i ra kueretini pmüt 
ve tekdirle alkıtlaRıll olduğumuz 
Ba,yan Mehter Çelebi bu defa 
kartınııu herıı icracı, heıtl de 
eıerlerile batlı başına bir preg· 
ranı olduran bir kompozit r 
o ardk çık yordu. 

Su sebeplen programın ilk 
numar olah •e kuartet\• çalı· 
nan birinci nocturne başlarken 
biitün dınlcyıcilerde bariz bir 
merak gö:te çarpıyordu. 

Eaer tam bir ıece şarkıwı idi. 
Evveli keman<la, sonra sırasile 
viyola, viyo ' onııelde dolaıan 
me'odi ve bu eınada d : ğet 
ilet:arin akOfllpanimanı zevkli 
bir şekilde duyuluyordu. 

Mompozitör t&t'afıadan çalınan 
piyano fantez~i. parla\c: kadans• 
lan, iÜzel temlerile ıııuvaffak 
olmuş bir eııerd : r. Bu ve bil· 
ahare çalınan Kapris ve lmpr"s· 
siöh taşıdık! rı pıyano tekn .~inin 
kendisi tarafında ı hissedtldilti 
f(!kilde b zzat ifade edihlıiş ol· 
masile bir kat daha giiz l~şiyö : 

l npofeyoo<k sıkıntı sı:ı: bir 
serbesti belli oluyordu. 

Keman için yazılm'f olan ve 
rd bt k ıımlan da iytıca bi
nr ~lik ta~yan aerenad Wı 
romans bu genre mü:ıijin husu· 
siyetletini 'ıtöııter: yordu. Güzel 
bit soprano 11e!in h "te deyutdu· 
tı.1 "Ayşe., isimli p•rça ıte onu 
tnütu\t b ıeylenen (0 g:tti) ia· 

-tı o fetı .f rı ,. 
!ııtn . •tını ve kısa bir viyolonsel 
pnçasile p ·yanolu kua;tebh Y;AI· 
-d ğ. ile ı c ııoc urne konserin son 
flumatalıtını teşkıl ed.yordu. 

Belkı sahıe lıey.ecanile deton· 
n~ o a ı iki ses i ş.an p arças•fl
d~n başka batiin progT&m yi 
I; t c trndN-ti l ı! d .nlet imiştir. 
D .ııl~yiciler tar.fıntian her 

parç n n sürekli aik şiarla kar· 
ş ı lanmas suretile ifade edilen 
ta \lir e1"C b z de samimi teb
rilclerirıı :ı:i i i~ ve ıst kbal için 
de dai-r.i ırıuvaffakıyetler telnen-
ni oeder z. Onural 

-----~ 
D gan;poru . ı ıkı oyuncusunu 
oyunda~ çı karması h lklıyd . Çiin· 
\; ı ful bo , usulü, nizamı, kaıde si 
o:an bir oyundur .. Ş.ı ha'.e ıöte, 
por nilai'Oıh ve spor meftıumu 
zor~ki g~ eb"t)'e feda edılemez. 
IBın~e.'ıı; ty\ı spo!cular ı'liıız biri
'1irl~rıtıf! lc•rd-eşçe ll'luırtıe '. e yap· 
Wıata mecbur old\ıklan g.bi t'e· 
'n'ı z . daı-elerile ~am itiın t telkin 
ettn~ olan Eut gibi h~lceınletin 
\ı'li'lt ü rtı1eri·tre de 'riayet etmekle 
'1n'ik~Hı-ft"rler. 

Şımdi top llale<H"1 k ~ye ~
ratle dolaŞ1yM°. Üçok akınlarda 
daba müessir ve daha tehlılceli 
oluyor. Doğanspor ise niebt lıi· 
kimiyetle oytıadıtı halde hü· 
cumları!Mla pek mü-ffsir olamı· 
yor. 24 üncü dakikada $aidin 
soldan alcL;ı k>pu bir az sür· 
dükten sOMa miiMid vı-tiyette 
duran Kemale verdij'i gôruldü, 
fakat Keİll beş kaleye topu 

Tar~an: 
ANADOLU 
Giinlik lıiJual 

Htıgdar R~ü ÔKTEll 
Umum 't'e · *6dd· 

16: Ddt<li dıdıet ~ -1D EHN'W!~ 
frmir 11.itıci Beyler ıııkağı 
c. • Partili • ~ 

TeJgraf: u.,n, - ANADOLU 
Telefon: 2776 " P011& bıoeu: 405 

Abone 
Yıllı&ı 1400, altı ayiljlı 880, aç 

•>lıi• 600 karoflıır 

Y •hancı meııNelt~ıler için ııeııelilı: 

ı!Hine 1iı<Tt'ti 2' tir 

DA 

- Düntlea mabtıt -
l - 'Herifkr bir az sonra T 

tan\ ldılar, kayıklarla neh 
beri '8b ine lnıJete teşebbh 
ettiler. Çtinkü zınden o cihe 
idi. Bu zıne.n, idam mahku 
arınll. matımıı olan z · ndandı. 

~ 

2 - Fakat, lcayık1a nelırin 
t•m rtıllli!tleri \'akit ka· 
yığın iileliee ,.atıır it.ide odun 
parçaları yaj'ınağa başladı. Bu, 
kayıkta müthiş bir pan le hus11le 
.getirdi. Kayıta ~uıııanda edea 
aıl.m ayağa "kalktı. 

Karmakarııık bir da"IJa 

M d nyanın y il dığı 
iddia olunan mektublar 

8. Eskinazi, bu mektublarla kendi
si e hakaret edildiğini söyluyor 

-~~----~~-
O ört hakim değiştiren Julyet Suçlu madam Genya, bu mek 

Kollen·Eakinazi arasındaki haka· tııpları kendisi yazmadığını söy· 
ret davasını okuyucularımız el· lemiştir. Şimdi mahkeme bu 
bette hiıtırlarlar.. Bu davanın ttıe tuplar münderecatındi ha· 
yüılerce şahidi dinlenmiş ve bir kareti tazammun eden ibare var 
;yıl evci de neticelenerek kararı mıdıt, yok mudur? :diye tetkik 
verilmişti.. edecektir. 0Jruşma başka bir 

Ş imdi o davanın doğurduğu güne bırakılmıştır. 
yeni bir dava mahkemeye intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

Bu davanın müştekisi B. Es
klna:ı:inin iddiaaına göre, kendi· 
sine bazı mektuplar gönderilmiş 
ve bu mektuplarda ya•ılı cüm· 
leler şahsına karşı bir hakaret 
i iı.. Mektup! rı ıönderdiğine 
şüphesi ölınıyin Madam Genya· 
nın tecziyeai lazım iıııif.. Faket 
hakikatte, acaba bu melı:tupltır 
Mad•m Genya tarafından mı yok· 
sa işih içinde muıiplik t>lsllrt 
diye M daaı Julyet Kohl:n tara· 
fındın mı yazılmış ve gönderil
m ıtir? Bur ısı henüz be.li de· 
ğildir .. 

Mahkem~ doaya içerıaıne 
konuları mektubları tercüme et· 
tirmiş ve bu tercüm·eler, diin 
ikinci Sulhzeca mahkemesin-de 
okunmuştur •• 

Bir mektubun başlığında sarı
şın, esmer ve kı zıl saçlının şar

kısı diye yazılıdır. Ve mektub
ların kaffesi de men surdur .. İli!· 
hassa sarışının şarkıh pek 
enteressandı: 

arışın, ş:şliı n, o ılt v 
resi kolaydı 

Fakat dokuz ay sotıra, slıi \et· 
ket111ek mecburiyetihde kildı. 

Tath çehreaile beraber götürer~k 
Tayyar bir zevkin beklenmedik 

meyvesini •.• 

Kim keşfedebilirdi ki bu Mu· 
vakkattı. 

P ~rkın küçücük kana pesinde 
oturduğunuz zaman 

Hiç dutmadan tektat ediyor
dunuz 

Kendini bana ver, bu deliligi 
yapalıın. 

z :ra bizim bu birliğimizden 

meı h do<ğacak 

Aldanıyordun ihtiyar kurdl 
eğer bu vaitlerle 

Onu metresin yapmağa muvaf· 
fak olaoagınt zannediyordun 

Gibi şeyler •• 
Biit ·· n meldupl lı.rın mulı\evi • 

yatı iiç ifeden ibatettir. Bu 
ıoektup?ar B. Eıılrinaziye hiı.ben 
:yatıl111iş, falcat imza lconma· 
mıştır. 

Boz Bekir 
9 ay hapse mahkum 

oldu 
Zabıta lcolleksiyonunun beşinci 

sırasına kayıdlı ve Ubıka fişine 
göre, taın kırk beş sabıkası bu· 
lunan Boz Bekir, dün de bir 
bir yankesicilik suçundan mah· 
kemeye verilmiştir. Bıı at:ılı ve 
cüretkar adam; dünkü duruşması 
ıır ında çirkin hareketlerde bu 
!onmuş ve hakim Naci Erelin 
ihtarı ve etrafında bulunan jan· 
darmaların uyanıldıgı sayesinde 
zorlukla ıusturul•bilıniştlr. Me
sele şudur: 

Boz Bekir, bir yutdda$ıb -u
binden yankesicinlı: suretıle 38 
küsur lirasını aşırmış, fakat u 
&ırada bit rabacı tarafınd n gö
rülmüı ve ıııahkemeye wrilnıiştir. 

Bu hadisede şahid olarak 
dinlen n koınittre hakim sordu: 

- isminiz? 
- Sırrı Ôzalp. 
Cüretkar suçlu, hemen atıldı: 
- Bunun adı allahtır. Yalan •• 1 

Şahit, suçlu aleyh~he şelı•dette 
bıılundu.. Halı:im, ~hadete it rşı 
ne diye<:tğini suchı.t... ..-ar
du~ zaman, o kadar ağır kii· 
fürler savurdu ki, komiıer Sırrı· 
nın bu ağır itham altında meta
netini ve itidalini muhafaza ede
miyeceğini derlıal anlıyan hakim, 
kendisine metin olmasını ve iti· 
dalini elden bı rakmımasını tav· 
s·ye etmiş, Sllçlu da zorlukla 
susturulmuştur. 

- Hadise sabit görületek 
auçlunun dokuz ay hapa ne karar 
verilip tefhim edilmesini mütea· 
kıp Bekir: 
~ Adam sen de.. Dokuz ay 

mı dedin?. Ben üç sene filln 
bekliyor~um .. Dok~z •Y hapi lik, 
benim ıçın vız ge!;r( 
Demiş ve koridorda küfürle· 

rine devam ett iği gÖl'ülünce, 
t~kr~r ~a~keme huzuruna geti· 
rılmış, hakım kendisine nasihatte 
bulunmuştur: 

- Mahkeme, ~enin yaptığın 
şu vaziyete karşı da dolcunmı· 

yaralı: adaletim gösterıniştir. Da· 
ha ileriye giderten bakbn iyi 
ohıııyacaktır •• 

Suçlu ce:zaevine gö!Hleril İştır. 

ormanlarda •• 40 
~ J 
~\~ 

3 - Kaybohm intizam) iade 
için bazı teoebbüalerde bulundu; 
vakıa kayıktak ıler bu yeni diiş· 
ıııanı mukabele için az zama11da 
laazır1andılar, intizam yerim bul· 
du; ve düşmanın kim olduğun* 
.,aştırmağa başladılar. 

... 1 ' 

/ ı 'il 
>./ '_/ 1 

-~ ifi~: 
4 - Tarun ha haıtert! J'iil• 

mekten krndisini alıınauuştı. 
Salani"'adl.ıırın kumandanı buna 
görmiiftii. Kayıkta sükun iade 
edildıkten sonra, ilk iş olarak 
Tarzanı yanın~ çatutlı. 

..... Sona vtır -

-Sağlık 
bahisleri 

Dahilt hııttalıklır nıilıeha11ıam11 

Dr. M. Şevki Uj!or diyor kiı 

' 

Vaktinden eve[ ihti .. 
yarlığa karşı savaş 

-8-
Vücud makinesinin tedrici bir 

surette yıpranarak i htiyarlııması, 
umumiyet itibarile biribirine 
bağlı üç alamet göstermektedir. 

Birincisi iğti dai mübadelenin 
bozulmasıdır. Vücuddeki müba• 
delenin bozulması, hayat ener
jiainin azalmasına bağlıdır. Bu da 
vücuddeki bezelerin (guddelerin) 
vazifesinde tagayyürler husule 
gelmesi ve çalışmalarının a:tal·

1 
mış bulunması demektir. 

Şurası iyi bilinmeli ki, vii<:ud 
mübadelesinin faaliyetini ve tine! 
hareketlerini temin eden hayat 
kuvvet ve kudreti sır dolu bir 
enerjidir. Bu enerji ihtiyarlıkta 
azalır ve bu miibadeleyi adeta 
felce uğratır. Bunun net icesinde 
çalışına kabiliyeti de tenakuı 
etmiş bulunur, uzviyetteki lü
zumlu maddeleri tahdit eylemiş 
olur. 

Daha sonraları vücud makine
sinin İflemeıinde muzır olan 
bakiye has !atı tardedemediti 
için bu yüzden vücud örgüsünün 
bozulmasına sebebi yet vermiı 
olur. ihtiyarlamış insanlarda 
hemen çok defa bağ örğüleri 
kaybolur. Ve zayıflığa doğru yii
rüdükleri göze çarpar. Netice 
itibarile deri (cild) elastikiyetini 
kaybederek ·kuvvetsiz kallllı t 
olur. Burada buruşukluklar hu· 
sule gelıneğe başlar; &açlar ren• 
gini atar ve beyazlaşır, hıtt.t 

dökülerek çok defa baş çıplak 
k•lır. Dişler düşer, vücud ör
güsü tazeliğini kaybeder; bir 
da il taz~enm•:ı. ,ı; .. _,~t !Ltı-

yarlılt hastalıgı bütün vücud ör
ııül.rini ve han kemiklerin oy• 
nak yerlerini ve kıkırdaldenn 
parlaklıklarını bozar. 

-Arkası 'tla,.. 

1 N6betçi eczahaneler 1 

Bu gece 
Kemeraltında Şifa; Kara ti• 

nada Etref, Kemerde Kamer, 
Alsancakta Ahmed Lütfi, Eşref· 
paşada Eşrefpaşa eczahaneleri 
nöbetçidirler. 

Urlada bir oak'a 
Urlada Kalabak köyünde de· 

jti~enci Mehmedin kapalı kah· 
vesine uygunsuz bazı kimseleri 
toplıyarak içki alemı tertip et· 
t ği ve orada bulunan Siileyıtıan 
oğlu Hasan Kaplanı, Ar b Os· 

n, Çeşm~i kahvec i Maıa ve 
değirmenci Mehınedi de tatla 
döğdükleri anlaşılmıştır. Vak'a 
failleri tutulmuştur. 

Hakem imtihanı 
Fudbol federasyonundan ha 

kem imtihanı için gelen sualler, 
Partıde yapılan topl antıda açıl· 
mış ve ımtihana giren sporcu· 
lıira okanmuştur. Hakem im~i· 
hanına girenler, bu suallere yazı 
ile cevaplannı vermişlerd ir. im
tihan evrakı, dün fudbol fede· 
rasyonuna gönderi l mişt ir. 

TAKVİJ.V! 
Rumi · ı :>.>J ı Arabi • l 3:Si 
Klnunoevel 8 :;;en i l 7 

Kanunıu~v l -
1 
9 
3 
7 

21 ı 
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3 
7 

Salı 
a~ac f<~~k.;JC h:.t.uı 'V ıı1.1.Aı 

===--~ Güna, 2,2'' 1,00 
Oğlo 7;21 12,03 
lkwıli 9.46 14,28 
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Y•ldl l,11 ld,U 
l tnuıı: 12,JS .i. ~~ 
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GEÇEN ASIR iÇiNDE u k ş k hAd• 1 • d• 
( Gizli Tedhiş Celn~yetleri ) za ar : ıse erı en ışe 
Bunların en korkuncu Hin.; vermege haşladı 

Çin orduları, Ankeo yolunda, Japon hükumeti, 
distandaki Sung cemiyetidir _ konferansı tehir etmeğe karar verdi 

Bu cemiyet hem siyasi, hem de dinidir 
Onlarca cinayet bir nevi ibadettir. HaydarabaJ Nizamının 

••rayı da onda nafiz olmuıtur, deniliyor. 

Paris, 20 (Radyo) - Uzak 
Şarktan alınan haberler, çok 
endişelidir. 

Japon orduları, Ankeoya 25 
kilometre yaklaşmış bulunu· 3 baı .. Bu tipler, o tariltte bir İnıiliz resstımı t•rafından "Sung,, cemiyeti 

Küliblılar ve maskelilerden 
mürekkep bir cemiyetin, bütün 
Fransayı kana boyamak üzere 
olduğunu son haftaların hadise 
ve s ı lab müsadereleri göstermiş· 
tir. Bu cemiyet, Amerikanın ma
ruf ve korkunç gizli cemiyetle
rinden Kll-Klu ks-Klanların usu· 
lüne göre kurulmuştur: Azasın

dan biç biriıi d iğerini tanımaz, 
kararlar baştanbaıa beyaz ve 
sivri külihlı bir elbise ile veri· 
lir. Bu hadise, bizi g zli tedhiş 
cemiyetleri hakkında fU izahatı 
vermeğe sevketmiştir: 

Giz.i cemiyetlerin ta rihi filvaki 
çok esk ı dir. Kurunu vustada 
bütün merkezi Avrupayı dehşet 
içinde bırakan vatani veya dini 
giz i cemiyetlerden bahse lüzum 
yoktur. B ı z, sadece ıeçen asırla 
bu asır iptidalarındaki cemiyet· 
lerden bahıedeceğ z. 

Geçen asrın en ziyade nazarı 
dikkati celbetmiş olan gizli 
te dhiı cemiyesi, şüphe yoktur 
ki Hındlılerin "Sung. adı ve· 
rilen cemiyetidir. Bu cemiyet 
cinayetlerin en korkunçlarını 
yapmıştı r. Öyle ki, sadece ted
hiş için masum çocuk ve ka
dın ları akıllara sığmaz bir vah· 
şet le katlettirmiş veya boğdur· 
muştur. 

Evet, bundan yüz sene kadar 
evel bütün Hındistan, bu "Sun2n 
adını taşıyan cemiyet efradının 
hükmü ve korkusu altında kal
mıştı. Cemiyet n efradı pek 
çoktu. Yüz kişi! k çeteler ha
linde Hindistanı baştanbaşa 
dolaşırlar, rasgeldikleri yerde 
yolcuları , kendılerince katline 
lüzum görülen kimseleri öldü
rü. ler, daha doğrusıı boğaz
larlard ı . 

Bu çeteleri teşkil eden mu· 
taassıb Hin dl ı ler, cinayeti bir 
nevi ibadet telakki edenlerden
diler. C.nayetlerini ika için de 
her türlü fenalık, hırsızlık, yağ· 

ma mübah sayılırdı. 
Cemiyetin esası, gizli olmağa 

istinad ediyordu. Bunun ıçın, 

• Sung • lar kendilerini ele ver· 
dirmemek için iki usule müra
caat ederlerdi: Ya para ile sus· 
turmak, yahut ta katlilel. 

Hind köylerinde bizim muh
tarlara mümasil Zemindarlar 
bulunur. Bunların çoğunun Sung• 
lara mensub oldukları veyahut 
Sunglardan para aldıkları son· 
radan anlaşılm ı ştır. 

1838 de yapılan umumi talı

k katta mevki almış o.an bir 
lngı. iz ze bitı d.yor ki: 

tızalarını temsilen yapılmıştır. 
-Tahkikat, Sung tedh ' ş cemi· 

yetinde her sınıf Hind lıalk n n 
yer aldığını göste rmiştir. O ka
dar ki Sunılar arasında yerli 
ve yabancı olmak üzere zengin, 
fakir, hakim, memur ve polis 
pek çok insan vard'r. 

Sungizmirı gayelerinden birisi 
ve en dikkate layık olanı *Hind 
Müslümanlarını Mecusilerle ba
rış tırmak ve birleşt. rmek. idi. 
Bu, siyasi manı ifade eden bir 
gayedir. Sunglara aid bazı mü· 
him meselelerde en ziyade Hay· 
darabad Nizamının sarayının nü
fuzu hissedilmiş ir; fa at utu· 
lan Sunglardan hiç bir kimseyi 

itham edecek bir malümat al· 
mak da mümkürı olamam· şt r. 

Sungların ke .ıdıle ine mahsus 
ve gayet gizli işaret leri, şifre

leri ve yerleri vardır. Hiç bir 
Sung, kendisine emir verenı ta
nıyamaz; ve aldığı emri de ne 
pahaya olursa olsun yerine ge
tirmekle mükellefti r. Sungların 

esrarını en iyi anlıyabilen lngi· 
liz binbaşısı Minduz Taylor, 
gizli cemiyetlerin . hiç b r sinin 
işaret ve şifrelerinin bu Sung 
cemiyeti kadar mükemmel ol
madığını yazm şt ı r. 

Sungların icra vasıtalarının he
men hepsi de Hind Mecusile· 
rindendir. Kendilerini kali (inti
kam) mabudunun hendesi adde
derler. Buna ratmen, iki Sung 
biribiini: 

- Selim ey kardeşimi Şek· 
linde ve Müslüman usulü selim 
ile tanırlar. 

Bir zamanlar Sungların sade 
kendilerine mahsus ve İ speranto 
dili gı bi bir dillen vardı. Bu 
dil so~ raları, herkes tarafından 
öğren . ld iği için kaldırılm ı ştır. 

Sungları bu cinayetleri yap• 
mığa sevkeden sebep ikidir. 
Dini ve siyasi.. 

Dini sebep, şer ve infkam 
mabudunuo, hayır ve halk ma· 
buduna mağlup olmasıdır. lnti· 
kım mabuduna kendilerini vak· 
fetmiş olanlar, intikam mabudu
nun mendilini selim olarak kul
lanmışlardır. Bu suretle iki ma
budun eserleri arasında müsa
vat vücude getirmeğe çalışmak
tadırlar. 

Siyasi hedef, vakit vakit ve 
Hindistanın vaziyetine göre de
tişmiştir. 

Fakat esas hedef Hindiıtanı 
yabancı ve Avrupalı lardan te· 
mizlemektir. 

Sunglar arasına yeni azalar 
ancak Kali mabuduna mahsus 

Duzerk bayramında alınırdı . Sa
dakat yemini ya Hindu veya 
Selman dini esaslarına göre ya· 
pılırdı. Ayni meras ·m evveli 
bir tethiş sahnesi takib eder son· 
ra da tecrübe faslı başlard ı . 

- Sonu var -

Yarın: 
Sunıların muhtelif kolları 

fle cinaget usulleri - Batıl 
itikaclları, tefe'ül usullerı, 
garib dginleri. 

Prag sergisi 
Pra da mart 938 t · inde 

beynelmilel nümune sergisi açı· 

laca"tır. Serg sanayında Türki· 
ye için husuıi ve mükemmel bir 
yer ayrıldığı ve hükümetimizin 
bu sergiye resmen işt.rake karar 
verditi şehrimizdeki alakadar
lara relen malümattan anlaşıl· 
mıştır. lzmirdeki mühim firmala
rın da bu mühim sergiye iştirak 
etmeleri için hazırlanmaları bil
dirilmiştir. 

yorlar. 
Japon Harbiye Nezareti, as· 

keri harekitırı üçüncü faslına 

başlamak üzere yarın Biyas 
körfezınde karaya çıkarılmak 
üzere yüz bin kişilik bir kuv
vet hazırlamıştır. Bu kuvvete, 
kuvvetli tayyare filoları iltihak 
etmiş bulunmaktadır. 

Japonlar, Onkon • Kanton şi
mendifer hattını şimdiden bom
bardıman etmeğe başlamış bu
lunuyorlar. 

Çinliler, Biyas körfezinin et· 
rafını tahkim etmiş bulundukla
rından, ihraç harolcetiniıı müd

biş bır ateş e karşı aşacağ:ı söy· 
!eniyor. 

Çin ordusun~ tens'k için bir 
kaç senedenberi Çinde bulunan 
Alman heyeti, bu gün Ankeoya 
varmıştır. 

Çinliler; Nankinde bulunan 
Japon gemilerinin Ankeoya ka
dar ilerliyememeleri için Yançe 
nehri üzerinde kuvvetli bir ba· 
raj yapmışlardır. 

Kudüste şeyhlerin en ih
tiyarı hapsedildi 

lngilizler Arab köglerini gakıgorlur 
Kudüs, 20 (Radyo) - Hükiı· Çete efradı bu memuru hemen 

met, arap şeyhlerinin en ihtiya· tepeliyerek öldür;nüş!e~d r. 
rını tevkif etmiıtir. Bu hadise Ç ·te hundan soJra bütün po· 
Filistinde büyük bir teessü; lis . memurlarını silahlarından 
uyandırmıştır. tecrıd etm ış. v~ kendilerini tedhiş 

K d '" 19 (A.A) 30 k" "d bareketıne ıltıhak etmedikleri u us, . .._ ışı en kd ' d .. 1.. 1 . 
- kk b. T b k ta ır e o um e tebit eylemış· mure ep. ır çete ay a asa- !erdir. 

bası polıs merkezine girerek Şeriada pet ı b d • . k'I f . . . k . ro orusun a yan 
bır ten ı se erıne ıştıra etmış gın çıkarılmış, Kudüs ile Hah· 
olan bir polıs memurunu iste• ron aras ı ndaki telefon hatları 
m şlerd.r. kes , lm i ştir. 

Amerika dontınmtUı 

Japon bombaları altında ölen Çinliler 
Çin ordusu, Kantonda da sü· 

ratle tahkimat yapmaktadırlar. 
Anlceoya taşınmış olan ecnebi 

sefirlerle Kantondaki konsolos• 
lar, tebaalarına yaptıkları tebli· 
gatta, hicrete hazırlanmalarını 
bildirmişlerdir. 

Japonların, Çintoyuda za ptet
mek niyetinde oldukları söyle· 
niyor. 

Gerek 
Londrada 
yakından 
nuyor. 

Pariste ve gerekse 
Çin-Japon hadisatı 

dikkatle takib olu· 

Son gelen haberlere göre; 
Mareşal (Şan-Kay-Şek), nihayete 
kadar mukavemete karar verdi
ğini ve Çin hükumetinin, baş 
eğmesinden Çinin büsbütün or
tadan kalkması muhakkak oldu· 
ğunu beyan eylemiştir. 

Şangay, 20 (Radyo) - Japon 
ordusu, Nankinin işgalinden son· 
ra (Ankeo) istikametinde ileri 
harekata başlamıştır. 

Şangay, 20 (Radyo) - Pe
kin • Ankeo şimedifer yolu, bu 
gün tekrar münakalita başla· 
mıştır. Yolun bütün köprüleri 
tamir edilmiştir. 

Tokyo, 20 (Radyo) Sov· 
yet Rusyanın yeni Çin sefiri, 
Ankeoya varmıştır. 

Yeni sefir, Rusyanın Çine yar
dıın edeceğ ne dair Çin hükü
metine temınat vermiş ve yaln z 
şimd ı ki Ç n hükumetinin, Fran
sada o ' duğu şekilde muhtelif 
partilere istinad etmes ı laz ı m

geldiğini s öylemiştir. 
Rusyanın, Çine 120 tayyare 

ile iki yüz pilot gönderdiği ve 
bunların, Ankeoya vardıkları 
söy lenıyor. 

Şangbay, 20 (Radyo) - Ja· 
pon kıt' alan, bugün Hankova 
karşı taarruza başlamışlardır. 

Tokyo, 20 (Radyo) - Japon 
askeri ve mülki makamları, Çin 
harekatını tesri etmete karar 
vermişlerdir. 

Gazeteler, son hadiseler üze· 
rine Japonyanın, Çinde ileri 
hareketine karşı Amerika, lngil· 
tere1 Sovyet Rusya ve Almanyanın 
ne gibi bir hattı hareket takip 
edeceklerini öğrenmek istem 'ş

lerdir. Çinkü Kantona lı:arŞı > 
pılacak bir hareketin gayri müsa t 

tesirler yapmasından korkulmak· 
tadır. Hükümet, milli Çin hüku· 
metini tanımıyarak Nankin hüku· 
metine yardıma karar vermiftir. 
Hankovda toplanan Çin zimam• 
darlarının yeniden Japon ordıı• 
suna karşı müdafaaya karar 
vermeleri teessüfle karşılanmak· 
tadır. 

Gazeteler, bu kararda Sovyet 
Rusyamn müessir olduğunu, ıon 
defa Sovyet sefirinin Hankova 
gelmiş olmsının bunun delili 
olduğunu ve Rusyanın Çine mü· 
him miktarda barb malzemeai 
verdiği sabit olduğunu yazı· 
yorlar. 

Londra, 20 (Radyo) - Taymiı 
gazetesi müstesna olmak üzere 
bütün gazeteler, Japonyanın 
Çinde daha ileri gitmeıine 
karşı lrıgilterenin ve diğer hü· 
kümetlerin müsaade etmiyecek 
(erini ve Amerikanın, bu mühi 
hadiseye büyük alaka göste 
mekte oldğunu yazıyorlar. 

Deyli Kronik( gazetesi, Çind 
Japonlara karş ı h ·r halde har 
- ~onu 8 İnci sahi/ede 
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/n~nılmıy'acak hadiselerden: 
ANADOLU 
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ıhtr;~~e bir A Ş K Dilbe.r kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen de'niz kızmm maceraları... . Don Juan ölümden sonra da nasıl 

Nakıli: Faik Şemseddin . BENL/OGLU 

--~-29-•• -- • • • Gene k~; ... ve ka- devam etmiş? 
Karasakal, mukavemet gosterdıler dıye gemı ' . l ·., r l B · d ··ı k 15 l t f l d• kl b .., l d • • kt dınları nası ıg~a ır a am, o en arısını yı mum-

ay a arını ıre ere ag a ı, gemıyı ya 1 ediyordu?. yalı olarak yanında bulundurmuş .. 
Karasakal diğer bir korsana Bu öyle bir ha.ıise idi, ki tine geçm ·ş, bir çok kimselerin 

dönerek: Meri tarafından bile hoş görül- hayatı mukabilinde ecza ve ilaç 
- Rişar!. Haydi bu gemiye memi, idi. toplamağa koyulmuştu. Fakat is· 

sen kumanda et. Dedi. Vahşetin bu kadarı da olmaz- tediği şey:eri bulmak mümkün 
Hadisenin bu şekil alm sı dı. Meri gibi korsanlık için bü- olamıyordu. 

üzerine Meri, Karasakala b r tün mevc ıdiyetini feda eden Karasakal bu haberi aldığı 
teşekkür bile etmeden uzaklaşt. bır mah'ukun bu kanaati ycrın· vakit, d:.işündü; ve oldukca mü· 

Meriyi soğuk bir ter kapladı de idi. nasebcti bulunan bir şehir ku· 
O ana kadar korku nedir bilmi· Mahud Side gelince, o, ilk mandanına haber gönderdi. Bir 
yen bu kız, erkek kıyafetindeki anlarda bu feci manzarayı bir sandık ilaç istedi. 
bu kadın korsan, şu anda için- kabadayı gibi s yretmek istedi. Bu talep çok garip idi. Bir 
de bir korku hissediyordu. Ve Fakat sonlarında o kadar kork· kumandanın denizleri ateş ve 
uzaklaştıktan sonra bu korkunç tu ki, kaçmağa ve ambara sak- kana boğan bir ·korsana ilaç 
korsana muhalefet etmek cesa· lanmağa mecbur kaldı. göndermesi nasıl mümkün ola· 
retini nereden bulduğunu kendi Elde ettiği gemilerden ik;sini bilırdi?. 
kendisine sordu. Hem buna ne alıkoyan Karosakal, bunların 
lüzum vardı? Müstakil bir ge· mürettebatım da korsan yazdı. 
mide korsan şefi olmak az bir Fakat yeni korsan lar kaptan 
§ey miydi? Korsanlar için ha· Tiçi endişe ve tehlikeye dü· 
yatta bundan yüksek bir gaye şürdü. Bunlar arasında basta lık 
olamazdı. Şu halde? vardı. Hastalı~ da istilai vaz;yet 

Meri, hareket ve teşebbüsten aldı. 

hoşlanan, hayalden ziyade ha· Tiçin bu hastal ıkta~a göre 
kikati seven bir kızdı. Bunun mevcud olan ilacı bozdu. Bun-
için bu mesele üzerinde daha lar da pek az zamanda bitmiş· 
fazla durub düşünmedi. Düşün· ti. Bunun ıçın Rışard isimli 
mekten ne çıkacaktı zaten? So- bir korsanı ilaç tedarikine me-

Fransada Kan şehrinde çok 
garib ve emsalsiz bir hadise ve 
liadisenin kahramana da dillerde 
destan olmuştur. 

Bu kahramanın adı Baron 
Karperdir. Aslen Avusturyalı 
olan bu Baron, bundan on beş 
sene evel Kana yerleşmiştir.~ 
Kani:' gelmezden az evel Viya .. 
nada zevcesi ölmüş imiş. Zev· 
cesinin ölümü üzerine vatanmı 
terlceden Karper, Kanda yalnaz 
başına ve biç bir kimse ile te· 
mas etmeden yaşamağa koyul·. 
muştur. • 

Baron 'satın aldığı geniş bir 
arsa üzerinde güzel bir ev . ve 
gayet mükemmel bir bahçe vü· 
cude getirmiştir. Bll bahçenin 
ortasında da küçük ve köşke 
benzer bir bina yaptırmıştır. 

On beş senedenberi Baro.nun 
evine hiç bir yabancı girme· 
miştir. iki hizmetçisi ile bera
ber yaşıyan Baron bazı, bazı 
bahçedeki küçük binaya girer 
ve bir müddet kapanır, kalır· 
mış. Bu küçük binanın içinde 
ne olduğunu hatta evdeki hiz· 
metçiler de öğrenememişlerdir. 

Nihayet geçen hafta h:zmet· 

fından teçhiz e.dilen Kari Rinkcr 
yüksek muhitlere ve salonlara 
girer ve jhtiyarın namı he.sabına 
avcılığa başlar. 

Bu avcıhğın tarifini, Kurtun 
kurbanlarından birisine, matma· 
zel Edyjg Trança bırakabiliriz. 
Henüz 22 yaşında, zengin ve 
güzel bir kızdır. 

Bu kız diyor ki: 

- Ben, bir baloda Karla ras· 
geldim, çok iyi giyinmiş, çok 
nazik ve çok sıcak: kanh bir 
delikanlı olduğu için nazarı dik· 
katimi celbetti. Uk dansta se· 
viştik, ikinci dansta birıbirimize 
mü.akat vadi verdik. 

Birinci mülakatta bu deli
kanlının terbiyesine hayran kal· 
dım. Ne namuslu vaz yet almış 
idi bilseniz:. Fakat ik nci müla· 
katta vaziyet değişti. Bu defa 
beni bir eve götürdü. Bu ev 
çok iyi tefriş edilmiş, temiz bir 
yerdi. Ta'm görüştüğümüz sırada 
bulunduğumuz salonun kap ısı 

açıldı, içeriye temiz giyinmiş 

ı htiyar bir mösyö girdi ve deli· 
kanlıya: 

- Evimde ne sıfatla bulunu· 
yorsun, buraya nasıl girdin? 

Diye bağırmağa başladı. 

raya giz~enmektı, Em.nim o oeni gözlerini yarı kapadı ve bana larla aramızdaki müşterek olan 
aramAğrı. b~ş lamıştır bile. Şimdi bakarak gülümsemeğe başladı. bir şey vardır, o da rahatsızlığın 
o sahneyi hazırlam ıştır, batta B<!n böyle bir tebessümü haya· bence de gayri kabili tahammül 
suratını da vazıyetin icabına göre tımda ilk defa gördüm. Ah olmasıdır. · 
değiştirmiştir. Fakat art k bu şeytan fakat nefis mahluk!.... - Aşk diyeceksiniz ..•. 
defa ben, o komedyayı d ole· * * * Ben bir lise talebesi gibi genç 
miyeceğim. iyi dinleyin şimdi o Efendi, kendi kendimi zorla· bir aşık ta olsaydım gene böyle 
oteli dolaşır ve akşam yemeğine dım ayıldım. Bu sergüzeşt hiçte kocah kadınları sevmek ve gü-

Dilimize çeviren: · 
Şükrü Kaya 

Yazan: kadar odanın kapısını gözetler. hoşuma gitmiyordu. Çünkü her rültülerini çekmek zahmetine 
Hanri Bero Yemek zamanında aşağıya iner şeyin yolunda gideceği farz· katlanmaz ve hatta böyle bir 

olac k. Yumaşadı: o zaman ben de sizin çantanızı edilse bile bu bana bütün bir şeyi hatırıma bıle getirmezdim. ---------------------0 daya geld k. Ben derhal 
kırıtmağa başladım, karnımı içe· 
riye çektim, baygın ve süzük 
nazarlar fırlattım ve o kadar 
iltibasısız bir tarzda sokulmağa 
başladım ki kadıncağız nereye 
varmak istediğimi derhal anladı. 

- Ool Dedi ne oluyorsunuz? 
Do1dum kaldım. Anlaşılan 

tuhaflaşmış olacağım ki kadın· 
cağız ağlamaktan kızaran göz· 
lerile gülmeğe başladı. Öyle bir 
gülüş ki bunu görmek o vaz· 
iyette kalan şişmanlara nasip 
olabilir. Sararmışım galiba. Bu 
halim ona bir az tesir etmiş 

-Haydı, haydi; siz iyi kalbli alarak sıvışırım, anlıyor musu· geceyi uykusuz geçirmeğe ve Eğer size bütün sırıarımı söyle. 
bir şişkocuksunuz. Şimdi ça.ıta- nuz? Haydi şimdi yailahl Hiç eski bir arkadaşın acı acı sitem· mek lazımgelirse benim o vakitki 
larınızı yapar ve beni "Kanon bir şey olmamış gibi davranın... lerini dinlemeğe mal olacaktı. zevkim beyaz teni, kestane saçlı, 
Strit,, garında beklersiniz. Bu Paranız var mı? Şimdiki gibi hatırımdadır, o kırmızı kalın dudaklı enine bo-
akşam Parise gidıyoru;r.. Ben - Var ... Amma. zaman aklım baş mda kendi yuna kadınlarda idi. O &ıradaki 
her şeyi hazırladım. Anladınız - Amması mamması haydi.. kendime bu kad nın :;ı1gınca metresim de tıpkı böyle idi. 
mı? Haydi çabuk olun. Saat sekizde Kanon Strit ga· hevesine nasıl bir baş dönmesi K ndi aleminde, kendi zevkinde, 
Ağzım açık, kollanın düşük rında ikinci rıhtım. neticesinde kapıldığımı soruyor· gamsız telaşs ı z, benim ağıla 

dikildim kaldım. -Bu, bana yaptırdığmız şey; dum. uParis,, te beni bekliyen dönmemi bekliyen bir kızdı. 
- Anlamıyor musunuz? çok fena bir şey. nefis ve latif bir metresim vardı. Halbuki bu minimini sinirli 
-Eveti oiye başımı salladım. - Arkadaş değil miyiz? Bundan başka rahabm pahasına mahluk sarışın ve pembe; mavi 
- Gitmek istiyorum hem de - Şüphesiz öyle amma, ba· mal olac!\k aşıkane muvaffaket· gözlü. çukur yanaklı şekerleme 

kocamı bırakarak. Anladınız mı kalım bu firar benim işime geli· lere h 'ç te meylim yoktu. Bütün gibi bir şeydi. Güzel olduğuna 
hem de kocasız, kocama görün· yor mu? Şişko arkada ~larım gibi bende şüphe yok u. Arzu edilecek 

Olen La Baron Luiz Kaper 
çilerden birisi hizmetini bırak• 
mış ve bahçedeki küçük bina 
etrafmda bazı dedikodular yap
mıttır. Bu dedikodular zabıta· 
nın da kulağına gitmiş, zabıta 
silah kaçakçıhğının bütün Fran· 
sayı tebdid ettiği şu sırada, 
Baronu bu esrarengiz binaak 
hakkında izahat vermeğe icbar 
etmiştir. 

- Sana 8 inci sahi/ede -

"Kari - Aman möıyü .• Rica 
ederim, beni dinleyiniz. Demek 
istedi, fakat ihtiyar: 

- Sus hırsız herif. Bu ka· 
dın da senin hırsızlık ortatın• 
dır. Evime anahtar uydurarak 
girdiniz. Beıı şimdi zabıtaya te
lefon edeceğim.. Dedi ve tele
fonun bulunduğu ikinci bir oda· 
ya geçti. 

Kari, kısa bir ifade ile ba· 
na, ihtiyarı avutmak teklifinde 

bulundu. Rezalet muhakkaktı. 

Ben ihtiyann yanına girdim, 

boynuna sarıldım, buruşuk yÜ• 
zünü öperek affımızı ricaya baş .. 
ladım. 

İhtiyar bu ricamı güçlükle 
fakat beni gayri ahlaki bir yola 
sevketmekle kabul eyledi. 

Ben bu günden sonra ihti• 
yarın metresi ve elinde oyun• 
cağı oldum. Çünkü haberim ol· 
madan çıp 1ak ve utanacak bir 
halde müteaddid pozlarda foto
ğramı da çektirmişti. 

işte Peştenin bu ihtiyar kur• 
du, genç kızları bu suretle elde 
ederek menfur zevklerini tatmin 
etmekte "ken yakayı ele ver· 
miştir. 

nim sevdiğim sima değ.idi. Kafir 
şeytan bilmem nasıl oldu da ••• 

işte efendim ·ister inanmaz, 
ister inanmayınız, iı tıpkı ıöyle 
oldu: 

Başını omuzuna doğru etdi, 
gözler'ni yarı kapadı ve bana 
bakarak gülümsedi •.. Ve ben do 
yola çıktam. 
Yağmur yağıyordu. "Site,, yl 

omuzları çökük, kamburu çıkmıı 
sağnağa arlcıisını vermiş bir 
halde ve yolda yüksele sesle 
kendi kendime söylene söylene 
alıklar gibi geçtim. Kırmızı bo
yalı otobüsler bana sürünerek 
geçıyorl ır, haki yağmurluklarına 
bürünmüş gelen gençler dönüp 
dönüp yüzüme bakıyorlardı. 
Sinirlerime kadar ıslandım -benim 
yerime bir zayıf olsaydı kemik· 
lerine kadar denilırdi- yolumu 
şaşırd m. Akşam üzeri kend•mi 
"G:!nsington,,un arkasında bul· 
dum. 

memenin yegane çaresi de bu- Başını omuzlarına doğu eğdi, rahatıma pek düşkünümdür. Ün· gibiydi, amma nihayelülemır be-
~~~~~~~_:_~~~~~~....;;;~....;;.~~~~~....;;.~~~~~~~~~__;;......;.~:.....ı....~~:_:.;;.........;...._....:....~~~~~~~~----!.~.....::ı-.-..._ __ ....._~~~~~ 



Bu günkü program 
/ s!on l radg o-a: 
Ôğıe ne$riyatı: 12,30 Türk 

mus kisi, 12,50 h vadisler. 13,0$ 
Tıirk musikisi, 1.3,30 muhtelıf 
p ak neşriyatı. 

Ak m ne riyatı: 18,30 Oanı 
mus'k si, 19,30 Halk şarkıları, 
19 S o A hab rleri, :20 Türk 
mus'k si, 20,30 Hava raporu, 
2 ,33 A epça neşriyat. (Ömer 
R u tarefmdan) 20,45 Türk mu
s i~, 21,15 Orkestra, 22,15 
Aj ns habtrleri, 22,30 Solo ar 
(? alda), 22,50-23 son haberler. 

M .ıhtelif istasyon( um bu ak
şam çalacakları müntahab par· 
çi t: 

en/on iter: 
21, 15 13ükreş: Senfonik radyo 

or\ce trası{M ssini, MozartJ 2'2, 15 
Va ova: S~nfonik konser (Lem· 
bergden nakil). ı " ;ç 

Hafi/ lton erler: 
6,45 Parıs kısa tlaliast: ıak 

lct>nseri, Berlin kusa da\gası: E§'
ltnc \i popuri ( 8, 15 devamı), 
9 20Parıs Kolonyal:plak musikisi 
ıÔ,45Keza,'i1,30 Keza; i~ Reza 
13 9erlin kısa dalgasl:

0

• Hafif 
musik, ( 11,15 devamı) 13,10 
Bfıkreş: Matoi orkestrası,' (14,'30 
d~vamı) 14, ıs Par is _~olonyal: 
konser 'nakli, 14,45 :Plak, İS 
J{onser nakli, 16,30 Derlin kısa" 
clelıası: tğlenceli mus~ki 18,~Ô 
Berlin kısa <Ja)gası:·Eğlencell mu· 
sikJ, 19,10 ?rag: Vagnerin eser
lerinden koro adaptasyo'nu, \?, 
30 Pcıte: Konser nakli, 19,SO 
Peş\e: Kilise koh~ri, 20,10 
Liyp!ig: Oflcestra, bas (karışık 
musiki) 20, 2S Brüno, Prag: Mu·, 
ıikl ravüsü, 20,30 Varsova: Ko· 
ro havaları, 20,40 Viyana! Gr· 
k ta, tenor, ıopran, 21 Ho· 
t.nda fdsa tlalg sı: (P C J ) ai 
nltk eA-ienceli neft'iyıt, , 21 Vat· 
ş0va: Ş8rkdı küçük orkestra, 
22,45 Bükreş: Hafif ·musiki, 
23,lS Vaaşva:Plikla hafif mosıki 

Opetalar, opentl11r: . 
10, lS Berlin kısa dalgast:Uver· 

türler, 21 Peıte: Ei~eı»an11'm 
(Katzenmusik) isimli opereti. 
Oda musikisi: / 

18 Varşova: Kuartet konseri 
(Schumann, Dvorak) 18,30?rag: 
Y•vlı aletler kuarteti; 12,15 Bük
reş: Th~odoresko kuarteti (Be· 
ctboven), 20,35 Bükreş: Yeni 
taganni kuarteti. 

Resit.ıllen 
10 Berlin kısa dalga11: Virtüoz 

p\yano musikiıi ( Franz L" ı~t ), 
ı 1 Berlin kıaa dalgası: Barıton 
solo, ı 7; 15 Berlin kısa dalgası: 
Eduard Grieg'in şarkılarından 
19, 15 Berlin lcııa dalgası: Noel 
şarkıları, 20,30 Berlin kııa dal
gası: Hayd'm dört mevsim ora· 
tor)'OGlu, 21,10 Bükreş: Klasik 
f1 muaiki~ 21.40 Viyana:ŞV· 
kılar. 
Dau 111ıuilcW: 

16,30 Peşte: 23,30 l.aypzig: 
(Hafif musiki ve dans musikisi) 
lll•ld.lifı ,,,JO Paria K'Olonyal: Tiyatro 
Mşri,-tı, (L'laomme M•st~rieu:ı) 
isimli üç perdelik p:yea. . 

Fuar komitesi 
Fuar kOtDitesi, dün öj'leden 

.t>lu'a bclti:liyede Dr. B. Behçet 
Uzdn riyasetitıde toplanmış, rei· 
•in, iuar için Ankarada yaptığı 
temaslan ve aldığı neticeleri 
bilditen izahatı dinlenmiş'tir. Ye
ai 111 fuan için derhal ioe baş· 
1-nması kararlaıtırılmışhr. 

Yete tii:kiirenler 
Belediyece yere tükürenleıin 

t\ddetle tecziyesi için dün yal. 
tuz bir cadde üzerinde 'lıkt ter
tibat ahnmış ve yere tüküren 
elli kişi cezalandırılmıştır. 

Cumhuriyetciier T~ 

ruel cebhesinde ta
drruza geçti 

- Başı 1 inci sahifede 
mak suretile ihtilale lere · hü
cum etmi4I rse <ie bir mnvaffa· 
kıyet elde edememişlerdir.: 

lhtilal'Ciler, vukubulan hava 
muharebesi neticesinde cumhu· 
riyetçiferin on tayyaresini düşür· 
müşlerdir. 

Son lialıetler, harp d\ey<IA' 
nının, .oeseplerle dolu olduğupu 
blldırmekted r. 

Barselon, 20 (Radyo} - lh· 
tilalciler, hu gün Barselon ş~h
rini bombardıman ettiler. Tey
yarelt:r, bombalardan başka 
hava torpilJerı de attılar. Hasa
ratın derecesi henüz tesbit edil· 
memiıt r. 

Barse\on, 20 (~adyo) - Cum· 
huriyetc ı ler, (teruel) taarruzu 
haklCmda resmi bir tebliğ neş· 
tefmişlerdir. Bu' tebigde; (lfska
dotı) boğazının ~aptedildlği ve 
(Neroel) rnezarl~na ya\c\~şbk
ları, (Neroel) şehrinin, ihti tll· 
cUer tatafından şiddetle i'ı\'üclaf a 
et!ild §'ı ve fakat buna rağmeh, 
şehrin abluka ' altına fllındı~ıhı, 
harbin, imtliye -kll<iar göf\ilme· 
mıŞ ·der~de kanlı olduğü biJ .. 
diriltne\tt ı:iir. · 

S n·Jan~Do\oz, 20 (Ra<iyo) '
CumhUriyetçilefin Teruel ~ep· 
he!inc!ekl tlliutuzu devam ediyor. 
Karlar üzerinde cereyan -eden 
muh rebe, çok kanlıdır. Tara· 
feyhin obüsleri mildhiş ateiler 
sa~fyot. 

(terue1) ~e~ i, iki tatal \çift 
de büyük askeri ehemmiyeti 
haizdir. Bu itibarla barb, sun~ü 
stingliye . ve şi-:ldetle devam ıet· 
ınckledir.Nelicenin, bir ıkı güne 
leadar anlaşıJac~gı sôy)eniyor. 

Bart.elon, 20 tRadyo)- Cum· 
huriyetçiler, (fenıel) cebheslnde 
(Mue~a) tcpe~inl zaptetme~e mu· 
vafta\c \muşlardır. 
• { • '7.-n , . . -= ~u • 
den beri: Teruet rnmhesinöe Gum· ... 't ..... ... ... .. -:;;;ıc, .... 
huriyetçıler tarahndan yapılan 
taarruz Cumhur yetçi kuvvetlerinin 
mü1'emmel b r surette hazırlan· 
mış olduklar.mı uıeydana koy
muştur. Tcruele on beş kilomet-
reden fazla bir mesafede bulunan 
bir noktıı dan hareket etmiş 
olan Cumhuriyetçiler on kasa· 
bayı işgal edip 600 esır ile mü-
him miktarda harb malzemeSİ 
ah:h~tah sönra şehri tamamile 
muhasar etm ş1erdir. 
Şehnn en mühim müdafaa 

mev~ii olan Musla dün saat 
16 aa cemhur yetciler tarafından 
zapted .Im "ştir. 

Bu sabah saat cloku:zda yap'ı· 
lacak oia11 son hüctJmClan eve( 
sivıl ahalihin ş eh i \~rketmesi 

tenbih edilmiştir. Gumhc1riy ·tçi 
tayyareler t\silet taraf mdan gön· 
derilen takviye kıtalarının yak
laşmas\na mani olmuşlardır. 

HükQrn t topçu küvvetleri t:>ü
tün şehire ihak mô:r. Ve .şehir 
şimalındeki 'bütün istihkamları 
dövmektedirler. 

l3arselon, 20 (A.A.) - Cum
huriyet hfikumelin n tebliği: 

Teruelin muhasarssı muayyen 
bir sstettı dahilinde devam et
mektedir. Tarafımızdan mühim 
miktarda har'b ma'zemesi iğti
nam ecHlrniştlr. Bu meyanda 
bir kaç lane de top vardır. Bir 
kaç yüz esir alınmıştır. Fran
kıstlet' taralından yapılan mu· 
kabil hticumlarla hava akm1arı 
püskuttulmuş1iir. Muharebe es· 
naiında iki tayyaremiz ziya\ uğ· 
ratruştır. 

Barsel on, 20 (Radyo) - Evci· 
ki gece 'asilerin tayyateleri Bar
ıeİoh şehrini bombardıman et
miflerdil. 20 kişf ölmüştfir. 3'ô 
kişi yaralı var~ır. iki konıolos
baheye bombalar tlüşmıuşse de 
patlamamıştır. 

Cebelüttank, 20 (Radyo) -
Bir kaç gündenberi kapalı b'U· 
lunan budud tekrar açılmışhr. 

ANADOLU 

Çok çocuklu hakimle
re yapılacak yardım 

- Başı 2 inci sahifede -
müddeiumumilıkletine bild 'rilir. 
C. müddeiumumileri de K. Evel 
maaş bôrclrolarında hqsusi tev
kifat nan.ile b~r sütun açtırarak 
her mükelleften cedvel muci
bince yapılacak tevkifatt hizala• 
larmda gösterirler. Ancak mez
kur cedvt"!Jeki dahil mükellef· 
lerden birinin maaşmda cedve· 
lin tanzim mahallerine irsalinden 
sonra bir tebeddül vaki olmuş 
ise tevkifat K. Evel ayında al
makta olduğu maaş mikdarı 
nazara alınnrak yapılır. Malme
murları maaş ita emri yekunun 
tamamen büdceye masraf kayd 
ile bilahare bu sütunün yeku· 
nunu maaşın ita yekunundan 
tenzilen bakiyesini mutemetlere 
ted.ye edecekler ve tenzil olu
nan parayı bir kalemde emanet 
hesabına alacaklardır. Bu mü· 
kelleflerden kanunun birinci 
maddesinin B bendine göre, 
kesilmesi lazım gelen ilk iki 
ayl k zam farkile D bendi bük· 
münce istisnasız bütün hakim· 
lerin şubat maaşlarından kesi
lecek birer lira hakkında da 
bu maddeye göre muamele 
olunur. 

Malmemurlan tevkif olunacak 
paralan nihayet 15 gün zarf ında 
emanete reddiyat kaydile Tür· 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Ban· 
kası şubelerinde Adliye Vekaleti 
namına açtıracakları (çok ço· 
cuklu hi.'kimlere yardım) hesa· 
bana yatırırlar. Banka şubel eri 
de yatırılan bu paraları nihayet 
15 gün içinde Ziraat Bankası 
umumi merkezine ayni unvan 
altında gönderirler. Umumi mer· 
kezde açılan hesapta toplanan 
paranın mı\cdarını banka Adliye 
Vekaletıne muntazaman bi ldır ir. 
Terfian başka yere ka\dm\m1~ 
o ifilanYı na"Kif iJmuHaoer ft1He 
iki aylık zam farklarının 3252 
numaralı kanuna göre kesileceği 
mahalli C. müddeiumumileri 
tarafından behemehal işaret 

olunur. 
Kanunun birinci maddesinin 

C. bendine göre yapı\aca'f mün· 
hallere aid iki aylı\C t evkifat d i
vanı muhasebatın v zesine ikti· 
r:m ettırılmek suretile merkezce 
y<'pılacakt r. Bu mühhallerde sa· 
labıyetli hakim istıhdam olun· 
ması münhallere haizi tesir de
ğildır. 

T ürktye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası merkezinde toplanan 
paraların nerede ve kimlere ve
rileceği Adliye Yek.iliği tara
fmdan mezkur Bankaya yazı \le 
oıla i rilır. 
· Hakimler kanununa tabi Hu

kuk mezunu icra memurlarile 
unvanları ne olursa olsun A.cm 
tıb işlerinde maaşla müstahdem 
bütün ltabibler de bıı kanun bü
küm erine tab:dir. 

Muvakkat madde - Yalnız 
937 mali yılı 'için 'kanunun 13 
üncü tnacldesinde yazıh beyan
n"ame verme tatihı 1 K. sanl 
938 ve kanunun hlrinci madde
sinin A ve B fıkralarına göre 
tevkilat yapma tanhi 1 Mart 
938 olarak kabul edilmiş ve bu 
maddenin B ve D bendlerıle 
11 inci madde hükmü mahfuz 
t o\olttıuşfür. ------

Hakaret davası 
Hükunıetin manevi şahsiyetini 

tahkir etmekle maznun Halka
pınar Şayak iabrikaSt ustalann· 
dan Bay Etcmin Ağırcezada 
muhakemesine devam edılmiş 
ve <lileği üzerine 111aznunun yüz 
lira k~f aletle ıalıverilmesihe ka· 
rar verilmiştir. 

B. Şevket 
Uman ~şletme miidütlüğü ı"alı

mH ve tiıhliye şeİı B. Şevket, 
A:n\caradah şehrimize ge\m .ştir. 

lnanılm zyac::.k hadi
selerden 

- Başı 7 inci salıif ede -
Baron, zabıta memurlarını al

mış ve mahud Linacığa götür· 
müşt"Ür. Kapıyı açarken de za
bıta memurlarına: 

- Rica ederim, bir türbeye 
geliyorsunuz; başınızı açınız, de
miıtir. 

Hakikat.. Esrarengiz küçük 
küç i k hin , küçük bir kilise ve 
büyük bir mezardan başka bir 
şey değildi. Güzel bir mermer 
lahidde mumyalannuş bir kadın 
ce!edi vardı. Baron, hala geç· 
memiş bir teessürle: 

- Bu gördüğünüz cesed, zev
ceniih, çok sevdiğim Luizimin 
cesedidir. On beş sene eve] Vi
y~nada ölmüştür. Ölüm evrakı 
da şunlardır. Kendisini çok se· 
viyorum; böylece mumya halinde 
muhafaza ediyorum, muayyen za· 
manlarda buraya gelir ve hasre
timi gideririm. Bu bina, bu bah· 
çe, bu mumya bana tam 900 bin 
franga mal olmuştur. Demiştir. 

Gerıerııt Ludendorf 
ôldü 

- Başı 1 inci sahi/ede -
rio parıieioi benimsemiş v~ kendi 
Hkirlerinin tahalı.k.uk.u için bu parti• 
den htitado etme\ ietemiotir. 

L\ıdeudoff, Almanyayı kurtarmak 
ho uennd.ı @öaterdigi biiyü.k rnovaf· 
fak.ıyetioden 'dolayı Bitleri çok tak· 
dir ederdi. Maamafih, 935 senesinde 
li. lliUerin tevcih ettiği Mareıallık 
rütbe~ıni kabul etmemi§tİ. 

Al an matbuatı, b!iyilk Hkerin 
ölilmil mfifıoeebetile uzan makaleler 
yar:mokıa TC te-ea;licl rini göetermek· 
tedirler." 

Çarşamba günü Munihte Lu3en• 
dorf ıçırı büyük bir 1 htital ölacak 
~e ha ibtifala bizzat B. Bitlerle bü· 
tün naeyonol ıosyaliet partisi erkinı 
ve .l\"azırlar hazır bulanacak.lardı.ı. 

Dil bulığı 
Marmaracık 

=-=~=..ce_~~~~~~~~ ...... 

gö.un'de üretilecek. 
Akhisarın Marmarac k ~ölünde 

dil balığı yetiştirilmesi kararlaş-

tırılmıştı. Göle, lzmirden dil ba
hğı nakli ıçin maliyece teşeb
büste bulunulmuş, lzmir Balık· 
çılar cemiyeti reisliği, bu mesele 
üzerinde tetkikler yapm ştır. İz
mirde mevsiminde gayet az mik
tarda dil balığı istihsal edilmek
tedir. Bunların bir depoda top
lanarak bir aylık istihsalatın 
tren e Akhisara kadar ve oradan 
da yirmi kadar kcımyona doldu· 
rularak göle götürülmesi hayli 
masraflı olacaktır. Bundan başka 
denizde yaşıyan ve deniz mah
sulü olan bu babldarın göl su
yunda yaşıyacalclarına ve üreye
ceklerine lzmir balıkçıları ihtimal 
vermemektedirler. 

lzmir körfezinde tutulacak dil 
balıklarının Marmaracık gölüne 
kadar ne suretle nakli mümkün 
olacağı Defterdarlığa bildiril
mekle beraber bunun masrafının 
da Maliyeden verilmesi isten
miştir. 

Dün kurs acıldı • 
Mektepler müzesinde 

tören yapıldı · 
lzmir ilkokullar müzesinde 

yazı dersleri tekniği mevzulu 
bir kun açılmış\ır. Kursun aç1l
ma51 münasebetile dün saat 16 
da müzede yapılan törene Kül
tür diteldörü B. Ali Rıza Ôz'kut 
riyaset etmiş, bir nu k irad 
ederek kursun ehemmiyetini an
latmış, öğretmenlerın buna de· 
vaıh ettikleri takdirde edinecek· 
leci istifadeleri bildirm"ştir. 

Bu kursu elişi ve rea m tek· 
niği kursları takib edecektir. .. 

U z.üm stıtışlatı 
Dün üztım salış1arı hararetli 

o' tnuştur. Bilhassa 9 ve 1.0 nu· 
mtıta ütüm föıt1er~nde onar pa· 
ra yükse .iş olmuştur. 

Uz-ık Şarktaki harb 

21 KancınuPVPl 

lstanbul macları 
• ------- Başı 6 ıncı 5ahi/ede -

kete geçmek lazımgeldiğini,aksi 
takdirde uzak ~arktaki lngiliz 
menfaatlerinin haleldar olacağını 
yazıyor. Kral Haric:ye nazırı B. 
Edeni kabul ederek Çin ahvali 
hakkında muliimat almışbr. Kra
lın Hariciye Nazırını kabul ettiği 
ender bir lıadisedir.Çin sularına 
müh m deniz kuvvetleri gönde· 
rilmesine karar verildiği resmi 
mahfillerde söyleniyor. Onun 
için de Akdenizde yeni kontrol 
mıntakaları tesis olunacaktır. 

Güne tak ~m ·, güzel 
bi oyunla 6-0 Gala. 

tasar ay takımını Jlendı 

Tokyo, 20 ( A.A. ) .- Japon 
hükumeti ile askeri ve banri 
makamatı Çine karşı takib edi
lecek hattı hareketi kararlaştıra10 

cak olan konferansı tehir etme
ğe karar vermişlerdir. 

Anlaşıldığına göre, Japon ma· 
kamatı Kantonun muhasaraıın· 
dan ibaret olan planlarının ic
raııına devam etmeden evel son 
hadiseler üzerine lngiltere,Ame· 
rika, Sovyet Rusya ve Alman
yanm ne gibi bir batb hareket 
takip edeceklerini öğrenmeyi 
müreccah bulmakta ve Kantona 
karşı yapılacak bir taar
ruzun şimdiki ahval ve şe· 
rait dahilinde gayri müsaid 
aksülameller tevlid etmesinden 
korkmaktadır. 

Asahi gazetesine göre, Tokyo 
m' lıi Çın hükumetini kat'i surette 
surette tan mıyacak ancak eski 
Çin hükümetini bukukan tanı
maktan istinkaf etmiyerek yalnız 
Pekindeki yeni Ç n makamatma 
şiyaseten ve i kt ıs ad en tnüzaha· 
rette bulunacaktır. 

D ğer tatahan efkarı umumi
ye Çıh ziınamdarlatınm eveJki 
gün Hankeuda akdetmiş olduk
ları konferansa büyüle bir ehem
miyet atfetmekte ve japonyaya 
karşı müdafaa tertibatı alınması 

kararına karşı teessüf etmektedir. 

0 Çia et lsr böyla, b "r kara • 
et erin te viki l n i ·. 

haz edilm ş olduğunu iddia et
mekte ve bu karar 'ile yeni Sov· 
yet sefirinin muvasalati arasında 
bir münasebat görmektedir. 

İstanbul, 20 (Hususi tnuhabi• 
rimizden) - Pazar günü lstan· 
bulda yapılan fudbol müsaba
kalarının efi mühimi Güneş ve 
Galatasaray talnmları arasında 
yapılan idi. Bu müsabakada çok 
güzel ve hakim bir oyun oynı· 
yan Güneş takımı, 6-0 golle Ga· 
latasaray takımına galip get· 
miştir. . 

Fener ve Vef~ takım lan ar • 
smdaki müsabakayı 3· 1 gölte 
Fener takımı ka.tanrıış, Topkapı 
takımı 9-1 golle Beşikt şa rnağ· 
lup olmuştur. lstanbulspor ta
kımı da Süleymaniye takımını 
3·0, Eyüb takımı, Beykozu 2· 1 
yenmişlerdir. 

Odun kömürü 
ucuzlryacak 
Vekiller Heyeti 

karar verdi 
Hükiimetimizle Bulgaristan 

hükumeti arasında mevcud ve 
mer'i ticaret anlaşmasına dahil 
1S milyon kiloluk odun kömürü 
konten)ana ilaveten bu devre 
zarfında kullanılmak üzere daha 
on milyon kiloluk bir kontenjan 
verilmesi lcra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılmıştır. Yeni ka· 
rar münasebetile Bulgaristan 
hükumetile bükuınetim:z arasın· 

da notalar teati olunmuştur. 
Bu devre içinde Bu\garistan· 

dan ithaline müsaade edilen 10 
milyon kilo daha odun kömürü, 
Türkiye kömür piyasasında her 
halde iyi tesirler yapacak ve 
komür fiatlerinin ucuzlamasını 

temin edecektir. 

Gü 

ir 
daha! 

oytıdı 

Gazeteler cliğer taraftan Sov
yet Rusyanın Çine mühim mik· 
tarda barb malzemesi vermiş 

oldu'ğunu iddia etmektedir. 

Suçla mahkemede de 
gümbiirtu ~ ıkariyor. 

Hariciye Nezareti namma söz 
söyleme~e salahiyettar bir zat 
panay hadisesı esnasında balıkçı 
gemilerine binm·ş olan Japon 
askerlerinin topçekere mitralyöz 
ateşi açarak batırmış hatta top· 
çekere çıkmış olduklarını itiraf 
etmiştir. 

Bu battı hareketin sebebi ne 
olduğunu izah etmeğe. bu zat 
yalnız hadisenin kısmen rüiyet 
şeraitinin fenalığından ileri gel· 
miş olduğunu iJave etmiş ve 
Japonlarla Panay mürettebatın· 
dan hangi tarafın daha evel ateş 
açmış olduğunu meydana çı· 
karmak için tahkikat yapılmakta 
olduğunu söylemiştir. 

Şanghay, 19 (A.A.) - Bir Çin 
membaından bildirildiğine göte, 
Japon generali Doihara geçen· 
lerde şimali Çin cephesınde 
maktul düşmüştür. 

r ahsildarlar ve kef a. 
let parası 

Mubasebeihususiye tahsildar
larından kefalet akçesi nttmı 'h1-
tmda para kesilmekte idi. Yapı
lan tetkiklerde tahsildatlardan 
bu şekilde para kesilip kesilmi· 
yeceğinde tereddüde düşülmüş
tür. Bunun üzerine Maliye Ve
kaleti kefalet sandığı şefliğinden ı 
sorulması muvafık görülmüştür. 

Avııstar ya Cenevre. 
den çekilmiyec~k 
Viyaha, 19 (A.A.) - iyi :na· 

lümat almakta o1an mehalil 
Avusturyanın M lletler cemiye· 
tini terketmek niyetınde olma· 
dıgını be)'an etmektedir. 

Ju, Fakat •• 
Dün ikinci sulhceza hakyerin• 

de bir hakeret davasımn duruş· 
ması sırasında hakim Naci Erel 
suçluya sordu: 

- Soyadan?. 
- Gümbürtüf. 
- Bu nasıl soyadıdır? 
- Bunu beğendim, aldım .• 
Hakaretten mütevellid bu da 

vanın esasına göre, suçlu, müş
tekiyi tahkir ve dövmek üzere 
hucuma bile teşebbüs etmiş, 

araya girenler tarafından güç· 
lükle ayrılmışlardır. 

Dünkü duruşma sırasında, 
suçlu gene g'ürültüye başlamış, 
müşteki ile aralarında şiddetli 
bir münakaşa açtlm1ş ır. Bu va· 
ziyet karşısında bakım Erel suç
luya hitaben: 

- GUl'ültüyü kes.. Soyadının 
ioabı olarak Bal<;ova muhitinde 
kafi derecede gürültü yapmış 
olabilirsin.. Fakat burası mah· 
kemedir ve gümbürtüye müsait 
değildir?. 
Demiş .. 
Şahidterin celblerine karar 

vererk muhakemeyi başka bir 
güne talik elmıştir. 

Satılık kamyon 
İzmir memurlar kooperatifine 

ait her işe elverisli bir adet 
şevrole marka ~4 model kam
yon 24/12/937 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat beşte Fev· 
zipaşa bulvarındaki harice işliyen 
yolcular garai nda satılacaktır. 
1stiyenlbrin Kemeraltında Ke
mah1ı h ınmda kamyo"'l u görme· 
lerı ve satış g inü tay~ n o unan 
mahalle ge .melerı rıca o.unı.ır. 
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•alletiatl•n, C•neorenin teretldiitlttntl•n i•tilaıle etti 

D · 1• :1 ... • ti . Afrikamaziolmuş.ŞimdiRo 
enız 1 VI aye n-n . h' d f•A . . 

ekonomik durumu manı~ e e ı sya ımış 
. · , 5 1 ... •& 

Merkez kazada 7 un, 2 debagat Bir gazete, Napolyon ela.böyle düıiiniiyordu. Fa-
f abrikası faaliyettedir kat onun düıiincesi ·muvaffak olamadı, diyor 

• • • • • lalın çetinlettili bir Mcla M ... 
/a/dm fOmpİyona olan aolini Müılümanhtın .. mpiyonu 

I • • ola,or veyahut ohır aibi rörii-M. Musso ını niiyor. ltalya Nılll'cla ve Yalan 

Denulitl• Ptı•alcluıl• 
Denizli, (Huıusi) - Denidi 

ulusal ekonomi ve arbrma ku· 
rumu, iktıaad baftaıı münaıe
betile bir brotür hazırlamıştır. 
Nefiı bir kıp içeriıinde, zengin 
malumab ihtiva eden bu eser, 
Denizlinin zirai, ticari ve ikb· 
udi durumunu fototraflarile 
ortaya koymuştur. 

Denizli vilayeti hakkında 
broıürden fU malümab çakan· 
yorum: 

Merkez lcazaıile birlikte yedi 
kazadan ibaret olan vili1etia 
meaabai 1athi1eai 61 ıso kilo-
metre, nüfuıu 291626 dar. 

kilo un ve debaıat fabriblan da 
875000 kilo deri ve köıele 
imal ~tmektedir. V liyet dahi· 
linde 8300 dokuma tezri~ı 
mevcuttur. Buı,lar da bir aenede 
30,000,000 metre bez ve alıca 
dokumak~adır. · 

Viliyetin bir lftelik kar" 
mıhıul iıtibalib: BUtday 22 
m.lyon 466,491, Arpa 282,718, 
dara 89775, ıuaam 198882, pa· 
mak 267659, lal 10033, Nohut 
2295'5, ceviı lci na~ı. ~· 
65303, anason 12095, ipek kd
zuı 22953, yün 2684, fasulye 
1300000 börü\ Ş 

Faaliyet a ın e ra , , ı ın 

kazasında (Kükürt), Acıpayam 2800000, pa'atea 1226000, mer
bza11nda (Zımpara) madenleri cimek 94000, 11adem 862000, 
olduğu gibi faalıyette olmıyan unmıak 37000, solan 2134000; 
ve muhtelif yerlerde bulunan Yq mabıal: E ma 12SOOO, 
Tebeşir tafı, Liynit, Krom, erik 275000, fın4ak 327000, 
Amyant, Kurşun boya, Kırmazı keıtane 10000, ~rız 1,000,000, 
boya ve Alçı madenleri vardır. şeftal'i 200000, v.fne 45000, in· 

Viliyet merkezinde yedi tane cir, 1350 .... 0. nar 80000, k•yıı 
~ fabrikası ve iki tane deba· 25000, flzilm S,385,000, armut 

gat fabrikaıı faa1iyettedir. Un 250,000, ayva 50000 kilodur. 
fabr katara senevi 17,323,200 iklim her maHıule elveriılıdir. 

........ WWQ;SWWZ•• ~~ - """" --'f""'-' -

Çatalçamdaki Yeni maden· 
facia /erimiz · 

lngiltere ile açıkça 
çarpııabilecelı mi 

Frtın.atl• plctın • Action 
Frt111pıi•• 1aeteliıatle11: 

•Mu110lini ıimdiye kadar me
ıud bir adam idi. Her ıey ona 
rülimıüyor, batta onun faaliye
tıne mani olmak butUIUDcla ace
mice ııyretlerde balanaalann 
hareketleri bile Mauoliniye bir 
hizmet halinde tecelli ediyor
ı.rdı. Meaell Habetiltan hırbi 
e1nu1nda Ma110lini fazla ileri 
v ... amak aiyetlnde idi ve Fraa
• ve lngiltse abda1ca hareket 
etmemit ot•lardı ltalya Hıbe
fiıtaada lcı•en ilbakda bulun
mak ve protectorat teıiı etmek 
ile iktifa ederdi. Fakat Ce•e•· 
renin tem911'6dü Muuoliniyi da· 
ha •8teoa1irane hareket etmete 
(ki,, ba tarıı hareket zaten onun 
mepebine de aymıktad1r) ıaec
bu; kıldı ve tam ve &midin fev
kinde bir ıüratle tecelli eden 
zafer, hlcli.eleıflt ,ardunile in
kitaf etmit Ol.a " tuaYYurl• 
nn haricinde bir ıümal peyda 
e li en Habe i •n te ebbüıinü 

~irleri eeviyor. 

Mu11olininin muvaffakıyetinde 
talibin b 11eaini tebarüz ettirmek 
onun ıabaeıı malik. bul•dutu 
yiilcaek kıımetin ve etsiz ıekinın 
küçültülmHi de1Dek detadir. Bu 
huıuıta MquoliniQİn laem tak· 
"irkN:arı laem. de diitunı.. 
müttefiktiıMr. On ltt1 ldne içi .. 
de memleketini adeta qaanau
y.cak derecede dotitiklikl• 
aıaıb4r lal-n; ltalpııla· 
rıa rubunda aönmh, bulunan 
ateşleri caalaclıran, mukadd .. 
ratlan hakkında ltalyanlara iti· 
mat telkia edea, hiddetlen kafa 

Diri diri yanan beı lıi- Üç matl:~nin iıletil. tutan ve ,...,.1ı lı:uvvetile ltal· 

ıinin cesedleri meaine baf ]qnrlı Yri• birinci deteceda ica•vetl• 
Biradiç, (1-tuıuıi)-Nalı;f'nin aruu. aow bir ıdam, bıait çıkarıldı üç köyünde buhanan madenleri· bir iaundaa bıtka her teYdir. 

Balıkesir, (Hususi) - D11raun miz, bir ecqebi ıirlr:et tar.afıadaa lltikbalin fafism eserine tabıİI 
beyin Çatalçam köyündeki yan• iş etilmete bqlanmışt r . . Şimc;li· et_paiş ~bet ne oluru oll'&D, 
ıın fac a11 hakkında mufaıaal lik Türfılar köyündeki ~a.nıanea fatiımi teail Clltlf ola• M•110· 
malümat gelmiıtir. madeninde kırk aıaele, Qkcular lini uramızcla parlamıı oı.11 

Yapılan tabkikata göre yanıu1 köyündeki lcrbJP madeninde 30 Jıldızlann en büyükleri ...... 
Mustafa otlu Alinin evinden amele, Dünditacak kövünde:ki yer alacakbr. 
çıkmış ve birdenbire büyümüş- krom madeninde de 20 aıııele Mum~ bir çok •blılarda 
tür. Ateş, diğer iki eve de ıira· çalaıtınlmaktadır. Amele m kter• ve bü'-8ua bir çok ve ~telif 
yet etmiş, bu esnada Muıtafa ileride arttırılacıktir. 811 maden• oolttalard* yapılmakta ola• f•· 
otlu Alinın evi çökmüt ve en· lerin i~letılmete hqlınmuı, liyetlerin ~eıkil ettikleri levha 
kaz altında kalan bet kiti de köylüleri çok ıeviadlrpaifff. ve biitGn bir 111illetin bazulannı 

d Yağcılar nıh'yeainia DavUdat L 1 
diri iri yanmıştır. köyümdeki aieli ~.. •d•i neye mal olurıa olsun, genit et-

Enkaz altındın Ali ile kanıı- de N ıan ayı içinde İfletiJ,cek· tirmete •ataf pyrette ıösteri· 
nın ve bir çocuklannın kömür leia iltical kar1111nda innn, "a11ü· 
haline gelmit ilkeletleri bulun· tir. B. A:.J.ı•I Savar. balepJa ._. 1ok,, demekten 
muftur. Annesi ile diter çocu· uı ,,, kıendiai --.,.... ·~empa,, p 
tun izlerine bile tesadüf edile- latanbulda htılunan tebrimiz ze(tliaİD ltaı,.11 &.ketten iyi 
memitf r. Yangın, evin aamanlı· Mubaaebeibuıniye m&tlibii B. tanı)'ID ve ltalyaya kartı huau
tana da sirayet ettitiııden, dam· Adil Sayar, lzmire döamüt ve met r.aaaa altında balmma,an 
claki hayvanlar da tamamen yan· l•va•z•.f•ea•in•e-d•u"n•b•qıilliiam••''t•ır•.••I Roma muhabiri Geatizoa, Üf 
mııbr. alanında bir t~ yapalmıt· tarafla aab"koaa&ailt anlqmadaa 

ilk tahkikat, yanımın ahırdaki tir. Topllatacla ...._.._ ha.,ı. ,.ımeai •ellau oı.a alo-
hayvanlara yem verilirken yak.. talebui, ellerinde bayreklar ve betleri tetkik ederken, in11aa 
lan çıradan çaktıtı neticeaini • .,. yerli mallara aid veci&t1ler yuah dütündlreD l'I •brlan ya-
miıtir. levhalar olduja halde buar ba· maktadtr: 

J. J af lunmutlardar. Meruime Utiklll •Afrika artal&: mazi demektir. Bayınuırua ta•arr il L--ı -L- • hal- AfriL-da L-.. ...1! __ bir ..... marp e .,.. anmat. .wllOIDı "- 1JU1 us ... wae 
laaltaa hakkında aöyleYI• verilmif, Ti· paratorlak vGcude ıetirmiftir. 

Bayındır, (Huıuıi) - Uluaal caret Odua tara&11daa blltiin Bundan ıonra Romanın hede& 
ekonomi ve tasarruf hafta11nın mekteblitere incir tewi edil- Aa,aclır. N .. Afrika arbk mazi 

10D pnü münuebetile cumhuriyet mittir. mi demektir?. Dotruu ya, ltu-

M. 11 ... olinl ıı.ıg. laelil• ,,.,,.,,.,. 
nu iddia etmek bu itte acele 
etmif ohnak demektir. Genti
zoniun verdiji izahata pre, 
Habetiltanda ihraz ettiti zafer 
uyeainde Hind okyanu aabil· 
leaine yerletmit bulanan lta1ya 
nuarlannı yeni ufuklara çevir
millir. Batlaca vuf olarak bir 
Am1pa ve Akdeniz devleti v~ 
fana haiz bir devlet olmak artık 
ltaly•J• kifi plmektedir. ltalya 
cotrafyı ve politika bak1111l .. 
rınclan bir Oky.auı devleti ol
mak iatemekt.dir. Ya ben ne 
cliyQrUm? .. 

"ltalya zaten bir Okyanua 
devldi o\muı bulunmaktadır., 

kin mefh••l•oı ;ıbr. Napol
yoa da böyle düıünüyordu. An· 
cak Napolyonun bu düşünceli 
f-.laaile muv.tfak olmut de
tildir. Muuolini Alman politi
lcuına ve buna .auozam olmak 
üz~re Japonya politıkaaına hiz
met etmete karar vermekle ta
k b edeceti yolu kat'i ıarette 
tayin etmit oluyor. MU10lini 
lnıUtere ile rakınlatma vüc:ade 
ret&rmeti reddetmemekle bera
bw böyle bir anl .. matı daba 
zor ve batta imkia111 bir bale 
ıetirmektedir. 

Muuoli9i ~•eye maanı 
olan vuiyetiai idame ve batta 
tekid ediyor. laptereain ve 
Fıauanan ~üman memleket
lerinde m.,uı kaldıkları . zorluk· 

Bulgariatanda 
••••• 

Şlff 'iyfl malthmeleri 
-oll!lai,etinin talatlitli 

İiitpr ıuetelerine ıöre, JW. 
rar Adliye Veklletinia itliUa 
eltili bir brar, Artık bibi m. 
niyet etmip. Bia, Bal ....... 
daki ter'ife malileaet.iDin va
zifelerini tahdit ecl'en bir kanu
dur. BU Qnuna ı&e. .-'iye 
mahkemeleri badema veruet it
lerile mqpl olaimyarak mln
......._. bn koca, evlenme ve 
botanma dıvalarma bakacü; 
venaet itleri de nizamiye mah
kemelerinde ıörülecektir. Ba 
kanan, Bulpriltancla inlalip ve 
yenilik taraftan olan Türkleri 
aevinclirirkea yo&.zlan fena hal
de .... rtmafbr. 
. Filibede çakan Pravda pzete
Iİne töre yobazlar Adliye Ba
kanı nezdinde buı tetebbiialercle 
bulunarak kanunun tatbik edıl
mijerek etki halia ibkuana rica 
etmitl., Filibe paçleri iae bil&
kiı Adliye Vekiline telgraf çeke
rek )'eni kanundan memnun ol· 
du mı bildirm;ılerdir. 

Şarkta lnailtere zaranna çalıtı· 
yor. Papa ile arunda mevcud 
ittifaktan kuvvet alan ltal1a 
,..n Uzak Şarkta da lnailtere 
aleyhinde çahpcaktar. Banan 
~rane, mütecuirane •e senit 
göriitlere dayanan bir politika 
olup olmadıtını elde edilecek 
muvaffakıyetler ıöaterecekt:r. Ba 
politikanın bir pervaaızhk vey• 
hud •eplomui politika• olup 
olmaclıta baldancWci bikim .. 
tikbele aiddir. 

Y ılıuz. tarihia dalai söttr 
dili veçhile, Büyük Britanya 
ile açaktan açata mubuamaya 
kalkıımak ciddi bir tehlike ter 
kil eder. ,Duçe bu tehlikeri pae 
almata karar veraif bulunu
yor mu? 

Eter kanr veİ'miı i"' eıeli 
bir itfalkir olan Almaa bt't 
aarette muvaffak o1dutunu ıör 
liyebilir. Bu takdirde Orta A.,. 
rupa olpa bir meyva aibi Al
mınıa avucuna diifecektir. O 
zaman iae ltalya, 'Brennerde Al· 
maaya ile kolllfll olutaa.. bel
ki de, teeuüf edecektir. 

J. o.ı ... .,. 

Lehistanda sefa. 
lef miJthıf tir 

••••• 
Bu yiJzden intilaar. 

lar tla arttı 
''Veçur var .. vaki,, pzetelİ 

köyliiDiiD fakirlqme neticeıin4e 
iktasadi hayata ittirak etmek 
iltemeditüai ve köyliiaiin zaruri 
çamap, elbiıeai ve it iletleri
nin bulunmama:, tek•, ubua 
veuire iıtihlik etmemeli OGUD 

kilt6rel ıeviyeainin ... talandan 
detıl, kazancın ancak İate)'İ cfl. 
fiirebilecek kadar pyet cüz'i 
olmuandan ileri gelclitiai kay· 
detmektedir. 

Leh ıuetelerinin verdikleri 
malGQNita nuaraa, intiMı vatc' .. 
lan yalmz ,elairlerde delil, köto 
a.c:le de artmakta devam et• 
mekteclir. intihar vak'alan ek.. 

1eriyetle ·~l- --- .... btil.at&dar. Reımi maJAmata 
göre, 1936 nele intihira 
•hWI Yak'• 4.451 olap • 
DUD 2.598 İ ölimJe aeliceJ.a. 
millir· latiMrlann bathca ... 
bebliaif*6unuet ...... 
...... llllibr . eclealeri• ,.. 

elli•d• .... 30 ,..... -
dar • .-ç&wdir. 

Lela burjuva ikbudçılanma 
fikrine pe, llalilluirda Lelaia
taaclald ipislerin ..,_, aile 
efradı lasiç, bir~ mi1Joa 
kadar Mp eclihaektedir. 

Lela U,11 Ye İlçİIİllİll ildmdt 
ve kiltiinl vuiyetiacleld 1. .... 
idi f-=i .. n ... .,. ..... ı..11 
JUICll• plMılırcle ••cı ın• 
leri ukaleleriacle ..... ..,. 
laklıtile tuYir etmıldeclirı.. 

Aclr-= Beyler Numan • 
katı No. 23 

Kabul uatleri: t>tleden evel 
IUt 10-12 ötled9n sonra 

15,30 · 17 Tele. 3 ~34 

Salıılr. 9 

Ruayadalıi son 
intihabat 

Bir gazete 
••• , 

Rus ihtildli sona 
erdi, diyf)r. 

Bulprca Zora gueteıi müdü· 
rü Krapçef .. Sovyet Ruıyada 
ba rfinldi intibablann mınu,, 
batlıtı albnda yazdıtı bir ma• 
kalede ba intibablara ıarbda 
ne mana verilditini bilmediti· 
Dİ veJ fakat Ruıyıda bunlara 
ballan halkan çok derin bir ma·. 
aa ve çok büyiik bir öaem ver• 
d tini, ihtililden yani yirmi yıla 
yakan bir zamandanberi Rusya· 
ela kadın, erkek bütün bir bal· 
lan ilk defa olarak reyine bıı· 
wnalclafanu kaydettikten sonra 
"Stalin arblc kendi diktatörlü· 
tünü kanuni iatibablara iıtinad 
ettirmektedir,. demektedi&. Mu· 
barrire göre Sovyet RUl)'ad& 
iDtibaW..n yapılmuı, ~ia· 
•İll; Ru ibtilllinin • ~iki de 
Scwyet Birliti rejiminin sona er• 
miı balunmua demektir. Bu in· 
tihablar R•qayı belki de üniter 
Ruya;a, barbe tebddüm eden 
••nların Raayuına dotru ga. 
tirmekteclir. Aradaki fark şu· 
d•: O ••ın devlet reisi ola· 
rak memlekette bir çar varda. 
Bu ıün İle, mecliain mevcud b11-
lUDmuına ratmen, ortada yal .. 
naz bir çar yoktur. 

Staliaia cliktatörlütü. bu ~ 
rak,erde olan bütün rejimler 
aibi, mükemmel bir diktatör
lüktür. Bu reii•, bu rün Rua
,ada ntaadaıın hakkını tanıyan 
Wr .... lmrmaktadar. lntihabaa 
Iİlttsmi ve tekli ne olaraa olaua. 
ne gibi tazyik ve hakmhldar 
npıhr• 1'Pıllln-- orfd' A!11~ 
ili& .... il~ preaıibi katu1' 
edilm't demektir. Orada artık 
bir proleter diktatörlütü yoktur 
ve Ruı ibtillli hitama ermiıtir. 
Sovyet ibtilili arbk yeni bir 
ufbaya airmiftir. 

Halkevi köpesi 
t - Damlapıaar, Şehit Fadıl, 

HaHclbey, Karatq, Keçeciler 
olmllan ile Cezaevinde hiç oku
yab yuma bilmiyenlere ilk taJa, 
ailini yapmıyan ylll'ttaf lara mab· 
.. Halk derianeı.i. 

2 - Dumlupınar okulunda 
Al••ca, lnfilizce, Fransızca 
slbi yabanCa dil kuralın. 

3 - Dumlupınar okulunda
Liae tahlilini tamamlıyamıyan
lara malıma Riyaziye kunları. 

4 - Halkevinde motör kurs• 
lan. 

5 - Halkevinde bayan ve' 
..,... malaım Daktilo ve yal· 
aıs bayaalara mah1aı nala, ve 
dikit balan açılmııbr. 

6 - Halk deruaelerile 1• 
baDCI dil kanlan lkiac:itetrinde 
... •••• ,br. 

7 - DKtilo, nakıt ve dikiş 
lmrılın ela Jllbatıacla faaliyete 

~-
8 - llotlr, daktilo, naktf 

baıl• içla Halkevinde, riya· 
1iJe we clilw denler ve karılar 
i9ia • Dwalapınar Batötret
.-liiiae müracaat ediniL 

.r.g.,. ..,.,,.,,.,. 
Gerek d .... eler ve gerek 

karılarda iz.irin en tecrübeli 
ve en laymetli ötretmenleri vuife 
almıtlardır. Hemen kotunua ya· 
zahnaz. 

Halkevinin Iİzİn için hazırla· 
dalı ba laymetli fırub kaçır
mayınız. 

9 - 21/12/937 Salı aünü aı
at yirmide Evımiz Ar komitesi 
üyelerinden Bayan Mıhte Çe
leb ve a lcıtd" I · ar f ndao 
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lzmir Levazım ômirlii3 ilanları 
z-

Bornova satın al•a kom;syoıtundan: 
Alınacak U. tahmin Mıvakkat 

Cinsi miktar. tutan. teminat. 
Kilo Lira Lira 

Mi•alc ..... n 
şek ti. 

Sıtır eti 14480 S600 270 Açal tlil itme. 
L. M. Kamftrii 294~00 ''34 26' Açık cbiltllle. 
Pirinç 33200 7304 548 Kapalı zar(. 
Sabwn 18358 5691 427 Kapalı arf. 
Makama 20200 4444 334 Attk eklik•. 
Arpa tebriye 12900 2838 213 Açık eksiltme. 
K. fasulye 25700 3341 251 Açık eksılfme. 
Bulgur 18100 2534 190 A~dc ekli&ba& 
K. üzüm 6200 1116 84 Açık eksiltme. 

1.) Muhtelif rnmtalcalarda bu- nanıeler her gün Boroowda 
lunan Tümen birladeri ihtiyacı askeri sabn alma ko. da ıörü-
\çin ayrı ayrı şartnamelerde ve lür ve okunur. 
yukarıda alınacak miktar, umum 3.) Kapalı arfla müoakasssı 
tahmin tutarı, muvakkat temi· yapılacak olan pirıaç ve sabun 
natı, minakustaruaın şekli ve için taliplerin ibale gün ve saa· 
ihalelerinin tarih, gün ve autleri tinden bir 11at eve' telclif ve 
yazılı 8 kalem yiyecek ve 1 ka· teminat mektuplarını makbuz 
lem L. M. Kömürü münakasaya karıılığı komisyona vermi.- ol· 
konmuotur. mılıdırlar. 

2.) Bu dokuz kaleme a't şart· 4~ 811 milnakaaalara ittirık 

lzmir Levum imirtil'i Sat. Al. Ko. R11. den: 
1 - Mü.ttakem Mevki ukeri hastahanesinin (22500) kilo kesil

mif korm eti ihtiyacı kapall zarf uauli.e münakasa1a 
konmuıtur. 

2 - lb-'esi 2411.Kan/937 Cuma günü saat 16 de k ttl•d• lımir 
levıwm imirliii IMao alma li:om syonunda yapdıcaktW. 

' - Tahmin edilen mecmtJ tutarı S900 l ra 50 kuruştur. 
4 - Teminat muval&kata alcçua 742 lira 50 luru~tur. 
S - Şartnamesi her güA komi!yonda görülel.i lir. 
6 - l.tekliler ticaret odasında kayıtlı oldu~darnaa dait veıilca 

ıöıtermek mecbUTiyctiadedırler. 

7 - Eksiltmeye iftirak: edecekler 2490 sayıh lı:anunan 2 ve 3 ncü 
maddelerinde ve f*tname,;nde yazlı vesikatarile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale sıatinden en az bir seat evel 
komisyona vermit bulunıcaklardu. 8 12 16 21 4300 ________ im'!"' __________ ""'!'-_.. ______ '!"!'"'~--~--_.. ................. 

lzmir Lv. amirliğ . Sat. AL Ko. Rs. den: 
'\ -Kırkağaç garnızonunda kıtaat askeriye için inşa '!dilecek iki 

pavyon ile bir ahtr ve bir çata altında hamam, ötü, çıt· 
mıflrbane ve mutbak eksiltme, arttırma kanununun .11 inci 
maddeıi mucibiace kapılı zarf ususl~le münakasaya vaz 
lan muştur. 

2 - Münakua11 23/121937 Perşembe günü 111t 16 dadır. 
3 - Tabmin bedeli 23909 liradır. 
4 - KefiHeri pili:ı ~ fartaamffi her gln tümen satın alma 

komisyGOunda ıöriilebmr. 
S .._ istekliler arhrma ve ebiltme~ girebilmek icf n kaDlln9n 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vc.aıki haiz olınuı 
ıarthr. 

6 - Talip olanlar teminatı muvak1cate n teki f m ·ktuplarına 
münalcasanın icra kılınacait ıtin Ye sa•ttan bır saat evel 
Mani.ada tümen sabo alma komisyonuna vermiş olmalatt 
lazımdır. 9 12 16 21 4315 

İ&mi.r Lvazım amirlitinden: 
Olculıar için 68,000 men tellnın kapalı ıarfla eksiltmesine 

talip çıkmaclaiındu 23· 12·9l7 Perşeme gllnü saat 14,30 da Top
hanede lstanbul Lv. amirltği satm alma komısyonunda pazarhila 
alınacaktır. T 9hmin bedeli 17000 lira ilk teminıtt 1275 liradır. 
Şartname ve niimunesi komiayonda göriileb lir. lsteilıterin kanuni 
belgelerle birlikte belli saatte kotnilfoıta ıefateleri 

19 21 444S 

..... i .............. ~~--~-------------------~-------------lzm ir Levaımn imirliti ann alma komisyonundan: 
1 - 30,000 mette kaaat bezi nam ve hesabına kapab zarf :a 

ekailtmeye koomuttw. 
2 Tabmia edilea bedeli 21,000 lira olup ilk teminat parua 

1575 liradır. 
3 - ihalesi 7 Şubat 938 Paz.-tai fin& saat 15 de4ir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 MyJla lcallunaca 2 ft 3 llCi 

maddelerınde istenilen bttgcleıüe biralate ihale fil•llMlitı 
temitıat ve teklif mekt~ •n ge4 IMr ıaat eftline 
kadar M. M. V. satın alme Jca..,._1111 .waeleiıi. 

21s205 ...... _____ .............. __ ..... ______ ........ ~:----~:------------~--ıııııİ9 
Lise ve ortaokullar alım salım ko· 

misyonu başkanlığından: 
Kaz öl'tehMn okuht tale~i itin mevcut llÜllMln~-- giN 180 

çift iskarpin 4·1·19'8 tWihfftde .-& taat 16 da lsmtT l~ktir dink• 
törlüjünde topla11.c.k ko111isyonuau:ıda açık eka lime rle yaptlrı• 
ladaktır. Behet çiftin ......... en bedeli 42' " 180 •• 16j 
lira ilk teminatı 58 liradtr. 

Nümune ve şartaMneyi rörraelc iıtiyemer her pn kültür dink· 
törlüğüne müracaat ot.eliA. lateklıleriD belli iÜA ve ...Ua 
komisyona teminatlarile gelmeleri ilin olunur~ 18 21 24 31 __, 

/11111lr 111Htill~11dn: 3500 37 nCMUtMlan 4$00 ki ee· 
Bafkitipliktelci termametıi veç• ..., 12000 aaıyant Nttft alma· 

hile lki~efMeüktelti 454 sayıla Clllcbr. BeWr SS n11m•• on 
evin yıkılarak enkazı müzayede yedi 36 n••• CM Nf v~ 3l 
ile satılacaktır. Muhammen be, aamar81ı .. ,... OD d6't ltllnŞ• 
deli elli bir lira 31 kuruştur. ten meıllammea lılıede&i bin 9e1t ;ı 
Açık ~rt.~rma ile ihalesi 4-1-~3~ yiz ota Mf liwadtt. Açak ek• 
Salı guno saat on altıdadır. ı~tı· ·h u...: ;Mini 7. 1-938 C 

L • • d- ı· 1 k -'-k t ...... 1
"' .... raıt 1çm ort na ı muv.-; a ldO al !6 d d f.d..._a · • 

teminat makbuzu ile s~ytenen i.. aa . ~ .r. lf'll" ıça 
gün ve Hatte encUmene ı-elinir. yuz otuz akız hrahk muvaklcll 

18 21 24 29 4419 teminat m 1kbuzu veya banka 
Baıkitiplilcteki şattname$ı ~eç· teminat aıtktubu ilo sôylen•D 

hile bava gazı fenerletı iç n 35 gun vo saath encümene sre inir. 
numaradan 4000 36 numıtadan 21 24 28 30 4440 

ANADOLU 

lhaltain. gaa, wi1' ve 
saati. 

3-t-938 Pazartesi. Sa. 9. 
~ 1-9~8 Pazartesi. Sa. 9,30 
3· 1·918 Pnarteıi. Sa. 11. 
:J.1-938 Puar ... i. S.. 16-
4-1·938 Salı. s.. 9. 
4-1·938 Salı. Sa. 10. 
4-1-938 Salt. Sa. 11. 
4·1·938 SaL. s.. ıs. 
4-1·938 Salı. Sa. 16. 
edecek erticaret odalarına ka· 
yıtlı olduklarına dair vesilca 
ibraz etmete mecburdurlar. 

5.) lıtelld1le •in yukarıda her 
kalemin hizalarında röstcrilen 
fin ve saatlerinde bildirilen mu
vakkat teminat ve teklif m ktup
larıle birlikte Bornovada Tümen 
Mtın alma kom ıyonuna gelme· 
Jeri ilan olunur. 

16 21 2S 30 4421 

lsmir 2 inci icra memurlu
pndın: 

Nıfdeli Hüaeyin·n Emlik ve 
Eytam bankaMndan ödünç al
d fı paraya mukabil bankaya 
ipotek eyl ediği lzmir Karşıya· 
kada Abybey mahall-.sin in Se
lamet soka~ında tapu kaydına 
göre nki 28 yeni 30 ve vaııytt 
raPQruna göre 19,35 uyıh eve 
tahta parmakl klı k .ı pı<Jı 1 g .ri· 
1 ııce 18 rnetro uıunlug'unda ve 
1,20 genıt.iğı\de ç imento kori· 
dor HğıJa yanyana ıki oda ve 
arkada mııtbab derununda bir 
gtıeuıb ııne ve ırkasa ıda tahmi· 
nen iç metro uzunlu~.ında ve 
be~ m:etro genişhğinde terbian 
lS metro genişi ğinde bahçe ve 
deranunda bir su tulumbası 
mevcut ve 950 lira lbyınetinde 
bulanan evin tamamının mül· 
kiyeti açık artırma suretile 
•• 844 namırah Emlak 

lzmir 2 inci iıera memurlu· 
ğundan: 

Mehlıkanın Emlak ve eytam 
bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lz~irdo büyük tuhafi· 

yecilerde önünde 20mettelik cadde 
sağında 70 No. lı arsa, solunda 
73 No. lı arsa arkasında 3 met· 
relik reçit \'e Gstünde bir odası 
olan 2200 lıra le ymetli bu duk· 
kanın geçen sene yapılan satışı 

2280 sayılı kanuna göre geri 
bırakıldığı halde birinci sene 
taklit borcu muayyen vadesin· 
de ödenemediiinden bu hü· 
küm ortadan kalkarak dükkinın 
yeniden mülkiyeti açık ar· 
tıtın' suretıle ve 844 numarala 
emlak ve eytam bınkası kanunu 
mucıbince btr defaya mahsus 
olmaJc şartıld arbrmaıı 17121938 
perşembe günü saat 10,30 da 
ıcra dairem z içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılıja 
konl11du. 

Bu aı tırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa o\ıun bor· 
cun ödenmeıi tarıhi 2280 nu· 
ma ah kanunun mer'iyete gir· 
diğ'i tar.hten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl· 
mıyarak en çok artaranın üze· 
rine ihalesi yap lacaktır. Satış 
844 nuıuarah em ak ve eytam 
bankas kanunu hükümlerine gö
re yapılacağından ikinci art.rma 
yoktur. Satıf pc:ı ·n para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki bu
çuıc dellilıye masrafı ahnır. 

İpotek ubibi alacaklılarla di· 
ter ala (adarların ve irtifak bak· 
kı aahiplerinın gayri menkul 
üzerindeki haklarını husuaiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi• 
lacını i4bt1 ilin tarıbindon itaba
ren yirmi aüo içinde evrakı mü• 
bitelerila birlikte memur:yetimize 
bildirmeleri icab eder. 

Jzmiı ikinci icra memurluğun
dan: 

937/13068 
Aç k artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne ol· 
dutu: Ev, dükkin ve farın. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, ıokatı, numa· 
rası: lzmirde Karantina tramvay 
caddesinde 389, 391, 397, 499, 
40111. 

Takdir olunan kıymet: 8000 
Türk lirası. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: lzmir ikinci icra da· 
iresinde 25/1/938 salı ıünü saat 
10 da birinci artırması ve ikin· 
cisi de 9121938 çarşamba günü 
saat 10 dadır. 

1 - işbu gayrı menkullerin 
artırma şartnamesi 10/1/938 ta· 
rıhinden itıbaren herkesin göre· 
bilmesi için açıkbr. 

ilanda yazılı o'anlardan fazla 
malUmat almak istiyenlerin işbu 
şartnameye ve 937 /13068 doıya 
numarasile memuriyetimize mü· 
raccaat etm lidir. 

2 - Artırmaya iştirak ıçın 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk n ıbetinde pey ak· 
çesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sah ıb i alacalth· 
larla diğer alakadarların ve İr· 
tifak h•kkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki bald_arını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddıalarmı işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye· 
~imize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde hakları tapu aicilile 
sabit olmadıkça sıtış bedelinin 
payla,masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iıtirak edenler artırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunlara ta· 
mamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

21 Kllnuouevel 

Antalya asliye hukuk mahkı 
mesinden: 

5-6/12/937 gecesi fırtınad~ 
hasara ve kazaya uğrıyarak A1 
talya fenerinin iki mil garbı~ 
daki Konyaaltı mevkiinde k 
raya oturan Alman bandır 
Manisa vapuru süvarisi Hauste 
tarafından berayi tasdik mabk 
meye verilen vukuat raporu ha 
kmda Tıcaret kanununun 10 
ve 1066 inci maddeleri mucl 
bince tetkikat yapılmak üze~ 
28 Kanunuevvel 937 Salı gü~I 
saat 14 de tayin edilmiş old~ 
ğundan mezkur gemi veya yüld 
alakalı ve kazadan zararlı ola~ 
larm muayyen günde Antaly~ 
aıliye hukuk mahkemesinde bu 
lunabilecekleri veya vekilleri~ 
bulundurabilecekleri ilin oha 
nur. 4415 

Salihlide büyük deve 
giireşleri 

Partimiz menfaatine 9/1/9~ 
pazar günü büyük bir deve g~ 
rcıi tertip olunmuştur. Verilece~ 
ikramiyeler aşağıda gösterilmiı~ 

Lira 
Başa 70 
Ortaya 3S 
Ayağa 15 
Güreşten iki gün evel gelea 

develer güreş kazansalar dabl 
2 şer lira masraf bedeli alacak·1 

!ardır. 

lzmir Birinci icra memarlujua 
dan: 

lımir ve civan Telefon T
Anonim şirketine borcundan d 
layı tahtıterhinde bulunan 
mile, Emine, Refik ve Hilseyi 
ait Karantiaa eski Dilaver 
yeni Madenci Kadri efendi 
kağmda içerisinde beton bir 
lık, üç oda ve hamam ve el 
trik tesisabnı müştemil tahta 
ve fevkani ve ahşap 19 ou 
rala bir bap ev dokuz yüz lir ... E,tam ~ınkas1 

u ı ir ya tn sıfs o .. 

Alcai halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş
_.chm bar· kaiarias. '30/.ll938 . ~-__,,,,.~~~:"""""'' ~ e i mu m e i e ve 

ıMk f&'lale artırmaıı 17 /2/938 
Pcıtembe rünü saat 10 da ic· 
ra d8'remiz içinde yapılmak 
tizere bit ay müddetle ıatrlığa 
kon .. ld:1. 

Bu artırma neticesin ete satıı 
bedel ı her ne olursa olsun 
boret1n ödenmesi tarihi 2280 
numar•lı kanunun mer'iyete gir· 
dili tarihten S6nraya mü•dif 
olmuı huebile lc:ıymetia•e l)a· 
lnl'-uyarak eft çolc artvanın üze· 
riae ihelfli yaptlıcaktır. Satıt 
8441 numaralı emJik ve eytam 
bankası kanunu hakimlerine 
f6re yıpslıcatuulan iWnci ar· 
htlM yolltur. St.ht peşin p•a 
ile olup aiştericlen yıhuz ytz. 
de iki buçek ddlaliye murlh 
alunr. 

ipotek sahibi alacaldılarla di
l* lıltl Jlıd&ı• •• irttfH bak· 
la tahipfeMiiira gayri mealıul 
lıl•iı.alelıli •lllataat hu-"4e 
faia 'W) •uMi• dMr olia idtli· 
alamn işbu ilan taribindeA iti
baten yirmi ıün içinde evrakı 
ındsbiteferile birlikte momuriye· 
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi &elde lıakları tapu sic:ıiince 
malüm olmadı~a paylatmadan 
hariç 1'alırlar. 30/1/1938 biri· 
bindecı iti&.nn 1Artnamo her· 
kese açıktır. Talip olaal•ua yüz· 
de yedi &uçuk temiaat alcçoai 
veya milFi bir bank. itibar mek· 
tuhu ve 9T/n972 doeya nama· 
raaile lzmir 2 inci icra anom~
lutuna müracaatları ilan olu· 
nut. H. iş. No: 11~ 4368 

Zayi 
lzmir Esnaf va Ahali Banka

sında yazılı olchafum bir bi8se 
parası olaralc verdiğim 5308 nu· 
maralı beş liralık makbuzumu 
zayi ettim yenisini alacatımdan 
lıükmü olmadığı ilan olunur. 

Torbalı Dir1aH köyü 
Hacı Abdullah 

taribinden itibaren t•rtoame 
herkese açıktır. Talip olanların 

yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çeıi •e)'a milli bir bet\ka itibar 
mektubu ve "5111290 dosya nu· 
marnile lzmir 2 inci icra me• 

murluA"ur.a müracaatları ilan olu· 
nur. H. iş. No: 380 4369 

Do tor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, burun, boğaz 
Hastal ılcları birinci sınıf 

ıniitelıasau 

Merke haatanelİ kulalr 
kliniji ... 

Her giHI ıs ten IJOlll'a ikinci 
Beyler Numanzade solak No. 
S de huta kabul ve tedavi 

eder. 

Kola belediyesin• 
enı 

Kula bdedİ)'elinİn elektrik 
fabrika1111da bdlunan iki kırık 
motör ve aksamanın tahminen 
7m kilo milctanndalı:i pik de--
mirleri kiloau iki kurut ve 300 
lôlo milctanadaki _.. tuncun 

kilosu 3 kurut mahammcn be· 
deUe ve 20 gün müddetle açık 
arbr.. ile .. tıı.ta ~ıkarılm1tbr. 
30/1U937 per,.mbe günü 111at 
15 te i...-i yapılacaktır. Talip· 
1erin Kola belediyesine 1110rn• 
caet .mııtleri ilin o UllUI'. +M6 

Operatör 

Faik lbrahim 
! 
1 

ı e z 
gayri menkul üç defa batınldık· 
tan sonra en çok artıraua ibale 
olunur. Ancak •brma bedeli 
mubarr.men k•ymetin yüzde yet· 
mit beşini bulmaz veya satıı 

istiyenin alacağına rüchaıu olan 
diğer alacaklılar bulunup ta be
del bualar n o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklaruun mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak artır· 
mada, bedeli satış ııtiyenin ala· 
cağına rücbaoı olan diğer ala· 
caltlılann o ıayri menkul ile 
temin edilmiş alacakların mec· 
maundan fazlaya çıkmak şartile 
en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz ve satış talebi 
diifer. 

6 - Müşteriye verilen müd· 
det içinde parayı vermezse icra 
kanununun 133 üncü maddesi 
tatbik olunur. 

Yukanda iÖsterilen gayri oıen .. 
kuller 25/11938 tarihinde icra 
memurlutu odasında işbu ilin 
ve gösterilen artırma şartnamesi 
dairainde .. tılacatı ilan olunur. 

Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, fngil ızce ve Al· 

manca hususi iece dersleri ay
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantına KöprÜ5 i tramvay 
caddes nde No. 685 

Muz.ka öğretmeni ı~•ire ıel,,a4tlr 

1 
Eskisi gibi öğle~ evel aronıyor 

Fransız hastane.sinde öğleden C. H. P. Salihli Halkevin in 
sonra Birincı Beyler sokak Dı~ 40 lira ay ıkh mutıka öğretmen· 
Tab.bi Bay Mehmet Ali altın- ği açıktır. Tal peri ı tercumei· 
daki muayerı hanesind_ haıı '11 kiğıtlarite h 1tşlcan ığım ta 

,._t .. a11ııla.r .. •n.ı.,k.,.·a111b•ı.._e_ı_,..,.r,.._..,... __ ._.. mJrac atl.ırı 'la ı ohmut. D. 8 

selindeki ı içerisinde tatlık 
beş odayı ve elektrik tesiatııa 
müştemil kargir ve 17 numar 
~ir bap ev 1200 lira kıyme4 
mubammene ilefl7 /1/938 tariblıs 
ne müsadif Per~embe güoa saa 
11 de açık artırma suretile 
tılığa çıkarılacalcbr. 

Bu artırmada satış bedeli m 
bammen kıymetin yüzde yetm" 
beıini bulmadığı takdirde ea 
çok arbran talibin taahbiidl 
baki kalmak şartile ıatış on b 
gün daha uzatılarak ikinci artı 
ması 11/2/938 tarine müsad' 
Cuma günü saat 11 de yapıl .. 
calctar. Bu artırmada dabi sataı 
bedeli muhemmen kıymetin yü .. 
de yetmiş beşini bulmadıtı tak-1 
dirde satıı 2280 numaralı k 
nuna göre tecil olunacaktır. lı 
bu gayri menkul üzerinde be 
hangi bir şekilde hak talebind 
bulunanlar işbu ilanın tarihi ne 
rinden itibaren yirmi gün za 
fında ellerindeki vesaikle birlikt 
dairem'ze müracaatları lazımdır 
Aksi takdirde hakları tapu aic 
lile sabit olmıyanlar paralan 
paylaşmasından hariç bırakı 

caklar. 
Satış peşin para ile olup ta 

tipleri yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey akçelerini veya mili 
bir bankanın itibar mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. 

7/11938 tarihinden itibaren 
şartname herkese aç•k bulundu

rulacaktır. Yüzde iki buçuk del 
liliye müşteriye aitt r. Mütera• 
kim vergi ve tenviriyc ve tanıi· 
fiyeden olan beledıye rusumu 
artırma bedelinden tenzil olanur. 

2762 numaralı vakıflar kanu• 
nu mucibince tediyesi icabeden 
taviı bedelı müşteriye aittir. 

Talıplerin l:ı:mir birinci icra• 
sının 37 /9635 numaralı dosya· 
!lı nl\ v · ıc•'"' mlinndi!; n" ınüra· 

caatları lüzumu ılan o.unur 
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\ ANl'E - LINIE 
G. m. h. H. 

HAMBURG 
DElJTSCHE LEVANTE

Ll IE, HAMBURG, A. G. 
HAMBURG 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

.. İOINIA,, vapuru 2l Birinci 
kanunda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
çin yük alacaktır. 
"MERICAN EXPORT UNES 
fHE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
"EXMOUTH,, vapuru 11 Bi· 

· tincikanunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

•EXIRIA,, vapuru 24 Birinci 
kanunda bekleniyor. NEVYORK 
lçin yük alacaktır. 

•CARLTON. vapuru 31 Birin· 
tikinunda bekleniyor. NEY· 
\'ORK için yiik alacaktır. 
STE ROYALE. HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TISZA., motörü 13 Birinci 

kinunda beldeoiyor. PORT·SA· 
ID ve ISKENDERIYE limanla· 
rına yük alacaktır. 

SERVlCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 22 

Birinoikinunda KOSTENCE, 
için hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
UNE.5 LTD. 
UVERPOL 

• AVIEMORE. vapuru LIVER· 
POL ve AN\TERS limaolann· 
Claıa yük çıkaracak ve 26 Birin
~ BURGAS, VARNA 
ft K.ôSTENCE için hareket 
edeoekti~ 

DiM NORSKE MIDEL
HAVSUNJE 

~OIDAD motörii 14 Bi• 
ltiaklnun De cntyor. DIEP-

M w NORVEÇ umum liman· 
ı... ,ak aukbr. 
AAMEMENT H. SCHULDT. 

liAMBURG 
•NORBURG., vapuru 10 ikin· 

4ilcinua 1938 de bekleniyor
ANVERS (doğru) HAMBURG 
wı BREMEN çiıı yük alacalctır. 

Üin1ardaki hareket tarihi& 
ıle na•hıalardalci. defitikl&-
1-den aceota mesuliyet kabul 
cıbiı•. 

Daha fazla tafsilit için Bi· 
rllıai kol"dollda W. F. HENRY 
VAN DER lEE &: Co. N. V. 
vapur aoeatalağına müracaat 
edilmellİ rica olunur .. 

Telefon : No. '2007(2008 

&ıytar Aziz 
Sıhhat Eczahanasinde 
Her gün sabahtan öğleye 
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mamulatından: 

Mazot Traktör er 
Fennin en son tekamülat ve tecrübelerine göre tadil ve ıslah 
edilmiş 25 ve 40 beygir kuvvetindeki ~eni MAZOT TRAK
TÖRLERİMiZİ sayın çiftçilerimize büyük emniyet ve kuvvetle 
tavs ye ederiz. 
. Mıntakamızın tanmm1ş çiftliklerinde büyük muvaffakıyetle kul· 
!anılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinin azami memnuniyet· 
l~tini kaıanmaA-a muvaffak olmuşlardır. 

Müesse!emize 'iflüf"acaattan evet ~ite en yaktn çalışmakta olan 
t raletörlerimizi lütfen ıı: yaret ve tetki k ediniz. Bunlar bizim 
i ç ı n bir şahidi ad idir. 

Adres: 

Telgraf adresi: KARADAVUT Hacı Davut zade 
tele}on: 3809 RAHMi KARADAVUT 

Halimağa çarşısı No. 31 
1 Z MİR 

Emlak \7e Eytam baukasıudan: 

Esas no. Yeri No. su Nevi 
C.253 Karşıyaka Osmanıade mahal- 13 ev 

leıinde . 
'260 Göztepe tramvay caddeıi ~15 .. 

A.1143 Karşıya\c:a Nadir sokak 34 .. 
A.H44 • Zafer .. 76 dükkan 
A.ll45 Güzelyurt mah. lnkılip sokak 14,16 ev 
A.1146 Karataş İhsaniye sokak 4,4/ A. ,, 

Depoz ıtoıu 
T. L 
36.-

A. \147 • Postacı Alı Rıza 15 evin 70/ 112 

90.-
15.-
1.50 

18.-
10.80 
7.50 

~fendi s. hissesi 
Alllla Salhane Ttamvay 'Clddesi 371 ev 40.50 
A.1149 Giize:yah Tramvay caddesi 1119 ,, 37.50 

izahatı yukarıda yazı ı gayri menkuHerin kiraları 22·12-1937 
Çarşamba günü •~at onbir8e isteklilerine ihale edilmek üzere 
artırmaya konulmu tur. 

istekti t>lanlarm bizalannda yaıılı depoı·to akçeaini 
yatırarak artırmaya g irmeleri. \2 21 

veznemize 
4340 

- --- - - - -
.. ; j • • • • , • '. ' • • • ·: • -Dünyanın n buyuk \i'e tl muh etem '' OR ANo· 
vapuru olan 'liıavı korclelanın sahibi ı,, G A RnOMijjOMATIK 

Radyolarının 1938 modelleri aeldi. Radyo meraklılarının ta• 
pmdıkları tatlı ve tabii seıi ile her kesin gaşyolduğu bu rad
yoları görmeden başka marka raC:lyo almayınız. 

GAROD 
Vapur Acentası rnbhat kayuui!ı, Ma~ka1ı ~adyolın~ ~elli başh hu- OTOMATiK olma-

RDY AL NEERLANDAIS u sustyetlerınden hırı de bunlarm landır 

Şifa 
KUMPANYASI Baş mahsul, Diğer markaların hepsinden üstıia o1utlarmı dünya tasdik etmiştir. 

"TELEMON,, vapuru 14·12 gıda kudrt·li yüksek, Satış ye r-i: Mimar Kemalettin caddesi 
937 de bekl4!11ınelc.te olup ROT- No. 35 NfHA. T KAR 
TEROAM, AMSTERDAM ve işme İ kolay, ,. ' · ........ 
HAMBURG limanlan i~io yük Qerbet gı·bı

0

dı·r k alacaktır. v ' 17.mir va ıt ar pıôdOrl ~·ğtlnden: 
.. HERMES,, vapuru 20/12 de başka yerde satılmaz Bedeli 

beklt:nmekte olup yükünü tah- H usu~i Lira Cinsi Mevkii 
liyeden sonra BURGAS, VAR· 500 Batçı mescidi Uluyol 
NA ve KÖSTENCEye hareket 500 Nı.ğbolu • Oeğirmendağı 
edecektir. Şifa Balı kyağı 300 Dolaplıkuyu • Dolaphkllyu 

SVENSKA ORIENT V 
1 

~ h Evelce müzayedeye ç.akanldığı halde talip zuhur etmiyen yuk• 
LINIEN 1. a oız Şiıa Ecza a Desinde r da müfredatı yazılı kadro harici meıcitlerfo mülkiyeti sablmak 

.. GOTLAND., motörü 14-12 Üzere açık artırmaya çıkarılmışt1T. ihaleleri 27·12·937 Pazartesi 
de beklenmekte olup HAMBURG Hükumet strasınöa günü saat onbeJtcdir. Taliplerin vakıflar idares ne müracaat· 

Oli 
• GDYNIA. DANZIG, DAN· --~-.,u-•• -n-ı_e_r_b_a_n ___ k ________ fj lan. ıs 21 26 4399 

Vler Ve MARK, limanları, BAL TIK li· u U lll U Ol fil • -

Ş.. k A manları için yük alacaktır. Foto Kört)ğlu 

kadar bulunur. 

. . . .. . : " . .' 

ure ası sERvıcE MARıTıME diirlüğünden: H 
., LimAited "SUÇEARVOAU,,MAvlaNpuru 29/12 . amza RDstem 
vapur cenfası \'1/U/1934 tar.hindenberi bankamız tatafından satan alınarak 

b ı k 1 MALTA b d il 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 

Biriaci kordon Rees binası ek enme te o up ve e e eri başaba s ödenmekte olan mefsuh "Uşak teraldcii riraat 
Tel 2443 MARSIL YA limanları için yük Türk ,anonim şirktti,. hisse sentlerioin satın alınmasına 31/1/1938 kart ve bilumum fotoğ'rafçllıkta müatamel eczalar, fotoğraf a lat 

THE ElLERMAN U- alacaktır. tarihine kadar devam olunacaktır. ve edevatı. font ve sehpalar. 
NES LTD. Yolcu kabul eder Henüz hisselerini bankamıza satmamış ve bedelini almamış bu· Foto'ğtaF~ılıta müteallik her nevi malzeme 

•TRENTİNO., vapuru Birinci lunan hissedarlann mezkur tarihten evvel müracaat etmeleri ilin Zevki okşıvacak resim ve aO-ndiamanlar, senedat ve evrak 
ilanlardaki hareket tarihlerile J -·- l kinun sonunda veyahut ikinci· olunur. 4355 istinsablan ve kopyaları kemali dikkatle yapt ır. 

navlunlardaki değişikliklerden - M T Ö R f E R f 
kanun ibtidasmda LONDRA, acenta mesuliyet kabul etmez. Türk Spor kurumu Aydın bölgesi baş- A A ş L 
HULL ve ANVERSten gelip Daha fazla tafsilat için ikin· Developman, kopya ve her ınevi ağrand.isman sürat ve nefa· 
yük çıkaracak ve ayni zamanda l kanlıgw ından•. aetle yapılır. 
LONDRA ve HULl için yük ci kordonda FRA TELL. SPER· 1ZMlR: Emit1erzade -çarş1sı No. 28, 4, 5. 6, 7, 8, J 
alacaktır. CO vapur acentalığına müraca· 3-1-938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat · 15 de Ayd1n Telefon: 2675 Tel raf: Rüstem h:mir 

"LES81AN., vapuru 7 Birinci at edilmesi rica olunur. $por bölgesi bi n as ı nda 8552 l ı ra 74 kuruş keşif bedeUı Aydın 
kanund11 LIVERPOOL ve SW· Telefon: 4111/4142/2663/4221 spor sahasının futbol alam ile koşu pisti ve bunların ihata duvar 
ANSEADAN gelip yük çıkara· ,---------•• .. ! ve parmaklıklannm inşaah aç k eksiltme usulile eksiltmeye 'konul· 
cak ve ayni zamanda LIVER- Satılık ev muştur. 
POOL ve GLASGOW için Güzelyalı tramvay caddesi Bu inşaata ait şartname, keşif, metraj, resim ve dığer evrak 
yük alacaktır. 

1027 
numaralı 

6 
odalı ve bü- parasız olarak bölge bürosundan tedarik edilebilir. 

THE GENERAL STEAM Muvakkat teminat 641 lira 50 kuruştur. 
tün \onforü havi denize nazır NAVlGATION CO LTD. isteklilerin teminat mektup'Arı ve ehliyeti fenniye vesikası ve 
ev satıhktır. Taliplerin 'mez· d ·k ı · ı 2 ı 938 b "PHiLOMEL,, vapuru 10 Bı- ticaret o ast vesı a arı ı e - · pazartesi g ünü saat on eşe 

ı kur eve müra caatları ilan b b . :.ı k l 1" rincı ~ aıı unda gelip LONDRA kader Aydın spor ö .ge masınoa ı komisyona müracaat arı i an 
içıu yuk ah1caktır. • o lunur. , olunur. 17 21 25 L.9 
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51 Bakterigoloı tııe 6ııl111ıcı, salgın : hastalıkları miitehessısı ;; 
- (Verem ve saire) = 
1 

Jlaunahau• istasyonu karvıemdaki Dibek eobk barında 30 sayıla = 
ıllllllllll~~'~:u::;~~:f ,ii;~ifu~iıfa~İ~·::,o:· ; ;: s 11111111 



12 Sabif~ ANADOLU 21 Kinnnuevel 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, 
söktürür, tesirli 

balga!J1 söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

Doktor 4" 

l{emal Tahsin Soydam 
Cild ve tenaıdl hastalılcları müt~hassısı 

Amerikanın eo meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya re~k ve · sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyaları yalnız -(Yeni Kavaf /arda Hüseyin Hüsnü Oziıin 

Lüks mobilya ve karyola) 
salonunc!a bulunmaktadır. Karyola ve somya alecak zevki selim 
sahiplerine hasseteo tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. .....;....; __ ..:,. ____________ -"'!~------~~----~-------
Hara c; c; ı kardeşler 

Büyük mobiya ve mefruşatma
ğazalan emrinize imededir. 

MERKEZ ŞUBE 
lZMIR ANKARA 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın haJis Morina balıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 

HAYRE'nt. · 
çlza 

hanı karşısında Başdurak 

• FotoOr 
I N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar . 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
Miiracaat yeri: 

İkinciheyler soka 

Telefon 3869 
Satılık ve kira

lık ev 
Kemerde Sürmeli sokakta 20 

numaralı hane hem kiralık hem 
de satılıktır. Taliplerin B. Hacı · 

Sadullah oteli sahibi B. Muzaf. 
fer veya müstecıri B. Süleymana 
müracaat etsin 'er. ---.... Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sinema5l arkaaında 

!'lefon : 3479 

Doktor · 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

İkinci Beyler sokafı 
No. 68 
Telefon 3452 

ı•·----------· ... Diş Tabibi 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından eve! gelir. Herkes kendi Cevat Dağlı 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, ikinci Beyler sokak No. 65 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi Telefon: 3055 

ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· l•-:ım------------··----------~~-------------------• nızın etiketi olduğunu unutmayınız. d 382 75 M M 
Memurlara 1 O taksitte veresiye muame- lzmir defterdarlığın au: 1127 Ye~iköy Narl;d:::aKöprüaltı mevkiinde 138/3 no.lu 120 oo 

[esi yapılır. S1;tış 3674 M. M. tarla. 
______________ ..;.;;..;;,_::-..:...-:-:----------- no. Lira K. 1132 2ci Karataş Halil Rifat paşa c. 293 no.lu 70 M. 28 00 

Siz de M ETALLLJ M "O Lambalarını 1080 Şehitler 2ci Altın sokak 7/9 eski 11 taj no.lu 131,25 65 63 M. arsa. 
" alırsanız M. M. ev arsası. 1138 3cü Karataş Halil R fat paşa c. 352 eski 312 taj 52 00 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 1081 Bornova Kürt Ömer sokak 14 eski 16 taj no. lu 100 00 no.lu 137,25 M. M. arsa nakitle. 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini • dükkan. . 1135 lci Karataş Halil Rıfat paşa c. 176 kapı 144 taj 63 00 

ilk fatura.da ırörürsünüz. 1088 2ci Tepecik Mısırlı sokak 19/3 taj no.lu 80,86 M. 30 00 no.lu 105 M. M. arsa nakitle. 

T LU 
Cevfik Baykent 

Elektrik - telefon vemalzemesi deposu. 
· emens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 

M. arsa. 1146 Bozyaka Uzundere Emrez mevkiinde 14000 M. M. 278 00 
1089 2ci Tepecik Mısırlı sğkak 19taj no.lu 78,10 M.M. arsa 35 00 tarla ve ıçinde 50 adet zeytin 3 adet yemiş ağacı. , 
1090 2ci " " • 19/2 " • 145 " " 50 00 1147 Buca aşağı m. Üçkuyular c. 43 no.lu 403,10 M.M. 80 6'2 
1091 2ci " " • 19/1 • " 70 • • 25 00 münhedim kahv~hane arsası. 
1092 2ci • • • 1914 • • 68, 16 • • 25 00 1150 3cü Karataş Halı! Rıfat paşa c. 391 eski 35111 taj 12 00 
1093 lci Tepec;k Çoban • 26 • • 105 • • 75 00 no. 30,25 M. M. ersa. 
llOtı 2ci Karantina Köprü Mitat paşa c. 92,94 kapı no.lu 188 22 1152 Karşıyaka Donanm3cı Fadıl bey sokak 29 eskı 5/3 1000 00 

418,25 M. M. ars!. taj no. lu 519 M. M. arsa nakit;e. 
1107 Köprü Kayalık sokak 1737 ada 24 parsel no.lu 265 37 Yukarda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile yazılı 

3791 M. M. arsa. olanlardan gayrisi ikincı tertip tasfıye vesikasile ödenmek üzere 
1110 2ci Karantina Köprü Mısırlı c. 378 kapı 230 taj 159 98 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 27·12·937 

no lu 533,25 M. M. arsa. tarıhinde Pazartesi günü saat 15 ı edir. Talıpl~rın Mılli Emlak 
1113 2ci Karantina Köprü Mısırlı c. 1738 ada 2 parsel 490 92 müdür( ğüne m •)racutl~rı. 11 21 4331 

no.lu 3272,75 M. M. arsa. 
1114 Salhane !s'lahane sokak 80 eski no.lu 106 M.M. 'arsa 
1116 3cü Karataş iman sokak 24/26 yenı 22 taj 110.lu 

226 M. M. arsa. · 

31 80 
50 00 

1117 Köprü Sakızlı sokak 9 eski no.lu 321,50 M.M. arsa 96 45 
1118 Salhane Tramvay c. 337/'}. kapı 355/2 taj no.lu 150 00 

120 M. M. arsa. nakitle 
11t9 3cü Karataş lsiahane sokak 50 kapı 18 taj no. 115 34 50 

M. M. arsa nakitle. 
1125 2ci Karantina Köp Ü Sakızlı sokak 19 kapı no.lu 114 83 

lzmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmış soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edılmiştir. Otel yenıden telvin ve tefri~ 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü ıstirahatlerı temin olun· 
muştur. Fıatler mutedil ve her keseye elver · şlidır . 
Kemı-raltı raddesı karakol karş••ınrl" N<' 7 f.m;r 


