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Sayın mis~firimiz, Ankarada bir Avam Kamarasının evelki akşamki celsesinde 

s mües:eselerimBiziyar.et etk ·ı· "d .. . B. Eden, Avam kamarasında 
urıye aş ve ı ı, un gece .. h. b tt b I d 

Ş h k t tt• mu ım eyana a u un u 
ama are. e e ~ Ingiltere, Türkiyeden Çekoslovakyaya kadar bir 

Ekselans Cemil Mürdüm, Türkiye - Suriye dostluğun· dostluk halPsİ tesis etmiş bulunuyor 
Londra, 22 (Radyo) - Dön gece uk haleııi tesis etmi~ bulunnyoruı. 

dan hararetle bahsetmiş, c, ok iyi intibalarla Ankara- geç vakte kadar de\am eden Avam ~\.merika ile olan miinasebatımızda 
kamarHı içtimaında, Başvelı:.il B. ııon derece eamiwi ve dostanedir. 

dan ayrıldıg., lnl SÖ uf emiştir• Çemberlayndıın sonra kursüye gelen B. Edenin verdiği izahat. ifçi 
J Hariciye Nazırı B. Eden, harici vazi· parti .. ine mensub H}lnlarca yeter 

· Y ang-çe hadisesi 
Ramdi Nüzhet Çançar 

Japonların Y aog•çe nehrinde 
Amerika ve İngiliz harh ve ticaret 
gemilerini bombardıman etmelerinden 
çıkan mesele hilA kapıHJmıt dt>ğildir. 

Vakıa japonlar bombardımanı 

müteakıb tecnüze maruz kalan bü• 
kılmetlerin aiyasi bir teıehbüste bu· 
lnnmalarına nkit bırakmadan kendi· 
liklerioden bo devletlere birer nota 
verdiler, bidiaeden müteessif olduk• 
lannı, tahkikat yapacaklarını, müteca· 
ai.rleri tecziye edeceklerini bildirdiler, 
hulJea bu gibi milletlerara&ı meııeleler· 
de mntad olan merasim ve teklifatın 

bepeini kendiliklerinden yaptılar. 
Fakat buna rağmen hidiııe ve handan 
mütevelJid heyecan hli.la d~vam ediyor. 

Sebebi de ıudur: japonlar Çin• 
deki ıon hareketlerine baoladıkların• 
danberi bu gibi hadiaelerin ar.kası 
hiç keeilmemiı ve japonya her hadi• 
a•yi müteakıb derhal tU:iy• ve te
minat •ermekte tereddüd etmemekle 
beraber japon kumandanl81'ı da bil· 
Um"1oa:l"g...,. ~-· ~--ı.. ..... ..A-. •• m 

edip gitmi~lerdir. Son hAdiee bu gibi 
nk'aların tam on üçö.nciiaünü teıkil 
etmektedir. 

İ§te Avrupa ve Amerikada iti• 
madaızlık. uyandıran hadiselerin böy· 
le dikkate eayan bir surette temadi 
etmesidir. Nitekim Amerika cumhur• 
reiıi bütün japon hükumet ve dev• 
let adamlarına bir nevi açık iıimad· 
aızlık tetkil eden bir nota ile emeali 
hadiselerin bir daha tekrrü.r etmiye• 
ceğine dair bizzat japon imparatoru• 
uun teminat vermesini taleb etmit 
ve bu taleb bu güııe kadar cevabeız 

kalmııtır. • 
Son haberlere göre İngiltere Te 

hatta Fransa hükdmetleri Uzak Şark· 
taki kuvvetlerini tezyit etmeğe karar 
Tarmiılerdir. Buna bakıb da (Yang.çe) 
hidiseainin beynelmilel bir ihtilata 
yol açacağına aimdideo hükmetmek 
hata olur. 

Fikrimize kalırea, bu hidise ta· 
bii teklimül eoyrini takib ederek za• 
man ile bermotad diğerleri gibi k.a· 
panacak, f•kat Avrupada yeni bir 
ıiyaa! vaziyetin tebellür etmelioe yol 
açacaktır. 

Amerika bu güne kadar Avrupa 
ve dolayısile dünya iolerino karıı· 
maktan içtiaab etnıiıtir. Yaog-çe hi· 
disesi iate Monroe nazariyesine iati• 
nad eden Amerikanın hu eiyasetini 
değiatirmeeine veeile teokil edecek 
gibi görünüyor. 

Ver1&y ıulh muahedennin mil· 
zakereai esnasında sütten ağzı yanmıı 
olan reie Vilııon meseleııindenberi 

Amerikalılar yoğurdu üfliyerek ye• 
meğe baolamıılar, yani lehlerine ol· 
aon, aleyhlerine olsun Avrupa ve 
dünya itlerine boruolannı ıokma• 

mak hakkındaki Monroe nazariyesine 
tekrar avdet etmiılerdir. 

Amerikada iki eeaah ııiyu! parti 
vardır. Cumhuriyetçiler mutlak ıekil• 
de Monroe nanriyeeinin tatbikine 
taraftardırlar. Şimdi iktidar mevki• 
inde bulunan demokratlar ise icabı 

halinde Monroe ııuariyeıinden feda• 
k!rlık edilebileceği 'fe Amerikanın 
dünya i~lerine kanomaıııı Iazımgeleceği 
tezini müdafaa ederler. Fakat Ame• 
rikada umumi efkh Monroe nazari. 
yeeine çok hsğh olduğu için hayati 
bir z rnret ortaya çıkmadıkça demo.k:. 
ratlar bu fildrleriui tatbik ııahaıına 
koymağa ceearet edememektedirler. 

- Sonu 8 İ.Gci sahifede -

Sariye Başvekili Bay Cemil Mürdüm lstanbulJan geçerken 
B. Cemil Mürdüm 

Ankara, 22 (Husus\ mubabi· 
rimizden) - Suriye Başvekili 

Ekselans B. Cemil Mürdüm, bu 
r·- _ .. L1.-.-.l;t ..... .ü .... ----..L.r:~:-: 

ziyaret etmiş ve ricalimizle te
maslarda bulunmuştur. 

Sayın m · safirimiz şerefine bu 
gece Anadolu kulübünde mükel· 
lef bir ziyafet verilm iştir. 

. Ankara, 22 (Hususi) - Muh
terem mi saf ırimiz Suriye Baş ve. 
kili Ekselans Cemil Mürdüm, 
bu sabah Gazi orman ç· ftliğini 

gezmiş, fsmetpaşa ve f;n7i ens· 
titülerini doJaşmlştır. 
, Ankara, 22 (Hususi mubabi· 

rim'zden) - Sayın misafirimiz 
ı:__..;,._ R...,,.,.ı.;ı~ C.l...-~-a-...1 

Mürdüm, bu gece Şama müte
veccihen harekt etm ş ve istas· 
yonda büyük merasimle uğur· 
lanmıştır. 

Sayın misafirimiz, Türkiye-Su· 
riye dostluğundan hararetli bir 
lisanla bahsetmiş ve çok ıyı 

intibalarla Ankaradan ayrıldı· 
ğım söylemiştir. 

Kara kış 
------

Birden bastırdı 
Etrafa kar yağıyor. Dünkü fır

tına epeyce tesir yaptı 

lzmirde geçen yıllarda bir kar yağışının hatırası 

lstanbul Rasadhanesi müdü· durgun haline aldanan ve açı .. 
rünün ded ği çıktı. Beklendiği lan bir kaç balıkçı, fırtına pat• 
haber verilen fırtma dün sabah layınca sandallarını körfez sa· 
birdenbir'e patladı ve muhtelif billerinde terketmekten başka 
yerlere kar yağmağa başladı. çare buiamamışlardır. Dalgalar, 

Fırtına, dün sabah ansızın bu sandalları Konak vapur iske· 
çıkmıştır. Bütün gece şehrimize lesi önüne kadar sürüklemiştir. 
ve civarına yağmur yağmış., saat Açık denizde kaza olup olma· 
ikide çok sürekli boşanan yağ· dığı mechuldür. Dün fırtına yü· 
murdan sonra hava tabakala· zünden limanımızdan hiç bir va· 
rında burudet başladığı için pur hareket ~tmemiştir. Körfez 
sabaha karşı yıldız esmiş ve vapurlarının normal faaliyeti bile 
fırtına alametleri belirm;ş, de- aksamıştır. 

nizdeki vapur ve yelkenliler Birinci kordon, dalgaların hü· 
müşkül vaziyette kalmışlardır. cumuna uğramıştı. Rıhtımın bir 
Sabahleyin erkenden denizin - Souu 8 inci sahifede -

yeti hulil·a ederek uzun beyanatta görülerek, kamara riyaııetine verilmit 
bulunmuş ve ezcümle şunları söyle· olan iı;tizah takriri geri alıomıfhr. 
mi~tir: Avam kamarası. ha gün tekrar 

- Müstemlekeler meselesinde, - Sanu8 inci sahifede -
başka devletler ve bilhassa Portekiı 
aleyhine Almırnya ile pazadığa giri· 
oeceğimiz asılsızdır. Biz, lngilizler 
için eski eiıııem siyaset ölmüştür. İu· 
giltere, hiç bir devletin menafiini 
ıhlAl etmek istemez. Bu böyle olduğu 
gibi, Avrupada diğer devletlerin zara· 
nna bir uzla~ma akdetmek de ak.lı

mlZdan geçmez. 
B. Eden, Uıak Şakta devam 

eden hidiseler hakkında da demi~· 
tir ki: 

- Uzak Şarkta sulhun bir an 
evel iadesini temenni ediyoruz. Ora· 
da heynelmilel bakımdan taahhüd et• 
tiğimiz vazifeler var(hr. Bundan do· 
layı Amerika ile daimi bir temas 
halinde bulunuyoruz. 

Negüs 
Amerikalılara. 

' 

hitab edecek 

Negüs 
Londra, 22 (Radyo)- Habeş 

imparatoru Negüs, Noel yortusu
nun birinci gecesi, Amerika aha
lisine hitaben radyoda mühim "' 
bir söylev verecektir. Negüsün 
bu söylevi, merakla beklenmek· 
tedir. 

' Meşhur Kellog 
da vefat etti 

Va,ington, 22 (Radyo} - Kel· 
log, müptela olduğu zatürreeden 
kurtulamıyarak 81 yaşmda olduğu 

halde dün gece saat 1,20 de vefat 
etmiotir. 

Meşhur Briyan•Kellog misakını 
imzalıyan Keltog, bir müddet siyasi 
hayattan çekilerek: avukatlıkla me~· 
gol olmuş, 921} Nobel mükafatını 

kazanmış, 930 da da Lahey adalet 
divanına hakim tayin edilmişti. 

Saint Paul, 22 (A.A.) - (?tlin· 
neeota) zatürreeden muztarib bolu· 
nan B. Kellog düu a oam 81 ya· 
oında olduğu halde vefat etmiştir. 

l\füt~vef fa meşhur Kellog miea· 
kmı imııa etmioti. 

Goolidyein riyaıetinin sonunda 
siya!! hayattan çekilerek esli mes· 
leği olan avnkatlık:la me~gol olmağa 
ba:lamı~tı. 1921J da Nobel sulh mü• 
kafatını alan Kellog 1930 da hey· 
nelmilel U.baye divanına hakim 
tııyin ··ililmı~ti. 

M. Eden 
İogiltere Barici)e Nazm, sözleri·: 

ne devamla şunları ilave eylerni~lir: 
- İogilterenin doııtlan az değil· 

dir. Fransadan başka, TürL..iyeden Çe• 
koslovııkyaya kadar uzanan bir doet· 

Yunan kralı 
Seyahati hakkında 
Başvek :le izahat verdi 

Atina, 22 (Radyo) - Kral 
ikinci Jorj, bu g;Jn Başvekil Ge· 
neral Metaksası kabul etm:ştir. 

Başvekil, vaziyet hakkında Krala 
uzun izahat vermiş ve Kral da, 
seyahati esnasında konuştuğu 

rical ve Devlet reislerile edin· 
diği inti baları Başvekile bildir
miştir. 

Şehir işleri 

oıomobil de v il, 
rambiis alınacak ·-Hapishane ve adliye sarayı için 

arsa ayrıldı. Garaj planı da 
bu hafta içinde · hazırdır --Şehir Meclisinin karan ile hele· 

diyece llatın alınmasına karar verilen 
12 otobüs yerine 12 trambüs alınma· 
n kararlaştırılmı~hr. Trambüeüo ter· 
cih edilme i bunların, diger otobüs· 
lere nazaran daha geniş, rahat olma• 
sı ve fazla yolcu almasıdır. Bunlara 
22 kişi oturabilir; trambüslerin iki 
kepı81 vardır. Belediye enc1ıoeui, 

bunların derbRl sipariş edılmesini 

kararlaştırmıştır. 

İzmir imar sahasında inşa edile· 
cek Adliye sarayı ve modern hapis. 
hane binası için de arsa ayrılmıştır. 

Bu arsalar cumhuriyet meydanı ar• 
kasında, helt>diye sarayının inşa edi· 
leceği yerin civarındadır. Cezuı bir 
seneden yukan olmıyan mahkumlar 
hu hinada bulunacalı.lar. Buraı;ı ayni 
zamanda te\ki l hane olacakt!r. 

Ayrılan yer 12 000 metre marab.. 
baı genişliğindedir. 200 bin liraya 
çıkacaktır. Şehir garajının pliuı, be· 
leıiiye feo heyetince bir haftaya ita· 
dar hazırlanacaktır. (;araj, iki katlı 
olacak. taksiler üst lı:atta, otobdsler 
alt ka tta duracaktır. Taksilerin iUt 

kata çıkıb iomel.eri için heleıonlu 

merdivenler inşa edilecektir. 

Garajın bir atölyesi, mü~teri 

bekleweğe mabeuıı gazino ve kahveei. 
parkı, yedek levazım, benzin ve yal 
ııatış yerleri, şoförler kulılbı1 ve dOf 
yerlf'ri olacaktır. P Jiin liazırlandıklaa 

sonra taııdik içiu Nafıa Vekaletine 
göoderileceklir. .. 

• • 
.Fuar f!&Zİnosu için Kültürpark• 

taki Bl!rde salon çıçekleri yeti§tiriJ. 
meııioe karar verilmi~tir. 

r ' ANADOLUDA 
iki gün sonra okumağa 

başlıyacaksınız! 
Zabıta romanlarının bir şaheseri.. O kadar ki, ilk tef• 

rikagı okuduktan sonra bırakamıgacaksınız!. 

KIZIL AKREB 
En çok sevdiğiniz, en meraklı 'e en heyecanlı zannettiğiniz 

roman 'ardan daha yüksek ve bütün dünyada çok alaka· görmüş 
bir eser .. 

Bir yazı • • 
serısı 

Güzide yazı arkadıtşımtz Dok.tor ESAD HAT1BOCLUnon ANADOLU 
karilerine hazırladığı çok nefis, münevverlerin, hekiwlc:rio, moallimlerm, 

1 ·s~·rigü~ı;rd~Y·t;e1<1eyiniz1 
~---------------------------------~ 



ANADOLU 

i bir Nobel mükafatı 1 • 
rı 

İrfan Hazar 
rk fiz iki ve kimye•i bilgilerin çiçek açtığı yer, şüphe yok ki Almany•· 

d ... Fran•a, lopanya, hatta Lıgiltere, papa lığın dini ted riaat boyunduruğuna 
bo} uo lanoı kapt ı rmış oldukları halde yerlerinde sayarlırkeo; Lüteria vatanı 
bu lunon Almanya, makiııe alemiııin harikulide iıtikbalini onlardan yıllarca 
öoce lı.etf• uıek taadetine ermi ıti 

Gemiciletden alı· 
nan para 

Bu hal k r$ı ın lznıir 
halkına acımak lazım 

Ooı dokuzuncu Hırda buhann. telgrafın, ve inf ifaki maddelerin düaya 
d .. ! eı eri uaoında neler yaptı&ıaı, dünyaoın rengini ouıl birdeubıre değİf· 
ti rti1~ oi, nı e~ hu l kıı'ılarıo onlınn sayesinde n e suretle maldm olduğunu, 
•·•n u, .. nı lan l<a ranlıklana bu buluşlarla uçıaz bacaksı. bir ayd111lıAa ne 
111'dle knuıtuj!unn buracıkta, bir çırpıda i•ah eımellin imklıu yoktur. 

L iman resmi herkes
ten alınmıyormuş 
Vapurlarımızda çalışan gemi· 

cilerle müstahdemininden bazı· 
!a rının imzasını taş ıyan bir mek· 
tup aldık. Aynen yazıyoruz: 

Belediyeden şiddetli tedbirler bekle· 

Dik: k.a l edilir&<!, edebıya t ta makinenin, tekniğin, her türlü i ııtihııal kuv· 
Tellerinin ve seri nakil ve haber vaııtalarının ilerleyiıle mcbsuten mütena• 
ııib bir ioki,.f göıtermia tir. Bir memleket ki yarı müıtemlek.edir, y•ni bu~· 
dayıoı, ıekeri.oi, pabocuoo, \ereıteıi.ni, camını, ki~uiıaı, üıtüaü bııını bıriç· 
ten alır. Burada ıan'at ve fikir hayatının ulu eıerler verece~ine ioanmıya· 
lım! Paıagonyalılı r.!ao, E.Jcim olardan, Mılezya adalanodan Nohel mükil fatıoı 
kaıaucak tek Lir muharrir bckliyemeyiz! Bn m eseleyi .. oraoetle, terbiye ... 
iklim tarılarile trr.ire ka lkma lı: ikinci, hı tıa üçuocii derecede kalır. 

riz. Hilekarlığın hu derecesine hayret 
etmemek mflmkün değildir 

Her teyden önce tan'aı, gelifmit bir medeniyetin Ye olgun kütle heye
canının çocuğudur. Her devirde edebiyat ve ean'at röneıansı, teknik Ye en• 
düatri r3oeno11yle omuz om uza ydrO.müıtür. Buaun içiodir ki, bir Alman, 
bir Fran11r, bir İngiliz, bir İtalyan, bir Amerikan ve bir Ruı edebiyat n 
oan'atı, ha nluoların teknik ilerleyiılerile birlikte, ikııaadi .-e fikri zafere 
elan knaıamıyan mill•tlere daha epey zaman hocalık edecekler Te Nobeli 
onlara "ermiyceeklerdir. 

Ah bu Amerikalıları Kızlara bir tavsiye: 
Amerikada cinayet erbabı, Al· 1939 senesine kadar 

manyada oldutu gibi balta ile sabrediniz! 
öldürülmezler; fakat elektrik is· 1939 senesinde Nevyork bey· 
kemleıinde cezalandırılırlar. Bu, nelmilel s ·rgisi umuma açıla· 

Son hafta içinde lzmir bele· 
diye mıntakalarında 4237 muh· 
tarl ı k işi görülmüştür. Geçen 
yıl ayni tarihte görülen muhtar· 
lık işleri 2566 idi. Geçen ay 
içinde şehir fırınlarında yapılan 
teftişte vezni noksan çıkan 883 
kilo ekmek müsadere edilmiş, 
bunları satan fırıncılar cezalan· 
dırı lm ıştır. 250 kilo kaçak ve 
damgasız et müsadere edilm iş, 
başı boş dolaştığı görülen 23 
baş hayvan tutulmuş, sahipleri 
cezalandırılmış, iki !.:öpelı: mü· 
şahede altına alınmıştır. 

Konturat akdetmeden kira ev· 
!erinde oturan 182 kişi cezalan· 
dırılmış, 1046 esnafa ceza tarh 
edilmiştir. Bu esnaf talimatna· 
meye aykırı olarak gıda madde
lerine hile karıştırmışlardır. 35 
eski tartı müsadere edılmiş, 
kullananlar mahkemeye verilmiş· 
tir. 45 Şoför muhtelıf suçlardan 

cezalandırılmış, 4 dükkan ve 3 
fırın gayri sıhhi vaziyetlerinden 
dolayı lı:apattırılmı~tır. 

185 esnaf sıhhi muayeneye 
sevkedı lmiş, 34 kişi mezarlık· 

!arda ve camilerde dilendık· 
!erinden yakalanmış, belediyenin 
ac-zler ev.ne gönder.im i ştir. 

Bir ayda yapılan tehişlerde 
yinmiyecek derecede fena olan 
ve imha ettirilen gıda ı&adde· 
leri şunlardır: 

95 kilo ekmek, 100 kilo balık, 
300 kilo et, 150 kilo sucuk, 

102 litre sirke, 500 litre ıiit, 18 
teneke Halepyağ't, 21 varil 

zeytin, 187 kilo zeytinyağı, 700 
şişe gazoz, 38 teneke yoğurt, 3 
kilo kahve, 18 teneke peynir, 
675 kilo yemiş, 70 sandık por· 
taka!, 248 tane pide, 1500 
simit, 16 kilo ekmek kaday.fi, 
300 kilo ıncir. 

belki Almanyadakine nisbetle caktır. Bir çok harikalar arze· 
daha feMi ve asridir. Fakat fa· decek olan bu harikulade ser· 
relerin it:aft için de •elektrik gide bir cihan güzeli seçilecek· 
isk~mlesi. yapmak, bilmeyiz tir. Bu kraliçeye iki sağdıç da 
am1114 bir az fula gayretkeşlik katılacaktır. Kraliçe, bir sene 
ola pektir! Evet. Amerikada müddetle Nevyorkta en lüks 
farelere -bizim kapanlara muka· hayatı yaşıyacak ve kendisine 

B zler geceli gündü:ı: :ü saat 
ve dakikalarımız belli olmakıt· 
z•n mütemadıyen yıpratıcı de· 
nızler üzerinde çü şan bu vata· 
nın evlidlarıyız. Yüzde doksa· 
nımız aı l e sahibıyız. Ald ığ mı z 

aylık yirmi, yirmi beş, otuz li· 
radan ibarettir. Bu para ile aile
miz ı , çoculdarımızı geçindiriyo
ruz. Ayni zamanda hükumeti· 
m ze kanunen verilmesi lazım· 
gelen bütün vergileri de mem• 
nuniyetle veriyoruz. Yalnız şunu 
arzetmek istiyoruz ki, denizlerde 
çalışanlardan liman rü,umu na• 
mi le her sene üç yüz yirmi ku· 
ruş alınmaktadır v -t biz bu pa· 
ray ı tedarik edemediğimiz tak· 
dirde gem ferle sefere çıkmak· 
tan menediliyoruz. Yüksek ma· 
a1lılar bu rüsumu vermekten 
müstesnadır. işte bu cihete ak· 
hm ı z ermiyor. Mademki hepi· 
miz denizde çahş • yoruz, bu re
sim hepimizden alınmalıdır. Ya· 
hud bu eski zamandan kalma 
adetin kaldırılması lazımdır. 

Dileğimizin, muhterem gaZ<· 
tenizde dercedilmesini ve bu 
suretle alakadarların dikkat na· 
zarını çekmenizi rica ederiz. 

bil- liektrik iskemleleri kullanıl· bir milyon dolar ııakid verile-
maktadırl cektir. Sağdıçlar da ayni şekil· Maliye işleri 

Kızılayın 60 ncı yıldönümü 
Cumartesi günü büyük törenle 

kutlulanacakbr 
Arslandan korkmuyor amaL de bir sene kraliçenin yanında Önümüzdeki Cumarteıi günü 

lrlandalı Priçilya adlı genç yaşıyacaklar ve her biri yarını· Yeni tedbirler alına. Kızılay cemiyetinin kuruluşunun 
bir kadın vardır. Bu kadın çok şar m iyon dolar alacaklardır. cafı ıöylen ·yor 60 ıncı yıldönümüdür. O gün 
cesurdur, miteaddit defalar Ne ali. Ve bu lualiçelite ve· Eski Düyunu umumiye idare· memleketin her tarafında teza: 
Afrikaya ıritmiş arslanlar avla• ya sağdıçlı a seçilmek için bü· .s' nin onlarca es i defter ve hürat yapıl cak ve bu • ır ku· 
aılftır. FakaL. Ardandan kork· yük zorluklar yoktur. Cinsiyet evrakı Milli Emlak müdürlüğü rumunun yarım asrı geçen çok 
mıyan bu kadın, erkekten pek ve milliyet de aranmıyacaktır. deposunda bulunmakta idi. Bu asil ve nezih mevcudiyeti ve in· 
çok korkmaktadır. O kadar ki Sadece sergiyi üç defa ziyaret evrak ve defterler Defterdarlıkça sanlığa yaptığı hizmetleri tezkar 
evlenmek illediti lıalde, erkek· etmit olmak ve muayyen beş başka bir depoya nakil ve tas· edilecektir. O gün hava açık 
ten korlıtujıı için evlenmeğe yerde en tabii ha!ile bir müd· nif ettiri lm'ştir. olursa saat 14, O da Cumhuri· 
ceuret edememektedir. det bulunmak kaf ı dir. Yani, İzmir Mal ye işleri için Def· yet meydanında, yağmurlu olu sa 

Tuhaf bir miresl kraliçeliğe ve saidıçlığa seçil· terdarlıkça bazı tedbirler alına· Halkevinde merasim yapılacak· 
mele, şöyle böyle bir p .yango cağ ' haber alınmıştır. Ayniyat tır. Top antı Halkevinde yapıl· 

Fransaııın Liyon şehrinde mu· iti demektir. Muhasipl ığ i işlerine de rhem· dığı takdirde partililerle orta de· 
huibHlı: ilıe y&fıyan Fransuva ----- miyet atfedilmekted ·r. İzmir Ma· receli okulların her birinden 
Goryalı: adlı bir adamcağızın inzibat iş/eri !iye işlerınin başına idı rilen onar mümessil ve istekli bütün 
Ameribda mil)'ODer bir amcası muktedir zevat, umumi görüş vatandaşlar iştirak edeceklerdir. 
varJBlfl Bu zeoııin amca nihayet Polia komiserleri dün itibarile takd re deter bir çok Hava müuit olursa Cumhu· 
almif ve bütün servetine Yeteni [ d l ' şler başaracaklardır. riyet meydanında yapılacak top· 
_ı_ L_. F G k top an ı ar .... n uu ranauva orya ı sa· z • l•k • "k Jantı şöylece ol acaktır: 
L!L - • • .ı F '-~ · t · d 1c· ı· k · ı · eytınci ı gıttı çe 
DIG rostermı.,..r. aıuı< mirasını zmır e 1 po 111 omıser erı, Eşrefpaşa, Dolaplıkuyu, İki· 

alabilaıeıi için yepinin beş dün öğleden sonra Emniyet mü· inkiş :ıf ediyor çeşmelık kamunlarına bağlı Parti 
paNiiz lı:alm nı şart koş· dür muavinliğinde B. lsmail Vilayette zeytinci liğin hakiki ocakları lkiçeşmelikte toplana· 
muflur. Gi.ııli ola.o bu J&rta Küntayın reisl , ği altında toplan· bir ge lır kaynağ ha'ine getiril· rak kaf le halinde meydana ge· 
ıöre, mtrMa lioııacağı sırada mış, şehr n inz bat şleri üzerin· meıı için çalışılmaktadfr. Vi ,a· leceklerd .r. 
büt"- t• - fra ı bı'le de müzakerede bulunarak bazı "" ...-ve ı yuz yet ziraat müdürlüğü ve ziraat Kız Enstitüsü, San'at okulu, 
L-( • 111 Yilz f an a sahı·b kararlar almışl ard ı r. ı b .,.. mı;. r g mütehassıs ığı u iş ü:ı:erinde Karataş Ortaokulu, Kız Lisesi 
oldutu kdiıde miru Goryakın Buğd:ıy h rszzlart ehemmiyetıe meşğul olmaktad ı r· taıeuesi saat 14 de meydanda 
cı.lımyacak ve bayır işlerine has· lar. Urlada Ôz:>ek köyü karıı· bulunacaklardır. 
redilecektir. yakalandı sındaki Yılanı adada zeytinlerin Tıcaret liseıi, Karataş, Tilki· 

Goryalc bu gizli şarttan ha· Menemen n Emiralem nahiye· ıs ' ahı kararlaştırılmıştır. Bir kaç lik şubesi ve erkek liıesi tale-
beı-dar deiildi. Fakat zavallı sine bat: ı De~irmendere köyün· y ı ldanberi zeytinlerini bu mev· besile Karşıyaka kız öğretmen 
bayatıoı o kadar sıkıntı içinde de A li oğlu Ahmed O.kan ve ıimde bud .yanlar ve iyı b1kan· okulu talebesi de törene muay· 
reçiren bir adam i iş ki çok Hasan oğl u Mchmed, ayni köy· lar, her yı l iyi zeytin mahsulü yen saatte geleceklerdir. izci· 
senderdenberi bir arada yiiz den Kadir oğlu Kasım Oyum almağa başlımı~lardır. Bu hare- !er de merasime iıtirak ede-
frank görmemiş imiş. işte bu evine geceleyın girib dört çuval ket, bütün vilayete teşm ı l ed ı le· ceklerdir. 
sayede bu büyil:C mirua kona· buğday çaldıklarından tutul· cek ve zeytınc lik en kazançlı Askeri muzıka Halkeviaden 
bilmiftir. muşlıırdır. iş haline getirılecektir. hareket edecek, Yalılar semtin-
~· ................................... _.mm11:211._m.illİl.iıı:ııım;:miı ................... .-.................. ,, 

Aok ile 

Tayyare Sineması Bugünkü seanslardan 
itibaren 

Sinemacılık aleminin şimdiye kadar yaptığı filmlerin eo muazzamı ve eo müthişi 

MAHKUMLAR KALESİ 
Fılmile hakiki zafer tacını g:yecektir 

Bu film: Film d t•I bir muc ze ••• Temsil değil bir san'at abidesidir. 

Milyonlarca Fransız Frangına A N N A 8 [ L L A San'at, kudret ve kuvvetinin 
mal olan bu fı limde fevk ne çıkmıştır 

v•z-fe arasıında müthiş mücadele ... Her şeyden evci vatan ve istiklal O.ye bağıran ve zulme ve istibdada rağmen 
gençlik ..• Miistebit ve mağrur bir saltanatıo inh i damı ..• Gibi her biri birer mevzu teıkil eden binbir safahat ••• 

AYRICA: RENKLi MiKI VE PARAMONT JURNAL 

yılmıyan 

Seansiar: Her g:in: 3,15 - 5,50 - 8,2' dt> .. Cumartes, Pazar 12,40 da baş ar ............................... 

den gelen ilk kafilenin başında 
yürüyecektir. 

Törene saat 14,30 da Kı zıl· 
ayın yapt ı ğı hizmetler hakkında 
ir d edı' k bir nutukl ba la· 

nacaktır. Sonra Kı z öğretmen 
okulu, Kız ve Erkek L•sesi nam
larına birer hitabede bulunula· 
cak ve Kız Lı sesioden bir tale· 
be Kızılay marşını söyl ıyecektir. 

Cumartesi akşamı Parti ocak· 
larında Kızılayın yaptığı insani 
hizmet ve vazifeler hakkında 
nutuk ve konferanslar verıle· 
cektir. 

Bu mevzua dair bastırılmış 
olan büroşürler köylere dağıtı· 
lacaktır. Törene Kızılayın canlı 
bir temsilı de iştirak edecektir. 

Hava yağ'murlu olursa Halk· 
evinde talebeler tarafından iki 
canlı tablo yapılacak ve cemi· 
yet mensubları tarafından biri 
rafından Kızılayın hizmetleri 
hakkında hır konferans verile· 
cektir. 

Atatürkün heykeline bir şük
ran çelengi konacak ve o gün 
şehir, fevkalade günlerde olduğu 
gibi süslenecektir. 

Zirai tedkikler 
Ziraat Vekaleti Zirai müeıse

ler müdürii B. Ali Osman Bur· 
nava ziraat mektebinde tedkik· 
ler yapmak üzere Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Süveyş kanalı 
Manevraları bitti 
Portsait, 22 (Radyo) - Bir 

kaç gündenberi Süveyş kanalın· 

da başlıyan İngiliz manevralan, 
bu gün son:ı ermiştir. Bu ma· 
nevralara, kanalın muhafız oı· 
dusu, muhtelif harp gemileri ile 
deniz tayyareleri iştirak etmiş· 
lerdir. 

Manevralar, kanala vuku bu
lacak muhtemel bir taarruz fa· 
raziyesi etrafında cereyan ey· 
!emiştir. 

Manevralar devam ettiği müd· 
detçe üç Fransız zırhlısı da ka· 
nalda bulunmakta idi . 

- . - ----- -- - --
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Fikirler: 

•• 
Olen bir san'at 
Geçmiş devirlerin, şimdi esefle 

anılacak en iyi tarafları ndan bi· 
risi güzel konuşmak san'atının 
revaçta bulunma&1 idi. 

O zamanlar bu san'atın insa· 
na inş irah veren eserleri, incelik 
piyasasında kıymetl i bir madde 
hal ı nde mevcuddu. Bununla be· 
raber şark ve garp saraylarında 
bu san'at, küçüğün büyüğe karıt 
bir tekapu, büyüğün küçüğe karşı 
bir tezlil etme vas ı tası olarak 
kullanılır ve resmi bır etiket al
tında kal ıplaşarak konuşan ada· 
mın şahsiyeti nin yara.ıcı meyil· 
!erini ve hamlelerini göstermiyen 
sun'l ve soğuk bir d il şeklinde 
gözükürd~ . İşte bu kısım berta• 
raf edilecek olursa görülür ki; 
geçmiş devirlerin entellektüeller 
muhit;nde konuşma san 'atı , ha· 
kiki bir kibarlı k ve nezahet man· 
zarası gösterirdi. 

Her düşünen kafa ve her du· 
yan gönül bir zarafet muhitin ·n 
aydınlık ve ılık havası içinde, 
onu, bir şark minyatürünün ha· 
reli nakışları, bir Çin ipeklisio 
nin bahar kokan sathında tecelli 
eden ahenk g bi imal ederdi. 
Artık vaziyet böyle d~ğildir. Bu 
san'at maalesef ölmüş ve ona 
veda edilm ştir. 

Temerküzünü tamamile kur• 
aıuş olan makine; el imalatını 
dünya sahnesınden koğduğu gün
denberi, zarif insan ağ'tz l arından 

tatlı bir ıtı rla yayı lan güzel söz· 
lerin ince musikisini de çel ı k ve 
demir gürültüleri aras.nda boğ· 
muştur. 

Yeni dünyanın tekevvün şart 
lar nın ortaya çıkardığı haş in 

insanın yanından, güzel konuşan 
zarif ve ince adam hayali git 
t ıkçe uzaklaşmaktad ır. 

Beteri varlığın bütün fakülte
lerinde yeni ve sert bir d üny• 
nın hareket maka ntzması nın •cap
larına uyma cehdi gözüken İll' 
sanın nazarlarında; kökl erinı biı 

taraftan ince bir hassasiyetten, 
diğer taraftan keskin bir zeka· 
dan, öbür taraftan renkli bir 
zarafetten alan konuşma san'atı 
artık yabancı bir ilm ın karışık 

rumuzlerile dolu bir ı mkansı zlık 

manzarasıdır. Her gün konu~ulaa 
sözlerde galizliğe doğru kaçan 
bir meyl.n gün geçtikçe art tığını 

görüyoruz. Hiç bir san'at ölii
mile bu kadar acı bir net ice 
doğurmamıştır • 

Bahri Saveı 
' .. 

Tuna üzerinde 
Fribot hattı inşa 

olunuyor .• 
Bükreş, 22 (Radyo) - Tuna 

nehri üzerinde Romanya ve Bul
garistanla inşa edilecek fribot 
hattı için b~lıyan müzakereler, 
tam bir iti afla neticelenmiştir. 

Fr·bot hattı, iki yüz milyon 
(Ley) e mal olacak ve ınşaat, 17 
ayda bitecektir. Bu masraflanq 

yarısını Romanya ve d ığer yarı• 
sıoı Bulgaristan tediye ede
cektir. 

inşaat, biri Alman ve d 'ğeri 
Hollandalı iki kumpanyaya ıbalı 
edilmiştir. 

Çin generali 
kurşuna dizilmedi 

Şanghay, 22 (Radyo) - Çin 
generallerinden Yan Nonun kur
şuna dizildiği hakkındaki habel"' 
ler, Çin hükumetince tekzib 
edilmektedir. 

Papa Kardinalları 
kabul edecek 

Vatikan, 22 (Radyo)- Papa, 
Noel gecesi, bütün Kardinalları 
kabul edecek ve müteakıben 
bir söylev verecektir, 
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1 Celil Bayar 

VE 

Eski lzmir 
----------------------------------YAZAN; 

Talat Onay 
•G"reson mebusun 1lngiltere, Uzak Şarka donan· 

ma gönderecek mi? 

Panay torpitosu 
Hadisesi, harbe ala

mettir 

Koli dalavereleri - Topal lsmail (Paşa) nın 
yaptılıları • Celal Bayarın takriri .• 

Haydar Rüştü müstakil ve Bu sırada iaşe Nezareti teşek· 

Bu takdirde, Akdeniz statukosunu muhafaza için 
Fransa, bütün donanmasını harekete getirecek •• 

Ottova, 21 (A.A.) - Nafıa 
Nazırı intihabat dolayısile ya
pılan bir toplantıda Panay top· 
çekerinin torpillenmesinin Ka
nadaya harb tehlikelerini gös· 
teren ve teslihat icrası zarure· 
tini irae eden bir delil teşkil 
etmesi lazımgelmekte olduğunu 
beyan etmiştir. 

Paris, 22 (A.A) - Gazeteler, • • ""' 

ekseriyetle ~on?ra .. hükumeti Japonyada ıhtılal teşeb-
Uzak Şarka hır fılo gondermeğe 

karar ~erdiği t~k.dirde Fransanın büsleri teeyyu•• d edı•yor 
Akdenızde lngılızlere muzaharet • 

Nazır Amerika ile lng:lterenin 
bir ihtilafa sürüklenmeleri ha· 
linde büyük Okyanus sahillerinin 
tehlikeye maruz kalacağını söy· 
lem iştir. 

edeceğine kanidirler. Petit Jur· Dahiliye Nazırı siyasf partileri lağvediyor, 
nal diyor ki: 

.. Fransa, eğer lngiltereisterse ÜÇ yüz yetmiş kişi tevkif edildi. 
lngilterenin müttefiki ve eski 
dostu sıf atile müdahale edecek 
ve lngiliz deniz kuvvetlerinin 
kısmı küllisi Uzak Şarka gider 
gitmez Akdenizde statukoyu mu· 
haf aza etmek vazifesini üstüne 
alacakbr. • 

Ayni gazete dün Delbos ile 
Philipss arasındaki görüşme bak· 
kında tefsirlerde bulunarak şöyle 
demektedir: 

•Görüşme esnasında Akde· 
nizdeki lngiliz harp gemilerininE 
Uzak Şarka gönderilmesi ve 
Fransanın da Akdenizde statu· 
koyu muhafaza etmesi ihtima· 
linden bahsedilmiştir .• 

Epogue şöyle yazmaktadır: 
•f ransanın da Uzak Şarkta 

müdafaa edilecek mühim men· 
faatleri · bu!unduğu için lngilte
reye yardım etmekten çekinme· 
mesinin sebebi pek ala anlaşılır .• 

Ayni azete, lngilizlerle Ame· 
rıkalı arın nır aenız numzsyıt• 

yapmak ihtimalinin daima mev· 
cud olduğunu ilave etmektedir. 

Ôvr gazetesinde Genevieve 
Tabouis, Panay hadisesinin Ame· 
rikalılarm harb etmeğe hazır 
olup olmadıklarını anlamağa 
matuf bir sondajdan ibaret ol· 
duğunu yazmakta ve şunları ili· 
ve eylemektedir: 

•lngilterenin Uzak Şarka bir 
filo gönderip göndermiyeceği 
henüz malum de;-..ildir. En yakın 
ihtimal tekliflerinı sonradan ka· 
b :neye bildirmek üzere muhtelif 
hal şekillerini tedkik etmesi 
için Amirallığa tam salahiyet 
verilm"ştir . . 

Republigue, Uzak Şark ha· 
diselerinden her halde Japon· 
yaya karşı koymak için bir Sov· 
yet-lngilız yakınlığı ve Avrupa· 
da lngiliz nüfuzunun azalmasına 
mani olmak için de lngiltere ile 
Fransa arasında daha sıkı bir 
işbirliği olacağını yazmaktadır. 

Rusya 
Japonyanın ricasını 

kabul etti 
Moskova, 22 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 

1928 Japon • Sovyet balık 
avı mukavelesi 31 llkkanunda 
biteceğine ve halbuki 1935 de 
başlanan müzakereler de henüz 
neticelenmemiş olması~a binaen 
Japon hükumeti mezkur muka· 
velenin 1938 senesi için de 
icmdidini rica etmiş ve Sovyet 
hükumeti bu ricayı isaf eyle
m "ştir. 

General Rodor 
Budapeşteye dön'liyor 

• 
Milano, 22 (Radyo) - Maca· 

ristan Harbiye Nazırı General 
Rodor, buraya gelmiştir. Gene
ral, bu akşam Budapeşteye ha· 
reket etmiştır. 

Tokyo, 22 (A.A)- Resmen bildirild iğine göre, müfr;t sol pro· 
pagandası yapmakla maznun 370 kişi tevkif edilmiştir. Bunların 
arasında işçi Partisi reisi mebus Kato da bulunmaktadır. 

Bu hususta neşredilen "raporda deniliyor ki: 
.. Bu müfrıt tahrı katçılar cephedeki askerlere ve onların ailele· 

rine yardım etmek perdesi arkasında yalnız Çinde değil, fakat 
bizzat Japonyada propağandalar yapmakta ve bu propagandayı 
ordll içine de sokmak istemeleri itibarile çok tehlikeli bir mahiyet 
almışlardır. Bunların maksadı 1935 de Moskovada toplanan Ko· 
münist enternasyonalinin direktifleri mucibince bir ibtılal çıkar· 
mak idi .• 

Dahiliye Nazırı bütün şüpheli siyasi Partilerin ve diğer teşek
küllerin feshini emretmiştir. 

Tokyo, 22 (A.A) - Royter muhabirinden: 
Dahıliye Naz ı rı Japonyanın yegane Sosyalist partisi olan Sosyal 

kütleler partisinin lağvedilmesini emretmiştir. Bu ayın on beşin· 
denberi Japonyada bu fırka mensuplarından 370 kişi Markisist 
propagandası yapmak ve sulh kanununa muhalif hareket etmek 
ıuçlar ıle tevkif ed lm"ştir. Tevkif edilenler meyanında iki mebus, 
bir kaç üniverste profesörü ve sulh taraftarı muharrirler vardır. 

lstanbulda müthiş bir şi-
mal r=··za"" f~bna 

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

Kar ada ve denizde ortalık altüst oldu, 
mavnalar battı, damlar uçtu 

------
lstanbul, 22 (Hususi) - Bugün öğleden sonra müdhi ş bir şimal 

rüzgan ile ş ddetli fırtına başgöstermiş ve ortalığı a!tüst etm ştir. 
Karada, bir çok evlerin damları, mağJZaların levhaları uçmuş 
elektrik te lelleri koptuğu için tramvaylar işliyemem iştir. 

Denizde de b·r çok kazalar olmuştur. Antalya vapuru, Anafar
tanın üstüne düşerek açıklara sürüklenmiş, Tısar vapurile iki ro· 
morkör karaya oturmuş ve müteaddit mavunalar batmıştır. 

Otobüs tahkikatı 
Otobüscüler belediye hakkında şikayet etti

ler, lstanbu 1 Valisi Ankaraya gidiyor 
lstanbul, 22 (Hususi muhabirimizden) - Otobüs ı şi nden dolayı 

bazı otobüs sahıpleri, bu gün müfottişlere müracaatla belediye 
hakkında şikayette bul.unmuşlardır. Tahkikata devam olunuyor. 

Vali B. Muhıddi11 Üstündağın Ank ııraya gitmek üzere bulun
duğu söyleniyor. 

8. (Çember/ayn) ın 
nutku hayretle 
karşılanmıştır. 

Tuna buz 
tutmak üzere .. 

Bükreş, 22 (Radyo) - Bal· 
k anlarda şiddetli soğuklar baş
lamıştır. 

Tuna nehri donmak üzere 
bulunduğundan, bütün muvare· 
datın, ilkbahara kadar Köstence 
yoluyla yapılllcağı ilan edilmiştir. 

Yllbaşı 

Hatip sözüne devamla şöyle 
demişt ir. 

Bu iki devletin bizi himaye 
edeceklerini söylemek doğrudur. 
Fakat her şeyden evel biz ken
di kendimizi hi~aye etmeliyiz. 

Romanyada 
Saylav saçimi netice
leri bitti, ayan seçimi 

başlıyor •. 
Bükreş, 22 (Radyo) - Ro· 

manya saylav seçiminin netice· 
leri anlaşılmıştır. Rey erin tasni· 
fi neticesinde hükümeti teşkil 
eden profesör Yorga ile Voy· 
vod Vayda partileri, dokuz yüz 
otuz bir bin rey almışlardır. 
Çıftçi part si 541 bin, eski de· 
mir m ğferliler 430, raşistler 260 
bin, Macarlar partisi 117 bin 
ve Braçyano p artisi de 107 bin 
reyler kazanmışlardır. 

J ..... ı..1..,~ -ıeeu:Jiş-i neticeleı-. 
den sonra kralın ne yapacağı 

henüz belli değildir. 
Bükreş, 22 (Radyo) - Ayan 

intihabatı, bu gün başlamış ve 
büyük bir intizamla akşam geç 
vakit sona e'rmiştir. 

Neticelerin, gece yarısından 

~nra anlaşılması muhtemeldir. 

Bn. Stoyadinoviç 
Parise vardı 

Paris, 21 ( A.A. ) - Bayan 
Stoyadinoviç ile Vısamiral Ma· 
rian Poliç ve bazı Yugoslav ri· 
cali Beograd isminde Yugoslav 
torpidosunun denize indirme 
merasiminde bulunmak uzere 
buraya gelmişlerdir. 

Beograd 23 ltkkanunda Nan
teste denize indirilecektir. 

Amerika 
Uzak Şarkt .ı. harekete 

geçecek mi? 
Londra, 22 (A.A.) - Daily 

Mail gazetesinin Vaşingtondan 
öğrendığine göre, yapılan bütün 
tekziplere rağmen Amerikan tor· 
pido muhribi filotillisının San· 
diyegoya gönderilmesi Amerikan 
fı losunun Uzak şarkta bir hare
kete geçeceğini ifade etmektedir. 

Ciecesi 

Londra, 22 (Radyo) - Havas 
Ajansı muhabirinden: Başbakan 
B. Çemberlaynın Avam kamara· 
sında söylediği nutuk, hükume· 
tin Uzak Şark hakkındaki mü· 
talca ve kararlarından malumat 
alacaklarını zan ed:!nleri hayal 
sukutuna uğratmıştır. Bazı me· 
buslar, B. Çemberlaynın nutkun· 
da Uzak şark meseleleri hale· 
kında sarih kayıdlar bulunma· 
masından hükumetin bu husus
taki kararlarının gizli tutulduğu· 
na kanidirler. Nutukta Almanya 
hakkındaki lehde sözlerden son· 
ra ltalyanın aleyhinde bulunul· 
muş olması hayretle karşılan· 
mışhr. Halbuki Londra • Roma 
arasında bir yakınlaşmağa dok· 
ru gidildiği zan ediliyordu. Mil· 
letler cemiyetinin her ne baha· 

Fuar Gazinosu Salonlarında 

sına olursa olsun takviyesi hak· 
kındaki beyanatından B. Delbo· 
sun Merkezi Avrupa seyahatile 
alakadar olduğu kanaatini ver· 
miştir. 

Senenin beklenen en muhteşem balosu 
Bu balo için Avrupadan bilhassa getirtilen 

Revu Heyeti 
Ve Şehir Gazinosu artist kadrosunun bet gece 

beğenilen . numaraları 

Dana, Kotiyon, Eğlence, Neş'e 
izmirde biç görülmemiş 

Dekor ve Sürprizler 
Saloniarın konforu için her türlü tert bat alınmıştır. 

Gece yarısmdan sonra da otobüsler temin edilmiştir. Oto· 
mobille-r ~azino k11pısına kadAr S?İr~bilec~ktir. 

............ ııııiiıll .................... iııiııııilll .......... . 

çok hür bir gazete çıkarmak kül etmişti. Sevki yatın kesilmes·. 
istemiş, gündelik (Duygu) yu vagon muamelesinin vilayete 
benim emrime vermişti. devri bildirilmişti. Bu yüz en 

Anadoluda ağırbaşlı görünen büyüle ıztıraba düşen tüccarlar 
kalemlerimiz, Duyguda alabil- ve ileri gelenler, lzmire ge miş 
diğine şahlanırdı. Duygu, Rum· olan Topal İsmail paşaya baş 
lar ve Rumcular nazarında bir vurarak vagon verilmesi bak· 
afacan, bir bela idi. Ah, kollek· kında son gelen emri hatırlat-
siyonları olsa da o günün bir mak ve eski komisyonun listesi 
tarihçesi yazılsa; kimbilir ne mucibince tevziata devam olun· 
maskeler sıyrılırdı. masını rica etmek istemişlerdi. 
Hıırbi umumi uzadıkça idari Fakat Topal lsmail paşa yaverini 

teşettüt, fenalık da artıyordu. göndererek sormakla ikt fa et· 
Her kötülükte kendine bir mesu- miş ve hiç bir söz söylemeRe 
liyet hissesi çıkaran 1ttihad ve lüzum görmeden otomob li e 
Terakki katibi mesulü Celal binip; saa\lerce bekliyen heyet n 
Bayar, vakit vakit matbaaya ortasından geçip gitmiş, uzak· 
uğrar, mevzular verir, yahut bize laşmıştı. Heyet te yeis ve hid· 
yazı yardımında bulunurdu. detle Celal Bayara baş vurmuş, 

Sene 1918 .. lzmir limanı ka· vaziyeti anlatmıştı. 
palı olduğu için lstanbula sev· O sırada Anadolu matbaası 
kıyat ancak Afyon ve sonra Ban· üçüncü kordonda lspontı ferha· 
dırma tarikile yapılıyordu. Mah nesinde buiunuyordu. Vakit ak
sevkedecek tüccarlar, İstedikleri şamdı. Sermürettip rahmetli Ali 
zaman vagon alamadıklarından baba kasasının altına uzanmış 
müşkülata uğrıy~rla~dı. ~ununla yatıyordu; yazı bekliyordu. Ben 
beraber vagon ışlerı bır tak•m yarınki Anadolu k 1 

l d 
. d ıçın ma e 

suiistimal ere mey an verıyor u. h azırlamak, arasıra da gazsuyu 
Fılhakıka ömründe çarşıdan almakta idiml 

iki okka sebze bile almamış, 
ticaret nedir bilmiyen kimseler Akşamın karanlığı içinde hızlı 

ayak darbelerı' merdı·venlerı· 
bir kulpunu bularak vagon, koli 
alıyorlar; bir vagonu en az iki 
bin, bir E\coliyi ton aşağı elli li· 
raya tüccara satıyorlar. Böylelik 
ile kolayca para kazan yorJardı. 

Tüccar gibi halk ta bi zardı. 
Hamiyet erbabı bu dalaveralar 
yüzünden ıztırab duyduklarından, 
hükumete söz anlatmak imki· 
nını bulamadıklarından hep Ka· 
tibi mesul olan Celal Bayara 
dert yanıyorlar; onun nüfuz ve 
muhabbetinden meded umuyor· 
lardı. 

Bugünlerde gerek lttihad ve 
Terakki ku ,übünde, gerek Ana· 
dolu matbaasında rasgeldikçe 
Celal Bayarın şu nasihatlerini 
duyardık: 

- Arkadaşlar; hepinizin ge
çinmek hususunda müşkülata 
uğradığınızı, bir çoklarının va· 
gon, koli dalaveresi sayesinde 
rahat yaşadıklarına şahid oldu· 
ğunuz halde elinizde avucunuzda 
olanları satarak geçindiğ.n i zi 
biliyorum. Bu acı günler de ge· 
çer; her şey unutulur. Sulha al· 
mmızın akı ile çıkalım; bu va· 
gon, koli lekesini alnımıza bu· 
laştırmıyalım. 

Vagon tevziatını bir müddet 
idare etmiş olan Celal Bayarın 
parasızlık yüzünden G emlikteki 
zeytinliğini sattığmı 'bile duy
muş, hatta fazla masraftan kur· 
tulmak için, t .füsten kalkmış 
olmasına rağmen arabaya bin· 
miyerek Göztepeye kadar yaya 
gid ip geld i ğ"ni görmüştük. 

Halbuki vagon işinden zengin 
olmak işten bile değildi. 

• •• 
1918 Eyliilünde idi. Vagon 

tevziatı işi had bir şekil almıştı. 
Dört senedenberi bir çok tec· 
rübeler neticesi olarak vagon 
tevziatına oldukça muntazam ve 
suiistimale daha az müsaid bir 
şekil verilebilmişti. Salahiyettar 
kimselerden mürekkep bir hey· 
etin yaptığı liste mucibince tüc· 
cara vağon veriliyordu. Fakat 
şimendiferler müdürü umumisi 
topal lsmail Paşanın müdaba· 
lesi eksik olmuyordu. Bu yüzden 
hafta ve aylarca mallar belde
tili yordu, kokmağa ve çürümeğe 
bırakılıyordu . 

sarstı, b:r dakika sonra başmu· 
harrir odasında Celil Bayar a 
gözgöze gemiştik. Çok osaoi 
idi, rengi uçuktu, gözleri müte• 

madiyen düşüyor; elleri, duda "• 
lan titriyordu; boğulurcastna, 

güçlükle söylüyordu. Yerimi 
kendisine verdim, daha oturma· 
dan: 

- Yaz, hem çok sert yaz! 

Diyordu. Ne yazacağımı Jlil. 
miyordum. Verdiğim bir bard k 

su, sükunet bulmasına yaram ş tı. 
Meseleyi anlatt1; mevzuu ktsaca 

izah etti. Anadolu gazetes·n·n 
beş Eylul 1918/1334 tar hli ve 

(2068) numaralı nüshasında çı.
kan .. Vagon işleri ve son şekl ,. 

ve (M. A.) imzalı makale onun 
takriri, benim gazeteci tabiri ile 
(ş'şirme) mle meydana geldi. 

Makale şöyle başlıyordu: (1) 
.. Bir memleketin hayatı tica· 

riyesinde en mühim terakki 

amilinin sevkıyat meselesi ol· 
duğu artık kat'iyen tezahür 
etmiş bir hakikalf r.,, 

Bu cümleyi, Celal B:ıyarın 
iktısadçılığını gösteren , fakat 

kalemim tercüman olan şu satır· 

lar talrib ediyor: 

•Bir memleketin servet: • istıh· 
salatı ne kadar çok olursa ol· 

sun • elde bulunan bir mal müs· 
tehlik bulamazsa, tabiri d'ğerle 

miistehliklere isal için vasıta bu· 
lunamazsa şüphesiz o mal kıy· 

metten düşer, çürür. Böyle! kle 
serveti milliye ziyaa uğrar. Müs· 
tehlikler ise malı değerinden 
fazla fiatle tedarike, sarfa m .:c· 
bur olurlar. Bunun en beliğ nü· 
munesi İstanbul ve lzmır piya· 
salarında daima görülen müd· 
hiş farklardır. Bu satırları yaz· 
mağa saik olan nokta; v gon iş· 
}erinin son aldığı münasebetm:z 
ve keyfi şekildir .• 

- DefJam edecek -
[l] llu m11kaleyi havi guzclC', lz. 

mir iıgalinio ferdasında k ç r eı 
refikam tarafından çamaşır! r n t ... 

dan nıuhııfazaeı için Lavula )Cr 

rileo g~etelerden birinde bu t 

tur. O eıyam ve kitablarım J 
kalmııtır. Ne olduğu elan m ç 
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"Sağı 
bah· lYUZ ~ 1 

Şehzade Ahmed, anlaşarak Konyaya girdi_v_e_ilk Kumarcllar beraet ettiler 
ağızda, Karaman beyinin kellesini uçurttu 26 mı, 66 mı oynadıklarını tesbit için 

Dalıill h4slahklsr miltchauıuıa11 
Dr. M. Şevki U*ur diyor k.i: 

Vaktinden evel ihtiı . 
yarlığa karşı savaş 

- 10 -Mehmed efendi, tecrübesiz 
ve çok genç bir vali idi. Fakat 
buna rağmen ceıurdu, zillet ka
bul etm yen bir illeti nefti 
vardı. 

Bundan başka sadık Deligöz 
g bi cesur, zeki ve mağnar bir 
dostu vardı. 

Bu doıt; Karaman beyi idi. 
B r ara; hududdan bir haber 
geldi: 

- Şehzade Ahmed efendi, 
büyük btr ordu ile geliyor. 

Genç Konya valili yaziyeti 
kavrıyımıyord11: 

Bu geliş neye ve niçin? FJ. 
bette ki, ordu ile ziyaret yapıl
mazdı. 

Saniyen Şehzade Ahmed; ar· 
tık lstanbula kartı isyan etmitti. 

Şehzadeye hakikati haber ve
ren gene sadık dostu oldu: 

- Söyle bakalım Karaman 
beyi, bu işe ne deuin sen? 

- Ne diyeyim Şehzadem?. 
Amcamı, topraklarınıza, viliye· 
tinize göz dikmiş .• 

Genç vali, hiddetle bıAudu 
- Bu da niçin?.. Amasyada 

rahat rahat otursaydı .• 
Karaman beyi güldü: 
- Saltanat sevdası bu Şeh-

7..&dem, kolay değil .. 
- Peki, şimdi ne yapacağız? 
- Nasıl ernrederSeniz, öyle .• 

'fakat bana kalırsa ... 
- Söyle, söyle!. Çünkü mu· 

hakkak ki; yarın, öbügün Konya 
kapılarında ve tehri de muha· 
orada görroetiz .• 

- Şu halde benila fikrim; 
şehrin müdafaas:dır. 

Hiddetinden tirtir titriyen 
Şehzade ayağa kalktı: 

- Müdafaa mı?. Evet, doğru 
ammal.. 
• Şehzade Mehmed, feci bir 
mağlubiyetten çekiniyordu. Ç:jn
kü kifı miktarda kuvveti yoktıı. 
Kendisi Konyada oturmakla be
raber anasıl Karaman vilayetinin 
valisi idi, Konya ıehri de bu 
hudud içindeydi .• 

Düşünceşini Karamanlı beyi 
açıkca .. .. •'emekten çekinmedi: 

- ı-. etimiz az, muburaya 
tutuluraak erzak iıter, mühimmat 
ister ve ister ojlu laterl. 

- Şu haldel. 
- Şehriyardan süratle İmdad 

isti yelim .. 
- Peki, o da olur. Fıkıt 

geçikmemek şartilel. Çünkü ne
redeyse amcan bizi basacaktır. 

Genç vali; derhal dedesi Sul
tan Beyazıda bir mektub yaza
rak; himaye ve yardım iıtedi. 
Beyazıd; son günlerde, Şehzade 
Abmedi affetmeti düşünüyordu. 

- Nur Ali balife denilen 
asiyi tedip edip ıene Amasyaya 
geçsin, otursun!.. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

~ııhib •e n:.-m 
Haydar Rüıdli ôKTEM 
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·~ Yaza11 M. Ayhan 
-40-

Konya içinde dedikodu, me
yusiyet ve korku baş göstermiş-

Bile demişti. Fakat onun ti. Çünkü pad şahtan beklenen 
Konya ve havalisini istilaya kal- imdıd gelm yordu. 
kıştıtını duyanca: Mehmed ikide bir dostu Ka-

- Artık çok oluyort benim ramanhya: 
babalık şelkatimdeo doğan yu- - Söyle bakalım Delibey, 
muşaklığımı suiistimal ediyor! ne olacak, ne yapacağız? 

Diye bağırdı. Tam 0 sırada O .ye soruyordu. Deli Sarıgöz 
Şehzade Mehmedin mektubu müteessir değildi: 
gelmişti. lh iyar p~dişah, onu - Şehzadem, müdafaaya de-
da oğullara kadar seviyordu. vam etmek lazım.. Bug~n de· 

ğilse yarın İmdad gelir .. Bittabi 
Çünkü torunu idi. Mektubu ş:hr yar, sizi unutmamıştır .. 
okuttu: f - yi amma, erzak tükeniyor. 

- 81.1 nasıl amca, d ye mı· - Tükenirse şerefimizle bo-
rıldandı, bu nasıl iş?. Mebmed, tuş~ bokuşa ö .ürüzl 
küçük bir şehz.adedir, yetim Genç vali; mutlak bir karar 
kalmııtır. Amcaları tarafından vermek mecburiyetini hissedi-
bimaye edileceğine elindeki ara- yordu. 
:ıiye göz dikil iyor? Maa~afib Kendı payına; müd:\faayı mut· 
onun maksadı bence aşikar!.. lak görüyordu. Fakat bu halkı 
Mebmedi de bu suretle kendi ve idares ındeki kuvveti, n~ti-
tabi.yetine alac k ve yarın, cesi bir hiç olan harbe nasıl 
öbür gün başımıza sultan olarak sürükliyebilird? · 
dikilmek iat:yec!kl.. Onların göz göre mahvolma-

ihtiyar padişah, hıfidine şöyle sın · n manevi mesul yeti yok 
bir mektup gönderdi: muydu? Karamanlı bey, genç 

- Konya kales.ne çekil, seni v ıli nin tereddüdünü anlam. ştı. 
muhasara etse bile sal<ın ona 1 ide bir: 

- Dü~ünme şehzadem, baş
boyuo eğip itaat etme!.. Hıma- ka çare yoktur. 
yesiz, yard mıız kalacağ nı zan- Dıye onu harbe devam e:tir-
netmel. Ben seni düşü .ıüyo um, mefe çalışıyordu. Bir aralık şeh-
yakında İmdad.na yetişeceğimi. zade Mehmed, ona haykırdı: 

Pı&dişah ı n cevabı gelirken; _ Dostum!.. Babaviğiller gi· 
şehzade Ahmed Konya civarına bi konuşuyorsun. Çünkü merd 
kadar eline geçırd ıği nazide bir ınunsın. Fak.lt bu halkın 
diledıji veçh le teşk ıjıt yapıyor, ve ord un un yok yere kanın ı n 

mahkemece ehlivukuf celbedildi --Dün üçüncü Su·hceza hakimi 
B. Ömer Kayanın huzuruna altı 
kişilik bir kumarbaz kafı lesi çı· 
karılmış ve cürmü meşhud ka
nununa tevfikan duruşmaları ya-
pılmıştır. Okunan kağ dlardan 
anlaşıldıkına göre; zabıta ku· 
marcıları Büyük Salepcioğlu ha
nının kahvehanesinde suç üstü 
yakalamışlardır. 

Dünkü duruşma sırasında, ha
disen n mahiyeti dikkate şayan 
bir şekil arzetmiştir. Amme ta· 
b di olarak dinlenen araştırma 
memurlarından birisi, bu kumar· 
cıların 26 oyunu oynadıklarını, 
d ğer memur'ar da; ne oyna· 
dıklarmın farkında olmadığını 
söylemiş.. Fakat elde edilen ve 
mahkemeye getirilen, kağıdlarm 
birisinin 24, diğerinin 32 adedli 
olduğu ve binaenaleyh 26 oyu· 
nu oynamak için tam yani 52 
kaiıdın mevcud bulunması İcab 
edeceii anlaşılm ştır. 

Hakim Ômer Kaya; bu ku
mar işinin . aldığı son vaz yet 
üzerine hadiseyi der i nleştirmiş 

ve hariçten iki vukuf ehli ge
tirterek mevcud kağıdlarla 26 
oyunu oynanıp oynanmıyacağını 
sormuştur. 

Bir h:ıkaret davasında 

Gökgürler 

Erbabı vukuf, 24 adedli ki· 
ğtdla 66 ve 32 adedli lca~ıdla 
da piket oynanabileceğini söy
leml şlerdir. 

Bu hadisenin suçluları arasın
da, hiç oyunla alakası olmıyan 
ve her zaman her yerde oldu§'u 
gibi seyirci vaziyetinde bulunan 
iki kişi de suçlu olarak mahke
meye verilm şlerdir. 

Avukat B. Kimi), uzun bir 
müdafaadan sonra demiştir lci: 

- Yüksek mahkemeniz, çok 
ince b ir tetkikten geçirdiği bu 
kumar hadisesinin içyüzüne ta· 
mamile vakıf olmu~tur. Kumar 
oynamad ı ğı haldet seyirciler bile 
suçlu olarak huzurunuza getİ· 
rilm iştir. Bu incelemelerden son• 
ra, söyliyeceğim son söz ıudur: 

- Allah mahkemeleri başı· 
mızdan eksik etmesini 

Suçluların beraet ne ve mü· 
1adcre edilen paraların kendi· 
ferine iadesine karar verilmiştir. 
Kararın tefhimini müteakıb, bü· 
tün suçlular: 

- Yaşasın Türkiye cumburi· 
yetinin adil mahkemeleri.. Diye 
bağı rarak mi nnettarlıklarını ız· 
har etmişlerdir. 

Manisadaki 
mühim hırsızlık 

hakimıer tayin edıyordu. Bu döki 'mesine vicdanım razı de· 
meydanda araz yi de kendi ma· ğil .. Ben kaçabilirim, fakat or- Soyadını söylerken, Antalyalı Mehmed. 
iyet ve erkan ı aras nda taksim d u ve halk?.. Hayır, hayır!... aök ele aürledi! şüpheli görülerek 
ile meşguldü. Amcamla ~uharcbe etmiyerek. tca· 6 6 

Y · ş h :ı At ,J K k ne SuJhceza mah emes1nde ya alan ı 
anı e zaae nmea; on- Jim olacağım .. İşte b~k. İmdad • 

· · l l" b ir hakaret ve dövme davasının G ı d M · d "h' yayı zap ~ ıçın ıst.ca e uzum ümidi de kalmadı. Dedem, ha· eçen.er e anısa a mu ım 
görmemişti. D ğer cihetten haka- şını kaşıy ca'< vakit bulamadı duruşması sırasında hakim Naci bir hırsızlık vak'ası olmuş, suç-
nın mektubu, şehzade Mehme- ve b 7. ' unuttu. Erel müşteki Bayan Müzeyyene lular tesbit edılememişti. Eşyası 
din elıne vasıl olmuştu. Şehzade Mehmed; de hal bir sordu: çahnanlardan B. Mustafa Mani· 

Mehmed, m~ktubu alınca; de~ mektub yazdı ve kaleden çıkar- - Sovadınız?. 1adan şehrimize gelmiş ve dün 
ha\ 1 Deligözü çağırttı. Se\'inç d ğı nefere vrrf'rek şehri çevi- - Gökgürler. bir tesadüf eseri olarak Bitpa-
içinde idi: ren amcas na RÖnderd . Çünkü Tuh hır ki; müşteki soyadı· zarından geçerken, çalınan yor-

- işte, d 'ye bağırdı, şehri· bu iş tt-hir dti~i takd ırde, ~m- nın Gökgürler olduğunu ıöyler ganının satışa çıkarılmış bulun-
yarm m"ktubut Ş hri müdafaa cas şehzacle Ahmed dE>ha bir söylemez; şimşek tarakaıini mü· duğunu görmüştür. 
edeceğiz, tes?im olm yacağıml taarruz yaparak şehre g:rebile· teakıb müth ş bir göıe gürlemesi B. Mustafa derhal zabıtayı 

Karamanlı bey de, kendi dü- cekti. O takdirde kendisine ve başl mış ve bakim gayrı ihtiyari haberdar etmiş, yorganı aat-
Konyaya ordusu ile halkın:ı di- l k k l A şüncesine uygun olan bu cevap- o ara : ma ta o an ntalyalı Mehmed 

tan zevk almıştı. led iğ g bi ş "ddetli davranmakta - Tam soyadı .. Daha ıöyler yakalanmışhr. 
hak kazanacakh. ·· l k d h d b M h Artık Konya etrafında terti· soy emezt gö e şe a ete aş- e med, bu yorganı on lira"& 

Mehmed mektubunda: ı d A b b d -k 'b' " bat alınıyordu. Mevcud asker a ı. ca a u işte e go gı 1 aa~ın aldığını, şimdi de satmak-
- Amcııı, d iyordu, şehri tes- ·· ı d' · d · ? ld 

Vücudün kocamas:le uzviyettı 
guddelerin faalıyeti durgunlaştı 

Bilhassa meni guddelerinde aı 
tık çalışamamazlık yüz gösteril 
1nsan hayatında bu gudden~ 
faaliyetinden mahrum kalmu 
arzu edilir bir şekil değildir. 
Kadınlarda yumurtalık guddele 
rinin faaliyeti kırk beş· elli ya4 
arasında kesilmiş olur. Ve ken 
dilerinde ihtiyarlık alametlei 
belirir. 

Erkeklerde ise meni gudde
leri yavaş yavaş ve daha get 
olarak faaliyetten ve vazifeden 
düşerler. Bazı kimselerde tena• 
süli vazife ileri derecede tena• 
kus etmiş bulunur. Bazı insanlaı 
vücud makinelerinde bu vazifer 
lerin tevakkuf etmesile pek zr 
yade hassas olurlar. Bunlar ealıi 
hatıralaran duygu\arile, rüyalaril4 
yaşarlar. Şunu gözden uzak tutı 
mamalıdır ki, meni guddelerinin 
dahili ifrazı canlanabilir. 

Ve bu suretle umumi neşe 
yükselebilir. ihtiyarlaşmış bir vü• 
cudde bu istenilen faaliyeti tev
lid etmek kolay bir iş dekildir. 
Çünkü bunlarda zamanla can
lanma faaliyeti de kaybolur. 
Uzviyet bu sahadaki mevcut 
zenginliği ni, var olan ihtiyat 
kuvvetlerini bile şurada burada, 
keyfi yollarda ve beyhude yere 
fena bir şekilde bütün kudret· 
leri)e beraber olarak kaybet· 
miştir. -Arkası var-

Nöbetçi eczahaneler, 
Bu gece tr~ 

Kemeraltmda Hilal, GüzeJyao 
lıda Güzelyalı, Tılkilikte B. Faik, 
Eşrefpaşada Eşrefpaşa eczaha· 
neleri nöbetçidirler. 
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techiz ediliyor ve şehir, bir as- gur e ın rıu ersın · ta o uğunu söylemişse de kim· 
lim ediyot um. Yalnız hayatımıza H 1 b tl d l ker çemberi içine, so' uluyordu. l l - ayır, ben stan u uyum, en a dııtrmı bildirememiş ve 1.ilo a,,ac 
i şme\·in z .. 5 Şehzade Ahmed; Ko ıya için· Şehzade Ahmed mektubu terbiyem müsaid değ.ldir. vaziyeti şüpheli görülerek tev- AkRam u, .Lc>,_.l 

deki hazırlı"'ı duymuştu. Buna - Terb ye dediğin yalnız Is- kifine karar verilmiÇ.tir. Tahki- UgA. '7,21 12,03 Yaı.aı 1,47 ld,1 
6 alınca düşündü: "' · ı.li 9 4.6 u 2a 1ı; ı - ' 

bizzat Konya ovas na inip şe· _ Eveti.. Nıhayet bu benim tanbullulara mahsustur demek?. kata devam edilmektedir. ' ; lııua 2
•
3

8 .,, .. 

biri muhasara ile cevap verdı. yeğenimi.. Kendısin i esir değil, - Hayır efendim!. --;1ş i;i;~-"v~~; ___ -..-..-!!! 
Ahmed, birader zadesinin tes- · · d b' ı · 'b' Hakim bu defa da suçluya b rene mııyetım e ır va ı gı ı ir şeyler mırıldanmış ise de Biri Gökgürler, diğeri Göle• 

lim olmamağa karar verdi>ı.ini k lla ayı Z ten ben a ka d sordu: b' · l" l l b ıs u n m.. a r m a ır tür u an atı amamış; ni ayet türk ola t afi b' 'b' · · ı_ 
de i•itmi•ti. Harp başlamıştı. k t t ı k b · t' - Bayan .. Senin soyadm ne• . n ar ar; m ıranın ea-... ... uvve op ama mec urıye ın- samiın arasında bulunan ve ba- tiaidirle. ikisi de bir evde ve 
Ahmed, ıık sık taarruza geç;yor, deyim. Mad~mki Konyayı sali- d ir?. yan Sezanın kocası olduğunu 
fakat ıebre giremiyordu. Ara· men almak imkanı hasıl oldu. Kırk beş yaşında olan bayan söyliyen bir zat ayağ kalkarak: fakat ayra ayrı odalarda otur• 
dan üç giin ge~mi şti. -Arkası var· Sezanın üst dişleri tamamen çık- - Göktürk. maktadırlar. incir çekirdeğini 
••••••-•--•-•••••••••----------------------••••••••- doldurmıyacak bir anahtar me• Tarzan: Balta değmemis ormanlarda .. 42 seıeainden araları açıımıı ve 

.--.-..-"'"""------------~-------.. .,,,._ ........ __ _.._~--...... daha ihtiyar bulunan Göktürk, 1' ı 3 eline ge'ıfird iA'i bir nalını fırlat• 

- Dünden mabat -
1 - Zaten daha fazla dura· 

cak vakit yoktu. Kıul lvann im· 
dadına plenler çotalmııtı. Bu 
ıuretle harp umumileşti. Fakat 
Tarzan cesaret ve sotulckanlılıtmı 
kaybetmedcG ulan gibi çarpıfb. 
Çarpıtanların da idaresi iyi ne· 
tice aldı. 

-"'·-

Dliımın kayıkları müthiş za• 
rarlara ve zayiata uğradılar. Bun 
dan az zaman sonra, Salgradla
rın köyünde başta Tarzan olmak 
üzere bir zafer alayı yapıldı. Ve 
ölüm döşeğinde bulunan Kral 
da kılac ve okunu T arzaoa 
verdi. 

2 - Ve: • - Sen muzaffer 

oldun. Serbest olmak hakkın
dır. Dile benden ne dilersen!. 
Ded~ Tarzan da şu cevabı 

verdi: 
- Haşmetlu Hükümdar! Sen

den bir Jey isterim: Bana inan
mak ve kızım lıturtarmağa çalış· 
maki Şu anda kızan yamyamla
rın elindedir. 

3 - Kral, Tarzana: 
- Git ve istediğini yapl 
Dedi. Tarzın da yalnızca 

yola çıkb. Z gfrid hakikaten yam 
yamların elinde idi. Bir takım 
Viking esirlerle beraber bulunu
yordu ve bunları yamyamlar 
yemek içio hazırhlclar yapıyor

lardı. - Devam edecek -

tığı gibi müşteki bayan Gök· 
gürlerin kafasını yarmış ve kü· 

für etmiştir. Müşteki Gökgürler 
hadiseyi anlattı ve: 

- Namusumu isterim, namt1e 
sumul 

Dedi. 

Hakim Naci Erel: 

- Tel aş etme bayan. Biz de 
onu arıyoruz, bulduğumuz vak.t 
vereceğiz? demiştir. 

Hakim bu iki eltiyi barıştır
mak için çok uğraştı. Fakat 
müşteki Gökgürler buna hiç ya· 
naşmadı. 

Suçlunun sabıkasının sorulma· 
sına ve şahidlerin celblerine ka
rar verilerek duruşma başka bir 
güne bırakıldı. 
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-=~~· 1 ~k DiYor ki: lf ıktısadl h~re_k_e_l_e_J, 
Çelıhkaycı ~-----------......_....._ ____ _ 
•ohafınclaki lar.m. üzüm satışları arttı 

Mısırlı caddeıiode Çelıkkaya 

-44 Yazan: Aleksandr Düma -------------....... ~ .... ··-~~ ..... --------~-
Sent Sulpis meydanına gelinceye kadar hiç dur-
mamışlardı. Buraya gelince Dart nyan sordu 

- Bu meselenin sebebini de 
biliyor mu? 

Diye Mm. Bonasyö c.anı sıkı
lır b ir halde sordu. 

- Fakat nereye kaçacağ z? 
Nası l kurtulacağız? ..• 

- Önce bu evden çıkalım: 
sokağa çıkınca düşünürüz .. 

rek s ·rf krala h zmet ve krali
çeyi memnun etm~k maksadile 
fedakarlığımı gö~tereceğ'İmi son
ra da sizin dostluğunuzu ka

sokağı vardır. Bu sokak aşağıya 
doğru Halil Rif at pata cadde· 
sinde nihayet bulmaktadır. 

Bundan bir müddet evci be· 
ledıyc tarafından sokakta liğım 
teşkilah yapılmaga başlanmLş fa· 
kat iı ters tutu l muş; yarıya ka
dar yapılan lağım, bu gün mo· 
loz 'arla dolmuştur. Sebebi şudur: 

Bu lağım yukarıdan a .. ğıya 
doğru yapı 'acaktı. Ha buki aşa· - Zannedeı-im ki siyasi bir 

sebebe atfediliyordu. ' 
Bunun üzerne genç kadınla 

delikanlı, arkalarından kapıyı 
kapamak z hmetini bıle almıya
rak, koşa koşa F ossoyö soka· 
ğma indiler, Fossö Mösyö lö 
Prens sokağına sapt ılar. 

bun:arla ğıdan yukarıya doğru yapılmağa 
zanmak için. 

- Ya ben? .. . S·z 
-Ben d .. evve i öyle zannet

miştim, fakat şimdi tamami ı e 
onun düşündüğü gibi o:duğunu 
görüyorum. Şu h ide hayatım, 
Bonas) ö benim hakkımda baş
ka şüpheler bes~emedi demek? 

uğr1'şırken ben nerede 
ğım? 

kalaca· başlandı. Y ğan yağmur suları· 

- H"ç bir zaman. Madam, 
) ıizin dirayetiniz ve hususile 
aşkınızla iftihar ediyordu. 

Güzel ve genç kadmın pem· 
be dudak arında ikinci bir te· 
bessüın belirmişti. Dartanyan 
SÖ1.ünde devam etti: 

- Fakat nasıl kaçabildiniz? 
- Beni bir c.iakika yılmz bı· 

rakınalarmdın is ~ifade ett m. 
Kaçırılmış bulundu~umun bu 

sabah farkına varabild i§-im için 
yatak çarşaflar1mın yardı mı ile, 
pcnceıeden sokağa indim; son· 
ra, kocamın evde bulunacağım 

düşünerek koşa koşa buraya 
geld m ... 

- Himayesine sığınmak için, 
'eğil mi? 

- Oh1 Zavallı adam! Beni 
müdafaadan aciz olduğumu pek 
güzel bilirdim; ıncak, başka su

retle yardımı dokunacağını düşü· 
nerek haber vermeie gelmıştim. 

- Neyi? 
- Ohf Bu bana ait bir ıır 
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söyJiyemem •• 
- Cesaretimi affediniz, Mm. 

nıademki sizi kurtardım, size 
akıl öğretmek te vazifemdir. 
Bundan başlca, b iribirimize sır 
tevdi edecek münasip bir yerde 
bulunmadığımızı da görüyorum. 
Kaçırdığım adamlar yanlarına 
l>aşkalarını da alarak gelebilir· 
ler, eter bizi bu ·ada bulurlarsa 
mahvoluruz. Üç arkadaşıma ha· 
her gönderdim amma evde bu· 
luoacaklaranı kim bilir? 

- Evet, eveti Hakkınız var, 
kaçalım! Hayatımızı kurtaralım. 

Bu 5Öderi söylerken Dartan
yının koluna girmiş olarak onu 
kapıya dotru çekiyordu. 

Sent Sulp is meydanına gelin· 
ciye kadar hiç durmamışlardı. 
Buraya gelince Dartanya 1 sordu: 

- Şımdi ne yapacağız, sizi 
nereye götürmekı ğimi ıstersi

n z? 
- s ·ze ne C"'V3p vereb"lece· 

ğimi h ç bilemiyorum; önce ar
zum kocam vasıt as le M. dö la 
Porta haoer gönderml"'kti ki, 
son üç güı zarfında Luvr sa
rayında o1up biten şeyleri ve 
benim saraya gitmeı:liğimde bir 
tehlike olup ol madığını ancak 
ondan ö~renebılirdik .. 

- Fakat, ben g"dip haber 
verebilirim. 

- Bunu yapabileceğinize şüp· 
he yok; yalnız bir nok:ta var ki, 
o da M. B-.,nasyö ıarayda ta· 
nınmı~ olduğ.ı ıçin ı çeriye g ir
meıine müsaade edeceklerdir; 
ha buki sizi tan mad&kları için 
size kopı açmazlar. 

- Ohl Adam sen del Luvr 
kapılarının bir ı nde size sadık 
bir kap cı bulunduğuna şüphe 

olmadı~ı cihitle bana verece· 
ğipiz bir P.arola ile i m~k .•• 

Madam Bonasyö c ddi bir 
tavırla delikanlının yüzüne bak
b. Dedi ki: 

- S ize bu parolayı verirsem 
onu bir kere kullandıktan son· 
ra unutacağmıza söz verir mı· 

siniz? 

- Şerefim üzerine söz veri· 
riml Asaletimle temin ederimi 

Diye Dartanyan bu sözleri o 
derece keskin bir sesle söyl~ 
mişti ki, doğruluğundan kimse 
şüphe edeme.r:di. 

- Pek ili, size inanıyorum; 

cesur bir de likanh görünüyor· 
ıunuz; bundan başka, saadetiniz 
fedakarlığınıza bağlıdır. 

- H ;ç bir vakit beklemiye· 

- M. dö la Portun gelip si· 
zi görrb leceği hiç bir ahbap 
evi b.lın yor musunuz? 

- Hayıı, itimat edecek kim· 
seyi tamm yorum. 

Dartany !n sözünü kesti: 
- Durunuz, ded·; A osun evi 

c·varınd.ı bu unuyoruz! Evet 
onun rvi şuracı ı dır. 

- A os k"md r? 
- Bir ahbab m. 

Fakat, evde bulunur da 
beni ~ö urse? 

- O evinde deği ld r ve s izi 
onun apaıtmanına koyduktan son· 
ra anahtarı alıp giderimi. 

- Ya g ... irse? 
- Oh! O ~!lmez; gelecek 

olsa bile benim bir madam ge· 
tirip apartmanına bıraktığımı 

söylerler. 
- Fakat b..tnu istemiyerek 

razı olacakımı anlarsı nız! 

- Bundan size ne geJebi· 
lir?... Sizi kimse tanımaz; bun• 
dan başka, bulunduğumuz vazi· 
yet çok ince, dtlşünmek)iğimize 
müsait değıldir .. 

- Haydi, o halde, abbabı

nızın evine gidelim; e vi nerede? 
lı:i .!U:lı öl:8t\aki-1?.-u s.o 

kağında. 

- Haydi, öyleyse! 

ikisi yola düzüldüler. Dartan· 
yanın tahmini veçhile Atos evin· 
de yoktu; mutat veçhıle aile 
halkı gibi kendisine verilen 
anahtarı ahp merdivenleri çıkb 
ve evelce tarif etmiş olduğu· 
muz küçük apartımana Mm. Bo· 
nasyöyü soktu 

- Burada eviniz gibi oturu· 
nuz, kı; p yı içerden kilitleyip 
beni bekleyiniz ve ıöyle, ikisi 
biı ibir peşine: kuvvetli ve biri 
de bir az fasılıh ve yavaşça ~l· 
mak üzere, kapıya üç defa vu· 
rulmadılcça kimseye açmayınız. 

- Çok güzel, ıimdi ııra be· 

nm getirdiği molozla da aşağı· 
ya doğr ı i ı re ıe na tamam olan 
lağ mı tamamile kapadı .• 

Di eğimız şudur: E~er bu la· 
ğım yakın zamanda tamamlan· 
mazsa, yapılan kısım harap ola· 
ca1< ve sarfedilen parai~r da 
havaya uçac:lktır. 

Fikret Adil 

Salihli 
Parti' kongreleri bitti. 

Şehirde hoparl6r 
teşkilatı 

Sııl hli, (Hususi) - Kazamız 
dahilinde Parti ocak kongreleri 
sona ermiştir. M tatpaşa mil· 
hailesi kongresinde dilekler tes• 
b ;t ed .lmiş, samimi hasbıhaller· 
de bulunulmuştur. Yeni yönku· 
ru! üyeliklerine Rıdvan Aşkın, 
Ziya Güngör, Ahmet Muhtar, 
Sıtkı Arıkan, Sami Soy=k; mü· 
messilliklere de Rıdvan Aşkın 

ile Sıtkı Arıkan seçilmi~lerd. r. 
Hoparlör teıkilatı 

Salihli kazası dahilinde hopar· 
lör teşkilatı yapılmış ve merkez 
Halkevi olmak üzere üç yere 
hoparlörler konmuştur. Bu su· 
retle Halkevinde verilen söylev, 
k.o,nferans ve konserler her ta• 
rafta dinlenebilmektedir. 

Gürbüzler maçı 
Salihli Gürbüzler takımı Ak· 

hisara giderek, Balıkesirli üç 
oyuncu ile takviye edilmiş Ak· 
hisar takımile bir maç yapmış· 
tır. Müsabaka, Salihli Gürbüı· 
ler takımmın 4-2 maA'lubiyetile 
neticelenmiştir. Ayni takım, r~ 
vanş için iki hafta sonra buraya 
gelecektir. 

nim; size vereceğım emirleri 
dinleyin izi. 

- Çok dikkatle dinliyorum. 
- Luvr sarayının Löşel s~ 

kağındaki kapısına giderek Jer· 
men diye sorunuz. 

- Sonu var -

r Tdr~2No., lnkılab hatıralarından r.tyÖ.:Ô~n 1 
Alacağı ihsanların tatlı hülyalarile Kristal gazinosuna giden Kad

ri bey hem içi'yor ve hem de hülyalarına vüsat veriyordu 
F rzovik~e~ ~u .. t~_lgraf. ~e~- Jandarma _zabitlerinden yüz· talebine kadar gid lmiştj. şaha karşı gelmek olur şey midir. 

muzun sekızıncı gunu çekılm ştır. başı Bahaeddın kasırga dalgalara Bu da başka türlü zehir sa· Bunların h · kI ,_ 
B • · k · t k .. ·b· b" -b· d 1 b epsı şımarı ı" ve 

u :ıçt~madı tal vıybe 
1
e me kuzere ghı ı 1 ~r~ ıdr a

1
dr mcaf gc en ve çıkn r yılandı. Padişaha dost· kendini bilmemezliktir diyordu 

aynı gun e stan 11 a ya ın ve er ge ışın e " aha azla kaba· lu ve sadakat için çalışan gü· Al . • 
lı anbul yolu iizer"nde bulun· ran ve kuvvetlene11 inkılap ha· ruhtan daha ziyade lanete ve . 

8~~ğı ıhsanların tatlı hulyala· 
bıast dolay.sile ehemmiyetli bir reketlerini havsalasının da :- çer· nefrete layık olmuştu. Çok geç• rıle ıskele karşısında Kristal 
mevki ve mutasarrıfhk merkezi çeves:ne sığJıramamış olmalı ki medi cezayı sezasım buldu. Bır gazinosuna giden Kadri bey 
olan Serezden de mutasarrıf Re· Jandarma tensı k zabitanından akşamın alacakaranhğında Se· hem içiyor ve hem de bulyala· 
şid imzasile: Rus heyeti reisi olan mıralaya lanık hükumet konağı civarında rına vüıat veriyordu. 

Kanunu esasinin ilanını, aksi verd ıği rapordı: oturan Yüzbaşı Bahaeddinin Vakıt geç olmuştu. Bir az da 
takdirde lstanbuJa doğrll yapı- Bir kaç zamandanberi şurada kapısı ç~lındı ve kapıyı açan dolaşmak la:ıımdı. Gazinoya ya· 
lacak yürüyüşte dökülecek kan· burada tahaddüs eden vekayiin bu adama sıkılan iki kurşun 

k km ve denize nazır bir bar 
ların mesuliyeti miHetin bu bak· hedef ve gayesı kanunu esasinin müstaba olduğu cezayı vermiş 
kını vermiyenlere raci olacağını ilanile meşruti idarenin teessü- sokak kap sının önüne yığıver· vardı. Orada da vakit geçirmek 
zikreden pek ateş n kalem ile sünden ibaret olduğu beyan edil- mişti. hoş olacaktı. Garsonla hesabı 
yazıt. bir telgraf çekildiği gibi dikten sonra bu gaye muvaff 1kı· Askeri Kaymakamlarından kesti ve kapıdan sallana Slllana 
ertesi gün de Manastır ve Se· yetle neticelendiğı takdirde ser· Kaymakam Kadri bey adında çıktı. 
lanikten ayni mealde te'g aflar best ka~ acak ah :-arı milletin ha· bir. bize çekti ği bir te,graf üze- Doksan dokozuncu bölükten 
çek.imişti. Jile R JS aleyhdarlığrna çalışa· rine fsta ıbula gitmek için s~ Abdülkadir Bey bunun arkasına 

Bu hadiseler olur iken Sela- cakları pek aşikar bir keyfiyet laniğe gelmişti. Yıldız sarayında takılmıştı. Gazinoyu henüz geç-
nikte bir iki hafiye vak'a'arı olmasından bu muzır efalin ta· Sultan Hamide neler söylemiye· mişlerdi. Dan diye bir silah pat· 
olmuş Manastırda da inkılabm hakkukundan evel önüne geçil- cektir. Ve en nihayet terfi ede-- !adı. Kadri Bey yerlere yuvar· 
şaheserlerinden sayılan muaz· mesinden bahsedıJerek Rusyanm ce:C, ihsanı şahanelere garkola· landı. 
zam bir harc::ket yap lmışlı. dikkat nazarının celp edilmesi caktı. lsyan ne demekti. Padı· - Sonu e1ar -

Fakat fiatlerde cliişüklük vardır. 
incir satışları da azdır. 

Borudaki haftalak ut~, 
bilhassa üzüm üzerine hararetli 
geçmiştir. Diğer mahsuller, ge· 
çen haltaki fiatlerini mıılıafaza 
etaıiş, incir il:ıerine bu hafta da 
az ııler yapılm.f, zeytinyağ-ı 
muaıneles kaydedilmemiştir. 

Bu ba ·ta borsada sat.lan 
üzüm mikdarı 11191 çuvaldır ki, 
geçen hafta satışlarından be, 
bin çuval kadıır fazladır. Fiat• 
lerde, baıı numaralar üzerinde 
25 santim düşı.ikl ük görülmüştür. 
Son gün satışlarında fiatler 
şöyledir: 

21/12/937 çekirdeksiz uzum 
orta fiati 

No. 7 12.50 
No. 8 13.25 
No. 9 14.00 
No. 10 15.00 
No. 11 18.00 
No. 12 23.00 

21/12/937 ıkşamına kadar 
borsada 179,482,5 çuval üzüm 
satılmıştır. 

Pamuk: 
Pamuk fiatlerinde de bu haf

ta düşüklük görülmüştür. Ge· 
çen hafta 35 kuru.p kadar yük· 
ıe'en pamuk, bu hafta 31-31,75 
kuruştan muamele görmiiıtür. 
Pamuk çekirdeği fiatleri 2,40 dır. 

Brıltlag: 
Buğday sabşlan, geçen haf. 

talcia in aynid r. Fiatlerde de fark 
yok gibidir. Son satıı1ar, 6,125 
kuruş üzerinden olmuştur. 

On aylık dış tica
retimiz 

ltlıalat ive ihracatta 
bii_viik farklar var 
1937 senesinin llkteP"in ayuı. 

dı idhalltımız 10,954,000, ibra· 
catımız i1e 15,819,000 lira olup 
dıt ticaret yek6nu 26, 773,000 
liradır. l.kte,rinde ticaret muvı· 
zenesi 4,865,000 lira ile lehimize 
kapanmıştır. 

Sene baflndan lllcteşrin so-

Borsa 
22-12-937 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

34.3 inhisar idareei S 13 75 
318 J ıro ve türe. 13 50 14 SL 
260 O. Kurumu 12 2S 15 5 
43 S. Gomel 9 50 12 
33 P. Paci 13 50 13 75 

997 Yekoo 
179492 Eski satış 
180489 Umum yekun 

incir sahfları 
Ç. Ahcı K. s. K. s. 

1656 Ş. Remzi 5 15 
Eski satış 

89 P. Paci 3 25 3 25 
Hurda 

74 B. Alazraki 
69 O. Kurumu 

5 Esnaf Ban. 
1893 Yekfio 

117551 Eski sataş 

4 
7 
7 50 

119444 Umum yekun 
Piyasa flatlerl 

4 
8 5 
7 

22.12-937 üzüm orta fiatleri: 
No. 7 12 25 

• 8 13 00 

• 9 13 75 
., 10 15 2S 
• 11 17 25 
• 12 22 75 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S 

1059 Buğday 5 875 6 25 

1

10 M. Darı 4 50 
4 K. ,. 4 SC 
~ B. Pamuk 31 25 31 75 

nuna kadar olan devrede ise id· 
ha!atımız, 90,222,000 lira olup 
1935 ve 1936 senelerinin on 
aylık müddetleri sonunda takri· 
ben 75 milyon lira etrafında top
lanan iki aeuelik idbaLata nis· 
betle % 19,23 fazladır. 

ihracatımız ise 92,931,000 
liraya baliğ olmuş ve 1936 nın 
ayni devresine nazaran % 12, 18, 
1935 şc nazaran % 36 ve 1934 o 
nazaran da % 42 nisbetinde bir 
fazlalık arzetmekte bulunmuştur. 

On aylık dış ticaret kıyme
tine (ithalat + ihracat) gel nce, 
geçen senelerin ayni devreleri 
nazarı itibare alındıkı takdirde, 
1936 seneaine nazaran % 15,S, 
1935 e nazaran % 27,6, 1934 e 
nazaran % 33,2 ve 1933 e naza· 
ran da % 39, 1, nisbetinde bir 
artışla son alh senenin en 
yüksek rakamı olmak üzere 
183, 153,000 liraya baliğ ol· 
muştur. 

İlkteşrin sonunda ticaret mu• 
vazenesi 2, 709,000 liralık bir 
ihracat fazlasile lehimizde ka· 
panmıştır. 

Allahabada vardı 
Pariı, 22 (Radyo) - Kadıt\ 

tayyareci Marizablis, bugün 
Allahabada muvasalat etmiştir. 

Halkevi köşesi 
Halkevinde okuma 

kursları 
1 - D'1mlupınar, Şehitfadı\ 

Halitbey, Karataş, Keçeciler 
okulları ile ce:ıaevinde hiç oku-
yup yazma bilmiyenlerle, ilk 
tahsilini yapmıyan yurttaşlara 
mahsus Halk dershaneleri. 

2 - Dumlupınar okulunda 
Almanca, Fransızca, İngilizce 
gibi yabancı dil kursları. 

3 - Dumlupınar okulunda 
Lise tahsiJini tamamhyamıyan• 
lara mahsus riyaziye kursları. 

4 - Halkevinde motör kurt
ları. 

5 - Halkevin de bayan v& 

baylara mahsus daktilo ve yalı 
nı.z bayanlara mahsus nakış ve 
dikit kurslara açılm•ştır. 

6 - Halk dershaneleri ile 
yabancı dil kursları lkinciteşrin• 
de başlamıştır. 

1 - Daktilo, nakış ve dikit 
kurslan da yılbaşında faaliyete 
geçecektir. 

8 - Motör, daktilo, nakıı 
kuraları için Halkevine, riyaziye 
ve diğer dersler ve kurs'ar için 
de Dumlupınar başöğretmenli· 
ğine müracaat ediniz. 

Sayın yu"'ttaşlar! 
Halkevinin sizin için hazırla· 

dığı bu kıymetli fırsatı kaçır
mayınız. 

Halkevincle kon. 
feranslar 

1 - 24.12.937 Cuma günü 
saat 17 de Evimiz Dil, Tarih, 
Edebiyat lcomiteıi üyelerinden 
Kazım Gürpınar tarafından pisi· 
kolaj k gayri tabiililcler ve se• 
bebleri bakkında bir konf er anı 
verilecektir. 

2 - 27.12.937 Pazartesi gü· 
nü saat 16.30 da Kız Vsesi 
Edeh•yat öğretmeni B. Süley· 
man tarafından Sart harabeleri 
hakkında bir konferans veri le· 
cektir. 

3 - 23.12.937 Perşembe gü· 
na saat 16 da Köycüler ve saat 
16 30 da Kitabsaray ve Yayım 
komiteleri toplantısı olduğu ilan 
olunur. 
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20 yı a 382 idam, 1280 etmek Üzeredir. 

kur.. ek mahkuA mı·y·eıı·ı Rusya Çine yardım edecek; Japonlar, Amerika 
bayrağına hakaret ettiler 

Kanton, 22 (Radyo) - Halk, 
başlamak ü:ı:ere olan Japon ta• 
arruzundan korkarak hicrete 
başlamı~tır. 

§3 -- • --

lngilizler ancak bu suretle Sung cemiyetini imha 
edebilmişlerdir. Çindeki cemiyet ise, Hindis

tandakindeiı çok daha müdhiştir 

Tiyenti Hogilı gizli cemiyetinde bir tedhiş JJ6 cinayet için gemin edilirken •• 
Sunglar, cinayetlerini, bir ta• ler ihdas etmek mümkün ol- Hindistandaki Sung gizli ce· 

kım romanl&$tmlmış hadiselerin makta idi. İşte bunl~, Sungların miyetinin vaziyeti, teşkilatı ve 
tamamen aksine olarak sade ve göze görünmeden i, görmek cinayetleri, Çinlilerin Tiyenti Ho-
basit şek ide ika ederler. Siyasi kabiliyetine malik oldukları ka· yih cemiyetı karşısında basit ve 
ve dini, belki de kıt'avi bir in· naatini verm i ştir. haf f kalır! 
tikam hissile hareket ettikleri Sunglarm asıl cemiyetten ha· Vakıa, Sung cemiyeti Hindis-
ve insan öldürmekte hiç tt-red- riç muavinleri vardır. Bunlara tanda 6 asırlık bir mevcudiyete 
düd göstermedikleri için bu Sumassi adı verilir. Bunlar di- maliktir. Belki de Turk ve Mo-
adamların H ndistandaki Avru· lenciler, hizmetçiler, memurlar, gol hanedanlarının hükmettiği 
palılar üzerinde tesirleri müdhiş pazar esnafı, hamallar nsaire· sıral8rda başlamıştır. Bütün Türk 
olmuştur. Bu gizli cemiyet ve dir. Bunların cemiyete karşı ve- Hükümdar sülaleleri bi ıhassa 
onun cinayetleri üz~rinde pek rilmiş sadakat yemini veyahut Gazneviler bu cemiyetin imhası 
çok mübalegalı neşriyat yapıl· cemiyetle alakaları yoktur. Bun· için buyük gayret.er sarfetmiş· 
mış ve o kadar da mübalegalı ların her birisi bir veya bir kaç lerdir. Fakat ancak 19 uncu 
şay alar çıkarılmıştır. Bunlan Sung ım nüfuz veya tedh şi al· Asırda ve l ı gil zler elile ımha-
okuyan, d inliyen her ferd için, tıoda bulunan veyahut muayy~n lar1 mümkün o abi]miştir. 
Su ı gların c'nayet vasıta ları gö- b"r i cretle çalışan . kimselerdir. İng ılızler 1828 de en maruf 
rünmez, her yerde hazır, elde Bun!arm c nayetlerin esrarengiz askalerinden Lord Beting Sung 
edilmez mahluklar demekti. şeki llerle yıpılmatmda veyahut larla mücadele heyeti eisi ta· 

Vakıa, Sunglar tasarlad kları . canilerin kolayca firarınd~ bü- yin etmi.ş l erdir. Az sonra müca· 
cinayetleri yüzde doksan dokuz yük h .zmetlerı vardı. deleye e ntellicens servis te ka· 
vaktinde yapmağa muvaffak ol· * ' rışmışhr. 1828 den 1835 sene· 
muş'ardır; sonra.. Sung cani· Sungların ve;diği t~dhiş Hin- s ne kadar on binlerce tevkifat 
leri nd ~n yüzde doksanı tevkif distanda İngi liz ve Avrupa tica· yap im ş tam 1562 Sung muh-
edilememiştir. Bu iki feci baki- retini durduracak kadar ı lerle- tel f cezalara mahkum edilmiş 
kat, Hindistaodaki tedhişi ar· miş ve İngiltere hükumeti ciddi ve bunlardan da 382 si idam 
tırmıştır. Yerliler, Sungl arın te· tedbirler ittihazına ·mecbur kal· edi]miştir. - Devam edecek-
cavüzünü her zaman iç n hüku- mıştır. Bu mücadele ancak yir· Yarın: 

• mete haber vermekten, Sunglar mi senede ve lngiliz zabıtası Çinde gizli cem ~getler çok-
aleyh"nde ş" kayette bulunmaldan leh ine nihayet bulabilm " ştir. tur- Bir gizli cemi_qet 73 
çekinm i şlerd r. Bu da, Avrupa· Cin/ilerin (Tiyenti Hoyih) asırdanberi tedhiş ile meş-
lıları büsbütün korkutmuştu. gizli cinayet cem1yeti gu ldür. 

Sung' arın cinayetlerinde usul· 
leri, sıkı b ir teavün esasına müs· 
tenid b r usuldür. Bir cinayeti 
vakıa tek bir Sung yııpar; fakat 
bu katil, cinayet yerıne yalnız 
g"fmez. Hiç olmazsa on kadar 
arkadaşı daha vardır. 

Bu oo kişinin her birisi başka 
yaşta, başka kıyafette ve belki 
de başka, başka kabileye men· 
suptur. Bunların her biri, d ğe· 
rinden o kadar farklı ve biribir· 
lerile o kadar münasebetsiz ve 
a'akasız görünür ki zabıta için 
bunları bir suçun ortağı addet
mek pek güç olur. Bunlardan 
her hangisi tevkif edilse bile, 
bundan zerrece malumat alına
maz. Mevkuf Sunglardan birisi 
bir gün lngiliz zabıtasına da 
söz söylememek için, d lini kendi 
elite kesmiş, atmlştır! 

Cinaydlerin yüzde 99 zunun 
muvaffak blmasını'n sebebi istih· 
bar işlerine fevk ı lade ehemmi· 
yet verilmes dir. Cemiyetin çok 
gizli olması, erkanının bir çok 
yerlerJe hazır ve mezcud olma· 
smı ic:ıb ettırmek•e ı di. Bu sa· 
} e~ı e, cinayet ika mukarrer yer
lerde evddc::n har.ku aJe vaziyet· 

lngiltere - ltalya 
Aleyhtaraoe propagandalar ve Gran

dinin hu hus'ustaki beyanatı 
Londra, 22 (A.A.) - Havas 2 - lngiliz ·İtalyan müzake-

muhabirinden: relerinin başlıca hedefi Afri-
fyi bir kaynaktan haber alın· ka:la bu iki devlet arasında 

dıkına göre İtalya hükGmeti 
Roma ile Londra arasında müza~ 
kereler açılması İtalyanın . İngil
tere aleyhindeki propagandalara 
nihayet vermesi şartına müteal
lik olduğu hakkında B. Eden 
tarafından yapılan telkini redet-

miştır. . 
Veril~n malumata göre ltaya-

nın Londra sefiri B. Grandi 
Eden ile yaptığı son mülakat· 
lardan birinde aşağıdaki beya· 
natta bulunmuşrur: 

1 - Bari istasyonun yaptığl 

neşriyat bir şikayet mevzuu teş· 

kil edemez. Çünkü bu istasyon 
İngı lteren in kontrolu altında bu
lunan veya müttefıklerine aid 
olan memleketlerde Arab dilile 
neşredilen gazete makalelerini 
yaymakı adır. 

bir müsademe vukuunu berta· 
raf etmek üzere münasebetle· 
rinde salah teminine matuftur. 

3 - Habeşistan etrafındaki 
topraklarda İtalya aleyhine pro· 
paganda yapılmaktadır. 

Haber alındığına göre Roma 
B. Grandinin bu mütalealarını 

teyid etmiştir. Bu itibarla mü· 
zakerelcr esnasında propaganda 
meselesinin de mü ıakaşa edil· 
mesinde ısrar etmektedir. 

Roma, 22 (A.A) - ltalvanlar 
Filistinde propaganda yapmağa 
devam ettikleri müddetçe İngil· 
tere ile ltalya arasındaki müna
sebetlerin düzelmesine imkan 
olmadığı hakkında Eden tarafın
dan Avam kamaras nda yapılan 
bP-vAnatı tefsir eden Messagero 

Çinliler, Çinteodaki Japon 
mensucat fabrikGılarını yakmış· 
lardır. Bu fabrtkaların umumi 
kıymeti 300,000,000 yen rad
desindedir. 

Fahri <alar yandliı için yirmi 
beş bin amele işsiz kalmış bu· 
lunuyor. 

Şangay, 22 (Radyo) - Ja· 
ponlar; (Lanko) havalisinde vu
ku bulan hava muharebesinde 
Ç cıliler.e ait on dört harp tay
yares nin düşürüldüğünü ve bü
tün bu tayy~relerin, Rus siste
minde olduğunu ilan ediyorlar. Japon askerleri Nankin surları üzerinde 

Şanghay, 22 {Radyo) - Çin 
Tao Amer ka konsolosu, orada 
bulunan üç yüz Amerika tebe· 
asına yaptığı teoligatta, şehri 

der ha 1 terketmelerini bildirmiştir. 

orduları, şimali Çinde Susyan 1 - japo!1 askerleri Vulru 
şehrini zaptetmişlerdir. Bu su- umumi hastanesine aid bir va• 
retle Tiençin ile Pokeo şimen· purdan Amerikan bayrağını in• 
difer hatta kesilmiştir. direrek nehre atmışlardır. 

Şanghay, 22 (A.A.) - Emin Hastahanedeki memurlar Ja• 
bir membadan bildirildiğine gö· pon kumandanına hadiseyi bil· Tokyo, 22 (Radyo) - Bugün 

Çinde yap lan hava muharebe· 
lerinde 18 Çin tayyaresi havada 
tahrib ve imha edilmiştir. 

re Mıralay Hashimoto Vuhu dirmiş\er ve kumandan da tees· 
mıntakasmdaki Japon kuvvet- süflerini bildirmiştir. 
leri kumandanlığından azledil· 2 - Japon askerleri Ameri· 

Tokyo, 22 (Radyo) - Koni· 
kada Nimani mektebinde yan· 
gın çıkmış, 78 çocuk yanmıştır. 

miştir. · kalılara ait bir binanın Çinli 

Şanghay, 22 (A.A.) - Roy- olan kapıcısına binadaki Ame-
ter muhabirinden: rikan bayrağını indirmesini em· 

Tokyo,22 (Radyo)-Çine yar• 
dım için Rusya tarafından dış 
Mongolistanda bir ordu teşkil 
edilmekte olduğu söyleniyor. 

itimada şayan ecnebi menba- retmişlerdir. Askerler binayı 
!ardan gelen mektuplarda Vu- aramışlar ve bir kasayı berhava 
hu da iki kere Amerikan bay· etm şlerd_ir_. ____ _ 

Tokyo, 22 (Radyo) - Japon 
ra~ına hakaret edildiği bildi· Lu Jen Jorf 
rilmektedir. uı aı 

Dün büyük mera. 
Teruelin zaptı, Madri.dde simle gömüldü • n 1 l.1 1 d Münih, 22 (Radyo) - Gene· ç ~arşı an ı~~·~• rol l.;•Ji.Jcndorfuu cenazesı, bu 

gün büyük merasimle kaldırıl· 

mıştır. Naşı taşıyan top arabası, 
yüzlerce çelenklerle balelenmişti. 
Son derece şiddetli soğuk hü· 
küm sürdüğü halde cenaze, bin• 
lerce halk tarafından takib edil· 
miştir. 

--. ._. 
Franko, bu yakınlarda su.h için hiç bir tek. 

lif kabul etmiyeceğini sö)·lüyor 

Madridde bir gece bombardımanı 
Salamanka, 22 ( Radyo ) - Salamanka, 22 ( Radyo ) 

General Franko, gazetecileri Resmi tebliğ: 
kabul ederek beyanatta bulun- Düşmanın Teruel üzerine hü-
muş ve ihtilalcilerın nihai zaferi cumları püskürtülmüş, Loresk 
tahakkuk etmeden ispanya har· Kuası mevkii işgal edilmiştir 
binin sona ermiyec\;.ğini söyle· Muhasara altında bulunan cum: 

mı ştir. huriyetciler, ricat için hatları· 
General Franko, sulh için mızı yarmağa çalışmaktadırlar. 

şimdilik hiç bir teklif kabul 
etmiyecetini ilave eylemiştir. Salamanka, 22 ( Radyo ) -

Madrid, 22 (Radyo) _ Te- Resmi tebliğ: 
ruelin sukutu büyük sevinç uyan· Düşman Teruel hücumunda 
dırm1ştır. Her tarafta şenlik ya· on bin maktul vererek ricate 
pılmaktadır. mecbur kalmıştır. 10 hükumetçi 

Barselon, 22 (Radyo) - Ge- tayyare de düşür~lmüştür. 
neral Miyaki, Ajans ve gazete Barselon, 22 (AA.) - Teruel 
muhabirlerini alarak Teruele şehrinin cumhuriyet kıtaları tara· 
gelmiştir. Madrid kumandanına fından z~ptedıldiği resmi bir 
parlak istikbal merasimi yapıl· tebliğde bıldirilmektedir. 
mıştır. 

Nevyork, 22 (Radyo) _ (Nev- (Anadolu) - Yukarıdaki iki 

k H ıd T 
.0 ) haht"r, ihtila1cilerin merkezinden 

yo• era . rı un gazeles·, 
Teruel şeh nın cumhurıyetçiler· verilmiş r. Bü,ü ı dü'1ya radvo· 
d~:ı zaptedilmesini, çok mühim larıı T ·ruelin cumburiyeıç er 
bir muvaffakıyet olarak kaydet· tarafından zaptedildiğioi bildi· 
mektedir. rirken, ıhtilalcilerı ·1, hala cunı· 

-- huriyetçilerin rİc3tinden bahset· 
gazetesi bu sözler lngiltere hü- meleri; doğru da olsa, buodan 
kılmeti tarafından gösterilen sonra verece'deri haberlere kim· 
suiniyetin bir tezahürüdür, de· senin kulak asmlmas na sebeb 
mektedir. olur. 

B. Hitler sağında Mareşal 
(Von M1kenzen) ve solunda 
Mareşal (Yon B.omberg) olduğu 
halde cenazeyi takib etmekte idi. 

Alaya, Almanya ordusunun 
en büyük erkanı, kordiploma· 
tik ve Alman gençliği iştirak 

etmiş bulunuyordu. 
Mareşal (Blomberg) bir nu· 

tuk irat etmış ve büyük askerin 
meziyetlerinden bahseylemiştir, 

Bu nutuktan sonra 21 pare top 
atılmış ve B. Hitler, kendi elile 
Alman milleti namına ilk çelengi 
koyduktan sonra diğer çelenkler 
tabutun üzerine vazedilmiş ve 
cenaze, (Haştafen) kabristanına 
götürülerek, Bavyera Arşidükü 
Lüdvik ile Avusturya lmpara 
toriçesinin arasma gömülmüştür. 

B. Ruzvelt 
Uzak Şarkta takib etilli 

siyasetten memnundur 
Nevyork, 22 (Radyo) - Eski 

Hariciye Nazırı Simon, Nevyork 
Taymis gazetesinde yazdığı bir 
mektupta Aerikanın bir harbe 
iştirakten evel Amerikada umu· 
mi reye müracaat edilmesi ha~
kındaki noktai nazarın aleyhinde 
bulunmuş, böyle bir plebisit 
yapılamıyacağı nı bildirmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A.) - B. 
Puzvelt Uzak Şark vaziyeti bak. 
kında tuttuğu hattı hareketi 
matbuat ve efkarı umum·yenin 
zahir olmasından dolayı mem• 
nuniyetini izhar etmiştir. 

Re sicumhur bu hattı hareketi 
mu haf azada kendis;ni h•şvik 

etmek iizere Amerikanın her 
tarafından bir çok mektuplar 
almıştır. Bu mektupları ımza 
edenler ayrı ayrı siyasi teşek· 
Hille:re meıısuptur. 



---- -..... 
A~ADOLU 

,~~K=A~R=Am=!!!!KmOmRi!iiS!!!A!!!!N~L~A;eR~Ş~E!i!!F.~1~· ~~ ... ~-~=:i=m===:=:::=:==-.' Mahud ser seri. 
prensin karısı 

~alıife '1 

'"Ya p:ıranı, yahud 
beynini yakarız!), 

& j'\ 

23 Kaounıe•et 

Dilber kadın korsan t!aiMRI 
Milyoner Fakat . • . • . ., . Akhısarda maç 

Ve macerapere&t Haydudlar 10 bın Akh. •·•··, . 4 2 
ısar genç erı • 

Barbara evlenJ; ,frangı bulamadan S:ıl:hliye galib 

Meri hayretle: 
- Bu iş nasıl bir iştir? 
Diye sormata mecbur oldu. 
Tıç genç korsana şöyle bir 

baktı ve: 
- Nasıl iş?. Hangi iş?. Bu· 

nu da sormağa ne lüzum var? 
Eveldcnberi yaptığ:tmız işi ya
pacağız. Hala anlamadın mı?. 
Doğrusu Edvar, bu suali sen 
sormıyacaktın .. Ben seni zeki ve 
kurnaz bir şey sanıyordum. 

Dedi. 

Halbuki Meri, Karasakalın 
maksad ve hedefıni mükemmel 
surette anlamıştı. Tiç, parayı 
pek faz).ı seven umumi vali 
Eden ile bir ittifak ve ortaklık 
yapmıştı. Bu mukavele muci· 
hince Karasakal gemileri ile 
resmen teslim olumuş ve deha· 

........... 
da valinin odasının etrafında 
dolaşmağa başlam ştı. 

Karasakaf, nedense bu defa 
kafi derecede ı~mniyet tedbiri 
almamıştı. Vali odasının önünde 
yirm kadar müsellah adamı ile 
vakıa hayatını mu haf aza altına 

alın ştı. Fakat vali odas nın hu· 
susi bir bahçeye bakan tarafını 
hiç düşünmem ·ş ve bilhassa es
rarını emniyet altına almağı ak· 
la bıle geti memiş\ i. 

Bu vaziyett~n istifade eden 
casus adam pencereye kadar 
kolaylıkla yakla:?mış ve içeride 
görüşülen şeyleri baştanbaşa 
dinlemişti. 

işte bu adam, her şeyden 
evel ve herkesten fazla olmak 
üzere Karasakalla cenubi Karo· 
lin val sinin esrarına vakıf ol· 

Jeti de kabul edilmişti. Fakat muştu. 
Karasakal üç gemisi ile korsan· Fakat bu casusun da haber· 
lıkta devam edecek, yalnız vur· dar oımadığı bir cıhet vardı: 
gunlarından bir miktarını cenu- Meri tarafından takib ed ldiğini 
bi Karolin vali5' Edene vere· bilmiyordu. 
cekti. Meri, bu adamın hal ve ta· 

Eski zamanlarda bilhassa bu vırlarından çok şüphelend ği 
denizlerde böyle skandaller çok için, karada kendisini bir az 
olurdu. Merkezi hükumet vazi- takip lüzumunu hissetmiş bulu· 
yeti çok geç haber alır ve bu nuyordu. Ve o böylec~ hareket 
zamana kadar da mücrimler ken· ettı; onu cürmü meşhud halinde 

tını paylaştılar, hem de bundan 
sonraki korsanlıklar için ortak 
oldular .. 

Meri bu kadar maliimatı al· 
dıktan sonra: 

- Haydi arkadaş .. Artık ay· 
rılalım .. İcabına sonra bakarız! 
Dedi. Ve adamcağız giderken 
arkasından beynine bir tabanca 
sıktı ve onu da Rakam gibi öl
dürdü. 

Meri, bu hadise üzerinde da
ha fazla durmamayı ve işin cer
yanına uymayı daha muvafık 
gördü .. 

Ve ... Karasakalın da ağzından 
vaz;yeti öğreninceye kadar bu 
hususta hiç bir kimseye hır şey 
söylemedi. 

- Sona var -

Ademi müdahale 
komitesi 

Dün tekrar toplandı 
Londra, 22 (Radyo)-lspanya 

işlerine Ademi müdahale komi· 
tesi, bugün öğleden sonra Ha· 
riciye Nezaretinde Lord P l" mutun 
riyasetinde toplanmış, ispanyaya 
gidecek komisyonun vazifesi et· 
rafında tetk ka ta bu 1 unmuştur. 

_,fahad serseri prensin karı~ 
Ne kadar yazık oldu; Amerı· 

ka rekortmenlerinden birisi, en 
zengin mirasçısını kaybettil 

Güzall ği ve fevkalade serveti 
ve başmdan geçen maceralarile 

çok meşhur 0
1an Barbara Hüt

. ton geçeille de Neyyorktan in· 
giltereye gelmiş ve hemen Ame· 
rikaya dönmüştür. 

Bu ani gidip gelme üzerinde 
pek çok, hat:a gülünç tahminler 
bile yürütülm:iştür. 

Halbuki Barbara Hütton bun· 

dilerini her hangi yerde yaşa· tuttu: 
nacak kadar vurgun vurmuş - Hey bana bak.. Dedi. /ngifiz kabinesi 
olurlardı. Orada ne yapıyorsun? 

dan bir kaç sene evel D _mi· 

marka asilzadeıerinden Kont 
Hogviç Reventıav ile nişanlan· 

Birden tutulan casus korku T [ d V U kŞ k Meri bu hakikati nereden öğ· ı op an l :? za ar 
renmiş i?. ile sesin geld ğ tarafa döndüğü ti • - '-•i . . ,.d k · k etti 

mıştır. Kontun hemşiresi de 
D,animarka kral çesinin birinci 
damdönürüdür. işte bu Kont, 
Aınerikaya Barbara ile birlikte 

valci~ Ri& a., J&: , .,.,t.. oı.eı,. ~ -..U::•' ~ 
Bir tesadüf eserı olarak, yer ek: Londra, 22. (Radyo) - lngiliz 

Karasakal, daha cenubi Karo· H ' b ' D d" kabinesi, bu sabah saat 11 de - ç r şey.. e ı. 

line ve teslim olmak üzere ha· _ H iç bir şey olabıli. Fakat Başvekil B. Çemberlaynı n r iya· 
reket ederken, Side, h"ç bir kim· hele bir az benimle gel. Seninle setinde toplanmış ve ı ki buçuk 

gitmiş ve Barbaranın Amer ka 
t 'l bi.yeti ile alakasını kesmek 

için azım ge!en teşebbüslerde 
bu'unmuştu ... 

seye emniyet caiz olmadığını görüşmek isfyorum. saat ' müzakerelerde bulunmuş-
sözlemişti. Karasakalın bu ka- Casus Merı ile birlikte şeh· tur. B.ı içtimada, Uzak Şark 
naati yerindeydi. Esasen korsan· 1 in dış na doğru çıkın ağa mec- v z yeti uzuz uzadıya tetkik edil· 
lar içinde, daha eski zamanlarda bur kaldı. miştir. 

Barbaranın tam 40 milyon 
dolar serveti vardır; mahud ser· 
ser ı prens Midivaninin ilk zev· 
celerindendir. Pola Negrinin, 
Mari Mac Komiğin ve Joze 
Marya Sertin de görümcesi ol· 
muştu. 

olduğu gibi cidden kabadayı, Meri: J ·ıt h 
emir altında çalışmak istemiyen - Korkuyorsun. Fakat buna ngt ere ava 
coşkun ruhlu insanlar kalmamış, lüzum yok. Ben seni öldürmek istasyonları teftiş 
korsanlık da piçleşmiş gibiydi. isteseyd.m, daha valinin pence· edil~c ·k 
Karasakalm devrinde korsanlar, eresinde iken öıdü ürdüm. Ma'c-
hep ipten, kazıktan kurtulmuş, sadım seninle birlik iş görmek· Londra, 22 (Radyo) - lngil-
k d h ık l k tere hava kuvvetleri umumi mü· 

Mahud prens i'e zevcesi Bar· 
bara balayı seyahat olarak 
u~a · şarka bir seyahat yapmış 
ve 1935 te de ansızın boşan· 

mışlardı. 

ara a ırsız ı tan, uğursuzu • tir. B z"m reis artık tahammül 
tan, ahlaksızlıktan yaşamak İm· edilmez bir adam oldu. fe~t ı şi, Mısır, H ndiscan, S nga· 
kanım kaybetmiş kimselerden - Evet.. Ben de bunun için por ve Onkon hava istasyon-
ibaretti. içlerinde Meri gibi olan· aleyhine hareket e:f yorum. Bizi larını teftiş için bugün buradan 
1 k d B l b. h' hareket etmiştir. ar pe az ı. öy e ır mu ıtte, hepimiz, val ıye sattı. Bundan 
her cinsten insan bulunabilirdi. sonra biz satılmış insanlarız. Kanda oturacaklar Nevyorkta grev 
İşte bunlardan birisi, Karasaka- - Ya?. Demek ki şüphelerim Paris, 22 ( Radyo ) - Dük Nevyork, 22 (Radyo)- Taksi 
im esrarını elde etmeğe çalışan· yerinde imişi. Bizi sattı ha.. dö Vindsor ile Düşes Vındsor, otomobılleri şoförleri grev ilan 
lardandı. - Evet. Valiye bizi sattı. Kan şehrine varmışlardır. Bu· etmişlerdir. Nevyorkta 12 bin 

Karasakal kaptan Tiç valinin Hem de Karasak lın teslimini radakı hususi villalarında otu- taksi otomobilini idare eden 18 
yanına girdiği vakit bu adam temin edene vadedi 1en 5010 al- racaklard•r. bin .,QQ ş oför vardır. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~-==~· ........... .. • - hen de bir defa genç iken me· adam açlıktan ölmeğe mahküm 

\ 

...................... lııİll ................. . 

Dilimize çeviren: 
Şükrii Kaga 

Yazan: 
Hanri Bero 
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masadan masaya gönderdikleri 
vakit parmaklak arkasındaki o . 
miskinlerin kötü kötü gülüşme· 
lerıni bir görmeli. San'atları 
kötülük yapmaktan ibaret olan 
bu adamlar için şişmanlardan 

daha zevkli bir kurban olamaz. 
Fakat biz buna ehemm·yet bile 
ve meyiz. Çünkü bizim pek yük· 
sek olan tahammül ve sabrımız 
onların bu kötülüklerini bastırır. 

Ayın on beşine be•1ziyen çeh .. 
relerimizd~ki ebedi tebes~üm bu 
cellatları hınçlarından k ıdurtur. 
O, orada hokkas na kaıı tükü-

rürken biz yüz kiloluklar "neza· 
relin dö~emelerini ağırlığımız 

altında çatır çatır çatırdadmz. 

Odacı da arkamızjan: 

- Kabil değı l, bu adam ge· 
çebilsin diye mutlaka nezaretin 
araba kapıs:nı açmışlardır. 

D ye söylenir. 
Tekrar e-3iyorum, bütün bunlar 

bizim z;ıy1flardan çektiklerimizin 
ya·1ında hiçtir. Zayıflar kendı· 
lerine hakaret eder gibi duran 
bizim bu genişi ğimizi ellerinden 
geldıkce daha acı tarzlarda 
burnumuzdan getirirler. 

Herkesin başına geldiği gibi 

muriyetimi kayhetmiştim. Başka b r k msedir dedim. 
b 'r iş arıyordum. Bütiin "Parıs.i Bunun üzerine parmaklarını 
sürtt'ikten, mağazalara taban Ç'tlatarak gülmeğe başladı. Sivri 
tepd ı kten ve hallerin yağlı ve suratını üzerime dikti ve par· 
kirli dehlizlerini geniş omuz'a· mağile karnımı göstererek: 
rımla si ip süpürdükten sonra - Daha kafi derecede ihti· 
bir s·gorta acenta~ı müdürü Mös- yatmız var. Dedi... Zayıflayınız 
yö "Sanyi Mort,,un huzuruna ondan sonra gelip beni görünüz. 
çıktım. Mösyö ••Sanyi Mort,, Bize faal adamlar lazım, yoksa 
kara kuru neviden zayıf bir senin gibi lapalar değili 
adam, adeta gözüne gözlük hk- Kapıyı açtı ve beni dışarıya 
mış bir karga gibi ıdi. Haya- çıkardı. O merdiven başında 
t•mda bundan daha kötü bir ağladığım kadar belki bütun 
adama tesadüf etmediğimi zan- ömrümde ağ1amadım. 

ned yorum. Bana elini uzattı ve Bilahare Mösyö ••s nyi Mort.,e 
yr-r gösterdi. Dertlerimi anlat· tesadüf ettim. Ben~m karnım 
tım alakadar oldu dikkatle yaldızlı bir göbek olmuştu. Yani 
dinledi. tüyü düzmüştüm. Nankör deği· 

- Hakikaten sefalette misiniz? lim. Şimdi Mösyö Sanyi Mort 
Diye sordu. 11Avveno ve Egram,, daki apar· 

- M imkü
0

n olabildiği kadar tımanda kapıcımdır. · 
efendim; bir haftadanber• gün· Bazı kere gider onu kap cı 
lerimi bir az ekmek parçası bir kulübesinde görür ve o hikayeyi 
az da çikolata ile geçiriyorum. hatırına getirir m. Babacanca 
Sizden iş ve ekmek istiyen şu yüzüne bakarım, o da gülümser 

giti/er Akhisar, (Husu~~)_ - ~yın 
l 9 ncu Pazar gunu Akbıaar 

Taarruza uğrıyan kalı.veci 
Pariste arasıra Amerikan usu 

lü baskınlar, vurgunlar olur.Ge
çen hafta sonlarında bunlardan 
birisi daha olmuştur. 

17 Kanunuevel sabahı, saat 
yedide, Liyej sokağında, bay 
Nörey kahvehane ve sigara ma· 
ğazasını açmış ve müıteri bek· 
lemeğe başlamıştır. Havanın 
yağmurlu, soğuk ve sokak ta 
tenhadır. 

Bir aralık bay Nöreye iki kişi 
müracaat etmiştir. Bunlar, iyi 
giy:nmiştir. Elleri de eldivenlidir. 

Birisi: 

- Patron, bana bir paket 
sigara veriniz! Demiş, diğeri de: 

- Size bazı mühim şeylerden 
bahsedeceğ z; başl<asının duyma· 
maması lazımd r. Demiştir. 

. Kahvehane sahibi bu laübalil ği 
bir az man1sız bulmuştur. Çünkü 
kahvehanede ke ıd i si ile bu iki 
müşteriden başka bir kimse yok
tur ve böyle iken •Hiç k mse 
duymasın,, demek, manasız bir 
şeydir. Bu sırada kahv.,ye üç 
kişi daha girmiştir. Fakat bu 
yeni z yaretçılerin ellerinde ta
bancalar vard r; ve Bay Nörire: 

- Fazla lafa vakit yok. Ya 
parıını ver, yahud beynini dağı· 

tırızl Dem işlerd . r. 

Soğukkanlılığını kaybetmiyen 
Bay Nörey: 

- Beyhu -f e ·demiştir· benim 
kasam yoktur. Ç ekmecemde de 
saat 8 den evel beş sant m bu· 
)unmaz. isterseniz arıyabı lirsi· 
niz. Fazla vakit k ybetmek de 
işinize gelmez, çünkü sokak ka
Jabalık 'aşmağa başl n! Bu akı

lane nas.hat üzerine beş hay· 
dud, süratli bir araştırma yap· 
maşlar, fak a t hiç bir şey bu la
m yarak çekıl ıp gitm !ğ~ mecbur 
kalmışlardır. 

Halbuki B. Nöreyin içinde 
on bin frankt ın f .:ı z a para bu· 

ve karga boyun . ı g bi kalan 
boğazından kapı mandala aça 
aça ağaran saçlarının dibine 
kadar yüzünün buru,uk derile· 
rinin altına bir safra tal>akası 
döşenir .... 

Taşı gediğine koyuyorum de
ğil mi? Bundaki zevkı bir türlü 
unutamam. Ne yapalım? Biz 
haddizatinde geniş ve vurdum 
duymaz adamlarız amma bizi 
zorla kinci yapıyorlar. Bu hep 
onların kendi hüneridir, bizimle 
eğlenir er, böyle istihu ederler; 
terb yesizc.! alayları ile kudur· 
turlar. Bulduk arı ho1 kelime
lerden o kadar memnundurlar ki 
ayı gözü gibi yumuk gözleri· 
mizin bazı keı e hidde ten ateşler 
uçt ğının farkına bile varmazlar. 

işte b iZan ber, de böyle lafa 
kapılıyor ve hiddetlenıyorum. 
Halbuki esas ıtib arile saflık 
cüsse meselesi değild i r. Ben 

~derısi kemiğine yapışın ş, suratı 
bir kocakarının dolap~• sakla-

gençler birliği ile Salihli Gür
büz idman yurdu takımları bir 
futbol maçı yapmışlardır. Elek• 
trik fabr kası müdürü B. Ali 
Rızanın hakemliği altında yapı· 
lan maç, hakikaten heyecanlı 

oldu, beşinci ve sekizinci daki
kalarda Akhisar takımı iki gol 
atmışlardır. Salihli gençleri de 
tehlikeli bir akın yapmıılar ve 
bundan istı f ade ederek korner
den ille gollerinı kaydetmitlerdir. 

iki taraf da şiddetli akınlar 
yaparken Akh 'sar takımı üçüncii 
gollerini penaltıdan yapmıılar• 
dır. 25 inci dakikada gene pe• 
naltı olmJŞ ve Akhisarlılar bun
dan istifade ederek bir ıol da
ha atmışlardır. 

Salihli gençleri, bu dördüooii 
golden sonra gayet güzel oyna
mağa başlamışlar ve Akbiaar 
kalesini çok sıkııtırmıılar ve o 
sırada ikinci gollerini de yap
mışlardır. Bu suretle birinci 
devre 4· 2 Ak h sar takımı lehine 
bitmiştir. 

ikinci devre de çok beyecaala 
geçmiş, Salihli gençleri çok gii. 
zel oynamalarına ratmen ıol 
yapamamışlardır. Oyun 4-2 Ak· 
hısarhların galibiyeti ile IODa 

ermiştir. 

Belçika 
Franaaya olan bor. . 

cunıı v ' rı yor 
Brük~el, 22 (Radyo) - Bel

çika pularnentos J maliye enci
meni, Belçikanın, bundan evel 
Fransadan akd tmiş oldutu ae
kiz yüz milyon franklık istikra• 
z ı n derhal itfas nı kabul eyi. 
miştir. 

Van Zeland 
LondraJ a Jcıvet edildi 

Lond a, 22 (Radyo) -lngili8 
hükumeti, iktısadi tedkikatla 
meşgul bulunan sabık Belçika 
Başvekil ı Van Zelandı buraya 
davet etmişti r. Van Zeland, l.on· 
draya hareket edeceti günü 
kendisi tayin edecektir. 

Hudud tekrar açılmrı 
Henday, 22 (Radyo)-Fransa· 

İspanya hududu t ~ lc rar çıl rm,tır. 

lunan kasası, hırsızların gözi 
önünde denecek bir yerde imit. 
fakd bu kasa; o kadu mahi
rane gizlenm ş ki görülmesi im
kanı da yokmuş. 

dığı ayva gibi sararmış bayırbala 
adamlar tanırım ki cama bea
z ıyen gözlerinden süzülen nazar. 
larını yanındakilere tefkatle 
atfetmenin yolunu bilirler. 

Garson biral •. Ne kadar miif
teri varsa o kadar yanmhk. 
Gülelim ve etlenelim. Ben gülüp 
eğlenmeğı her şeye tercih ede
rim. Ben etrafımdakileri etle11-
dirmeği severim ve herkes beni 
meclis ara, :neşelidir diye medJa. 
eder. 

Şişmanlar bilhassa zayafl• 
mağa niyet ettikleri zaman her 
kesin maskarası olur. Bütün ıi,. 
manlar gibi bu hal benim de 
başıma geld:. Onlar gibi ben de 
her şeyi tecrübe ettım. 

-4-
Evvela mua1eceler; botulmut 

kedi gözü gibi manzaraaa bile 
müstekreh haplar yuttum, çikip 
kokulu idare kandili yatı ta· 
dında ılaçlar içtim. Bunlardan 

-~•na..,..._ 
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Yang·çe hadisesi Çambel 
- Başı 1 inci sahifede -

Avam kamarasının evelki 
akşamki celsesinde İıte (Yang-çe) hiidiıeai Amerika Muhtarı ve arka

demokratlarına nadı~lan bu VNileyi 
Bu g - ku· ogram - Başı 1 inci sahifede ketlerde bulunduk. Bütün bun· Jı l un pr •erecek gibi görlinmektedtt. aş arının 

/stanbul radyosu: ıoplaom ı ı ve 23 ıubaua ı.krar top- lar aramızdaki teşriki mesaının Amerikanın Çinde çol< büyü!< 
laom•k üı<re ) ortu tatiline baıla. · · · · ı. J • ddt ' ·' · d B d h k Ôfe neşr.yatı: 12,30 Türk ını ı tır. sam ınıyetını ve sı .. ı ığını gos· ma men.uuerı var ır. an an mu a emesi 

m ·S k si, 12,50 havadısler, 13,05 terir. Bjytik Brıtany:ı bu gün maada Çinde hikimiye& m-l•ııi P .. 

H 
LonJra, 22 (A.A.) - Avam d"' d d d d F ııifilı: denizinde muvazene meıeleaile Kema pa•a kazasının Çambel 

T•iı k musikisi, 13,30 afıf k un ya a ostsuz eğil ir. ran- k . d • 

k
. amarasında Harıciye Nazırı B. sa ve büyük Brıtanya bundan pço yakından ve içın on alakadardır. köyü muhtarı Ahmet oğlu Meh-

mus ı. Ede U ak Ş k 1 • h k aıifilı: deniıinde h&kimi .. eıini mu• d n, z ar mese esı a • ı ·k ed"l · t K k- ··k ' me in zimmet ve ihtilas suçurı-
Akş:ırn neşriyatı: 18.30 Dans k•nda demiştir ki: eve zı r 1 mış '· eza uçu hafaza etmek Amerika için bir ha· 

k 9 antant ve Bakan antanbnı da yat memat itidir. 1'aponlar Çinde dan şehrimiz Ağırı::eza mahke-
mus si, 1 ,30 konferans, • M h 1 f t t' · Mil ti - u a e e par ısı e er zı"kretmelı"yı'z. / bikimiyeı ve binneıice Paıı"fı"k mu· mesinde muhakemesine dün baş· 
20 Türk musıkisi, 20,30 Havi\ Cemiyetin n Sanetionlar tatbik Tiirkiyeden başlıyarak Çekos· vazeneai ıuya düoecekıir. lanmıştır. 982 yılında köy:okulu 
raporu, 20,33 A &pça neş • iyat, etmesini ist yor. Benim bi ldiğim lovaky•ya kadar bu ki antan'a Amerihhlar velev Monroe naza· binasının inşası sırasındıı köy 
20,45 Türk mus kis', 21,15 iki türlü Srnetion vardır. B:ri riyeslni gömmek babuına bile olıa muhtarının ihtila> suretile zim-
Stüdyo orkes ı rası 22 15 Aı'ans ·· · ı (k' b mensup devletlerden her birile Paaifik denizındelci müını .. nziyet• • , maessır o mıyan ı una teves· k metine para geçirdiği haber 
haberleri bor 22 30 ,.. 1 1 O d en sı ı dostluk münasebetleri lerinden TA•geçeaıeıler. Bu •ilnkü 

• sa, • ;:.o o ar, sül etmeğe değm :z.) :eki e d ~ alınmış, yapılan tetkikat netice· 
22 50 23 h b l 2 

İ ame ediyoruz. Dostluk müna· vaziyeıleri ise Çin ioi için baolıbat-
' · son a er er, 3 son. müessir olan Sanetiondur ki, sinde makbuz cıldlerınin sökü-

A sebetlerimiz arasında bilhassa !arına japonlarla bir harbi göze al· 
vrupa radyo İsta•yonlarının bu (ucu harbe kadar varab'Jir.) dırmalanna müsaid de!ildir. flun"n lere bazı kat.ıtların alındığı, yer-'- Amerika ile olanını kaydetmelı· y - 5 

geceıı;İ neşriyadarından müntehap Açıkça söylüyorum ki, hiç kimse için iıter istemez İngilizlerle ve hatta lerine başka ve eski makbuzla· 
1 yim. S:r muahede mevzuu bahis 

parça ar: siyasetini tutmak için ezici bir bir dereceye kadar Franaızlarla temas rın kağıtları konulduğu anlaş I· 
u f'f değ ldir. Ve olamaz. Fakat ara· na ' konserletT kuvveti bulunduğuna kani olma· anmakta ve U11Jı: Şarkta müdafu mış, tevkif edilen muhtar Meh· 

6,45 Paris "Ko:onyal: plak mu· dıkça Uzak Şırkta böyle bir mızda bakı ki bir görüş birliği edilecek lıüyök menfaatleri olan bu met, ihtıyar heyetindeki arka-
'· vardır. V rd ıc.ım netice şudur: iki hükılmeıi de kendileri ile birlil<· d 1 ·ı b 1 k hk si5İSİ, 7, 10 Berin kısa dalgası: şeyi derpiş edemez. ili aş arı e iri te ma emeye 

Müşkülat azimdir. Fakat boz· ıe harekete geıirm•Ae çalıımakıa· k d 1 1 h 
Kar ş:k musiki, (8,15: Devamı), Muhalefet partisi bilmiyor mu dırlar. sev e i miştır. htiyar eyeti 
9,20 Paris Kolonyal: Plak, 10,30: ki, bu gün M lletlcr Cemiyetin· gunculuk göstermek iç n hiç bir İngiltere ile Franııanm iae böyle azaları gayrımevkultur. Maznun 

sebep •okt11r. Silahlanmakta ol· M h t d .. k.. h k l Keza, 11,30: Keza, 13 Keza, de ancak ikı bilyiik deniz dev- ' bir meeai ıeırikine öıedenberi c•n e me • un u mu a eme ce • 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki leti vardır. Biz ve Frınsa .. Bina· duğumuz çok söylendi. Fakat atmakta oldulı:lan malılındur. Anoal< sesinde kendısini müdafaa ede· 
(14,15 Dev mı) 13,10 Bükreş: enaleyh bahsettiğim ez ci kuv. bundan daha mühim bir şey İngiltere •e Franea billahi böyle bir rek demiştir ki: 

K k 1 ki ( 4 30 H f f vardır. O da bu silahlanmanın te aoüdü karıılıhız yaamıyacaklar, - Hakkımda ihbarda bulun· 
arışı P a ar 1 ' : a i vetin mevcut olmadığı herkesin arkasında millelimizın iradesi· buna mukabil Amerikelılardan Avru- muşlar. Hususi muhasebe mü· 

p·aklar), 14,15 Parıs Kolonyal: malfimu olmak gerektir. Uzak dir. Son seneler içınde lngiliz pa cebheaınde ayni teBanüdil ıaleb dürü köye geldi, bütün defter-
Konser nakli, 15: Keza 17,45 Şarkta herhangi bir hareketin edeceklerdir. kb milletinin bariz vasfı olan irade !eri, ma uzları alıp g ttı, bana 
Bertin kısa dalgası: Eğlenceli ancak bu g:in Milletler Cemi- zihniyet nin delC. i ştı~ini zannet· Bıı ıureıle Roma·Berlin-Tokyo hiç bir şey sormadı ve bir da· 
karışık musiki 18 30 Peşte· Çigan yetinde bulunmıyan devletlerin ili mihveri karıısında bir Paris-Londro• 

k 1 50
,B I k' d l d mek gıbi bir hataya biç kimse Vaıingıoo mihnriniıı ıe-kkül etme- ha da köye gelmedi. Bır gün 

or estrası, 8, er in ısa a • e teşriki mesıisile yapılabile· ·-
düşmesin. Biz azimkar olmakla ıine imlan bazırlanmıı oluyor Jci beni sorgu hakimi çağırd, bazı 

gası: Karışık musiki, 19,30: ceği aşikardır. Uzak Ş ırkta öte- beraber sabırlı ve uyıaı olalım. iııe cihan •iya•aıi n ıuluu için en sualler sordu. Ona söyledikie-
Peşte: Seyrüsefer heyeti orkes· ki devletlerin menfaatlerile ça,... Ve silahlanmağa devam edelim. mühim, en bayati, •n •iyade temen· rimi burada tekrar ediyorum. 
trası, 19,45 Berlin kısa dalgası: pışmıyan muazzam menfaatleri· Ancak bu suretledir ki silahlar nl edilmeğe ı•yao olan nokıa da Türk harf.erini köyde açılan 
8a'ldo muzıka, 20,10 Liypzig: mız vardır. Bu menfaat eri mü· üzerinde bir anlaşma elde ede- hudur. kursta köylü l er!~ beraber takib 
Otlo Fricke orkestrası ve erkek dafaa için elimizden geldiği ka· biliriz. Eger Yang·çe meaelesi bıı netice· ettim, yazı ve rakamları, şöyle 
korosu, 20,15 Prag: Asker mu- dar çalışacağız. B,zim noktai yi verine dünyanın ıulb taraftarları böyle öğrend ı m. Köy d fter ve 

k 20 40 V D F il U 
ı. Ş Tak p edilecek siyaset işte bu hildiaeyi her eeoe te.'id eımekıeıı 

zı ası, , arşova: e a a• nazarımıza göre, u.. ark budur. makbuzlarında bu yazılarla ha· geri durmıyacaklardır '• durma• 
nın balet süiti, 21, 15 Bükreş: iht.lifı oradaki bütün Milletler malıdırlar. talar yapmış olabilırim. Hesap· 

Müzakereler reye müracaat 
Eski Noel halk şarkılan, 21, için elde edeceklerı askeri mu· !arı tetk ı k ıç . n ehlivukuf olarak 

olunmaksızın kapanmıştır. Ç ı ·ı k k B l dalgası: Karışık radyo ve orkes· vaffakıyet her ne olursa olsun zn l er i i işi intıbab etmişler. un ar 
trası, 23,45 55 Brüno: Orkestra, büyük bir fakirlik intaç ede- Kara kış bana husumeti olan kimselerdi. 
22,15 Tokyo kısa, Bükrei! Hafif cektir. B ze rehber olması icab b d b d Rusya ıle Çini birleş- Aleyhimde rapor vermek için 
musiki nakli, 23,30 Stüttagrt, eden üç prensip vardır: ir en astır l tirmek için büyük bir hazırlanmışlar. Sonra ıstifa etti-
laypzig: Hafif musiki. 1 - Sulhun yeniden tesisi - Başı 1 inci sahifede ler, başka arı ehlıvukuf seçildı, 
o,,.rtılaf', operetler: için şerefimizle mütenasip her çok yerlerini sular kaplam şhr. şose açıyor 'ar bunlar da beni çağ. rıp hiç bir 

15,25 Berlin kısa dalgası: ne yapılmlk mümkünse onu O tobüsler Konak · Alsancak ara· Parıs, 22 (Ra yo - oy er şey r ı 
O sın da güçlükle şlemiştir. Bay- Aı· ansına göre·, Çı 1i Rusya ile görmeliyim, ne yapın şım bana 

Uvertürlıır, 16,40: peret muai· yapmak, 
k 8 3 M B raklı ve Salhane civannda da ko ayca bırle•t rmek ıçın Suçeo· d ızah edilmeli ki, suçumu öğ· 

iıi, 1 , O oskova: ir opera 2 - Beynelmilel taahhüdle- v 
dalgalar, demı-yoluna kadar dan dört bın altı yüz kılomet· reneyım. 

piyesinin nakli, 19,55 Viyana: rimizin ifasında bize düşenleri M h ı 
uzanmışlar lır. G~zeıyalı, Kara· re,ık bir şosenin inşasına b ·ş· aznun, i tiyaı mec isi aza· 

Riclaard Strauasun (Arabellw) kamilen yerine gct rmek. taş arasında bir çok denrz ban· ları dinlendiler. Onlar da cahil 
operası, 21 Varşova: Strausa'un 3 _ Bizzat kendi menfaatle· lanmıştır. Bu şosede yedi yüz 

yoları harap olmuştur. b Ç I olduklarını, muhtarın ve daha 
3 perdelik Viener valzer opereti. n'mizı· ve tabı·aıı·ıe J,1,, lı'z toprak- O in n ı gece! gündüzl.i işle· • ıc.Jeden sonra fırtına poyraza bir kaç k şinin imzalarını gö • 
Otla maaifc: 0ai 1 1 k d f & mektedir. Bu yol b tınce, Çınden ld ı : arını muta surette mü a aa dönmüş, V.! denız sükünet bul- dükleri ka~ıtlara ne o uğunu 

16 30 P · K 1 1 Od 1 k RusyJya müıcemmel hır surette k • .ırıs o onya: a ey eme . muştur. A şama dozru da kara· bilmeden imzalarını attı arını, 
kuarteti. (Mozart S h R on beş günde gidilip ırelinebi· k b ık· 1 d • c umann, a· Uzak Şark vaziyetinin bu gün· yel esmeğe başlamıştır. bılmiyere e ı suç işe ıkle· 
bo) 18, Prag: Kentet konseri kü en mühim safhası ve belki Dün kış mcvsıminin birinci lecektir. rini söylediler. Muhtar, kireç 
(Çele eserlerınden), 23 Varşova: de yegane memnuniyetı mucip günüydü. Kış, bütün şiddettıle Balkan antantı ocağından kireç satıyar, para· 
Kuırtet konseri (Bectboven, Sc- olanı Amerika hü ümet le de· ansızın bastırmıştır. Kömür f at- sını bize göstermiyordu, bir gün 
humann) vamlı ve sıkı istişarelerde bu- leri yüksektir, fiat; toptan yedi, Ekonom.'k konseyi İs- kendisinden bu paraların hcsa· 
RoaitalletT lunmaklığ : m zdır. Bir çok defa- perakende on kuruştur. Yapılan t b fd t f k bını istedik: 

16 Hollanda kısa dalgası (16 teşebbüsler üzerine hu günlerde an U a op anaca - S:ze hesap veremem, ka-lar mümasil veva muvazi hare· 
metre): Viyolonsel konseri, 18, 15 denizden ve ayrıca Manisa, Ala· Bü <re•, 22 (Radyo) - Balkan rışmayın. 
Varşova: Scbumann ve Lisztin Peşte: Bela Bartok kend ı eser· ıehir havalisınden mühım mik- antantı E<0nomik konseyi, Nisan· Dedi. Bunun üzerine ihbarda 
eserlerinden piyano resitali, 18,30 !erinden çalıyor. tarda kömür geL es beklenmek· da lstanbuld.ı toplanacaktır. bulunduk. ihbarı yap'n biz ol· 
Berlin kısa dalgası: Pıyano(Hay· Dans musikisi: tedir. Frarısız/ar tJi/ah duğumuz halde şimdi bizi de 
dnin Es-dur 5onatı, 19 Vıyana, 18,02: Bükreş: 23,25 Peşte: Halbuki havaların iyi gitme- mahkemeye maznun ınfatile ver· 
Graz: Noel ıarkıları, 19,10 Macar şarkıları ve dans musi- ıinden bazı ağaçlar çi;ek açmağa de ğ•tıyor mişler. Biz.m suçumuz yoktur. 
Pe,te: Mükafat kaZ3nan kanar· kisi (Piakla) 23,45: Viyana, Graz. bile başlam ştı. Bu tomurcuklar lstanbul, 22 (Hususi ınuhabi· Azıdan maznun Yusuf gelme-
yalar mikrafon önünde 20,05 Muhtelif: yanacaktır. Yalnız sebzeler fayda rimizden) - Frans.zlar, Haleb- mişti. Zorla getirilmesi ve din· 

Lüzumlu not ar 
TRENLER: 
İzmirden her gün kılkan tren. 

JeriD hareket aaatleri.. 

Aydın hattı; Alsancak: 
İzmir-Karakuyu·Ankara: P azar• 

teılİ, çarıamba, cuma, pazar günleri 
ıaat 21.~s de. 

İ•wu • Nazilli: Her gün ıaaı 
15,40 da 

lzmir·Donizli: Salı, perşembe, 
cnmarıui l(ilaleri aat 6,30 da 

İzmir0Tire 0Ôdemiş: Heraabab ıaaı 
5,35 de bir katar; her akşam oaat 
17,30 da otoray. 

Afyon hattı; Basmanedenı 
İzmiı-İsıaobul·Ankora: Her giln 

aıat 7 de fpıızar, cuma, çar:amba 
günleri yataklı vagon-büfe bulunur) 

İzmir • Alaoehir: Her gftn aaaı 
15,28 de 

İzmir-Bındı.rmı: Paıar, eah, per• 
,embe ve cumarteıi gti.nlerl aab.tble· 
yit: ıaaı 7,20 de m ubıeliı katar; 
pazarteıi, f;Br~stmb ı, cum1 ~ünleri 

ekapres aaaı 12 de 
İzmir.Soma~ Pa:ııar ve pa.ıarte"'i 

günleri ıaat 15,2R rl ' 

HeT zaman lazım olan tele. 
fon numaf'alar 

ranpo ihbarı: 2222 • ~hir tele
fonu miiraca•t numara"'ı: 220 l . fC· 

hırlerara!lı tel · ·fo.ı müraca ·ıt nııma• 
rao.: 2150 · elektrik ,irkoti: 2091. 
b .. agazı: 2326 • po'io: 2161 . i ıı•la,lı 
e1hbi: 20\0 ~ Ba•lnane )ı.ta,,.onu: 

3638 • Al•an .. k iııaıvoou: 213i • 
P .. aporı vapur iıkele•i: 285 ı 

Şehir nakil •asıtalarınıo Nbıh· 

ltyio ~lk ~ r. i"r ton bırel:ıt 

saatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Gıizt!lyrılı ı~.ıa ıaat 

be~te bir tramvıty lıateket ~rlor. 

Bunu saat altıda hareket et.len ikio.. 
ci tr1mny taldb eder. Bundan 
aonra hu dört dakikada bir ıraın• 

vay vardır. 

Gece aon Sramvay Güzelyalıdan 

24,5 dedir. 
Konaktan Gllzelyalıya illı: tram• 

••y aabableyin 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir s.ıat eoorHı, 6,26 dı ha• 
roket eder. 

Konaktan Güzelyalıya gece son 
r m e er. 

Bundan •••l 24 d• bir lram•ay 
Yardır. 

Vapaf'lar: 
luııirdeo Karııyalc:aya ilk •apur 

Paeaporıtan kalkar. Gece ton vapur 
saat ll,30 da Konaktan hareket 
eder. 

Karrıyalı:adan İzmire ilk vapnr 
ı .. t 6,20 dedir. Son vapur da gece 
aaaı 24 dedir. 

Gündft• her yanm ıaatto bir 
vapur vardır. Ak~11m e~kizdea sonrı 
eererler fl88lte birdir. 

Ziynet altınları piyasası 
Ziynet altınlarının alı~ ve eatıı 

f iatleri: 
Beşibirgt1rdeler: 

Alış S .ıııı 
Reşadiye 5850 59110 
lfamidiye 5550 5600 
Vabdeıtin 5250 5300 
Armalı Repd MOO 6500 .. Hamid 6700 6800 

Tek altınlar: 
Tek Reıad 1125 1150 .. Hamid 1300 1350 .. Vabdeuin 1200 1225 .. Bükrtt: Keman resitali 20,40 12 Berlin kısa dalgası: Musikili görecek, bazı haşarat soğuktan de aşiretlere silah dağıtma baş- lenmesi için muhakeme başka 

•B .. 1k•r~e~ş::;R;;o;m:e:n~şa•r•k•ıl•a•r•ı,•2•2•'•5•5ımı•ç•o•c•u•k .. m•a•r•şl•a•·ı .............. ~~m~a:h~v~o~l:•c~·~k:t~ır~.~~~-......... ıa•m•ı•ş•la•rd~ı;r·~~!911' .... ~ ..... ~ .. ~g~ü~n:e.b~ı~r~a~kı~ld;ı~ ........... ~ ... ~~~;;;;~~;;;;;;;;;:;;;~ 
tiyordum. Maıüm ya, bir başka· larda kaldım. Karım ayrılmağı gelmışt·. Halbuki vaziyet olduğu lkisı de bir kanapeye yıınyana 

Cumhuriyet 1200 1225 

Yazan: Ame,.ika Cu;,,hurreisi M. Ruzvelt 
Çet1İf'en: Faik Şemseddin Benliojlu 
-~~~~--'--~~~-

'Tefrika Numarası; 43 
- Ne kadar ümidsizdim bil

Hniz.. Bu gJn sevinmiştim. Fa
ul az dalaa büsbütün ümidsiz 
lcMcakbaı. 

Dedi Ye Jim Blakı, tepeden 
tıra+ kadar bir daha tetkik 
ıtınek için bir az geri çekildi. 

Jhıı: 
- Demek lıi, heni bu halde 

pöace ümtdlizlite düştünüz. 
Dire--.. 
Ş...ıot k•hlı:ıha ile gülmeğe ....... 
- Görüyorsunuz ya... Size 

itiaaclım nilııayetııi:ı:dir. 
- Bu de buna eıainiaı. Emin ...... 

olmamış olsaydım 
etmezdim. Nasıl, 
edecek misiniz? 

ıize müracaat 
bana yardım 

Şarlot, cevap olarak Jim Bla
lcın boynuna sarıldı. Ve bu gibi 
vaziyetlerde aşık kadınların yap· 
bkları ıribi: 

- Pekala .. Fakat niçin böy
lece yok oldunuz?. Kaçtın z? 
Neden böyle kend n '.zi değiştir· 

diniz?. Ben sizi o zamanki şek· 
linizle seviyordum( Dedi. 

Kolkola yazı masasınl kadar 
gittiler .. Jim bu sırada: 

- Ne için mi?. Basit: Ben 
kendimi lıkadan kurtarmak iı-

sını sev yordu. Hatta beni öldür- slemedi. Beni çok zengin bil· gibi çıkmamıştı. llka, Şarlot yü· oturdular, biribi . lerinın yüzüne 
mek le istiyordu, dedi. diği için hu hareketi pek tabii- zünden ve irtikap etmediği bir baktılar. B r az sonra Şarlot 

- Tabıi.. lika müth:ş bir ka· dir. Ben de size kavuşamıyacak katil için elektrık sandalyesine ayağa kalktı, yürüdü bir az 
dındır. Sizi ölmüş sandığım z olduktan sonra firarı tercih et· kadar gitıiğ ni anladığı zaman dolaştı ve sonra.. Jim Blakı 
zaman kararı verd m, bu bildik- tim. Kararımı tatbik ettim; hem kuduracak ve Şarlota tamamile kucaklıyarak: 
!erimi zabıtaya haber verdim( de mükemmel surette, fakat gö• düşman olacaktı. Bu da pek _ Jım .. Hayır, bunu hız hiç 

- lıkayı haber veren siz mi- rüyorsunuz: ki, hidiıeler beni tabii idi. bir zaman yapamayız, yapını· 
ıini:ı:? avdete icbar etmiştir. Jim Blak bu vaziyeti zihninde yacağız. Fakat ben sizi böyle 

- Evet, beni Şarlot, çok garip hisler altın· şöy!ece muhakemeden sonra, f k 1 h eda ar ığa azır gördüğüm için 
Jim içini çekti. daydı. Jim Blaka ne diyeceğini yavaş ve sa~in bir halle: çok bahtiyarım! Dedi. 
- Şarlot, ben bu iş ıçın bu· şaşırmış bir insan gözüyle ha· - Şarlot, -dedi· biliyor mu· 

1 d Jim, genç kızı kucaklamak raya gcldım. ika beni kat:eı- kıyor u. sunuz ki ben şu anda ölümü 
memiştir. Şu halde onu kurtar· - Doğrusu .. Artık buluşmuş her şeyden üstün ve faydalı bu- fikrile ayağa kalktı: fakat genç 

k b 1 kız ]imi hafifçe itti. ma mec uriyetindeyiz. olduğumuza inanmıştım .. Yazık.. luyorum. Yani, ikayı ölüme 
- Bu vaziyetten kurtulacak- Dedi. terketmeği tercıh etmek iizereyim. - Rica ederim. Sabrediniz 

tır. Zaten bu tip kadınlar hep Jim ayağa kalktı, yazıhanede Şarlot gözlerini indird ; sarıh ve olmaz( Evelki gibi ancak sa· 
böyledirler. Bununla beraber, dolaşmağa başladı. Sonra tekrar bir memnunıyet ile: mimi dost ve kardeş olabilır·z. 
s;zi öldürmeğe kat'i surette ka· yerine oturdu. - Bunu benim daha doğrusu Ondan başkası ve ileris yoktur. 
rar vermiş id, değil ıni Jim? Böyle buhranlı bir vaziyette bizim için yapmak iıtiyorsunuzl Çünkü siz evlisiniz. Şiınd ı biz 

Fakat .. Ben ıizi buraya beni Şarlotu buraya davet ettiğinden Dedı. lıkayı nasıl kurtaracağımızı dü-
sevdiğiniz, beni görmek istedi· dolayı memnun idı, bunu çok - Fakat bu müdhiş bir şey· şünmek mecburiyetind yiz .. 
ğıniz için gelm Ş sanıyorum. tabi görüyordu. Çünkü Şar'.ot, dir, değil mi? Maamafih yopmak - Umumi val. y~rın bn işe 

Jim, başını ullodı. Jim lj!akın en samımı ve ıyı istiyorum. Biz hür kalmağa ş d- vaz'ıy 't edecektir. 
- Bılakis, s zin sevdanız için dostu idi. Esas itibarile karısın- detle muhtacız ve bundan bJş· Albanı de mı? 

bu kardar zaman bu kadar uzak· dan kurtulmak fikrile buraya ka da lıür kalmak çares ) oktur. - ~onu o<V _ 

1 



!'3 Kannnue•el ANADOLU 

Kayserili vatandaş, hiç durmadan çalışan zeki bir Tiirk unıurudur Fransız gazeteleri, son Belgrad ziyaret 

Kayseri pastırmasını, tered- Komiİ~i;te;n~~;ı;:
0

M:iySf~ya 
düd etmeden alabilirsiniz! riovic;i şiddetle tenkid ediyo ............... 

Kayseri, ümidli bir isiikb~i\aşıyor. Kayserili ço- M. Stoyadin~viç nutkunda Uluslar S?.sy!tesin ~ 
cuğun bir satıcıya oynadığı oyun.. bahse~m«:~ış. Yu~oslavya kral~nı oldur~lerı 

Sağda Kayseride 
Kayseri, (Hususi) - Kayseri 

deyince ilk aklımıza gelen, şüp· 
hesiz ki past rma o ur. Kayseri· 
linin zekas1 da keza .. 

Taştan yap lmış büyük bina· 
ları, eski dev rlerden kalma 
muazzam kale surları, daha bir 
çok tarihi eserleri ile Kayseri, 
çok e ıteresan b ir şehirdi r. Cum· 
huriyetin bu şehrimize de uzat· 
tığ1 demiryolu, memleketi bir 
kat daha zengi nleştirm :ş, muh
teşem dokuma fabrikası halka 
refah ve saadet getirmiştir. 

Modern is'asyon binasından, 
bir çeyrek mesafed~ki şehre 
kadar uzanan iki taraflı bulvar, 
büyük park, yeni yeni yüksel
meğe başlamış zarif binalar, 
Kayserınin ist kbaline aid çok 
kuvvetli ümidler veri}'or. 

Çarşıyı, pazarı dolaşıyorum; 

bir tek boş adam göremiyorum. 
Herkes çalışıyor, koşuşuyor, bir 
iş peşine düşmüş, durmadan 
u~raşıyor. 

Hayvan pazarındayım .. Tasav· 
vur ediniz bir kere; iki Kayse· 
rili arasında at veya bir merkeb 
satışı oluyor.. ikisi de biribi· 
rini atlatmağa çalışıyorlar .. Yal· 
nız onların kendi aralarında 
büyük bir yeminleri var: 

- Vebalın, günahın boynuma 
olsun! 

K yserili bu yemini yaptıktan 
sonra sözünün doğruluğuna inan· 
mamak pek safdiLik olur! 

Hep miz ı n seve seve yediği 

past rmanm nasıl yapıldığını 
görmek; muhtelif rivayetlerin 
doğruluğunu öğrenmek en bü· 
yük merakımdı.. Faal.yette bu· 
lunan yirmi beş pastırma ima· 
iathanesini dolaştım .. Hepsi de 
tertemiz, fenni, modern vesaitle 
mücehhez .. Gayet temiz g yınmiş 
ustalar, ameleler çalışıyor ve 
bize pastırma hazulıyorJar. Size 
temin ederim ki, yiyecegınız 
pastırmadan sakın end.şeye düş· 
meyin) 

Kayserinin, beynelmilel şöh
reti haiz halıcılığı hepimizce 
ma1 iim .• Acaba terakki mi var, 
yoksa gerilik mi?. 

Diye öğrenmek hevesine ka· 
pıldım. Sordum, araştırdım; 
Rumların tehcirinden evel 2000 
olan hah tezgahının şimdı 3500 ü 
bulduğunu, halı imalathanesinin· 
de 35 şe yükseldiğini öğrendim. 
Demek ki hal~cılık ta inkişaf 

etmiş.. Zeki Kayserili, fabrika 
kuruldu diye bu sım'atta ıhmal· 
karlık göstermemiş, halıcılık iş· 
işlerinde başgösteren huhrana 
göğüs ~ermiş ve bu mücadele
den muzaffer olarak çıkmış .. 

Kayseri, lzmire nisbetle çok 
ucuzluk.. Ekmek, yağ, pmnç, 
her şey kıyas kabul etmiyecek 
kadar ucuz .• Bu ucuzlukta, Kay· 
ıeri1inin ticaret hususunda zeka
smm da mühim rolü var. Bir 
tüccar bana şöyle söyledi: 

- Az satıp çok kazanmak· 
tansa, az kazançlı çok satış ya· 
parak bu suretle kazancımı ar· 
brm:ık daha karlı!.. 

Burada imar faa iyeti de göze 

Cumhuriyet meydanı, solda 

~· 
~~ - ··-

Kagseride Atatürk bulvarı 
çarp.} or •• Belediye, _ vilayet yapı· 
lacak işlen kavramış, sistematik 
bir şekilde çalışıyor. 

Yoluma devam etmek üzere 
Kayseriden ayrılıyordum; trene 
de epey vakit vardı. İstasyon 
büfesinde bir kahve içtim. Ya· 
bancı olduğumu anlıyan büfeci 
Bay Tahir yanıma geldi; şura· 
dan buradan konuştuk. 

Kayseriyi gezerken nazarı dik
kat· mi celbeden bir vaziyet ol· 
muştu. Her yeri dolaştığ m halde 
bir tek Museviye rastlamamış· 

tım .. Bizim gibi bol Musevi va· 
tandaşı bu unan İzmirden ayrı· 
lanlara bu hal tuhaf geliyor. 

Büfec le abbaplığ:mız oldukça 
ilerlediğ i nden bunu sormaktan 
çekinmedim: 

- Burada Musevi yok galiba! 
Dedım. 

- Burada Musev·nin işi ne?. 
Biz çalışıyoruz, yetmez mi?. 

D ye ct vap verd i. Sonra Kay· 
s"riye neden Musevi girme h

ğini ŞU bik aye ıle bana anlattı: 
Vaktile nıan faturacı bir Mu· 

sevi, bütün Anadolu şehirlerin · 

dolaşırken Kayseriye de uğra· 

mış, daha şehre girerk~n yolda 
b .r alay çocuğa tesadüf etm·ş. 

Bunlar aras ndakı bir kız çocu· 
ğunun parmağındıı pa lıyan yü· 
zük, gözünden kaçmamış.. Ya· 
nına sokulmuş, ahbab olmuş ve 
bahsı yüzüğe intikal ettirerek 
onu kız . o parma~ından çıkart
mış, tedkik etmiş; kıymetli bir 
pırlanta yüzü<: old ığunu anla
yınca, bu yağlı lokmayı yutma
ğa karar vermi ş.. Çocuğa bu 

· taşların yalancı olduğunu söy· 
lemiş, binbir dereden su getı· 

rerek kand rmağa çalışmış ve 
nihayet baklayı ağzından ç1· 
karmış: 

- Bunu bana sat.. Yalancı 
taş amma, zarar yok; ben de 
çocuğuma verırım.. O da se
vinsin, y .. zık .. 

Kızcağız derhal cevap vermiş: 
- Satarım.. Fakat para ile 

değili 

- Mal mı istiyorsun? 
- Hayır mal da istemem .. 
Oradaki bir musalla taşını 

göstererek: 

- Şunun üzerine çık, üç defa 
anır .. B z de arkadaşlarımla gü· 
lelim; sonra yüzüğü alır gidersin. 

Musevi bu saf teklifi bir az 
garib bulmuş, fakat pırlantanın 
gözlerini kamaştıran pırıltıları, 

ona her şeyi kabul ettirmiş, ko· 
ca ihtiyar Musevi musalla taşı
nın üzerinde üç defa anırmış ve 
çocuklar da kahkahalarla gül
müşler .. 

Sıra yüzüğü istemeğe gelmiş; 
zeki k1z daha evel davranmış 

ve: 
Koca ihtiyar, demiş. Sen 

bu akılsızLğınla yüzüğün pırlanta 
olduğunu anladın da, ben insan· 
lığımla kıy"met"ni takdir edeme· 
dim mi sanıyorsun? Sen Muse· 
visin amma, ben de Kayserili· 
yım .. 

işte bütün Türkiyeye yayı· 
lan bu hikayeden sonra Kayse
riye bir daha Yahudi uğra· 
mamışl 

Samsuna doğru ilerliyen tre· 
nin kompartıman nda.. büfec~in 
hikayesi aklıma geliyor; kendi 
kend me gü.üyorum. 

Bu hikaye size Kays f" rilinin 
zekasını açıkça gösteriyor sanı· 
nm. 

Vakti le bir kumandan da bir 
neferı yarıma çağ rm ş: 

- Okumak yazmak biliyor 
musun? 

D iye sormuş, aldığı cevab 
ise şu olmuş: 

- Bilmem amma, Kayseri· 
liyimf S. G. 

Bir genç ba
basını öldürdü -···---Ceset yol üstünde 

bıılunc'u .. 
Denızlı , (Hususi) - Çal ka· 

zası şosesi üzerınde ve Deniz· 
liye attı ki ometre mesafede 
Denizlın in Kocadere köyünden 
ve Durcalı B<$İretı nden Mustafa 
o~lu Ömer Öztürkün cesedi yol
cular tarafında l gö ülerek jan· 
darma merkez karakoluua haber 
verilmiştir. 

Jandarmamız katili meydana 
çıkarmış ve maktul ün, on yedi 
yaşlarındaki oğlu Mustafa tara· 
fından tab nca ile öldürüldüğü 
anlaşılm •ştır. Cani adaletin pen· 
çesine verilmiştir. 

Cinayetin sebebi şudur: 
Ömer Öztürk, karısı Fatmayı 

şevmemekte ve başka bir ka· 
dınla yaşamaktadır. Fatma ko· 
cası aleyhinde zina davası aç· 
mıştır. Vak'a günü mahkemede 
karıkoca arasında duruşma ya· 
pılarak muhakemeleri başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Mustafa anasile köye döa· 
mekte ikea Fatmanının kocası 
ve Mustafanın babası yolda ken· 
dilerine yetişerek karısını ve 
oğlunu dövmeğe teşebbüs et· 
miştir. Mustafa da tabancasile 
babasını öldürmüştür. Katil genç 

hamısı Italya ıle mukavele ımzalamış •• 

Fransız Hariciye Nazırı M. Delbos Belgradda 
Fransa Hariciye Nazırınm or· gazetesi, Belgrad ziyaretini mev· 

ta ve şarki Avrupada yaptığı zuubahsetmekte gecikme ile ha· 
seyahatin üçüncü merhalesi, ya· reket etmiş ve henüz kat'i mü· 
ni Belgrad ziyareti hakkında taleasını neşretmemiştir. Bu ga· 
Fransız gazetelerinde uzun neş· zete yalnız Delbosun Pragdan 
riyata tesadüf edi)mehedir. Bu Belgrada hareketinde bir ma· 
yazılarda hakim nokta Delbosun kale neşrederek Yugoslavların 
Belgradda istikbali esnasında Delbosa yürekten b ir istikbal 
halk i)e polis arasında zuhura yapacaklarından emin olduğunu, 
gelen ve bir nümayişçinin ölü- Fransanın İtalya • Yugoslavya 
mü ve bir kaçımn da yaralan- münasebetlerinin iyileşmesine 

ması ile neticelenen çarpışmalar çalışmış bulunduğunu yazmakta 
ise de, müfrid sol cenah müs- ve Belgraddaki istikbal mera· 
tesna olmak üzere bütün gaze· simi esnasında vukua gelen ha· 
teler hadiseyi tebarüz ettirerek diseleri ••vaziyetin muhalif par-
"yazmaktan tevakki etmekte ve tiler tarafından suiistimal edil· 
fakat, teessüfe şayan olmasına mesi,, diye tavs f etmektedir. 
ra~n, Fransanın Yugoslavya· 
da fevkalade sevıldiğinin teza· 
hürü olarak kaydetmektedirler. 
Bu münasebetle F ansız gazete· 
lerinde ı sağdan "Edıo de Paris" 
ile mlifrid soldan "Humanite" 
Stoyadinoviçe şiddetle hücum 
etmektedirler. 

"Echos de Par:s., Fransızların 
Yugoslavya ahvaline tamamile 
va kıf bulunduklarına yazdıktan 
sonra Belgrad mevki kumandam 
Gene al Tomiç n intihan ve 
Fransa Büyük Erkanı ha biye 
re si General Gameline Yugos· 
lavyad • nası) muamele edildiği 
mc.lfim olduğunu imalı bir lisan 
ile işa e etmektedir. D"ğer ga
zetelerin ekserisi, Stoyadinoviçin 
Delbosa hitaben söylediği nu· 
tukta Milletler Cemiyetinden 
bahsed im emesi ne teessüf etmek· 
te iseler de Yugoslav • Fransız 
dostluğunun kuvvetli olmakta 
devam ettiğini iddia eylemek
tedirler. 

Sağ ~enah gnetelerinden ba· 
zıları Delbosun bu seyahatinin 
münasebetsiz bir hareket oldu· 
ğunu iddiada berdevamdırlar. 

B!J neşriyat arasında ltalya-Yu· 
goslavya münasebetlerinin de 
mühim bir yer işgal ettiği göze 
çarpmaktadır. Sağ cenah bu iki 
devlet aras ndaki münasebetle~ 
rin iyileşmesine Fransanın amil 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. 
Müfr;t sol cenah ise İtalyaya 
karşı gösterdiği meyilden dolayı 
Stoyadinoviçe şiddetle hücum 
etmektedır. Mutedil sağ, Yugos· 
lavyaya karşı mutedil bir lisan 
kullanmaktadır. 

Fransa Hariciye Nezareti ile 
temasları malum olan "Temps., 

suçunu itiraf etmektedir. 
Denizli sineması 

Denizli, ~Hususi) - Denizli 
H imayeietfal sineması üç sene 
müddetle 2700 lira bedelle eski 
müstecirleri Bay Remzi ve Raci 
Erke ıhale edilmıştir. 

"Humanite,. müstesna olmak 
üzere bütün Fransız gazeteleri 
bu hadiselerin dahili mahiyette 
olduklarını ve Fransızların bun· 
lara müdahale etmeleri varid 
olmad ğını yazmaktadırlar. 

S:ığdan ( " Echo de Paris ,, 
13/ 12/ 1937 ) gazetes ne göre: 
Deibosun Orta ve Şarki Avru· 
pada yapmağa teşebbüs ettiği 

ziyaretlerin uygunsuzluğunu daha 
bu ziyaretlerin başlangıcında 

işaret etmi ştik. Miralay Beck, 
Kral Karol ve Dr. Stoyadinoviç, 
az çok farklarla mütekabil te· 
m:nat politikası takib etmekte· 
d rler. Bundan dört sene evel 
Polonya ve üç küçük itilaf dev· 
leti Fransa ile birlikte Panjer· 
manizme karşı bir blok vücude 
getir ıyorlardı. Bugün ise mÜp· 
hem pazarlıklar devresi başla

mış bulunuyor. Her tarafta bal
kın Fransaya karşı beslediği 

muhabbet tebarüz etmektedir. 
Yugoslavyada Stoyadinoviçe mu· 
hatif olan şahsiyetler onun takib 
etmekte olduğu politikanın müp· 
hemiyetini ileri sürmektedirler. 
Bu idd ı alarında çok hakhd.rlar. 
Bu hususta bir kanaat husule 
getirmek için Delbos ile Stoya· 
dinoviç arasında söylenen nu· 
tuklan okumak kaf.dir. Delbos 
sulhun dostu olan milletlerin 
icabı halinde, herhangi bir te
cavüze mani olmak için haşhaşa 
yürümeleri lüzumunu bir defa 
daha ileri sürmüştür. Yugosiavya 
Başvekilinin verdiği cevap Po
lonya Başvekilinin söylemiş ol· 
duğu nutka benzemektedir. 

Stoyadinoviçin nutkunda bu 
gün Fransanın ittifakları siste· 
temini sembolize eden Milletler 
Cemiyeti hakkında her hangi 
bir allüziyonun mevcut olma· 
mas1 dikkate şayandır. Çünkü 
Mussolini Mılletler Cemiyetinden 
çekilmek kararını verirken Sto· 
yadınoviç Romada idi. Stoyadi· 
noviç hatta antikomintern pak
tına iştira~~ etmeğ"i bıle düşün· 

Yagoslaoga Başvekili M. 
Stogadinoviç geçenlerde Ro
mayı ziyaretinde M. Musso• 
lini ile beraber meçhul asker 

abidesi önünde 
müştü. Demek oluyor ki, Yugos· 
lavyada hükumet ile halkın h is
siyatı arasında çarpışma vardır. 
Bu muhasama dokuz aydanberi 
bir kaç defa kendini göstermiş· 
tir. Çekoslovakya Cumhurreisini 
a\kışlamağa gelen köylüler po1i 
tarafından geriye sürülmüşlerdi. 
Bunlar polis tarafından fena 
halde döğüldüklerinden Fransa 
sefaretbanesine iltica etmişlerdi. 
Almanya Hariciye Nazırının Bel
gradı ziyareti esnasında da bu · 
na benzer hadiseler olmus ve 
bu hadiseler diin de Franc;a 
Har ciye N nırının geçtiğı yol· 
larda tekrarlanmıştır. Stoyadı· 
noviç, Fransaya karşı yapılaı 

tezahürlerin bir vesileden ibare, 
bulunduğunu ve nümayİ şçilerın 
hususi gayeleri olduğunu geç ı 

Martta ve Haziranda söylemiştı 
Fakat böyle bir vesile varsa b 
vesileye baş vurulmı\sı Yugos• 
lavya diplomasisinin takip e tiği 
politikanın tasvip edılmemes ı :ı· 
den ileri g~lmektedir. Velhas 1 
Yugoslavya nüfuz edilem y ·n 
bir memleket değildir. Yugos· 
lavyada olup bitenlerden ha ber 
darız. Nıtekim General T o çin 
intiharından bahsedildiğin ı ış t· 
tik ve bundan az zaman ev 1 
General Gamelinin ne ta zda 
istikbal edi l diği meçhulümüz d • 
ğ'ıdir. Stoyad noviç, Fransa dost· 
Juğunun Yugoslavya için esaı; 
olduğunu söylemiştir. Bund n 
sonra sözlerile hareketlerini b i
ri birine uyduracağını üm t 
edelim. 

* * * 
"Humanite" gazetesine g öre, 

Yugoslav milleti hem Fransaya 
karşı olan bağlılığını, hem de 
S toyadinoviçle etrafındaki faş· st 
taraftarlarının Yugoslavlara tel
kin ettikleri nefret duygularını 
izhar etmiştir. Stoyadinov ç ıı 
jandarmaları Fransız devlet aJa
mınt alkışlıyanlara karşı hücumda 
bulundu. Yugoslavya Başvekili 
halk cephesi Fransasına karşı 
dostluğunu böylece izhar etmış 
oluyor. 

Delbosun, muhatabının karak
terini unutm:yacağını üm t ede
lim. Stoyadınoviçin etraf nda, 

- Lütfen çeviriniz -
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Yunan mtıtbuatı ...... 
Ve ulus!ar sosyelesi 
Katımerini gazetesinin ııyui 

muharriri (y/) Milletler Cemi· • yeti hakk.mda yaıdığl bir baş 
makalede şöyle diyor: 

.. ltalyanın Millet1er Cemiye· 
tinden çekılmesi, yeni bir meı· 
ele ihdas etmektedir. Bu, Mil
letler Cemiyetine indirilen 3 cü 
darbedir. Epey bir müddetten 
beri Amerika hükGmeti de Ce
nevreden uzak kalmakta ve ba-
zan Observatörler gö:ıdermek:c 
iktifa etmektedir. 

Bunlara ilaveten M Betler ce· 
miycti çerçiveıi dııında bir çok 
uzlaşmalar ve gizli ittifaklar ya· 
pılmış bulunuyor. Demelc o:uyor 
ki, Milletler cemiyetine indiı ileri 
g zli darbeler pek çoktur. 

Mılletl::r Cemiyetinin yaptıtı 
faydalı işler de pek çoktur. Ce
nevre, müldeıep hakların bek· 
çisi olarak ıulhu korumuıtur. 
BJ ıebepten manevi nüfuzu 
muazzamdır. Bazı tal ıhıizliklerle 
karşılanan bu anıu1u1&l müe• 
ıese ortadan kalkacak oluru, 
büyük meselelerin görütülmesi 
zorlaşacak ve küçüklerin sözünü 
kimse dinlemiyeceti ribi, 
büyükler de biribirinden ıüp• 
belcnecektir. 

Bununla beraber, harpten 20 
yıl sonra daha reatiıt düşünmete 
mecbur kalan devletler, her me· 
ıeleyi realizm ıtıtı altında ince· 
lemektedirler. 

Almanya, 1ta1ya ve ispanya 
gibi Üç büyük devletin muzaha· 
retinden mahrum kalan Milletler 
cemiyeti kendi kendine sayıkla· 
mağa mahkumdur. 

Binaenaleyh, Milletler Cemi· 
yeti Avrupada işbirliA'i temin 
edecek şekilde ıslah edilmeli· 
d"r. Bütün dünyanın efkln umu· 
miyesi bunu arzu etmektedir. 
Herkes bu müeuetenin d\lnya 
meselelerini balJedecelc bir mer· 
tebeye gelmesini arzu etmelc· 
tedir. 

Sulh idealine bağla olan Yu· 
nan milleti, Cenevreyi canlan· 
dıracak olan her tetebbüae za. 
hirdir. Diğer Balkanlı komtu· 
larile birlikte Milletler Cemiye· 
tine merbut bulunan Yunanis
tan, küçüklerin muzaharetinin de 
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~== Palas ~
a Damlacık iğneci sokağında eski = 68 ve yeni taj 70 No.lu evin 

kapısından girilince bir taşlık 
3i = ve solda küçük bir havuz beton 
ili :i meı divenle yukarı çıkılmcı yu· 
.~ Şık ve rahat mohilxa. ve modern banyo· E! karıda bir koridor solda bir ve 
a; l.r, uri konforun bütün huıuaiyetleri, hulisa fi karşıda bir oda karşıdaki oda· 
~ tam manasıle bir Avrupa otelidir. 3 nın sol tarafında mutbak, mer· 

E Temizlik istirahat === diven altında bir elbiselik ve 
_ üst katta bir koridor üzerinde 

Karyolalar, somyalar ço\c rahattır. Daima 
temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin =-= ve yan yana iki oda ve kori-==- dorda bir balkon, alt kısmı 
salonları her zaman müşterilerin emirlerine 
amadedir. Burada hem iıtirahat hem de mi· = bodrum ve Halkapınar suyu 
ufirlerinızi kabul edebilirsinh:. § mevcut olan 1600 lira kıymetli 

T 
• d §_ bu evin geçen sene yapılan sa· 

avııye e eriz = tııı 2280 sayılı ka .ıuna göre 

Nazilliye gidecek yolcuları •Nazillipa1as,.ı = geri bırakıldığı halde birinci 
tav

1
;ye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil - sene taks ıt borcu ödenemediğin· 

Tatkın bayların idaresinde olan "NazillipalH,, 5 den bu hüküm ortadan kalkarak 
konfor, iıtirah •t temizlık nolctalanndın old· 5 evın ) eniden mülkiyeti açık ar· 
utu kadar, emniyet bakımından da herkesi §§ tırma suretıle ve 844 numaralı 

~llİıİİIİİlilİIİlllİıfıiıfıİl~llllİİı\lllııtılfııııİİİ~İıİİıİJüıfılliHJllllJllJllllJlllllllllllllllllllllllllllll Jlllllllllllllllllllllllllll llllH llllllllllllllllllli ~:~~~i::.eyt~= ::ı:~:sı ::h•s:~ 
olmak şartıle arhrmasl 23/2/938 

EN GÜZEL 
. .,., 

Çarfnmba günü saat 14 de 
ıcra dai rem·z içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satıhğa 

konuldu. 
Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanunun mer'iyete ıir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl· 
mıyarak en çok artıranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 
844 nunıarah emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö· 
re yapılacağından ikinci artırma 
yoktur. Satış ptşin para ile olup 

• mil~teriden yalnız yüzde iki bu
çuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ter alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve murafa dair olan iddia
lanna işbu ilin taribindea itiba• 

ren yirmi gün içinde evrakl müs· 
bitelerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icab eder. 

Mısırda Dang 
hastalığı 

Gelecek vapurlardaki 
sivrisinekler öl ~tırüle
cekler yolcular 8 gün 
tıbbi nezaret altında 

bulunduru!ac ı:;ık/ar 
Kahirede büküm sürmekte 

olan dang hastalığı münasebe· 
tile Mısır limanlarından Ege 
ve A kdeniz kıyılarındaki Tür· 
kiye limanlarına gelecek vapur
lar doğcuca sahil sıhh iye teşki· 
lab bulunan bir limana demir· 
liyerek muayenei tıbbiye ve va· 
purdaki sivrisineklerin ö.dürül· 
meleri tedbirlerine tab ı tutula· 
caklardır. 

Mısır limanlarından gelen va· 
purlardaki ateşli ve şüpheli has
talardan yollarına devam ede· 
cekler gemide ve karaya çaka· 
cak olanlar karada sivrisinekten 
nıaıun olmak üzere beş gün 
tecrid edilec kler; içınde hasta 
bulunıun bulunmasın Mıs r li• 
manlarından gelen vapurdaki 
sivriıinekler fitıt v-e emsali mayi 
ile öldürülecek ve bu gemiler· 
den yurdumuza ç:kacak salim 
yolcular aekiz gün tıbbi nezaret 
altında bu!undurulacaklardır. 

Mısır liman i arınd ln gelen yel· 
kenli ve motör ü küçük gemiler 
şimdilik bu tedbirlerden muaftır. 

Satılık kamyon 
lzmir memurlar kooperatifine 

ait her işe elverisli bir adet 
şevrole marka 34 model kam· 
yon 24/12/937 tarihine raslıyan 
perşembe . günü saat beşte F ev· 
zipaşa bulvarmdaki harice işliyen 
yolcular garaj nda satılacaktır. 
lstiyenlerin Kemeraltında Ke
mahlt hanında kamyonu görme
leri ve •l!I ünü in olurıao 
mahalle gelmeleri rica oluııur. 

Emlak ve eytam ban. 
kasından: Aksi halde hakları tapu sici· 

lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 12/2/938 37/1082 icra dosya numa· 
tarihinden itibaren şartname rasile satıla ı, yukarıda avsafı 
herkese açıkbr. Talip olanların yazılan gayri menkulün ahcısı 
yüzde yedi buçuk teminat ak· mutabakat hasıl o!duğu takdir· 
çeıi veya milli bir banka itibar de isterse, bankamızca bu gayri 
mektubu ve 37/1082 dosya nu· menkule konulacak kıymetin 
marasile lzmir 2 iı.ci icra me- nihayet yüzde ellisine kadar 

• 

il 

faydalı olacağına iman ettii:n
den, canlı bir kavimler c:emiyeti 
halinde bulunan Balkan antanta 
idealinin, bütün dünyaya ya· 
yılmasını temenni ederken, buna 
yardımdan çekinmiyccektir .• 

Feci bir hadise 
Roma, 22 (Radyo) - Norli

den bildirildiğine göre, Ç poy· 

murluğur.a müracaatları ilin olu· umumi şartlarımız dahilinde ik· 

nT iltiincül~;ıbm.. -; -
1iirkif ı 1 la11iaı ı.' 

tella köyünde büyük bir parça 
toprak üç evin üzerine düımüt 
ve topuk altında kalan yirmi 
iki kişi ö lmüştür. 

Marsilya suikasboı yapan kor• 
kunç Ustaşlann mümeuilleri 
vardır. Ustaş ileri gelenlerinin 
çoğu ltalyada ve Muı~olininin 
himayesi altmda yaıamaktadır· 
lar. Yugoslavya iıe kralmı öldü· 
renlerin hamilerile mukavele im• 
zaladı. 

Stoyadinoviç zamanımızm en 
meş'um adamlarından biridir. 
Maamaf h iş başında bulunduğu 
zamandanberi Yugoslav milleti 
onu tuvib etmediğini defaıtle 
yüzüne vurmuştur. StoyadiDovi· 
çin antikomintern paktına İşti· 
rakine mani olao kuvvet Yugos· 
lavya efkarı umum:yesinin bu 
tazyikid ir. Yugoılavya 1935 se· 
nesinde sanksiyonları kabul 
edenlerin birincilerindendi. 937 
senesinde ltalyanın Habeıistan· 
daki fütuhatım birinci olarak 
kabul 'eden ve bu suretle Yu· 
goı;'avyanın dahi bir devletin 
Habeşi:ttan halini almasını ka
bul edem Stoyadinoviçtir. Za· 
ınan ' ar ne kadar değişiyor. 

N : olursa olsun Yugoslav 
mi .ıeli ken:li Başvekiline zıd 
ola ak Fıa ua ile beraberdir. 

lzmir 2 inci icra memurlu
tundan: 

Üıfetve çocuklarının Emlak ve 
Eytam bankasından ödünç al· 
dıjı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzaıirde Selimi· 
ye mahallesinin Halıl Rifat Pa· 
şa caddesİr!de 1, 3, S No. tajlı 
olan hane tabtani bir koridor 
ile solunda iki odalı ve fevkani 
küçük bir sofa ile iki lcüçük 
odayı ihtiva eden ve onun ar· 
kasında ulak bir avlu ile bir 
mutbak ve bir helayı ve bunla. 
rın üstünde bir taraçayı m€lıte
mil ve 1500 lira kıymetinde 
olan bu evin geçen sene yapı· 

lan aatıtı 2280 sayıla kanuna 
göre geri btrakıldıi• halde bi· 
rinci ten• taksit borcu mu· 
ayyen vadesinde ödeneme• 
diğinden bu hüküm orta· 
dan kalkarak evin yeniden mül· 
kiyeti açık artırma ıuretile 
ve · 844 numaralı Emlak 
ve Eytam banka• kanunu 
mucibince bir defaya mahsuı ol
mak şartile artırması 23/2/938 
Çarşamba günü saat 14,30 da 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satıbğa 
konuldu. 

bedel 
borcun 

ber ne olursa olsun 
ödenmesi tarihi 2280 

numaralı kanunun mer'iyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması basebile kıymetine ba· 
kılmıyaralc en çok arbranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 
844 numarala emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından ikinci ar
tırma yoktur. Satış peşin para 
ile olup müfteriden yalnız yüz
de iki buçuk dellalıye masrafı 
alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarlarm ve irtifak hale· 
kı sah.iplerinin ıayri meokul 
üzeriodelci haklarım hususiyle 
fai& ve masafa dair olan iddi· 
alanm işbu ilin tarihinden iti· 
haren yirmi ıiln içinde evrakı 

miiabitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde ~aldan tapu licili nce 
malOm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. 12/2/938 tari· 
hinden itibaren şartname her· 
kese açıktır. Talip olanların yüz· 
de yedi buçuk teminat akçeıi 
veya milli bir bank• itibar mek· 
tubu ve 37 /1344 dosya numa· 
rasıle İzmir 2 inci icra mem.ır-

luğuna müracaatları ilin olu· 
.nur. H. iş. No: 399 

Emldk ve eytam ban
kasından: 

37/1344 icra dosya numara· 
sile satılan, yukanda evsafı ya-

zılan gayri menkulün alıcısı ile 
mutabakat hasıl olduğu takdirde 
bankamızca bu gayri menkule 
konulacak kıymetin nihayet 

yüzde ellisine kadar umumi şart
larımız dahilinde ikraz yapı· 

' labilir. 4450 

Göz Hekimi, 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Ôğledeo evel 
ıaat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 
............... ıiııııli .... 

Von Ribentrob 
Berline gitti 

Londra, 22 · (Radyo) - Al· 
manyanın bura sefiri Von Ri· 
bentrob, bu akşam tayyare ile 
Berline hareket etmiştir. Sefir, 
yortulardan bilistifade B. Hit· 
lerle umumi vaziyet hakkında 
konuşacaktn. 

Bahçevanlar! 
Avrupa kimyevt gübreleri 

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

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 
Telgraf adresi 

Karadavut 
Adres 

lzmir-Halimağa çarşısı No. 31 

Telefon Hacı Davut Zade 

3809 Rahmi Kar.,davut - . ·~ .... • . . . . . . . ' 

Sdğlık Eczahanesi 
Fııat Golergin 

Alaancak Mesudiye caddesi No. 127 
[Eski JÜLYEN eczalaanesi} 

Taze, temiz, ucuz ilaç 

iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Cel81 Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları sermyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün sabş deposu kar· 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabul etmek· 
tedir. Telefon: 3956 

Evi: Göztepe tramuag caddesi Göztepe aparfımanı 
karşısında No. 1018 Tele. 2545 



D1EUTSCUE LE
\' ANTE - LINIE 

G. m. b. H. 
J HAMBURG 

( DEUTSCHE LEV ANTE.
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
A 'FLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
•IOINIA., vapuru 21 Birinci 

lcina.nda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 
AMERıCAN EXPORT LINE.S 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXIRIA., vapuru 24 Birinci 

ıCanunda bekleniyor. NEVYORK 
için yiik alacaktır. 

•CARLTON. vapuru 31 Birin· 
cikinunda bekleniyor. NEY· 
YORK için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•rısZA. motörü 13 Birinci 

lcinunda bekleniyor. PORT·SA
ID ve ISKENDERIYE li•anla· 
nna yik alacaktw. 

SERViCE MARITIMK 
ROUM>JN 

BUCAREST 
•DUROSTOR., vapuru 22 

Birincikanunda KOSTENCE. 
';in hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 
LIVERPOL 

• AVIEMORE., vapuru LIVER
POL ve ANVERS limanlann· 
dın yük çıkaracak ve 26 Birin· 
cikanunda BURGAS, VARNA 
ve KôSTENCE iç.in hareket 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

•BACHDAD. motörü 14 Bi· 
rincikinunda bekleniyor. DIEP· 
PE ve NORVEÇ umum liman· 
lanna yük alacaktır. 
ARMF..MENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
•NORBURG. vapuru 10 ikin· 

cikinun 1938 do bekleniyor. 
ANVERS (doğru) HAMBURG 
Ve BREMEN çin yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tariblc
rile navlunlardaki def';,iklik· 
lerden acenta meıuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentahğına müracaat 
cdilmoai rica olunur. 

Telefon : No. 2007/2008 
.................... 1 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentar 
Birincikordon Rees binaa 

Tel. 2443 
LONDRA HATii 

~TRENTiNO,, vapuru Birinci 
tinun sonunda LONDRA, HULL 
Ve ANVERSten genp yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"ALGERIAN,, vapuru 17 ikin· 
cikanun<la LONDRA, HULL 
ve ANVERSten gelip LONDRA 
Ve HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"LESBIAN,. vapuru 26 Birin· 

eikanunda gelip LIVERPOOL 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,. vapuru 12 
lkincikanunda LlVERPOOLdan 
gelip yük çıkaracaktır. 

BRISTOL ve GLASGOW 
HAT T 1 

"FEDERICO,, vapuru 28 Bi
rine kanunda gelip BRISTOL 
v • GLASGOW için yük ala
caktır. 

Fratelli Sperco ı 
Vapur Acentaaı 

ROYAL NEER.LAHDAlS 
KUMPANYA-Sl 

1 

HOFHERR - .SCHRANTZ • CLA YTON • SHUTTLEWORTH 

Ma r Ziraat Makineleri Fabrikası 
ıaamıafanndam 

•TELEMON,, vapuru 14·12 
937 de beklenmekte olup ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limaaları iç.in yük 
alacaktır. 

"HERMES,, vap•ru ~/12 de 
beklnnmelcte olup yük\inü ta.h· 
l iyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCEye hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LI IEN 

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

SERViCE MARiTlME 
ROUMAIN 

·sUÇEAVA., vapuru 29/12 
beklenmekte olup MAL TA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacakbr. 

Yolcu kabul eder 
ilanlardaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki deği~ikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELLi SPER· 
CO vapur acentahğma müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

1 Sablık ev -
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satalıktır. Taliplerin mez
k6r eve müra caatlan ilin 
olunur. 

Muzıka öğretmeni 
aranıyor 

C. H. P. Salihli Halkevinin 
40 lira aylıklı muzıka öğretmen· 
liği açıktır. Taliplerin tercümei· 
.tial kitıtlarrte başltanlığimıza 

müracaatları ilan olunur. D. 8 .. 
Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Franıızca, lngilizce ve Al· 

manca busuli gece dersleri ay
nca Orta mekteb takbeleriae 
riyaziye denleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 685 

Salihlide büyük deve 
gfıreşleri 

Partimiz menfaatine 911/938 
pazar günü büyük bir deve gü· 
reşi tertip olunmuştur. Verilecek 
ikramiyeler aşağlda gösterilmiştir: 

Lira 
Başa 70 
Ortaya 35 
Aya ta 15 
Güreşten iki gün evci gelen 

develer güreş kazansalar dahi 
2 şer lira masraf bedeli alacak· 
lardır. 

tor 
A. Tevfik Lütem 

Kulak, buru o, boğaz 
Hastalıkları birinci sınıf 

mii .'elıtıs•ıs 
Merkeı hastanesi kulak 

kliniği şefi 

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

eder. 

Operatör 

Faik lbrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden ovel 
Fransız hastanesinde öğleden 
soRra Birınc· Beyler so~ak Diş 
Tab.bi Bay Meh.net Ali aitı ı ı· 

zot Traktörleri 
Fennin en sen iQtQimüJit ve tecnlheleriııe göre tadil ve ıslah 
edilmiş 25 ve 40 be.yp kuvy,ctin deki yeni MAZOT TRAK
TÔRLERfMİZi sayın çilt<;ilerimize büyük emnıyet ve kuvvetle 
tavs ye ederiz. 

Mıntakamı.ztn tanHımış çiftliklerinde büyük muvaffakıyetle kul· 
lanılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinin azami memnuniyet· 
lerini kazanmağa muvaffak olmuşlardır. 

Müessesemize müracaattan evel size en yakın çalışmakta olan 
traktörlerimizi lütfen z·yaret ve tetkik ediniz. Bunlar bizim 
için bir şahidi ad idir. 

Adres! 

Telgraf adresi: KARADAVUT Hacı Davut zade 
Tele/om 3809 RAHMi k..ARADAVUT 

Halimağa çarşısı No. 31 
I Z MİR 

·• >J-"" ~ ... • .~: ..... ·. ~. •· \rf ı•~M 1.t.:. .,· r· .,. ı . ~ . • : .· ·. 

.!REVUE saatları terakkıyatı fen niyenin en 

son lcadlarlle mücehhezdir.' 

REVUE 
' aaatının bugünkü tekamül han 

80 senellk tecrübe neticesidir. 

Modeller en son ve zarif şeklJdedlr.İ 

..... ,.,, : BERNARD A. ZAHAROF, fzmır. HUkamet caddeel so 

ilan 
lzmir nafia müdürlüğünden: 

1229 lira 87 kuruş açın tutarh Çeşme kümrük kurağınJn nok
san kalan kısımlarının yapılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre ha
ıırlıyacakları taminatlarile biri kte 27 Birinbikanun 937 Pazartesi 
günü ıaat 15 te bayındırlık direktörlüğünde müteşekkil komisyona 
baş vurmaları. 11 23 4334 

YILBAŞI iç~n alacağmız en 'HED.YE 
gJzel ve en mak· ) 
bole geçecek 

C»omatik GAR OD Radyolarıdır 
Dünyanın t>n büyük vapuru olan NORMANDf nfn salonlan· 
m da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

ŞSİIŞ yerleri: Mimar Ktmalettin c~d~esi No .. 35 
NiHAT KAR lnonu caddesı 

HAMZA RÜSTEM 

Portntif antenler de gelmiştir. 

ilan 
lzmir nafia müdürliiğündeo: 

2694 lira 17 kuruş açın tutarlı Bergama ilim evi ikmali inşaah 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan steklilerin 2490 
sayıli yasa hükümlerine göre h.azırhyacakları teminatlarile birlikte 
27 Birincikinun 937 pazartesi günü saat 1 lde il daimi encüme· 
nine baş vurmaları. 11 23 4333 - Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağ"ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Oevelopman, kopya ve her nevi ağrandistnao sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Tel raf: Rüstem İzmir 

ilan 
Izmir nafia modorlüğnoden: 

1092 lira 50 kuruş açın tutarlı Kız Enstitüsü kurağı yapısında 
ve bahçe sulama işlerinde kullanılmak üzere yapılacak su tesisatı 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu j undan ısteklileria 2490 
sayılı yasa hüKjjmlerine göre hazırlıyac .kları temin , tlarile birlıkte 
27 Birincikanun 937 Pazartesi günü saat 15 te bayındırlık dir ·k· 
törlüğünde müteşekkil komisyon ıı baş vurmalari. 4335 

lzmir Meserret 
DEUTSCHE LET ANTE- LINlE 

"CHI0.3.. vapuru İkincika· j 
nun ib • ıdasmd" HAMBURG, 
BREMEN ve ANVE.RS~eu gd p 
ük ıkaracak. 

daki muayen .. ·hanesinde has· 
ı t :l la .-ın ı kah · ı edı>r, 

Otelimizin bütün mobilyast tecdid edıJmış soğuk ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü ıstiraballeri temin olun
muştur. Fıutler mutedil ve her keseye t>lverışlidir. 
Kemera lh c;ıdd("s İ karokol karşıı;•nrh No. 7 ~ İzmir Tele. 2533 

• 

5abife 11 

Şifa Ballkyağı 
Kuvvet iştah ıbhat kaynağı, 

Baş mahsul, 
gıda kudreti yüksek, 

işmesi kolay, 

~erbet gibidir, 
başka yerde sahlmaz 

I 
Hususi 

Şifa Bahkyağı 

Y aloız Şifa Eczahanesinde 
Hükumet sırasında 

=---------------.... ---..------.----------------------~:111111111111111111111111111111111.. Doktor Armnnnınımmnıııımmı = 
~ A. Kemal Tonay ; 
= Bakterigolog oe bulaşıcı, salgın ' lıcalalıkları mü.tehessısı := 
= (Verem va saire) § 
;:: Baımahane i.ataeyonu kaquuıdaki Dibek aobk. b&flada 30 Myıla ;;;;; 
E ev " muayenehanesinde sabah uat 8 den uoam 11aat 6 ya S: 

1 · kadu haatalarını kabul eder ı 
llllllllllllllllllllllllllllllllUllllllUlllllllllllllHllU111Hllllll Tele/on: 4115 lll\IUI 

------------------------,;,;,m-----.,;.;.;;.;;.,..._ .... ----------..."""""""' lzmir Levazım amirlili ildnları 
lzmir Lv. amirliği S3t. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat nm Lcapalı urf uıulile miinaka

sada bulunan (42600) kilo bulgur ihtiyacına veri len fiat 
bahalı görüldüğünden pazarlıkla satır. alınaca k tır. 

2 - ihalesi 31/l.Kan/937 cuma günü saat 10 da kış ada lzınir 
levazım amirliği satın alma komisyonun<!• yap la cıtktır, 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (5538) lirndıı. 
4 - Teminatı muvakk.ata akça ·ı 415 lira otuz beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklar na daır vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazıırl ı ğa iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3ncü 

m~ddelerinde ve şartnamesiıade yazılı ves kaları ve tcrrj .. 

natı muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel ko mis· 
yonda hazır bulunmaları. 4502 

--~----------------------------------------------lzmir Lv. amırliğ Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatının açık eksiltme suretile müna· 

ka!Sada bulunan (24700) kilo bulgur ihtiyacına verilen fıat 
bahalı görüldüğünden münakasa on gün uzatı larak ihalesi 
31/1.Kan/937 cuma günü saat on buçukta kış 'ada İzmir 
levazun amirliği satan alma komisyonunda yapılacaktır • 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı {3087) lira 50 kuruşhır. 
3 - Temina ı muvakkata akçası (231) lira 57 kuru~tur • 
4 - Şartnamesi her gün komısyonda görülebilır. 
S - İstekliler ticaret odas·nda kayıtlı olduklarına dair ve~ikb. 

gösterme le: mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecek'er 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnameıinde yazılı vesi kaları ve 
teminatı muvakkatalarile birlikte ihale saatinden eve! ko· 
misyona gelme eri. 4501 

--------------------------------------------------lzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara gern zon müessesf'leri içın doksan hin kilo koyun 

etinin kapalı zarfla eksiltmesi 7/ 2.Kan./938 saat 15 te 
Ankara levazım amirliği satm alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muh 1mmen bedeli kırk bin beş yüz lira, llk teminatı üç 
bin otuz yedi lira 50 kuruştur. Şartnamesi ıki yüz üç ku· 
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. kanuni vesika· 
larda bulunan teklif mektupları saat 14 e kadar kabul 
olunur. Eksiltme için belli gün ve saatte komisyonda bulu· 
nulması. 4418 

---~--~--~------~---:------..-ımıı""!"'!!'ll!!""-"--....;;.;.;..;.... ............... 
lzmir Detterdaı·lığındau: 

Yunanlı icar 
No. Lira 
286 Karşıyaka Turan Menemen cd. 208 taj no. arsa 6 
288 • • • • 92 • ., ev 20 
289 ,, ,, ,, ,, 93 ,, ,, ev 24 
292 Yolbedesteninde 18 eski no. lu dükkan 92 
293 Şehitler Tramvay cd. 132·101 no. lu depo 200 
394 Oarağaç rı emirhane sokak 23 no. lu evin üst katı 30 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinın senelik icarları 10 gün müd-
detle açık artırmaya konulmuştur. lhalesi 3· 1-938 tarihinde Pazar
tesi g:inü saat 15 dedır. Talip.erin yevmı mezkurde varıdat mii-
dürliiğünde toplanacak komisvona müracaatları. 4487 

• '· ~ ' . • • ' • .. • • • ·. ... ,, f • • ~ .lı!' ~ , · ·' . :4"'lıf 

lzmi~ Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Ualkupınar Kumaş Fabrikası 

Tarafından mevsim dolayııile yeni çı kardığı kumaşlar: 

Sağlam Za if 
V E U (~ U Z O lJ R ' 

Yeni yaptırdığın ·z elbiseler için bu mamulatı tercih edıniz 

SATIŞ YERLERi 
B rincilı:ot'donda 186 numarada 

ŞAPK HALI I'. A. Ş. 



• 

---l2 Sııhire ANADOJ.JJ ~~~--------------.------.__...--~~-----------------------~2-3_Ka_n_ııo_ııe_ve_ı~ 

a il Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, 
söktürür, tesirli 

balgam söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

oOr 
t N ô N 0 Caa. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör iıler 

Temiz çabulı 
ucuz yapılır 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
~nracaat ) eri: 

ikincibeyler sokak 

Telef on 3869 ...................... 
Satılık ve kira

lık ev 
Kemerde Sürmen sokftt& 

numaralı hane hem kiralı ıe hem 

de satılıktır. Taliplerin B. Hacı 

Sadullah oteli sahibi B. Muzaf
fer veya müsteciri B. Süleymaoa 
müracaat -sin 'er. 

·-~--~~------·· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr Demir Ali 
Kamçı olla 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
' Elhamra Sineması arkasında 

T r.Ie'on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

• 

Çocuk hastalıklar• 
mutahassısı 

İkinci Beyler sokafı 
No. 68 
Telefon 3452 

ım1 ................. .. 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

/iti defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıaııesi 
BiJyük Salepçioitlu hanı 

biri 

1938 Modelleri : geliyor 
Sevrole · Otoınohilleri ., 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az., mlıkaveıneti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Yedek parçalar mevcudduır 
Oldsomohil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, ~ağldm, 

elverişli, gnzel ve loks makineleı·dir 

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

il d<t · nıi encümeninden: 
1146 lira 58 kuruş a.çın tutarlı Ödemiş • Çatal y1unun l + 300 

1+560 kilometreleri arasında iki tane üç metrelik me ıfez yap i
ması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekl ferin 
2490 sayı ı ya a nükümle:-ine gö e hazırlı}acakları tem natlari" e 
bırl kte 27 B r ine kanun 937 P .ııa ı tesi günü saat 11 de il daimi 

~v l. . , • ' , • ' T ' ,. ~·. '(-

Baytar Aziz 
Sıhhat Eezahanesinde 

encümen.ne baş vurmaları. 11 23 4332 il 

•~ Doktor _... 
Kemal Tahsin .Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada bergün 
sab .. htan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

§ Ç@; Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Amerikadan en son model 
karyolalar g~ldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan S imons kumpani 
kar}•ola fabrikasının en son model ve mobilya · renk ve sistemi her 
c;eşid ve boyda haris çel ı kten mamul karyola ve somyaları yaln1z 

(Yeni Kavof farda Hüseyin Hüsnü Öziıin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunca bulunmaktadır. Kar ola ve somya alacak zevki ıelim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın tık 
ve zarıf çocuk arnbala · ı dahi bulunur. 

ara~c;ı kardeşler 
Büyük mobiya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize amededir. 

MERKEZ . ŞUBE 
lZMlR ANKARA 

.Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salonı_ 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara· 10 takıitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Siz de M ET Al l U M '' O tf ~l~~;:,~rıoı 
Hem bol ış ı k almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada vöriirsünüz . 

LLU 
Cevfi aykent 

Elektrik - telefon vemalzeme~i deposu. 
Siemens · fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 - 79 telefon 3332 


