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\. ~ HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

r ' 
Fransız mümessili Garo, şimdiden kendisine göre mebus namzetleri 

tedarik etmeğe kalkışıyor!. .. .. . .. ...... 
Halayda, milli m~rşı söyliyenler, 

hapse atılmakta ve işkencelere 
maruz bırakılmaktadır. 

Nüfus tahriri, yeni rejime aykırı olarak kasden geri bırakılmakta ve 
nüfusa kavdolmak istiyen Türklerden bir nevi ceza alınmaktadır. 

Alman 
Gençlik teşkilatı şefi, Tahran
dan tayyare ile Ankaraya geldi. 

B. Delbosun seyahati 

Fransa Hariciye Nazırı dün 
Bükreşe vardı . 

Antakya, 8 (Hususi muhabirimizden) - Sancakta mektum komiseri B. Rojer Garo, Sancakta bulunan ve Türk olmı.ran 
nüfusun meydana çıkarılması ve tahriri için yeni nüfus memur- yabancıları, Sancak halkı imiş gibi göstermeğe var kuvvetile )-. .. ransa Haricige Nazırı B. Delbos ve Sinagada kralın ,.,._ 
ları tayin edilerek çalıştırılacaktır. Yeni rejimde bunun yapıl- çalışmaktadır. Hatta bu şekilde Sancak nüfusuna kaydedilmek Bükreş, 8 (Radyo) - Fransa giderek B. Antoneskoyu ziyaret 
ması için derhal faaliyete geçmek lazımgelirken Sancakta bu istiyenler arasında mebus namzet likleri mevzuu bahsolanlar var· Hariciye Nazırı B. lvon Delbos eylemiştir. 
faaliyet, mümkün olduğu derecede körletilmek istenmekte ve dır. Mesela, ~ski Sancak muhafızı Hüsnü Berazinin Antakyadan refakatinde Fransanın Bükreş iki devlet Hariciye Nazırı.. 
bunun için güçlükler ihdas edilmektedir. Hüsnü Bakinin Reyhaniyeden mebus çıkarılmalan düşünül· sefiri B. Adriyen Tiyeri ile Ro· burada bir müddet konuıtuktan 

Nüfus memurlarının miktarı artırılmadığı gibi her şeye rağ- mektedir. manya H ariciye nezareti müdi· sonra, beraberce Başvekilete 
A k 8 (H A h b. · d ) B ı d ·11 ranındarı B. Leresko oldukları ·d '- b k.l B T ko men nüfus kütüğüne kaydolunmak istiyen 'erin müracaatlarım iptal nta ya, ususı mu a ırımiz en - ey an a mı i marş gı ereıt aşve ı . atareı ya 

etmek iç n yeni usuller ihdas olunmuştur. Nüfusa kaydedilecek söyledikleri ı çin tevkif edilmiş olan Mustafa Dürri ve İbrahim halde bu sabah saat 10,15 te ziyaret etmişlerdir. 
şahı sların b eyannamelere usulen beş kuruşluk pul yapıştırmaları zade lbrahim hapishanede gayet feci işkencelere maruz bulun- buraya gelmiştir. B. Tataresko, saat 12 de B. 
ıkfza edn ken Sancakta bu iş için bir nevi ceza mahiyetinde maktadırlar. Bilhassa hapishane gardiyanları ve Jandarmalar, istasyon, Fransız, Rumen bay· lvon Delbosu alarak saraya ıö-
olarak 25 Suriye kuruşu alınmaktadır. hiddetler ni Türk mevkuflarma işkence yapmakla yenmeğe ça- raklarile donanmıştı. B. Delbos, türmüştür. Kral Karol, Fransa 

Antakya, 8 (Hususi muhabirimizden) - S :mcaktaki Frans z lışıyorlar. Hariciye Nazırı B. Antonesko, Haric ye Nazırmı kabul etmif 

\..-------------------------..:...--------------------------,_} Nakliyat Nazırı B. lnkoleç, Ge· ve şerefine bir öğle ziyafeti ver-
V l Halled l m ;_ven mesofe! lzmir Belediye reisi neral Teodoresko, B. Lapedano, miştir. 
ı ugos a Vya Bükreş belediye reisi ve daha Rumen matbuatı, Franaa Ha· 

Ve Zu .. mreler Ademı· mu··dahale komı·tesı· Ankarada bir çok zevat tarafından mera· riclye Naımoın Bükreşi .ziyareti 
simle karşılanmıştır. Karşılayıcı· münasebetile uzun makaleler 

H. N. Ç. d •• n de to 1 d Şef lar arasında, Rus ve Çoltoslo- yazdmakkta vde iklikmemlebket ara-
Franaa Hariciye Namı Bay Del· u p an 1 vak sefirleri de vardı. sın a İ ost u tan araretle 

hos düodeoberi Huır.reşte bulunuyor. Dr. Behcet Uzu. istasyon, halkla dolu idi. bahseylemektedirler. 
Romaoyanın dıı eiy ... ti bir ta- GönOllOler nıes·eıe iuin ye .d k ~ Fransa Hariciye Naztrı, d<>t· Bükreş, 8 (A.A.) - 8. Del· 

raft•o .Kllç!lk anıant ye llalkan AD• - • J~ - ' ~· en çı - kabul etti.. ruca Fransız ıefırethanesine git· bos, Leh - Rumen hududuna 
ııauıua b.ıı-ı. olmakla erabeı dir;er miş ve saat 11 d~ ( Kotroçe:ni) dün akşam saat 20,32 de vaaal 
araftadliemen hemen ayni derece. 

d Ankara, 8 (Hususi muhabiri· aatyılf& giderek, umini huaui olmuş. oradan B. Belce bir t-1...._ 
e Polooya ve Fransa ile olan itti• ....,,.:" mizd ·n) - 1zmıre aid muhtelif deftere kaydetmiş, yarım saat raf çekerek . Leh hükümet ve 

fakına da bağlı olduğu için e~er ya• 
kında yapılacak olan Rumen intiha· işler için alakadar Vekaletlerle sonra da Hariciye Nezaretıne - Sonu 9 uncu sahifede _ 
~b iktidu mev~ine t~ uoa~o ~ma~arda bul Jnmak Üztte b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

nıGfritlerini geıirmezse bu hükume· raya gelen b eled ye reisi Dr. Pi yasada bir hadise: 
tio siyasetinde bir tebeddül vukuuoa B:ıy B .. hçet Uz. dün ak'Şam 
intizar edileme1~ Bu itibarla zaten Cumhurreİsım z Atatürk tarafın· 
alacıığıoı almı ~ ,.e temin etmiı olao Ademi müdahale komite azaları d ttn huz ra · kah Jl edi lmiş ve 
lı'ranaanın Romanyadan daha fazla Londra, 8 (Radyo) - İspanya iş erine ademi müdahale kom!· Bay Behçet Uz, fzmirlilerin ta-
hekli}ebileceği bir şey yoktur. Zaten b · · tesi, u gün de Lord Pilmotun riyasetinde to . lanmış ve uzun müd· zımahnı arzdın ışt r. 
Fransa Hariciye l'\ szırının mer.ke1f 
A,,.,upada yaptığt bu turnada llük.· d et m :zakerede bulunmuştur. Belediye ·reisiniz, belediye ve 
re~ ve Prag ziyaretlerinin siya&! bir Gerek ı htılalci ve gerekse cumhuriyetç· ispanyada bulunan go· fuar işler i için a lakadar makam-
ebemmiyeti yoktur, çünkü bu iki nüllüler meselesin in, bazı ihtı lafbr doğurduğu söyleniyor. Bu larla temaslarına devam etmek· 
hükumet .Fransa aiyaaetinin g(ilgeain· meselenin, yeniden çıkm:ıza sapması, kuvvetle muh emeld,r. tedir. 
den a)rılmamı~lardır, asıl wühim - - İstanbuldan avdet edecek olan 
olan Varoova ve Bclgrad ziyaret- Mif!et Meclisinde · Başvekı l Bay Celal Bayarı ziya· 
leridir. 1 • 

D 1 ret e lzmire aid işleri arzettikten 
Dün neşredilen resmi tebliğe ha· u•• nku•• ce sede m hteı•t liılırea Fransa Hariciye Nazırı Varşo- u 1 sonra dönecektir. 

"ada yeniden hiç bir şey teminine kanunlar mu··zakere edı.ldı· nıuvaffalt olamamış, bel.ki de Polon· 
)'anın yeni bazı talebleri .karoıunda 

kalarak sadece es.ki vaziyetinin de· D } • b • } b d 11 J "amını pamu.kipliği ile bağlamak ev ete aıt ına arın satış e e eri e 
taruretinde kalmıştır. 

Varoova ve Bükrüote •niyet bu yeni binalar İDŞ8 OIUDacak .• 
~Ckilde devam· ederken Romada Bay 
(Stoyadinoviç) eeref ine ziyafet veren 
Sinyor Muuolini irad ettiği nutukla 
•e bilbaua misafirine kareı hazırla· 
dığı tantanalı ve debdebeli reami 
kıbullerle Yugoslavyaoan İtalyaya da· 
~a fazla yakınlaştığını ima etmek 
1•temiotir. Nitekim baıt gazeteler do 
'tııgoslavyamo Roma· Berlin • Tokyo 
llıihverioe yaklaşacağını ve bu ıuretle 
•ntilcomüniat gruba dahil olac11ğtnı 
Yaı:nıağa haşlamıılardır. İtalya ile 
)' Ugoslavya ara1ında.ki yakınhğto bir 
•t daha bariz bir tekil almaeına di· 
)teek bir oey yoksa da bu IOnUnCU• 
'11111 antikomGniu grubuna dahil 
:ı.cağı faraziyeıi ilzerinde bir az te-
~uf emtek icab eder. 

Fikrimize kalırsa böyle bir i hti• 
._,, gayri nriddil' ve hunu milmküo 
~lltıedenler Yugoılnyanın dıı ıiya· 
:tindeki ana direktifi anlamamıı 
) llllardır. Fibaki Yugoılnya ıimdi· 
t • lı:ıdar Sovyet Ruıya hil.k1lmetini 
'•ıa:ı b •i en tanımamıı ve a hüldimetle 
~)•et mOnaeehet teıiı etmemiıtir. 
t'altaı bu noktada e1ki Sırbiıtan ve 
:diki Yugoalav hilk6metioin ihya• 
,.._~• çok eıa1lı gayretleri ıebkat 

11 olan 1&bık Ruıya çarlannın 

....._ Sonu 3 üncü sahifede -

Bügük Millet Mt!clisi binası 
Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Büyük Millet Mec· 
lisi, bu gün B. Refet Canıtezin 
riyasetinde toplanmış, mahtelif 
kanun layihalarının müzakeresile 
meşgul olmuştur. Ankara bele
diyesinin borçlaruun uzatılması, 
b rinci, uçuncü ve dördüncü 
umumi müfettişliklerin teşkilat 
kadroları kanununun bir mad· 

deı'nin değiştirilmesi, tapu mu· 
ameleri için merkezde fazla me· 
mur çalıştırılması, milli hükume· 
te ait borçların tasfiyesi hakkın· 
daki · ~anun lifihalarınm geri 
verilmesi baklandaki Başvekalet 
tezkeresi okunmuş ve kabul 
edilmiştir. 

Devlete ait binaların sat ş be
l- Sonu 8 inci sa.Jıi/tH/e -

Sarıcalar köyü baskını 

Haydudlar 
Saclarını itiraf • 

ettiler 

Beş lıagdad 
Geçenlerde Bergamanın Sarı· 

calar köyünde bakkal B. Züh
tünün bakkal ' dükkaninrl gece 

- Sonu 8 inci sahifede -

Kontr konşimento mua· 
melesi ne halde? 

iş Osmanlı Bankalal'ı muamel~yi_kestiler. 
Yeni emir getirtilmesi icap ediyor. 

-----------:.-Dün piyasad ıt ban kal arın t h- İkı ban \canın bu hareketine ıe-
carat üzerine kon ter konşimrnto b eb ise, merkezi umumilerinden 
muamelelerini kestikleri ve bu evelce bu muameley..: ait olmak 
yüzden borsada bir d ,ırğunluk üzere tayin ed ılıoiş had ve raka· 
görüldüğü söylenmiştir. Ş :.lyianın mı doldurmala mJan ileri gel· 
sıhhat derece ve şeklini tesbit mişt ır. Şu h nle göre, her iki 
iç ın tahkikat vapt ı k, şu neticeye banka merkezinin, yeni hesap 
vardık: açıl ması için lzmir şubeler;ne 

emir vermeleri icab etmekted r. 
Filhakika, İş ve Osmanlı Banft Bunun da g •c ıkeceğini sanmıyo· 

kala · ı, ihracat tacirleri ile bu ruz. Çünkü hem ihrşc t,c .n ı fa• 
şekildeki muamelelerini kesm·ş liyet:ni aksatabilir, he:n ~ · y~ r-
ve para vermemeğe başlamı şlar- siz dedikodulara yo~ açab ılir .. 
dır. Ziraat Bankası ise vaki mü· Bunun pıya jla üz -:rıne tesirini d 
racaatları kabulde berdevamdır. d üşünmek ikt ıza e,der. 

r ------------------------------------,, ANADOLU 
Üç gün sonra sayın okurlarına iki ese,. daha vsrigor: 

CELAL BAYAR ve ESKİ İZM/R 
Yazan: Gireson saylavı TaUit Onat 

AYRICA 
Dahiliye Vekilimiz Bav Şükrü 
Kayanın nefis bir tercümesi 

••• 
Bunların birincisinde, eski İzmiri, lttihad ve Te,.ak· 

kide Celal Bagal'ı, gcızete münakaşcı ve mücodelelerini 
okul}acaksınız .. 

İkincis;, güzide Vekilimizin 
müsaade ettikleri çok alakalı, 
Bekleyiniz .. 

ANADOLUda neş,.ine 
çok gükse-k bir eserdir. 

~------------------------------------.,/ 



im ihanda ualer 
Baz da•alar, bazı nazariyeler, bazı tarihler •ardır ki, ıırf ·okutma mc• 

lodonun •oralı:i bir netıeesi olarak çocuklann kafa .. na ıoltulor •e çocııklar, 
o yılın denini bitirdikleri dakikada, buruıuk kiğıdlar gibi kulak deliklerine 
ıolı:alau o ueaneler, olduklan yerde ç6rdr giderler. 

H ·a ol hir ci.ı. ı, m li li eye kııd r ol.in k.ı91ml rda, çocuğa dam• 
dan dilf'? gıbi bu ıekilde , .. ııer irad edilmeıidir. Kavrayıı ve nüfoz ile 
matlık bir bafııa oyun ve kn.,.etiai ayırm•aııt olraalı; vaziyeti, tedria uau• 
lümüıdo ı mamile bil.kimdir. 

lka«, bir d.nM1ın, bU kaidenin. bir eta u harici ltlini ..., tıpatıp 
•oılııtlırın1 de~i), doğu,, olu§ ve neticelerini at"eyın bir · eme ihliya.ç 
•ardır. Kafayı dütünm e aevk e~k. kafaya her ilmi n .. aenia stilnde bir 
mubaleme terbiyeei Yel" cck olan y81, ancak budur, 

- Fil n kiti, kaç tarihinde ölaıilftilr!. 

- Fil n ite if, kaç tari ine t adüf eder? 
Şeldiudelı:i sor o, i ıe bu damdan dfl:en sualler cinıind ndir. A"I olan 

• (filin kitı) nin ( liim tar i) nden ziyade, o filin kitinin ti kendisidir, 
'1u1111iyederi, kendi ini tetkike imil olan varlığıdır. Çocuğun Lilmeei ilı:.· 
tiza eolen noklı ar da, banlardır. 

llhlr.ıad hem o o bil rlı:tir, hem de bu 1&yeda d !Alet yolundan baıkaları• 
nı da bılıb mnba e edebilmek, rabıtalar, müna beıler, mü abehetler 
kurmak •eoire nuiredir. 

KH•, k 1 in tarihinde yanılmıı, fakat keıfin kennl bünye ini mükem· 
mel ka ram ı bir ~ocak, bahtına çıkan bir tarih (güoleme) uali ile mnıf. 
dan döntlıir leLili.r mi? Sözlüye kalabilir mi? 

Beace hayırL 
8vg4n bir kütüphane •ardır. Bafıuyı tarih •a baema kalıp ktiıel rle 

doldarmak, onu yoreak: zamam geçmiotir. Bilmem amma, imtibanlırda bu 
cıbet.i nuarı itibara aı .. 1c, tedrİI metodıından belki bir az bçmıı, fakat 
Mll pyeye pnııiı olıırnz 1&111yorum. 

En usta satıcı! 
Arzın en ıısta satıcısı, şüphe 

yoktur ki Eakimolara Frigofrik 
sataa adamdır. 

1937 Paris aergiıine Groen· 
landdao bazı zengin Eskimolar 
gelmiş fakat sıcaktan çok muz· 
tarib oldukları için birer Frigo
frik müb.aya sına mecbur kal· 
mışlardırl itte, bu satış da bun· 
dan ih.rettir. 

Kadın polis 
Skotland Yani, Londra için 

kadın polia arama!Radır. Fakat 
şartlara bakılırsa lngikere kadın 
poliııliti için biç olmana bir 

diyarın güzellik kraliçeliğine se· 
çilmiş olmak lazımdır. 

Bakınız şartlar arasında neler 
vardır: 

Boy hiç olmazsa 1,63, vü
cut mevzun ve mütenasip ola
cak, hiç bir dişi eksik olmıyacak, 
ditler lekesiz olacak, büyük ol· 
mıyacak, iyi giyinmesini ve giy· 
diğini kendisine yaraştırmasını 
bilecek, gözleri parlak, güzel ve 
cazip olacaktır. 

KUrsUaUz muharrirt 
Bazı koltuksuz nazırlar, bir 

çok da küraüsüz müderrisler 
cıl"r. Maruf fıkir adamlarından 
Andre Jid de buna yakın bir 
vazıyete düşmüştür. 

Andre Jidin Sovyetler diye· 
rını ziyareti meşhurclur. Fakat 
ne oldu bilmiyoruz; bu zat bu 
seyahatten sonraki neşriyalile 
an'aşılan ne beyazları, ne de 
k zılları memnun edememiştir. 
fş tıpkı, Müslü nan olub da o 

_ gün ölen hıristiyan delıkanlısına 

ı nnesinin: 
- A... Oğul, lıayı gücen· 

dirdın, Muhammedi de memnun 
<demeden öldinl Diyerek ma· 
tt m tutmasına benzedi. Çünkü, 
Jıdın yazılarını sol gazeteler 
neşretmemekte sağl:ır da i.tihza 
ile karşılamaktadırlar. 

ford, talihli bir adamdır! 
H nri Ford, otomobııl kralı 

o·an bu ihtiyar, hala çalışmak
tan bıkmamış ve yılmamış bir 
ad~mdır. Yalnız başına ve oto
mobılıni kendi idare ederek 
uzun seyahatler yapmaktadır. 

Bu seyahat:erinden birısinde 

- ve tenha bir yerde Hanri F or· 
dun otomobili bozulmuş ve 
durmuştur. 

Bu sırada oradan geçen bir 
snsE'rı, teşebhüt mikdarı şoför· 

lü y ıpmı~ bir adam olduğun· 
daıı F o dun otomo'.>ılini hare
le.et ettırebılm.ştır, 

Orlran Rıılımi Gö~ 

Çok memnun olan Ford bu 
serserıye: 

- Birden 3000 dolar mı 
yoksa kaydü hayat şartile ayda 
150 dolar mı istersin diye sor· 
muştur, 

Serseri 3000 doları tercih cıt· 
miştir. Ford: 

- Çok hata ettin! Bu para· 
yı bir iki ayda yiyecek ve gene 
ihtiyaç iç"nde kalacaksın dıyin· 
ce, serseri: 

- Ben ne yaptığını bilen 
bir adamım. Hanri F ord o ka· 
dar tıH;hli bir adamdır, ki ay
hk kabul etııem, biriaci ayda 
ölür ve .sizi aylarca 150 dolar 
verm 4 kten kurtarırım! Demiştir. 

Japon hazır cevablığı 
Tokyoda bir Avrupalı ve bir 

de Japonyalı iki arkadaş bir 
gün ayni mezarlıkta gömülü bu· 
lunan babalarının mezarını ziya· 
rete gitmişlerdir. 

Avrupalının elinde bir çiçek 
çeleng", Japonyalının da b"r kase 
haşlanmış piıinç vardı. iki genç 
ten birisi buketi, diğeri de haş· 
lanmış pirinci babalarının me
zarına koymuşlardır. 

Dönüşte, Avrupalı alaylı bir 
tavırla: 

- Babanız bu haşlanmış pi· 
rinci yemek için ne zaman kal· 
kaca'itır?. Diye sormuş ve şu 
cevabı almıştır: 

- Siz n babanızın çiçekleri 
koklamak çin kalktığı nmanl 

Malum ya.. Bu günlerde Av· 
rupalı devletler Çin meseles'nde 
Jepoayaya ~afa tutmaktadırlar. 
Rivayet doğru ise, Çınli b.r .dıp· 
lomat, Avrupal.ların Çine karşı 
adalet ve müsavattan bahset· 
meler. ne lı:.arşı: 

- Avrupalılar çok haki dır· 
lar, müstemlek•c liği onlardan 
öğrendik, ıimdi de ınüstemle· 
kelere adalet ve müsavat bah
şettiklerı günden yarım a ır ııonra 
biz de Çıne karşı adalet ve 
müsavat prens' pi rini tatbik 
edeceğiz!.. demiştir ..• 

Mısır hükumeti 
Harb tayy relerini 

acele yüze iblağ 
edecek. 

Kahire, 8 (Radyo) - Mısır 
Nazırlar Meclisi, lskenderıye 
civarında bir hava istasyonu te· 
sis etmeğe karar vermiştir. 

Mecl:s, Mısır harb tayyarele· 
rinin de süratle yüze iblağını 
tensib eylemiştir. 

Kom .. r fi 
Bel;diye tedbir alıyor 

Kömür fiatlerinin birdenbire 
fırlalllası ve bazı kömürcülerin 
i tikar yapmaları karşısında 
beled yece tedbirler alınmıştır. 
Köııaür satıcıları, seyyar kömür· 
cüler, sattıklar kömürün fiatini 
gösteren etiketleri kömürlerin 
üzerine kaymağa icbar edıle· 
cektir. B~nu yapmıyan kömür· 
cüler hakkında takibat yapıla· 
caktır. Etikets z kömür satanla· 
rın takib edilmesi için beled ·ye 
zab.ta teşkilat.na emir veril· 
miştir. 

Önümüzdeki hafta içinde fz. 
mire 300,000 kilo kömür gele· 
cek ve satışa çıkarılacaktır. 

Otman müdür üğü de lzmire 
kömür getirilmesi için teşebbüs· 
!erde bulunmuştur. 

Kömür fiati 8 ve 10 kuruştur. 

lhracatcılar • 
Tür kof iste toplandılar 

Türkiye • Amerika arasında 
akdedilecek tenzilatlı gümrük 
esasına müstenid ticaret anlaş· 
ması için dün Türkof.ste bir 
toplantı olmuştur. Bu toplantıya 
şehrimizdeki ihracatçılar iştirak 
etmişler ve m talea.arını bildir· 
mişlerdir. Türkofis müdürlüğü 
tarafından hazırlanacak bir ra· 
por, İktısat Vekaletine gönderi
lecektir. 

Liman hareketlerı 
Konya, fırtınadan 

gecikecek 
Mersinden hareket eden ve 

programa göre bu gün limanı· 
mıza gelmesi lazımgelen deniz. 
yolları işletme idaresinin Kon a 
vapuru, fırtına yüzünden geci· 
kecektir. Konya vapurunun dün 
Kaşda bulunduğu haber alın· 
mıştır. L manımızdaki Alman 
bandıralı Makedonya vapuru, 
Hamburg için mühim miktarda 
tüccar malı almaktadıı. Dün ak
şam gelen Amerikan Ekspres 
vapurunun mühim miktarda tü· 
tün alacağı anlaşılmıştır. 

Dün limanımıza Reıdostan bir 
ltalyan, İstanbuldan bir Türk 
vapuru gel m · şti r. Bu gün bir 
Frans z, bır ltalyan ve bir Türk 
vapuru gekcek ve ayni günde 
hare et edec•klerdir. 

Ev 
Mahallenin ;ı:arif, tanınmış bir 

adamı, bir gün yakın köylerdeki 
dostlarından bazılarını akşam 
yemeğine davet etmiş. 

M safirler, vakit gelince, ka· 
pıyı çalıp girmışler •. Selam, hoş 

beş arasında bakmışlar ki, ta· 
vandan, her biri birer, ikişer 

kiloluk üzüm salkımları sarkı

yor. Yani ev sahibi, vakti ge· 
lince yemek üzere bu suretle 

• 
1 

• 
ı 

Bu s ne 
tanzim 

yeni şekilde 
ed·ıecek .. 

Köylerde ıt a mücadeles·ne 
e emmiyet verilecektir 

Köy büdce ve hesap defter· 
!erinin yeni şekilde nasıl tutu· 
lacağı hakkında Dalı.iliye Vekil· 
1 tinden vilayete bir emir gel· 
miştir. Bu emirde, köylerin 
sağlık işleri için mühim miktar· 
da tahsisat ayrılması lüzumu 
b !dirilmektedir. 

Büdce ve hesap defterlerinin 
hazırlanış tarzı hakkındaki ta· 
mimi bütün köyleri alakadar 
ettiği için aşağıya yazıyoruz: 

1 - Köy büdce ve hesab 
defterlerile hesabata müteallik 
cedvel ve vesika örneklerinden 
ve bunların tanzim ve yürütüm 
şekıllerini izah eden ( büdce 
ve hesab defterleri kılavuz) undan 
43 takım ve bir cild defter Vi
layete gönderilm. ştir. 

2 - Köylerin gerek büdce 
dahilinde ve gerek hesabı cari 
şeklindeki bütün muamelelerini 
ihtiva edecek surette ve tek 
defter ha inde tertib edilmiş 
olan ( köy hesab defterleri ) ls
tanbulda bastırılmıştır. Bu def· 
terler, matbaadan bir lira mu· 
kabilınde satın alınabilecektir. 
Ayni ebad ve tertibde daha 
ucısza mal edilebilecek yerler 
bulunursa tercihi muvafık olur. 

Büdce ve defterleri cedvel ve 
vesikaların hemen tabı ve ihza· 
rına başlanarak lkincikanun 938 
iptidasına kadar köy büdceleri· 
nin formülü.ne gö,rc tanzimi. te--

min edilecektir. 
3 -· Hesap defterlerinin kıla· 

vuzdaki izahata göre bütün köy· 
!erde ayni şekılde tutulabilme
sini temin için merkez kazasına 
tabi köy katıplerin~ hususi mu· 
hasebe müdürü, mülhakattaki 
katiplere de hususi muhasebe 
memurları veya münasip görüle
cek ehil zevat tarafından tatbi
kat yaptırılması ve lazımgelen 
bilgilerin verilmesi muvafık olur. 

4 - Büdceler hazırlanıp tet· 
kik ve kabul edildıkten sonra 
örneğe göre her 

0

kazaya bağlı 
köy büdcelerinin gelir ve gider 

tutarları kısımları itibarile birer 
kalem halinde cedvele geçirile
cek, bu cedvelin bir örneği ka· 
zada bırakılacak, iki tanesi vila· 
yete gönderilecektir. Mülhakattan 
gelen cedveller, merkez kazasına 
aid olanı ile birleştirilerek vila
yet itibarile tevhiden hazırlana· 
cak cedvel vilayet köy bürosu 
şefi ve hususi muhasebe müdürü 
tarafından tetkik edilip doğru· 
luğu tasdik olunduktan sonra 
nihayet Şubat 938 sonuna kadar 
Vekalete gönderilecektir. 

5 - Tabı ve siparişlerde !na· 
zarı itibara a'.ınmak üzere büce., 
cedvel ve defter örneklerinde 
görülen hat· ların tashihine aid 
ızahname listesi ile köy makbuz 
örneği de bağlı gönderilmiştir. 

Büdce izahnamesi şudur: 
1 - Büdcenin birinci sahi

fesindeki köy nüfusu sütunun· 
daki (son sayıma göre) ve (nü
fus kutüğüne göre) ıbarelerı tayyc
dilecektir. 

2 - (Köyün yıllık vergi tu· 
tarı) başlığı altındaki 2 sayılı 

(bina ve buhran) kelimeleri ye· 
rine (kazanç) yazılacaktır. 

3 - Büdcenin bütün lira ve 
kuruş hanelerine nokta veya hat 
şeklindeki amudi çizgiler konu· 
lacaktır. 

4 - F. 4 M. 2 deki köy ka
nun .. nun madde 13., {Jc.r 1 dan. 
sonra (Sıtma mücadele kanunu 
M. 6 ve sıtma mücadele tali· 
matı) ibareleri ilave edılecektir. 

5 - Büdce örneğinin 7 inci 
sahifesindeki tarifeler tablosu 
altına (Maaş yoklama ilmühaber· 
!eri) (1) cümlesinin izahı olmak 
üzere nümunede görüleceği veç· 
hile: 

(1) senelik tutarları on liradan 
yukarı olan !ardan alınacaktır. 

F akrü hal mazbatalarından mü· 
hür parası alınmıyacaktır. Notu 
yaz,Iacaktır. 

6 Büdcenin en sonuna ye· 
kun da ilave edilecektir. 

sahibi • m c vahı 
üzüm hazırlamış. 

Misafirler, kendi kendilerine: 
- Eee -demişler· mevsimsiz 

üıüm yemek hakikaten nefis 
olur. Elbette ki bize de ikram 
eder. 

Nihayet sofraya oturmuşlar, 
çorbayı, sebzeliyi, etliyi vesaireyi' 

yuvarlamışlar. Misafirlerin akıl· 
!arınca sıra üzüme gelmiş, fakat 
ev sahibi hiç mi hiç aldırmamış. 

Nihayet biri, şiir okur gibi bir 
tavır takınıyor: 

Bizim iller, bizim iller, 
Bizim ilde yemek ardı, 
Birer salkım üzüm yerler 
Diyor. Gayet zarif olan ev 

sahibi şu cevabı veriyor: 
Misafırler hoş etmişler, 
o a:iet sizde kalmıştır 
Bizim ilde güzün yerler 

Fıkracı 

Trenden at ıya
rak kacan hırsız • 

İzmirden Bur iura gö. 
ürü/ürken ellerinde 

kelepçe olduğu ha!d_ 
kaçmış .• 

lzmirde sarhoşluk yaptı ~ı içiır 
tevkıf edilen S. vaslı Rf cep oğlu 
Abdullahın, Burdurda suç işte 
diği anlaşıldığından, dava evra
kının Burdur adlıyesine gönde· 
rilmesi ve muhakemE<sinin orada 
yapılması muvafık görülmüştü. 

Evelki gün jandarma muhafa
zasında trenle Burdura sevkolu· 
nan hırsız Abdullah, Aydın la 
Sultanhisar arasında ellerinde 
kelepçe bulunduğu halde birden· 
bire trenden atlamış ve kaç· 
mıştır. 

Kaçan sabıkalının tutulması 
için tedbirler al ı nmıştır. 
• 

lzmir ve kazalarında 
geçen ay içinde ne 

kadar et yendi? 
lkinciteşrin ayında lzmir mez· 

bahas nda 4348 Karaman ko
yunu, 2909 dağlıç koyunu, 408 
:eçi, 789 kuzu, 59 oğlak, 47 
manda, 511 öküz, 821 inek, 660 
dana, 1 malak, 7 deve, 7 do
muz o'mak üzere 10567 baş 
hayvan kesi imiştir. 

Tire mezbahasında: 
Bir ayda Tire mezbahasında 

585 Karaman koyunu, 416 keçi, 
4 manda, 60 öküz, 10 inek, 
213 dana ve 7 deve olmak 
üzere 1295 baş hayvan kesil• 
miştir. 

Ödemişte: 
Ödemiş mezbahasında 271 

koyun, 337 keçi, 13 manda, 89 
düve, 9 buzağı, 5 öküz, 35 
inek, 97 dana ve 18 malak ol· 
mak üzere 872 baş hayvan ke
sılmiştir. 

Torbalıda: 

Torbalı mezbahasında 166 
o • 

lak, 3 manda, 8 öküz, 31 inek, 
60 dana ve iki malak olmak 
üzere 373 baş hayvan kesilmittir. 

Dikilide: 
Dikili mezbahasında 64 ko

yun, 62 keçi, 4 ö:Cüz, 14 inek, 
25 dana olmak üzere 169 baş 
hayvan kesılmiştir. 

Burnavada: 
Burnava mezbahasında 74 Ka

raman, 100 kıvırcık koyunu, 10() 
keçi, 24 kıvırcık keçi, 48 kuzu, 
74 oğlak, 1 manda, 25 öküz, 
34 inek, 135 dana, 1 malak ve 
2 domuz olmak üzere 617 baş 
hayvan kesilmiştir. 

B. Sedad Çumralı 
lstanbulda kendisine ameliyat 

yapılan fzmir Cumhuriyet Müd· 
deiumumilıği Başmuavioi B. Se
dad Çumralı, tamamen iyileşe
rek şehrimize dönmüş ve dün· 
den itibaren Müddeiumumilikte 
vazifesine başlamıştır. Değerli 
arkadaşımıza geçmiş olsun deriz. 

lzmir gümrük 
müf ettiı /eri 

Gümrük teftiş heyeti azası de· 
ğiştirilmiştir. Baş müfettiş B. 
Abdullahın riyasetinde üç roü· 
fettiş muavini şehrimize gelmiş 

ve vazifeye başlamıştır. lzınir 
gümrük müfettişlerinden B. Si· 
nan lstanbula gitmiştir. 

Fi~c;:.;:; ;ör;::,:n Tayyare Sineması bugün geçen haf tadan daha 
güzel iki filim takdim ediyor 

iN YAVERi MÜMESSiL/ 

PIERRE RICHARD VILM 
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bir kadın... Fıkir ihtilafına rağmen yekdiğerine aşık iki sevdazedenin ıstırabını... Aşkını muswver büyük Rus fılımı 

izhar olunan çok yüksek arzu ve alakaya binaen iraeıi bir hafta daha temdit olunan 
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Tıb aleminde bir hadise: 

iki zenci çocuğu biribi
rine yapıştıracaklar 

------, Maksad, yanıp harap olmuş ensi-
Başvekil im iz, milletten hi~ bir I' Budapeştede ceyi tekrar yaşatmaktır 
şey sakhyacak değiliz diyorlar itaty-a,-A~·~ ........ ·:ıu-ryave Çinliler neler yaparlarmış? 

Macaristan Hari. 
Başvekilimiz 8. Celal Bayar, hareketlerinden evel Oniver· 

siteyi ziyaret ederek profesörlerden izahat aldılar 
ciye Nazırları 

topla rıacak 
lstanbul, 8 (Hususi muhabiri· vali ve belediye reisi B. Muhid- - Gazetecilerden ve millet· 

ten hiç bir şey saklıyacak de
ğiliz. H:!r isted iğinizi yazmakta 
serbestsiniz, yeter ki, ne:şriyatı· 

nız, devletin ve milletin yüksek 
menfaatleri itibarile zamanında 

Viyana, 8 (Radyo) - ltalya, 
Avusturya ve Macaristan Hari
ciye Nazırları arasında ikinci· 
kanunun 01uncu günü Buda
peştede bir kon erans akdolu· 
nacağı ve bu konferansın, iki 
gün devam edeceği söylen ıyor. 

mizden) - Başvekilimiz B. Ce- din Üstündağla bütün vilayet ve 
lal Bayar, bu gün üniversiteyi parti erkanı ve komutanlar ta-
şereflendirerek rektör B. Cemil rafından teşyi edilmişlerdir. 
Bilsclle konuşmuş ve üniversite Başvekilimiz, Haydarpaşa is-
hakkında izahat almıştır. tasyonunda matbuat mümessil· 

Rektör B. Cemil Bilse), pro· )erini kabul etmişler ve kendi olsun.n 
Demişlerdir. fesörleri Başvekilimize takdim lerine: ~ ~ 

etmiştir. 
Başvekilimiz, müteakıben Tıb

fakültesini teşrif etmiş ve pro
fesör Akil Muhtarın ders tak
ririni dinlemiştir. 

Başvekilimiz B. Celil Bayar, 
bundan sonra Alman profesör· 
lerle de görüşmüş ve bazı nok
talar hakkında izahat almış, tek· 
rar gelişinde üniversitede daha 
fazla meşgul olacağını söyliye· 
rek memnuniyetle ayrılmış ve 
bütün profesörler tarafından 
uğurlanmıştır. 

Başvekilimiz, bu akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmiş
ler ve Haydarpaşa istasyonunda 

B. Kemaleddin 
Teftişten döndü 

Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 
mizden) - iş dairesi reis mua· 
v;ni B. Kemaleddin, Zonguldak, 
lstanbul ve Bursa iş dairelerini 
teftiş etmiş ve buraya dön· 
müştür. 

Hakimlerimizin ma. 
aşları bir derece 

artırılacak 
Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Adliye Vekaleti, ha
kimlerin maaşlarını b:rer derece 
arhrmağa karar vermiş ve bu· 
nun için bir proje tanzim ey· 
!emiştir. 

Proje, Başvekalete verilmiştir. 

Fransız 
Ticaret filosu 

azalıyor 
Paris, 8 (Radyo) - Son alta 

sene zarfında Fransız ticaret fi-
losu 600 bin ton azalmıştır. 
Mevcudun yüzde 57 si de yeni· 
lenmek ihtiyacındadır. 

Vekiller 
lstanbuldan An. 
karaya döndüler .. 

lıtanbul, 8 (Hususi muhabiri· 
mizden)- Milli müdafaa baka· 
nı general Kazım Özalp, Dahi· 
liye Vekili B. Şükrü Kaya ve 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, bu 
akşamki trenle Ankaraya hare
ket etmişlerdir. 

Tekirdğlı 
Yakında Parise ve 

oradan Londraya 
gidecek 

lstanbul 8 (Hususi muhabiri· 
mizden)- Tekirdağlı Hüseyin, 
maç yapmak üzere yakmda Pa· 
rise ve oradan Londraya gide
cektir. 

Kudüsde infilak/er 
oldu •. 

Kudüs, 8 (Radyo) -Filistinin 
bir çok yerlerinde yeni hadiseler 
olmuştur. 

Meçh\ll şahıslar, Mısır ekspre
sine yaylım ateş açmışlardır. 

Bazı yerlerde, infilak madde
leri bulunmuştur. 

Japonyaiıın Çindeki fütu
hatı tehlikeli görünüyor --Japonya sulha mütemayil ~örilnOyor, Fransız gazeteleri, 

Çinin, uzun müddet muka,·emet edeceğini tahmin etliyor. 
Tokyo, 8 (Radyo) - Japo:-ıya rikit durdurulmalıdır. Kayıdsız gazeteleri Japon·Çin harbi hak-

hükumeti, İngiltere ve Almanya ve şartsız, japonyanın sulh tek- kında muhtelif mütalea ve tef. 
gibi devletlerin sulh hususunda· lifleri kabul olunmalıdır. Ve Ja· sirlerde bulunmaktadırlar. Ôvr 
ki tavassutuna itir~z etmiyecektir. ponya ile Çin, her hususta el- gazetesi diyor ki: 

Çünkü Japonya Çinde arazi ele çalışmalıdır. Japonyanın "Japonya, Çine karşı gayet 
zaptına hevesli değildir. Japon· merkezi Çin hükumetini tanı- şiddetli tedbirler kabul eder 
yanın şartları şunlardır: mamak g bi bir kararı yoktur. görünmektedir. Çindeki fütuhat, 

Çinde Japonya aleyhine tah- Paris, 8 (Radyo) - Fransız son zamanda Amerikada teyak-

Yeni ticaret ve kliring 
anlaşmaları 

Polonya ile Yugoslavyadan kereste alacağız. 
Polonyaya pamuk ve kuru meyva vereceğiz. 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimizdt:n) - Hükumetimiz, kliring 
yoliyle dört yüz bin sandıkhk kereste idhali için Yugoslavya ile 
bir anlaşma akdetmiştir. 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimizden) - Hükiimetimizle Polonya 
arasında başlıyan kliring ve yeni t caret anlaşması müzakereleri 
sona ermiştir. Bu anlaşmaya göıe, Polonya kereste tüccarlarına 
altmış bin metremik'ab kutuluk kereste kontenjanı verilmıştir. 

Buna mukabil de Polonyalılar, bizden pamuk ve kuru meyva 
alacaklardır. 

Alman gençlik şefi Tah
ra.ndan Ankaraya vardı .. 
Von Şiras, lstanbula· da uğrıyacak 

ve Taksim abidesine celenk , 
koyacaktır .. 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimizden) - Alman gençlik teşkilatı 
lideri Vorı Şir.1s, hususi tayyare ile Tahrandan buraya geldi. 

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan, Anadolu kulübünde Von Şiras 
şeref ıne bir ziyafet verdi. 

Von Ş ras, yarın İstanbula ve oradan da Berline gidecektir. 
lstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Alman gençlik teşkilatı 

lideri Von Şiras, yarın buraya gelecek ve merasimle karşılana· 

caktır. 
Von Şiras, Taksim abidesine çelenk koyacak ve müteakıben, 

şerefine verilecek ziyafette hazır bulunacaktır. 
Von Şiras, Cuma günü Berline dönecektir. 

Stoyadinoviç, Romadan 
sonra Berline de gidecek 

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

Yugoslavya başbakanı, Milanoya hare
ketinden evel 8. Mussolini ile görOştil. 

Roma, 8 (Radyo) - ltalya 
Başvekili B. Mussolini ile Yu· 
goslavya Baş ve Dış Bakanı Mi· 
lan Stoyadinoviç, bu gün Vene· 
dik sarayında uzun müddet ko· 
nuşmuşlardır. Bu konuşmalarda, 
Hariciye Nazırı Kont Ciano da 
hazır bulunmuştur. 

Roma, 8 (Radyo) - Bu gece 
Yugoslavya sefarethanesinde Yu
goslavya Bq ve Dış Bakanı Mi· 

lan Stoyadinoviç şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette, 
bütün ltalya ricali lıazır bulun
muşlardır. 

Milan Stoyadinoviç, Kont Ci
ano ile Faşist umumi katibi 
B. Staraçın refakatile gece ya
rısından sonra Milanoya hare
ket etmiştir. 

Berlin, 8 (Radyo) - Alman 
siyasal mehafili, Yugoslavya 

kuz uyandırmıştır. Çin mesele
sile lngiltere ve Fransa hiç ala· 
kadar olmamışlardır. Bu bir 
hatadır.,. 

Ernuvel gazetesi diyor ki: 

"Ç1ne faik ol malarına rağmen 
J11ponların harbe devamları mu· 
hataradan hali kalmıyacaktır. 
Bunu Japonlar da anlamışla r dır. 

Ve Japonların, son harbin bir 
yıpranma harbine istihalesinden 
korkmaları lazımdır. 

Lare Pob lık gazetesi ise, şu 
mütaleada bulunuyor: 

Çinin mukavemeti çok uzun 
sürebilir. Japonya, ilk harbi ka
zanmıştır amma, bundan sonra 
ne olacaktır? 

Ordre gazetesi de Japonyanın 
şimdi sulh istem~ğe başladığını, 
fakat Çinin buna yanaşmadığını, 

sulh takdirinde 300 milyonluk 
Çin, Japonya idaresine girerse 
bundan Avrupanın korkması la· 
zımgeldiğini kaydediyor. 

Londra, 8 (Radyo) - Nanki· 
nin zabtından sonra Japonya 
harbe devam edecek midir? 

Gazeteler, bugünkü yazılarında 
bu suali soruyorlar. Taymis ga· 

zetesi, mareşal Çang·Kay·Şekin 
milli izzetinefsi kırıcı şartlan 

kabul edeceğine hkümedilcmi· 
yeceğini, Japonyanın ilanihaye 

harbe devam edemiyeceğini ve 
Japonları, sulh şartlarını Çine 

kabul ettirmelerinin mesud ede-
ceğini yazıyor. 

Baş ve Dış Bakanı Milan Sto
yadinoviçin Berlin seyahatine 
muntazır bulunuyorlar. 

Roma, 8 (Radyo) - ltalya 
Haric:ye Nezareti, Milan Stoya· 
dinoviçin Roma seyahati hak· 
kında bir resmi tebliğ neşret· 
miştir. Bu tebliğde, B. Musso· 
lini ile Yugoslavya Başbakanı 
arasında iki memleketi alakadar 
eden meseleler etrafında konu· 
şulduğu ve iki hükumet reisinin 
görüş ve fikirlerinde ahenk ve 
mutabakat mevcud olduğu, ltal· 
ya-Yugoslavya dostluğunun, ile
ride daha kuvvetli bir şekil ala· 
cağı kaydolunmaktadır. 

Çinin bazı büyük şehirlerinde 
çok garip ve gizli müesseseler 
vardır, mesai şekilleri tamamile 
gayri insanidir. 

Bu müesseseler, garp mahlu· 
kat fabri kalarıdır. Bu müessese
lerde yalnız ba.,tan ibaret kal
mış köpekler, kendisi bir bebek 
fakat başı bir küp kadar büyük 
insanlar yapılır. Bu müesseseler, 
metruk veya çalınmış küçük bir 
çocuğu, evelden ve sureti mah
susada hazırlanmış ve içi yağ 
dolu bir kaba, yalnız başı dı· 
şarda kalmak suretile kapatır. 

Çocuk, bu cendere iç:nde öl
mezse, vücudü zerre kadar bü· 
yümemek üzere yalnız başı bü
yümüş, garip bir mahluk olur. 
Müesseseler bunu cambazhane· 
lere yüksek fiatlerle satarlar. 

insan ve hayvanlara verilen 
garib şekillere bakılırsa, bu mü
esseselerde akıllara hayret vere
cek marifetler olduğuna hükmet· 
mek lazımgelir, ve hep Çinden, 
Hindiçiniden kopub gelen biti
şik hemşireler ve kardeşlerin de 
anadan doğma değil, bu mües· 
seselerin bir marifeti olduğu an
laşılmaktadır. 

Ve... Amerikada iki zenci 
çocuğu birleştirmek esasl üze· 
rinde çok cesurane bir am~liyat 
ve teşebbüs yapılmak üzeredir! 

Henüz 13 yaşlarında bulunan 
Klara Hovard isminde bir zenci 
kız, bir kaza neticesinde yan 
tarafından feci şekilde yanmıştır. 
Şikago hastanesi doktor ve ope
ratörleri bu kızcağızın yanan 
kısımlarındaki derilerin yeniden 
üremesine bir türl Ü imkan bu
lamamışlar, neticede cesurane 
bir tecrübeye karar vermiş le: dir: 

Klaraya zinde bir vücutten 
kao ye kuvvet nakletmek. 

Bunun için de Klaranın henüz 
16 yaşında bulunan kuzeni Con 

IBroner int hap edilm:ştir. Doktor
lar evvela Conun koltuk hattın
dan bir et şeridi kesip alacaklar, 
bunu sun 'i bir damar şekline 
koyacaklarmış. 

içinden kan geçecek olan bu 
sun'i damarla Klara aşılanmış 
olacaktır. Fakat neticenin elde 
edilebilmesi için iki zenci ayni 
karyolada biribirine bitişik halde 
ve bağlı olarak 6 hafta kala· 
caklar ve hiç hareket etmiyecek
lerdir. 

Yani bu suretle iki zenci ço· 

cuk, biribirine bitişik Siyamla 
veya Çinli çocuklar gibi 6 haf· 
ta yaşıyacaklardır. . 

Altı haftadan sonra, aşı va
zifesi tamamlanmış olacak ve 
iki çocuk carrahi bir ameli ye 
ile ayrılacaklardır. 

Bu tecrübe, muvaffakıyetle 
neticelenirse, Hindli ve Siyamla 
bitişik kardeşlerin sun'i olaralC 
vücude getirildiklerine inanmak 
lazım gelecektir. 

Yugoslavya 
zümreler 

ve 

- Başı 1 inci sahi/ede 
hıtıraeına hürmet etmek gibi biııd 

bir meeelenin hikim olduğuna ıüplie 

yoktur. Yugoıluyuıın bilha11a Bay 
Stoyadino~ç iktidar mevltiine geldiği 
güudenberi tebellar eden dıı •İ)Heti 

kendi memleketinin iıtiklAI ve aelA• 
metini koruyabilmek için mevcud 
veyahud teoekkLilü kabil muhasım 

ıı:ümrelerden herhangi birine talihini 
bağlamamakt bu ıı:ümrelerdeu daima 
uzak kalarak menfaatleri mfiftere\: 
komıu bükumetlerle birlikte bitaraf 
grublar teıiı etmek ıeklindfl ifade 
olunabilir. 

Bu eautau mülhem olduğu için• 
dir ki Yugoılavya Franea ile mevcud 
olan doetluk moabedeıine rağmen 

fınat ve imUo elverir elvermez 
İtalya ile de bir mukarenet ıiyaseti 
takib etmekten fariğ olmamıı ve bu 
ıtene bidayetinde Hariciye Vekilimi· 
sin delilet ve favaaııutu ile bu malt• 
ıadına da •asıl olmuştur. 

Bu vaziyeti ve bu eaaılan göz 
önüne getirince anlarız ki Yugoılavya 

yı kendi sılmreJerin• çekmek için 
İtalyaoın da }'raoeaoın da yapmakta 

olduldan veya yapacakları bntüu te• 
ıebbüeler akim kalmağa mahkllmdur. 

Binaenaleyh Roma ziyaretinden hal• 
ya menfaatleri he ahına fazla bir ka· 

:zanç beklenemiyeceği gibi Fransa Ha• 
riciye Nazırının Belgrad ıeyabatiodeo 
de Fraoıa hesabına fazla bir §ey 
beklememek lizımdır. 

Tuna seyrisef ain şir. 
ketleri toplanıyorlar 

Prag, 8 ( A.A. ) - Ceteka 
Ajansı bildiriyor: 

Tuna seyrisefain şirketleri ge· 
nel direktörleri konferansı 8 ve 

9 lıkkanunda Piestanvda topla· 
nacaktır. 

Bu konferansa Çekoslovakya, 
İngiltere, Almanya, Hollanda, 
Fransa, Avusturya, Macaristan, 
Yugoslavya ve Romanyadan 40 
kadar delege iştirak edecektir. 

Sinemalarda vaziyet 
Bir kariimiz bize yazıyor: 
Her yerde sinemaların tabi 

oldukları bir takım şartlar var: 
Giriş, çıkış kapılarının daima, 

bir tehlikeye karşı emniyetli ve 
açık bulunması, sinemaya istiap
tan fazla müşteri alınmaması, 
sinemada sigara vesaire içilmesi, 
huzur ve sükunun kat'iyen ihlal 
olunmaması vesaire ... 

Halbuki, lzmir sinemalarında 
buna riayet edildiği o kadar az 
vakidir ki ... 

iki gün evel, Elhamra sinema· 
sına gittim. Yanımda çoluk, ço· 
cuğum vardı. Büyük bir kalaba
lık içinden, biletlerimizi alab;le
rek girmeğe muvaffak olduk. 
Bir de ne bakalım; içerisi tıklım 
tıklım, müşteriler balık istifi. 

Ayakta kalmıştık, bir köşeye 
büzülmüş, itilmiştik. 

Bir de ne görelim: 
Giren girene! 

Sinema idaresi, ne istiabi had 
dinliyor, ne bir şeyi. Hazır bul-

duğu müşteriyi hiç geriye çevi
rir mi ya?. Durmadan bilet 

kesiyor. Girmek bir türlü beli, 
çıkmak başka türlü!. 

Ve, sinemanın içindeki hava, 
ağırlaştıkça ağırlaşıyor, aldırış 

eden bile yok.. Belediye, · bu 
müesseselerle alakadar olsa hal-, 
kın s hhati, emniyeti namına, 
eskiden geçirilmiş sinema yan
gını facialarını hatırlıyarak, bu 
gibi yerleri daha sıkı bir kontrol 
tatbik etse kıyamet mi kopar?. 



Fslıife f 9 Kanunnevel 

~=================== 

Sağı 
ba • 

1 

i Paşa bağırdı: ''Aman bre evladlar, şu asi he
rifi, boğazdan sakın çıkarmıyalım.,, 

Aydında spor 
Aydınspor Nazilli Sümeri, Karşıyaka or.ta

okulu da Aydın ortaokulunu yendiler 

Dahili hastalıklar mütehaummı• 
Dr. M. Şevki Uğur d iyor ki: 

Yenen ve icilen 
t 

zehirler 
-10-

- Padişahım, kulunuz bir şey 
arzetmek isterim. 

- Otur şöyle de anlat ba
kalım. 

- Düşmanı mağlub eltik, şan 
ve şevketinizi kurtardık. Fakat 
onun gemilere binmesine mani 
olunmak gerektir. Çünkü yann, 
öbür gün tekrar fesad çıkarır. 

Padişah çehresini buruşturdu: 
- İyi amma ne yapalım? Ta

kib ettik işte. 
- Kulunuz bunu kafi görmü· 

yorum. Şehzadenin donanmasılli 
yaktırmahyız. 

Padişah ayağa kalktı, çadırda 
bir az dolaştıktan sonra kararını 
verdi: 

- Doğrudur, yaktıralım; der
hal emir veriniz, donanmayı yak· 
smlar. 
Yarım saat sonra bir müfreze 

donanmanın ya 1:dması emrini 
hamilen süratle hareket etmişti. 

Şehzade ise yolda ıüratini ar· 
tırmış ve kendisini takip eden· 
lere izini kaybettirmişti. Selim 
hala asabi idi, hala hiddet için· 
deydi. Ona zaferin kat'iliğinden 
bahseden beyler şimdi ses çı· 
karmıyorlardı. Y.avuz Selim, 
ikide bir tariz ediyor: 

- Harp gevezelik dekildir, 
gördünüz ya .• 

Diyordu. Nihayet Ahtepoliye 
gelebilmişlerdi. Selim donanma· 
sını görünce: 

- Şükür ki, dedi, donanma
mız yerli yerindedir. 

Kaybedilecek zaman yoktu. 
Hemen gemilere binmek lazımdı. 
Bir az sonra gemiler yelkenle
rini şişirmişler, geldikleri istika· 
mete doğru dalgaları kıra kıta 
uzaklaşr:nağa başlamışlardı. Do· 
nanmanın yakılması emri ise 
Abtepoliye ancak iki gün *>Ora 
gelebildi. 

* "'* Ali paşa artık Şeytanlcu1unun 
peşinde idi. Asi mezhep ihti
la cisi Anadolu Beylerbeyinin 
hnzinesini vurup garbi Anado· 
luda yapacağını yaptıktan sonra 
veziriazamm büyiikçe bir ordu 
ile kendisine doğru geldiğini, 
şehzade Ahmedin de Ankara 
civarmda durduğunu işitmişti. 

Ali paşa kudretli, kahraman 
bir askerdi. Şeytankulu; onun 
mutlaka yaman bir darbe vua
cağını biliyordu. 

- Çekilmek la.zam .. 
Diye zorluğu kendine itiraf 

etti. Artık ~kiliyordu. Anadolu 
içine doğru yol alıp buradan da 
Şah lsmailin topraklarma, lran 
hududuna geçmeğe karar ver
mişti. 

Ali p11şa, bütün ıüratile Şey
tankulunun izini takip ediyor· 
du. Nihayet şehzade Ahmedle 

ANADOLU 
Günlük ıiyual gazete 

Sahih "e ifülogı uhauiri' 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi ~riyal •e yazı itleri müdii· 

ıü: Hamdi Nüzhet ÇANÇ.AR ..... 
JDAREHANESI 

lı.miı 1.kinci Beyle~ t0kalt 
C. IJolk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Posta kutusu: 405 

Abone ~eraiti 
Yıllığı 1400, altı aylığı , 800, aç 

aylığı 600 Jumışllll' 

Yabancı memleketler için 1enelik 
abone ücreti 27 liradır 

••••••••• Yazan M. Ayhan 
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Ali paşa orduları buluştular. Bu 
iki ordu Altıntaş civarında ka
rargah kurmuşlardı. Şehzade 
Ah111edle veziriazam gece çadır
da başbaşa verdiler. Mevzu, şey· 
tan kulundan ziyade saltanat 
meselesiydi. Ali paşanın fikri 
orduyu ihmal etmemek merke· 
zinde idi. 

- Aman şehzadem, diyordu, 
ordunun kalbini kazanmağa ça· 
lış. Aksi takdirde bil ki rakibin 
çok tehlikelidir ve her zaman 
için tehlıke vardır. 

- Müsterih ol paşa, ne müm
künse yapacağım. Hatta Korku· 
aun rekabetini bile düşünü· 
yorum. 

Ali paşa müstehziyane gü· 
lümsedi: 

- Yanlış şehzadem yanlış .. 
Korkud ne rakip olabilir, ne de 
padişah.. Ordu oudan nefret 
ediyor. Çünkü o lim, şiir, ede· 
biyat, senayii nefis':! adamıdır. 

~ eniçeriler ise böyle tabiatte 
bir adamın padişahlığırn ıste· 

mezler. Sen Selimi dÜ?Ün, Seli· 
mi .• Tehlıke ancak ondandır. 

- Fakat son ma??.ubiye-t onu 
sarsmadı mı dersin? 

Veziriazam ciddi bir tavırla: 
- Hiç ummam, dedi, Selim 

böyle bir mağlubiyetten korka
cak insan değt ıdir. Hatta en 
küçük bir fırsatta gene kalkına
cağm cı eminim. 

tar' arını ele geçirmek değildir. 
Ordunun Selime karşı teveccühü 
vardırt bu teveccühü kendinize 
çekmelisiniz. 

- Hay hay paşa ... Tecrübe· 
nizden istifade edeceğim. Şim
di de bir az içelim, yorgunluğu 
dinlendirelim. 

Ali Pa~a ile Şehzaöe Ahmed 
her hususta mutabık kalmışlardı. 
Bulunduklan yer, Germiyan ara
zisi idi. Sabahleyin iki ordu 
müştereken, Kızı l kaya boğazına 

doğru g·ttiği söylenen düşmanı 

takib için harekete geçti. Kara· 
man hududuna yaklaşmışlardı ki 
haber geldi: 

- Şeytankulu Kızılkaya bo· 
ğaz ndadır. 

Ali Paşa: 

- Aman bre evlatlar, d ye 
haykırd., boğazdan çıkarmıyal m 
şu her fi .. 

'W··zir azım derhal Şehzade 

Ahm i::I e temasa geçti. Verıien 

karar ,şu me kezcle ı dı: 

- Sonu var -
----~--·- ~-----

1-1.ucada 

Aydın, (Hususi) - Bayram 
günleri, baştan başa spor har~ 
ketler le geçti. Arife günü Ay
dına gelen İzmir Karşıyaka orta
okul izcileri, şehirde bir geçit 
yaptılar, çok alaka gördüler. 
San'at okulunda misafir edildi
ler. izcilerin futbol takımı, bay
ram günlerinde Aydın San'at 
okulu ve Aydın ortaokulu ile iki 
maç yaptı. San'at okulu ile 1-1 
berabere kaldı. Aydın ortaokul 
takımını da 2-0 mağlup etti. 

Gene bayrt'lm günlerinde, Ay· 
dına gelen Nazılli Sümerspor 
iJe Aydınspor tak mları karşı· 
l"ştılar. Sümerli bir hakemin 
idare ettiği oyunu Aydınlılar l • 1 
kazandılar. Gece Aydınspor ku-

Germencikte -...• 

Iübü tarafından bir balo verildi. 
Neşeli bir gece ~eçirildi. 

Parti kongreleri 
İl mizde parti kamun kong

releri de başladı. Evelki gün 

Germencik kamun kongresi il
bay ve parti kamun başkanı ve 

il ve ilçe yönkurul üyeleri huzu
rile in'ikad eylemiştir. Kongrede 

ve kongreden !.~nra ilbay ve 
başkan dilek ve temenniler üze· 

r .nde bilhassa zirai inzibat iş
leri üzerinde kongre üyelerini 

aydınlattı. Yeni kamun yönku· 
ruluna Dr. Sabri Akın, Tevfik 

Pazarçeviren, Nuri Zencirci, Re
şa<l Zencire ve Ahmed Germen 
seç idiler. 

Ahmedli -···· İlkokul binası tevsi Gençlerbirliğinin 
edilecek faaliyeti 

Germene k, (Hususi) - Na· Ahmedli, (Hu~us') - Nahi-
h yemizdeki ilkokul yapısı ili- yemizin Gençlerbirlıği temsil ko· 
miz n en iyi ve modern yapıla· lu, bayram günlerinde üslüste 
r ndan birine sah ptir. Okulda üç gece '"Kartal,, piyesinı tem· 

Z b f l . • k 487 gündüz ve 50 yatılı talebe sil etmiş ve t;ok muvaffak ol-
a !t .:ı Q , ıye ~ı ta · muştur. M.lsamereye c·var köy

okumaktad:r. Talebe adedini 
d ·re şayand r lerden gelenler bul unmuştur. 

çoğa ' tmak için, okula biti ş ı k 
Temsil kolu; şimd i Manisada 

Bucada, Hükumet karşısında uray binasının istimla ~c: ve ye- vereceği bir müsamereye hazır· 
2 sayılı kahvehanede dün gece; mekhane iie yatakhaneye tahvili 1anmaktadır. 
Buca ı Boşnak Ga p, Rec ::> p, düş'jn lm ektedir. 
Bayı am ve Hamdi ad arında Geçen yıl 470 lira toplıyan, ÔJ /etmen tayinleri 
dör t k ı şi iskambil kağ dı ile bunun a 44 çocuk g :ydiren ve Bergamanın Ç tköy okulu öğ-
kıı mar oynnlarken cü mü meş- mekieb~ bir d.kiş makinesi alan retmeni B. Zeki Tezcan, Kayse-

h d 
hud ha ind i! yakalanmışlardır. h imaye kurulu; bu yıl da 22 yok· ri rı in Zencidere okulu ög" retmen-

- Netıce şudur şe za em: 
Takdir ve ıtiraf buyurursun ki, Bucaya yeni gelen pol s ko- sul talebeyi g iyd rmiş, okula liğine Adana Erkek öğretmen 

- Nefce? 

ben ku\unuz ancak sen devlet- m\ erı B. lsa Hikmet, bıı kah- 100 lıralık ders levazımı almış okul 1935 q\e:zunl.N. nq,l 

liimun t hta g r çmes.ni ısterim . vehaııede her vaki t kumar oy· ve ayr ca kitapsaraya da yar· .Doyranlı köyü öğretmeni 
ıMtmleketin selamet ı namına bu· nand ğ nı haber a m ş ve fi h!\- d mda bulunmuştur. Mahmut Akçal Beıgamanın Çit 

na taraftarım. Aramızda daima ki~a din gece ter:.b1t abrak ı Tmurluda köy okuluna tayin edilmişlerdir. 
irtibat bulunacak ve s 'z daima kurnarcıları yakalamış ır. U i lzm r kız öğretmen okulunun 

haz• olacaksınız. Bir bahane Buc:ı gençlerinin ah'ak nı if- Parti kongresi bu seneki m*"zunlarından ve 
bulacaksınız, ya askerle veya sat eden bu afetin önüne CYf'Ç 1- Ödemiş Halıköy öğretmeni Bn. 

5 Umu· lu, (H ı susi}- Parti ka· O 
Yalnız olarak İstanbula ge'ecek· mesi hu5u:;u lda komiser B. İ a Beyda Acarlar demiş Cumhu-

mu 1 kongresi ilçe yönkurul üye· Ô 
Siniz. Vazı'yeti hazırlamak ben· H ıkınd taraf nda ı bu gayreti riyet oku '. u ö 1re m ·nl ğine, de-

sinden avukat Ahmed Nesibin 
den, tahta germek sizJen.. takd re la ık buluruz. 1 D miş Se~ köy oku u ö~ etmen i 

y ba kan ı~ın !a tophındı. ılek, Ö İ 
Şehzade Ahmet ellerıni uğuş· § Buca_ıa binek arabac "I b Bn Ferda Acarlar demiş n· ;;ı "' he •ap ve üdce iş ! eri konuşul· - k 1 .. r" . k 

turdu: Ömer olrlu 328 c oau ·nı ı Hü- önu. o u u o3 r~tmen ıg. ne na -

Ek h b 
a e. dıı. Yeni kamun yönkuruluna len tayin olunmuşlard r. 

Kaf eini çık:mlm ş kahvenin 
içilmesi vücudde bir zara r ve 
arıza husule getirmiyor. Bunun 
gib Avrupada muhteıif nebatlar 
arasında bir çok sun 'i çay da 
bulunur. Kahve ve çayın da 
uzviyetle nikotin gibi kan da· 
marlarını tağyir eder. Bilhassa 
kalb hareketlerinde bozukluklar 
ve hissi ıstırablar tevlid eder. 
(Anjin de Puatrin) denilen has· 
talığın doğmasına sebeb olurlar. 

Bu zehırli maddelerin içil-
mesi, her memlekette umumi 
bir şekilde intişar etmiştir. Eğer 
tam bir sağlık ı steniyorsa, bu 
zehirli içkilere insanlar arasında 
en ufak bir yer bırakmamalıdır. 
insanlar itiyad h,line geçirdik· 
Ieri bu muzır içkileri makul b ·r 
şekilde almakla kalmıyorlar, 
alıştıkça içilen miktarı daima 
artırmak suretile fazlalaştırıyorlar. 

Eğer itidal dairesinde kullan· 
salar, bu zehirli içkilerin vii· 
cudde yaptıkları afetlere az çok 
mani olmuş olurlar. Yeter ki 
itidali elden bırakmamalıdır. 
Doğru düşünülecek olursa ,itidal 
suiistimıılde _başlangıca aiddir. 
Esasen bu zehirlerin uzviyetteki 
tesirleri miktarla ölç:ilmemelidir. 
Yalnız vücudün sağlığı üzerine 
olan tesiderile ö 'çmek lazımdır. 

Bir de insan vücudünde yap· 
mış oldukları zarar bu zehirlerin 
cinsine ve miktarına tabi olma• 
yıb, bilhassa daha çok şahsın 

bünye mukavemetine aittir. 
Bütün bu zehirli i.Çkiler vak· 

ın en eve ı ı iyarı • a t h a.· 
rının husulünü kolayl aştıran amil-
lerdir. -Arkası var-

ı Nöbetçi eczahaneler 1 
Bu o-ece 

Kemeraltmda Hilal, Güzelya
lıda Güzelyalı, Tılkilikte M. Faik, 
E!lrefpaş'lda Eşref paşa eczaneleri 
nöbetçidirler. 
-r-~~~-----~-~---
Veni Neşriyat: 

- sik olma paşa, mu a • seyin Mehmet ad ınJa bir ~ahı <, Mehmed Dirik, İhsan Çörüş, 
bet ve sadakatini bilirim. ller;de dü ı gece sarho~ bir halde ve Halit Çayırlı, Osman Bozkurt, T Ürk lüğü fahki r ' G ll • 
bunun nimetini d~ gö•eceksin. el.nde 55 santim ı · zu ı lu2'uı1da A d ld ı K Türklüg~ü tahkir etmekle maz- ' aze erım,, ... Necmi yay ın seçi i er. ong-

Paşa başmı eğer gıbi oldu: bir süngii ile Muı au ye caın.i rede, ocaklardan gelen mümes- nun Burnavalı Bay Cemalin Güz de şair miz üstad Ali Jf. 
- Ben sadece muvaffakıyeti- c.varıı • dcı; siller tamamen bu ıunduklan gi· şehrimiz Ağı ceza mahkemesin· fet şimdiye kadar yazdığı çok 

nizi ve afiyetinizi dılerim şehza· - B ı .ı:kşım ölmek irtiyen bi, birçok partilıler de dinleyici de cereyan etmekte olan muha- nad"de bazı gazelleri bu n;ım 
dem. Şimdi yapılacak şey de var mı? olarak kongreyi takip etmiş- kemesi sona ermek üzered r. altında tabettirmiştir. P iyasaya 
Şeytanku!unu bastır p aradan D y: haykır.ıık"n, polis me· lerdir. Dünkü celsede idd;a makamını çıkan bu eser, şairin, mukadde· 
çıkarmaktır. Yani salım bir va- muıl n tarafınd 111 yaka anarak, H işgal eden müddeiumumi mua- mede dediği gibi, belki de di-
ziyette diğer işi hazırlamağı ım- derhal adlı'ye ... veril rn . şt .ır. B. aşmet Düfge vini Bay Şevki iddiasırı serdet· b '· 1 van ede iyatı tarzının son bir 
kan bu'mal:y z. zmir liman işletme müdür- m ·ş, maznunun sözle ı inde Türk 

H lk • •• • 1 eser ve nümunesi olacaktır. 
Ahmed, azami ümid ve he- a eVl [i'O>$teSI lüğü yeni yıl büdcesi için ktı- camiasına hakaret kasdı bu;un-

yecan iç.nde idi.. ••---~Pi:t:r;Em4ı;;•a sat Vekaletinde meşı;rul bulunan madığı sabit olduğundan bt!ra- Mukaddemeden sonra Tahir 
-Dedik erimi unutmayın Şeh· Evım zdt! N 1kış ve lJakti:o liman işletme müdürü B. Haş- etini istemiştir . Müdafaa ve ka- oğlu, Abdülaziz Mecdi, İbnile· 

zadem, ordunun kalbini .kazan· kursu açılac.ıktır. İstekli olan a- met Dülge önümüzdeki hafta rar için muhakeme başka bir min Mahmud K~mal, Ahmed 
mak. 1 tanhul kapılarının anah- rın Halkev mize m ·-raca teri. şehr. mize dönecektir. güne bırakılmıştır. R~mzi, Ali Ekrem Bulayır, Fe<o 

.iıll!l2Lİ2İll!llllİı112••t~.ı.ı: ~llllll~tlİlıııt111-'~---~raam111"~"Q!OSilliWmwmı••u.ı~P>"!ElE8"1l'llllll •--~~------·~--ı~llllimlll!~•-••••• .. ••I rid, Muallim Abdurrahman Şe• 
Tarzan: Balta değmem.İş o.rmanlarda.. 31 ref, Suut Yavsi, Hüseyin Siret, ,_ ..... ~-------~----ı Muhiddin Raif, M tat Cem~I. 

/)ünden Malxıd -
1 - Bunlar1 gidip b\llmak 

istediler. )3.unlar yolu Ş2'1tr~
lar, izi kaybetmişlerdir. Bütün 
~n ffailde dolaşıyorlar. Fakat 
bir vamır g~tiğini göremiyorlar 
idi. 84 suretle gündüzleri avla· 
n.yorlar, balılc 11.1tpyorlardı. 

--
2 - Eski bir zamandan kal

ma iki kulübe buldular. Bu sıra
da yabancı adam yeni arkadaş
larına macerasını anlattı: Adı 
Dorikı idi. Babası hükümdar 
imiş, fakat amcası, babasını öl-
dürmÜJ ve bu sebeple kendisi 
de ... 

3 - Jntikam ç~resi aramak 

--. .U. Kıbrıslı Salim, lsteyon Hilmi 
.,.. ve Salih Saimin takrizleri var

ve camnı kurtarmak için mem· 
leketini bırakmış, gemide başla
rına bu kaza gelmiş imiş. Sivilli 
bu maceraya büyük bir ..alaka 
gösterdi. Delikanlının başına ge
lenlere çok müteessir oldu. Bu 
sebeple S · v l i v~ ayni zamanda .• 

4 - Tarzan kend.is:ne yar· 
dıma karar ~erdiler. Doriks bu 

kararı memnuniyetle habul etti 
ve hep bir arada intikam çare· 
lerini aramağa koyuldular. Ni· 
hayet Tarz an: 

- Aklıma bir şey geldi. 
Dedi ve bir tepeyi elile gös· 

terdi. 
- Deuam edeuk -

dır. Bunu gazeller takip etmek
tedir. Tavsiye eyleriz. 

TAKVİM 
ıı---~"'!""'!"'...,.....~--....... -.---~-..--

Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 
Teorioisani 26 Şeval 5 
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Haftanm piyasası 

- 33 - Ya%an: Aleksandr Düma 1 • t 1 ~I. d d N l •• b ·ı _ . • .... , •..• ·~ .. . acır sa ış an ~ urgundlr. oe munase etı e 
Bu . ~rtaballi • doşemeb ~eskenrn. du~arlarm•.~ otesınde Üzüm ve incit piyasasında hareket bekleniyor 
berısınde eskı v.aman tezyınalıııa aıd eşyalar gorü)Oyordu üç günlük bayram tatili, bu bekJenme&ctedır. Bu seneki incir 

orsa Fakat, basit silahşor ünifor· otuz beş ile kırk yaş arasında büyük as lzadenin, kral maiyeti h•ftamn borsa hareketlerini bir satışlara geçen seneye nisbetle 
ması içinde başını geriye ve halim, selim, sem z olduğu g bi erkanından olan bu kahramanın az ağırlaştırmıştır. Bu sebeple az olmuştur. Piyasa açıldıit gün- OzUm satıfları 
ayaklarını ileriye gererek takın· boş vakitleini din hakkında onun ecdadı bulunduğu anla· haftabk •atışlar evolki&ere naza- den 7/121937 ak,aaıına kaclar Ç. Atıcı K. S. K. S. 
dığı vaziyet sayes nde Atos, li- .lritaplar okumakla geçirir ve iki f hyordu. ran noksan olmuştur. satışlar 115, 194 çuvaldır. 138 Jiro ve şü. 13 25 15 50 
yık olduğu mevkii kazanmış ve kişiye mahsuı bir iki kap ye· Bunlardan bqka, duvar ıo- Umumi vaziyet şöyledir: Üzüm Pamuk: 73 N. Çolak o. 14 SU 14 50 
Portoıun cakacı tavırlarını ik nci me1clerini de çok mükemmel bir basının rafı üzerinde mükemmel piya•aı iıtikraunı muhafaza Pamuk satışları bu hafta da 52 inhisar ida. 13 50 13 50 
mertebeye indirmişti. haHe p.ş. rird. Sair hususlarda altın kakmalı, kı ıç ve resimdeki etmiş, satıflar hararetli geç· hararetli getmittir. Dört gün 50 O. Kurumu 17 18 

Rortos, M. dö Trevilin miaa· ise, S!\ğır, kör, dilsiz kalır ve ayni markayı havi bir çekmece miştir. incir sat .. şları gene dur· zerfuıda 1022 balya pamuk sa· 16 H. Besim 14 50 18 50 
fir odu nı ve sarayın nöbet efendısine karşı sıkı bir sada· bulunuyordu ki, odanın dığer gundur. Pamutun vaziyeti iyidir. tılmışbr. Fiatler 31 kuru.ş ~le 16 Ş. Remzi 14 18 
oda1ım, A+oaun hiç bahıetme- kat beslerdi. eşyasına hiç uymuyordu. Pamuk çekirJe§'inde gene fiat ~3•7:. kuruş araı nda dettımış· 11 Esnaf Ban. 16 50 17 50 
diği, kabramanlıklanna ve zen· Ş mdi Efendilerle hizmetçileri Atos bu kutunun anahtarını düşiüclüğü olmuştur. Bu hafta Jır. ıyasada istikrar mevcuddur. 356 y eklin 

. 1 ğ. •t la ki d ld h-'-'- da h l .. h b d d f zeytin ••·en·ne de m··•mele •--yd· Gelen mallar derhal sablmak· 161476•5 !:'_._ gın ı ıne aı ıar tan ı a o u- ~atan , sat ece o ıun, ma u· er zaman ce in e taşır ı; a· .... - aua d , ~i satış 
d'f . . ta ır. 

rarak teselli buluyor ve tim- mat edindiğimiz cih~le bir az kat b r gün onu Portosun ya· e 1,~~mııtır. Pamu~ çekirdeği bu hafta da 161832,5 Umum yekun 
diyse, elbise şıklığından kılıç da her birerlerinin ikQmet et· nında açmış ve Portos ise için- V%1llftt 20 santim düfl1'üştür. Satıtlar lnolr Htltları 
debdebesine geçmiş bulunduğu mekte bulunduklan meskenle- de. kağıtlar. mekt1.1pJar, şüphesiz . Geçen hafta tereffü gösteren fazla olmakla beraber fiat yük· C. Alıcı K. S. 
c·betle, kendisini hu halile çok rınden bahsedelim: aşk mektuplan ve aile evrakı pıyaıa, istiknrım muhafaza et- selmemekte, her hafta tuezdil 33 M. J. Taran. 4 

K. S. 
4 

seven bir ec:nehi prensesinden Atos, Lliksemburgun iki adım olan o kağıtlardan başka hiç mi§; dört gün içinde 2939 çuval göstermektedir. Bu haftanın sa· 19 J. TarL Mab. 6 15 
bahsedip dunıyordu. ilersinde f erou sokağında ika· bir şey görmemişti. ~ztim aatılmışhr. Bütün neviler tışa 106 tondur. 52 Y ekUn 

8 

•U,ak efendisinin aynasıdır" met ediyordu; dairesi, möbilyeli Porlos, Vıyö Kolombiye so- uzerindeki fiatlerde hafta içinde !Balcla: 115142 Eski sabş 
diye bir darbımesel vardır. Biz 'bir ev dahilind.. kullanışlı b;r k;ığında, daha ~üyük ve harici hiçbir tebeddül kaycledilmemiş, Bu haftanın bakla •bıı 83 115194 Umum yokun 
de Atonn hizmetç;Stnden bab· ha' de döşenm·ş iki küçüle oda· görünüşü pek mükellef bir apar· yalnız 10 numara üzümde 50 ton ve 163 çuvaldır. Fiatler, her Piyasa fiatleri 
aetmiyerelc, Portosunkine Gri· dan ibaret o up, hali genç ve tımanda ikamet ediyordu. santim bir yükselme görülmüş· ikisinde de 4,25 kU111ftur. Pı· Dünkü üzüm satışlarında fi· 
llıodan Musketona geçelim. hala cidden güzel olan ev 18• Portos, pencerelerinin birinde tür. Bu hafta da en fazla m~ yasa iıteklidır. Fakat •tatlar atler ıöyle idi: 

Muabt:Gn, bir Normandiyab hibesi lcad n beyhude yere ken· her zaman süslü elbisesi ıle bayaatta bulunan müessese üzüm geçen haftaya aiıbetle çok nok· No. 7 12 75 
idi ve kendi11ini11 pek mülayim diıine manalı nazarlarla göz Musketonun boy gösterd ği evi· kurumu olmuştur. tnhiıarlar ida· san olmuştur. • 8 13 SO 
İami olan Bonifas, -efendisi ta· süzer, dururdu. nin önünden bir dostu ile be· resi de satıılara iştirak etmiştir. Baldag: • 9 14 00 
rafınd.n deha eakalı olan Mds- Bu orta halli döşemeli mes- raber geçerken başını kaldırıp Alman idhalit bürosunun yeni Buğday piyuaıında bu hafta • 10 15 50 
keton ismine çevrilmişti. keniıı duvarlarının öteıinde be- eli ile de )tÖStererek: fiatleri bildirince satışların bir· hiç bir datiıikl k olmamıftır. • 11 18 00 

Portosun hizmetine zar:f gİ· risinde eıki zaman tezyinatına - Benim evim -haclurl. denbire hararetleneoeği Ye bu· Satı~1ar da normaldir. Fiatler, • 12 23 00 
Yindirilmek ve iyi yiyip yatmak ait bazı eşya görülüyordu; me· Demeği idet edinmişti. nun -net ceıi olarak fıatlerin de aeçen haftaki bir kaç untimlik Zahire satt9ları 
lartile girmişt; tJ ğer ihtiyaçla· •ela, birinci Fransez devrine ait Fakat o hiç bir zaman evinde bir az daha yükseleceği kuvvetle tereffüü mubafau etmit ve S,815 Ç. Cinli K. S. K. S. 
rını temin için de günde yalnız albn kakmalı bir kılıç vardı ki, bulunmadığı, kimseyi davet edip tahmin edilmektedir. kuruttan 12 vagon, 100 çuval 29 K. O. S S 5 

ilci saat baŞka bir işte ça ışmak yalnız kabzaaını tezyin eden yukarıya çıkarmadığı için bu 7-12-937 akşamına kadar bor· mal ublmııbr. 30 Ton Balda 4 25 
llıüaaadesini istemişti. PortOI bu kıymetli ... .,lar ıki yüz piıtol mükellef apartmanın dahılinde sada satılan ilıüm 161,832 çu· Arpa: 140 Bakla 4 2 

·~ ı L ı·,,, ı 95 8. Pamuk 31 33 7 
Pazarhta nzı olsugtu; bu ean değerinde olduğ ı halde, Atos ne kıymette .eşya bulundutunu va 8 oa ·~ 0 mu~ur. Muamele u olmakla beraber 1111-••••.-.ıiii••iiılliıııi• 
onua pek hoşuna da fitmea ıti. en sıkmiılı zamanlarında bile bilen yoktu. Üıllm piyasasında bir hafta. fiatlerdo 625 .alialik bir vük· 

E.ki elbiselerini ve çırak çı· bunu satmamıf .ve ı.tta robin Anmiae rtteee, ldlç6k biT lık fiatlerde tehedclOI pOlm'e- sebne b1cleclll•iftir. 6 V..-
lcar-. buluQduj'u muate•e,..1 itile koym•m•ttır. a.,.rtmanın nm;n katında mi· diiilMien -.ii)'ledft: ve .300 toaluk balta latıfl 4.625 
\ozdııa;,.ls rMıa ... ton iqin )'ap· Bu kıl ç çoktanberi Portosun safir, yemek ve yatak odalann- N_o. 7 12 72 kuruştan muamele görmiiftilr. 
Cırıu tcr:ıin in onları :.-eviriR hırsınJ tahrik ediyordu. Portos dan mürekkep bir dairesinde • 8 i3 50 Palamut: 
~eharetli dikmesi sayesinde el· bu kılıcı elde edebilmek için ikamet edi'or ve bu tlatftnin ., 9 !jf '00 Bu Wta ·JNllMi• 1 ı ul• • 
ıseler yepyeni bir bale girmiş ömrünün on senesini fedaya bir kapısı ise, küçük, ferah, ye· • 'IO '15 50 m1amele yaprllBllbr. 4!0 m..,. 

oldutundan hizmetçinin karJSı hazırdı. şil, gölıeli ve komşuların naza· • 11 l8 00 taıı 202 kental palamut 1&bJ. 
da, PortMUn lcibar bir tabaka- Bir gfin bir dilşes ile buluşa· nndan masun bir bahçeye açı· 12 

23 00 mııtır. 
~an gelme olduğunu bilmediği cak olan Portos, kılıcı Atoatan lıyordu. incir: Mııldeli/ zdire •fıflaru 
•çin, Musketonun bu hiımct sa· iğreti olarak istemişti. Atos hiç Dartanyana gelince, 1'endiıi- Pıpasa hu hafta da çGk darpn Hafta içinde muhtelif salain 
)~s:nde çok güel bir kılıia bir şey ıöylemiyerek, ceb ndeki nin nasıl bir meskene yerleşti· geçmiştir. 65 çuval hurda olmak sataıları da kaydedilmiftir. Su-
ıırrnif bulunmasına hayret et· bütün paraaını, tekmil kıymetli tini b ldiğimiz gibi hizmetçisi üzere, haftanın satıfı 84 çuval- sam 15,75 ten -·-- ıörmiı 
inişti. taşlarını, ke1elerini, hamaillerini Maıter P•anteti de tanımaftık. dır. Hurda incir 4 kuruştan 117 çuval ablmaı, noltut da 
Aram·ıe gelince, oman halini ve altın kordonları Portoıun Dartanyan, her zeki adam m .. mele görmüş, diğerleri de 4,25 karuttaa 4 çuval atıl-

t\'elce kafi derecede bildirmiş önüne dökmüıtü; fakat kılıca gibi mütoceuiı yaradıhtta bu- aekiz karuttan satalmıftır. mıttır. 
<>ld ğ d k l · d 1 d t · · A p t · Noel münasebetile önu·muz" - Bu baft ...ti • a..eri 
b 

u unuzu anne iyorsa ta, ge ince, onun yerın e yapııık un u u açın, tos, oı oa ve • -, •• nJ•a• ~ ne 
Undan sonraki tavır ve meıle- olduğunu ve sahibi evini de- Aramiıin aaıllannı ötrenm~ deki haftalarda piyaıada hareket hiobir muamele olmamıştır. 

~ini de, diğer aı kadaşlan hak- ğiştirmedikçe yerinden çıkarıla- çok arzu ediyordu; çünkü bu --A·rt.... 
1
-r--m--... 8-:1as~a~rr~uo->fWOI- ... h--a· .ft._... -

8
· 
5 
...... ,-

. ında yapbA"tmız gibi, Bazen mıyacağını söylemişti. üç delikanlı bu lakaplar altında 
181hindeki hıımetcisinden bah· Kılıçtan baş ka 3 üncü Hanri asıl aile isim1erini gizliyordu; 
&ttınek ıuretile bildireo~ğiı. devrinin bir asilndesini tasvir hususile, Atos bu fersahlık öte· 

Günün birinde efend ıinin eden bir de tablo vardı ki, çok de asilzade olarak tamlıyorlard~. 
~tkr,r kilise mesleğine gireceji zarif b 'r elbise giyinmiş olarak Bunun için Atoı ve Aramis 
lhidilc tes~lli bulan bu adam, Sent Espiıt ni,anını da t8'cmıı hakkında malOmat ahnak üzere 
~nki papaz hizmetçisi iıııit gibi bulunuyordu; resmin yüzündeki Portosa ve Portosun ahvalini 
~r zaman şiyah elbia.ler gi· hatlar bir dereceye kadar Ato- ötrenmek üzere do Aramile 

tİnirdi. aunkilcre benzediği -ve garabet müracaat etti. 
Berrişonlu olan bu adam, alametleri gö•terdiği için bu - Sona 11c:r -

[ lnkılib hlltıralarından J 
'-• T efrilca No. 91 Y-.o: M. Doğan 

"llralay Rifat Beyin her şeyden ümid kesildiğini 
ima eden işareti, renlmleri aarartmııtı.. 

h,~irnsi paşanın bineceği ara- bekliye~ c.e~i~et~n hareket be~- dmm gibi • halka tejkil eden 
"-llın ortada bulunması ve mu· ot ne bıldırıımıştı. Renkler bır mubahılar n ,_ına aitti. 
~ıılann bunun etrafında bir az sararmıştı. Geçiştir. lecek va· Şemsi paşa makinenin sus· 
~ re teşkil etmeleri ve ayni kit te :t'?"tu. 99 uncu bölütün ma•ı üzerine derin bir nefes al· 

lbancla halk ile hemen omuz efradı bır az ötede emre man· mı•tı. Deruhde tft.' f · 
~..... b 1 l 'IAhl .. 'd·ı F-1. b J .., e ıaı vazı enın te -~ u unma arı sı a ~rın m~- tazır ı ı er. ..-at ult1era -hacet dehşetini 0 da anlamışb. Sat.ana 
... Clvıze adamakıllı tevcıb edıl· kalmamııtı. Ortaya Atıf çıktı. 1 baktı d 6dı 
"'it • R . h" b ı M so una , sonra ama oa 

••ne imkan bırakmıyaclğı gibi engı ıç ozu mamıştı. erkez d'' k· 
'ttb · h k d h · .. _ onere . tt . ettıı ere ltı da tabdid e e- eyetıne mensup mumtaz yuz· d' R.f . . . 

i 11klen hu gibi vaziyetler batı Süle,mıan Askeri beye -Hay 1 1 at gıdelım, dedı. 
~lcaeriyetle mütearrızın lehine yanaştı ve ku!ağına cıddiyetle: Başta müdür olmak üzere di-
~•r. Ni~ekim b_ur~da da vukuat . -Bu vazifeyi. ben yapacatım. zi.le? tel~rafç~lara, .. sinek kovalar 

ı.u teyıd -etmıştrr. Sızden yalnız bır şey beklerim. gıbı ehle bır şoyle yaparak 
d Miralay Rifat beyin her şey· Kııkardeşimi himaye ediniz. Ona merdivenden aşağı indiler. Yu-
~Q Ümid lcesild ğini ima eden bakınız dedi. Ve sonra gerek kandan aıağı.. aşağıdan sokaia 
~eti yıldmm süratile telgraf- Süleyman Askerinin ve gerekse bir ( Geliyort) fısıltısı gitti. 

e dııında eyetan içinde yüıbapıının ellerini sıktı ve yıl· - Sona var -

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

Program hazırlandL Pazar giinü 
Halk.evinde merasim yapılacak 

Sekizinci Ulusal ekonomi ve 
artJrma haftası, 12 Birinci· 
kanun Pazar günO bqlıyacaktır. 
Hazırlanan programa ıöre, Pa
zar gönü Halkevlnde bir aç1lıı 
töreni yapılacü, Vali tarafın
dan bir söylev verilecek bunu 
tımir Ticaret Liieıi mnd&rünün 
konferan11 takib edecektir. 

Haftanın devamı miiddetinoe 
mektebleıde millt ilı:tıaed ve ta· 
sarruf menuu etrafıncla temıil
ler, konferanılar verilecek, yazı 
mü•abakalan açahacakbr. Halk
evinde de hafta içinde bir kaç 
temsil ve konferanı ftl'ilecektir. 

Ulusal elcoıtomi haftası mii
nase betile bir de vitrin mösa
bakası tertib edilecelctir. Vitrin· 
Jorini yerli malı ile en zarif tez· 
yin eden müuseMt.N madal
yalar ve takdir....eler verile
cektir. 

Fabrika ve imtlitbanelerde, 
partinin tayin edeceği hatipler 
tarafından ameleye milli iktrsad 
ve taıarrof mevzalu konferanslar 
verilecektir. Sinemalarda da bu 
mevzuda kısa filimler gösterile
cektir, 

ldaftanın ilk günü bütin evler 
ve dükkinl_.a müeııeaeler bay
raklarla aialenecektir. 

Ma&anın IOD ginii olan 18 
Birinci kanunda Cumhuriyet 
meydanında bir toplaab yapıa.. 
cak. talebeler tarafından liylev· 
ler verilecek, il&ay da bir nu
tukla ..abelecle baluaacialdar. 

Sekiz aylık tica-
ret muvazenemiz 

••••• 
itlhalcitta 2 milyon 801 
6in lira ltıızlfılık ,,.. 

Hazırlanan istatiitiklere gare, 
i aydaki dış ticaretimizin ye
kunu 1'6,427,000 lira tutma~ 
tadır. Bu müddet zarfındaki ih· 
racabtAaz 66,81~000 lira, idha
lltımız ise 69,617,000 lirad1r. 
Yani ticaret IDllVM•Hi, ilk ... 
kiz ayda 2,807.QOO lilıahlc biT 
farkla aleyhimize kapanmıştır. 

Bu senenia & 91lık ticaretiJli 
son bet .. _. ayni müddetile 
mukar-e ..Uğimisde ilıaracatı
mıJJda 1936 senesine naıaran 
fo 30.4, 1935 e göre % 51.2, 

Fau,ıa nt6tutlfile 
Fuh\11 ve luhuı yilıttnden b ... 

ı..an batalıldarla mficadele ko-

ıniıyonu dün Sıhhat ve Jçtinıat 
M•w.et miidüftüjiinde Sılıfıat 
mildiirii Dr. B. Cevdet S...acot
lunun .rcislij'i albada toplfmmıı, 
bazı kadınların fubuı hayatından 
çekilmek için dileklerini tetkik 
etmiş, kayıdtarının zabıtadan si• 
linın•ini m•vafık görmiiftür. 

S.ltltat nteeliai 
Villyet Sıblalt ıııeclisi önil• 

müzdat hafta Çartamba günü 
Sıhhat ve içtimai muavenet mü• 
dürlüğünde toplanacak ve vili· 
yetin sattık işleri üzerinde ka
rarlar alacakbr • 

Saaıfta koılan talebe 
Otntmen obllmnın meslek 

aındlannda iki yıl GstilSte kalan 
talebenin li1elercle lcaldıldarı ıa
aıfa bir ,.ı daha devam etme
lerine Kültür Bakanlıtınca mü
saade edilmiştir. · 

Foçada hır.alık 
Foçanın Koıbe,li köyünde 

B. Mebmecl DaJ,mcımn evine 
hir hırsız ıirmi• iki desti zey
tinyata ile pnaı çuval zeytin 
çaldıjandao Wt.Ulmqtur. 

Bı~lı çekti 
Sef.-ibilarda Camiikebir ma

Weıinde Abdullah oğlu Ah
med, Arif oğlu Niyaziye bıçak 
çe~tinden tutulmuştur. 

Dövmek 
Seferihisann Turabiye mahal

lesinde Abddl otlu Osman Soyer, 
Avan0%!u Hasan oğlu izzet Ner
gizi d~vdütiinden, tutulup tev· 
kif edHmiştir. 

1934, 1933 Ye 1932 1enelerine 
uz:aı'tM ise sırasile % 66.3, 9' 
38.7 ve % 21.5 nisbetinde bir 
artıı göihmelrtedir. ldhalatı· 
mıD:la i1e .,ni senelere göre 
" 17.9, % 16, % 21.2, 0o 40 
ve 20.2 nibetinde bir fazlalık 
kaydedilmiştir. 
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Otomobilin 1881 icatl tarilai ile 1931 
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Saa te (35) den (501) el 
Dk makineli araba müsabakası tam 50 stm.e 

evel Parisle Versey arasında yapılmııb 

0tomobil, meiell fimeadifere 
Diıbetle çok pnç bir nakil va
•tuldır. Tayyare de böyledir. 
Fakat ba iki nakil YU1tuında 
elde eclileil laarilmllcle mavaffa. 
layet ve ıürıtler, belki de beter 
ketifterinin hiç biriaiade elde 
eclilememittir. 
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KARA KORSANLAR ŞEF/ Bunlara ne buyurursunuz?. 

Dilber kadın korsan 
Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deniz kızınm maceraları... -

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 
~-~----~.--...·~~-..41----~---
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Korsanlar, Kral Corcun verdiği son mühlet 
üzerinde şiddetle münakaşaya başladılar 

Haşmetli lngiltere kralı tara· sonra "Veliç,, adlı gemimizi zap- korsan şeflerinin mühim kısmı 
fından haydutluk ve korsanlığı tetmeğe kalkıştı. Fakat kaptan da çok cesur, hayatları binbir 
meslek ittihaz edinmiş olanlara: Rocers böyle dolmaları yutacak defa ölümle karşılaşarak geç-

"Garbi Hind denizlerinde te- bir adam değildir. Hemen top· miş adamlardı. Bunların hepsi 
baamın bir kısmının haydutluk. lan çevi:-di, ve hükümdarın tu· de kanun ve dis.plin kaçkını ve 
ve korsanlığı meslek ittı haz et· zağın dan kurtuldu. Yaman bir serazad insanlardı. Serbest, ken· 
tiklerini ve bunların sadık teha· deniz kurdudur, ol di keyiflerine göre çahşmağa 
ma ve deniz ticaretimize ver· Diye ilave etti. alışmışlar, her biri bir hüküm-
dikleri zararın hadden aşırı bir Merinin yanında bulunan bir dar gibi yaşamışlardı. Şimdi, 
dereceye geldiğini haber aldım. korsan da: teslim olmak onlar için mühim, 
Bu halin devamına imkan olma· - Bu herif bizi darmadağı- çok mühim bir mesele idi. 
dığı için mühim deniz kuvvet· nık edecek şu halde! Bu vaziyet üzerine bütün şef-
lerini ko-rsanlığm imhasına has· Diye bağırdı. ler "Teslim olmamak veya tes· 
rettim. Fakat, zecri hareketlere Meri bu adamı bilmiyordu; lim olmak,, üzerinde derin bir 
başlamazdan evel istiman eden· burada kim. olduğunu da öğ· düşünceye dalmaktan kendilerini 
lerin dehaletini de kabule karar renmek mümkün değildi. alamadılar. 
verdim. Bll dehaletler ancak Artık münakaşa başlamıştı, Korsanlık h2yabnda, denizle· 
önüır.üzdeki kanunusan; ayına ka· her kafadan bir ses çıkıyordu; rin azgın dalgaları, silahların 
dar kabul edilecektır. Bundan haydudlardan B~glon: karşısında muvaffakıyetler kaza· 
sonra elde edilen korsanlar tu· - Gücüme g iden bir nokta nanlar, teslim olmağı akıllarına 
tuldukları anda asılacaklardır. var: Bizi para ile alınıp satılan getiremiyorlardı; fakat ayni za-
1718 senesi eylulü altıncı günü,, esir veya öküz yerine koydular. manda bir geminin direğinde 

Ferman okundukça salondaki Diye bağırdı. asılmış vaz·yeti de gözlerinin 
süklıt arttı. Diğer hiriii de: önünden defedemiyorlardı. içle· 

Sandalye üstündeki adam bi· - Bu ne ise ne.. Fakat bu· rinden bir kısmı ise teslim ol-
raz durduktan sonra: rada lspanyol köpekleri serbest mağı havsalalarına sığdırabili· 

- Arkadaşlar, diye bağırdı. kalacak, onu düşünen yok, ben yorlardı. 
Fermanın başında bir emirname de buna kızıyorum. Herifleri Bu düşüncelerle geçen sükut 
daha vardır. Onu da okuyorum: biıaz sındırmış idık, dedi. çabuk nihayet buldu. 

"Kaptan ve kumandanlarıma Kaptan Penner: Bu süklıtu kaptan Harninkeld 
da haber veririm ki, tutacak1an - Bu ikinci derecede kalır, bozdu ve arkadaşı Bingloda: 
ve asacakları her kaptan için dedi. Bence, kral gemileri bu- - Sen bu hususta ne düşü· 
100, her ikinci kaptan için 40, raya geldikten sonra, mukave· nüyorsun? Diye sordu. 
lustromol&r için 30, tayfa kor· mukavemet mansız ve deliliktir. • Devam edecek .. 
sanlac için de 20 altın lira mü· Doğrusu, bence gemi direğine 
kat alacaklardır." asılarak can vermek hiç hoşu· lngiliz matbuatı 

işte, kralın fermanları ve emir· ma gitmez. . Polonyanın müstem. 
leri bundan ibarettir. Şimdi de Korsan şeflerj arasında en· 
benim ald ğım haberlere gelelim: dişe büyüktü. Kral Corcun ver· leke talebini hay. 

ir zamanlar benimle beraber diği karar ve kendılerini tedıb retle karşılıyor 
lustromoluk etmiş Cemings isimli ve tenkil için gönderdig"' i kuv- f 

t Londra, 8 (Radyo) - ngiliz 
bir ngiliz zabiti bana, bizim vet v~ kumandan şakaya s . ğa· 

matbuatı, Polonyanın müstemle-
üzenmıze gönderilmek üzere cak bir şey değildi, fakat bu ke talebi etrafında uzun maka· 
kuvvetli sefineler hazırlandığını 

• leler yazmakta; Almanyadan 
da söylem ştir. Bu habere iti· ln .. V u•• u•• cır e z m başka, müstemleke istiyen bir 
mad edebiliriz. Bll sefinelerden hükumet daha ortaya çıktığım 
bir kısmt kırkar topludur. Bu kaydederek hayret etmektedir. 
filoya Gut Rocero kumandan 
tayin edilmiştir. Bu adam ayni Antakya patriği 
zamanda kral tarafından Pro· Beyruta dönüyor 
vidansa da vali nasbolunmuştur. 

Evet, gülmeyinl.. Yukarıdaki 
kadınlardan biri başına bir is· 
karpin, diğeri bir tutam tüy ge• 
çirmiştir. Diğer kadınlardan biri 
başına şapka diye eldivenini 
koymuş, öbürü de şapkasının 
kenarından hançeri sallamıştır. 

Bunlar uydurma değildir. 
Amerikada yeni şapka mP.dJala· 
rının, herkesin zevkine ve meş· 
rehine uyan birer şeklidir. Biz 
okurlarımız görsünler, diye bas· 
tık. Siz ister inanın, ister inan· 
mayın!.. 

Haydutlardan birisi: Beyrut 8 (Radyo ) - Antakya 
- Ben bu Rocersi tamrım. patriği Kardinal Kapuni, bu gün Londrada son zamanlarda bir Tifo salgını ortalığı kırıp g ... · 

l Paris ve Roma seyahatinden 
yi bir denizci ve kahraman bir Gu .. mru··k karşısında Ozu"m d L b C h meğe başlamı~ır. Belediye, bu korkunç afetin önüne geçmek için önmüş, ü nan um urreisinin 
adamdır. Bundan altı sene evel Kurumı işletme hanında TA- yaveri ile Lübnan başvekili ta- muhtelif tedbirlere başvurmuştur. Yukarıda gördüğünüz resimde; 
kendisini iş başında görmüştüml RİŞ markalı nefis incir ve üzüm· rafından karşılanmıştır. bahçevanlar, bahçelerine uğrayıp sebze kesmeğe başlamadan evel, 

Dedi. ~in ~p~n~perabndes~ ~~krallçe~rin~-d_o_k_t_m_u_n_m_u_a_ye_n_e_s_in=d=e=n=g=e=ç=iy=o=rl=a=~===~--------
Şeybl de: tışına başlanmıştır. Fennin en B k B k fJ 
- Ben de kendisile beraber son vasıtalarile tertemiz işlenen sıhhati ayra [ı Vapuru ayanda kızağa çe i ai 

bulundum. Batavyada yerli hü· bu incir ve üzümlerden herkes Bükreş, 8 (Radyo) -- Valide lngiltereden 18,500 İngiliz raklı vapuru, Fransanın Bayan 
kümdarlardan birisinden bir mik· istediği mikdarda satın alabi· kraliçe Marinin sıhbi ahva'inde lirasına satın alınan ve İzmire şehrinde kızağa çekilmiş ve va-
tar esir satın almı ştık; bunları lir. Sipariş kabul olunur. He· bir değişiklik görülmüştür. gelmek üzere yola çıktığı sıra· purun tamirine başlanmışt ı r. 
Hollandaya götürecektik. Hü· diye için zarif ambalajlar da Doktorlar, bu hususta muta- da Fransanın Atlantik sahille- Vapur tamirden sonra lzmire 

~k~ü;m~d~~~ziein~c~il~e~ri~b;iz~e~sa;t;tı~k;~;n~=v;a;~;';~~~;(=T;e;le;f;o;n:~2;5;1;~~~~-le~a~d~~~m~e~y~a~n~ed~e~m~em~e~k~~~d~i~~~u~.~~r~in~d~e~~bza~ ~rıy~ Ba~ mü~v~cihenha~~tedecekti~ 
- Jim Blakın, itiraz ve mütalea· da bizzat İlkanın elindeydi? Jim bu fırsattan istifade etti; 

a ı a----ı· .......... •• 
Romanı -~~-!l't ~~ :~: ~ 

Yazan: Amerika Cumhur;eisi M. Ruzve·-ı''t·-· __, 
~viren: Faik Şemseddin Benlioğlu 
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T e / rika Numarası; 32 
recek değilim; bir işimi yapacak alakanız var mı? 
Ve bol para alacaksınız nasıl? - Var. 
işinize geliyor mu?. Mesela beş - Bu cemiyetlerin bir ~ğu 
bin dolardır.. gizlidir. 

- Evvela benden ne istedi· - Evet. 
~inizi anlamak istiyorum.. - Gizli cemiyetlerde ekse· 

- Öyle bir iş ki sizi alaka· riya bir cesed üzerine sadakat 
dar etmez. İşin bir töhmet teş- yemini yapılır. 
kil etmiyeceğini de temin edebi· - Evet .. 
lirim. Ben bir cesed istiyorum.. - işte size bir kolaylık .. 

- Bir cesed mi? - Yani bizim cemiyetin yeni 
l - Eveti bana bir cesed ça- bir aza kaydında yemin için 
1P getireceksiniz. tedarik edeceği cesedi şöylece 

- Fakat bir cesed çalmak ta aşırmak. 
kolay bir iş değil.. -- Evet, az bir para ile bu 

- Peştede bazı cemiyetlerle iş olur. 

lara tahammülü yoktu. Bunun Gece karanlıktı. Otomobilin otomobili durdurdu; cesedi vo-
için cebinden büyük bir deste arka penceresinden yalnız Jimin lana tutar gibi bir şekle soktu. 
banknot çıkararak: başı görünüyôr ve cesedin hiç Üzerine bir miktar benzin döktü; 

- Bu para, sizi satın almağa bir tarafı görünmüyoı du. valizini aldı, otomobili son sür· 
kafi midir? Yol tamamile tenha idi. Bu atle uçuruma doğru saldırırken 

Dıye bağırdı. sebeple llka, Jimin otomobilini çitlerin arkasına doğru bütün 
Genç ttbbiyelinin gözleri par· kolayca takip edebiliyordu. süratile kaçtı. 

ladı: Bu suretle ormandan çıktılar; Tam bu sırada l ika yokuş ba· 
- Bizim gardiyanla anlaşmak Jimim takip edildiğini çok ala şına yetişti. Ve büyük bir deh-

lazıml biliyor, ve likanın takip işini şetle uç ıruma yuvarlanan otomo· 
Dedi. hatta kolaylaştırıyordu. bili gördü. Otomobil ayni za· 
- Pek ala.. Hemen ışe baş· Ormandan sonra hafif bir yo- manda ateş almış ve dönerek 

lıyalım. kuş ve yokuşun ta baş . ndaki vi. düşüyordu. Pek az sonra şiddetli 

* • * 
Jim Blak yeni baştan y'eni bir 

maceraya başlamış demekti; ve 
bu defa artık ölecektil 

Jim Blak otomobilinde ve 
tabii bir yolla ormana doğru 
ilerliyordu. Yanında bir de ölü 
vardı. 

Bu garip yolcuyu havi otomo· 
bili az uzaktan diğer bir oto
mobil daha takp ediyordu. 

~L- ~~illc otomobilin volanı 

rajın altında bir uçurum vardı. bir müsademe, bir iki infilak 
Gece ve karanl k olmakla be- oldu. 
raber Jimin otomobili çok güzel 
görünüyordu. lıka bunu düşüne· 
rek yavaşladı, Jim ise bu yokuş· 
tan süratle iler1emeğe haşladı. 

O kadar ki, bu yokuşun iniş kıs
mına geldiği vakit llkanın gözün
den kayboldu. 

İlka, izi kaybetmekten kork
muyordu; çünkü yol bir yere 
g idiyordu. 

Evet, Jim Blak tamamile öl
müştül 

· llka, korkudan donmuş bir 
halde otomobilini durdurdu. 
Uçurumdan aşağı bakıyordu. 

Buraya kadar bu fac· ayt gör· 
mek için mi kocasını takip et
mişti?. 

Jimin kendisini öldürm,.k is· 
tedıği muhıkk<ıkt ı . Fakat ıı . çin? 

l 

1 ~ • 

iki tayyare kay-
boldu 

Bunlardan birinde Fi. · 
lipin orduau erkdnı 
harbiye reiai vardı 

Paris, 8 (Radyo) - Filipin 
adalarında iki askeri tayyare 
kaybolmuştur. Bu tayyarelerdeıa 
birinde, Filipin ordusu Erkilı• 
harbiye ·reisi ve diğerinde büyü\ 
rütbede zabitan vardı. 

Tayyarelerin akıbeti hakkında 
henüz malumat almamamııbr. 

Prens Zavye 
General Franko ile 

konuştu 
Paris, 8 (Radyo) - Avu ... 

turya imparatoriçesi Zenyanm 
kardeşi Prens Zavye Borbou, 
bu gün Burgosa gelmiş v.e Ge
neral F ranko tarafından kabul 
edilerek uzun müddet konuş· 

muştur. Bu konuşmaların, lspan· 
yanın atisile alakadar olduğu 
söyleniyor. ------
Süveyşten geçen /tal. 

yan vapurları 
Portsaid, 8 (Radyo) - Bu 

senenin iik dokuz ayı içinde 

Süveyş kanahndan 4,410,000 
tonluk İtalyan vapuru geçmiştir. 
İtalyan vapurları, tonaj fazlalığı 
itibarile Süveyş ka~alından geçen 
lngiliz vapurlarından sonra ikinci 
gelmektedir. 

Bu şekilde bir intihara ne lüzum 
vardı? Jim niçin intihar edi
yordu?. 

İlka yaman bir kadındı.. ilk 
dehşet ve hayreti çok çabuk 
geçti. Jimin intihar sebebi ne 

olursa olsun, onun için yapacak 
bir iş yok demekti. Ölen ölmüştü; 

kendisi de ölen veya intihar 
eden Jimin tek ve meşru zev-

cesiydi. Bu suretle bu artık sev· 
mediği kocadan kurtulmak ken· 

diliğinden tahakkuk etmişti; bü· 
tün mirasa artık lika sahip ola· ~ 
cak demekti! 

Jim art ı k ölmüştü. Az evel 
katlini bile tasavvur ettiği adam 
artık yoktu 1 

Fakat, kendisini serbest gör· 
müş olmasına rağmen içinde bir 

endişe, bir korku vardı: Rubu ve 
a sabı bitap bir hale gelmişti. 
Bunun için hı- r şeyden evel 
istirahate ihtiy<H:ı va d•. 

- .Sonu var 



.. 

.Ba Yiink ı p rıg am 
f ta~bul r dyosu: 
o~ e ne1r y1t : s,at 12. o 

P, k a Tü '< ıs k s. 12,5ü H•· 
v~d s. 1 "1,05 Pıaı<: a Tu k ıncsi· 
k1>i. 13,30 Mub elıf pak ne rı· 

)atı. 14 Son. 
A<şam n şr y tı: S1at 18,30 

P a.:la d ınş m JS kıs. 19 Suat 
G n ve ark aş ı nr fından 
Turk musı ·ısı ve hak ş rıcıları. 
19,3() Spor mus ha J rı: Eşref 
Ş f,k. 19,55 B >rsa haberleri • 
'.lO C•mal Ka ıı 1 ve arkadaşları 
t .ra ı ı .ıan 1 3 k mus.k sı ve halk 
ş ırk 1 r. 2),30 Hava raporu. 
2 J,33 Ömer Rıza ve a kadaş:arı 
t •rafın !an arapça söylev. 20.45 
F sıl .sııt heı·etı o'<uyanlu: Kü· 
ç iik Sa iye, lbrahim, Ali, keman 
Cevd<!t, kanun Muammer, klari· 
nd Hamdi, tanbur Salahettio, 
u' C .vdet Kozan (Saat yarı ). 
21, 15 O kestra: 
1- Mozart: Fıgaro, Skochzeit 

uvertür 
2- Mozart: Don Juan fantazi 
3- Moz ırt: Concerto A·Dur 

(V olen Aves orchestre) 
4- lstoravuss: Danube Bleu. 

Vaı.e. 

> }Aıl. et 
Mecl.sinde 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
de e ı ~ veni resmi daiıe'er ya· 
P lnı s hakkındaki kanuna bir 
mRd ı i iives, naıband mektebi 
kanun liiy hasının ıkinci müza· 
kerelerı yapılmıştır. 
Gümıük kanununun 351 inci 

ınııddes.nin sanayi kısmına aid 
planlar, cild i veya cıldsiz mu· 
sikı not.lıırının güm ü:C resm n· 
den muaf ol rak idhali hakkın· 
dalc kanun layilıasınır birinci 
muzakeresi yapı m ş ır. 

Devlet demiryolları ve liman· 
la·ı umumi ıdaresıni'.l vazifeleri 
kanununun 25 i.ıc. ma desinin 
d,ğışt rılmesi h kkındaki kanu· 
nun da birincı müzakeresi icra 

edilm şt r. 
Arıkara, 8 (Hus si muhab;ri· 

mizdeıı) - Umumi muvazeneye 

dahil olan daırelerden posta 
telgraf telefon idar~sile bu ida· 
reden nmumi muvazeneye dahil 

dairelere gfçen ve geçecek me
murlıırın h zm t müddetlerinın 

mütekabılen tekaüd,üklerinde sa· 
yılması için, aske i, mülki tekaüd 
kanununa bir fıkra eklenılmesi 

hakkındaki kanun layihası, büdce 
eocümenince kabul edilmiştir. 

5- Eilenberg: Rosıignol et !es 

gren culles. Amerika 
22, 15 Ajans haberlerı. 22,30 
~ lak'a so'olar, opera ve operet Tayyare fabrikaları 
p•rç iarı. 22,50 Son haberler ve faaliyette 
etesi günün programı. 23 Son. 
Senfoniler: Vaşington, 8 (AA.)- Ticaret 

20, 10 LAvpzig: Drest filhar- Nezaretınin bildirdığine göre, 
monisi (Rossini, Verdi vesaire) Amerikan tayyere fabrikaları 
21,30 Bükreş: Senfonik konser içinde bulunduğumuz senenin ilk 
( 22,45 Devamı), 23,50 Prşte: do uz ayı zarfında 483 ü askeri 
Senfonik konser ( Schubert, Er· olmak üzere 2757 tayyare imal 
kel, Eysler, I.ehar vs.) etmişlerdir. Bu tayyarelerden 
Hafif konserler: 352 si ihraç olunmuştur. 

6,45 Paris Kolooyalı Plak ~0-p_e_r_a_l_a-r,~o;::;iı_e_r_: ___ _ 

musikisi, 7,10 Berlin kısa dal· 20,30 Bükref: Fausttan şar· 
gası: Karışık musiki (8,15 deva· kılar, 21,40 Ostrova, Prag: O· 
mı), 9,20 Paris Kolonyal: Plak, 
10 Berlin kısa dalglsı: Eğlenceli peret musiki, 20, 15 Prag: Triyo 

konseri,: 23 Varşova: Oda musi· 
sahneler, 10,30 Paris Kolonyal: 
Plak kon.seri. 11,50 Keza, 13 kisi triyosu. 
Keza, 12 Bertin k u dalgası: Resitaller: 

ANADOf,U 

orduları, yeni an- Karaya oturan 
kini kısmen iş al ettiler vapur kurtarıldı. 

Mareşal Şan-Kay-Şek tayyare ile 
kaçarken şid etle takip edildi 

Japon askerleri bir Çin 
Şanghay, 8 (Radyo) - Nan· 

kin kales ne üç taraftan hücum 
edilmiştir. Öğle üzeri müdhiş 
bir harb devam etmekte idi. 
Japon makamları Nankindeki 
emniyet mıntakasını tanımıya· 
cakiarını, ve tebaalarını hemen 
Nankinden çekmelerini ecnebi 
devletler konsolosluklarına bil· 
dirınişler ve Nankinin müstah· 
kem bir şehir olarak kabul edi· 
leceğini ilave etmişlerdir. Çin 
ordusu şehrin her tarafını ateş· 
liyerek geri çekilmektedir. 

Şanghay, 8 (Radyo) - Çin 
Hariciye Nezareti, bu gün An· 
keodan Şin·Kine nakledilmiştir. 

Londra, 8 (Radyo) - Royter 
Ajansına göre; bir Termur tay· 
yare ile Nankinden kaçan Ma· 

ıeriini işgal ediyorlar 
reşal Şan·Kay-~ek ve müşaviri 

Avustralyalı Donal, üç Japon 
tayyaresi tarafından şiddetle ta· 
kı b edilmişlerdir. 

Mareşal ve müşavirini ham 1 
tayyarenin pilotu Amerikalı ol· 
duğu için, tayyareyi gayet ma· 
hirane sevk ve idare etmiştir. 
Buna rağmen Mareşal, güç halle 
Japon tayyarelerinin takibinden 
kurtulmuştur .. 

Şanghay, 8 (Radyo) - Japon 
orduları, yeni Nankinin bir kıs· 
mına girmişler, piyade ve topçu 
mekteplerile Çin Erkanıharbiye 
dairesini işgal eylemişlerdir. 

Japon kumandanı, şehri bir 
an evci teslim etmesini Çin ku· 
mandanından bir ültimatomla 
istemiştir. 

Cumhuriyetçi İspanya, İtalyan ve Alman 
musiki parçalarının çalınmasını yasak etti 

Türk gemi kurtarma 
şirketi, Eu işte büyük 
bia gayret gö terdi 

İstanbul, 8 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Dokuz gün evel 

Varnadan buğday yüklü olarak 
Malta adasına gıderken Gelibolu 

c.varında karaya oturan Fransız 
bandıralı 4534 tonluk yük vapu· 
ru, havanın fırtınalı olmasına 

rağmen yedi günlük bir uğraş· 
madan sonra Türk gemi kur· 
tarma şirketinin iki vapuru 
tarafından kurtarı ' mış ve Geli
boluya götürülmüştür. 

İstanbul, 8 (Hususi muhabiri
ır z ' o) - Dün saat 11 i 25 
san y ~ geçe Ista ·bul rasadba
nesi hafif bir zelzele kaydetmiştir. 
Zel~elenin merkezi, lstanbuldan 
290 kilometre uzaktadır. 

Sarıcalar köyü 
baskını 

- Başı 1 inci sahifede -
yüzleri örtü Ü ve müsallih halde 
baskın yapan beş haydudun 
jandarmalarım z tarafından ya· 
kalandıklarını yazmıştık. Hay
dudlar, yuk rıdaki resimde kul· 
landık 1arı silahlarla birlikte gö· 
rünüyorlar. 

Ortada görünen haydudların 
başı ve Kara Mustafadır. Solun· 
daki Poyracıklı Halil lbrahim, 

sağındaki Hüsnüdür. Ayakta 
duranlardan sağdaki Abdullah, 

soldaki Hasan Hüseyindir. Si
lahlar, Hüsnünün evinde duvar 
içinde bulunmuştur. 

Bundan evel Menemen civa· 
rında bir soygun vak'asını da 
Kara Mustafa ile Hüsnünün yap
t.k\arı -ı.,,ı ... ,.u •. 

Şerirleri kısa zamanda yaka· 
lıyan Bergama jandarma ku
mandanı önyüzbaşı B. Talat 
Gürer ile Turanlı nahiye müdü· 

rü B. Ali Rızayı takdir ederiz. 

9 Kônunur.vel 

ar 
TRENLER: 
İzmirden her gün kalkan tren• 

!erin hareket saaıleri .. 

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

tcei, çareamba, cuma, pazar günleri 
saat 21.~5 de. 

İzmir • · azilli: Her gün ıaat 
15,40 da 

fzmir-D~nizli: Salı, perşembe, 
cnmarıesi günleri saat 6,3G d' 

İzmir-Tire-Ödemiş: Hersıbah uaı 
5.35 de bir katar; her akşam saat 
17,30 da otoray. 

Afyon hattı; Basmaneden: 
İzmir-İetaobul-Ankara: Her giln 

saat 7 de [pazar, cuma, çareamha 
gftnleri yataklı vagon·bilfe buhınurl 

İ.mir • Alaoehir: Her gün oaat 
15,28 de 

İımir-Bandırma: Pazar, salı, pero 
~embe ve cumartesi günleri sahahle· 
yiı: saat 7,20 de muhtelit katar; 
paz•rteai, çaroamba, cuma günleri 
ekspres saat 12 de 

İzmir-Soma: Pazar ve pazarte i 
gönleri uet 15,28 de 

Telefon numaraları: 
Yan~ın ihbarı: 2222 • şehir tele• 

fonu müışcaat nomara&ı: 2200 • şe• 
hjrlerara.sı telefon müracaat numa• 
raaı: 2150 • elekırik şirketi: 2094 • 
havogazı: 2326 • polis: 2463 •imdadı 
sıhhi: 2010 • B .. mane iotuoyonn: 
3638 • Alaaocak iıtaoyoou: 2134 • 
Pa aport vapur iok leai: 2851. 

Şehir nakil vaaıtalannın sabah· 
leyin ilk ve gece son hareket 
saatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Güzelyalıdan saat 

beşte bir tıamny haıeltet eder. 
Bunu Hat altıda hareket eden ilin· 
ci tı:.amvay takib eder. Bundan 
sonra her dörı dakikada bir traın· 
vay vardır. 

Gece ıon tramvay Güzelyalıdan 
24,5 dedir. 

Konaktan Güselyalıya ilk ıram• 
vay ıabahleyin 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir Hat sonra, 6,26 da ha• 
reket eder. 

Konaktan Güzelyalıya gece oon 
tramvay oaat birde hareket eder. 
Bundan eve! 24 de bir ıramuy 

vardır. 

V•,-rl.,.z -"'-"'=,..,........,..,.,.... .... ,, 
İımirden Kar§ıyakaya ilk vapur 

Paoaporttan kalkar. Gece son vapur 
eaat 11,30 da Konaklan harek.et 
eder. 

Kırştyakadan İzmire ilk upnr 
saat 6,20 dedir. Son npur da gecıt 

aaat 24 dedir. Romantik musiki, 13 Berlin kısa 11 Berlin kısa dalgası: Bav· 
dalgaaı: Hafif musik'. ( 14,15 yera halk şa kılan. 17,30 Ber· Barselon, 8 (Radyo) - Cum· 
devamı), 13,10 Bükreş: Predes- !in kısa dalgası: Armonik solo. huriyetçi ispanya hükfimeri; ltal· 

Gündüı her yarım eaılle bir 
vapur vardır. Akş•m sekizden sonra 
seferler saatte birdir. 

co orkestrası ( 14,30 Devamı ), 18, 15 Varşova: Pıyano arestili k yan ve Alman musi i parçaları· 
17, 10 Brüno, Graz: Marşlar ve (Saint - Saens, Gluk vs.) 18,30 

nın çalınmasını yasak etmiştir. Gazinoda bir vak'a valsler, 17.4 Berlın kısa dal· Berlin kısa dalgas·: Mozartın 
gası: Hafif musiki, 18, 15 Bük· piyano sonatlarından, 18,30 Peş· Barselon, 8 (A.A.) - B. Att· bütün müşteriler 
reş: Karışık musiki plaldarı, 18, te: Şarkı-piyano. ~O B:ikr ş: lee ve Noel Baker ile Miss Vi· 
50 B rlin kısa dalgası: Hafif Piyano konseri(Beethoven) 20,50 kinin Madridden buraya gel· heyecana düştü 
musiki, 19,45 Berlin kısa da!gası Bükreş: Martha Eggerth, Gitta mişlerdir. Dün gece saat 22de Kemeraltı 
Askeri bando, 20,25 Vıyana, Al par, Erna Sacktan plaklar. B. Attlee, gazetecilere beya· caddes nde Taflan gazinosunda 
Graz: Şarkı ve musikide dört 22,25 Tokyo kısa dalgası: Garb Jspanyol asileri natta bulunarak, askerlerin ve bir vak'a olmuştur. Sarhoş olan 
mevs m, 21 Varşova: s,aeli fi- mus kisi aletlerile Japon havaları asileri Madridin ke- sivillerin şecaat şevk ve tesanü· 

k. 22 bir zat, şarkı söyliyen kadınlara !im ve operet musi ısi, ,30 22,30 Oslrova, Prag: Beetho· nar mahallelerinde dü karşısında duymuş olduğu 

Ç k t 22 30 d · ı I silah çekmiş ve bütün masalar· Peşte: igan or es rası, • ven en pıyano varyasyao arı. Barseloa , 8(Radyo) - btilal· ve çanlarla bildirildi. Cumhu· takdirkar hayranlık hislerinden 
Berlin kısa dalgası: (çki musi· Dans musikisi: ciler, bu gün Barselonun bir riyetçi ispanya tayyareleri, der· bahsetmiş ve cumhuriyetçi kıta· da oturanlar kaçışmışlardır. Za· 
kisi, 23,10 Bükreş: Eğlenceli 18,45 Bükreş: D3ns p'akları. mahallesinı bombardıman etmeğe hal faaliyete geçmış ve •Franko atın maneviyatının fevkalade bıta, sılah çekerek gazinodaki 
plak koııseri, 23,30 Llypzig: 19,30 Peşte, 23,30 Vıyana, Graz muvakak olmuşlardır. tayyarelerini takib ederek ka· mükeJJJmel olduğunda ısrar et· halkın rahatını bozan şahsı tut-

•Kİİİİomroii.İkmomnmsme.ri ................... v•e•s•a•:r~e~· ...................... .iTma~y~ya;r~e-lemr.inlıı.mgme~lı~·ş;i,1 • b•o•r•u•la•r .... çı•r•m•ı~.l•a•rd•ı•r ..................... m.iş•t•ir ........................... ın .. u•şt•u•~ .... 1191 .. ~ ........ ... 

Melek ve ytan 
-------------

- Hayır!.. Neme lazım, kim bıtti. dimdik Ali Beye bakıyordu. Ali Bey arkadaşını zorluyordu: 
olursa olsun!.. Şimdi sen dans Sıra Zebraya gelmişti. Adımın da gözleri Zebranın - Haydi locasına gıdelim. 
edenlere bak.. Herkesin sabrı tükenmiş, ayak· yüzünde idi. Onu görmek, konuşmak istiyo· 

31 Yazan: Kadircan Kaflı 
- Seni tanıyacak mı acaba?. baktım. Gözlerim z birer saniye 
- Tan maz mı hiç? Onun 1ralıkla ve ikis.yle de karşılaştı. 

gözü benim yanımda açıldı. Evi· O zamana kadar hiç görmedi· 
me geldiği zaman Ayşe dudu· ğime emindim. 
dan rkı yoktu. Bakışım hoşlarına gitmedi. 

- Onu demek istemedim ca· Belki bir az da uzun sürdüğü 
mm, tanır elbet, fakat, tanıma- için şöyle baştan ayağa kadar 
mazlıktan gelmez mi acaba?. beni süzdiiler. 

- Belki.. Amma ben onu Önüme baktım. 
yola getiririm. Acaba bunlar kimdi? 

Nasıl? Birdenbire Hatice, onun dostu 
- Para sağ olsun!. Ali Bey, kıskançlık, bir tabanca 
- O şimdi çok kazanıyor· sesi, ölüm, Zebranın kayboluşu 

muş. Baksana adını bile değiş· hayalimden şimşek hızıyla geçti. 
tirmiş. Gazetede gördüğüm resimle 

- Öyle, artist olmuş artık.. arkamdaki yakışıklı adam yan· 
- Elbet .. Zehra diyince akla yana geldi: 

bayağı bir kadın geliyor. Lakin - O ... 
Meral.. Tam modaya uygun bir Diye söylendim. 
iı;m.. Arkadaşı Ali Beye sordu: 

Bu sefer başımı adamakıllı - Kimdir bu? Tanıyor mu· 
çevirdim ve konuşan'ara iyice sun?. 

Dans edenlerin zarif tuvalet· !arını yere vuruyorlar, alkışlıyor· - Devam ediniz? rum. 
leri, güzel areketleri, kolların lırdı. - Bir şey yok, geçti, şarkıyı - Şimdi olmaz. Oyundan 
doianışı, nefeslerini biribirine Genç kadın şarkısına başladı. iıteriz.. sonra .. 
karıştıracak kadar yaklaşan yüz· Salonda sinek uçsa duyulurdu. Dediler. - Peki •. 
ler... En giizel yerinde Ali Bey ken· Zehra silkindi. Şarkısına yeni· Oyundan sonra herkes yerin· 

Bütün bunlar iki arkadaşa dini tutamadı: den başladı. den kalktı; durup durup alkışlı· 
merak vermiyordu. Onlar hala - Vay canına, bu ne ses Lakin sinirliydi. ikide bir göz· yorl111dı. 
Zehrayı konuşuyorlardı. yahu!... leri arkamdaki masayıı kayıyor, Ali Bey masanın üstüne on 

- Ablasını vurduğun ıçın Diye yerinden hrlamış, alkış· bakışları bulanıyor, sesi titri- liralık bir kağıt bıraktı ve ka· 
aana dargındır. lamağa başlamıştı. yordu. pıya doğru acele acele gitti. 

- Bu bir kaza oldu. Lakin Oldukça sarhoş olduğu anla· Gitti çe kendini toparladı. - Sonu var -
ne yapışkan kadıodı ya.. Az şılıyordu. Fakat her zamanki gibi masa· İzmir belediy sinden: 
daha nikahla aiılcaktım. Kurtul· Birdenb're bütün salondakiler ların arasında dolaşmadı. Yalnız ı· d Senelık kirası kırk lira bede ı 
h~p~s~m;:~tı!~rt buçuk sene de ona baktılar. şarkı biterken bir az evelkı he· muh mmenli Halimağa çar ısın· 

- Ne oluyor? Susunuz? yecandan iz kalmamış gibiydi.. da yeni yolda 2 sayılı dükkanın 
- Seviyor muydun? o· 1 ld T k kt'I b · · · k' ıyen er o u. ıp t va ı e enım ıçın söy· bir senelık kirası başkatjplikte ı 
-O kendini zorla aevdirmek Arkadaşı, Ali Beyi kolundan !edikleri gibi masalardakiler şartname veçhile 28/12/937 Salı 

istiyordu. Ben kaçan kadınları tutmuş, oturtmuştu. Garsonlar biribirlerine soruyorlardı: günü saat on altıda açık artırına 
severim. Kadın dediğin bir az ve bar sahibi de gelmiş onu - Kimdır bu?.. ile ihale edilecektir. fşt rak 
yabani olmalı canım... susturmuşlardı. - Nereden gelmiş?.. iç n üç liralık muvakkat t minat 

- Zehra g•bi.. Fakat Zehra da susmuştu. içlerinden biri cevap verdi: makbuzu ile ~öyl nen gün ve 
- Evet... Elleri aşağı sarkmış, ağzı yarı - Canım, sarhoşun biri.. saatte encümene gelinır. 
Danslar, canbazlar, şarkılar a, k, yüzü sara;mış bir halde • 8 10 15 22 4297 
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hinde değil, lehinde de delil getir intikam 
•••••••••••••••-Hamdi ~üzhet ÇA;\ÇAR -

Bana deli diyorlar, ihtimal, 
aksini iddia etmedim ve zaten 
ne diye edeyim? Akıllı diye ge
çinenlere şöyle bir baktığım, 

onların yaptıklarım ölçüye vur· 
duğum zaman halime şükret

mekten başka söyliyecek bir şey 
bulamıyorum . 

Bana deli diyorlar veyahud 
hakikaten deryim de ne o.uyor 
sanki? .. 

Evet, ben de itiraf edey·m, 
deliyim, hem de düpedüz bir 
delı... Fakat benim deliliğim 

herkesin anladığı, herkesin bu 
kelimeye verd iği manada değil, o 

büsbütün başka, bambaşka bir 
delilik ... 

Bırakalım onlar, beni bilmi
yenler, tanımıyanlar veyahut an· 
lamıyanlar ne isterlerse söyle· 
sinler, pek umurumda değil. 
Fakat o, o biliyor ya; ben de· 
liyim; deliyim amma akıl delisi, 
muvazene delisi değil... Söyli
yeyim mi, haydi söyliyeyim, aşk 
del isiyim .... 

Eğer hareketlerimde muvaze· 
nesizlik varsa, eğer sözlerim bi· 
ribirini tutmuyorsa, nihayet de
dikleri gibi eğer hakıkaten deli 
isem beni del rten, çıldırtan 

odur; onun o muvazene nedir 
bilmiyen, o itidal ned ir tanımı· 
yan delilikleri, ç lgın'ıklarıdır. 

Eğer tabir doğru ise evet 
ben deliyim, fakat deli yüzün
den deliy;m, delinin ddisiyim. 

Durup dururken, ben onu hiç 
aramadan niç·n, ne diye önüme 
çıktı? Gözlerinı, o şeytanetinin 
bütün inceliklerini derinliklerin· 
de toplıyan gözlerini ne diye 
üstüme dıktı?. Onlarda ne ka· 
dar cilve varsa, ne kadar işve 
varsa hepsini ayrı ayrı, hatta 
hepsini birden kullanarak beni 
çıldırtacak, çileden çıkaracak ne 
vardı?. 

O, evli bir kadındı; ben ken
di halimde, kendi alemimde 
yaşıyan bir erkek... Benden ne 
istedi, ne istedi ki Allahın günü 
ben kendisini aramadığım, bul· 
mak için hiç bir harekette, te· 
ıebbüste bulunmadığım - halde 
hep karşıma ç ktı, karşıma çık· 

mak için hatır ve hayale gel
mez sebebler, vesileler icad 
etti. 

Haydi bunları yaptı, ruhun· 
daki o anadan doğma kokotluk 
meyline kapılarak yaptı. Beni 
her kadının her erkeğe yaptığı 
gibi, sadece teshir etti. iyi 
amma burada niçin kalmadı? 

Niçin daha ilerilere, daha de
rinliklere gitmeğe kalkıştı? Hiç 
yoktan kıskançlıklar icad ederek 
hiç yoktan beni kıskandıracak 
vesileler bulup onları körkör 
gözüme sokarak beni ne diye 
çıldırttı?. 

Bunlardan ne bekliyordu? Bir 
erkeğin, bu hale getiri lirse, çile
den, zıvanadan çıkacağını; bir 
küçücük hiç için bütün bir ha
yab, bütün bir mevcudiyeti yok 
etmeğe kalkışacak ve hatta yok 
edecek kadar kendinden geçe
ceğini, kendini kaybedeceğini 
niçin düşünmedi?. 

Haydi buna da peki diyeyim, 
haydi bunu da kadınlığın muam
ma deyib geçtiğimiz o esrarlı 
ruhunun bir temayülü; kaprisi 
diye izah edeyim, fakat beni bu 
kadar delirttikten, çıldırtbktan, 
teytan gözlerinin basit bir ha· 
kıtına bu derece esir ettikten, 
nihayet aylar ve aylarca benim, 
yalnız benim, münhasıran benim 
olduktan sonra durub dururken, 
ortada biç bir sebeb, biç bir 
veaile yokken, batta en uf ak 
bir aebeb bile ıöylemete lüzum 

Bir hatıra defterinden -

görmeksizin, en basit bir vesile 
bile ihdas etmeğe tenezzül et
meksizin beni ne diye birden
bire sokak ortasında bırakı· 
verdi? .. 

Bir erkeği, çarşıdan geçerken 
şöyle bir vitrinde görülerek ho
sa gittiği için al ınmış ve sonra 
bir az eğlenildikten, vakit ge
çirdikten sonra birden bire se
bebsiz sokağa atılıveren zarar· 
sız, ruhsuz, kalps"z bir taş be
beği mi zannetti idı?. Düşüne
med.mi ki hayatını altüst ettiği, 
mevcudiyetine varıncaya kadar 
her şey"ni çorbaya çev:rdiği bu 
adam da... N ıhayet tıpkı ken· 
disi gibi etten, kemikten, sinir
den... Ah hele ve bilhassa si
n "rden mahliiktur?. Düşüneme· 
dimiki onun da taşacak bir kal
bi, ayaklanacak, muvazenesını 
kaybedecek bir siniri ve nihayet 
köpürecek bir gayzı, alevlene· 
cek bir intikam hissi vardır? .. 

intikam!.. Evet, intikam ya ... 
Bilseniz bu kel meyi, bu kelime
nin o korkunç, o tüyler örpertici 
manasını bugün ne kadar sevi· 
yorum... Düne kadar onu nasıl 

sevdimse, hatta -ah haini· hala 
ne kadar seviyorsam işte bu in
tikam kelimesini de öylece, çıl

gınca, düşüncesizce, iradesizce 
sevıyorum .. 

intikam.... Meğer o ne tatlı 
şeymiş?. Bir kadının ince ve 
şehvetli dudaklarında, fıkırdıyan 

ve hoppa aşkında ve hatta em
sali yok zannettiğimiz vuslatında 
ve hatta.... Hatta.... Onun du· 
dakla•nda, onun vuslatında ne 
kadar lezzet varsa, emin o1unuz, 
int kam almakta ondan bin defa, 
yüz bin defa fazla l zzc , z a 
zevk var .. : 

Evet artık intikam alacağım, 

intikam... Şimdiye kadar, dünya 
kuruldu kurulalı ne kadar erkek 
ne kadar kadının yüzünden in
lemiş, harab olmuş, mahvolmuşsa 
hepsinin gayzını ruhuma dol
durdum, bütün erkeklerin inti
kamını ondan, yalnız ondan ala
cağım. 

Ne ze\ik, ne zevk, ne vahşi, 
ne doyulmaz bir zevk yarabbi .. 
intikam •. Bu kelimenin telaffu· 
zunda bile insanı nasıl doyuran, 
nasıl tatmin eden, tesk n eden 
kasvetli fü iunlu bir eda var? .. 

intikam ... Evet intikam .. Evin
den, ailesinden, çocuklarından, 
muhitinden intikam... Her şey· 
den, onun her şeyinden intikam .. 

Artık onun her şeyini öğren
dim, herşeyini biliyorum. Düne 
kadar ona ait, onun hayatını 

alakadar eden hiç bir şeyi öğ
renmek istememiştim. Fakat bu 
gün hepsini, hepsini biliyorum. 
Bütün genç kızlık hayatında na· 
sıl yaşadığını, nasıl evlendiğini, 
evlendıkten sonra evinin içinde 
ve dış nda nasıl ve kimlerle 
evet, kimlerle yaşadığını, anlı· 
yor musunuz? 

Hepsini, hepsini en küçük te
f errüatma kadar hepsini bıliyo
rum ve bildiğim, öğrendiğim 
içindir ki intikam hislerim, in
tikam arzularım dayanılmaz, 
önüne geçilmez, zaptedılmez 
bir şiddet alıyor. intikam, in
tikam! ... 

Hem bilseniz bu ne tatlı, ne 
zevkine doyulmaz bir şey ola· 
cak... Onun, kurmak için sene· 
ler ve senelerce uğraşarak, di· 
dinerek, zekasını, kabiliyetini, 
bütün şeytanetini sarfederek 
kurduğu o ocak, o aile ocağı 
böyle.. Bir gün, hem de pek 
yakın bir gün, hem beklemediti 
bir dakikada, ve hiç düşüne
mediji bir ıekilde çatır çatır 

Skotland Y ard ne demek? 
·-·--- 1Bir hadise, bu meşhur müessesenin 

f mensuhlarını gözden ~OşOrmOştO 

Fakat şimdi! .. 

İngiliz poli~i ve Skotland Yard 

1 
kulelere malik bir binadır. Da
mında telsiz antenleri goze çar
par. Skotland Yardın telsizi mü
him merkezlere maznun ve müc· 
rim olanların fotoğraf ve par· 
mak izleri kopyalarını verir. 

Skotland Yardın •cinai iş· 

ler tahkik dairesi" 1878 de ku· 
rulmuştur. Ayni şekilde bir da
ire de Paris polis müdürlüğün· 
de vardı. Bu yeni müessese, 
daha tesis edıldiği sırada yıkıl· 
mak tehlikesini atlatmıştır: 

Gizlidf!n çocuk düşürmekle 
iştiğal ettiği zannedilen dokto.r 
Titlay aleyhine, bir detektif 

Eskidenberi lngiliz hakimlerine muhake edilmeliyim Milord! ce (polis) metresinin çocuğunu al· 
çok büyük bir istiklal atfetmek vabını verdi. 
adettir. •lngiliz hakimi, mahke- Bu öyle bir mukabele idi, ki 
mede İngiltere Kralından ve par- maznunun darağacının yağlı ipini 
lamentolardan da kuvvetlidir." kendi eli le boynuna geçirmesi 
Bize kalırsa, bu lngiliz hakimi· demektil Ve nasıl ki öyle oldu. 
nin kendisinden doğan bir mev- Hakimler kısa bir müşavere-
cudiyetten ziyad ~ halkın içtimai den sonra, reis şu hükmü maz· 
telakki ve terbiyesinin bir neti- nuna bildirdi: 
cesidir. - Bertram Alfred, sizi ölümü 

Bu kanaat:mizi göstermek için mucib oluncıya kadar boynu· 
şu adli sahneyi naklediyoruz: nuza yağlı ip takılmağa ve asıl· 

Derin bir sükut. Başka yerler- mağa mahkQm ediyorum. Allah 
de pek az tesadüf olunur derin taksiratınızı affetsin; jüri vazife· 
bir sükiit. Bu sükut, Londra sini görmüştür. Celseye nihayet 
Adliye sarayının bir mahkeme veriyorum) 
salonunda büküm sürmektedir. 
Çün!< ü hakim yerine gelmiş ve 
oturmuştur. 

Bugün Marta Hüçkin adlı ni· 
_şanhsmı hiddetle öldüren Ber· 
tram Alfred adlı katil maznunu 
muhakeme edilecek ve hakkında 
karar veri lecektir. 

Zabıta memurları arasında 
maznun sandelyesinde oturan 
katil çok sakindir.'Bu dürüst de
likanlının bir hiddet nöbeti aı a· 
sanda bir genç kızı öldürdüğüne 
inanmak çok güçtür. Maznun 
evvela hakime, sonra yedi erkek 
ve beş kadından mürekkep jüriye 
ve en nihayet samiine baktı. Ve 
bütün bu insanların kendisine 
muhasım mevkide olduğunu an· 
ladı. 

Hakimin ilk suali karşısında 
benzi sapsarı oldu. 

Hakim ağır ve ahenkli bir 
sesle: 

- Bugün, b"n dokuz yüz otuz 
yedi senesinin Teşrinisanisinin 
on sekizinci günü .... Diye celseyi 
açta ve maznuna: 

- Bertram Alfred, nişanlınızı 
kati ile maznunsuz. Katil misi· 
niz?. Masum mu?. diye sordu. 

Maznun ayni sükunetle: 
- Katilim. Bir katil olarak 

yıkılır, onu da bütün emellerile, 
ümidlerile, hulyalarile altında 
ezerek yıkılırken ben ... Karşıdan 
bu yıkılan, bu göçen, ve çöken 
manzarayı, bir tiyatro sahnesi 
gibi, ne sonsuz bir zevkle sey· 
redeceğim ... 

Ve sonra herşey olup bittik· 
ten, her şey onunla birlikte yı· 
kıldıktan, ortadan kalktıktan 
sonra, ben, bu harabenin üze
rinde zevkine doymuş, kinm 
itmam etmiş, vazifesini bitirmiş 
şom bir baykuş gibi ne uzun, 
ne derin, ne zevkine doyulmaz 
bir kahkaha atacağım... Tıpkı 
son günü lakayt ve yabancı 

önümden geçerken onun attığı 
o zalim kahkaha gibi .••• 

Ve işte bana asıl o zaman, 
hem de bu defa haklı olarak, 
deli, deli diyecekler .... 

Hamdi Nüzhet Çan,ar 

Y "ıda lngiltere polis ' . 
re~ ı in kalp paraları, aşağıda 

gı..:Li mürekkepleri tedkike 
malı.sus makineleri 

Mahkum Bertram Albert, mah· 
keme salonunu dolduran resmi 
ve gayri resmi insanlann hep
sinin kendisine muhasım oldu· 
ğunu sanmıştı. Halbuki bu zan 
yanlıştı; Skodland Yardın •ci· 
nai işler tahkik dairesi. memur· 
larından detektif Smit: 

- Yazık. Ben bu maznun 
aleyhinde olduğu kadar lehinde 
de delil getirmiştim! Demekten 
kendisini alamamıştı. 

Bu son cümleyi yerinde kul
lanılırken göstermek için ıade
dimiz dışında görünen bu mu· 
hakeme sahnesini yazdık. Evet, 
• Skotland Yard,, bu cümle ile 
izah olunan bir müessesedir; 
her hangi bir mesele karşısında 
hem aleyhde, hem de lehde 
malumat ve deliller toplarf 

* * * Skotland Yard Londranın mer• 
kezinde ve T11ymis şehrinin ke
narınd \ "' ,,~ . Skotland Yar· 
om L>•u•ıa•, &.hı)'~K ve _eıki usu! 

dıracağı şeklinde bir yalan ile 
~urduğu tuzak, Londrada kıya

metler kopmasına sebep olmuş 
Ye (cinai işler tahkik dairesi) 

detektifleri cürüm ve cinayet 
tasni ile ittiham edilmişti. Mat

buat bu daire tetektiflerini 
şiddetle tenkid ediyordu. Çün· 

kü lngilterede cürüm ve cinayet 
tasni, yalandan cürüm isnad 

edenlere müsamaha gösterilmez. 
lngiliz efkarı umumiyesi hundan 

şiddetle nefret eder. Bu teşek
külün şefi Sir Vilyam Harkur 

mahkemeye sevkedilmit fakat 
maiyetini ve dairesini yıkıl-

maktan kurtarmak için bikim 
huzurunda bundan böyle bu 

aibi çirkin usullerin kullanılmı· 
yacatı hakkında bt'i teminat 
vermeğe mecbur kalmıştır. Fa
kat vaziyet bununla kurtulmuş 
mudu? 

•Cinai işler tahkik idaresi • 
kadrosunu teşkil eden detektifin 

içtimai vaziyeti pek berbad bir 
hal almıştı. Londra ve bütün 

büyük Britanyada bu daireye 
mensub olan detektifler en se

vilmez adamlar sırasına geçmiş 
idiler. Sade böyle olsa ne ali .. 

Detektif, melun ve menfur bir 
adam demek oldu. O kadar ki 
bir mahallede bu detektiflerden 
birisi oturduğu zaman mahalle 
balkı vebadan kaçar gibi dağıl· 
maj'a, başka mahallelere göç 
etmeğe başlamışlardı. • Skotland· 
Yardın adamı,. baydud veya 
melun ile müteradif olmuştu. 

Fakat lngilizler, ne pahaya 
olursa olsun hedefine yürüyen, 
inatçı insanlardır. 

istediklerini mutlaka yapan bu 
insanlar, yirmi sene gibi az bir 
zaman içinde Skotland Yardın 
•cinai işler tahkik idaresi" me
mur ve mensuplarını, melun ve 

baydud addedilen insanlan bütün 
Londra ve lngilterenin en ziyade 
hürmet edilen ve sevilen insan· 
lan derecesine çıkarmışlardır. 

Skotland Yardın bu gün erbabı 
namustan biç bir kimıenin zerre 
kadar korkmadığı ve çok say· 
dığı, sevdiği 1200 detektifi 
vardır. 

- Sonıı gtuın-

Operatör 

Faik Ibrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evel 
F .. ,.nsız hastanesinde ötleden 

qirinci Beyler sokak Dit 
" " ~ J.ı"' et Ali altın· 

• 
1 

• has-

Sabire CJ 

M. Delbosun 
&eyahati . 1. 1. 

- Başı 1 inci sahifede -
milletinin Fransanm mümessi• 
line karşı göstermiş oldukları 
iyi kabulden dolayı minnettar· 
lığını bildirmiştir. 

ilk Rumen istasyonu olan 
Opasebide köylüler, B. Delbosu 
alkıılamışlardı r. 

B. Delbos, istasyonda depart• 
man prefesi ve Rumen Hariciye 
Nazın erkanından iki zat tara· 
fından ist kba\ edilmiştir. 

ikinci istasyon olan Carnat- • 
zide Fransanın mümessiline kar·· 
şı yeniden tezahürat yapı lmıştır. 

B. Delbos, trende yarı resmi .. 
Parst Ajansının muharririne Ru· 
men milletine hitab eden aşa· _ 
ğıdaki mesajı vermistir: 

• - Rumen milletine Fransa 
milletinin selamını iblağ eder
ken, bütün Fransızlar için pek .. 
aziz olan bir memlekette bulun
maktan duymakta olduğum haz· 
zı ifade etmek isterim. 

Ziyaretim, ıiyaseti ayni pren· 
siplerden ve ayni muslihane 
gayelerden ilham almakta olan " 
dost millet ile uhuvvetkir irti• 
batı muhafaza etmek arzusun
dan mülhemdir. 

Fransa, mütekabıl müveddete 
istinat etmekte ve iki milletin 
dahili menfaatleri ile sulhun 
menafiinin en iyi zamanını teş

kil eylemekte olan Fransız· Ru· : 
men dostluğuna hususi bir kıy·
met atfetmektedir .. ,. 

Bükreş, 8 (A.A.) - B. Del· 
bosun muvasalatı münasebet;yle 
Üniversal gazetesi yazıyor: 

"Fransa bizim için yalnız bir · 
ziya, bir kültür men bası dej'il
dir. Belki istikbalimizin zami• 
ridir •• 

Diminetza yazıyor: 
"B. Delbos, pek büyük icraat 

imkanları aneden Fransız • in· 
giliz cephesinden tqci edecek 
ıeyler getirmiştir.,. 

Timpul diyor ki: ,. 
•e. Delbos, hiç kimse aley-_ 

hine müteveccih olmıyan ve bü
tün dünyaya açık bulunan ci· 
han sulhu fikrini muvaffakıyetle 
müdafaa etmiştir." 

Bükreş, 8 (A.A.) - Havas· 
Ajansı muhabirinden: 

Milli köylü fırkası, B. Delbo
sun şerefine tertip edilecek ka
bul resimlerine iştiragten istin· 
kif etmeğe karar vermiştir. 

Bu münasebetle neşrolunan~ 
bir notada Milli köylü fırkası· 
nın bu kır arın ne Fransa ve ne 
de B. Delbosun şahsı aleyhine. 
müteveccih olmadıj'ı beyan edil
mektedir. 

Bu yolda karar ittihaz edil-. 
mesini sebebi hali hazırda izahı 
mevıimıiz olan bir takım amil-: 
lerdir. 

Müşahitler diyorlar ki, ~milli 
küylü fırkasının bu hareketi hiç 
şüphesiz dahili siyasete müteal· 
lik esbaptan mülhemdir. 

Çünkü halihazırda iktidar 
mevkiinde bulunmakta olan Li· 
beral fırkasile milli köylü fır· 
kuı arasında intihabat dolayı·· 
sile şiddetli bir mücadele ya· 
pılmalctadır. 

Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 
mlzden) - Fransa Hariciye Na· 
zarı B. lvon Delbosun, bu ya· 
kınlarda memleketimizi ziyaret 
etmesi mevzuubahis değildir. 

Ziyaretin, tubat ayında olması 
muhtemeldir. 

General Roder Ro. 
maya gidecek 

Budapeşte, 8 (Radyo) - Ma~ 
cariıtan Harbiye Nazırı general 
Roder, yakında Romaya gide
cektir. 

r, ııı-rnl Roderin ıeyahati, bir. 
hıutt& UQM ıüreçektir. 
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şılm1ş, davacı rise teb!igabn ıla· lzınir Orman Bsşınübendislığinden ve Sefenhisar Orman katibliğind en parasız alınır. İzmir Lv. amirliğ Sat. Al. Ko. Rs. den: 
nen icrasını talep etmiş ve is· !hale 13-12-937 perşembe giinü saat onda lzmir Orman Başmühendisliğinde yap·lac ktır. 1 -Kırkağaç garnızonunda kıtaat askeriye için inşa ~dilecek iki 
teği lmıvahk görülmüş oldllğ-un- lıtekltkr teminatlarını artırma saatından bir saat önce Ziraat bankasına yatırmış olmaları la- pavyon ile bir ahır ve bir çatı altında hamam, ötü, ça• 
dan davetiye v.arakasile arzuhal zımdır. 4 7 9 12 4287 maşırhane ve mutbak eksiltme, arttırma .kanununun 31 inci 

suref nin mahkeme divanhane- •------.. -------------• maddesi mucibince kapalı zarf ususlile münakasaya vaz 
ıine taıikine ve tebtig~tın icra- lzmir Lise ve Orta okullar alım, satım komisyonu lunmuştur. 
sına karar verilerek bu baptaki B k J ~ 2 - Müoakasası 23/I 2/937 Perşembe günü saat 16 dadır. 
tahk.kat 5111938 çarşamba gü· 8Ş 80 ığınuan: 3 - Tahmin bedeli 23900 liradır. 

Üne bırakıldığından yevmi mez· Cinsi Mikdarı Beheri fiati Tutarı Teminah 4 - Keşifleri pila ı ve şartnamesi her gün tümen satın alma 
ı.ttirda sa&t 10 raddelerindct Lacivert kumaş 400 metre 230 920 69 Kız öğretmen okulu için komisyonunda görülebilir. 
müddea aleyhin tahkikat bakimi Sarı postal 300 çift 345 1035 78 Erkek öğretmen okuluna 5 - istekliler artırma ve eksiltmeye girebilmek için kanunun 
huzaronda esaleten hazır bUlun· :Yukarda nicelikleri yazılı iki kalem ihtiyacın 7-12-937 tarihindeki aç k eksiltmelerinde kumaşa 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla vesaiki haiz olması 
ması veya tarafından bir vekil istekli ÇLkmadığından ve sarı postala da sürülen pey haddi layık görülmediğinden açık eksiltmeleri şarttır. 
göndermesi, aksi takdirde gtyab 21· 12·1937 tarihinde yapılmak üzere uzablmıştır. Açık eksiltme er hükfö11ette K:ultür Direktörlüğünde 6 ....- Talip olaıılar teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
kararı itfhaz olunacağı H. U. saat 16 da ıyapılacalctır. Niimune ve şartnameleri görmek istiyenler her gün Kültür Direktörlüğüne münakasanın ;cra kılınacağı gün ve saattan bir saat evel 
M. K. tebligat faslma tevfikan mür-acaat etmelid:r. Bu işe g4rmek istiyenlerden şirketlerle yabancı tebaahlar 2490 sayılı kanunun Maoisada tümen satın alma komisyonuna vermiş olmaları 
tebliğ makamına kaim olmak 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile eksiltmelere gircbiı irler. lazımdır. 9 12 16 21 4315 ------..... -~---------""'!"'" .... ________________ ___ 

.-ü-ze .... e _ila_n _oıu_nu_r . ......,_430_3_
1
,IUUIUIUlllWUllllllllJUUUWYllHHllHtt1111llllllllllllllllltllllllllllllJUlffNllllUJJlllUllHUlllllllllllllHlllllUUllUUIUllllllllllllll' · İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Baytar A.ziz SN e il• ~--=-=- Or1d~13h;sdtan;1erhi iç·nd t134200b m
1 

Letre p~t1i~ka 21·12·937 Salı günü 
Sıhhat Eczahanasinda S saat a op ane e 'stan u v. amır ıği sabn alma komisyo· :: azı fi nunda kapalı zarfla eksiltmesi' yapılacakt r. Tahmin bedeli 48312 
Her gün sabahtan öğieye =-~- .!I_ = lira 1lk temir.atı 3o23 lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko· 

..__""'!-_ka_d_a_r_b_u_ıu_n_u_r_. -!!!'!!!!!il!! ;: misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile teklif mektup· 

Selçukta ~==_-_ Da}as ~ ların• ih•l· •••tinden bir ··;ı •v~ine ~:d·· ;~mi•yonav~::~ı •• i. 

Maruf pehlivanları- = c ' . = lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: s As. l"se ve orta okallap için 77996 metre pilamalik bez 21/12 
mız arasında gÜTef s Şık ve rahat mobilya, ve modem banyo· ~ /937 Salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın 

masabakaları 5 lar, asri konforun bütün hususiyetleri, bulisa ~ alma komisyonunda kapah zarfla eksiltmesi yap !acaktır. Tahmin 
Selçuk C. H. P. ocağı men· 5 tam manasile bir Avrupa otefüfir. =: bedeli 17159 lira 12 kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuiuştur. 

faatine önümüzdeki Cumartesi ~ Temizlik is1İrahat ~ Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
günü Selçukta yapılacak olan § Karyolalar, somyalar çolc rahattır. Daima S belgelerile teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evetine ka· 
pehlivan güreşlerine 7ürkiyemi· = temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin = dar komisyona vermeleri. 4 9 14 18 4267 
zin maruf pehlivanl8l'ından Si· s salonları her zaman müşterilerin emirlerine 5 lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: -
livrili Molla Mehmed, Günanlı E§i aınadedir. Burada hem istiranat hem de mi· 5 Miktarı 
Hamdi, Dinarlı lsmail, Bucalı 3 safirlerinizi kabul edebilirsini7.. S Kilo 
Mehmed, Ortaklarlı Halil, lzıııirli ~- T-avsi~ ederiz e 3840 lspanak 
Yamalı Hüseyin iştirak edecek· J - = .3840 Pırasa 
lerdir. Pehlivanlardan maada § Nazilliye gidecclt yolculara •Nazillipalu., ~ 384Q )..ahana 
güreşlere iştirak etmek istiyen· 5 tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil == ı 1520 YeJCa·-0------.--~--""""~~-.,... 
l ~ Taşkın baylann idaresinde olan \44Nazillipalas,, §; ı f · M·· hk M k • 
erle güreşi takib eylemek arzu· E konfor, lstirahat temizlik noktalarından old· 5 - zmır ı usta em ev i r oça mıntakasındaki kıtaatm yu· 
ıunda bulunan meraklıların ayni § uğu kadar, emniyet balamından da herkesi ~ karıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık 
gün saat 12 de Se1çağa teşrif a memnun edecek milli bir. müesaesedir. e eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
etmeleri rica olunur. a.2 iilllllltlUllJlllllllllllHUIUlllJIJllUIUHmwum11111111m1111n11111111111r11m111111111111111111111n11111111H1111111mıııH11ffffHIUHllllllllllllHIHIİff. 2 - ihalesi l l/1.Kan/937 Cumartesi günü saat lO da kışlada 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. da yapılacaktır. 

lzmir Levazım 'dmiTlifi ilan/an 
_......_~----..... ---.1..~----ııılı!ıiiiıı..-.~ ...... ~--..... --~-----'!""--; 
lzmir Levazım amirliği Sat. Al. 

Miktan 
Kilo 

3360 ls,.nlk 
3360 Pıraaa 
3360 Lahana 

10080 Yckün 
l - Müstahkem Mevki Seferihisar mıntakaaı kıtaatanın yuka· 

nda cins ve miktarı yazılı üç blem HDze ihtiyacı 9Ç1k 
eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 11/1.Kan/937 Cumartesi g(inü aaat on ~kta 
kışlada lzmirde Levazım amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 537 lira 60 kuruştur. 
4 - !feminat muvakkata ak'çaM 40 lira 32 kurqtur. . 
5 - Şartnamesi her gün kOllİ..,onda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret oda11n"8 kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyMiadidirfer • 
J - Eksiltmeye iştirak ecMcekler 249_0 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü malldeleriade ve ışartnımesınde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakk:atalarilo birlikte ihale aatinden evd ko· 

- mieyona müracaatları. 25 ~O 4 9 4165 
mili' e r 'f ı --

Jsaıair Lv. amidiği Sat. Al. Ko. Rs. dem 

Qlltatt ı 
Kilo 
4800 ı.-a 
4llOO Prrua 
4800 LaWtaa 
ıuoo v dlNn : · 

ı - Müstalllceii M'vki kıtaabaıa 1Wter1'M cins ve miktan ya
zılı üç k;.iom .,._e ihtiyaaı ~ elıiitttile ıuretile müfta· 
kasaya lco'upar. 

; ! - ihalesi 11 :!irinci Kiaıan 937 Cumartesi güaü saat 11 de 
klşlada it•ir levazım amitliti iitMl ama "oınisyonunda 
yapıhittır. ~ , ~ 

3 - Tahöıin edilen mecmu 1111 ~ 
4 - T emllat ıh'1\wlllı1te .-k9esi ~7 lft INruftur. • 
5 - Şartnamesi laer g6n kna~ .. · ·r. "' -: 
6 - istekliler tlftret cdasaftila ]l~ı olthilıtlatn.a dair vesika 

göstermek mecb11H~. 
"' 7 - Ekıilt10eye iftiPak e~er 2!490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü '1Dadd&einde ve ~ille.inde yazilı vesikaları ve 
teminat muvakkatelerile bim1cte iti&le saatiaden evel ko-
misyona müracaatları. ~ 25 30 4 9 4168 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1. - Müstahkem Mevki kıtaat hayvanatının (113000) kilo saman 

ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 1311. Kin/937 Pazartesi günü saat 15 de kışlada 

lzmir Levazım amirliği ıatın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (2825) liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası (211) lira seksen iki kuruştur. 
S - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - latelrliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

ncü maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel komis· 
yona müracaatları. 27 1 5 9 

3 - Tahm·n ediıen mecmu tutan. (614) lira 40 kuruştur. 
4 - ~eminat muvakkata akçası (46) lira sekiz kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eks]tmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinCle ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel ko-
misyona müracaatları. 25 30 4 9 4166 

.... ~ı--~~-------------------------------zmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Bilit idareleri İstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesatı için 

(.50000) kilo sade yağı 13/12/937 pazartesi günü saat 16 da Top· 
hanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-
caktır. Tahmin bedeli (45000) lira ilk teminatı 3375 liradır. Şatt• 

- namesi komisyonda görülebilir isteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacı için (250000) kilo odun ve (13500) 

kilo patates açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
2 - Odunun tahmin bedeli (3750) lira ve patatesin tahmin 

bedeli (1215) liradır. 
.J - 0dunun muvakkat teminatı (281) lira (25) kuruş ve pata· 

tesin teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 - Odunun ihalesi 14-12·937 Salı günü saat 14 de ve pata

tesin ayni gün ve saat 15 de Bergama askeri alım satım 
komisyonu binasında yapılacak. 

5 - Odun ve patates evsafile teslim mahal ve şartları şartna· 
melerinde yazılıdır. Şartnameler Bergama alım sabm ko· 
misyonundadır. 

6 - istekliler muvakkat teminatlarını ihale saatinden önce 
Bergama maliye veznesine yatırmış olduklarını makbuz 
ibrazile isbat edeceklerdir. Şartnamelerin dördüncü madde· 
leride yazılı veıikalan istelfüler yanlarında bulunduracak
lardır. 

-ı - Ko111isyon haftanın Pazartesi~ Çarşamba ve Cumartesi gün· 
lcri açıktır. 26 30 5 9 4142 

lımir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Gatalcada gösterilecek mahalde bir pavyon inşası kapalı 

~~ala ihaleai 27 /Biriaci"f<anun/937 Pazartesi günü saat 
kurU a yapdacaktır. Muhammen keşif bedeli 20424 lira 64 

.. _ştu~ •. Şartnanıesi her gün öğleden evel komisyonda 
gorulebılu. isteklilerin 2282 lirıhk ilk teminat mıkbuz 
veya me~uplari ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelermde yazılı vesikalarile Nafia Vekaleti fen müdür· 
lüklerinden alacakları ehliyet vcsikalarile birlikte ihaleden 
en az bir saat eveline kaHar teklif mektuplarını Fandıltlıda 
komutanlık satın alma komisyanuna vermeleri. 

vermeleri 24 1 5 9 4141 

-----~-------------------------------------lzmir Levazım amirliği satın alma kobıisyonundan: 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı için 300 

ton yulaf 16-12-937 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Top• 
hanede Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli, 15,000 lira Hk teminatı 1125 liratlır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir Yulaf çuvalları 
müteahhide iade edilecektir. isteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 30 4 9 14 4209 

Maden mühendisi aranıyor -
Balıkesir vil&yeti dahilinde bir maden ocağı için mesaha iş· 

lerine vukufu olan bir Türk maden mühendisine ihtiyaç vardır. 
Taliplerin İstanbul Galata Bozkurt han 35 No. ya müra· 

... "t• ı .. .e:. 
' ı. caatları. 7. 9· 11 ~· - .. . . ,• ,, 

ürk Maarif emiyetinin 
Büyük :Eşya Piyangosu 
ikramiye 15400 Lira 

Çekiliş 18/12/837 Bir bilet bir lira 
Biletler: Cimiyet merkez ve fUbelerile Yeni postahane kar· 
s1smtla Erıurum hanında İlin işleri bürosunda ve oiynnQ"o ha· 

yilerinde satıhr. (6553) 



ANADOJ .. U 
9 Ka.anu 

Fra İ perco ~aşbak:;" ıowö· J flftfflllffllllflffUIUHffHUı.. Jloktor ,ılJllllUllllHlllllllUllllllllll 

Vapur Acentası aaşJMkana ... ,z s. o,;~ı aa- - A 11e·maJ Tona il 
ROY AL NEERLANOAIS yarın ••~ıf büy kl.ikte p· E • N y § 

Dünyanın en büyük ve en muh eşem "" l 
vapuru olan mavi lcordelanın .sah bi 
nin -ulenlanm süsliyen OTOMATiK 

KUMPANYASI yet mükemmel fatoğ.r.ahleri ve _ .Bttktı:rinlu w ..bals11cı, -ı.ın; luıdlllılt.l11111ı 111iilfl/wmsı ~ 
"HERCULES,. vapuru lB· 11 Ege JD•ncvralarmclan sonra ya- 5 (Verem ve saire) ~ GAR OD fS7 de ROTTERDAM, AMS· pılan büyük geçi.d refnıine ait 5 :Bamaahane iataayoau brfımıdaki Dibek 10bk .,.da 30 eayıla ~ 

en pzel rettınleri Kemeodtı - n Ye mnayelllıiaane8İllde ubah uat 8 don aM&m ,..., 6 ya 5§ 
TiRPAıM ve HAMBURG a ha· caddesinde Hacı Alipa,a ote- kadar ........_ Ubul eaer 1 
llk~t. edecektir. linde Ress41n Foto 1smailden 'fNHllHHIHNUIHffUlfflfNllflffllffHllffllllJlllUfllfflQUI T•leJ.n: 4115 llllUI 
·"S~A .. vapuru 22· 11 ·937 b~iltccksitıiz. 10 D. -

Redyolermın 1938 modolleri ~idi. Rıdyo meraklılarının ta· 
pındıldarı tatlı ve tabii sesi ile beı kuin gaşyolduğu bu rad
yolırı görmeden baıka marka radyo ala•ayınız. de Mldenifor. BURGAS, VAR· ~~.-.~----·---..-......ıı~T ' B 

NA.,. KösTENcE için yük Olivier ve ütüncüler. ahçevanlar! 
~NUS,. · vap ıru 27· Şürekisı A k · b 1 · 
11-937 de ROTTERDAM, AMS· Limited vrupa ımyevi gn re erı 
1'Üll>AM ve HAMBURG • ba· ~ııpur Acentaaı Yüksek randımanlı ve iyi cins mahsul kuvvetlı fıdan ile alı· 
Nbt .....,....,.. nabilir. Kuvvetli fıdan da ancak kimyevi giibrelerimizle yetişir. 

•S'fE.lıı.l.,A,. vapuru 11 /1 !/93/ Birinci kordon Rees binası Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 
Tel. 2443 

de R0~9tDAM, AMSTER- THE ELLERMAN U- Telgraf adresi Adres 
DAM ve HAMBURG a hare- NES L TD. K8radavut lzmir·Halimllğa çarşısı No. 31 
lııet edtcHtir. "POLO,, vapuru 4 Birincika- Telefon Hacı Davut Zade 

SVENSKA ORIENT nunda LONDRA, HULL ve 3809 Rahmi Karadavut 
UNIEN ANVERSten gelip yük çı kara-

"NORDLAND,. motörü 16· cak ve ayni zamada LONDRA 
tJ-937 de GDYNIA, DAN· ve HULL için yük alacaktır. 
21.Ç, STO~KHOLM, ISVEç, "TRENTINO,, vapuru Birinci 
DAılMMt«A, ve BAL TIK li· kanun ~nunda veyahut ikinci· 
ıuulanna hareket edecektir. kanun ibtidHında LONDRA, 

"ARAGON,, motörü 20·11· HULL ve ANVERSten gelip 
937.deRO'l IERDAM ve HAM· ~ük çıkaracak ve ayni zamanda 
Bt.RG a .hareket edecektir. LONDAA ve HULL için yük 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 alacaktır. 
RO'thRDAM, HAMBURG GD· uLESBIAN,, vapuru 7 Birinci 

K kanunda LIVERPOOL ve SW· 
YNIA, DANZIG, DANMAR A, ANSE-ADAN gelip yük çıkara
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK 
liaaaBlanna hareket edecektir. aak ve ayni zamanda LIVER· 

SERViCE MARlTIM POOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

ROUMAIN THE GENERAL STEAM 
"ALBA JUUA,, vapuru 1•12 NAVIGATION CO LTD. 

9S7 de MALTA ve MARSIL- .. PHILOMEL,, vapuru 10 Bi· 
YAya llareket edecektir. rincilcipunda gelip LONDRA 
ZEGLUGA POLSKA S.A. için yük alacaktır. 
•tEWANT. motö 11·11·937 •• ff k• • 

tle ANVERS, GDYNIA ve DAN· OZ e Jml 
zıı;e t.eket edeceldir. M Or l Jıw.rMki hareket tarihlerile itat e 
..ı..a-wa detifildilderden Adres: Beyler Numan so-

kabul katı No. 23 
.... ••aliyet etmez. Kabul --..&·-~·· _, 

n-L- .ı_..ı_ tafsilit aç· in ikin- ......... ..w 
~ .... aaat 1().12 - - llOS& 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

K raya çılcarılan hal binuının dış kısmındaki dükkinlarclan 
12-11·937 h.rihinde ihale olunan 417 no. lu dükün ' müstec ri 
müddeti içinde kat'i temioabnı vermedığ.nden ihale fqhedıleaıek 
yeniden müzayedeye lronulmuştur. Yıllık bedeıli muhaıpmeni ~4 
liradır. ihalesi 10-12·937 günü saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar 
idares ne müra~atları. 26 30 9 4182 -Sc1ğlık Eczahanesi 

-
Fııat Galergin 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 127 
/ E.Jıi JÜLYEN ecuduı•ıiJ 

Tae, temiz. acaz ild 

Askeri fabrikalar 
d •• ı::~: .... d ur"'lS .... en: 

Elekl:6çi Telefo 

•• ma-

eiıJıı11•wla F'RATfJ.JJ SPER· 15,30 • 17 Tele. Y14 
C0 .-tımhfana mirace- tJ•-••••lliıililliı ___ ll almlleek. 
-1 edilıiesi rica olunur. Diş Tcıbibi 
1'eWom 4111/41421422_1_/2_668_ 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 
DEUTSCHE LE-
~ ANTE -UNIE r 

G. m~ b. 8. A. Tevfik Lütem 
HAMBURG K 1 k bu ~ 

ıDEUTSCHE LEVANTIS- u 8 
' ruu, ~az 

UNIE, HAMBURG, A. G. Hllsilllıldarı büinci 8nı/ 
HAMBURG mil 'du•ı• 

Ati.AS LEVANTE UNIE A.G. Merke~ hastaneıi kulak 
BAEMEN ldiniti şefi 

-MACEDONIA,, vapuru 29 Her gün 15 ten sonra ikinci 

~mkka\edeki fabrik lanm1zdan b"r"nde ~~~1~~ 
, tolu teleEen t.191kt..iJlı.•pjıll"" lllllil!l -•llll ..... liiiii .... ltill!Df 

Telefoncuya ihtiyaç ...,..,:: 

Kırıkkalede yapılacak imtihanları neticesinde gösterecekleri liya· 
kata göre 2-3,5 lira yevmiye verilecektir. Harçları kendilerine ait 
olmak üzere isteklilerin vesikalerile birlikte Kırıkkale gurup mü· 
dürlüğüne müracaatları. 2 4 7 9 11 4201 

Otelimizin bütün mobilyNI ~did edilmiş sotuf ve sıcak su 
banyo daireleri ilave edilmiştir . • Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
111uttur. Hiatler Qlutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karsısında. No. 72 lzmir 

tq.;itepiode bekleniyor. ROT- Beyler Numanzade aokak No. 
'llm>AM, HAteURG ve BRE- S ele llasta kaltul ve tedavi ilin 
"Dı itin yük alacaktır. eder. 

•OREA,. vapuru 1 Birinci r=;;;:;::;;;;::;:;-~iiiiiii:=i lkbsad Vekaleti iç ticaret umum 
L~- -- _ı b-'-len" ANVERS iriAci ıoı Mutahassıs 
~· C9' IJOr. m=:dur·· ı::;ı:..:: ... ~~a· ~ HMIBURG liwlanadu Dr. Denıir Ali ..... -ıs·~ • 
S'ik=çak---:r. 13 Bi- K..,. olla 30 lkincitetrin 1330 tarihli kan• bükümleri daiNliDde T..._ 

• YIPlllıl Cilt ve TenasUI hastahk· yede iş yaplJlağa izinli bplunan ecnebi şirketlerinden •AJaton 
tid bekleniyor. ROT-
'llRDAM, HAMBURG ve 8RE- laN ve elektrik tedavisi Tobalco Kompani. ıirketi Xürlciye 11mumi \ekı li bu kerre müra· 
.... İ4)İn yik alacaktır. IZ1air • Birinci beyler solca)'I caatla şirketin Türkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini bildirmiştir. 
~CAN EXPORT LINES Elhamra Siııcaıası arkasında Bu şirketle alakası olanların lzmirde mukim Jobn Harold 
'l1tE EXPORT STEAMSHIP Telefon : 3479 Roseye ve icabında lktaaad Vekaletine müracaat etpıeleri ilin 

CORPORATION oluıu... 24 9 24 4119 
• OGONTZ • vapuru 30 •BQLJRGAS,. vapur11 25 Jlriaci 5 T Cflinisani ~ 

"-· ':" d b '-1 • NEV te•rinde geldi ve PORT SAiD lktısad Vekileti iç ticaret umuı müdürlüx..-: ~etrin e es; enıyor. • v ısu 
\tQiK için yük alacaktır. ve lSKENDERIYE limanların· 2 kuruşluk pul 

- VPRESS 1 8 · dan mal çıkardı • 
. .,. • vapuru irın· •DUROSTOR. vapuru 22 

;"kunda heldeniyor. NEV· Birirıcikiounda KÖSTENCE, 
<DiK için yük alaQllldr. için hareket edecektir. 
~UTH,, vapuru 15 Bi· DEN NORSKE MlDEL-

~nanda beldcniyor. NEV- HAVSLINJE 
10IK için yak alaçaktar. OSLO 
Stt ROY ALE HONGRQISE ••SAN JOSE., Dlatörii 6 Bi-

DANUBE MARITIME rincikinunda bekleniyor. DIEP· 
ZEGED. motorü 6 Birinci PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 

~tnda bekleniyor. BELGRAD, limanları için yük alacaktır. 
110VISAD, BUDAP~TıE, vJ. llinlard•lci hareket ıtarihlc
\' 4NA ve LINZ için yük -ela- .rile navlınlardaki defitiklik· 
tt'-r. , lerden acente ıaesuliyet kabuJ 

1ta:!!SZA. motörü 15 Birinci eto:Zha fazla tafsilat için Bi· 
I).;; da bekleniyor. lSKENDE- rinci kordonda W. F. HiNRY 
""YI: için yük alacaktır. VAN DER ZEE & Co. N. V. 

SERViCE MAJUTjt,IE v9ur ae»ntalığına müra<*t 
ROUMAIN -edilmeei 1iea olut111r. 

.... BUCA REST Telefon : No. 2007/2008 

= Q 

~ 
llJ 

Seri mal değil, fennin bütün tekamülitmı haiz radyolardır. 
Yüksek aeı, kunetli ar.!rma kabiUyeti, otomaAik fadiet·kontrolü, 
.yüksek b,as11ti,et, uiik-rk ,. daha •ir OQk Jlllliklerile mev
~ario ea yüksele makineleridir. 

Acataıı: Hüseyin Hüsnü ldemen, Saman iskelesi, ikinci 
kordon No. SS/3 

GABOD 
.Markala radyoların belli batlı hu• ~J'~"AT' K olma
susiyetlerioden -biri de bunl•ın '-' V lfJ 1 landır 
Diğer markaların hepsinden üstün Q)uşlarını dünya tasdik etmişt ir. 

Satış yeri: Mimar KemaleUin eaddesi 
No. 35 NiHAT KAR 

Hususi 

Şifa Ballkyağı 
Kuvvet İflah uhhat kayna~ı, 

Rat-hıol, 

g.da kudrt·ti ytlkıek, 
· i kolay, 
terltet gibidir, 
batka yerde satılmaz 

ltUM18t 

ŞJfa Babkyağı 

Y aloız Şifa Eczabanesinde 

~rJı UPUll'ICI 

Biiyük piyangosu 
2 inci keıitle 11 lnıkcinun 1931 Jedir 

BiiyfJk ikramiye 40,000liradır 
Bundan buka: 15,000, 12,000, 10.000 liralık ikramiye

ılerl~.g!·ft ve 10,000) liralak iki adet mükf.:,:ı:tr ..,_ 
Ne ldi9lk lııir90k ikt..U,elerle ••Htileri havi olan bu zenıin 
plandan iltit.de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

Kiraltk ıazıhane 
lkincikordonda Maretal Fevzi bul\WIDCla tao. 3 da kiin Osmanlı 

unkası mitteslliıitından ve fimdiye kaUr •Solconi Vakum Kor
porenio. kumpaDJUIDID iqali alblida b11luau, auyaa ve kalorifer 
"şkilitnu havi. 

7 Yedi odab yu hane 1/1/"8 Ü S..lliawı 1938 den itib .. 
ren kiralıktır. Şeraiüi •'-•ak i.,_ler Oıwlı banbıı müdür· 
lütüne baş vurabilirler. Müdüriyet 

oto u 
Haaıı·za Rüstem 

En meşhur fabrikal~n 'fototraf makineleri, film, cam, kltıt, 
kart ve }jilumam fototrafçrblcta mfistamel eczalar, fototraf alat 

ve edevab, font 'ft .aehpelar. 

:F otofrflFt;ılıp ınlffeatlllı iter w•vi na•lsenıe 
Zevki okşıyacak resim ve a....-.ıİlm ..... , senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dtlckitle yapdtr • 

AltlATÔR iŞLERi 
Develep...., kQpya ve daer ..,j airudillNn liirat n nefa· 

1etle yçıhr. 
tzMIR: Emirlerzade çar1111 No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Telefon: 2675 'Tel af: Rüstem lzmir 

S6ke belediye .riy. .. anden: 
Belediyemilin bir ,..lik 1e-«J Ylthk 150(ledet ampul ihtıyaeı 

25/11/937 clea itibena açık ebiltıaeye kQnulmQftur. lateldilerin 
16/1'21937 Pert•be pni _. W de % 7,S depozitolarile birlikte 
helediyne m6r"ı.._.. 9 10 ı 1 ı 2 .... _;.;-.. ........ --. .. _. ...... _.~ ......... ----------

lzoıir aluflar ru1ldQrl~on.deo: 
ld,.. cltıpo-da •evcut müfredatı i.dtre ilan tabtaaua~a ynııh 

arp, •• ,..i_,e temdit mücldeti iQiade de talip 91kmadığın· 
elan bir ay •il~ltle paqrlsğı bııakıWıtı i'in o'unur. 4309 

lzmir defterdarlı -- dau: 
lbalelelİ !J/lt/937 tarihinde 181t l4 de , • .a.catı evelce ilan 

eııılılmit olan Bulgurca çiftlitinde zemini çiftliğe ait olmak üzere 
Rumlardu bı.ma ebniyelerin _.,, .6/tl9J8 tarihinde perıembe 
16nü .. t 14.de Jıı~ılıwştır. Taliplu.itl Millt Emlak müdürlüğüne 
müracaatları. 4306 
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Do o· 
Kemal Tahsin Soy am 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade ı;okağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve .tedavi eder. 

Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

Ameri adan enı son model 
karyo alar geld. 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Özişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En sor. model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

-Harac;c;ı kardeş er 
Büyük mobiya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amededir. 
MERKEZ 

IZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sal?~a! 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendımzı 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin ı..şyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 o. taksitte oeresıye muame-
. lesi yapılır. 

Siz de M ET ALLU M ''O f' ;t~:~~rım 
Hem bol ışık almış olur, hen. iktısa" etmiş olur, hem lamb ... 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

Cevı· Bay ent 
Elektrik • telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları müme~sili 
Peştemalcılar 77 79 telefon 3332 

Sıh 

K:inunnf'V<'l 

FotoOr 
1 N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 
11 

ucuz yapılır 

' ' ..................... 
Doktor 

Ali Agah 
. 

Çocuk hastalıklari 
mutahassısı 

ikincı .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

mm .... 111m1ma:ıa.. ........ 
n-=-:m'ı!::m'!l!llmml ... llİllll ...... 
ı . Satılı ev 

Güzelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatları ilan 
olunur. 

~~-=z::zı:::~ ---·-

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

hiilleri yapılır 

WI ____ a ı iyag 
Norveçyanın lıaJis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhh Ecza ~ 

aııes 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomoh ·ııeri ., 

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

V<ed<®k !Pc§lll"<Ç©\Daır m~VCÇ:l\JlddlUll"' 

Oldsomobil otomobilleri de her tilrlü evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, _ güzel ve lüks makinelerdir 

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


