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• Atatürl~-Millet ve yenı 
~~~~---................ ._. ... ____ ~~~~ 

Başbakanımızın ziyafetine Büyük Şefimiz Ata-
türk de yüksek huzurlarile şeref verdiler. 

Atatürk bu davette buyurdular ki: 
"Ben milletle beraber C:eıaı Bayarın ve 
arkadaşlarının programının nokta nokta 

tatbik edildiğini takib edeceğim.,, 
H 

Ornek dostluk 
Hamdi Nüzhet Çançar 

ATrupa matboab Tilrk ·Yunan 
doıtloAundan Te bu doıtluğon ıon 
günlerde gittikçe artan samimiyetin• 
den aiıayiıle, hatta bir nevi taha11dr 

Başbakanımız da Atatnrke cevab vererek: "Size ve bntnn 
Türk milletine benimle beraber çahŞan arkadaşlarımla 
hemfikir olarak söz veriyorum ki, taahhüdlerimizi muvaf-

Ye gıbta ile bahıediyorlar. 
fakıyetle yapacağımıza kanaatimiz vardır.,, dediler. 

Banda haldı, hem de çok baldı· 1 ~ 
4
• 

dırlar. Her zaman, her milnatebet r te vadcttigim huıuılardır. Celll Da· 1 

yar ve arkadaıtan benim millete va• 
dettiklerimi yapacaklarına bana ve 
millete vadettiler. Ben, milletle bera• 
ber Celil Bayarın ve arkadaolarınıo 
programının nokta no~._., '.tlbik edil. 
diğini takib edeceğim. 

df11tük9e ıöyledim. daima ıôylemeği, · " ,., 
tekrar etmeği de bir vazife bilirim. # 

Tılrk· Y 1111an doıtlnğu ti yad tarihin " 
ıimdiye kadar hemen de hiç kaydet• • ,.:.~ 
mediği bir tekilde nev'i oahlına mun· Y 
haar bu doıtluk tor. 

S6alerimde biç bir m6balega 
meyil 01-abızıo ıamimiyetle, ciddi· 
yelle eG1IGyoram. Moktub ve gayri 
mektob tarihin hiç bir deninde 
Tilrk·Y nan doıtlogona Lcnıiy•n bir ......... 
hl.ikbali namma ne yauk, ne acına• 
cak bir ıeydir ki daha uzun bİI' 
mtlddet de göaterilemiyecektir. r 

Karilerimden bir ço~unun mQba• 
legalı unnettikleri Te hakikateıı öyle 
gibi de gôrilneo ha iddia karpeınCla 
dudaklarım kıvırdıklannı görilr gibi 
ulu7u.ruw. DIW 111gw"u l krar ede• 
yim: Tarihin hiç bir deTrinde Türk· 
Y~au doetlugo eeklinde bir doıtluk 
görülmemiftir Te maalesef daha uzun 
bir müddet de göriilemiyecektİI'. 

İzah edeyim: Tflrklerle Yunanlı· 
t Jar ••ki. çok eeki birer dilomaı:dır· 

lar. Bu ddfmulık bir kaç yıllık, bir 
kaç yfiz yıllık değildir. TA TGrk İlmi• 
nin Aıaadola ~elinde tarih .. hne
ıine çık.maaile ba1lam11tır. Aaular Te 
amlarca dnaa etmiıtir. Nihayet 6y· 
le bir hale gel6ıiıtir ki bu dtltmanlık 
pek y&km tarihlere kadar bütılo 

dıloyada cari bir idet olduğu gibi 
ltiıktmeıtin hf1k4mete d6ımanlığı oek· 
lindeo çıkmıı, milletin ıııillete di1ı· 
maabtı tekfuıe girmiıti. T'llrk ve 
Yunanlı biı hi'ribirimize hilkdmetçe, 
millet~ delil batta ferdce dilıman 
keailmitlik. Tdrktııı ak dedilbae Y o
nanh ne yapıp 7aparak kara diyor, 
Y ananbıun kara deditini Tilrk ne 
yapıp yaparak ak göıtermeğe çahp· 
yordu. Hele Otmaalı imparatorlap 
b1111 nn derirlerinde bo karıılıklı 
huumet Adıl .. bir mncudiy•t dna11 
tekliai .a...n. Biz, bayat hakkımın 
ınııb.aC... edebilmek için Yuaanlann 
dünya yfl•f1Dden kalkmaıı Jizım gelece
Aiııe inaaıyorClıık, oDlar da muod, mil• 
l'eflieh bir Y oaaniatan1n tee11üı edebil· 
ble.ini eTelemirde Türk iaminin ci· 
~ haritamıdan ailinmeeine bqh ~ 
ttı.ınediyorludı. Çok oza&a gitmeAe 
ltıaum yok. Düukü Te bogilnkd aee· 
li11, içinde ya .. mıı olmak itibarile 
hiiuıo tcferrilatile İıtiklil muharebe• 
~ gözilmüz6n önüne getirelim. Ta· 
~b, biç tf1pbe yok harb veeaitinin 

0 lluAu ve tekemmülil itibarile bun• 
dıaı çok oiddetli, çok korkllllç ma· 
h.tebeler kaydetmiıtir. Fakat harbin, 
tııe•cudiyet didiımeaiııin bu derece 
~tgöze, ditditine hiç teeadtlf et• 

e11ıi1tir, 

ı. BüUiıı bo h.nayı, bfltılo bu uır• 
t!ınıı huıumet zihniyetini detiftiren 
it• '-n oldu. İki hilktlmetin Loaıenda• 
lı; Dı?aıeaeilleri ıimdiye kadar tarihin 
~ ç hır doriode hiç bir devlet ada. 
ınıo >&hına eremedi~i bİI' yükeek 

~•yıı, bir uzun görüo kabiliyeti 

•Sona 2 inci •Aif •d,,. 

Daha iyi izah edeyim: Ben, Tür· 
kiye Reiaicomhuru AtatQrk we Tiirk 
milleti Baovek.il Celil B•yann u 
onun hiilu1metinio programını takib 
ediyoruz. Ve filli .neticeıini görmek . 
iııtiyoruz. 

~.._."'Ji!liıı..._fc-~;l)MA'-"~--""~~~~~~~-~~I 

Bügük Şef imiz nutuklarını 
okurken 

Ankara, 11 (A.A.) - İk.inciteş· 
rinin onunca günü akıamı Baıvekil 
Celil Bayar evinde küçük bir davet 
yaptı. Atatürk.ün yilce hozurlarile şe• 
refleodirdikleri bu davette, davetli• 
ler denebilir ki, yalnız Vekillerden 
Te çok butınd ve çok yakın arkadao
lardan ibaretti. Çok ıeyler lrnnuıuldo. 

Ezcümle Atatürk meu.i arka. 
dıtlanna: 

_ Millete yepyeni bir program 
bildirdiniz. Bu program benim mille· 

BqTekil Ct!lll Bayar At.Ulrke 
cevab verdi. Ve dedi ki: 

- Atatürk; 
Ben, Türkiye cumhuriyeti inkı· 

Jabında sizin Te kıymetli arkadafları· 
mızın beni bildiği adamım. 

Atatürk, timdi teessüs etmit olan 
Türkiye cumhuriyetinin ilerlemeeinde 
gayenizin de ne olduğunu çok ıyı 

anlamıı adamım. Arkadaılanm da 
böyle .. 

Size, Af federeiniz. beni mazur 
görünuz; yalnız ıize deAil, bütün Türk 
milletine benimle çalııan arkadaıla· 
rımla hem r ikir olarak ıöa veriyorum 
ki, Büyük Millet Mecliei hnzurunda 
aldığaıoız taahbüdleri muvaf fakıyelle 
yapacağımıza kanaatimiz vardır. 

Bunun f1zerino Rt>iıicumhur Ata• 
türk c .. 111 Bayara ve bütün hazır 

Kral Alfonsıın oğlu tahta getirilerek 
krallık ilan edilecek. 

Asilerin eline düşen çocuklar 
Londra, 11 (Radyo) - lngil· ı nezdinde teşebbüsatta bulunarak 

tere hükumeti; gerek ihtilalci ve sulh teklif etmiştir. Söylendij'ine 
probo çum~uriyotçi lıpın_yı - SM4' 1 i1t•İ Hlfi/.de -

Başbakanımız programını 
~ okurken 

bulanan hükumet erkanına teıeekkür 
ve onlar için muvaffakıyet temenni 
etti. 

Paralar 
değiştiriliyor 

. 2257 sayılı kanunla verilen sa· 
lihiyete istinaden evelce yapıl· 
mış olan ilana göre eski nikel 
25 kuruşluklarla bronz 10 ku· 
ruşluklar 30/11/937 akşamından 
itibaren tedavül etmiyecektir. 
Bu suretle teda-.•ülden kaldırı· 
lacak olan paraların malsan· 
d~kları ile Cumhuriyet Merkez 
bankası veya Ziraat bankası ta• 
raşından o tarihe kadar değiş· 

. tirileceki Maliye Vekaletinden 
vilayete bildirilmiştir. Hatta 
simdiden bankalara ve matsan· 
dıklarına müracaat ederek elle· 
rindeki eski nikel ve bronz pa• 
ralan dekiştirenler vardır. 

Mükafatlı 

Müsabaka 
Esrarengiz haJlalet 

· -4-
Fubualı bir kıt geceli, f"irin 

ve ciY&rm ihtiyarlaoı bo ka•r kor• 
konç n fırtınalı bir gece görmedik· 
lerini ıöylüyorl~r. Bayan , Na~yer.ıin 
•rinde · bilyf1k bir ıftk.1ln.et hük.Clm 
IClrtlyor. 

Bayan Naciye yaıh bir doldur; 
çok zengiu ,. parayı pek •nen .bir 
kadındır. 

Sofada bir gölge, bir hayalet b .. 
litiyor Te Bayan N aciyenin yemek 
od11mın kapıum açıyor, baıını kapı· 
dan içeriye uzatıyor Te elini ahıgın 
bir halle elektrik döAmeeine gö· 
türüyor. 

r 
Bunlar kimdir? 

Gene köylü 
reketler 

zararına 

mi var? 
ha-

Hükumet düşük fi at teklif eden üç firma 
hakkında takibat yapacak 

Ankara, 11 (A.A.)- iz nirde üç firmanın çok dü.,ü' fiatlar 
ile girişmiş oldukları bazı taahhütleri kapatabilmek emeliyle anor· 
mal şekillerde hariç p "yasalara teklifler yaparak piyasayı düşür· 
meğe çalıştıkları tesbit edilmiş ve bunlar hakkında derbııl adli 
takibat yapılması lktısad Vekaletince İzmir vilayet.ne bildirıl· 
miştir. 

Ôtedenberi bu kabil hareketleri itiyad edindikleri hakkındaki 
malumat ta tevsik edildiği takdird~ bu üç ticarethanenin ellerin· 
deki ihracatçı vesikaları Vekaletçe istirdad edilecek ve bir daha 
Türkiyede ihracat ticareti yapmıyacak bir hale getirileceklerdir. 

Şehir meclisinde hararetli müzakereler 

10 Otobüs ve 1 Trambüs 
daha alınıyor. 

AtatOrke 
Ege 

şükran · Kaldırım parası

Enstit~~o - Yeni seçim 

Doktor B. Mitat 

kereler olmuş ve bazı meseleler 
üzerinde belediye reisi Dr. B. 
Bebcet Uzun verdiği izahat din· 
lenmiştir. 

Meclisin 33 azuından 17 Iİ 
toplanbya gelmişti. Bu celıede 
uzun müzaker~ ve münalcafalar
dan sonra Birincilcordon için 
daha 10 otobüs ve bir trambüı 
~atlı. alınması hususunda 46,000 
iiraJık tahsisat ayrılması karar• 
laştırılmış, şehri ve halkı alaka. 
dar eden mühim mevzular üze
rinde görüşülmüştür. 

Celse açılınca: 

Dün akşam toplanan Şehir 
meclisinde çok hararetli müza-

Celse açılınca harita alit ve 
edevatı satın almak için 3000 
liralık münakale yapılması bık· 
kmdaki riyaset teklifi büdce en· 

- Sonu sekizinci sahifede • 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi. 

~~~------~~._,,--~~~ 

Otuz hin lira 15346 numaralı bile-
tin sahihi şehrimizdedir. 

~~~--~-----~~~ 
fstanbul, 11 (Hususi muhabi- 10000 Lira 

rimizden) - Türk Hava Kuru· 1368 11601 Numaralar 
mu piyangosunun keşidesine bu· 2000 Ura 
aün başlandı. Yarın da devam 5265 Numara 
edilecektir. Kazanan numaraları Bi,1 lira kazandı. 
bildiriyorum: 500 lira kazananlar: 

15346 Numara 17907 31162 30561 3820 
30000 Lira 34139 4643 24360 6377 

23791 Numara 4913 34528 24562 
12000 Lira 100 lira kazananlar: 

32932 Numara - .. f::onu sekizinci sahifede • -
lrlanda hükumet reisinin 

sarayı bombalandı 
Askerlik şubesine de b!r bomba atılmış ve 

büyük tahribat olmuştu,,· 
Dnblin, 11 (Radyo) - İrlanda hük\lmet reiri B. Dô V aleranın otmdoto 

Nraya bagiln bİI' bomba ahlmııtır. Atılan bomba. etrafı aaremıı ve ciTardaki 
mağazalann camları parçalanmııtır. Bundan başka, afkerlilt eubeı ne de 
ikinci bir bomba atılmıo. bilyilk tabrJbat ol~'Uftur. Fakat buna r!tm~ Wf 

, ~ t@eri olaıU lla1anoa ••ı'-' u-l~tclilmeaj1m. 



Sahife ! 

ız 

irfan Hazar 
Sngımda; solgun benizli yorgun vilcudlu, gilzlerinde gözlük, a~ır ağır ko· 

nuı n biri vnr. Ônüınd ki; oldukça şieman, başı saç.sız, toparlak yüzlü, dur. 
gan bir zattır. Arkamda ise; hiç söz söylemiyeo, daima düşünen, uzun boylu, 
hakim bakı lı esmer bir bay oturuyor. 

Birincisi; binden fazla çocuk doıturtmuv, üç yüz çocuğu muba~kak bir 
ölümden kurtarmı~ iki yüze yakın anayı mezardan geriye çevirmi~tir. İkin· 
ciei; kanserli midelerden, kurounla delik de~ik olan ciğerlerden tutunuz da, 
apandisit ve mütcaddid bağır11ak iltihaplarından dolayı gene binlerce ölüm 
yolcusunun yollıınnı tıkamış; kapanmak üzere buluıınn fersiz gözlerini, önümde 
sigara tutan şu ince pnrmaklnrile açmak sırrına mazhar olmuştur. Üçüncüeü; 
aklını kaçıran binlerce beıbahta ak.ıllannı iade etmi ; nice zincir k.açlmılan· 

a, parmaklarını yiyen, göğüslerinin etlerini dielerile koparan nice çoluk ço· 
ok aahibi babalara birer kuzu eüktlneti bahşetmiştir. 

Bu üç adamla konu~urken, gayri ihtiyari sıkıldığlmı, onların önünde 
nildiğimi hissediyorum. Bunlara, küçük birer biilikteo ba9k.a sanki nedirler? 
tnfflUI bayat vıren, insana akıl veren, insanı muhakkak ölümlerin pençesi& 
fen kurtaranlara baıka ne ad verilir? 

Konuşma sıruında, birinciaile nasılsa güz göze geliverdik. Uzun uzun 
lıaJnştık. Bunon te~ dudaklarından ıu küçük cümle, birdenbire ortaya 
fökdlilverdi: ' 

- Ôoünilzde i~lmemek, aideri candan kutlulamımak mümkün mü'! 
Birinci doktor, gözlerini. hemen gözlerimden çevirdi. Büyük bir samimiyetle, 
- Baeta mı,ımz, dedi. 
- Bayır, ipyim doktor! 
Sükunel buldu. Fakat gülerek, bana euulan söylemekıen kendini alamadı. 
- Biz doktorlar, deminki söylediğiniz cümleyi ancak hastalarımızdan 

fayana. Haata biai, hastalığı anında, büyük bir hızla, gök yüzündeki büyük 
puıeb.slere çıkanr, naunnda gittikçe illhiletiriz! Lakin tedavi edilip de 
J8DlJDJ&juı aynldı mı, artık onun gözünden düımBıflzdür. TeJ>f taklak bu· 
lotlardao aeağı yuvarlanmııızdır! Çok defa, hayatlarını kurtardığımız ha&ta• 

lar, eo~ak ba,alarında bizden kaçarlar. İçlerinde bize ee)aq.ı vermjyenleri bile 
yardır! ~aamafib biz ha ııade hakikati, adımızı bildiğimiz gibi bildiğimiz 

jçin, meale~imizin tl ilk yıllanndanberi doat olduk böyle ıeylerle •. ., 
Dleftniiyorum: 
Baatabk "e harfJet im, cemiyet içinde giydiğimia eğreti elbiseyi iizeri. 

~den atıyor. Doktorların önüne tabii hüyiyetimizle bizi _çıkarıyor. Onl!r• 
dan biç bir oer aaklamıyoruz. Onlara yalvarıyoruz. Çek.inmeden dizlerinin 
dibinde e.Alaiıyorua. Maddi ve manevf ~absiyetimizin muvakkaten harimioe gi• 
ren ~qftor, haatalığımızdıuı ıonra, ·yani cemiyet elbieemiai üzeflmiııe giy~i· 
.. F&m•Do kork&ugumuz, çekindiğimi&, aelim ;vermedi&imiz, batla aleyhinde 
htuncluğumm bir adamı mı oluveriyor! .• 

Salondan çıkarken, bu dü1ü11celerle Jtulaklarımın uğuldadığını duyuyor• 
dum. 'l'akdire, alkıp, tefekftün vı l4!1vike kulak l1byıra~ bir un çuvalımızı 
yahnd bir eT arsamızı değil, hayatımıG kurtaran ve bize bayat veren bu in· 
~f J~4:u1tnn• ne kadar minnetle ba&h olduguıuu bir kat daba iyi 
uıLyordum. 

A 1ADOLU - ·= 

---··----
J(üçük heykeller 
yaptırıl~cak 

Kültürparkta çalışmağa baş1 1· 
yan bir Türk genci, fupr saha
sını süsleyecek bazı heykeller 
yapmağa başlamıştır. Bu heykel
ler yarı çıplak vaziyette genç 
kız ve kad ınları gösterecektir. 

Yıllardanbari muhtelif yerler· 
de heykel yapplak işinde çal şan 
bu sanatkar genç, hakikaten 
yaptığı eserlerde muvaffak ol
maktadır. Kü ltürparkın muhtelif 
göşelerini süsliyecek olan hey· 
kellerde de muvaffak olacağı 
tahmin edı lmektedır. 

r 

Toplanacaklardır. 

Fili,,.• 
1 • 

ÇarJık devrinin ihtişıwıını ... Kafkas baJkınıp iıyaıııni ... Şeyh Şamil v4k'uanı musavver 

Filim" 
a • 

HACI MURAD T tirlıçe S6~l~ti 
muht•ı•m •••r 

A Y R I C A HAN~I G~ T • LILIAN HAJU/EY tarafından 

QI F T E K U M R U L AR 
temıil edilen F ranıızca Sözlü 

Katıldıncıya kadar 
iJldiJriicit komedi 

• 

, 

ilaveten: umhuriyet bayrall}ıpda Atatu•• rk 
An karada r 

Huzurunda yapılan 
büyük Resmlgeçld 

VE PARAMDUNT JOURNAL 

, 18V uno~ - Jd Jlo u 

ıı. r. , 1 ... 1111 

,. 
Oıoek doe.;t uk 

Oziim satışlarında 
SAğlqm/ık ve figt 
yükselişi var .• 

Üzüm piyaşasındaki sağ'lam 
vaziyet devam etmekıedir. 

Soq gAQ' erdı; her ~ün ikişer 
bin çqvpl üzüm satışı olmfkta· 
dır. a11 hararetli §atışlar şebo· 
bile dün borsada üzüm fiatle· 
rinde, on para yükseliş olmuştur. 

Alman piyasasından uzum 
üzerine mühim siparişler gel· 
meğe başlamıştır. Dün kuru 
üzüm fi~ti 13,5 • 14 kuru,tur. 

Limando 
Gele11 ve Biden 

vapurlar 
Dün limanılJlıza bir Türk, bir 

ltaty4n, bir Fransız, bir J,.,eriliı 
olmak üzere dört vapur gelmiı, 
bir T#rk, bir lt~lyap ve bP' 
Frınıız ~41>urq da baret etmiştir. 
Bugim limaııa posta vapurll 
gelmiyecektir. 

Haftalarca mavnalarda vapur 
bekliyen tüccar malları, dün 
Sadıkzade vapuruna :yükletil· 
miştir. 

Sanf rrınsis/ıpda 
Bir Çin mahallesi yandı 
Paris, 11 (Radyo) - Saqfran

siskoda Çinlılerin oturdukları 
mahalle, h,ştanbaşa yamıştır. 
Akşam• kadar yanan yüz evdeQ 
yirmi cespc# çıkım:mı~tır. Y .,.,. 
14naolaı .da çoktur, 

s~ ,ı 

• 

m 
Şt 

·~ 

ilt 
'il 

.. 
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Çekoslovakya, herkesle 
iyi geçinmek istiyor 

Hariciye Nazırı B. Kamil Krofta 
parlamentoda beyanatta bulundu 

Japonlar, (Nantao)yu Bom- Atatürk 
b d nd d • ı Seyahatlerini 

Brezilya
daki vaziyet 

Prag, 11 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı B. Kamil Krofta, parla· 
mentonun bugünkü toplantısın• 
da harici vaziyet hakkında uzun 
izahat vermiş ve umumi siyase• 
tin her zamandan ziyade ihti· 
lata müsaid olduğunu beyan et· 

ar IIDaDatJ evaın e ıyor ar• Tunceline ka-

flrnkselde 200 talebe, Japon sefarethanesi önünde noma- da
1 

r uzataca~larh 
stanbul, 11 ( Hususı mu a-

y İŞ yaptılar Japonya Franko hükômetini tanıdı birimizden)- BügükŞef Ata-
• . . b" k fürkün, Şark seyahatlerinde, 

Şanghay 11 (A A) - Royter versite talebesinden ı ki yüz genç, gemilerınin refakatınde ır ço r, 1. k d •t le i 
' · · f h · ·d k ki. ·ı · d oldu- unce ıne a ar gı me r 

Ajansı muhabirinden: Japon se aret anesıne gı ere , na ıye gemı erı mevcu v d k" . t t dk'k e . · · ç· ·· · · 1 · d J ı . d b 1 d k çı· e ora a ı ıcraa ı e ı y Daili Telgraf gazetesının mu· ın unıve r sıte erın e apon arın gun an, ura ara a as er l l . ht ld" 
ki · · • f • k ı · 1 eme erı mu eme ır. habiri B. Pembroke Stevo,s bu yaptı arı gayrı ınsanı ve ecı arı acagı zano unuyor. 

sabah Fransız mıntakasında kain muamelelerden dolayı protes· Şanghay, 11 (Radyo) - Nan· 
bir noktadan Nantao harekatını tada bulunmuşlar ve nümayiş tao şehri baş t an başa yanıyor. 
taıassud ederken mitralyöz kur· yapmışlardır. Çinlilerden bir fırka şiddetle 
Şunlarının isabetile te ef olmuştur. Londra, 11 (Radyo)- Pekin· mukavemet ediyor. 

den al nan haberlere göre, iç -----
Tokyo, 11 (A.A) - Şang· Mongolistana külliyetli Japon Son dakika: 

İ.ay cephesinde Hangchov kör· kuvvetlerı sevkedilmektedir. Bu· 
fezi şimalinde karaya çıkarılmış nun sebebi, Rusyanın, dış Mon· 
o'an Japon ordusu ileri hareke· golistanda tahşidat yapmağa 
tine devam ederek cenubi gar· başlamas dır. 

Na.1tao şehri teslim 
oldu 

Mareşalımız 
lstanbula vardılar 

lstanbul, 11 (Hususi Muhabi· 
rimizden) - Büyük Erkanıhar· 

biyei umumiye reisi Mareşal 
Fevzi Çakmak, bu sabah Anka
radan şehrimize gelmiş, Hay
darpaşa garında merasimle kar· 
şılanmıştır. 

b ye doğru gitmekte olan Çin Japonlar ayni zarrıanda Sibirya Şanghay, 11 (Radyo)- Nan· 
Ordusunun hattı ricatini tama· ve Mançuri hudutlarında tahaş· tao şehri teslim olmuştur. Şehri 

Kon yada yol faaliyeti 
tııile kesmiş ve 10 Sonteşrinde şüt etmektedir. müdafaa eden Çinlilerin mühim 
Sungkiangın şarkında Şanghay· Şanghay, 11 (Radyo) - Ja· bir kısmı, Fransızlara iltica et· 
da icrayı hareket eden Japon ponlar, Ankeo sahillerine iki mişlerdir. 
ordusu ile iltisakını temin et· fırka asker ç•karmışlardır. Nantao müdafii general Tang 
tnıştir. Şantung sahillerine gelen harp maktul düşmüştür. 

Nanhsianghol'lun şimalinde bu· --=----=-----====='======"---------ı 

Konya, 11 (A.A.) - Vı.linin 

re· sliği altında bir heyet Bozkır· 
Daidim şosesinin ve Çumrada 
ikmal edilen 300 göçmen evinin 
açılış törenini yaptı. Şose elli 
kilometrelik ve evler çok gü-
zeldir. ıunan Çin ordusu şimali garbi Kudu··ste yenı· suı·kasdler 

istikametinde ricate başlamıştır. • 

Şanghay, 11 (A.A.) - Am- den haber verı·ıı·yor 
Belgrad muhafızı 

Sık sık buhran geçirmektedir 
broke Stopçons bir Fransız 
doktoru ve diğer altı şahıs ile 
birlikte Siccavcı köyü yakininde 
bir binarıın taraçasında bulun· 

1 tnakta olduğu sırada bir Japon 
tnitralyözü bunların üzerine ate~ 

-,._,,..._,, p İ cl.rb...l yc.-o yat-

mışlar ıse de Stphonse iki kur· 
şun isabet etmiş ve ölümüne 
sebebiyet verm ştir, 

Arkadaşlarından iki lngiliz 
&az:tecisi yaralanmıştır. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Japon· 
~a. General F ranko hükumetini 
tanımıştır. 

Haber verildiğine göre, Japon· 
~adan yakında ihtilalci ispanya 
b>in gönüllü bir müşavir heyeti 
areket edecektir. 

Japonlar, Çin ordusunun mu· 
~avemetiııi kırmak maksadile 
~l\otong) cephesine yeniden as· 
er çıkarmışlardır. 
Şanghay, 11 (Radyo) - Ja· 

~.on topçu kıtaatı, Nantao şeh· 
tı·· 
"' bombardıman etmekte de-

'aııı ediyor. Panik, tarif edilemi· 
)ecek derecededir. 
• 
1 

F' ransız imtiyazlı mıntakasına 
1 t' 
. 'Ca eden Çın askerleri, derhal 

11
lahtan tecrit edılmektedir. 

ı . Danimarkalı bir gazete-muha· 
a,t' 1 ağır surette yaralanmıştır. 
~üksel, 11 (Radyo) - Üni· 

lngilizler, silah taşımağı yasak ettiler, 
aksine hart>ket edenler asılacak 

-----~~·-----~ 
Kudü.s. 11 ( dyo}- İngiliz fevkalade... komiserli2i. bugün ne • 

rettiği resmi bir tebliğde, silablı bulunanların veyahut ta tedhişçi· 
lere yardım edenlerin derhal idam edileceklerini bildirmiştir. 

Kudüs, 11 (A.A.)- Eski Kudüs şehrinde yeni bir takım sui· 
kastler v ıkuu haber verilmekted r. Bu şehirde yeniden guruptan 
sonra sokağa ç kılmaması ve ışıkların söndürülmesi usulüne müra· 
caat edılmesi takarrür etm' ştir. Kudüs camii müteveliisi Şeyh An
sari itlaf edilmiştir. Yemenli bir Yahudi yaralanmış, bir Arap ta 
telef olmuştur. · 

Kudüs, 11 (Radyo) - Ömer camii imamı şeyh Ethem, meçhul 
kimseler tarafından öldürülmüştür. 

Cenubi Amerikada da 
• 

aynı hastalık! 
iki hükumet birihirine harh et· 
mek üzere. Sebeh, pek basit!. 
Nevyork, 11 (Radyo) - San· 

dominko ile Haytı arasındaki 

münasebat gergin bir şekil al· 
mıştır. 

Amerika hükumeti, harb ge· 
mileri göndermiştir. 

Sandominko konsolosu öldü-
rüldüğünden, Haytı hududlarına 

yirmi bin kişilik bir kuvvet gön
dermiştir . 

Nevyork, 11 (Radyo) -San· 
dominko ile Haytının arasını 

bulmak imkanı zayıf görünüyor. 
iki hükumetin arası ~ok açıl· 
mıştır. Sandominko tahşidata 
devam ediyor. 

Belgrad, 11 ( Hususi ) -
Evelki gece saat birde taban· 
cası ile oynarken ateş aldıran 
ve kalbinden yaralanan Belgrad 
muhafızı General Tamilin yarası 
çok ağırdır. General hastanede 
tedavı altına alınmıştır. Bu ha
dise etrafında tahkikata ba~i11n· 

mıştır. Generalin bir müddetten 
beri sık sık sinir buhranları ge· 
çirmekte olduğu anlaşılmıştır. 

ltalya 
Rusyaya cevap 

vermiyecek 
Roma, 11 (A.A.) - Yabancı 

gazete muhabirlerine yapılan 

toplu bir beyanatta Sovyet no· 
tasına cevab verilmiyeceği bildi
rilmiştir. 

Öyle olmalı 

Istanbul 
Liman idaresi kırtasi

yeciliği azalttı 
lstanbul, 11 ( Hususi ) - ls

tanbul Liman idaresi, lüzumsuz 
kırtasiyeciliği kaldırın ş ve bun· 
dan sonra bütün işlerin, daima 
telefonla ve mümkün olan en 
seri vasıtalarla hail nden sonra 
yazı ile tevsikini emretmiştir. 

Tarzan: Balta değmemiş o.rmanlarda .. 12 

1 .. 
'/)ı;:;--:-------1-...i 
l "nkü nüshadan mabat-

lın -.. Tarzan "gördüı mü ba
~~Od &ele_n' eril dedi. Maymun 
~~~ 1 dılıle: • Merak etme bü-
S bir za d ' l" t 0 be . rara uğramış eğ ım. 
~ı0 nım hayatımı kurtarma· 
)otu tııı?. Ben de borcumu öde
~~)' tıı .• Fakat bu sözleri bitiren 
, llıun k 
•~te el"' an z .yaından dolayı 

uştü. 

2 - Bu hali gören vahşi 
yerliler, hemen oklarile nişan 

aldılar, Hayvanı öldürmeğe te· 
şebbüs ettiler. Fakat yukardan 
maymuna: 

- Cesaret dostum! imdadına 
yetiş yorum!.. 

Diye bağırdı. 
Tarzanın sesi korkunç bir ses 

idi, sanki bu sesle yer, gök tit· 

riyordul.. 
3 - Bundan sonra üçüncü 

ve amansız bir boğuşma daha 
başladı. Tarzan, bu vahşi adam
lara arslan gibi saldırdı. Bu bo· 
ğuşmanın korkunçluğunu tarif 
mümkün değildir. Tarzan renkli 
vahşileri yakaladığı gibi havaya 
kaldırıyor ve üç, beş metre 
ileriye savuruyordu. 

4 - Yere düşen bir yerinin 
artık hiç bir işe bayrı kalmıyor· 
du. Maymunun yarası, kanın 
pıhtılaşması yüzünden kapanmış 
kan akması da durmuştu. May· 
mun öleceğini sanıyor, fakat ne 
olursa olsun hayatını ucuza sat· 
mak istemiyordu. O da boğuş
maya karıştı. 

- Sonu var -

Rio De Janeiro, 11 (A.A.) -
B. Vargas bu gece radyo ile 
neşredilen bir nutuk söylemişfü. 

B. Vargas Brezilyadaki vaziyeti 
izah ve teşrih etmiş ve Brezil· 
yanın Reisicumhur intihabının 
arifesinde siyasi bir tahrike kur· 
ban olduğunu ve hercümerce 
mahkum bulunduğunu söyle· 
miştir. 

tikten sonra, Fransa Hariciye Nazın 
Delbosun, Çekoslovakyaya kim· 
senin taarruz edemiyeceği ve 
aksi halde Fransayı karşısında 
bulacağı hakkındaki beyanatın· 
dan bahseylemiştir. 

Hatip muallakta bulunan ik· 
tısadi reform projelerini kabul 
etmek ehliyetini haiz olmıyan 
mebusan ve ayan meclislerinin 
faydasızlığından bahsetmiş ve 
1934 kanunu 1'sasinin şimdiki 
beynelmilel şartlaraintibak etti· 
rilmek üzere tadili zaruri oldu· 
ğunu söylemiştir. 

B. Vargas iktısadi sistemin 
yeniden tensikine kadar harici 
borçların faiz ve amortismanla· 
rının tatil edilmesi lüzumuna 
İşaret etmiş ve borcun ancak 
ticari muvazenenin temettü hıra· 
kan bakayası ile tasfiye edilebile
ceğini söylemişt i r. 

Londra borsasında Brezilya 
eshamı 

Londra, 11 (A.A.) - Esham 
ve tahvilat borsa komitesi her 
türlü Brezilya eshamı üzerine 
muamele yapılmasını muvakka· 
ten tatil etmiştir. 

Roma, 11 (A.A.) - Brezilya 
hadiseleri ve korporatifler esa· 
sına dayanan yeni bir kanunu 
esasi haberi burada büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Berlin, 11 (A.A.) - Siyasi 
mahfiller Brezilyadaki hükumet· 
darbesini ihtiyatlı bir surette 
tefsir etmektedirler. 

Bu mahfiller Brezilyanın iç işle 
karışmamak arzusunu kaydet· 
mekle beraber bu hareketi te. 
veccühle karşıladıklarını da giz· 
lemiyorlar. 

Almanya. Çekoslo. 
vak ya 

Takas itila/namesini im· 
zaladılar 

Berlin, 11 (A.A.) - Almanya 
ile Çekoslovakya arasında 1938 
senesinde mübadeleleri tevsi ve 
Çekoslovakyada Alman turizmi 
içın döviz kontenjanının tezyit 
edilmesini derpiş eden takas 
itilafı imza edilmişlir. 

B. Kamil Krofta, Alman mat• 
buatının Çekoslovakya hakkın· 
daki neşriyatı etrafında da söz 
söylemiş ve bu neşriyatı takbih 
etmiştir. 

Çekoslovakya Hariciye Nazın, 
Çekoslovakyanın Alman müs· 
temlekelerile hiç hir suretle ala· 
kadar olmadığını ve Uluslar 
sosyetesine bağlı bulunduğunu, 
herkesle iyi geçinmek istediğini 
ilave eylemiştir. -----

Kral Boris 
Avam Kamarasını 

ziyaret etti 

M. Çemberlagn 
Londra, 11 (Radyo) - Bul• 

gar kralı Boris, bugün avam 
kamarasını ziyaret etmiş ve baş
bakan Çemberlaynla uzun müd
det konuşmuştur. 

Makdonal. 
dın cenazesi 
Permod adaları· 
na çıkarılacak .. 

Londra, 11 (Radyo) - Müte
veffa Makdonaldın cenazesi, bu 
ayın 15 inci günü Bermod ada· 
!arına çıkarılacak ve oradan 
başka vapura bindirilerek Lon· 
draya gönderilecektir. 

l' ~J 
~~(\LJ~ t;r ~~ 
Kenar ve yukarı mahalleler 

Dün bir mektup aldım, dik· halkına gelince, ne dosdoğrıa 
kate şayan buldum. Mektupta suyumuz var, ne yolumuz var, 
evvela bana hitab ediyorlar: ne ışığımız, ne araba, ne tram· 

- Abdu'lah Çavuş -diyorlar· vay, ne de otobüsümüz. 
şu senin sütuna bizim yazıyı da Bize de lzmirli dıyorlar guya .. 
koyuver, sevaba girersin. Biz de Belediye rüsumuna ta· 

Düşündüm, bu sütun zaten biiz. Ala, güzel.. Elbette lzmir 
benim değil, halkın sütunu. Halk ı· · t daşız ve elbette Be· . . I b" .. t A ıyız, va an 
ıçın açı mış ır su un. mma 
ben yazmışım, amma onlar, hepsi lediyemize borcumuzu vereceğiz. 

Fakat son Beledi}'e meclısinde de bir .. 
işte mektubun hulasası: guya bizim mahallelerin de dü
lzmirin yalıları güzel mi, gü· şünüidüğü, bizim ihtiyaçlarımızın 

zeldir hakikat. Kordonu ala ve da nazarı itibara alındığı söy· 
mükemmeldir. Temiz, suyu bol, lendi. Bir avukat azaya, o yülda 
ışıklı, ferahlı ve her şey.. cevap verildiğini gazetenizde 

Karşıyakalılara gelince, Allah okuduk. 
artırsın, lstanbulun Kadıköyünde Sudan, tramvaydan, otobüs· 
yaşıyorlar san ki.. Ayaklarında ten, yoldan, ışıktan, temizlikten 
tramvayları, altlarında vapurları, vazgeçmeği göze alarak bunla· 
halis Yamanlar suyu ve ışıkları.. rın sebebini sorarsak kıyamet mi 

Bize, yukarı ve kenar mahal· kopar? 
leler diye ayrılan mıntakalar Abdull 

• 



Belediye 

, ç cuklarıq da yakılmasını emredince, zaval- "Dükkan aç ktl. Za ıt so 
e ir bağırdı: Sah!.!~P!!1a, merhamet et!.. radan tanzim edildi.,, 

Şah esire doğru yürüdü: 
- Şahruh! Görüyorsun de· 

ğil mi?. Kızaracağm cehennemi 
ateşi hazırlatıyorum. inada lüzum 
y~k. Söyle, kız kardeşin, baban 
nerede?. Ben ayni zamanda ali· 
cenabım. Eğer inkar etmezsen 
hem seni, hem onları affederim. 
Söyle!. 

Esir başını eğdi: 
- Şahi.. Kendimi müdafaa 

edecek bir vaziyette değilim. 
Bana istediğinizi yapabilirsiniz! 
Fakat bir şey bilmiyorum. Size 
hiç bir malumat veremem. 

Şah lsmailin hiddeti, beynini 
altüst etmişti. 

- Yal .• Öyle mi?. 
Ôkçelerinin üstünde gerıye 

döndü ve emreıti: 
- Bağlayın şu haini!. 
Yedi, sekiz nefer esirin gırt· 

lağma sarıldılar ve onu tekrar 
yuvarladılar. 

Bu sırada ilerden ince, acı 
iki çocuk feryadı yükıeldı: 
-Yapma~nl. Babacığımız, ba· 

bacığımız!.. O siıe ne yaptı ki, 
onu böyle bağlıyorsunuz, dövH· 
yorsunuzl 

Şah, bir kaç dakikadanberi 
çocukları unutmuştu. Fakat · bu 
feryadlarla, bu vicdan yırtıcı 
çocuk ağlayışlarile başını oraya 
doğru çevirdi .• 

Kafasında caniyane, vahşiya· 
ne bir fikir; şimşek gibi sağdan 
sola esmişti.. Yerde yatan esıre 
doğru yürüdü. 

- Hala mı? Hali JJU inad 
be herifi 
- ..... . 
- Düşün ki senin yalnız vü

cudünü değil, içini de yakaca
ğım. Söyle diyorum! 

Şahruh, derin derin inledi, 
fakat cevap vermedi. 

Şah bağırdı: 
- Şu pi~leri de b~ğ]ayın, 

kebaba hazırlansınlar!. 
İşte o saniyede zavallı esir 

yerinden kımıldamak, pağırmak, 
yalvarmak, ağlamak istedi. 

- Şahi.. Şahi.. Şahi.. Sakın 
bunu yapmayın! 

Şah, guya işitmiyordu. Has· 
mınm en zayıf damarını bastı
ğını anlamıştı. ~ir baba, iki e.v· 
Iadınm ateşte yakılmasına nasıl 
dayanabilecekti? Gene esire yak
laştı: 

- Öyleyse söylet. Haydi ba
kalım, dinliyorum .. 

Esirt hıçkırgı, t'•şh gözlerini 
çocuklarına dikerek mırıldandı: 

- Fakat ne söyliyeyim1 .. Ben .. 
Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum. 
Emin olun, şerefimle yemin ede
rim haberdar değilim. Kaçtık
larını işittim. işte o kadar!.. 

- Nereye kaçtılar?. Onu 
söyle! 

Günlük siyasal gazete 
Sahih 'Ve llaşoıuliarriti 

Haydar. Rüşdü ÔKTEM 
Umumt n riyal ve yası ijleri mildıl· 

rü: Hamdi Nüzhet Ç4ı~ÇAB -iDAREHANESi 
lzmir İkinci Beyler eokııjı 
C. Halk Partisi biııa ı içinde 

Telgraf: İzmir - ~NADQLU 
Telefon: 2776 .. Posta kutusa: 405 

Abone Şfraiti 
Yıllı~ 1400, altı aylığı 800, üg 

aylığı 600 kuru§tur 

Yab ncı memleketler için eeuclik 
abone ücreti 27 liradır 

A ADOLU MATBAASINDA 
P. ASU~JI~TIR 

50• • ylel. lıyarak b4 ateşin dibine getir· 
diler. 

Hani, kız kqrde
f İn, baban nerede? 

Yazan: M. Ayhan 
- l3 -

Bilmem vallahi!.. Merha· 
met ediniz şah, merhameti 

- Hayır!.. Senin baban, b~ 
nim gibi bir ahla istihzaya kal· 
kışmıştır ve siz bunlara müsta· 

f 

haksınız!. 

Şah başını çewirerek maiyetine 
sordu: 

- Bağladınız mı çocukları? 

- ~vet şahım!.. 
- Ateş nasıl? Evet, görüyo• 

rum, iyil.. 
Esir b~ba artık söz söylemiyor, 

ciğerinden kopan kelimeleri sı· 

ralıyordu: 
- Yapmayın şah; günahtır ... 

Adalete yakışmaz, masum olan
-ar kılıçtan geçiriJmez, ateşe tu· 
tulmaz ... 

Şah cevap vermiyordu; onun 
fikrince çocuklar ateşe tutulunc~ 
labaları her şeyi söyliy,ecektir. 

Esjr deyam ediyordu: 
- Onlar masu{Ddurt onların 

ne günahı var? Beni öldürünüz, 
:yakınız; fakat onları dağ başla· 
larına fırlatıp geçınız.. Dokun· 
mayıqız şahl.. Aman yarabbı; 
merhameti.. 

ŞAhın karanlıktaki seri bir 
işaretinden iki saniye ge~memiş
ti ki, acı, tahammül edilcmiye

pek bir feryat koptu: 
Bu fOCuk feryadı! 
Esirin gözleri açıldı. Bebek

leri fırladı, dudaklarından bir 
hırıltı çıktı: 

- Yavrumt &ocuğum. Şahi 
Şahi.. 

O ne korkunç manzara idı? 
Çocuk şişe geçirilmişti. Ağlıya
mıyor, gözlerini, ağzını açıp ka· 
pıyordu. Ve hala yaşıyordu. iki 
nefer; çocuğun bir tanesini ate~e 
faklaştırdılar. Babayı da yuvar· 

Şiştek i çoc ı k; kızarmış odun 
yığınlarından yükselen aleve 
doğru uzablınc 1 sağdan, soldan 
korkunç, iğrenç, vahşi bir kah· 
kaha fırtınası yµ~~e ' di. 

Çocuk ağzını açar gibi oldu. 
Kızıl bir yalın, bu canlı lokmayı 
yaladı. 

Tarihin hangi vithşet devre· 
sinde yaşanıyordu? Şah, ipler 
arasında kıvrandırd ığı esırının 

yüzüne bakı)'Or ve: 
- Şimd ı .söyliyecek; her şeyi 

anlatacak! 

Diye bek iyordu. Kalabşlık 

ep,eyce artmı ştı. lran ord.ı sunun 
sarhoş efradı artık kamilen bu 
yamyamca eğlentinin veyahud 
bu insanlık faciasınm seyrine 
toplanmıştı. Ateş gittikçe kızıl· 
!aşıyordu. 

Alevlerin arasından süzülen 
dumanlar yeşil, adeta kiıkürt 
rengine girmişti. insan etinin 
dumanı işte böyle yeşil sarı de· 
nebilecek bir halde çıkıyor du. 

Esir son bir defa haykırmak 
istedi: 

- Af çakJar, vicdansızlar .. 
Şah kızmıştı. Kamçısını kal· 

dırıp esirinin suratına vurdu: 
- Sen de böyle gebere-

ceksinf 
~ah için artık yapılacak bir 

şey kalmamıştı. Geriye dönerek 
emrini verdi: 

- Hepsini, hepsini temiı
eyjn ••. 
Asıl facıa, ali çaaırma çekil· 

d kten sonra başlamıştı. Bir 
sürü sarhoş, ağı~lannı açarakt 
p&ralar atarak sa dırdılar. Bir 
&ocuk feryadı duyuldu. 

Bu feryad çok devam etmedi. 
Ondan sonra da bir insanın de· 
rin haykırışı işi tildi. Yıldızlı 
kubbenin alt ı nda tarih sahife· 
lerine geçen müdhiş, şeni bir 
facia certyan ediyordu. Dığer 
favru da şişe geçirılmişti. 

- Sonu var -

Pazar t tili kanununa aykırı 
harekette bulunmaktan suçlu Ya
şar adında bir şahsın dün ikinci 
Su ıhcezada duruşması yapılmış 
ve dın lenen belediye memurla
rının ifade leri arasında şayanı 
dikkat müvayenetler görülerek, 
zapta geçi rilm i ştir.. Evvela ha· 
diseyi yazalım: 

Yaşarın bir manav dükkanı 
var. Pazar günleri ne kadar malı 
varsa \>unları Tepecik pazarına 
götürüyor, orada satıyor .. 

Fakat bir Pazar günü yapılan 
kontro lda c:lükkan açık bulunmuş 
ve bir ufak çocukla, başka bir 
adamı ı ahzuita ile meşgul ol
duğu görülerek zabıt yapılmış
tır ... işte suçlu Yaşar bu zabta 
itiraz ederek işi mahkemeye dök· 
müşı ür .. 

Suçlunun bütün itirazına karşı, 
belediye memurları dükkanın 
açık olduğunu ve başka bir şa
hıs tarafından mal satıldığını 
söylemişlerdir.. Fakat yapılan 
zabıt varakasına o adamın veya 
orada bulunduğu görülen ufak 
çocuğun ismi ve imzası atılma
mıştır. 

- Hakim Naci Erel, suçlunun 
iddıasına ve ik i belediye memu
runun mübrıyin ifadelerine göre 
hakikatin tecellisi için 8 numa· 
ralı memura hitab etti: 

- Namus ve vicdanınız üze
rine yemin ettıniz. Halkı mah
kemelerin adaletinden şüpheye 

düşürmemek için, h'ç bir tesire 
kapılmıyararak hakikati söyle· 
menizi tavsiye ederim.. · 

- Bayımt dükkan açılctı, fa· 
kat zabıt varakas bilahare ya· 
pılıb arkadaşım taıafından imza 
için götür iı l <lü. Ondan sonrasın
dan haberim yoktur. 

- Neye daha evel böyle 
söylemediniz? 

-Malumu alin z oruçluyum da. 
Hakim bu defa da suçluya 

hitabetti: 
- Dükkanında eşya bulun

madığını isbat edebilecek misin? 
- Hay hay. 
- O halde göstereceğin mü-

dafaa şahitleri hak kati söyle
dikleri takd:rde, bütün yalanlar 
meydana çıkacaktır. Müdafaa 
şahitlerinin celblerine karar 
verildi. 
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Esrar perdesi yırtılamadı! 

Hizmetç=nın saati ç.alıp çal-

Davacı Bn. Mediha Kapani, hizmetçinin ço-
cuklarını tehdid bile ettiğini söylüyor 

Geçenlerde Karşıyakada Fah
reddinpaşa caddesinde Bayan 
Mediha Kapaninin evinde bir 
hırsızlık had sesi olmuş, bazı 
~ıymetli eşyalar çalınmıştı.. O 
zaman zabıta tarafındandan ya· 
pılan tahkikat ve Bayan Medi· 
~anın iddiası üzerine Azime na· 

.- SA ÔLI K BAHi SLERİ 
Kabızıiıi ~e kabızlığa ıi~şı'' 

mınc.la bir kadın zan altına alın· 

1 mış ıve evinde yapı lan araştırma 
&ırasında; çalınan bir iki eşyada 
bulunmuştu. 

biliyorsam, Allah şu gözlerimin 
bebeklerini akıtsın, çocuğullla 

kavuşmak nasib olmayayım. Re. 
çele gelincet bu hanıma reçeli 
yapan benim. Bu reçelde bir 
parçacık olsun benim hakkım 

yok mudur? S 1bun, s~btöna ben· 
zer, paramla aldım. Hizmet kar
şıt ğı olarak beş lira da alaca
ğım vardır. Demiştir. 

Müştekinin 13 yaşındaki kü
çük kızı şahid olarak dınlendi. 
Azimenin kendılerine söyledeği 
sözleri, birer b:rer anlattı. Y::zan: Dr. M. Şevki UGUR 

Yaptığı fenalıklarla vüc11dü- suretle lastik şiringa kaptaki 
müzü yıpratan kabızlığın, tehli- suyu bağırsağa vermiş olur. 
~eli bir rahatsızlık olduğunu işte hu usul gayet ~asit ve 

okuyucularım da anlamaktadırlar. ~ullanışlı h ır usuldür. Bağırsağa 
yerilecek suyun mikdarına ge· 

Bu hususta alınacak tedbir-

ler arasında en sıhhi ve en iyisi, 

küçük ve durucu lavmanlardan 

borasla ile az miktarda soğujc 

su barsağa idhal edilir ve imti· 

sas edinceye kadar kalır. Bu 

suretle barıak muhteviyiJtı yu· 

ınuşamış ~e katılaşmaktan kur· 

tarılmı§ oJur. Ayni zamanda 

suyun ser:nljği barsak kasılarını 
ye sinirlerini tenbibe ve iyi bir 

~esir yaparak barsak faaliyetini 
temiq eyler. 

Bu qf ak lavınanlar irin irüga

~ör kullanılmamalı, kilhassa ln
gilterede çok kullanılan ufak 

lastik şmngalar kullanılmalıdır. 
Bu lastik şırın~alar "Enema. 
namile eczanelerde satılmaktadır. 

Lastik şırıngayı kullanmak 
için temiz bir kaba soğuk şu 

doldurulur. Şırınganın lastik ucu 
ıu doldurulan kaba daldırılır; 

diğer ucu da mak'ada idhal edi· 
lir. Last k iringanın ortasındaki 
puan elle stkıştırılıp açılır. Bu 

fince; başlanın tutabıleceği ka· 
dar su olma'ıdır. 

Bu suretle yapılan küçük la
vman, 15·20 dakıka zarfında 
t si ini göstererek kendiliğinden 
defi tabii husule getirir. 

ikinci defasında; birinci defa 
erilen suyun mikdarı azaltılır 

ve bu suretle lavmanlara de
vaııı edilmiş olur. Esasen tec· 
rübe ettikçe kafi mikdar su ta· 
yin edildiği için tahammüle göre 
verilmiş olur. 

- Sonu var -
r- ! < 

1 Sinemalarda 
J 1 ' 

Bugün: 
Tayyared : 
HpFı Murat 
Elharnrada: 
Bu/alabil 
Ll,edQ: 
B. Çetin-Denizaltı Ejd11rl

Türk,e sözlü Alibaba 
~ar,ıyak;t SUmerda: 

· Tatlı beld 

0 Jn bu davanın ikinci Sulh
ceza mahkemesinde duruşması 

yapılmış ve müşt eki Bayan Me
d iha davasın . şöylece anlat· 
mıştır: 

- Bu kadın eviıpde on lira 
aylıkla hizmetçi bulunuyordu. 
Oğlum Münci lstanbu'dan lzmire 
gelmişti. Paristen amcası tarafın· 
dan kendisine gönderilen kıy· 
metli bir kol saat ni komedin 
üzerine koymuş, bir aralık ara· 
dağı zaman bulamamış .. 

Ben o zaman çiftlikte bulunu
yordum .. Avdetimde oğlum tara· 
fından hana anlatıldı. Asıl me· 
sele şudur: 

Bu kadın hırsızlığı yaptık· 
tan sonra oğlum Münci ile kızım 
Gü1ere hitaben: 

- Eğer bu işi annenize açar· 
sanız intjzar ederim. Baki Ya· 
kında lstanbula gideceksin inti
zarım tutar, belki de denizde 
batarsın. 

Diye çocukları korkutmuştur. 
Vakıa yapılan araştırmada sa· 

at bulunmadı amma; bana aid 
bir !<aYanoz içinde çilek reçeli 
ve Ömer Muharremin en nefis 
sabunları filan bulunmuştur. Ma· 
amafih ben kendisindeıı davacı 
değilim. 

Sıra suçluya geldi: 
- Şu saati gördüm jse ve 

şeklinin ne b içimde oldutunu 

Ş imdit İstanbul Gaıatasaray 
ılisesinde tahsilde bulunan 
Müncinin de binniyabe ifadesi 
alınacak ve zabıt varakalarını 

imza edenler celbolunarak d in
lenecek, ondan sonra suçlu hak
kında ' nihai karar verilecektir. 

Mahkumiyet 
Müze hademe ve bekçilerin· 

den Hasan çavuş Düzgören, 
müze asarı tamir işyan Hasan 
Odacıoğluna madde tayinile et
tiği hakaretten dolayı 3 üncü 

Asliyeceza mahkemesince üç ay 
hapis, elli lira nakdi ceza ve 
ve on beş lira da tazminata 
mahkum olmuştur. 
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Güreşçılerimiz 
Balıkesire gidi.1orlar 

Bir senedenberi an\renör Bay 
Nurinin nezare ti altında munta· 
zam bir tarzda çalışan güreşçi· 
lerimiz, senelerdenberi çal ışmak· 
ta olan diğer bölge erle boy 
ölçüşebileceklerini, ieknik ve 
heyecanla cereyan eden son seç· 
me müsabakalarmdn göstermiş· 
terdir. 

Seçme müsabakasında kaza· 
nanlar: 

56 kiloda Şefih, 66 kiloda 
Enver, 72 kiloda Bekir ve Ali, 
79 kiloda Musa, 87 kiloda Ha· 
san ve Zeynel, ağırda Meh· 
mettir. 

Seçme müsabakalarında kaza• 
nan bu güreşç ler, bu sabah 
Balık'!sire hareket edecekler ve 
oradaki bölge güreşçileri ile 
müsabakalar yapacaklardır. Ba· 
lıkesirden dönüşte, Genel mel"' 
kezden gelerı madalyalarla Böl· 
ge birincilikleri yapılacak ve ka· 
zananlara bu madalyalar veri• 
lecektir. 

Lik macları , 
Lisansları tasdik edil. 

mi yen f udbolcular 
Fudbol lik müsabakalarına 

yakında başlanacaktır. Genel 
spor merkez ne t asdika gönde• 
rilen yeni fudbolcu lisanslara 
lik maçlarının başlıyacağı 14 
lkinciteşrine kadar gelemıyece· 
ğinden, bu lisanslar gelinceye 
kadar fudbolcular, müsabaka· 
lara eski lisanslarile iştirak ede· 
ccklerdır. 

por kulüplerine yeni intisa'b 
edip te eski oyuncuıar gibi li• 
sansı olmıyan ve yeni lisanslan 
tasdik için genel merkeze ,gön• 
derilen fud bolcular da, mensup 
bulu :ı dukla rı kulüpler tarafından 
13 fkincit~rin cumartesi güııil 
ne l<adar fudbol Ajanlığına ve· 
recekleri listeler üzerine maç· 
fara iştiqık edebileceklerdir. 

Manisa ilinde 
Yol ve mekteb işi yürüyor 

Manisa val ı si Bay Lütfü Kı· 

dar refakatinde Sıhhiye müdürü 
J3ay Rıfat ve Nafıa d rektörü 
Bay Mebmed olduğu halde dü11 
Salihliye kadar giderek orad• 
yapılmakta olan göçmen evlerini 
ye daha bazı mühim işleri teftif 
ettikten sonra 500 rakamınd• 
bulunan AIJahdiyen - BozdaJ 
yolunun a~ılma töreninde buluo• 
muştur. Açılma törenine civat 
köy halkı davul zurnalarla iştira" 
etm ş1 törenden sonra milli oyun· 
lar oyn~nmıştır. Bu yol, çok 
mükemmel olmuştur. 

Salihiide ortamekteb ihtiy•· 
cını nazarı dikkate alan ilbst 
Lütfü Kırdar, Salıhlide de bir 
ortamekteb yapılmasını istemiş 
ve S l ı hlinin maarifsever ba11'J 
b ir saat gibi cüzi bir zarn,11 

içinde " beş bin,, lira tophy~· 
rak mektebe teberru etmi~tıt• 
Halk mekteb yapılacağından d~ 
layı sevinç ve heyecan içindedil'• 

İngilizler 
Akabeye asker çıkardılaBi' 
Kahire, 11 ( Radyo ) - • 

lngiliz kruvazörü, Akabe liın:. 
limanına Hindli asker çık' 
qııştır. 

1 Nöbetçi eczahanefef 

Bu gece t 
1 d lttibS ı 

Bu gece Kemera tın a ııı•· 
Güzelyalıda Altıntaş, Irgat~ r 
rında Asri, lkiçeşmelikte 1~.'ı~:ıı 
melik, Alsancakta J ozef Ju dit• 
eczanelerı nöbetçi eczaneler' 
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Mükafatlı 
Müsabaka 1. 
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Perd~mizde 

Aki ler 
B o sözler Ozerin@ dışarıdaki uğulıu velvele haline girmiş· 

Elektrik ziyası bir an için 
yanıyor ve gene sönüyor. Bg 
bir anlık aydınlık zamanında 
esrarengiz ziyaretçi içeriye bir 
göz atacak kadar yakit buluyor, Karagöz - Gel bakalım Bay ti. yemin ve kofürdfn buşka hiç bir sj>z işiti miyordu. Bn. Nacivenin odas ı ndan bir Sırrı.. Ma allah heybetli bır şey Farkı olmıyan tenın ... 

Seni görJükçe ben 

• 

Dairenin kapısından sokağa 
kadar konağın içindeki bütün 
halk bir anda g r. eyana gelmişti. 

- Kralın ısilahşorları kardi
nalin muhafızları tarafından tev· 
kif olunsun, hal.. 

Diye sözüne devam eden M. 
dö Trevil, dışardaki askerleri 
kadar hiddetlenmişti; tekdirle· 
tini biç kesmiyerek her birini 
sivri birer hançer gibi karşısın· 

dakilerin kalplerine sapla~akta 
idi. 

- Ôyle haf Kardinalin altı 
ınuhafızı haşmetlinin altı silah· 
şorunu te:vkıf etsin hal Bu bal 
benim h~sabımca rezalettir .• 
Bep kArarımı verdill). Doğru 
Luyr sfrayma gideceğim; kral 
silahşorları kumandanlığından 
istifa eder kardinal muhafızları· 
nın yüzbaşılığını isliyeceğim; ka· 
bul edilmezsem, zelil bir halde 
papaz Y1tz:ılacağım. 

Bu ıözler üzerine dışardaki 
uğultu welveJe haline girmişti; 
Yemin ve küfürden başka hiç 
bir söz jşitilmiyordu. "Lanet ol
sunl Kabrqlsunl Şeytanların hep· 
sı g~ermelidirl,, Sesleri havadş 
biribirine karışıyordu. 

DMtany,;ın, etrafına bakınarak 
saklanacak bir yer anyordu 11.e 
böyle bir yer göremeyince ma· 
&anın altıoe saklanmak için can 
atıyordu. 

Portos taş~mlıkla söze baş· 
lad: 

- Kum danım, bize doğru· 
:sunu a yttycccg-ım. Onlaralü 

ve biı de altı kişiydiki; fakat 
biz meıtçe mağlup edıJmedik; 

l
dabş kılıçlarımııı çekmeğe ya
kit bulAmadan arkadaşlarımızdan 
ikisj öldürüldü; Atos ise ağır 
,urett.e lf»ralanınıs ve hic .mecali 
kalmamışb. 

Atosun ne olduğunu bilirsi
~iz. Sonra, kupıandanım, Atos 
iki defa ~alkmağa çabaladı ve 
ikişjnde de aciz kaldı; biz ise 
l~sl ııı glmadık, bizi zorla sü· 
1Uklemeğe ,çalışhlar. Fakat yolda 
~ilerinden kurtulduk. Atosu öl· 
~uş zannettıkleri içio kavga :ye-
tıde bırakmışlar ve onu da sü
~klemek zahmetini lüzumsuz 
'ıılmu,Şlanf ı. 
İşte bütün vak'a bundan iba

~ttir. Kahrolsunlar. 
l<umanda,ım, insan her kav

~\da galip gelmezi Büyük Pom
~~Y, Farsalay harbini kaybetti; 
1tinci Fransuva da, işittiğime 
t~re dünyanın en ~esur adamla
~dan bulunduğu halde Pavin 

tbini kaybetti. 

1 • ..._ Sizi şerefimle temin ede· 
:~ ki, onlardan birini kendi 
'Ilı ... ·ı "ld'' d .. .... ı e o ur um. 

l)iyerek Arall}is söze karıştı: 
) '- Çijnkü benjm kılıcım bi· 
~ · mijdafaada kırılmı_şh. Ôl
ijbÜldüm, yahut, istediğ mizden 
\~ ali yaraladım, efendım. 
. •vı. dö Trevil dah! yJJmuşak 

•esle: 

~~ Benim bunlardan haberim 
~t tu; şu halde Kardinal müba

ll etmiş görünüyor. 

~ l\u~andanını bir az sakin hal· 
~. R0 ren Aramis, rica etmek 
"lltet· • 

•nı almıstı. 
'-R· ~ . ıca ederim, efendim, size 
~. tıca ederim, Atosun yara· 
ta.ı"i._?an bahsetmeyiniz; bunu 
, Şıtecek olursa o çok me-

ol k ' ~~, .. aca tır; kılıç omuzundan 
~il Urıe kadar işlemiş olduğu 

Yarası çok ağır ve hali 

7 olmuşsun. 
korkuludur... j~in onun yüzüne bakınca peli- inilti duy~y.qr, bu jnılti de bir Sırrı - Şimdi benden kor· 

Tam bu ~snada kapıyı örten kanının bay lır dereceye geldi· an içinde kesi iyor. Meçhul ziya- karlar mı? 
hal kalktı, asil ve yakışıklı ve ğini görmüştü. retçi bir lahza hareketsiz kah· Knragöz _ Ona ne şüphe? 
fakat koı kunç bir halde sarar· Bu acıya karşı olanca meta· yor, Bn. Nacıyen · n odasındR J\rtı~ piç düjünme. Bu akşam 
mış bir .ç< b·e göıünıpüştü. İki ı eti ile nı kavemf't göstermekte mutat harıci bir hadise olduğuna eve gider, gıtmez iki cam kır, 
siıahşor bir anda:' bulunan Atos, bu e!>nada mağ· hükmediyor; fakat' tetkik cesa· qir nara ~t, yemek masasını 

- Aıo,1 lup olmuş ve ölü g bı yere yu· retini gösteremiyor. devir ve bırak ewden çık. 
Diye h ykırdı. varlanmıştı.. Hayalet knybol ıyor. Saat ge· Sırrı - Kim? Ben ~a? A lah 
- Atosl M. dö Trevil bağırıyo~du: cenin bir b ıçuğudur; yahud aşkına yüksek sesle konuşma, 
Diye M. dö Trevil de tek- - Bir cerrah gelirinizi Be- e ektrik ambasınm bir anlık yerin kulağı var derler, evden 

b d b .. ı ·· -ı duyarlarsa mahvolurum. rarladı. qimkini Kralın"'inil Hang si u- yanması es. as n a oy e goru · 
Al - t·· Karni - "Sırrıya. ustadiml Atos, z:ayıf ıwe f kat çok sa- lunursql Bır cerrahi Yoksa, · muş ur. 

S b hl · d ·ma "nçet yapıyorum. ideal kadın kin bir sesle M. dö Trevile lah göstermesin, cesur Atosum a a eym, parasını a :edir? 

söyledi: ölecekl.. oddlasBında bulundu,ran zenbgiln ve Sırrı - f"'-ldırdın mı birader? 
- Beni aratmışsınız, efendim. M. dö Trev lin bu h ykırışı u n. Naciye Ö müş u unu· 'rl 

Yo, . ·ht k d ka yolas nda Ben böyle suallere cevaP. vere· B k d ·1 üzerine bekleme odasır d bulu· ' 1 .yar a ın 7 

eni arattığın zı ar 8 aşıarım fecı bır surette boğulmuştur. cek adam mıyım?. 
haber verdi ve emriniz veçhile narı bütün halk odaya dolmuş Fakat evdekilerden hiç bir kimse Karagöz - Pek ala, senin biç 
hemen geldim. işte huzurunuz· ve kapıyı kap mak ha· :rlarına ne bir şq, ne bir gürültü duy· marifet n yok mu? 
dayım, efendim. ~..ıe emriniz var? gelmed ğı. Jçiıı yaralı adamın et- mamıştır. Konağın hizmetçileri; Sırrı - Var .. 

Bu sözleri şöyJiyen we bçr rafını büyük bir kalabalık ku- nşp kadın Manya, ~ahy~ ~h- Karagöz: - Ne }'@parşın? 
zamanki gibi l!1Ükemmel bir şatmıştı. med, oda b•zmetçisi Safiye ve Sırrı - Manzume, Pıyes, Ti-
halde giy'nip kılıç kayışını da Ancak, bağıra ba$ıra araştı· Mak~uledcn ibarettir. Bunların Yfttrp, Roman yazar; hepsini 
kuşa[!mış olan silahş,or, hatırı rılan .doktor konakta bulunma- hepsi de tecrübe edilmiş, emin biribirine karıştırıp bir şeyler 
sAyılır metin adımlarla odaya mış olsaydı, etrafına toplanmış kjmselerdir. Bunların istintakın-

Ticaret adaşı g nel sekreteri 
ÇQk sayıq bay Mehmet Aliden, 
Hatta -işin daha beteri-
Çılgm delilikte 
Pis m delikte 
Şevket Bilginden de 
Abdullah Abidinden de 
ileri gidere~ 
Hayat yoİlarındş davul, dümbelek 
Çala, çala 
Fatma Dudu, ŞefıJca abla, Nec

miye hala 
Karşıma ~ıksalar bile 
Oüşsem ~ene "midesiz,, diye 

r dıl den dile 
Karantinaya kadar yaya giderim 
'4yaklarına secde ederim .. 

Seni ben .. 
* . "' 

Mehveşleri avlamakta 
Müebbeden, ebediyen 
Rakıbim olan 
Sarnrıp solan 
Ve takunyplı b~yanları tavla· 

makta r yaparım. 
girdi. Bu şecaat nJmunesini gö· olan halkın göstermekte bulun- dan h:ç bır netice 91kmamışhr. Karagöz _ Yaz ~akalı pir Kendisini tek 
ren M. dö Trevil, ıkAlbinde duy- duktarı ihtimı.mdan b.r fayda Çünkü bunlar hiç bir şey gör· Erkek 

ı- manzume... S 
duğu teessür.ün sevkile ona doğ· ümit edilemezdi. Kalabalığı ya- 111emışler ve bılmemektedirler. S;rrı _ Neye dair olsun? anan 
ru ilerledi. rıp giren doktor, hala bay~n Yalnız sonuncusu, Makbule şu Karagöz _ Sevdaya dair.. Ve aldanan 

- Bu efendilere, silahşorl ar - bir halde yatmakta olan Atosun iz ıhatı vermiştir: Sırrı _ Peki... Mehmet Aliden kıskanıyorum 
mın lüzumsuz yere vücutlerini ypnına geldi ve oradak ı ala- 8 yan akşamdan, çok erken, Bay Sırrmm manzumesi Sana yanıyoru"!,, sana yanıyorum 
tehlikeyç koyma arını menettiği- balık ve şamatayı hıç muvafık henüz saat yedi de odasına çe· _ Sevgiliye • * 

At h kılmişti. Bundan bir az sonra Koketler, hanımlar para ister mi söylemek üzere bulunuyor· görmediği iç n, si a şorun e- A.h .. Eyi.. I 
d Ç .. k.. d 1 men ba .. ka bir odnya götürül- evdekilerin hepsi de yatmışlardı. · M tf kt k Bende para o sa 

um. un u cesur a am arın ~ Fakat Makbule de, komşu bir u a fn açmış Güzdanım bir az dolsa 
kral pazarında kıymetleri büyiik· mesini istedi. eydeki aile eğlentisinde bulun· Etrafına bulaşık suyu taaffünü Anladın mı genel sekreter, 
tür ve silahşorlarmın dünyanın M. dö Trevil, hemen bir ka- mak üzere bayarpndfn müsaade saçmış Muharrir, musahih, mür.ettib bay 
en cesur adamları olduklarım pı açarak, Portosla Arsmise almış olduğundan, saat onlara Yusyuvarlak şey... makası 
kral bilir. Elinizi veriniz, AtoEI ypl göstermiş ve onlar da arka· doğru, bayanın izini ve otomo- Senin... Hatta makinistle yaptığaµ kom-

B t ··h·· k · d 1 k il r u··zer'ınde ta Kirden, pastan bı'nezo lu •nkası u eveccu une arşı, yem aş arım o a ı · bili ile gitmiş idi. n o.p 

gelen ad mın cevab ı nı bekle· ı;:ıyarak götürmüş. Peslerinden B N · d Görünmeyen beden'n, Ort~dan kaldırarak 
~ ., . . ac yenın o ası n pen- ,.,. ı:-

~kszin, "'M. ~ Trevıt ~~ onl)'B'R''fmi!e 1nl1fi ~apan- ceresi, bir camı kırık olmak • 8 - b k h 11 d i 'kl . Ş Biricjk cerideme, 
1 k l k 1 musa a a a e en ı ıncı, spğ e ini ya a ayara o anı::a Plıştı. t'I k b l 'd' B Ceridei ferideme 

M. dö TreviJin her zaman ıs- ş'r ı e açı u unmuş ~ 1• u 6 müsabaka halleden üçüncq, kuvveti ile sıkıyor ve Atosun, d b' ki · · · Bir iğne saldırarak 
·ız bulu .an odası bir anda pencere en ır msenın ıçen 4 müsabaka halleden dör-

bütün metaoetini takınmakla · · ·· d ... ·ıd· B d Bir az kuvvet veririm, 
b ki d b gırmesı guç egı ı. un an düncü, 

beraber, elinin acısından ba a ı- ~ eme o asına enzemişti. b k C 'b dl b' h' Kendimi gösteririm. 
~ H k k h k f d aş 8 azı e a ı ır ızmet· 2 müsabaka halleden beşinci "' racak bir hale geldiğine ve yü- er es onuşuyor, er a a an . . d . tt b' .. 1 l kt * * 

bjr sas çıkıyor ve kardinalle çının e c1naye en ır gun eve 0 aca ır. Altımda kır reı.ıkli şablanmıı 
zyn.ün son derece sararmlş bu- h h ı hizmetine nihayet verilmişti. Birinciye 15, ikinciye 10, üçün· bı·r at lunduğuna dikkat etm yordu. mu afızları aley ine savru an Ş d b . d d 3 ı.. 

yeminler, küfürler ve y~ğdırılan im i. u esrareng.z cinayetin cüyc 5, Ör üncüye , veşin· Yammda Ödemişli Bay Ekremle 
Kapı .açık katmış ve Atosun lanetler odanın içinde velvele failini kim tahmin ediyorsunuz? ciye 2 lira mükafat verilecektir. Çınarlı Murat 

gizlemekte bulunduğu yaralarını veriyordu. * • * Bu müsabakayı balledenlere de Ônügıde doktor Bahtiyar 
bilen helkm merakı ;:artmıştı. B r dakika sonra Portss ile Müsabakamızın esası böyle on kur'a ile yüz muhtelif hediye Ark11mda Nuri Fettah 
Kumandanın son sözJeri Üzerine A r amis, odaya gelmiş ve yaralı iki zabıta muammasının hallin- verilecektir. Kuponları kesip ida· l\Jı ... 
dışaıda nıemnuniyet sesleri uğul- adamın yanındQ yajnız M. dö den ibarettir. rehanemize gön ieriniz. Hayalimde neler fqİ :va ?. 
damıştı; vaziyetin tesirile heye- Trevil ile cerrah kalmıştı. Cevablarm her gün veya hep- Onları sana söyli;yemem 

can duyan ikı üç ıL:işinin başı Nihayet, M. dö Trevil de gel- sinin birden verilmesi mam~ün- ANADOL unun mü- Stna "seni sev yorum., diyepıern 
kapıdaki halı perdenin arala- di. Atos ayrılmıştı; cereah, silah- dür. Yalnız sonuncu ve 12 inci Benden para istersen 
rıdda gör.ünüyordu şqrun vaziyetınin arkadaşlarını müsabakanın halleri 12, 13, 14 sabaha kuponu: 4 O zaman şill)diki kanarya sesin 

M. dö Trevil, kanun ve ede- korkutacak bir halde olmadı~ını ve 15 inci kuponlarla bir arada Borsa komiseri Şevkir.ıin sesjne 
be muhalif olan bu hali tekdir ve zafıyetinin, çok kan dökül- gönderilmelidir. ismi döner 
ile menetmek üzere i~en Atosun müş duluıımaktan ileri geldiğini Mükafat/arımız • Aşkımın cehennemi ans;zm söner 
elinin kendi avucunda pekiş· ilan etti. 12 müsabaka halleden bi- Adresi : Mazhar Nurullah 
ınekt~ elduğunun farkına vardığı - Sonu var - rinci, Ve arkadaşları gibi 
.!!1~~~~~~~~:.:s!!:_~~~~-ı:-~"'"'.,...~~..::;:~::,::_::__!.~;:,:~~~~'"!'e'!'l!"!"""'"'----~--.:!:::;:::::::::::::=:=::::::::::::ı:~~I Borsa riyaseti i~n 

T·:~ka No., lnkıl8b hatıralarından 1 M.vıl:ôan 1 ~!~!f~::;~2~::; .. ındadi ı .. 
.... ------~~~---.ıo~-ı-~~~'"'P!"~~-"!'~~"!"'"""""=~~~~""""""'="l"l""~"!l!l!llJIJlllmll----------------mllll!'--~~=-----~~~~'!-~ • • 
KoJaaası Niyazi (bey) dag"" a ı-ıkmı~b. Reval ~ülikatı ile Bı,nları palavra sanmayınız 

O r. ~ Aldanıb bo~una :yanmayıQıZ 
Osmanl• saltanatının başına yeni bir gaile çıkb Ben bir elinde davul, bir elinde tef 

Alay müftüsü Mustafa 
efendi -Kolomba oteli önün
de sabah karanlığında atılan 
silahlar · Mü/tü alkanlar 
içinde - Otel bir mahşere ben
zemişti - Heyetin bulunduğa 
katta odalar kapanıyor - Ka
pıların ardına kanepeler kar
yolalar dayanıyor - Heyet 
azaları yüzükoyun yerlerde. 

* * * 
lsmail M bir Raşa ve arka-

daşları beş on gün beklediler, 
bir türlü cevap gelmedi. Heye· 
tin en sıkıntılı günleri bu gün· 
ler oldu. Sır gün bomba gibi 
bir haber patlamıştı: 

Kolağası Niyazi bey taburile 
beraber Resneden daS?a ~ıkmışl 
Bu haber mabeyni hümayunu 
altüst ettıği gabi, Sultan Hamidi 

çileden çıkarmış, 
et111 işti. 

• Bre ben pehlivanım ,, diye 
deli divane suya indirmesine meydan veril· cemiyet efradından oldukları dolaşan 

memek için ne pahasına olursa gibi, nahiyenin müdüründen, ka- Bir sıçrayışta Kafdağını aşan 
olsun, Hamide karşı icraata dısından (merhum kadı Halil Elj kancalı Mnlilm olduğu üzere 1324 

(1908) yıl nın Haziran iptidala· 
rıoda Rus lmparatorile, İngiltere 
Kralı Revalde bir mülakat yap· 
mışlard . Bu mülakatta, Türkleri 
Rumeliden yani Avrupadan at
mak ve böylelıkle Balkanların 
bir kısmında Osmaı1lı hakimiye
tine son vermek hususunda mu· 
tabık kalınmış ve ihzar edilen 
plan dairesinde memleketin pay
laşılması kararlaştıplmıştı. 

Cemiyet bu mülakattan hah.er· 
dar o muştu. Kendi şahsından 
ve saltanatından başka bir dü
şünce ve kaygısı olmıyao Ha
midin, Rcval 111ülakatı esasları
nın tatbiki için yapılacak ufak 
bir tazyık karşısında yelkenleri 

(muhasamata) geçilmesine karar Efendi) polisine kadar hep cemi· Beli tabancalı 
verilmişti. yet müntesibininden idiler. lzmirin eski muhşsebei husuai-

* * • 
Resne faciası, Manastırdan 

Debreye giden ve Ohrinin için· 
den geçen şosenin üzerindedir. 
Ciwarında Bulgar köyleri vardır. 
Ehemmiyetli bir mevki · olduğu 
için daima orada bir nizamiye 
taburu bulunmaktadır. O tarih
lerde Resnede bulunan nizamiye 
taburunun kumandanlığında kol
ağası Resneli Niyazi Bey bulun
makta idi. 

* • • 
Cemiyetin en hararetli men· 

sublarından olan Niyazi Bey ile 
taburun dığer bütün zabitanı 

• 
"'"' Reval mülakatından Niyazi 

Bey de haberdar olmuştu. Bir 
türlü kabına sığamıyao Niyazi 
Bey isyan ederek dağa çıkmağa 
karar verdi. Ve bu kararını da 
hamiyetli arkadaşlarına anlattı. 
Arkadaşlarmın alkışlarla karşı
la<!ığı bu karar hemen tatbik 
sabasına intikal etti. Resne, Ma
nastır heyeti merkeziyesine bağlı 
idi. Karar, elden gönderilen bir 
mektupla merkez heyetine bildi· 
rildi ve ayni zamanda tabur da 
ortadan sır oldu. 

- Sona flar -

yecisi 
Manisa maliyesinin aslan yürekli 
Çelik vücutlü, mu~avva bilekli 
Cicisi 
•öf bre yakarım" diyen 
Fa.zlaca fasulya, lahna yiyen 
Çok sayın Bay Eşref 
Olmadığımı arzederim 
Sajlneden bırakıp gidçrim 
~aragöz - Aferin Bay Sırrı •. 

Yalnız son mısram~ it.raz ım 
var. Bu Ramaz:an ,buradn, bu 
perdede şuradfl oldukça sen 
zor gidersin. Hel~ şimd ı lik isti
rahat }>uyur bakalım. 

Şeyh Küşteri 



.... 
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Rumen matbuatı: 

iyasetimiz için 
ilhassa Türkiye - Balkanlar 

için ne diyor? 
''Tür kiye, beynelmilel hayatın yük

selmesinde mühim rol oynadı.,, 
Hükumeti hazıranın resmi ga· 

zetesi olan Viitorul gazetesi 
'"Başvekil Ankarada,, başlığı al· 
tındı yazdığı bir makalede ez· 
cümle şöyle diyor: 

"Kabine reisinin Türkiyenin 
pay:t htını ziyareti, bu iki mem· 
leketin sulhculuk ve yapıcılık 
sahalarında büyük bir merhale 
teşkil edecektir. Türkiye ve Ro· 
manya öyle bir noktaya vasıl 
olmuşlardır ki onların dostluk· 
ları ancak kuvvet ve sulh yara· 
tabilir. Bugün her iki devlet de,, 
mil ıi ve siyasi istiklal prensip· 
led Üzerine kurulmuştur. Her 
ikisi de kendilerine ait olan ma· 
mülklerin takviyesini ve inkişa· 
fmı arzu etmektedirler. 

Türkiye, mümtaz siyasi şefinin 
idaresi altında baş döndürücü 
b ir şekilde yükselerek garp dev· 
!etlerinin seviyesine vasıl olmuş· 
tur. Yeni hayata kavuşmak için 
Türk milletini, fevkalade eneriik 
bir kuvvet ve teşkilat arzusu 
s rmı tır. Bugün bu yeni hayat 
bir ha1 i'cattir. Türkiye bütün 
faaliyet sahalarında hakiki ka· 
biliyetini ve yaratıcı kuvvetlerini 
göstermiştir. 

Halihazırda Türk siyaseti, bey· 

pek yakın bulunmaktadır. 
Bugün Ankarada, bu suretle 

cenubi şarki devlet'erinin iltizam 
ettikleri Avrupa muvazenesinin 
teminine dair mühim bir faaliyet 
anları kaydedilmektedir. Alaka
dar bir devlet gibi, işlerin daha 
düzgün gitmesi için iştirak etti· 
ğimiz bir çok hüsnü münasebat 
tezahürlerinden soııra Türk· Ru· 
men dostluk tezahüratı, bu ha· 
rekata ait siyasetin ruhunu itmam 
etmektedir. Dünyanın baz• ma· 
hallerinde sulhun ciddi surette 
tehlikeye dü~ürüldüğü şu zaman
larda, Türk-Rumen faaliyeti, son 
zamanlarda kürremizin bu kıs· 
mında da bu kabil bir sürü ha· 
rekatata karşı umumi asayışı 

temin için müsbet bir hareket 
sayı la bilir. 

Muhterem Türk milletinin Baş· 
vekilımize ve memleketimize karşı 
gösterdiği sevgi, beynelmilel si· 
yaset dünyasında manidar ve 
hakiki vecibeleri ihtiva etmek· 
tedir. Türkiye sulhu teşkilatlan· 
dırmak için bizimle beraberdir. 

ANADOLU 

Son günlerin garib hadiseleri: 
12 Teşroisani 

Anadolunun anketi: 

B. A. Naili 

farın erkeklıgıne ne denılır. Kazaklık, kılıbık-
. ~~~ l k . d b .d. 

Fransa da ziyafet esnasında bir delikanlının başı- 1 
. ıra eye ta ı ır 

l l A • d k k •k k l lr L·steme bir göz gezdireyim na ge en er ve tına a er e 1 en iZ o an ÇOCUh derken, aklıma; Ziraat bankası 
rımı keserek adımı da Kostantin direktörü B. Aşkt Naili Eren 
yapmışlardır. Fakat son günlerde geldi. O; eskidenberi bizimdir. 

Geçenlerde lzmir fle lstanbulda dedikodasa geçen 
Melekzad, qahud Kenan 

Kocakarılara sorarsak, bir 
kızın erkek olması artık "ahir 
zaman alameti" derf Fakat fen 
bunu basit bir ameliyat eseri 
addetmektedir. Bir çok Aliyeler 
Ali, Rasimeler Rasim olup dur· 
maktadır. Geçenlerde asıl ismi 

Melekzad iken erkek elbisesi 
giyip bir takım dedikodulara 
sebebiyet veren Kenan müstesna 
son senelerde hastaneye uzun 
saçlarla girip te bir müddet 
sonra erkek olarak çıkmış bir 
çok kadın ve kızlar gördük. 

Eski masallarda ancak "alaimi 
sema,, nın altından geçenlerin 
cinsiyet değ' ştirecekleri söylenir! 
Şimdiki kızlardan bir kısmı ise 
alaimi semanın veya operatörün 
neşteri altından geçmeden erkek· 
leşmek havesinden kendilerini 
alamamaktadırlar! 

Bizim muhitimizdeki tıp anal· 
lerine göre, bu garip hadise ve 
istihaleler ancak kızların erkek 

kendimi başkalaşmış göıüyorum. Değerli yazılarile, oriinal eser· 
Ben şu anda erkekten fazla kız lerile ve bilhassa hiç değişmi· 
olduğumu sanıyor uml n demiştir. yen kaı a ı<terile aramızda olduğu 

Kosti muayene edilm ş, kadın- kadar kalbimizde de yer almış· 
lak temayülleri daha galib bu· tır. Yalnız, her zaman meşgul 
lunmuş ve amel yata sevkedil· olduğunu nazarı dikkate alarak, 
miştir. Bugünlerde tekrar Katina boş dönerim, diye korkuyordum. 
olarak hastaneden çıkacaktır. Bankadan içeriye girince, ke• 

Bu hadise bizde "hünsa,, de- sif bir kalabalıkla karşılaştım. 
nilen şekil dah lınde bir ,hadi- Eski Z raat bankası akl ma 
sedir. 8 yaşına kadar kız, 14 geldi, sigara dumanı kokan kü· 
yaşına kadar e. kek, şimdi yeni· çük bir müdür odası, ve uzun 
den kız olan bu garib mah!u- bir koridorun kenarında bir ka· 
kun, faraza evlend.kten sonra da sa ve iki üç memur. Şimdi ise, 
erkekleşmesi icab ederse, vazi· modern bir bina, zengin bir 
yet çok garıb olacaktır; degil mi? kadro ve hiç durmadan çalışma •• 

* * * Müdürün odasına doğru iler• 
Bu g;bi hadiseler hemen her liyordum. Şapkamı asarken, B. 

memlekette o'.ur. Mesela bun· Aşkı Nailinin gözüne iliştim. 
dan bir kaç ay evel 17 yaşında Biraz durakladım. Fakat o, beni 
bir delikanlı olan Fransız lvan bekletmek istemedi ve derhal: 
Hare adlı birisi, b r davette müt· - Gel bakalım gazetec0l 
hiş bir skandala sebeb olmuş· Dedi. Yanında, Cumhuriyet 
tur. Çünkü, ihtiyarsız bir halde Merkez Bankası direktörü Bay 
25 yaşlarında bir delikanlının Mecidile Esnaf Bankası direktörü 
kucağına atılmış ve yapılan tah- Bay Atıf vardı. Mısafirlerine hi-
kikatta zavallı delikanlının bir· taben: 
denbire kız olduğu meydana - Şimdi hepimizi imtihana 
çıkmıştır. çekecek! Kazak mısınız, kılıbık 

Allah insanları böyle hadise· mısınız? 
lerden masun bulundursun! Diye soracak dedi. Ve bana 

A1ütarekenin 

bakarak ilave etti: 
- Biz bankacıyız, vaziyete 

göre hareket ederiz. Maahaza, 
Lcu;au .._a~ak ve Lca.t:aq da kılıbık 
oluruz. 

Bay Aşkı Naili, karşısın· nelmilel alemde bir mühim fak· 
tördür. O, Romanya siyasetinin 
de tasvib ettiği ayni prensipler· 
den d rektif almaktadır. Sulh, 
d :vletler arasında müşterek men· 
fa ıtlere müstenid anlaşmalar ve 
beynelmilel teşriki mesai. 

Uğursuzlukların rekorunu 
kırarak neler yapmış? 

19 uncu yıldö. 
nümünü: kutluladılar 

Londra, 11 (Radyo) - Mü
tarekenin 19 uncu yıldönümü 
münasebetile Londrada bütün 
kiliselerde ayinler yapılmış ve 
bütün halk, iki dakika tevakkuf 
ve sükfit etmiştir. 

dakine samimiyet telkin eden 
bir çehre ile gülüyordu. Bu 
sırada Bay Atıf bana bakarak: 

- Cevapları yazıyor musun? 
Diye sordu. Hep gülüştük. 

Her yerde ve kısa bir zaman 
zarfında ziyasını göstermeğe 
muvaffak olan ve iyi bir muhit 
yapan bir şahsiyet olmak itiba
rile B. Aşki Na linin dostları da 
çoktur. Nitekim bu sırada acele 
ve teklifsizce bir zat daha içe· 
riye girdi. Hep ayağa kalktık. 
B. Aşkı Naili: 

M istakil ı,:.. devlet olan ve 
vazifesini rı bulunan Tür· 
k ye, beyneıı11. - l rekabetlerden 
doğan muhtelif kuvvetler ara· 
sındaki muvazeneyi daima ko· 
laylaştırmağa çalışmıştır. 

Menfaatleri ayni olan Roman· 
ya ve Türkiye, Karadeniz ve 
Boğazlar reiiminde, Balkan an· 
tantında ve iki memleketi gün· 
den · güne daha kuvvetli bir su· 
rette bağlıyan fevkalade dost· 
luk münıasebatında adilane hal 
çarelerini bulmuşlardır. Tatares· 
konun Ankarayı ziyareti, fevka· 
iade mühim olan bu hakiki si· 
yasete müstenid olarak tertib 
edilmiştir. 

Türle.iyede, Romanyanm mü· 
müessil1ne tezahürat şeklinde 
yapılmakta olan parlak resmi 
gerek memleketimiz için ve ge· 
rek .. e Başvekilin şahsı için bil· 
yük bir saygı teşkil etmektedir. 

Tataresko, hakikaten, hane· 
danın açık idaresi altında yalnız 
dahili si: asette değil, bilhassa 
harici siyasette, hakikate müs· 
tenit bir politika takip etmiştir. 
Merkezi ve cenubi şarki Avru· 
prının yaratıcılık harekatına faal 
bir ajan olarak iştirak etmiştir. 
O, sulh duygularının kuvvetlen· 
dirilmesi ve telifi beyn gibi te· 
şebbüsleri takviye ettiği gibi, 
yeni Avrupayı müttehit bir kitle 
haline koyacak bilumum teşeb· 
büslerin yanında da daima mev· 
ki almıştır. Türk siyaseti, bu 
yenileşme harekatında ve bey· 
nelmilel hayatın yükselmesinde 
fevkalade mühim bir yararlık 
g·~stermiştir. Bundan dolayı bu 
gün, ideallerimiz ve arzularımız 

--·-· Gôya Kızıl Sultan Hamid de bu 
taşı alır almaz hal' edilmiş 

Dünkü nü!hamızda, Abdülha· 
mid tarafından bir rum kızına 
hediye edilen bir gerdanlığın 

tevlid ettiği uğursuzluklardan 
bebsetmiştik. Yine yabancı ga· 
zetelerde okuduğumuza göre, 
" Mavi elmas " diye yadedilen 
bir firuze taşının tarihi bu kır-
mızı gerdanlıktan çok daha fe. 
cidir: 

Bu elması Hindistanın Pagan 
şehrinden Ramast;ya mabedin· 
den Tavernuje adlı bir adam 
çalmıştır. Bu adam kaplanlar 
tarafından parçalanmıştır. On 
dördüncü Lui bu kıymetli mü· 
cevheri madam Montespana he· 
diye etmiş, kadıncağız hemen 
gözden düşmüş, elmas madam· 
dan Fukeye geçmış bu da ertesi 
gün tevkif olunmuştur. 

Kraliçe Mari Antuanet, bu 
bu uğursuz mücevherden ancak 
celladın önüne giderken ayrıl· 
mıştır. 

Bu mücevheri çalan Franıuva 
Böljö, Londrada mücevheri sa· 
tamıyarak açlıktan ölmüş ~ür. 

Tomas Hanri Hope bu mücev· 
heri bir aktrise hediye etmiş, 

çok 7.ı" ngin olmasına rağmen 

sefalet içınde ölmüştür. 

l 908 de bu mücevheri sev· 
diği oir aktrise hediye eden 
Ponyatov,,ki ertesi gün aktrisi 
sahne üzerinde öldürmüş, ken· 
disini de bu günün ertesind ... 
Pariste maçhul şahıslar katlet· 
miştir. Ve bu mücevheri satın ş 

olan kuyumcu Kolot ise, para· 
sını alamıyacağı için kendisini 
öldürmüştür! 

Rivayete göre Abdülhamid bu 
mavi mücevheri satın almış ve 
az sonra hal' edilmiştir. 

1911 de bu elmas milyarder· 
lerden Madam Lııklean tarafın· 
dan satın alınmış ve 1919 da 
bu elması hamil olduğu bir 
sırada bir otomobil oğlunu gö
zü önünde ezmiş ve öldü müştür. 

Bu mücdvheri o zamandan· 
beri artık hiç bir kimse satın 
almağa cesaret edememektedir. 

• 
* * 

Mücevherleri, bilhassa kıymetli 
taşları taşımak çok defa felaket 
getirirmiş. Fakat kıymetli taşlar, 

kullanmak usulünü bilenlere de 
saadet getir rlermişl. 

Mesela: 

21 Marttan 20 N sana kadar 
kırmızı [yakut], 21 Nisandan 21 
Mayısa kadar yeşil [ziimrüt], 22 
Mayıstan 22 Hazirana · kadar 
mercan nevinden, 23 Haziran· 
dan 22 Temmuza kadar beyaz 
[ınci], 24 Temmuzdan 22 Ağus· 
tosa kadar altın ve Kıbrıs c! .ması 

Erkek kıyafetinde bir kız 
çocuğu 

olması şeklinde tekerrür etmek· 
tedir. Bu hadiseler bazı memle· 
ketlerde b izdekilerin aksi olarak 
görünmektedirler: 

Geçenlerde, Af na üniversitesi 
profesörlerinden Bay Peçalise 
herıüz 14-15 yaşlarında bulunan 
Kostantin isminde bir çocuk 
müracaat etmiş ve: 

- Muhterem doktor; çok bü· 
yük bir derdim vardır; sizden 
bu hususta bir fikir almak isti· 
yorum. Ben, şu anda bile kız 
veya oğlan mıyım bilmiyorum. 
Annem ve babam çok seneler 
evel ölmüşlerdir. İhtiyar bir tey· 
zem beni bu yaşa getirmiştir. 
Teyzemin anlattığına göre ben 
sekiz yaşına kadar bir kız imi· 

şi m.. Ben de kız elbiseleri giydi
ğim zamanları ve bana Kiryaki 
Katina ismi verildiğini çok iyi 
hatırlıyorum. Sonradan benim 
oğlan olduğuma hükmetmişler, 
pantolon giydirmişler ve sıı çla-----------zebercet, 23 Ağustostan 24 Ey· 
lule kadar akı k, 25 Eyliilden 21 
T eşrinievele kadar mercan ne· 
vinden, 22 Teşrinievelden 23 
Teşrinisaniye kadar kırmızı taş
lar, 24 Teşrinisaniden 25 Ka'lu· 
nuevele kadar safir_. 25 Kanu· 
nuevelden 23 Kanunusaniye ka· 
dar laltaşı, 24 Kanunusaniden 
20 Şubata kadar safir ve 20 
Marta kadar da zümrüt kullan· 
mak saauet bahşl!dermişl. 

Kral altıncı Jori, mareşal üni· 
formasile Meçhul asker abide
sine giderek meras mle çelenk 
koymuştur. 

Pars, 11 (Radyo) - Umumi 
harbin sona erdiği günün 19 
uncu yıldönümü münasebetile 
burada büyük şenlikler olmuştur. 

Kıliselerde ruhani ayinler ya
pılmış ve Meçhul asker abide· 
sine yüzlerce çelenk konmuştur. 
Burada, elli metre uzunluğunda 
bayraklar asılm ıştır. Eski muha
ribler, mektep 'er ve yüz bin· 
lerce halk Konkord ca Jdesinde 
toplanmışlardır. Asker, burada 
bir geçid resmi yapmıştır. Bu 
geçid resmine Cumhur reisi B. 
Lebrua, Başvekil B. Şotan ve 
bütün nazırlarla mareşal Peten, 
mareşal Franse D~spere, diğer 
askeri erkan ve kordiplomatik 
iştirak etmişlerdir. 

Lebrun, Meçhul asker ab"de
sindeki meş'abyi bizzat yakmış· 
tır. Bu esnada tayyare f. loları 
uçmakta ve çiçek buketleri at· 
makta idiler. 

Teşekkür 
Oğlum Mustafa Potrtakalın 

acıklı ölümü dÔlayısi le mektub 
ve telgrafla taziyetlerini bildiren 
ve cenazesine iştirak lütfunda 
bulunan kıymetli dostlarımıza 
ayrı ayrı cevab vermeğe teessü
rümüz mani olduğundan kendi
lerine şükran ve mınnettarlık 
duygularımızın iblağına gazete· 
nizin tavassutunu rica ederim . 

Mehmet Portakal 

-Osmanlı bankası direktörü: 
D ye takdim etti. 
Misafirler iki iken üç oldu; 

güzel, fakat ben anketimi yapa· 
mamak tehlikesile karşılaşmış 
bulunuyorum. B. Aşkı Naili, bir 
kaç dakika içinde vaziyeti an
ladı ve bana bakarak: 

- Ne soracaksın? 
Diyor. Estantane bir şey yap

mış olmak için derhal sordum: 
- Kadın nedir? 
B. 'Aşkı Naili, evelden hazır

lanmış g'bi: 
- Azizim ·dedi- kadını size 

"erkeğin yarısıdır,, cümlesile 
tarif e ::leyim, bunu tahlil edince, 
bence matlub mana çıkmış olıJr .• 

- ideal kadın? 
- ide i kadın dı " erkeğin 

yarısı olabilen" dir. 
B. Aşkı Naili, suallerime kısac• 

cevaplar veriyor, ışı uzatmtı~ 
istemiyordu. Ben de kendisirı• 
fazla meşgul etmemek için~ 

- P<.!k ala, zat aliniz kaza 
mısınız, kılıbık mısınız? 

B. Aşkı Naili gü dü ve: 
-iradelerine ha <İm karı ko.C: 

arasında kazaklık ve kı ' ıbıklı. 
mevzubahs değildir. Bilirsiniz kı, 
değişmiyen bir tabiat k~nu :~ 
vardır: Zayıf daima mağlup "le' 
mağa mahkumdur. Normal 81 ıı 
lerde faikiyet değ l, anlaştı!,, 

. l 'J 
vardır. B ttabi bunun ıçıı ~ 
- Sonu 1 O uncu sahi/ede 
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Büvük röportaj 10- Günün en büyük siyasi muammrı{\ 1 

ırtıcı hayvanlar avcısının 
çok hey~canlı hatıraları 

Almanyanın eski müstem
lekelerinin istikbalidir 

•...... ~-
Şeker, Afrikada arslanı bile dile getiren 

harikulade bir şeydir. 

Almanyanın bu talebi, büyük bir istilaya mı matuftur? 
Fransızlar, ispanya ve Garbi Akdeniz hadiselerinin 

bu hedef ve manayı gösterdiğini iddia ediyorlar 
Burada tuhaf bir şey söyle· madı bile. Sanki, "et her zaman bayaası mecburiyeti basıl oldu. - 2 -

mek mecburiyetindeyim. Gemi· ve istediğim kadar olmak üzere Bu ç"mento ile geminin karine- Almanyanın şarki Afrika sa-
de bulunan kesme şekerler bi· ayağıma gelmektedir. Neden bu sinde husule gelen bir arızayı hillerinde, Belçika kongosu ya-
zim çok işimize yaramıştır. Bu giyiğin arkasına saldırayım!.,, tamir etttik. Nuhun gemisi bu... nanda, cenubi Afrikada ve Fran· 
şekerler, Afrikanın ta göbeğine Diyor gibi idi. Yalnız mahlukatile değil, fakat sız Dahomey yanında müstemle-
kadar nüfuz hususunda süngü Gece geldi: perişanlığı ve iptidailiğile de keleri vardı. 
ve nam'udan çok daha iyi tesir Gece, Afrikanın bu emsalsiz aslına benzemek mecburiyetin- Kameron müstemlekesi 1911 

·· t · t" Af "k ·d k gecesi bütün haşmet ve dehşeti deydi! gos ermış ır. rı aya gı ece · de Agadir hadisesi üzerine Fran· 
l · f l ·kt d k ·· ile b izi bastırdı. Deliksiz gece Bizim medeni aslan kafes erın az a mı ar a şe er go· sa tarafından Almanyaya terk· 
·· 1 · ff k ı · k işte buna derler. içinde sıkıldı. Hakkı da var. turme erı muza a ·ıyet erıne ço edilmiş ve 0 zaman Fransız 

d d k · O k d k. Hedımiz de, etrafımızdakilerle Zavallı hayvan, şimd.ye kadar 
yar ım e ece tır. a ar 1• b B Müstemlekat Nazırı olan Bay 

l b·ı k k d b eraber ~orgun idik. unun için bu kadar dar bir yerde bu ka-
ars an ı e şe er arşısm a en· k · d" k" Lebrun da istifaya mecbur kal· 
1 ğinden vazgeçmektedir. münasib bir yerde onaklad k. dar çok zaman kalmamış ı ı ı.. mıştı. 

d l 
Ormanın manzarası hemen her Fakat bizim gemi ne geçti· 

Bizim arslan, şeker ümi i e d lk Almanyanın bundan başka adımda değişiyor, A rika or· ğimiz geniş yerler, ne e i 
konuşmaktadır. Şekeri gördüğü manlarının haşmet ve fevkala· sahibi B. Tibutun evi ve hah· Bahri muhiti kebirde adalardan 

zaman: deliği görülmeğe layıktır. Ağaç çesi . değildi. Burada bir sürü mürekkep 245,000 kilometre 
- Dud, dudl Demektedir. ve nebatların buradaki şeklini ve biribirine tamamen zıd mah- murabbaında 830,000 yerli ve 

Anladık ki bu aslan, tek bir bizim diyarda bulmak mümkün lukat vardı. Bizim aslanı ser· ancak 960 Almanyalı nüfusa 
kelime biliyor, bu tek kelime olamaz. best bırakmak, bu noktadan malik bir müstemlekesi vardı. 
cie •dud" dur ve güzel bir şey Biz böylece harikalar arasında mühim bir mesele demekti. Almanya 1898 de Çin sabil-
istemenin mukabilidir. ilerlerken kendiinizı bir yığın - Devam edecek - lerinde Kıyaçeoyaya yerleşmişti. 
Akşama doğru yol haz.rlığ.na arının abluka!;ında görmiyelim Almanyanın yeni Ginede de bir 

başladık. Bizim aslan buraya mi? Ne oluyordu? Belki de gö· Manda kısım arazisi vardı; Yeni Gine-
kadar yarı yolu kafeste, yarı remediğimiz b"r yabani kovanı · d... k 1 f ·1 

"'omı·syonu dün nın ıger ısım arı ngı tere ve 
} olu da bir av köpeği gibi boy· bilmiyerek kurcalamış ve arıları & 1 F elemege aitti. Salomon adala-
n un dan bağlı, yedekde katet· tahrik etmiş idik! Halbuki ne top/andı rının yansı lngilterenin, Somu· 
miştir. fazla bir gürültü yapmış, ne de Cenevre, 1 l(Radyo) - Ulus· mus adalarının yarısı Birleşik 

Yolda gelecek yağmur mev- silah atmış değild k. lar Sosyetes· manda komis) onu; Amerikaya aitti. Bismark adası, 
simine haz ırlanmakta olan bir Tehlıke mühimdi, hammallık bugün toplanmış ve Fransa ile Maryan. Kurolin ve Mareşal 
sürü çiftçiye rasgeldik. vaz fesini görenler sırt ve omuz- Suriye arasında akdolunan mu· adaları da tamamen Almanlann 

Yolda birdenbire, sık ağaçlık larında, başları üzerinde taşı· ahedenin tatbikinden sonra Suriye idi. 
Al manganın eski Afrika müstemlekeleri (siyah kısımla) 

bir yerden bir geyik fırladı; bi· makta oldukları bağajları bıra· ile Lübnan·n, Aleviler ve diğer Versay muahedesi bu müstem· 
. d ·ı . 1 d b k k b . f k 1 y ··k bı"r kısmını temı·n edece.\-ı· mu· resmi gazetesi olan v.·ıund z m me enı eşmış as an a, u ara irer tara a açtı ar. u ekalliyetler için ne suretle temi· lekeleri evelden alakadar olan· a 

· d d b" d f ·b· hakkaktır. Machtın 1937 senesi Kanunu· geyığe ayanama ı, ır e a taşıyan eşekler de delirmiş gı ı nat vermeleri lazım geleceğini lara vermiş veyahud komşu 
d d d . h k d d"" t .. k ~ k ld B d Bunun içindir ki, General Gö· sani nüshasındaki şu sözlerdir: u ıye ay ır ı ve or ayagı oşma~a oyu u'ar. en e tetkik eylemiştir. devletler arasında taksim etmiştir. 
·· · d · ıd· r Y d f 1 tt f k 11 · · B ı Af k d k d ring 1936 senesi Teşrinisanisinde "Muhakkaktır ki, Fransanaa uzerın e gerı ı ay an ıra- yere ya ım, a at e erımı ve Panazlar u surete ri a a i oğu 

r · r ole ru boynu u ali eri rin.i arı- -------~r_ .. t ı k . . F ·r d ettiği bir nutukta: "P.a- iktısadi noktai nazardan müı· Dük dö Vindso,.u kilistrne mu5 eme esının yarısı ransız· 
mış idi larm soktuklarını hissettim. Bi- ., J 1 ·ı· ı ·ı · ramızı çaldılar, müstemlekeleri- temlekelere mutlaka bir ihtiyacı • kabul etmediler ara, yarısı ngı ız ere verı mış 

Ben k d . h b ma hemen zim aslan da müthiş bir ho· K d · ı mizi kaptılar! Bize paralarımızı, yoktur. Ayni zamanda malum• , en ı esa ı Paris, 11 (Radyo) _ Dük dö ameron a aynı muame eye 
uy d l la b"r az meş murtu ile sıçradı, o rmana daldı, tabi tutulmuştur. bize müstemlekelerimizi geri ve· dur ki Fransa, endüstriyalizmi 

uma m; as anım ı · Vindsor, bugün mütarekenin 
gul oldum. Aslan memnun dos· gitti! Afrikanın cenubi garbisinde rinizl n Diye bağırmıştır! terkt>.tmiş ve mütevazin iktısad 
tunun dostlarını 0 da kendisine Beket versin ki, arıların taar· yıldönümü münasebetile yapılan bulunan ve ltalyamn iki misli Almanyanın, bir çok iptidai hayatı içinde tamamen müstah· 
dost biliyor; hisli ve güzel bay- ruzundan çabuk kurtulduk; tam ruhani ayine iştirak etmek arzu· olan Alman müstemlekesi de maddeleri Almanya içinde ha- sil ve çok az sanayici bir dev• 
vanlar vess! lam. dört saatlik bir araştırmadan sunu göstermiş ise de, kilise cenubi Afrika Birleşik hükıl· zırlamak gayreti, müstemleke al· let olmuştur. Bu sebeblc müs• 

G ece yansı! Afrika ormanları• sonra aslanımızı yol üzerinde, papazlara kendisine hususi yer metine ·yani b "r lngiliz müstem· dığı takdirde tam manasile ne· temlekelerinden tamamile sarfı· 
nın bütün aslanlarının iş başına bizi bekler g ibi, bulduk! ayıramıyacaklarını ve kendi ba· lekesine- verilm iştir. t ice verecektir. Esasen Alman· nazar edebilir. Ve kuvvetli bahri 
geçtikleri vakit etrafımızda miit· Arıların taarruzdan vazgeçme- şına evlendiğinden dolayı kili· Bahri muhiti kebirdeki adalar· yanın harbi umumiden evelki bir devlet, müstemlekelerile 
h" ş homurtular var. Aslanlar leri, yerlilerin yaktıkları bir nevi seye gelmemesini tercih ettik· dan mürekkep Alman müstem· mevaddı iptidaiye ithalatı iki muvasalasını katederek Fransaya 
b izi sarmış gibi; ben tehlikeden ağacın dumanından ıleri gelmiş- lerini bildirdiklerinden, ayinde lekeleri de gene İngiliz domin· milyar ve ~unun ancak yüzde arzularını kabul ettirebilecektirl,, 

B. · f·1· ki b bulunmaktan vazgeçmiştir. 10 12 · k d" ·· t mlek l · F ı d ' ı k. ziyade bizim aslanın ne yapa· tir. ızım ı ıt ve a ozanların yonlarından olan Avustralya ve · sı en 1 mus e e erın- ransız ar ıyor ar ı: 

cağını düşünüyorum. tesi rini burada bu nebat ve ağa· Al/ahı tanımıyanlar Yeni Zelandaya verilmiştir. den gelmekteydi. Almanya, da· 11lspanya hadiseleri, garbi Alc-
Sabah olduğu zaman ne gör· cın yakılması ve dumanı yap- Londra, 11 (Radyo) - Allahı Çın sahılindeki Kiyaçeo ise, hildeki otarşi planını müstem- denizdeki deniz haydudluğu bu 

sek beğenirsin?. Bizim Bay Ti· maktadır. tanımıyanlarm Moskovada teşkil daha harbi umumi sıralarında lekelerde de takip ettiği tak- suretle hedef ve mana göster-
but b ir aslanı daha kafesleme- Aslan da, insan izlerini takip ettikleri birlik, g elecek sene Ni· Japonlar tarafından işgal ve dirde, birçok ip tidai maddeleri miş olmaktadır! ,, 
ğe muvaffak o~masın mı? ederek kaçmış ve bizim tarafı- san içinde Londrada bir kon· kendi memleketlerine ilhak edil- hariçten tedarik mecburiyetinden Müzeler umum müdüriJ 

Gece ve sabah had'sesiz geç· mızdan böyle kolayca bulun· gre akdetmeğe karar vermiştir. miştir. Japonyanın bugün men- kurtulacalctır. Asarıatika ve müzeler direk• 
mişti. Ancak akşam dörde doğru muştu.. Bunun için yüz elli l>in sterlin faati olan Almanyaya Kiyaçeoyu işte bunun için müstemleke törü B. Zübeyyir Koşay lzmir 
tekrar yola çıktık. Nihayet sahile vardık, eşyala- tahsisat konmuştur. iadesi imkanı yoktur. feryadı, Avrupanın rahatını ih· ve havalisindeki teftişleri sıra· 

Aslanı güç zabtedeceğimizi rımızı ve aslanı gemiye yerleş· İngiliz kilisesi, hükumet nez- * * * lal edecek b ir şekil. ve mahiyet sında Bergamaya gitmiş ve yeni 
sanıyorduk. Fakat, bizim aslan tirdik. dinde teşebbüsatta bulunarak, iyi çalışıldığı takdirde bu müs· almıştır} müzeyi ve genişletilmekte olan 
cidden medenileşmişti. Birden- * * * kongreye müsaade edilmemesini temlekelerderı Almanyanın ipti· Bu feryadların en son ve sa· Akrepol yolunu. antikite işler iı:ıi 
b ire sükunet buldu, giyiğe bak· Burada iki çuval çimento mü· istemiştir. dai madde ihtiyrıçlarındn mühim rih şekli, Hitlerci gençlerin gözden geçirmiştir. 
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arasında siz muvaffakıyet itiba· şeyden vaz geçerek, bütün mev· lıka, bu ·çok dikkate layık ta· Diye sordu. Şarlot, bu ini 
rile bi rinci g eldin iz, size artık cudiyetini bırakarak kendisini havvülün sebeplerini bilse .. Kı- darbenin tesiri ile elindeki ka· 
öğretecek bir şey kalmadı. takibe razı etmek mümkün ola- yametleri koparaca ktı. Fakat lemi elinden düşürdü. Patronuna 
Demi ş, yani dip '. omasını ver· bilir miydi? Jim Blak. p'an ını son d erecede en büyük bir hayrete düşmü' 

mişti. Zaten J m Blak ta bu te- Vakit gaklaşıgor/ ve büyük bir muvaffa!~ıyetle tat· bir çocuk gibi gözlerini açarak 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeoiren: Faik Şemseddin Benlioğlu - -----

rakkileri h:ssetmekte idı. Terakki Earl Marşal bu kış Nevyorkta bik edip duruyordu. baktı; saadetine adeta inanmak 
devam e ttı kçe o da planının kalacaktı. Maksadı şampiyonluk· Milyoner, ald ğı Vantirilok istemhordu. 
diğer kısımlarını hazırlamo kta idi larda hazır bulunmaktı. Bunun dersleri sayesinde artık Earl - Nasıl? Bu mümkün mü· 

Tefrika Numarası; 12 
Jim daha fazla ısrara lüzum 

~Örmedi, fakat sözü paraya bı· 
taktı. Öyle bir para teklif etti 
ki, Vantirilok ömründe bu kadar 
~~r para görmemişti. Namuskar 
ır adam olduğu için de: 
- Maamafih -dedi- dersleri· 

ittin kat'i neticeler vereceğini de 
~aranti edemem. Çünkü Vanti· 
tılok olmak bir az da s"zin irade 
"'c arzunuza bağlıdır. 

Jim: 

- Ne icap ederse yapacağım 
~ mutlaka Vantirilok olacağım. 
.. aksadım misafirlerime ara sıra 

•urp · ı rız er yapmaktır. Bu sebep· 
~~\ls\ t \ 

* * * için de J im Blakın muazzam Marşalın sesini tamamen taklit dür? diye sordu. 
le de bu işi sizin t11mamen g"zli Fak \t ayni zamanda Jim Bla· konağının civarında küçük fakat edebiliyordu. Jim Blak güldü: 
tutmanızı rica edeceğim. kın İlkaya nefreti, Şarlota da şık b r apartıman kiralamak is- Kış böylece geçti. Baharda - lika her sene burada bii-

- Mademki böyle arzu edi· muhabbeti ve meyli artıyordu. tiyordu. lika, imdada yetişen bir daha fazla k~yda değer hadise yük b ir ziyafet verir; bu sene de 
yorsunuz, ben de hiç bir kimse· Bunun için bir taraftan bütün melek idi. Jim de, son hadise- olmadı. Haziran ipti dalarında adetinden mahrum kalmasın. 
ye bir şey söylemiyeceğim. bü muhite veda anının gelme- den ve bilhassa Şarlota meyli- Jim Blak, Şarlota açıldı. • * * 

Jim, derslerde kendisini yeni· sini istiyorken diğer taraftan da nin büsbütün arttığı zamanlar· - Knole gideceğim. Önü· Şarlot, kendisini patronu ile 
den çocuklaşmış görüyordu. Kö· Şarlottan ayrılmamak istiyordu. dan sonra, likaya karşı çok mu· müzdeki hafta içinde hazırlana· ormanda yalnız görüyor ve bu· 
pek gibi havlamak, kedi gibi Doğrusu, yalnız kalıp ta tegayyüp nis ve mülayim davranıyordu. yorum dedi. nunla adeta iftihar ediyordu. 
miyavlamak veya hırlamak, yarım planile meşgul olduğu zaman, Koca ve aşık, ekseriyetle bir - Evi havalandırmak, hazır· Jim, likanın artık burada zi· 
dilli çocuk gibi görüşmek artık bu Şarlotu aklından çıkarama· arada geziyorlar, maçlarda yan· lamak için mi? yafet veremiyeceğini düşünüyor 
her günkü ekzersizler olmuştu. y•rdu. yana bulunuyorlar, kulüp içtima· - Evet, k iralatmak kabiliye· idi. Esasen lika da: 
Bazı nezleliler gibi, bazı hım Ne yapmalıydı?. larına hep beraber iştirak edi· tine maJik midir d iye tetkik ede - Knolun havası bana çok 
hımlar gibi görüşüyordu. Bu cana yakın. bu aamımı, yorlardı. Bu gerek zevcesine ve ceğim. ağır geliyor, beni mazur gör. 

Nihayet b ir g ün ustası, Van· bu güzel kızı da kendisi gibi iz gerek zevcesinin aşıkına karşı Ve sonra, öksürdü, yutkundu Demişti. Jim de zaten bu tek-
tirilok Borot, J im Blaka: bırakmadan beraber götürmek gösterdiği derin muhabbet (1) ve cesaretlenerek: lifi beklediğinden bunu hemen 

- Doğrusu, çok iyi neticeler istiyordu. ve saygı, likaya kavga çıkarmak - Siz, benimle b eraber gel· - Sonu var _ 
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Şehir m ·clisi ür.akereler 

10 Otob··s ve 1 Tra 
daha alınıyor 

Atatürke şükran - Kaldırım parası

Ege Enstitüsü - Yeni se~im 
• Baıı birinci schiJede -

cümepine havale edilmiş, bu yıl 
şehir meclisi azasının dört yıl· 

hk intihap devresi sona ereceğ~ 
için belediyeler kanununun 33 
üncü maddP.si mucibince yeni 
seçim yapılmak üzere şehrin se· 
9im ıube ve müfettişlerinin şim· 
diden tayin ve tesbiti hakKın· 
daki riyaset teklifinin önümüz· 
deki Pazartesi celsesinde müza· 
presi muvafık görülmüştür. 
~bir meclisinin çekt ği tazim 

•lır4fına Dahil ye Veki i ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
~aya ile teşekkür telgrafına 
latanbulda bulunan Vali B. Fazlı 
Güleç taraflarından göndeı ilen 
pvabi telgraflar okunmuş ve 
~meraltanda iki yere hoparlör 
~OJmak, saat kulesine bir 
tpİkrofon yerleıtirmek suretile 
11odern reklam usulü tesisi hak· 
luadaki r;yaaet takriri üzerinde 
latenmittir. 

Reia - Belediye varidabnı 
'1tırmak istiyoruz. Fuara gelme 
b•ıtaı lS-20 kuruı ücret aldı· 
t•JP.ız halde bir çok reklam tek· 
liflerini red mecburiyetinde ka· 
ftyorduk. Şehrin en kalabalık 
r•rinde böyle reklam yapmak 
istiyoruz. Avrupanın bir çok şe· 
llirllliade ~ yapıldığını gördük. 
Bunun için 700 lira masrafımız 
olaçaktır. 

llılfllim yleriı 
R.i@B bu teklifi ile afişlerin 

de kAtip edile~~ myayyen 

Y~I'-'• ~,_Rıştırılmyı v• ilaa ••· 
bittlt!finirt t.ak~m• korunma~ 
bva.t ~gkabil bir ücret alınması 
haJJ.kmdı qlimatname yapılması 
t~ioia aiıam, büdce ve tarife 
eq~meplf!inqe tetkıki m~vafık 
göı üh~dittiif. 

HG118fazu 
Daha sonra havagazı müşte· 

rileriain miktarını artırmak ve 
halkın bu medeni ~asıtadan is· 
tifadeaini kolaylaştırmak için ya· 
pılaeak tesisat bedellermin muh
tfıMf takıitlerde alınması, peşin 
alınmasmdan vazgeçilmesi hak
kıRdaki teklif te büdce encüme· 
nine gönderilmiştir. Mezbahada 
eıki tarife aynen tatbık edil· 
mektedir. Yalnız buz, friko ve 
yern fiatlerindeki tahavvüller 
mi1t~betile müşterilere ica· 
btUt göaterilece~ kolaylıklar 
içııa daimi ~ncümeae salihiy~t ve· 
riJP.&i bakkındafi riyaset tek· 
lifüıio de bir defa nizam encü· 
111,aİ!l@en g~me&i kar~J~
rılmııtır. 

Oto6ils lıarcll 
Şehirde otobüs işletme iqı· 

tiyqı belediyeye aittir. Elinde 
kafi mikt~rda otobüsü bulun· 
mıyan belediye, yalnız Kordon 
we AlsancaJc semtleri balkının 
i~iyacını temin için 12 otobüsle 
çalıımakta, şehrin diğer semt· 
lerjnde husqsi eşha54 aid oto· 
büıler servis yapmaktadır. Bu 
otobüslerin tab' ettirecekleri bi~t· 
lerjq l?elediyece tasdiki esna· 
ıında imtiyazın gayri muayyen 
bir zaman için kendilerine ve· 
rilmiş olmasındp ötürü bele· 
diyeye biletleriıı tutarı üzerinden 
yözcje 10 h•rç alınması ve be
lediyeye varidat temini hakkın· 
daki teklif, uzun münakaşalara 
sebebiyet vermiş, neticede kabul 
edilmiştir. Bu otobüsler yolcula
rından belediye tşrifesine göre 
ücret alınacak, fazla ücret ala
caklara elli lira ceza tarbolu
nacak, yofouların, her tijrlü 
iıtirahati de tomia edilecektir. 

,., e 1 
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Bay Faik, belec1.venin otobüs 
i§letme imtiyuıqın tıususi ~şhasa 
devri esnasında şoför ve bilet· 
çiıc;rrin temizi,~ İflerine de ehem· 
miyet v rı eceğini söylemiş, bu· 
nun üzerine Bay Ahmet Şükrü: 

- Dev.r olamaz, hatta mu· 
vakkat bir zaman için servis de 
d yemeyiz. Ancak gayrımuayyen 
bir müddetle bazı yerlerde oto
büs işletmelerini kabul etmiş 
oluyoruz. 

Demiştir. 
Bazı üyel<• daha bu mesele 

üzerinde söz söyledikten sonra 
8. Münir Birsel: 

- Bu meselenin encümenlere 
gitmesine Uzum yoktu . Mesele, 
yüzde 10 harç resmın·n otobüs· 
cülerden alınıp alınmaması hak
kmda bır karar almaktan ıba.-cttir. 

Dem ş, bunun üzerine B. Ah· 
met Şükrü: 

- Arkadaşımız Bay M nir, 
prensiplerinden fedaki lık edı
yor. Her teklifin encümene git· 
mesi taraftan idiler. Söz foü söy· 
lem iş. 

B. Münir Birsel, bir müddet 
daha söz söyledikten sonra en· 
cümenlere gönderilmed n teklif 
ve mazbata kabul ed lm:ştir. 

Bundan sonra otobüs kadrosu 
ihtiyaca yetmediğmden 22 şoför 
ve 22 biletçi istıhdamı hakkm· 
qaki te• lifin Pazartesi günü ınil· 
za" ~resi muvafık görülmüştür. 

Daha sonra Beled ye reis nin 
bir teklifi ve bijtce encümeninin 

bir µ\iZb~tt"l P~UIHhJ: 

Bunda Beled ye otobüsler"nin 
Alsancak-Ko ak arasında b ılkı 
taşımak içi11 iht yaca kafı gel
mediği, talebe iht yıcını t m·n 
hususunda ayrı otobüs seferleri 
temin edilemed ğ, bu sebeple 
günde 120 kilometre üzerınden 
işlemesi lazımgelen otobüs erin 
200 km. çalışt ldarı, bakım ve 
temizliklerıne Jayıkile itına gös
terilemediği, bu şekilde devam 
edilecek olursa oto~üsl~rin kısa 
bır zsmanda harap alacakla 1 

işaret edıliyor, acele daha 20 
otobüs ve Fuar için getirile ek 
şimdi Gümrükte bulunan bir 
trambüsün satın alınması iste· 
niyordu. 

Bu otobüsler için, .şehrin di
ger semtlerine işliyen otobüsle· 
rin altı avlık harç varidatı oal· 
rak beled.yenin alacağı 36 bin 
lira karşılı 1< gösterilıyor, güm
rük re ~imleri de dahil olmak 
ü~ere 46,000 liranın büdceye 
konulması teklif ediliyordu. 

8. Sadi, Münir, Reşat, Mitat 
Orel, Mustafa Buldanlı; Hüsnü 
Tonak, Ahmet Şükrü, Halim 
Bayar, Mühendis Ferruh söz 
alarak muhtelif mütalealarda bu
lundular. Yeni otobüslerin artır
ma ve eksiltme kanununa göre 
alınması, bunun için de şimdiki 
gıbi havalanması ve girip çık· 
ması güç otobüsler yerme iki 
kapılı, daha büyük ve daha iyi 
tip otobüsler alınmasını, yolcu
lann arka kapıdan girip ön 
kapıdan çıkması, ikinci mevkili 
arabalar da getirtilmesi, bazı 
otobüslerin iki katlı olmaları 
gibi faydalı şekiller gösterdiler. 

Birincikordon geniş olduğu 
için daha fazla yolcu alııcak 
otobü,aler alınmaşı esas olarak 
kabul edildi. Yeni alınacak oto
büs tiplerini tayin için beş, altı 
azadan mürekkeb pir komisyon 
teşkili ileri sürüldü. Neticede 
müzakere kifi iÖrüldü, reiı, iza· 

1 arlsO "'' · ' -,jcf 
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A TADOLU 

T ayvare piyangosu 
~~-=------~-----~~~ lı4009 Baş tarafı birinci sahifede 

6919 15073 14287 34611 
7521 7783 328 39863 

11714 28870 29585 1499 
15537 20539 25251 26556 
}0597 34108 26867 23536 
30464 34652 9641 

100 lira kazananlar: 
23840 37227 10299 9381 

34992 
35957 
19824 

4506 8691 ı458 
12852 25668 31088 
31272 8508 13841 

6381 2(1747 35105 
2689 18286 24512 

Q4680 38513 11422 
92099 35535 p936 
89498 6563 1359 
7697 10436 26162 

21295 12722 

9446 
31182 
25731 

2938 
20207 
31646 

14256 
36302 
~7948 
29817 
t4720 
14835 

4622 16189 
6533 24757 

35200 18500 
16352 20276 

136 39555 
8328 22404 

39053 9958 

Amortiler . 

19197 
37302 
7642 

10975 
36962 
35523 

Otuz b"n lira kazanarı (15346) 
pumaranın son üç rakkamile yani 
(346) rakkamile neticelenen bi· 
letler 20 şer lira amorti alacak
lardır. Onda bir bi etler iki lira 
alacaklardır. 

Şehrim "zdeki 
T /ihliler 
Türk Hava Kurumu piyango· 

fUnun dünkü ç~kil şinde otuz bin 
50 lira ka~:ın~nlar· 1ira kazanan (15346 numaralı 

i3)34 17299 10312 30341 piletin sah ple i Alsancakta ma· 
227 23208 13615 11135 raoıgoz M ~hmet Aıi v· Alf ed· 

28731 4208 31368 204()4 dır. Üç b n lıra alac:ık ardır. 

~at verd·, bütcey · 45000 lira ~ tsız ett klerinden belediyece 
~onulmao;ı ve B. Mü 1ir Birseıin ~unlnrın kaldırılmas hakkında 
izahatı üzerine dığer m s ~ırler ~atbık edilen kararJan hasıl 
hakkmda daim'i encümenin 'e p an şikay ·tlerden bahisti. Bu 
fi ılahiyettar zevatın kararl rın n m sele ü~er nde d uzun müna-
pıuteber olması el ve ağız ça· kaşaf ar o du. N .. ticede kapak-
J>ukluğuna g<'t rılerek komisyon IArın kaldırılması muvafık gö· 
seçilmesi. Meclisin kabul ettiğ rü d"i. 
ııet ce~ine varıldı. Un ki oto- Kaldırım parası: 
~üstin 938 senesi taksit vadeleri istizah takrirlerinin dördün-
' çin de bü•ceye 39, H 1 lira ciisü Daniş 'ey sokağ a~zından 
~ondu. G..ıze yal.y ı kadar olan sahadaki 

Ege Enstitiisü: fıalkta ı al nan ve istenen kaldı· 
Bütün bu işlerden sonra b - rını ücreti mrseles·ne temas 

lediye reisi tar 1fınc.Jan Göz ediyo c1u. Buras vaktıle şose 
poktoru B. Mitat Orelın evelce idi, bele Y • tarafı dan 929 se· 
werdiğ. dört istizah takrtrine pesi de parke döşenmiş ve bun· 
cevap verildi. Bun\a•dan bn n· dan do ı y. halktan 220 bi ı lira 
ç si Vasıf Çınar bulvarı üzer n· para ıst rımi.;, bunun mühim bir 

~ısını d alınmıştı. Reis, izahat 
pe İnşa edi ecek Ege K z Ens· werdı. D van muha~e atın emrıle 
titüsü binas nın ı8rsa arı üz 0 rill-

bu paran n mürüru za nana uğ· 
fle imar plam'la göre ge~ın 5 pnıasına meydan veri'm de ı 
ic\\b eden yoldan vazgeçilmesi tahs:l111e teşebbü, edildiğini, Şu· 
~e fzmirin bu mühım mü sse~e- rayı devlete müracaat edep 3-5 
yi kapatmaması haı<kında idi. ~işi hakkında teh,ri icıa kararı 
8üt6n mı:dıa azası, l~mi~in Lôy::..-- •-'rn•ve 1 & 

0 
~ • n 

Je mühim bir kültür müessese· de p rRnın tahs ,li çarelerine baş 
sine kavuşması, bunun İçın e vu u du ~unu, fa!cat hiç bir vakit 
imar pla.ıındaki yolda·1 ehl!m· kal 'i icrai mu ':lmele yapılma-
J111Yelsiz olduğu takd rde v z5e· <lığını söylemış ve dem .ştir ki: 
~ilrnes. noktasında m jtaleala ırıı - Şurayı devlet kara ını ver-
ortaya attılar. Reis B. Behçd dıkten sonra mesele kat'i şekıl· 
Uz, imar P anına dokun lamı- de halled t ·cckt r. Şu ·ayı devlet 
yacağını söyledi. Kültür Baka· 'beledıyc haksızdır, bu parayı 
nının geçenlerde l ı !Jlire geldiğı almasııı) derse almıyacağız. Ka· 
~ r da bu mese e üzernd · gô· rardan son a mesele kendiliğin· 
rüştükler · n·, Veı<al t mü rnndısi den halledilmiş olacaktır. Halka, 
veya mimarını l gelip tetk kııt JJIJ parayı ödemek çio her türlü 
yapacağını, icab ederse başka Jrnlaylık gösterılmişti •. Halk şc· 
yerden miinasip bir arsa verile· hır ınrcl sine miir~caat ederek 
ceğini söyledi ve: ı bu pcıra çok'ur, azaltınız) de-

- Cumhur.yet devrinde yaşı- seydi her ha de daha iyi ederdi 
yoruz, prens.p ve knidelere rıa· Ye azaltılması çaresi buluna-
yet etmek mecburıyetındey z. bilirdi. 

Dedi. Bay Münir gene ıatlı B. Mitat. şehir halkının bu 
tatlı sözler söyliyerek bir az evel meseleden çok ıstırab çektiğini, 
buradan yol g~çiriımesinden sar· bir çok kimselere haciz muame-
fınazar edilmesi mü t alea)ı 1da lesi tatbik edildiğini, kanunda 
bu'unan mec ıs azas nı arkasın· sokak ve cadde tabirlerinin ayrı 
dan sürükledi ve Vekalet mi· ayrı olduğunu, herkesın, hatta 
marı geldikten, tetkikat yap- civar kazalar halkının istifade 
tıkten sonra son kararın ettikleri bir caddenin tamiri için 
alınacağmı söyledi, meclis ekse· yalnız bu caddenin iki tarafında 
riyetle bu no taic azarı ~abul oturan halktan para istenmesi 
ve terviç etti. Bay ~itat Orel, haksızlık olduğunu söylemiş: 
evelce gene böyle bir ar$a me· - Hatta, geçen sene bu 
selesi yüzü den çıkan ihtilaftan caddeden ev alan bir zattan 
lzmirin büyüle bir kpltür mjiesse- şimdi ayni para isteniyor. De· 
sesini kaybettiğini, şimdi de ayni miştir. Neticede B. Mitatın tak· 
akıbetten korktuğunu söyledi. ririnin nizam encümeninde tet· 

Basamak/Qr ve pencere ka- kiki muvafık görülmüştür. 
pakları: Atatürke şükran: 

Bazı eylerin yaya kaldırımları Atatürkün, Büyük Millet Mee· 
üzerinde kalan basamak arı hak- lisinin açılışında hükumetin bun-
kındaki takrir miinasebetile de dan sonra belediyeler, bilhassa 
izahat v~ren belediye reisi, bu seyvah celbi için müsaid yerler 
işiq şehrin yalnız bir semtini belediyelerine yardımlarda bu· 
alakadar etmediğini anlatb ve: lunması hakkındaki direktifleri 

- Zaruretler karşısında bazı münasebetile Büyük Şefe, Mec· 
evlerin yaya kaldırımları üzerine lisin şükran duygularının tel· 
gelen ~pı basamaklarını kal· grafla bildirilmesi ve lzmire bu 
dırtmıy~ruz dedi. Bu takrir hak~ husustaki yardımlarm azami şe· 
kandaki iz•haı ta kafi görüldü. kilde temini hususunda Mebus· 

B. Mitetm üçüncü takriri Ka- larımıza başvurplması hakkında 
rataş, Karantina ve Güzelyalı bir azanın ıeklifi ittifakla ka· 
istikametindeki evlerin yaya kal· bul edilmiştir. Cdse kapan-
dınmları üzerine açılan pencere mış1 ır. Pazartesi günü saat 
kapaklarmrn bazı yolculaıı ra· 16,20 de tekrar toplamlacaktır. 

• t .. 
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l 2 TeşriniR!lnl 

ispanya da HaJkevi öşesi 
mÜfar~ke mİ Var? 111111

"1 ~AlllliH•ug•ü•n•s•aautıı:1=8:iid~e:i:=H':'tk· 

- Başı birınci şahijede • 
göre, f spanyada krallık ilan 
edilecek ve muhasamata iki ta· 
raf ta derhal son verecektir. 

Sabık kral Alfonsun i~inei 
oğlu prens Ruanonun tahta ge
leceği söyleniyor. 

Paris, 11 (Radyo) - Son ha· 
berlere göre, General Franko ile 
Cumburıyetçı İspanya arasında 
bir rqütareke akpedilmek iize· 
redir. 

ltalyan askeri mehafıli, lspan· 
ya harbine bitmi~ nazarile bak· 
Jllaktadır. 

f htilalci ispanyanın mühim bir 
jcısmı, Karlistler :ien prens (Ca· 
viye) n n kral olmasını istemek· 
~edir. 

/ngiltere - ltalya 
MUzakereleri hakkmdaki 

proje 
Roma, 11 (R ıdyo) - 1ngıl

~erenin hura s.:f.ri Lord Pıpers, 
l>ugüıı lla ya Harıciye Nazırı 
Kont Cianoyu ziy~ret e· m ş 
ve lngilterenin, müstakbel İn· 
giltere· ltalya müzakereler hak· 
kında ki projesini veı m ştir. 

Antakya patriği 
Suriyenin Fransaya bağlı 

olduğunu söglüyor 
Parıs, 11 (Radyo) - Ant~kya 

pa'r ği Kardınal (Tapoıı1), bugün 
Reis cumhur B. Lebrun tarafın· 
dan Eliza sarayında kabul ed.1-
miştır. 

( f apon ), matbuat mümt:ssille· 
ı İne b'!y .matında: 

- Suriyeyi Frans 1ya bağlı· 
yan rabıtalar, çok eskıdir. Su· 
riye, 1914 senesınden evel bile 
ayrılmış bulunuyordu. 1918 de 
Suriye hflyat buldu. Bu husus a 
Fransanın göster iğı büyük gay· 
etleri unutmı catı Demi tir. 

YugoMlavya 
A(ışırla ticaret muahedesi 

akdey/er;ek 
Belgrad, l 1 (Radyo) - Mı:Sır 

hükumeti ile Yugoslavy ı hü u
meti arasında ticaret ınuşheJ,.si 
akdi için · müzakerelere başla

nacaktır. 

Almanyad:ı 
iki tayyare çarpışh 

Berlin 11 {Radyo) - Mayans 
havai s nde ikı askeri tayyare 
~iribirine çarparak h '\rap ol· 
muşlardır. Bunlarda ı biri, yere 
inmeğe muvaffak olmuştur. 

Kral Kgrol 
Buıün de bazı ricalle 

konuştq 
Bükreş, 11 ( Radyo ) - Ro

µıanya kralı, bugün de muhtel f 
pGrtilerin lıderleri ile ~onuşmuş· 
tur. Yarın da, general Averesko, 
parlamento reisi Lapedato ve 
ayan reisi Savoanoyu kşpul 
edecektir. 

Kurdoğlu 
BUkreşe gitti 

Ankara, 11 (A.A.) - lktıaat 
Vekileti müsteşara Faik Kurdoğlu 
Romanya ile aramızda ticaret 
anlaşmalarını müzakere e mek 
üzere bugün Bükre~e hareket 
etmiştir. 

Fuardaki lıadise dauası 
Fuar sahasındaki gazinoda 

B. Murada öldüımok ınaksadile 
silah atan yağcı Mehmedia mu· 
hakemesiae bugün şehrimiz Ağır 
ceza mahkemesinde bqlana ... 
caktır. 

11111 
ut SiS 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu 

Cilt ve T a11aaUI hasJaJtk· 
tarı ve elektrik Jedavtsl 

lzmir • Birinci beyler sokaJ1 
Elhamra Sineması ..-~asınd., 

T defon : 3479 

evi idare heyetinin ve 17 de de 
Dil, tarih, edebiyat komitesinin 
haftalık toplantıları vardır. 

2 - Müze ve sergi komitesi 
üyelerinden istatitik müdürü Bay 
Kazım Demi ile lsmetpaşn okulu 
başöğretmeni Bay Tahsin Türk· 
bay pazar günü Urladaki Kla· 
zömen tahaffuzhanesi bahçesin· 
deki kıymetli eski eserleri tetkik 
etmek üzere gideceklerdir. 

Beri inde 
Humma var 

Berlin, 11 (A.A.)-Ki1ai hum· 
µıa salgını Almanyada ye bil
~assa cenubi ve garbi Almanyadı 
şiddetle hüküm s\irm~ktedir. 
Nasyonal Sosyalist memurlar 
hastalığ.n tevessüüne mani olmak 
için en kat'i ten birleri almak· 
tadırlar. Otomobil ile seyahat 
edenlerin hastalık bulaşmış olan 
kasabalarda tevakkuf etmeleri 
menedilmektedir. Halk yortuları 
münasebetile köylülerin muhtelif 
J<asabalarda toplantı yapmalarına 
mani olmak için icabeden ted
t>irler itt haz edılmiştır. 

Ziraat Nazın B. Darre Alman 
köycülük teşekkülünün senelik 
kongres nin busene aktedilme· 
sıne karar :vermiş ir. Kongre 2S 
~e 28 Sont~şrindc:: Goslerde top
lanacak id •. 

lzmir bırinci icra memurlu· 
~undan: 

Rafael Levinin emlalc ve ey· 
ta-n B mkasındao taks ıtle S'ltın 
taldığ gayri m ·nk•ılden mü•e· 
yellit borç için ba ıkaya ipotek 
eyled ği 1Zll}irde Karataş trqm
vay caddes nde 179 eski 167taj 
No. lı eve kapıJan gırilınce 
mermer bir salo ı iki oda kar• 
şıda ufak bir }>ah~e solda mut-
pa~ ve rqııtbak içinde hela 

·~__,=,-----rn er iven al fında bi ıf er mev-
cuttur. Evin ~ t katı bodrum· 
dur. Merd venle yukarıya çıkıl· 
dıkta bir oda daha yukarıya 
~·kılınca bir sa1o ı iızer nd · üç 
oda ve bir odada tramvay cad-
flesine nazır balko 1, daha yuka
rıya çıkılınca taraça mevcuttur. 
4200 lira kıymetinde olan bu 
evin yarım hısst: s nın mülkiyeti 

açık artırma suretile ve 844 No.lı 

Emlak ve Eytam bankası ka
punu mucibince bır defaya 
mahsus olmak şartilc artırması 
~ 7 I 12 I 931 Cuma günü saat 
14,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddet· 
le satılığa konulJu. 

Bu artırma qeticesinde satı~ 
~edeli her ne o.ursa plsun bor· 
pun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
rah kanunun meriyete girdiA"i 
~arihten sonraya müsadif olması 
~asebile kıymetine bakılmıyarak 
~n çok artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu· 
nu hükümlerine göre yapılaca· 
tından ikinci artarma yoktur. 
Sabş peşin para ile olup müt· 
teriden yalnaz yüzde iki buçuk 
delliliye masrafı alınır. 

ipotek tabibi alacaklılarla di· 
ğer alikadarların ve irtifak hak· 
la sahiplerinin gayri menkul 
ö~indeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi· 
~larını işbu ilan tarihinden itr 
~aren yirnıi gün i~inde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriycr 
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları Tapu 9i• 
cilince malum olmadıkça par 
la,madan hariç kşlırlar. 61121931 
ıtarihinden itibaren prtpaaıe 
herkese açıktır. Talip QmnlaıU. 
yüzde yedi bu,uk teıpinat ak" 
çası veya bir banka itibar ..ıxı-"· 
tubq ve 37 /3383 doşy~ oum,J· 
mşruile JzQ)ir 1 inci lcr,a JPt' 
murluiuııa mürpcaatlan jlill 
olun~. H.iı.No: 675 



ANADOLU Sahire 9 

Yetmiş milyon 

Osmanlı paŞası mıdır? Toplar sustu ve meş u~ 
Bir rivayete göre Ağahan, Anadoludail kaçmış- bir sÜkÔ.net başladı 
tır. Her yıl te~a.ası ta.,rafı~dan teraziye ~t!1rtulur Mareşal Şan-Kay-Şek diyor ki: ''Anlaşma yoktur, 

ve kendısıne agırlıgınca a~tın verılır askeri va!İyetten ümidvarım!.,, 
-....--~--- Ag .. ahan Tokyo, 10 (A.A.)-Şıınghay ~~ 

cephesinde 9 lkinciteşrin günü 
bir Japon tank grubu öğleden 
evel Nanhsiangsen şehrini kıs· 
men işgal etmiştir. Sosov neh· 
rini geçmiş olan Japon kıt' aları 
sabah saat 9 da Şanghay hudu-

Avrupalı kadınla· 
ra meftundur 

terazinin bir gözüne korlar ve dunun 8 kilometre garbında kain 
diğer gözüne de ağırlığınca altın Hangsiııo tayyare meydanını iş· 
doldururlar, kendisine hediye gal ettikten sonra ileri hareket· 
ederler; bu, diğer vergi ve soy· !erine devam ederek akşam Ze· 
gunlardan hariç bir vergidir. faosan şehrini zaptebıişlerdir. 

Ağahan bu sebeble gayet Şangbay şehrinin hududu uzun· 
zengin ve mezhebine salik olan- luğunca faaliyatte bulunan Japon 
lar üzerinde kat'i bir nüfuza ordusu saat 16 da Lunhvayı işgal 
maliktir. Adamları ona geçen etmiş ve küçük bir kıt'a da eski 

Ağahan Jngiltere kralının taç jübilesi münasebetile 23,100 in· Şangbay kalesini ele geçirmiş· 
giyme merasiminde Hind yıl· giliz yani üç buçuk . milyon frank tir. Şangbay şehri Japon ordusu 

dızı ile bir arada hediye etmiş idiler· tarafından tamam ile muhasara 
Bu adamı herkes tanır, ya adını Ağahanın hususi katibi Mis edilmiştir. 

Blen adlı bir lngiliz kızıdır. Bu Ağahan Milletler Cemiyetinde H k"" f . d k duymuştur, yahud da kendisini • angsov or ezın e araya 
kız, Ağahanın yanında 11 sene midir? k I J k t ( 9 lk" ·nem de ne garib yerlerde - gör· çı arı an apon ı a arı ın· 
hizmet etmiş ve şimd ı lik vazife· Biz bu bapta bir fikir sahibi "t · d S k" h · · · ınüştürl Bu adamın adı Ağa· cı eşrın e ung ıang şe rını ış• 

h sini bırakmak niyetinde de de· deg" iliz. Ve bu hususta bize bir ı · ı d' andır; kendi rivayetine ve ta· ga etmış er ır. 
raftarlarının da körü körüne ka· ğildir. fikri mahsus verecek bir vesika Şimali Çinde Chansi eyaletin· 
naatine göre, Ağahan, doğru· Ağahanın işi gücü eğlenmektir. da yoktur! de Taiyuan şehrinin temizlenme· 
dan doğruya Muhammed Pey· Bazı bazı mühim s yasi mesele· Ağahan, mevsimine göre Av· si hemen kamilen bitmiştir. 
gamberin sülalesinden gelmiş lerde rol alır gibi görünür; fa. rupanın meşhur ve eğlenceli şe· Cenubi garbi istikametinde 
ve.. Mukaddes bir mahluktur, kat bunun bir ehemmiyeti yok· birlerinde vakit geçirir; me:ıhep ricat eden Çin kıt'alarını takib 
fakat.. Keyif ve zevkine azami tur; Ağahan büyük görünmek danslarını n verdıği milyonları, etmekte olan Japon yuruyuş 
derecede düşkündür; şarabın için bu teşebbüslere baş vurmuş· at, kumar, kedi, köpek veya kolu 8 lkinciteriode saat 18 de Mareşal Şan-Kay-Şek fle Zeflcesi 
alasını içer, danstan çok hoş· tur. Bunlar ona bir şeref vermiş kadın namına ezer, dıırurl Taiyuanın 70 kilometre şimalin· tiler verilmedikçe uzlaşmağa var· --9 lar konferansı lanır, onun için "haram veya ~lngilte~ • Alm~GreV de kain Kibsien şehrini işgal mıyacaktır. Zira Japonyanın teı· 
mekruh. lıe y et iştir. bit edilecek şeraiti yeniden ih· 
yoktur. H~/ı'f a.kı: Herkes Fazla yevmiye Şanghay, ıo (A.A.) - Saat lal etmesi ihtimali daima mev· 

Japonya garın eeflap wrlgor 
Brüksel, 11 (Radyo) - 9 lar 

konferansı, gelecek Cumartesi 
günü toplanacaktır. 

Kadından çok hoşlanır; ve Berlıne gıdıyor 1.stı"yor 15 de Japon topları susmuş ve cuttur. 
Avrupalı kadınlar nedense Ağa· L d tayyareler hareket üslerine dön· Üç aydan beri devam eden 

Londra, 11 (Radyo) - or p · 11 (R d ) M d ·· 1 d" O b · , h b ı d'" hanın en hoşlandığı Havva kız· arıs, a yo - a en muş er ır. saatten erı meş um mu are e er esasını uşman or· 
Halifaksın yakında Beri ne gi· kl d f b "k 1 d b" "k h k'" k d d ka d ç· d 

Japonyanın, konferansa iştirak 
için gönderilen davet notasına 
yarın cevap vereceği söyleniyor. 

landır. Ve rivayete göre, Ağa· .. . oca arın a ve a rı a arın a ır siı \met ü um sürme te ir. usu rşısın a ın or usunu 
lı deceği ve General Goerınge l b '"t" I b .. I N k" lO (AA) M d · h f tm k t kı"l an, Avrupalı bir kadının ta- . . • .. . ça ışan u un ame e, ugun e • an ın, . . - are· aıma mu a aza e e eş 

d mısafır olac a gı soylc n ıyor. I · • ld ki h ld b' l Ş K Ş k d k d ç· ı· affak ye Japonyanın, 9 !ar muahedesini 
bozmak istiyeceği de rivayet 

ınamile idare ve iradesi altın a Al"k d h f 1 b erı yag ı o u arı a e ır sa· şa an· ay· e ün a şam e en ın P anının muv ı · 
t k a a ar me a ' ' u seya· t . . • ·ı· t . ·ı b b 1 t' . .. t m· t" Japonlar Çı'n"n e emmül etmiş tam bir kılı· . a ıçın umumı grev ı an e mış· gazetecı ere şu eyana ta u un· mı gos er ış ır. ı 
b hate ehemmiyet vermektedır. !erdir. içerisine doğru ilerlemeleri esna· 
ıktırl L d H muştur: l' l Söylendiğine göre; or ali- Esnaf ve müesseselerde çalı- A 1 1 • h 1 . . J sında büyük müşkülat ile karşı· ta ya 

olunuyor. 

Ağahanın peygamber sülale· - n aşmaz ıgı a ıçın a· 
· faks; Almanyao ı n, mü tem eke· şan bütün memurlar da, yevm·ı· ·ı d ğ d d ğ !aşacaklardır. Bu keyfiyet ise "ralının dog~am yıldönümil &ınden olduğunu iddiasına rağ- ı h kk d ı d d.. .. ponya ı e o ru an o ruya .n.. 

er a ın a ne er üşün uğ:inu yelerine zam yapılmasını isle· Çinin lehindedir. Ben nihai za· R 11 (R d ) it 1 llıen hakiki mahiyet ve şeklini 1 k · · B 1 ·d k · müzakereye girişmek Çin için oma, a yo - a ya 
b an ama ıçın er ne gı ece tır. me .. te ve aksı' takdı"rde grev f · Çı'nde old ğ a k n·· k 1 V'kt E l" d ğd " ilen yoktur. Bazıları onu halis "' kat'iyen mevzubahs olamaz. As- erın u un a ıım. ra 1 ı or manue ın ° ugu 
ı Amerika yapacaklarını bildirmektedirler. k • · h ·· · Mareşal, Brüksel konferansına günün yıl dönümü münasebetile ~ar, bir Arab, bir kısmı da erı vazıyetten şa sen umıtva· 
L •. d b k d A d I İngilterege altın gönderiyor Belçı·kada ç· d ı t" t ıı· · itimadı bulunduğunu tebarüz et· bugün, İtalyanın her tarafında <ıın li, ir ısını a na o u· rım ve ın a a e ın ece ıs ı ne 
J N k 11 ( R d o) Bu k d b k d 1 tirmek suretile sözlerine nihayet büyük şenlikler olmuştur. "an kaçmış zeki ve kurnaz bir evyor • a Y - • Kabine teşkil edilemiyor a ar ugün ü müca e esinde 

·· ( Ak't ) ·ıe lngı' l d 1 vermiştir. Kral, bir çok yerlerden va 'dam addederler. Ona, "Üs- gun, 1 anya vapurı • Brüksel 11 (Radyo)- 17 gün evam ey emeğe azmetmiş bu· 
1 1 k 1 devlet reislerinden tebrik telgraf· llıanlı paşası. diyenler de çok- tere için beş milyon ira 1 a tın evet baş\ıyan kabine buhranı, lunmaktadır. PraV -'a ı 1 

t sevkedilmiştir. h'I d Ç U• arı a mıştır. 
~r. Maamaf·h Ağahan ne olursa a a evam edıyor. 1n ile Japonya arasında doğ· MüdUrU tevkif edildi Berlinde 
~lsun hakikatte şudur: Brezilya B. Sbak, mütemad:yen Parti· rudan doğruya müzakereler baş· Moskova, ll(Radyo) - Pravda Bir casusun kafası uçuruldu 

Hindistanda ve Asyanın bazı İstediği torpidoları alabilecek !erle konuşmaktadır. Buna rağ- !arsa Japonya bundan bilistifade gazetesi müdürü, hükilmetce azle· B 1 C 
• er in, 11 (Radyo) - asus· 1trlerinde tam 70 milyon kişinin Vaşington, 11 ( Radyo ) - men bugüne kadar hiç bir şey değil yalnız Çin için, fakat do· dilmiş ve Moskovadan Şimal luktan dolayı geçen martta tev· 
~~kdis ettiği, kendisine tapındığı Brezilyanın faşist olması, Ame· yapmağa mucaffak olamadığın- kuz devlet muahedesi akitleri kutbunu geç,rek San Fransis· kif edilen ve idama mahkum 
"it mahluk!.. Ona bu yetmiş rikanın Brezilyaya altı torpido dan, kabine teşkili işinin, Kra- için dahi kabul edilmez şartlar koya giden tayyarelerin mühen· olan Bernar Stander, bugı'ln ka· 
llıilyon insan o kadar tapınır· vermesine mani teşkil etmemek· lın Londradan avdetine bırakıl· ileri sürecektir. Anlaşma her ne disi Popoief te yakalanarak tev· fası balta ile uçurulmak suretile 
~ki, senede bir defa kendis'ni tedir. ması takarrür eylemiştir. olursa olsun Çin başkaca garan· kif olunmuştur. idam edilmiştir. 
~~..a.lıiiiliiiillıııii .............. _.._. .................... m•1~wm:ıııım!!ll.;.llllİ•ı-.ı .. ~a;m~~ı...111İıııı_.._-ııı~~-·----~----ııİııııİİİ----iiiimiii.. .... --
M 1 k Ş t muştu. m ş olmıyacaktı. Cevap beklemedi. Beni ağaç· Boş duran kolunu da boy· e e ve ey an •*• Fakat ben bunları düşünmü· !arın arasına doğru çekerek numa doladı. Yüzüoü yüzüme 

------•---= ___ Hatice geldi. Artık eskisi yor, sadece kaçak bakışlarla beraberinde koşturdu. sürdü, beni bütün kuvvetile göğ-
11 Yazan: Kadircan Kaflı kadar serbest bakamıyordum. Haticenin yuzunu, bakışlarını, Çepçevre yeşil dağlann or· süne bastırdı. 

Yaklaşmak istiyen fakat bir türlü saçlarını, söz söyleyişlerini göz· tasındaki mavi göl, o gün aşka Gözlerini kapıyor ve sık sık ~ ..._ Susl O şeytandır. Ondan 
~or~ı Bir daha aklına almal 
ı, %1 sana öğrettiğim bir dua 
,:rdı; onu her akşam uyumadan 
ı, ti Yedi defa okuyacak, etra· 
d~a iifliyeceksin. Bunu yaparsan 
ı,~rt .. Yana yedi katlı kale duvar
ı, 1 orülür, şeytanlar sokulamaz· 
~:· demiştım. Her halde gene 

0~ llttunt Bundan sonra kendim 
1, ~tacağıml Bak ne rahat uyu· 
Caksın(. 

1 • 

' () .. 
1 ~, akşam, yatmadan eve\ an-

ttı bana şunları da söyledi: 
' ~'it~ Artık büyüdün, bilmen la· 
~lııı Şeytanlar yalnız rüyada 
~- aılar. Bazan da insan kılı· 
'·•a . 
~İf gırer, aramızda gezerler. 
'": günaha sokarlar. Onlardan 
S nınalı; aldanmamalı .. 

onra (Ayetülkürsi)yi yedi defa 

heceletti. 
Fakat yalnız kaldığım zaman 

kendi kendime duayı yedi defa 
da tersine okudum. Bu suretle 
etrafıma örülen yedi kat kale 
duvarının yıkılacağını sanıyor· 
dum. O zaman Hatice, derisi 
gibi vücudüne yapışan darac k 
kızıl elbisesile yanıma gelebile· 
cekti. 

Fakat gelmedi. 
Ondan sonraki geceler biç 

dua okumadım. Gene gelmedi. 
Kederli, kara sevdalı günler 

başladı. 

Aksi gibi sık sık evimize ge· 
len Hatice o günlerde hiç 
uğramıyordu. 

Annem de beni dizlerinin 
dibinden ayırmıyor, oraya yolla· 
mıyordu. Bunlar, on iki yaşımı 
yeni bitirdiğim günlerde ol· 

bu arzuyu yapamıyan garip bir den geçiriyordum. Çarşafın pe· doymuş bir kadın gibi mesut nefes alıyordu. 
hisle dolu idim. lerinini arkaya attığı zaman uyuyordu. Başımızın üstüne kadar sarkan 

Fakat bu yirmi iki yaşların- birdenbire: Üç tarafı kapalı ve yalnız göl kiraz dallarına baktı. Birdenbire 
daki güzel kadın benden çekin· - Ta kendisi, yanılmamışım! tarafı açık olan bir fundalığın doğruldu. Ayaklarının ucunda 
miyordu. Gene eskisi gibi sarı· Diye düşündüm. Zira o da dibine, yeşil çimenlere oturduk. yükseldi. Bir avuç kiraz kopardı. 
yordu. O zamanlarda ben de kızıl ipekten bir rop giymişti. Kiraz dalları baş ucumuza kadar Hiç çekinmeden kaldırdığı ete. 
kollarımla onu sarmamak için Bu, Haticenin vücudüne yapışa· sarkıyor, gece gördüğüm yemiş ğine koydu. 
ne yaman buhranlar geçiriyor- cak kadar dar değildi; fakat bahçelerini andırıyordu. Bu sırada bacakları göründü. 
dum. göğsünü, omuzlarını, boynunu Hatice kolunu koynuma attı. Tıpkı bir şehirli gibi ten ren· 

Kiraz zamanı geldi. büsbütün örtmüyordu. Kızardım. ginde ince çoraplar giymişti. 
Her yıl olduğu gibi kadın, içimde onunla yalnız kalmak Yüzümü ve gözlerimi uzun Rüyamdaki Haticenin bacak· 

kız ve çocaklardan ibaret ker· arzusu ve yalnız kalmak korkusu uzun seyretti. Sonra sesinde he· !arı da böyle idi. 
van, bahçelere yollandı. Hatice biribirile çarpışıyordu. Ne yapa· nüz kaybetmemiş olmaktan do· Yeniden yanıma oturdu. ye-
ben im gözlerimin içine bakarak: cağımı şaşırmıştım. Her zaman ğan bir seviniç\e söylendi: niden kolunu boynuma doladı. 

- Bu, beraber geçecek olan olduğu fgibi imdadıma yetişti. - Annen de pek yüksekten Kirazları: 
son kiraz ayıdır. Başkalarının yemek hazırlığı ve atıyor. Senin neren büyümüş - Bir sana, bir bana.. Bir 

Dedi. oyunlarla uiraştıklan bir sırada ayol. Baksana, bu yüz, bu ba- sana, bir banal. 
Doğru söylüyordu. Sonba· kolumdan tuttu: kışlar, yedi yaşındaki kızdan Diye hem yemeğe hem de 

harda lzmirde mektebe gide- - Haydi göl kenarına gide· bile temiz.. Daha.. Daha.. Ne yedirmeğe başladı. 
cektim. Gelecek yılın kiraz !imi. bileyim, bir •r" '· · ~ Daha Yüzümün kızart ı s a tık bitm'§ 
zamanında tatıl henüz başla· Dedi. cahili. - Sonu '"" -
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Anadolunun anketi 
•• 

• Ba ı altıncı sahifede • 
kari ile kocan n seviyelerinde 
tevaz"n olmalıdır. 

B. Aşkı Naili, cevabını bitir~ 
miştı. Ben de son sualimi sor
dum: 

- Kadın yüıünden sevinç, 
korku veya heyecan geçirdin;z 
mi?. 

B. Aşkı Naili, yüzüme baktı 
ve gülerek: 

- Amma, ben huna nas1I ce
vap vereyim; sükUt etsem de, 
cevap versem de, daha evel söy· 
led klerimi bizzat kendim nakz 
etmiş olacağım. Bunun içia bu 
suali ne bana ve ne de evli, 
bahusus benim gibi yaımı ba· 
şını almış kimseler,. tevcih et· 
meyiniz. Buna, bekarlardan ıv• 
bilhassa gençlerden cevap iıte· 
yiniz. Zaten biz, eski maceraları 
çok an unuttuk azizim. Filhakika 
•g çmiı zaman olur ki hayali 
cihan değer. diyenler varsa da 
Arabın "elmazi liyüzker. ini 
de unutmamak li11mdır. 

Bız şimdi hale ve bilhaua İ8'! 
tikbale müteveccih bulunqyoruı, 
eskileri karaıtırmaktaa ae çıkar? 

B. Aşkı Naili Eren, bir mes· 
lekdaşını uğurlamak üzere arka· 
daşlarile birlikte vapura kadar 
gidecekti, kendisini daha fu· 
la meJlul etmemell içia mü
saade istiyerek yaaıodao ay· 
nldım. 

K•11tl Onıl 
----••11111!11111!!1!11~ ....... ll!İ!l!llll!ll!• 
Müzayede U 
büyük .. bı 

14 ikinci Teıria P-uar gğnü 
sabahleyin saat 10 buçukta Bir in· 

cikordon Hayat 10katında 2 
No.lu evde Alman koaıoloıhaM· 

si karşısında maruf iki aileye ait 
bilcümle mobelyalan açık artır· 
ma suretile sablacaktır. Satıla
cak eşyalar meyanında 9 parça 
kadife kaplı kDbik kanepe takı· 
m1 cevizden mamul aynalı büfe, 
maundan mamul aaabtarlı dört 
köşe yemek masası ve üzerinin 
kadife örtüsü 6 adet sandalyeai, 
yatak odası takımı, ikiter kapılı 
iki adet elbise dolabı tüvaleti, 
2 adedt birer buçuk kiıilik kar· 
yola maa somyalan, 2 adet ko
modinosu, gece lambalan, elek-
tr.k avizesi, 3 parçalı pomye 
kadifeli birer kanape ~ IJoltuk, 
fevkalade iyi ıeali OUANDT 
markalı Alman piyanosu ma 
tabureai, Amerikan dıvar saati, 
kuşlu ayna, tek kapılı mauadan 
aynalı dolap, ıemsiyelik, levha· 
lar, pencere kornezleri maa per
deleri, şifünyerah aynalı dolap, 
2 adet ikişer kişilik nikel kar
yola maa somyalan, kübik camlı 
orta masası, Kolombia salon 
gramofonu, sigara sebpalım bir 
çok Avrupa yemek iskemleleri, 
çay masası, 2 adet sahnçaklık 
sandalye, maundan mamul lau
man tfivalet, poker mas•sı, gıı
sobası, aynalı iardinyera, 2adet 
sedef işlemeli tabure ve iki adet 

ıigara sehpaları, iyi bw hal de ço· 
cuk arabaaı, bakar ~~ngal, yaıı· 
hane, aynalı komodin, despeno. 
paravan, tam aerviı 108 parça 
porslen tabak takımı, s:ı parça· 
lak kıristal tiıe takımı, Nkaaları 
ile bir çok çiçekler, hah, kilim, 
ve seccadeler ve uire bir çok 
mobilyalar açık artırma eurMıl• 
aatılacaktar. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

F ır~t arttırma 1aloqu 
Aziz Şmık T eleforw 2056 

D{ 3 

Adres: Beyler Numan ... 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Ôğl~den evci 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 ,. 17 Tele. 3434 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğ'undan: 

Cevdet Arifin emlalc ve eytam 
ba11kasmdan taksitle satın aldıtı 
gayri menkulden mütev .!llit borç 
için bankaya ipotek eylediği 

hmirde Göıtepe ~hit Fethi 
~okağında 7 No. ıajlı eve sokalc 
kagısındaa bahçeye girilir, 15ah
çe içinde üç frenk elması a~a· 
cile bir ayva ağacı mevcut ve 
evin on kısmına isabet eden bir 
k11m1 çimeotoludur. Bahçenin 
tam ortasında birde havuz var
dır. Eve girilecek kapının itti
ıalinde bır odunluk o up kapı
ean eve girilrnce karşıda bir 
mutbab ıağda bir oda ve bu 
odaya ve hemde bahçeye ka· 
pısı mevcut diğer iki odadan 
ibaret olan alt Jcısmından o ı 
basamak merdivenle y ıkanya 
çıkıldıkta ufak bir wfa, solda 
ufak bir sandık odası ve karşı· 
da yanyana iki oda mevcuUur. 
Evde elektrik tesisa ı v ~ su v:u· 
dır. 1200 lira ktymetinde olan bu 
evia mülkiyetı açık artırma su· 
retıle ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu muclbin· 
ce bir defaya mahsus olmak 
Mrtile artırmaıı 17-12-937 Cu
ma günü saat 15 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere 

bir ay müddetle satıl ğa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor-

cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun meriyete girdıği 

tarihten ıonraya müsadif olması 
hasebile k ymetiRe bakılmıyarak 
en ço · artıranın üzerine ıbalesı 
yapılacaktır. Satıı 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası kanu
nu hükümlerine göre yapılaca

tJndan ikinci artırma yoktur. 
S.tış eeşin para ile olup müş· 
teriden yalmz yüzde ıkı buçuk 
de\l~liye masrafı alınır. 

lpot_K tabibi alaca~ılar di,ttU 
alakadarJa,.m ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddıalarını 
i~bu ilan tarihi ıden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbi-

telerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icabeder. 

Aksi halde bak an tapu ıici· 

lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 6·12-937 
tarihindera ıtibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedı buçuk teminat akçesi 
veya maili b ·, banka itibar mek· 

tubu ve 37/6075 dosya numa

rasile İzmir birinci icra memur
luğuna müracaatları ilan olunur. 

H.iş. No. 665 

Ev almak istl} enler 
okusun 

Biri lkiçeşmeiikte b'rinci T~ 
raman sokağında 24 numaralı 
diğeri Tilkilikte Hatuniye camii 
karşısında Namazgah aokatında 
2/4 numaralı hane er aatıhldır. 

Almak wı görmek istiyenler 
8aşdma'<ta Kestelli caddesinde 
49 numarada kunduracı Bahaad
din ustaya müracaat ederler d.3 

ag presesı 
Alman mamulatı son sistem 

maniveleli yeni bir zeytinyağı 
preeeıi satılıktır. 

Muhtelif beygir kuwetinde 
yeni elektro motörlfl demitei 
ve dökmeci oeatı vantilitirlwi 
ve kaynak ~ımlan da vardır. 

Miitacaat Kutan• pazarı 
Demirciler içerisinde 20 nu
marJda NiJUİ makine tamir· 
baneJi. D. 10 

Kalla aranıyor 
iyi bir ceketci kaU-.ma ihti

yaç va..dır. Keıııeraltmda Hta 
Ali pafa o~lipde 22..23 nuııu•· 
rada San'at meıheri Vebbiyo 
müracaaUan. D. 6 

ANADOLU 

İzmir Leva3ım amirliği ilanları 
--~----------------__ ..... ...._ __________ ;;;. ________ iıııiıiıiiı __ ___ 

lzmir Levaztm fımirlıği Sat. Al. Ko. Rs .. den: 

l - Müstahkem mev~i komutanlığınca gösterlecek yerde yap

tırılacak (16511) lira 84 kuruş bedel keşfi on iki bin iki 

yüz otuz bir metre uzunluğunda telefon haddı inşaasının 

kapalı zufla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 

paz :ırlıkla yaptırılacaktır. 

2 ihalesi 13/lkinciteşrin/937 Cumartesi günü saat 10 da 
Kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası 1238 lira 39 kuruştur. 

4 - Şartrıame ve keş fnameleri her gün 10 dan 12 ye kadar 

ve 15 den 18 ze kadar kışlada inşaat komisyonunda gö· 

rebilirler. 

5 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mechuriyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştırak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddeler nde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi

nat muvakkatalarile birlikte ihale saattan evel komisyona 

mürac atları. 3984 
...... '!'!'!'"~--~~ ..... ~"'!!'!'!~~~.-~~------~--~!'!!!!!!im!"'--.... _. 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
18/11/937 Perşembe s:1at 15 de Manisada tümen satın alma 

komisyonunda kapalı zarfla iha es icra kılınacağı Anadolu gazete-

sinin 4, 7' ı 1 /937 tarihli nü halarile i an edilen (396) ton odunu~ 
sehven cinsi yazılmamış olduğundan (396) ton odun olduğu tash -
hen ilan olunur. 3981 - lımir Levazım amirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 161 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muşt ır. . 

2 - Tahmin edilen bedeli (20000) lira olup ilk teminat parası 
(1500) lıradır. 

3 - lha esi 29/l.Kanun/937 Çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerınde istenilen belgelerile birli"te teminat ve tak. 
lif mektup arını ihale saattan en geç bir saat eveline 
kadar 12 27 12 26 3981 

i 1 !\ i -
lzmır Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Müstahkem mevki kıtaatının 33600 kilo pirinç ihti· 

yacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 lha.es. 26/lkinc teşrin/937 cuma günü saat on altıda iz. 

mirde kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 7392 liradır. 
4 - Tem ·natı muvakkate ak~sı 554 lira kırk kuruştur. 
5 - Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek b · f) rler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerind~ ve şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklıf mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

7 12 17 23 3917 .,_ __ ,_, ___________________ ..... ~--------------------------
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher tonuna biçilen ederi 11 lira olup 1600 ton linit 

komürünün Kayseri tayyare fabrikasının deposunun içinde 
teslim edilmek suretile kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin adilen bedeli 17600 lira olup ilk teminat parası 

1320' liradır. 
3 - lhalf'si 19/2.Teş/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmede gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mek
tuplarını ihale günü en geç ':lir saat evvP.line kadar M. M. 
Ve. satın alma komisyonuna vermeleri 2 7 12 17 

--~--~--------~~~--~llm'!'--........ --... --~~ ... "!"""'-----1 z mir Lv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Mektepler için yetmiş beş bin iki yüz onyedl metre çamaşırlık 

ve nevresimlik bez 18-11-937 Perşembe günü saat 15 de Topha
nede lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 19556 lira 42 kuruş
tur. ilk teminatı bin dört yüz altmış altı lira 73 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerle 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komis-
yona vermeleri. 2 7 12 16 
~~ ..... ,...~._.. ........ ,...~--....... ~~~--... ~191111!~"'""'!"!!""111!i'l!ill"'!l!lplll---

12 Teorinisaoi -· -. -- ". ___________ ...:..... ___ _ 
Tire ticaret odasından: 

Tirede Fevzipaşa caddesinde 45 numarada (Peynirci Ahmet Ka· 
raoğlan) ın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 192 

Tirede lbrahimağa konağında 22 numarada (Umum emtea Ah· 
met Çeltikçi) nin unvanı ticarisi sicilli tıcaretin 193 

Tirede Eski hayvan pazarında 25 numarada (Umum emtea 
Sadya Kaya) nın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 

Tirede İsmetpaşa caddesinde 77 numarada (Umum emtea Av· 
ram Sabanoğlu) nun unvanı ticarisi sicilli ticaret n 195 

Tirede Kurtuluş mahallesinde Akyol caddesinde 99·101 numa• 
rada (Umum emtca Jozef Kohen Sütçüoğlu) nun unvanı ticarisi 
sicilli ticaret 196 

Tirede Pekmez Pazarında 2 numarada (Mutaf ve yorgancı Kamil 
Ergenekon) un unvanı ticarisi sicili ticaretin 197 

Tirede Pamuk pazarı sokağında 6 numarada (Salamon Danon 
Tıcaret ev) unvanı ticarisi sicilli ticaretin 198 

Yukarıda unvanı ticar ıleri yazılı tacirlerin ticaret kanununun 42 
nci maddesi mucibince yazılan sicil numaralarile s cilli ticarete kayt 
ve tescil edildikleri ilan olunur. 

• 
REVUE saatları terakkıyatı fenniyenin en 

son lcadlarile mi..ıcehhezdlr. 

/ REVUE 
saatının bugi.ınku tekamül hali 

80 ••nelik tecrübe netıcealdlr. 
. 

MOdeller en son ve zarif şekildedlr.J 

•ae .. ,.,, 1 BERNARD A. ZAHAROF, lzmlr, Hükumet caddeal 80 

...... ~'""'!!!!'"""'"'""""""""""'""""' ........ ~~--"'""'--------------------... --Çankırı vilayet daimi encü-
meninden: 

1 - Talip lçıkmaması hasebile yeniden eksiltmeye konulan it 
Çankırı il merkezinde yapılacak hastane pavyonu olup keşif bedeli 
(36569) lira (80) kuruştur. 

2 - Buna aid şarıname ve evrak şunlard. r: (A) Eksiltme şart· 
namesi, (B) Mukavele projesi, (C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi, (Ç) Fenni şartname, (()) Husus: şartname, (E) Keşif cedveli, 
(F) Sils lei fiat cetveli, (G) Metraj cetveli, (H) Proje ve grafiktir. 
lstiyenler bu evrak ve şartnameleri Çankırı, Ankara, lstanbul ve 
İzmir Nafia müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Hastane inşaat bedelinin yirmi bin lirası 937 senesi büt· 
çesine mevzu tahsisattan verilecek mütebakisi 938 senesi bütçesin· 
c!e ;İ tahsisattan tediye edilecektir. 

4 - EksHtme 29/lkinciteşrin/ Pazartesi günü saat 16 da Çan
kırı vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapalacaktır. 
6 - Eluiltmeye gırebilmek için isteklilerin (2742) lira (73) ku· 

r m vak · a n b ~ e ı: n •t bi• 

liralık yapı işi yapmış olması ve Nafia Vekaletinden alınmış ehli· 
yet vesikası ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıtlı bulunması 

şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda dördüncü maddede yazıh saat• 
tan b'r saat ~veline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verı lecektir. 

Posta ile gö"derilecek mektupların nıhayet dördüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür umumu ıle 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 9 13 18 24 5027/.3393 

• • • . • > .,,, •• .. • 

lzmirpalas zengin bir 
varlık oldu 

On aydanberi devam etmekte olan otelin ılavei inşaatı bit· 
m·ş. otel kısmı 50 oda ve 22 banyo ve duşlu odaya iblag ed.l
miştir. 

Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem hu· 
susi ziyafetlere hem de nişan ve evlenme g bi düğünlere tahsis 
edileceğ gıbi profesör Bay Sternadın idaresindek beş kişilik 
bir Çek orkestrası bütün kış için angaje edilerek 13/11/937 Cu· 
martesi gününden itibaren konserlere ve her Cumartesi ve Pa· 
zar günleri de saat 17 den itibaren Tedansanlara başlıyacağı 
muhterem müşterilerimize ilan etmekle ke.:.bi şeref eyler. 

10-11-13· 14-16·18-20 lzmirpalas Müdüriyeti 

Askeri fabrikalar umum mU
dürlüğünden: 

115 ton Elektrolit bakır 
Tahmin edilen bedeli 74,750 lira olan yukanda 115 ton El~.k

trolit bakır askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma koıP1" 
yonunca 27/12/937 Pazartesi günü saat 15 te kapalı urf ile ibal' 
edilecektir. Şartname 3 lira 74 kuruş mukabilinde komisyondf~ 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4987 lira 50 kuruşu hail 
teklif mektuplannı · mezkur günde saat 14 de kadar komiıyo~ 
vermeleri ve kendilerinin 2490 no. lu kanunun 2 ve 3 ncü maddi' 
}erindeki vesaikle mezkur gün ve saat e komisyona oıiil,-
caatları. 7 10 12 14 390V 

...- ,.. dsi• 
lzmir kinci icra .,... memurlu· saat 14 te lzmıi' ikınci ic a ti 

ğundan: resinde, ikinci artırması 22/l • 
Bir borçtan dolayı işletilmes 937 ayni gün ayni saat ve pı~ 

(kiraye verilmek suretile) takar· halde icra kılınacağından 
rur eden Bulıurca çiftliğinde 1 t' 
kain 3 parçada üç bin dönüm araziyi itletmek için kira i • ·tJ' 
arazinin kiralanmak için bir nci lip olanların müracaatları 1 

artırması li/11/93'7 Pazartea& olunUI'. 
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12 Trerini~nni 

Fra li erco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

cıHERCULES,, vapuru 13·11 
937 de ROTTEROAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

''STELLA,, vapuru 22· 11 ·937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

··VULCAN US,. vap ıru 27-
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
reket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINlEN 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11-937 de GDYNIA, DAN
ZIG, STOCKHOLM, ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BALTIK li· 
manlarına hareket edecektir. 

"ARAGON,, motörü 20-11-
937 de ROTTERDAM ve HAM
BURG a hareket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD
YNIA, DANZlG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
limanlanna hareket edecektir •. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JUUA,, vapuru 1·12 
937 de MALTA ve MARSIL· 
YAra hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
"LEWANT" motö 11-11-937 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIGe hareket edecektir. 
lıanlardaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

ıcenta meıuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda FRA TEU.I SPER
CO vapur acentalığma müraca· 
lt edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

Di Tabibi 
~~-----=--~ 

Cevat Dağlı 

... 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 
·~"" ................... .. 

DEUTSCHE LEVANTE-
LlfilE, HAMBURG, A. G. 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"ATHEN,, motörü 15 ikinci
teşrinde bekleniyor. ROTTER· 
~AM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacaktır. 

"MACEDONIA,, vapuru 29 
l~İnciteşrinde bekleniyor. ROT-
l'ERDAM, HAMBURG ve BRE
..,EN için yük alacaktır. 

"MOREA,, vapuru 1 Birinci 
~nunda bekleniyor. ANVERS 
~e HAMBURG limanlanndan 
>iik alacaktır. 
~MERICAN EXPORT LINES 
'liE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
11 EXTAVIA. vapuru 12 ikin· 

~iteşriode bekleniyor. NEVYORK 
'tin yük alacakbr. 
~ .. EXHIBITOR. vapuru 18 
y İnciteşrinde bekleniyor. NEV-
0RK için yük alacaktır. 
... EXPRESS. vapuru 26 ikin· 
yleşrinde bekleniyor. NEV-
0RK için yük alacakhr. 

I ... OGONTZ ,, vapurµ 28 
~O~cit~rinde bekleniyor. NEV

RK için yük alacaktar. 
t' ''EXMOUTH,, vapuru 15 Bi
y11cikanunda bekleniyor. NEV
,PRK için yük alacaktır. 
~RMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
~··~LiSE,, motörü 15 ikinci
~ tınde bekleniyor. ROTTER-
ı~A..M, HAMBURG ve BREMEN 

tı Yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME 

ROµMAlN 
,, BUCA REST 
~ ~RDEAL,, vapuru 26 ikinci

, ~Ande KôSTENCE. SULİNA, 
~lJ LATZ ve GALATZ ak•arması 
\ktNA limanları için yük ala-

ır. 

DEN NORSKE MIDEL-

A~ADOLU Sa'b?re 1 l 

,111mm11111111m111111111mı uıırırımr 11u1111 mm m11111111u11 mm 111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111' O li vi er ve 
- • " • = ş·· kA 

lzmir belediyesinden: 
, Tilkilik caddesinde Faik paşa 
parkından iki bin metre murab
baı yerin üç senelik kirası baş· 

= • · . . = ure ası 

~ azı ; Vapu~;~~~ntası 
S: =: Birinci kordon Rel!s binası 
= a a~ ~ Tel. 2443 

katiplikteki şartname veçhile 
19/11/l 937 cuma günü saat on 

altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Şartnameye bağlı 

= ~ ~ THE ELLERMAN LI- keşif mucibince altı yüz seksen = =: NES LTD. 
;; Sık ve rahat mobilya, ve modern banyo· § "CITY OF LANCASTER,, va· dört lira on yedi kuruş bedeli 

~ 15 lk" · · d l" -k keşifli bir bela kiracı tarafından = Jar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa .. =- puru ıncıteşrın e ge ıp yu 
- tam manasıle bir Avrupa otelidir. ~ıkaracak ayni zamandaLONDRA yapılmak ~artıJe bir senelik kira 
~ T~mı·zıı•k 1•st •r h t = ve HULL için yük alacakqr. bedeli muhamnıeni yüz liradır. 
-- ~ THE GENERAL STEAM iştirak için Yt.!tmiş dört Jıralık 
_ Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima = NAVIGATION CO LTD. muvakkat ıeminat ma~buzu veya 
E temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin "AD JUTANT,, vapuru 5 lkin· banka teminat mektubu ile şöy· 
:_ salonları her zaman mlişterilerin emirlerine = citeşrinde gelip LONDRA için lenen gün ve saatte encümene =: amadedir. Burada hem istirahat hem de mi· = safirlerinizi kabul edebilirsin i7.. := 2'..: _a_ı_ac"'!!"a-kt-ır_. -'""""'!"~-...,.--"""g-el-in-ir'"'!!!.~~---4""·9--"""12!'9!-.... 16ıı::a:::ıoıı:=a 
- Tav ·ye ederiz § Milli Emlak Müdürlüğün1den: 3s97 === 

;;_ Satış Lira K = Nazilliye gidt:cek yolculara "Naziltipalas,, ı · 
E§ tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil § 1059 Tepecik Arslanlar so~ak 37 taj No.lı 91 metre arsa 75 00 
- Taşkın bayların idaresinde olan 'f Nazillipalas,, = 1060 ,. ,, ,, 39 ,, " 92, 25 ,, ,, 76 00 = konfor, istirahat temizlik noktalarından old. § 1061 ,, ,, ,, 39,l taj ,, 61,75 ,, ,. 55 00 
= uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi ~ 1062 Kahramanlar Sepetçi S. 63 eski 51 taj No.h ev 150 00 
- memnur. edecek milli bir müessesedir. S 1063 Hasan hoca yol bedesteni 58 eski 44 taj No.lı 600 00 
5Tillll 11fllllllllJflf11llf1111 !IJlrf llllf lfllflf lllJr 11111U1111111111111ililffllll111111111111111ililflflf1111111 lf fi lll lfll lfllfll l lll lll ili il 111111111111111111111111111 rffi dükkan nakit ile ve 11 O 1 i ra Evkafa olan taviz 

KE l \\~ \\. 
HİLALEC~S\ 
BÜTÜN ÇEŞ\\lll\\ ~Ul\lN\l~ 

EN UCUZ \LA~ SAlA~ 
\\ER\\ES OR"YA \\OŞA~ 

' 
bedeli alıcıya ait olmak üzere. 

1064 Mersinli Halkapınar C. üzerinde 8 eski 14 taj 200 00 
No.lu kahvehane. 

1065 3. cü Karataş Halil Rifat paşa C. 373 eski 333 79 40 
taj 198,50 M. arsa, 

1066 3. cü Karataş Halil Rifat paşa C. 369 eski 329 47 10 
taj No.lu 157 M. arsa. 

1067 Suvari mahallesi kiremithane sokak 8113 Ng. 44 15 40 
metre M. arsa. 

1068 2. ci Karantina Selimiye S. 811 No. tajlı 111,50 22 30 
M. arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin satış No. 1063 dan gayrisi 2. ci tertib 
tasfiye vesikası ile ödenmek üzere 15 gün müddetle açık artır· 
maya konulmuştur. İhalesi 18/11/937 tarihinde perşembe günü sa· 
at 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğpne müracaatları. 5·12 ___ ,....,. __________ ..., __ imi'!' ______________ _ 

11ı11111111111111111111111111111111h. Doktor ... 111111ıuıt111ı1111111uı11111111= 

. ~ A. Kemal Tonay 1 
- Bakterigolog fle bulaşıcı, salgı1f ! ~lık/g,, mütelıessısı ~ 
5 (Verem va şaire) ;;; 
§S Bamıahane htas7onu kar~daki Dibek 10kak: bmndı 30 saydı EE • ~==~m~~ S: ev ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den ak.tam saat 6 ya 5 ....... -rına~~ .. -~~ .. -..,_._._..,... c::ı - kadar haatalaruu kabul eder ,-

Balık yağlan llllllllflllllllllllllllfflHlllllllHllffllllHIUIUllHIJlllllllHll Telefon: 417 s 11111111 

~~..-...---..-~~~~~~----------------......: Doktor 

-

Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 

sabıhtan akşama kedar kabııl ve tedavi eder. 
_____________________________ ...,.;;;;;; ___ 

lzmir ıilab tamirhanesi satın 
alma komisyonundan: 

1 - İzmir Halkapınar silah tamirhaneıi sınm içinde yeniden 
yapılacak bir bina 2001 lira 50 kuruş keşif bedelile açık 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Şartname, proje ve plan çalışma günleri içinde ·saat 7 den 
16 ya kadar tamirhane müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Münakasa 221111937 gününe rastlıyan Pazartesi günü saat 
ondörtte lzmir Halkapınar silah tamirhanesinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler 24SO sayıla kanununun 2 ve 3 ncü maddeleri 
hükmüne göre icap eden vesikalarla birlikte 150 lira 12 
kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini lzmir mal sandı· 
ğma yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte belli edilen 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 6 9 12 16 3898 

__________________ ..... ____________________ ....._. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

3 
• 
13ZO~ 

16/12/937 Perşembe günü saat 15 de kapah zarfla i~ale edile
ceği Ankarada Ulus gazetesile 27, 29 Birinciteşrin ve 1/Jkinci Teş. 
937 lstanbulda Son Telgraf ve lzmirde Aoşdolu g~etelerile ilan 
edilen 115 ton Elektrolit bakırın Ulus ve Anadolu g'azetelerince 
bar hangi bir sehiy neticeıi olarak cins ve miktarı yazılmaksızın 

neşredilmiş olduğundan mezkur günlerde çıkan ilanlar hukümsüzdür. 
1 ıo 12 14 3910 

-------~-------wıııı------------------------Karşıyaka C. H. partisinden: 
Karşıyaka Cumhuriyet halk partisine ait bir yüzü Celalbey so• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! k~ına diğer yiıij Hengam soka~pa nazır ve Salihpaşacadd·sine 
"SA JOSE,, motörü 6 Bı· etmez. açılacak 9.5 metre gen~ikte yeni ihdas olunan sokak üzerindeki 

• BAALBEK ,, Motörü 12 
lkinciteşrinde bekleniyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPl?E, ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

r"ncikanunda bekleniyor. Dıc-n. Daha fazla tafsilat için Bi- ceman ~1 arsadan mürkkep parti sahası her arsa tesbit olunan 
PE, DÜNKERK ve NOR EÇ rin~i kordonda W. F. HENRY muhammen met.re murabbalan fiati üzerinden satılmak üzere arhr· 
limanları için yük alacaktır. VAN DER ZEE & Co. N. V. mıy~ çıkarılmıştır. Artırma ~1-11·937 Pllzar günü öğlden sonra saat 

ilanlardaki hareket tarihle- vapur acentalığına müracaat on bette ~arşıyaka parti pinasında yapılacağından taliplerin mu· 
rile navlunlardaki de~işiklik· edilmesi rica olunur. ayyeo aaatte müracaatı ve fazla tafsilat içın Karşıya'< ı bc. t"d ye 
lerden acente mesuliyet kabul Telefon: No. 200712008 §ube müdürlü~ünden sorulması iıa ı olunur. 9 12 2 ;)~18 



S.bire U 

Baktiryoıogv 'Pu·· rı·en Sa hap Tesiri tabii, eıaiz bir müahildir. o kadar zararaızdır ki gebelere, kalp, böb . 
.-P.hler; rahat•ız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiY#! 111JerlPr 

Zühtü Ergin 
Her t'IJrl-iJ idrar~ kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
MftlaCMt yeriı 

İk.ineibeyler soka 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agih 
ocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler aokafı 
No. 68 
Tel.fon 3452 

FotoOr 
1 N ô N O Cacl. No. 20 

Atdlyecle 
En gijzel pozlar 

çekilir. 
Amatdr iıler 

Temiz çabuk 
UCUZ yapılır 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beyıir kuvvetinde Gonley 
markah bir motör 1ablıktır. Gör
mek istiyenler seyyar muhabiri 
miz 8. Yuıufa veya Şemikler 
köyünde babçeıindeki adain•aa 
milracaat etmelidirler. 

TURKiYE 
CUMHV RİYETİ 

biri 

Sıhhat Ba ı yağ 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa siJziJlmiJıtiir. Şerbet gibi içilir 

. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesi 
B-By'iik SalepÇioflu hanı karıısında Başdurak 

1938 Modelleri ge ·yor 
evrole Otomobilleri 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok · 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridir 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsomohil otomobilleri de ({er tOr)Q evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gozel ve Ioks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
irinci kordon telef on 2704 

• ' < .... ~""""~-~~~. 

- Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
• 

En meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film,' cam, kitat, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevata, font ve sehpalar. 

Fotofralçılıfd m'iiteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandiımanlar, senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılar. 

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

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

Siz de M ETALLU M ''On ~=:ı~nı 
Hem bol ışık almış olur, hem iktaut etmiş olur, hem limba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya bnmn eksildiğini 

ilk faturada ~öriirsünüz. 

Cevfik Baykent 
Elektrik - telef on vemalzemeıi depoıu. 

Siemens fabrikalan mümesslll 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

zmir Meserret 
Oteli•isio bütia moH.,._ tecclW edilmtt ..,._k va .... .,.ak~ 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden te!vin ve tefrit 
edilmiı ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olua
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeralb caddesi karakol lcarşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma• , 

ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ 

IZMiR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkea badi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salo..., 
rahat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendial=i 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eıyua ı.a,.ar 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 takaitte vereaiye mucım• 
lesi yapılır. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangos11 
1 inci keıide 11 Tetrinisani 1931 tledir 
Büyük ikramiye 30,000liradıt 

Bundan başka: 15,000, ''12,000, . 10,000 lira1ık i~ 
lerle (20,000 ve 10,000) lirahk iki ,det mükilat vardır. • ......,. 

Aynca: (2,000) liradanbaşhyarak (20) liraya kadar ~ 
ft küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu ~ 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinm~P~ 


