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Sıvas halkı, büyük bir sevinç içinde 

Atatürk, Sıvasta emsalsiz 
tezahüratla karşılandılar 

Büyük Şefimiz, Lokomotif ve Vagon atölyelerini ziyaret 
ettikten sonra Çetinkayaya hareket buyurdular· 

Tütün istihsala
tının içyüzü 

Tarla kimin, kim ça
lışır, kim kazanır? 

Orhan Rahmi Gökçe 
Tütdn meaeleai llzerinde fınat 

l>ulmao iken tekrar konuom•RJ fay· 
dalı baluyorar. Çdnkil bazı mevzular 
nrdır ki, iılendikçe derinliklerine 
'fe mahiyetlerine daha ku"etli ... 
kilde vukuf hasıl olur. 

Bundan bir kaç aene eve), hO· 
kilmeı, al&kadar hllıtln mil.eueaelerin 
murahhaalannı Ankarada topladı n 
hakikaten o güno kadar Türk çiftçi· 
aini muztarib eden bir çok mHelele• 
rin pürdzlerini ortadan kaldırdı. Tü· 
til.olerin ılkarta, tealim Te teaellilm, 
ambar, aevk muamelelerinin, o tarihe 
kadar çiftçi uranna iıliyen dil.zeni, 
yeni bir ıekle ıoktu. Bunun da fay• 
daları çok oldu. 

Fakat, hldiaeler bbe gllıtormiı• 
tir ki, tütiln menuu ilzerinde iflen• 
meğe muhtaç hası kı11mlar daha ver• 
dır. Bunlann baflıcası, nr'iyat Ye 

ıatıı ıelı:illeridir. Piyaaadan aldığımız 
mal.tmat, ı.... yerlerde. bogilnka ... 
tıı dorgauluğoadan iııifade edarek 
yanı ya .. ı 11karta ve iıkonıo ıille• 

minin bile diriltilmek iııendiğini 

göıteriyor. Eıaaen öttıdenberi ideılir: 
Her mahıulün aaıııında, alıcılı· 

nn büyük bir kumı piyaaayı durgun 
n aabcıyı tellfta •e müıereddid gö• 
rünce bundan derhal iaıifadeye kal· 
karlar. Ve çiftçi, ister iAtemes alıcı• 

nın kucağına atılır. 

Bilhaıaa üzüm, incir, tütün aatıı· 
lannda, hu gibi hftdeaelere 11k mk 
raıgelmiıizdir. Alıcılar, kartılarıoda 

deYleti Yeyı devlet tarafından tahrik 
edilmiı milU mi1eaae1eleri gördilkleri 
tekdirde kendilerini toplarlar. Bu 
ıebebledir ki, devlet, iktııadi iılırde 

11k 11k müdahalelerde bulunmak, le• 
ıelı:küller kurmak, çiftçiyi teıkil&ıa 

bağlayıh kuvvetlendirmek yoluna git• 
mif, piyaaada nazım olmak için her 
fedakarlığı yapmııtır. Çünkü devlet 
bilir ki, bu memleketin efendiıi köy· 
ld, yani çif ıçi olan köylüdür •• 
dnlet bize öğretmiıtir ki, memleke• 
tin hiitil.n .. rlıp hu köylünün ıının· 
dadır. Gene dnlet ıu kanaattedir ki, 
her •abada haıarm•k iotediğimiıı 
iktıııdi, ııuaf, ıirai, medent Te umu• 
mi kalkınmada muvaffak olabilmek 
için, Tilrk ki!ylüıünün, Türk çiftçi· 
ıinin kuneıli, dayanıklı, mil.reffeh 
olman Uzımdır. Bogtln Til.rk köylilıil 
dnlete candan, yürekten bağlı iee 
Ye ona güveniyoraa, hunun da aehebi, 
deYletin kencfüino karp göıterdiği 

yllkeek ıefkat Ye aliikadır. Gelelim 
•sıl makıadımıza: 

Tdtiln iııtihaalinde tedbir lizım• 
dır, diyoruz. Sebebi ıadur: 

Bugün tiltün mınıakamnda bir 
k•ç çeıid çiftçi •ardır: 

l - KOçilk toprak aahibi, çolulı: 

'· ocuğu ile beraber tütün yeliıtiren 
\tftçi, 

2 - Bilyil.k toprak Ye aermaye 
••bibi çif ıçi, 

3 - Kumpınyalann ileri gelen 
llıemurlan beuhıoa iıliyen, fakat 
Ortada kenduini göıteren çiftçi, 

4 - Hem lfitil.n yetiftiroıı, hem 
de kumpanyalora ocuH vererek ııı. 
lüıı ticareti ya pau çiftçi, 

5 - Kumpanyalara yakından 

llıenıab Ye ıurada burada kendi Dl• 

llııua büyillı: toprak parçalannı ifl• 
1•tı çiftçi .• 

Bunlar, göze göril.nen n tarife 
11&•nlardır. Kimbilir; belki haıkaları 

- Sonu 2 inci ıalıi/ede -

Sıvaı, 13 (A.A.) - Reiıicumhur 

Atatürk beraberinde Baıvekil CelAI 
Bayar, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
Ye maiyetlerindeki zevat bulunduğu 

halde bu oahah uaı 9,40 da huıud 

trenle Sıvaıa gelmiı iııaayonda vali, 
komaten ve daha eve! huıuoi trenle 
Sınu gelmiı olan davetli mebuılar, 

hilkilmel erkAw, bando, aıkeri kıı'a 
mektebliler, izciler, reımt, huıud le· 
l"klı:Gller mümeaıilleri ve kalabalık 

bir halk kütleıi tarafından kartılan• 

Atatt\rk istaeyonda kar9•Jayıcıla• 

nn ellerini ııkmıolar, kendilerioi ıe· 

limlıyan tazim kıt'aıın1n önünden 
yürüyerek geçmiıler, ••ker ve mek· 
ıeblilere ve iııasyonu doldur•n h•lka 

iltifat eımiılerdir. 
Buradan otomobillerle doğruca 

Cumhuriyet Halk Partiıi binaeına 

gelmiıler, bütilD gilaergAhta yollara 
dökülen halkın çılgınca tezahilrııile 

kartılanmıılardır. 

Sıvae, 13 (A.A.) - Reiıicumlıur 

Atatürk, C. H. Partiııiııden ıonra Sı· 
vaa kongreaioin ıkdedilmiı olduğu 
olduğu li1<1yi ıereflendirmiılerdir. 

Liıede denbaneleri gezmiıler talebe
ye buı ıualler ıormuılardır. 

Mil.teakıhen lokomıtif n ngon 
ıtölyeleri inııiatına gidilerek alb aya 
k•dar inıaatı ikmal edilecek olan 
at6lyclcır hakkında maJQ.mat alm.Jf"' 
lardır. 

Sut 10,10 da bil.ydk tezahftrat 
aruında Çetiokayaya ınil.teveccihen 

Sıvaııan •)nlan Atatürk aynlıtlannda 
da top atılmak ıuretile oelimlao· 
mıılardır. 

Şaşılacak şey 

Şehrimiz Cezaevinde 
200 bıçak bulundu 

Dün, Cezaevine esrar 
istiyen bir şahıs 

sokmak 
yakalandı 

İzmir cezae•inde yapılan umumi 
araıtırmada taban tahtaları ve toprak 

altında ıaklanmıı olan 200 kadar 
bıçak, ucu sinihilmiı demir ve kes• 
Jı:iu teneke parçalan bulunmuotur. 

Mahkilmlardan baıılarınıu hu yarala• 
ma aletlerine tebtadao i>irer ıap ya• 
parak onları herhangi bir kavgada 

kendilerini müdafaa edecek birer 
•ilAh oekline ıokıulı:lan görOlmilftil.r. 
Bu tehlikeli aletlerin kime aid ol· 
duklan birer birer teıbjt edilmektedir. 

Esrar kullanmağı alıımıı m•h· 
kilmlar, oimdi esrar bulamamaktadır
lar. Dün, hıpiıhanede içi hooaltılm19 
bir ceviz içinde eorar ıokmığa tetebo 
bil.• eden bir ıab11 tutulmuıt111, 

Fatin Hocamız İzmirde: 

''lzmirde bir sismoğraf 
merkezi lazımdır.,, 

Kuyruklu yıldız hikayesi çıkınca en çok ala. 
ka gösterenler İstanbul kadınları oldu 

Bay Fatin Hoca 

lstan bul rasathanesi müdürü 
kıymetli ilim adamımız Bay Fa· 
tinle Ankarapalas salonlarında, 
karşı karşıyayız.. iki gün evci 
şehrimize gelmiş olan•Bay Fatin, 
Manisada ~lduğu ~i?i burad,a 
da nıiknatısı tahavvu ıatı tesbit 
eylemiş .• Tetkikatını şöyle anla
tıyor: 

- Miknatisi tahavvül.it, inhi· 
raf, şiddet ve meyildir. Bizim 
memleketimizde bu miknatısın 
erkanını tesbite yeni başlandı. 
Garbi Anadoluda bu iş hemen 
hemen bitmiş gibidir. Şimdiki 
halde yalnız Balıkes r ve Kütahya 
- Sonu 8 inci aalıifede -

Bu da başka bir 
Bulgar palavrası! 

Edirne gönüllü
leri kongresinde 
Donkişotvari bazı kararlar 

verilmiş 

lstanbul, 13 (Hususi muhabi
nıizden-Telefonla) - Sofyadan 
haber verildiğine göre, "Bulgar 
Enirne gönüllüleri" cemiyetinin 
kongresi topianmış ve bu topla· 
nış, cemiyetin ismi ile mütena
sib bir Donkişotluğun bütün te· 
zahüratı ile dolu olarak geç· 
nıistir. Burada toplanan biçare· 
ler; ardlarını, önlerini ve komşu· 
!arma karşı bulundukları vaziyeti 
hiç düşünmeden, kahkahalarla 
gülünecek bir takını kararlar 
vermişlerdir. 

Atinadan gelen mü
him bir haber: 

Yunan 
Askeri şurası mühim 

kararlar verdi 

Yunan kralı Jorj 
lstanbul, 13 (Hususi nıubabi· 

rinıizden· Tele fonla) - Atinadan 
haber veriliyor: 

Yunan askeri şurası, dün Ati· 
nada bir içtima akdetmişti r. Bu 
içtimada verilen karar arın çok 
mühim olduğu anlaşılmıştır. Fs· 
kat tafsilat verilmemekte, ancak 
Balkan antantı devletlerinin An· 
kara içtimalarını takiben yapı· 

lan bu içtimaın, son Ankara 
toplantısındaki kararlar üzerinde 
vukubulduğu tahmin olunabilir. 

B. Stalin 
Aleyhine bir komplo 

keşfedildi 

M. Stalin 
Bertin, 13 ( Radyo ) - Mos· 

kovadan haber veriliyor: 
B. Stalin aleyhine tertip edi· 

len bir komplodan dolayı bu 
gün 60 zabit yakalanarak tev
kif edilmiştir. 

Kremlin sarayındaki muhafız· 
lar, tamamen değiştirilmiş ve 
yerlerine Staline sadık kimseler 
ikaıuo edilmiştir, 

r 

Tütünlerimiz! 
Soma, Kırkağaç, Turgut

lu ve Alaçatı vaziyeti! 
Adamına göre mübayaa devamdadır. So
mad ı dördüncü cinsi 90 kuruştan alan
lar, birinciye de ayni fiati veriyorlar. 

Rencberin hali 
Tütün piyauıının, gazetemiz tarafından teıbit edilen mahud vasi• 

yetini muhafua eımelı:te ve bu hal kar111ında. biltün milıtshıili, haklı 
olarak ıotırab duymakta, hülı:llmetimizin ıoohir alma11nı itıemelı:ıedir. 

İddiamızı tevaik mahiyetinde olmak ü•ere dün, bazı kliııeler ..... 
reımiotik. Bugün de znallı tütün rencberinin ne ıartlar albnda bulaıı• 
duğono ve eatıtların ne ıekilde geçtiğini anlatacak bazı deliller n 
veailı:alar neırediyoruz: 

Alaçatıdan gazılıgor: 
Alaçaıı belediye rehi M. Varol imZM11 ile aldığımız bir mektubda 

deniliyor ki: 
c Kıymetli gazetenizin 11·11·937 tarihli nilıha11uda Orhan Rahmi 

imzalı ve "znalh tülün zilrraı,. baılıldı başmakaleyi olı:adum. Nahiye· 
miıı balkı da ayni haıtalıkla ve daha ıiddetliıü ile çarpıımaktıdır. Mil.e· 
tahailin derdini 'l'e oynanan rolleri miitehaaaıa bir doktor gibi tıtrih 

ettiğinizden n zil.rraıu hukukunu aradığıuızdau dolayı memleket namı• 
ııa bütün kalb\mle teıekkür eder ve her iııe oldqğu gibi, teflı:atli hll· 
kilmetimizin buna da bir çare bulacağına kat'i olalı: emin buluodugu. 
muzu hdrmetle bildiririm. İmza 

- Sonu 8 inci 11hifede -

Bunlar da 
Uzüm mahsulümüze ~. 

suikasd yapanlardır 
lstanbuldaki bir içtimada, lzmirli 

2 firma tel'in edildi. 
Türkiye· Almanya ticaretinde 

yakın bir faaliyet beklenmekte· 
dır. Nıtekinı hükumetçe bu va· 
dide alınan tedbirlere ilaveten 
Alnıanyadan gelen son sipariş er 
üzerine üzüm piyasası hararet· 
lenmiş, normal vaziyet gene baş· 
lanııştır. Piyasanın daha düzele· 
ceği anlaş ı lmaktadır. 

Bu yıl üzüm rekoltesinin azlı· 
ğına rağmen Almanya fiat kon· 
trol dairesi lzmir üzümlerine az 
fiat tesbit etmişti. 

Bunun sebebi son zamanda 

anlaşılmıştır. lzmirde çalışan üo 
ihracatçının yalnız kendi menfa· 
atlerini düşüne: ek Alman pi ya· 
s11sına şayanı hayret derecede 
düşük fiatle ofertoda yapma· 
!arı ... 

Alman fiat kontrol daireli 
işte bu ihracatç ı ların tekliflerini 
nazarı d kkate alarak Almanya• 
ya idhal edilecek Üzüm fiatini 
lzmir satış fiatlerinden üç kuruş 
noksan tesbit etmiştir ve mea~ 
ele de b ılahare anlaşılmıştır. 

Sonu 8 inci sahifede 

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

9 lar konferansı, Japonya
yı haksız görüyor. 

Ameri.k.21, Ingiltere ve Fransa delege
leri, Roma muahedesine hücum ettiler 

Brilbel, 13 (Radyo) - 9 lar koaferao11, bu ı•bah oaal 11 ele Belçlb 
Hariciye Nazın B. Spakın riyaaetinde ıoplaomıııır. 

B. Spu, celıe •çılır ıçılmaz, japonyanın konferanaa iıtirak teklifinini 
reddeden cevabi note11nı okumuııur. Çin baodelegeıi Velington Fo, ııöa .ı_1, 
ralı:, hu cevabi: nota ile japouyanın Çin hıkkınd• beılediği emelin daha Yaaıh 
bir ıureıte anlıpldığını ıöylemiı, konferau11n, jıpooyanın mütecaviz olduğu• 
nu teuımuını ve kendi topraklarını him•ye için Çine yırdım edilmeaiııi 
lltemiıtir. 

Bundan aonra Amerika delegeai B. Norman Daviı ile İngilıere, J!'raoaa 
Hariciye Nasırları B. Eden Ye Delboı aır• ile ıöz almıılar, japony•nın Çinde 
lı:omünuılik mevcud olduğu hakkındaki iddiaoıoa hücum etmitler, her devi., 
lİ\1. iaıediği rejimi kabul ve tatbik etmekte aerbelt olduğunu, ha huıuıta 
lı:imıenin bnımağı hakkı olmadığını ııöyliyerek, dolayıaile komfiııismla mil• 
cadole edilmeai için Romad• İtalya, Almanya ve japonya araaında imulanııu 
muahedeyi teokid eylemiıJerdir. 

Rua delegeai, ııöz ııöylemekten çekiomiı, yalnıs lı:onferın11n neticeıini 
beklediğini he7an eımiıtir, 

Konferene, öğleden ıonra tekrar loplaomıı, japonyıyı 'l'erileeelı: mukabil 
notanın metnini tamim etmekle meıgul olmoıtur. 

Yeni notı, daha mlllAyim bir liaanla yasılacak ve konferaDllD; 9 dnlet 
ar11tnda Vapngtonda imulauan moahedenin tatbikini iıtediği japonyaya 
bilclirilecektir. 

YCllli Nota, puarteai J(llıfl Yerilecektlr. 



!Sayfa 8 

lzmir müstahke m mevk• ko· 
mutanlığı emrindeki alay ara bü
yük tö renle alay bayrl'lkian ve· 
rilec~kt r. Bu törenlere yar ından 
it baren baslanaca<tır. 

Bayrak, bir milletin en mu
kaddes varlı~ıdır. Bayraksız mil
let o amaz. En ip ıdai kavim
lerde bile bayrak yerine ka m 
o an işaretler vardır. Rengi kan
dan, üzerindeki ay yıldızı gök
lerden alman Türk bayrağı, bi· 
zim namus, şeref, haysiyet ve 
bü ü ı milli gurur ve varlığım z
dır. Evelce alay sancak arı 

Bayanların sigarası 
Londrada çıkan Sunday D is· 

pıç gazetesinde şu şayanı hay
ret haberi okuduk: 

"Nevyorkta kibar ~adınlar si
garaya çok düşkündü le ; fakat 
her sigarayı sevmezler. Onların 
en z yade sevdikleri sigara, elbi· 
aelerinin rengine uygun duman 
veren sigaralardır .• 

Ne ala ;ş! Fakat bizimkiler 
duymasın, çünkü bizde henüz 
dumanı renkli tüten sıgara 
yoktur! 

Mesul kim? 
Stokholmde bir hava kazası 

olmuştur. Kazada ölüm yoktur, 
fakat üç yaralı vardır. Bunlar
dan birisi, Stokholm Meteoro
loji idaresi aleyhine zarar ve 
zi>an davası açmıştır. Bu davacıya 
göre, eğer Met,.oroloii bültenine 
inanmamıo olsaydı bu kaza ba
şına gelmiyecektif 

Sivrisineklerl 
işi o!mıyan veyahut parası 

pek çok olan bir doktor, Ame· 
rikılı Leon Dikent sivrisinekler 
üzerinde derin (?!) tetkıkatta 
bulunmuş ve nihayet, sivrisinek· 
lerin dans ile meşgul mahluklar 
olduğunu tesbit etmiştir. 

Vah zavalh doktor v.ıh .. s·v· 
risinekler dans etmiyen 
luklar olsaydı, dünya mı 
lırdı.? 

Harold Loide dair 

mah
yıkı-

Harold Loid, Amerikanın bu 
maruf güldürücüsü malumdur, 
kocaman gözlükleriJe her yerde 
en kolay farkedilen bir sinema 
yıldızıdır. İşte bu Harold Loid, 
son çevirdi~i "Bayan profesör, 
dikkati .. filminden sonra stüdyo· 
dan çıkark n artık sahneden 
V;\Zg"çtiğini söylemiştir. Maa-

vapı aca 

e ·ıecek 

dı. Bunların Üzerlerinde Arabça 
bazı yazılar yazılı idi. 

lslamiyet devrine aid sancak 
mefhumu, şimdıki mılliyet dev· 
rinde tamamen değişmiş, başka 
bir mahiyet almıştır. 

Alaylarımız n bayrakları vardı. 
Fakat bu bay akların alaylara 
büy1. k törenle verilmesi lazımdır. 

lzm r ve civarında, Müstah
kem Mevki Komutanlığı emr n
deki alayları n bayrakları alay-
lara verilirken büyük tören ya· 
p.lması kararlaştırılm ştır. 

Bu törenlere Orgeneral lzzed
din Çalış ar başkanJ.k edecektir. 

mafih, bir çoklarına göre, bu 
keyf yet tahakkuk etmiyecektir. 

SükOt ve gevezelik 
mUsabakası 

Cenubi Amerika da Boynes -
Ayreste çok garib bir müsabaka 
açılm ı ştır. Gevezelik ve sükut 
mijsabaksıt • 

Bu müsabakaya zevc ve zevce 
olarak işt rak şnttır. Çüıı kü ka· 
dın mütemadiyen söyliyecek ve 
erkek de hiç bir şey söylemiye
cektir. Bu vaziyete han~i çifc 
daha fazla tahammül ederse, 
birincilik o çifte verilecektir. 

Müsabakaya 86 karı koca ışti
rak etm 'ştir. Btı müsabaka ııo 
neticesi merakla beklenmekt~dir. 

Hindli ermiş adam( 
Hi ıdistanda ermışler ço tur; 

bunlara ınananlar ve bunları 
yery.uzüııde jken cennette ya
şatanlar ise pek çoktur! Londra

ya bugünlerde H ndli ermi lı> r
den Ovami Akramanzi adında 
birisi gelmiştır. Bu adamın ida
resi altında tam 50() mabed ve 
manastır vardır ve ilk uçan; 
yani tayyareye ilk dda binen 
Hindli evliyadır( 

Hindli evlıya, lngiltereöede 
namus ve fazılet olmadığına 

ina lmış bir adamdır. İng lız er ı 
ısl h edemedıği için çok nıe
yustur. Fakat geçen gün bir 
dükkandan halis İngiliz çeliği 
bir ustura almış ve b ir ster ın 
vermış dükkandan çık p git
miştir. 

Dükkan sahibi paranın kusu
runu tezgahdarlardan birisi le 
Hındliye a kasından yetiştırmiş 

ve bunun üzerine Hindli de İn· 
gilterede namuslu insanlar ol· 
duğuna inanm • ştır. 

~....,. .. mm ...... ..-.ıı .... .,..mm .. D:ii~llmi::BIDll:lil':_. .. 

Üç gündenberi muvaffakıyetle devam eden 

TAYYARE Si emas nın 
Şayanı Hayret Proğramı 

1- ACI Türkçe 
Sözlzü 

lVAN MOUSSOUKIN tarafından temsıl edılnıiş bir sanat harikası. 
Meş!mr Şeyh Şamil vak'asına sebebiyet veren hadise •. 

2- ifte Kumrular 
HANRI GARA T - LILIAN HARVEY tarafından temsil edilen 

BÜYÜK KOMEDi 

3-

f. 
EGE MANEVRALARI ~ili~ci_lik T. A. 

Şırketının kopyası 

Cumhuriyet Bayramında Anka-
rada yapılan büyük Resmi Geçid 

PARAMOUNT JOURNAL 
================================:::::::============• 

Çifte Kumru lar: 11,55 
Hacı Mura I : 13,20 

15,45 - 19,55 de 
17,30 - 21,20 de 

ehir dahili haberleri 

dün gene 
göl hal~ni aldı 

Belediye, her sene te e rür eden 
hu hale nihayet verme idir. 

Dün gece şehrimize ve cı· 
vara bu yıl içinde gö ülmemiş 
derecede şiddetli ve sürekli yağ· 
mur düşmüştür. 

Saat yirmi dörtte başlıyan 

yağmur, gök gürü tüsile kanşık 
olara1< şiddetinı artırmış, fırtına 

da çıktığı için birçok evlerin ki· 
"remitleri uçmuş, taraçaların la
marinaları kopmuş, bazı evlerin 
bahçe duvarları yıkılmışt r. Bir 
kaç yere yıldırım düşmüşse de 
nüfusça zarar olmamıştır. 

Sabahın ikisine doğru yağ· 
mur, bardaktan boşanırcasına 

yağmağa başlamış, Göztepe, 
Sa hane, Karataş, Bahribaba, 
Odunpazarı, Gümrükönü su al
tında kalmıştır. Bılhassa Kara· 
taş tramvay caddesi, yukarı ma· 
halle~erden gelen sel sLJlarıntn 
aşağı indird ıği molozlarla bir 
anda kapanmış, lağım bacalan 
da tıkandığı için bu cadde bir 
göl halini alın ştır. S at 2,30 dan 
sonra yağmur yavaşlamıştır. 

Karataşta Şehid Nusret soka· 
ğında oturan Binbaşı H. Sabri
nın evin n bir duvarı, odalardan 
birinin ıçine yıkılmışhr. Ev hal· 
kından bır kısmı daima bu oda· 
da yatıyordu. Evelki gece misa
firler de geldiği için geç vakte 
k d ar oturulmuş ve ev halkı bir 
tesadüf eseri olarak başka bir 
odada yatmıştır. 

Eğer, her gece olduğu gibi 
evelki gece de bu odada ya
trlmış o ay ı duvar, uykuda bu· 

l unan ların üzerine yıkılacak ve 
bir facia olacaktı. 

Kemer deresi, yamaçlardan 
inen bol yağmur suJari ı e bes· 
r enmiş, müdhiş b r uğ ı ltu çıka· 

rarak akmağa başlamıştır. f zmir· 
liler, bu derenin sebebiy · t ver· 
d ği fac ayı henüz unutmamış
lardır. 

Bir yıl yine böyle müdh ş bir 
yağmurd n sonra dere sul m 

taşmış, 11() k şi boğ ı muştu. 

Dere kenarındak mllhallelerde 
oturan evle r ha kı, sabaha ka· 
d ar uyum ,mış . muhtemel bir 
lehlıkeden kurtu lmak çin evle· 
rinden kaçmak dLişüncesite ayak 
ta bekleşmişle r dir. 

Odunpazarında bir kaç dük· 
kanın içine sular g rınişse de 
zarar yapmamıştır. 

.,,. 
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Yağmur durunca beled'ye te
mizJık amelesi derhal s ferber 
edi miş, kamyonlarla şehrin su 
basan semtlerıne tevzi edilerek 
tı 1<anan lağım bacalarını temiz· 
lem şler, suları denize akıtmış· 

tardır. Bahrı baba parkı önündeki 
lağ m, tramvay caddesının iki 
yerinden patlamtştır. 

Belediye reisi B. doktor Beh· 
cet Uz telefonla lazım gelen 
emirleri vermiş, sabahleyin er
kenden lağımlar tamir edilmiştir. 
Yukarı mahallelerden yağmur 
sularının indirdiği molozlar top· 
lattır ılmış ve kamyonlarla taşın· 
mış . öğleye doğru ana cadde· 
lerde hiç moloz kalmamıştır. 

İkide birde şehre fazlaca yağ· 
mur düşünce denızden aşağı 
semtler su altında kalmakta, 
bazı lağımlar pat am:ıkta, muh· 
teviyatı caddelere yayılmaktadır. 
Güneş çık nca bu pislikler ku· 
ruyarak teneffüs tarikile toz ha
li rı de şehir halkının ciğerlerine 

girmekte, bazı hastalıklara sebe· 
biyet vermektedır. Hemen her 
sene sık sık görülen bu ha'e be· 
.ediye, artık bir nı ha)et verme· 
lıdir. Yagmurlardan sonra pat
i yan ve muhleviyalını şehrin 
caddeler ne dÖı<en lağımlar ma· 
tiimdur. 

Şiddetlice yağmurdan sonra 
su altında ka lan münhat yerler 
de bellidir. Bu vaziyete karşı 
derhal tedbir alınm.l\h, bu la
ğımlar gen şlet !meli ir. 

Karataşta Aras sokağının or· 
tasından geçen lağımın evelce 
büyük bir bac a sı vardı. Yuka
rıdan gelen yağmur suları, bu 
bacadan lağıma gitmekte, de
nize dökülmekte idi ve o vakit· 
ler Karata~ tramvay caddesi 
her yağmurdan sonra şımd ki 
gib ı göl halini almamakta idi. 
Son d efa Aras sokağında yeni 
lağım yap ı ldı ve kaldırım tam ır 

C' di ld i. Aıas so ağının ortası ı

d aki büyük lağım b cası yerine 
küçük b r baca yapıldı. O va
kitten beri ya~ nur sulan • baca
nın küçüklüğü yüzünden - bu 
, okuşu"l merd,venleri üurinden 
tramvay caddesine inmekte, mo
lozları da be aber ind rmekted ı r. 

Belediye fen heyeti, bu ka· 
darcık bir şeyi, zemanıoda niçin 

Muğla hapis
hanesinde 

Bazı ıslahat yapılıyo r. 
Muğladan yazılıyor: 
Muğla hapishanesi müdürlü· 

ğüne tayin edilen ve işe baş· 
lıy n İzmir hapishanesi müdürü 
B. Hidayet Sa • cı epey zaman· 
danberi metruk halde duran 
etüvü işletmiş, m h umlarm bü· 
tün eşya ve e bıselerini bu ma
kineden g eç terek umumi bir 
temizl ı k yapmıştır. 

Çal ı şan mahkumların ekmek· 
leri kesilmekte ve bundan devlet 
büdcesi faydalanmaktadu. Muğla 
hap shane~inde iş hacmi geoiş
lcl1 ı t. .. \;kbr. 

Nafıa ve beled iye işlerinde 

yevmiye 18 kı.ıruştan çal şan 
mahkumların gündeliklerinin ar· 
tırılması için teşebbüslerde bu· 
lunulmuştur. Yeni müdür, mah· 
kumların sıhhi vaziyet:erile 
ehemmiyetle alakadar olmakta, 
bilhassa tem izı ik işlerine çok 
ehemmiyet vermektedir. 

Bütün mahkumlara müsavat 
üzere muamele vapı lmaktadır. 

Vilayet Umumi 
Sıhhat Meclisi 

Vılayet Umumi hıfzıssıhha 
mecl si dün S h ıat ve içtimai 
Muavenet müdür üğü binasında 
Sı hhat ve 1 M. mü 1ürü Dr. B. 
C evdet Saracoğlunun reisliği 
altında top l anmış, vilay .. t ın 

muıni sıhhat ış er üzerıode 

müzakerede bulunulmuş, bazı 
kararlar alın rnışt ı r. 

Vilayet U. Meclisi 
:Vi ayet Umumi Meclisi 

lkincıkaounda toplanacak, 
yıl büdcesmi haz rlamaıe 

çalışmağa oaşlıyacaktı r. 
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düşünınem ş, oradaki l ağım ba· 
casın geniş mikyasta yaptırma· 
mamıştır. 

Şeh rin bazı semtlerini su al· 
tınC:la bırakan sebepler, şüphesız 

ki, böyle uf ak tefek şeylerdir. 

Karataş tramv~y caddesini su 
baskmmdan kurtarmak ıçin alı

nacak bu tedbir, dığer yerlere 
de teşmi l ed lır$e gü ünç olmak
tan ku ı tul uruz. 

Dün gece; (İz miri su bas' ı) 
d1ye Ankara 4~a duyulan haberler 
üzerine herkes: 

- Deniz kenarında kurul.tin 
İzmir şehrinı hiç su basar mı? 

Diye alay etm ışler. Basar mı , 

basm az mı? Gelsınler de gör
sünler. 

Bektaşinin iki kuruşu ve hoca 
Ramazanlardan bir gün .. Bek

taşmın biri, kazala rdan birine 
gitm iş, k~hve kahve, mağazama· 
ğaza dolaşmış. Vaktile Bektaşi
ler arasında muayyen selamlar 
ve işaretler varmış. Bektaşiler 
bu parola ile yekdiğerini tanır· 

larmış. Bektaşi, bütün bir gün 

- Yahu erenler -demiş· ka· beş esnasında hoca sormuş: 
sabayı dolaş'ım, bizden kimseyi 
bulamadım. Gideceğim yer uzak. 
Cebimde de ancak iki kuruş 

var. E~er çekmecende, kuşağında 
cebinde biraz dünyalık varsa 
ver de gideyim. 

Eskici: 
dolaştıktan sonra kendi meslek _ Vallahi ·demiş· Erenler bir 
ve mezhebinden kimseyi bula· param bile yok. Dükkanı yeni 
mıyarak yola çıkmış.. Ceb nde 
de ancak iki kuruş varmış. Ka· açbm, sende mııdemki iki kuruş 

var, benim ihtiyacım daha fazla, 
sabadan çıkarken, büyük bir çı· 

o parayı bana ver. 
narın Kovuğu içinde eskic.lik ya-
pan birine rast gelip parola ile Bektaşi de, kendi tarikatleri 

selam vermiş. O da eyni şekil· adetince çıkarıp iki kuruşu ona 

de mukabele edince bir hayli ~ verm i ş ve yola düşmüş.. Bir 
sev·nmiş. l müddet gitt kten sonra, hocanın 

Bektaşi: birıle karşılaşmış, selim ve boş 

Oruçlusun galiba? 
- Oruçluyum erenler, oruçlu. 

Ben doğdJm doğalı oruçlu
yumdur. 

Bektaşi bu cevaptan sonra 
biraz durmuş: 

- Hocam -d~miş- iki kuruşun 
vars ödünç ver, sevaba girersin 
gene venr m, 

Hoca duraklaınıı. Reddede
miyerek ıki kurufu vermiş. Bek· 
taşi parayı alınca; 

- Eyvallah hoca ·dem ş· ben 
seni belki göremem, yolun uğ
raua, \casaba kenarında çınar 
içinde bir eskici vardır, ona 
uğra da iki kuruşJ ondan ali... 

Fıkracı 

Tütün istihsala
tının içyüzü 

Tarla kimin, kim ça. 
fışır, kim kazanır? 
- Başı 1 inci sahifede -

da tütün itıinden yüksek kazançlar 
lenıin edenler; sadece tarlalar kiralı• 
yarak, çiftçiyi çalı ştırarak ve bir ta• 
raftan kuvvetli kredilere, diğer taraf. 
tan da alıcı müe~seselere dayanarak 
i~ görenlerdir. Hakikatte, bunların 
"çif tçi,, kelimesi ve Türk çif tçisi ile 
kat'.iyen münasebetleri yoktur. Sık• 
sık tesadüf ettiğinıiz yüksek fıatto 

ve .külliyetli parti sııtış lan, hep bun• 
lanıı malları üzerinde geçer. Ancak 
oadan sonradır ki, b izim asıl tütün• 
cünüu mahsulüne sıra gelir. 

Hem de öyle gelir ki: Evelli 
giin do ya:ıdığtmız veçhile, ayni ne• 
fasetteJd mahsul, eö.tde çiftçiden 
yüz kuru~a alınmışsa, diğer çiftçiden 
muhakkak 70-80 kuruşa alınmıştır. 

[Bu hıısueta dığer sütunlarımızda çok 
şayanı dik.kat malu mat vardu.) Tek• 
rar edelim: 

Adamına göre f iat! 
Bu ahval karşısında, kumpanya• 

lara karşı sitemde bulunmak hatırı• 
mızdan geçmez. Ancak şu da bir ha· 
kikattir ki, bütılıı bu gayri tabii 
tiltiin ekim ve dikimi, kumpanyalara 
istinaden vukubuluyor.. Nitekim ha 
tipler; bir kaç sene içinde büyük 
mikyasta karlar temini suretile &er• 

vet eahibi olmaktadırlar. 

Türkiyede prensib, her vatanda• 
tın azami derecelerde ve ne kadar 
mümkünse o .kadar kazanmasıdır. 
Çünkü kuvvetli kazaoçlardan dbelte 
ki memlekete düıecek büyük. hisse
ler de vardır. Fakat bu kıu:an~ asıl 

· çiftçiyi, .kendi toprağı üstünde çalıo· 

tırmak euretile ·gerek muvazaalı, ge• 
rekse muvazaaeız· mahdud şahıslarda 
kalırsa, elbctlı> ki buna goz yumula. 
maz. Bugiin hükumetçe, partice, mil• 
letçe· üstünde durulan en mühim 
bir meııele, her çit tçinin kendisine 
kifayet ~dccek derecede toprağa ve 
bir çıft hayvana eabib olmasıdır. 

Yani c;ift<;irıin kazanması ve ka· 
zanabilecek vaziyette buJuumasıdır, 

Ha lbuki lÜlÜn iııtihtıaliude ka~oç. 

adilarıe ve umumi bir tekil arzetmi· 
yor. Aeıl çif çinin, yani toprak. çif ı. 
çnbuk ve emek !!ahibi çiftçinin ka. 
zancı ne kadar azsa diğerlerinin ka• 
zancı o ni~ıa. ...lJüyüktür. Şu 9eraia 
altında yapılması iktiza eden oey, 
bizim filtrimizce, tütün çif tçisioi 
ıeebiı ve tahdid etmek, muvazaalan 
ortadan kaldırmak, tfüün rençberliği• 
ni bir meslek haline getirerek aaıl 
büyük küt leyi kı.zandırmaktır. Ve bu 
yıpılırken, faaliyet sahası genişliyecek 
olan çiftçiyi, kredi ve ııvaoe husu• 

Pund.ı da takviye etmek gerektir. 
HJtta bir tütüncüler banka ve borsa• 
sı teşkil ederek bütüıı muameleleri 
buraJa teksif eylemr k çok yerinde 
olur. Ancak bu sııretledir ki ahcı ile 
müstahsil arasındaki münashet düze
Jir, makul, meşru, hile•iz ve J..:atıkeıa 

eeklıoi alır.. Sermaye ile iş görenler 
de, bawka s.ıhalarda pek ala çalışa• 

bilirler.. Yoksa sermaye kuvveti ile 
1ütmıciilii k ealıa1«ıo 1 r.ıı:gcle duldurub 
bınnı>tıc~ pha«olur açılınca tek taraflı 

bir menfaat eııoteıni ile çalıomak, ne 
adalete yak.ıtır, ne de bunun uzayılı 
gitmesine kartı susulabi lir .. 

İzmir Türkkuşunda 
Bu yıl çok verimli geçecek 

İzmir Türkkuşunda yakın~a 
derslere başlanacaktır. Açılan 

kayıt muamelesi üzerine Türkku· 
ş na kız ve erkek liseleri tale
b esinden üye yazılanlar pek 
çoktur. Türkkuşunun bu ders yı
l ı nın çok verimli olacağı anla· 
.şılmaktadır. Evelce de yazdığımız 
gibı A ve B broveleri dersleri 
bu yıl İzm ir Türkkuşunda gös• 
terilecek, üyler C ve tekamüı 

rove eri derslerini takib için 
İnönü kampına gideceklerdir, 

Milli bir mUessesemiz ha· 
riçte de takdir edildi. 
On ikincı Enternasyonel Seli· 

nik fuannda e 1 yüksek ve en 
müm· az a l ak:ı ile ks rşılanan 

(ÇAPA MARKA PİRİNÇ UNU 
vesaire çocuk gLdaları) fabrıka· 
smm (Grand pri or Konkur) mü• 
kafatiı e ta ltif ve takdir ed Jdiği· 
ni İKt1sat Vekaleti f brıkayı teb
rı k etmek suretile resmt:n bildi· 
ri l miştir. · 



Atatürk 
Sıvas lisesindeki ta. 
rihi orlayı gezdiler 
Sıvas, 13 ( A.A.) - Atatürk 

liseyi ziyaretlerinde Sıvası ilk 
teşriflerinde kaldıkları odayı ve 
Sıvas kongresinin toplandığı sa· 
lonu gezdıler. O günkü dekoru 
muhafaza eden bu oda ve sa· 
landa o güne ait hatıralarından 
b. hsettiler. 
BUyUk Şefimiz Çetinkayade 

Çetinkaya, 13 (A.A.) - Ata· 
türk beraber nde Başvekil, Da
hiliye ve Nafıa Vekillerile refa
kat ve maiyetindeki zevatla bir
likte bugün saat 16/45 de Sıvas 
· Erzurum • Kafkas hattının iltisak 
nokta > ı olan Çetinkayayı teşrif 
ettıler. 

ltalya 
ln,eç oe Finlandiya sefirlerini 

çağırıyor 

Roma, 13 (Radyo) - İtalya 
hükumeti; Pariste yaptığı gibi 
lsveçle Finlandiya sefirlerini geri 
Çağırmağa karar vermiştir. Bu· 
nun sebebi, her iki hükumetin 
henüz ltalya imparatorluğunu 
tllnımak iatememeleridir. 

Londrada 
Tifo oar 

londra, 13 (Rayda) - Kr.
~ionda baş gösteren tifo, git· 
tıkçe genişlemektedir. 

Dün, dördü ölümle neticele
nen 49 musap kayded imiştir. 

.Avam kamarasında 
işçilerin bir projesi rededildi 

londra, 13 (Radyo) - Avam 
kamarası, bugün toplanın ş ve 

lişçilerin; İngiltere dahılinde bu
unan bütün mesai erbabına 

Senede on beş gün izin veril· 
inesi ve maaşlarının, bu müddet 
2•rfında kesılmemesi hakkında 
~crd kleri proje, 124 muhalife 
•tşı 134 reyle rededilmiştir. 

General Papagos 
trıkara seyahati hak. 
•rıcla bir rapor verdi 
At ı na, 13 (Radyo) - Anka

tiYa gitmiş olan Yunanistan 
. enci Kuı may Başkanı ile ma
~etindeki askeri heyet, dün 
Nuraya gelmiş ve bugür. Harbiye 
~ alırı General Papadimoyu 
~ Yaret ederek, seyahati hak· 
'nda bir rapor vermiştir. 

Tokyoda 
1' lngiliz aleyhtarlığı 

Ni .0 kyo, 13 (Radyo) - ( Nisi 
d. sı) gazetes·, Japon gençlerin· 
•n nı· 1 t'lt urekkep olmak üzere n· 
~a ere aleyhine bir teşekkül 

21 'laınaktadır. 

B. Çember/aynın mühim bir nutku 

lngiltere kuvvetlidir ve git
tikçe de kuvvetleniyor. 

Avam kamara5ının Salı günkü içtimaında 
mühim meseleler müzakere edilecek 

Aoam kamarası 
Londra, 13 (Radyo) - Avam milletlerimizin refahına tama· 

kamarası, gelecek salı gunu miyle kendimizi hasredeceğimiz 
mühim meseleler elrafında mü- günü itimat ve sükunet ile bek· 
zakerelerde bulunacaktır. liyorum ... 

Londra, 13 (A.A.) - Çem- Başvekil, bundan sonra lngil· 
berl •yn dün akşam Edimborug· terenin endüstri vaziyetini tahlil 
da söylediği nutukta ezcümle ederek demiştir ki: 

Pariste 
Komünistler gizli 
bir telefon hattı 
kurmuşlardır 

Paris, 13 ( Radyo) - Komü· 
nistler tarahndan tesis edilmiş 
olan gizli bir telefon hattı keş· 
fedilm i ştir. Zabıta, bu hattı der· 
toplatmış ve laıımgelen tertibatı 
almıştır. 

Gazeteler, bu hadiseden do
layı hükumete hücum etmekte 
ve müsamaha gösterildiğini id· 
dia ederek, alakad2rların teczi· 
yesini istemektedirler. 

Bulgar kralı 
Ve kroliçe Paris ser

gisini gezdiler 
Paris, 13 (Radyo) - Bulgar 

kralı Boris ile kraliçe Yuvana, 
bu sabah meçhul asker abide
sine gitmişler ve birer çelenk 
koymuşlardır. 

Kral ve kraliçe, öğleden sonra 
Paris sergisini ziyaret etmişler 
ve sergi komiserinden izahat 
almışlardır. 

şöyle demiştir: • - lngiltere, bugün dünya-
• - Bundan bir kaç gün nın her hangi endüstriyel mem· Brezilya 

evci şöyle bir sual sormuştum: leketinden çok daha büyük bir 
Hepimiz ne için çalışıyoruz? refah içindedir. Silahlanma prog· Faşist ol. 

Sulh için, sükunet iç in, saadet ramının bitıı esi üzerine memle· mağa mecburmuş 
için mi? Yoksa her milletin kette bunun aksülameli görüleceği T k 
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komşu ' arına olan endişelerinden h kk d k" d"' ·· l b o yo, a yo apon a ın a ı uşunce ere ceva en H · · N B H' 
doğan ve hakikatte hiç bir esas· d' b·ı · · k" ·ı·hl ya arıcıye azırı . ırota, 

şunu ıye ı ırım ı, sı a anma ... 
lı temeli mevtut olmıyan kor· d h k d bugün Brezi ya sefırını kabul 

programının sonu a a o a ar . . k 
kuların önüne geçmek üzere bi· yakın değildir. et~iştir. ~e~'.r, .~~~zı~y.anın, ~~~ı . 
ribirimize karşı yığmakta de· Korkarım ki, bu silahlanma, faşıst dık atorluğu ılan ettıgını 
vam mı etmelıyiz?. bizi daha uzun seneler işgal komünizmle mücadeleye karar 

Zannımca bu korkuların ve edecektir. Her halde muhakkak verdiğini söylemiştir. 
endişelerin esas ve mahiyeti olan bir şey varsa o da progra· Par is, I 3 (Radyo) - Brezil. 
hakkında daha derin bir tetkik h d b 
yaparak bunların giderilmesinin mın emen erhal irdenb're yanın bura sefiri, bugün Hari· 

değil fakat, .yavaş yavaş niha· ciye nezaretine gitmiş ve Bre-mümkün olup olmadığını anla· d 
mak üzere yeni bir gayret daha yek ereceğı ır.. zilyanın yeni rejimi hakkında 
yapmak zamanı gelmiştir. Böyle A sarayda büyük malümat vererek, komünizmin 

bir gayret İngiltere iç n bir zaaf işler yapılıyor propagandalarına karşı hüku· 
telakki olunamaz. Aksaray, 13 (A.A.) - Aksa· metin, ancak bu şekilde hare· 

Zira İngiltere bugün çok kuv· ray civarındaki Karasaz batak· ket etmek mecburi.y~tinde kal· 
vetlidir. Ve gün geçtikçe lığının kurutulması için 1'134 dığını beyan eylemıştır 
daha kuvvetli bir hale gelmek· senesinde başlıyan çalışmalar 
tadir. lngilterenin arkasında he- muvaffakıyetle sona ermiştir. 
men hemen tehdit edilemiyecek Bataklığın sularını akıtmak için 
derecede geniş membalar vardır. bir ana kanala bağlı altı kanal: 
Ve esasen bizzat bu kuvveti- açılmıştır. Kanalın üzerine her 
mizdir ki, insanların istikbali türlü vesaitin geçmesine müsaid 
ıçın muazzam saadet veyahut dört köprü kurulmuştur. Bu su
betbahtlık ıhtimalleri taşıyan retle sekiz bm hektar münbit 
meselelerın halli için makul dü· bir arazi kazanılmıştır. Dün ba· 
şüncelerimizi, insaniyet fikirleri· tak ve sıtma kaynağı olan bu 
mizi ve hüsnüniyetimizi harekete topraklar üzerine göçmenler 
getirmek içın diğerlerine davette için 400 haneli bir sağlık köyü 
bulunmamızı bizim için çok ko- yap ı lmaktad.r. Yeni köyün sek· 
lay ' aştırmaktadır. insaniyete iti· Sel\ evi bu ay sonunda bitecek 
madım vardır. ve göçmenler evlerine yerle-

Ve bu itimadım dolay.s yle· şecektir. 
dir ki, böyle bir davete çabuk Diğer evlerin de bir an evel 
cevap verileceğini ümit ediyo· bitirilmesi için inşaata hız 
yorum. S lahlarımızı bırakarak verilmiştir. 

Vali B~ Fazlı Güleç 
Bugün İstanbuldan hareket 

edecek .. 
İstanbul, 13 (Radyo) -Valiniz 

B. Fazlı Güleç, yarın lzmire 
hareket edecektir. 

Valimiz B. Muhiddin Üstün
dağ, bugün kendı sıne bir ziyafet 
vermiştir. 

Varşovada 
Örfi idare ilan edileceği 

yalandır 

Varşova, 13 (Radyo) - (Pat 
Ajansı), Polonya hükumetinin, 
burada örfi idare ilan edeceği 
hakkındaki haberleri yalana çı· 
karmaktadır. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda •• 14 
--~~~~~...,.,,,~~ r~:--~~-:-~~~~~ 

l • Dünden mabad -
t -. N 
~-~et estor adamlarına bir 
~let ~ Yapmalarını emretti.Yer· 
6~e ~~ınunu bunun üzerine 
~'tta~o ~r?.ü 1 er. Bağ'ı olduğu 
b·ta n çozulen Tarzan ne Nes 
t •le. Ô de yerlilere bakmadı 
~t •st ' zavallı maymunun çek· 
' td, raptaa dolayı çok müte· 

• 

2 - Köye vardıkları vakit, 
Tarzan ilk iş olarak maymunun 
yaralarını temizlemeğe başladı. 
Yaralardaki okları çıkardı ve 
yerlerini temiz su ile yıkadı, 
sonra yanına verilen dört vahşi 
ile ormana gitti, bazı yapraklar 
topladı ve maymunun yaralarına 
bağladı. 

?> 

3 - Hayvanın kendine gel
meğe başladığı sırada Tarzan 
Nestorun yanında güldüğünü 
gördü. Bu bale dayanamadı ve 
herifin boynuna kuvvetli ellerile 
sarılarak boğdu. İşte bu suretle 
Nestor bütün cinayetlerinin ce· 
zasını Tarzanın elile çekmiş 

oldu. 

4 - Fakat vahşiler, Allah 
telakki ettikleri Nestorun inti· 
kamını almak istediler; Tarzana 
saldırdılar, Tarzan bir vahşiyi 
gebertti; fakat vaziyet ne kadar 
zaman böyle devam edecekti? 
Vahşiler çoktu; şimdi Tarzan 
lehinde müdahale edecek bir 
Nestor da yoktu. Şu halde?. 

- Devam edecek -

ihtilalciler 
Pan Pelonu bombar

dıman ettiler 
Salamanka, 13 (Radyo) 

ihtilalcilerin, on tayyareden mü· 
rekkep bir tayyare filosu, bugün 
Pan Pelonu bombardıman et
miştir. Bu bombardımanda, bir 
çok binalar tahrip edilmiş ve 
yüz kişi ölmüştür. 

Franklen Büyyon öldü 
Paris, 13 (Radyo) - Cum

huriyetperverler partisi lideri ve 
sabık nazırlardan B. Franklen 
Büyyon, bugün kalp hastalığın· 
dan hastanede ölmüştür. Müte· 
veffa, Fransanın birinci sınıf si
yasi ricalinden idi. 

Franklen Büyyon, 1922 de 
yeni Türkiye ile ilk muahedeyi 
imzalıyan bir diplomattı. 

Brezilyada:ı sonra 
Ariantin de komünizmle mü

cadeleye başladı 

Boynos-Ares, 13 (Radyo) -
Brezilyadan sonra Arjantin hü· 
kumeti de komünizm aleyhine 
tertibat almış ve komünizm ki· 
taplarını musadere etmiş, pos· 
tahanelere verdiği emirde, bun· 
dan sonra Arjantine girecek bü
tün propağanda eserlerinin san· 
sör edilmesini bildirmiştir. 

Amerika 
Faşist bir hükumete gardım 

etmigecek 
Nevyork, 13 (A.A.) - Ame· 

rikan harb ve Faşizmle müca
dele birliğinin reisi Dr. Henry 
Vard Hariciye Nazırı Hulle b 'r 
telgraf çekerek Brezilyadaki şi· 

mali Amerika askeri heyetinin 
geri çekilmesini istemiştir. 

Dr. Henry Vard Amerika 
balkının Faşist bir hükumete 
yardım etmiyeceği bildirmiştir. 

• 
Sahife 3 

Japonlar 
Kiyantingi zabtettiler 

Şangbay, 13 (Radyo) - Ja· 
pon orduları, bugün Kiyantinı 
şehrini zabtetmişlerdir. 

Japon tayyareleri, bu hava· 
)ide bütün Çin cebhelerini bom
bardıman etmekte devam edi
yorlar. 

Japonların elinde bulunan ve 
Çinden tamamen tecrid edilmiş 
olan menatıkta, dört milyonluk 
bir halk mevcuttur. 

Mali mehafil 
Brezilyanın kararını tenkid 

edigo"rlar 
Paris, 13 (Radyo) - (Deya) 

gazetesine göre, Brezilyanın ha· 
riçte olan borçlarının ted iye edil· 
memesi hakkında verdiği karar, 
Pariste derin akisler yapmıştır. 

Paris borsası, Brezilya eshamı 
üzerinde muamele yapmamıştır. 

Londradan alınan haberler de, 
hemen hemen ayni mahiyettedir. 

Londra mali mehafı li, Brezil· 
yanın hareketini tenkid etmekte 
ve buna, Almanyanın sebebiyet 
verdiğini iddia eylemektedir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Alsancak sahasında 

937-938 lik müsabakalarına baş
lanacaktır. İlk oyun saat 11 de 
ve Üçok • Demirspor takı mları 
arasında yapılacaktır. Bu müsa· 
bakayı günün en mühim karşı· 

laşmıları olan Alsansancak·Do· 
ğanspor ve Ateşspor - Yaman· 
!ar karşılaşmaları takip ede
cektir. Halk sahasında da saat 
10 dan itibaren B. takımlarının 
!iki başlıyacaktır. Birinci m üsa
baka saat tam 10 da Alsancak· 
Doğanspor arasındadır. Bu maç· 
tan sonra sıra ile Yamanlar· 
Aleşspor ve Üçok • Demirspor 
tak ı mları karşılaşacaktır. 

Havaya göre şehir çehresi 
Ben lzmirli olduğum için ola· 

cak ki, lzmiri çok, hem de pek 
çok severim. Kısa yahud uzunca 
bir seyahate çıksam bir gün 
eve! lzmire kavuşmak isterim. 

Siz diyeceksiniz ki; sıcakları 

bunaltıcı, soğukları hazan don· 
durucudur. ilkbaharının serin, 
Sonbaharının ılık gün'erini dü· 
şünerek bunlara tahammül ede
rim. Hele yaz sıcaklarında de
nizden esen ve ismine nedense 
"lnbat. denilen rüzgarına doy· 
mak bilmem. 

Güzel lzmirimizde neler yok· 
tur? Havası güzel, suları tem· z, 
hele Şaşa! ve Yamanları enfes, 
sebzesi, meyvası bol, geçimi 
ucuz, ahalisi candan kişilerdir. 

Elektriği, havagazı, tramvayı, 
otomobili, tek kapılı otobüsü, 
parklar ve bulvarları vardır. 

Bir tiyatrosu yoksa sesli sine· 
maları, birinci sınıf otel ve lo
kantaları yoksa birinci sınıf han 
ve aşcı dükkanları, müzikli bir 
gazinosu, patiserisi yoksa rad
yolu, gramofonlu hatta fonograflı 
kahvehaneleri ve börekci dük
kanları vardır. 

içtimai, ticari bir kulübü yoksa, 
nargileler tokurtadılan, kahveler 
höpürtetilen ve içtimai, felsefi 
ve edebi mubahasalar cereyan 
eden meşhur "Palavra. kulübü 
vardır. 

Bu kulübte arasırada Güzel 
lzmirden bahsedilir. Azanın her 
biri söz alır ve düşündüğünü 
söyler. Söyliyen bir mesuliyet 
altına giremediği gibi dinliyen· 
!er de, kızmaz, darılmaz ve gü· 
cenmezler. 

iki üç gün evelki yağmurlar 
münasebetile, şehrin bazı yolla
rını su basmakta olduğundan 

şikayet eden bir azaya, hazır 

cevab bir arkadaş şöylece cevab 
verdi: 

- İzmir hakikkaten çok güzel 
bir şehirdir ve öyle bir şehirdir 
ki büyük bir hususiyet ı haizdir. 
lzmir poyrazlı havalarda tozdan 
Arabistan çöllerine; lodoslu ha· 
valarda da sokaklara, caddelere 

dolan sulardan "Venedik. şeh· 
rine benzer. Bir şehrin havaya 

göre çehre değiştirmesi urbani
sim noktainazarından bir şahe
serdir) 

Binaenaleyh ortada şikayeti 
mucib bir şey yoktur) Her şe7e 
sıkılacağımıza, her şeyi tenkid 
edeceğimize işin alay tarafını 
atıversek sanki kıyamet mı 
kopar? . .. 

İlk sözlü 

Manevra filmi 
Marmara stüdyosu 
tarafından yapıl

mıştır 

Atatürkün, Heyeti Vekilenin 
kumandanlarımızın bizzat ko
nuştuklarını, top, tüfek, mitral· 
yöz, tayyare, tank ve şanlı as· 
kerlerimizin hakiki ve manevra 
sahasında çekilmiş seslerini 
yalnız Marmara filim stüdyo· 
sunun çektiği 1500 metrelik 
Ege manevraları milli filiminde 
dinliyeceksiniz. Her Türkün 
görmesi lazımgelen bu muaz
zam filim gelecek Perşembeden 
itibaren Tayyare sinemasında 
gösterilecektir . 



Ş h smail nihayet Bağdadı da ele geçirmiştt Fakat Yavuz 
Selim de yavaş yavaş Iran topraklarına uzanıyordu 

Yudanın oğlu çekirdekten hırsız yetişmiş •• 
Arkadaşı da Filistini soymağa gitmiş. 

-----~---..... ~.-.... ...... ~._. 
lrnn ordusu kadın, çocuk, ib· Şah şaşırdı:' 

tiyar, hasta dilenmiyordu. Günü 

geldi ki, şahın hıncı ıst la edilen Bu ne ha I? 
ülkelerdeki eski büyüklerin ka· 

sa Şah aa mecburi şekilde ken
disini silahla karşılıyacak ve o 
takdird babası Beyazıd da bu 
harbe sürükleneceğinden istediği 
şey tahakkuk edecekti. 

Yuda oğlu Davi çekirdekten 
yetişme bir hırsızdır. Henüz on 
üç yaşında olduğu halde; sabıka 
fişindeki kayıtlara göre, on s ekiz 
tane mahkiim ıyet ve maznuniyeti 
vardır. 

neden mahkemeye celbcdilmiştir. 
... 

birlerini açarak lcenııklerini yak· 
makla tatmin edildi. Her taraf
tan kafes gibi ç.nhlmış ölü ke· 
miklerinin dumanı yükselirken 
şah: 

- Bağdadı da zaptetmeliyim. 
Demiş i. Fakat evvela Bitlis 

beyliğine bir tokat atmak la
zımdı. Bitlis hakimi Şerafettin, 

ş hln kuvvetinden korkmuştu. 

0.:smanlı devleti ise hiç b"r hare· 
ket göstermiyordu. Şaha boyun 
eğmekten başka çare yoktu. Bu 
sebeple Bitlis hakimi şaha he· 
diyeler gönderdi ve ona: 

- Hizmetinize amadeyim .. 
Şeklinde nameler takdım etti. 

Şah, memnun ve mağrur, Bıtlisi 
harab etmekten vazgeçti. Ve 
Bağdada doğru uzandı. Şahın 

veziri Necmi Cey&ani arasıra: 
- Şahım, pek uzaklaşmıya· 

lıml 
Diyor, fakat Şah: 
- Ben hepsini düşündüm. 

her il 
Cevabını veriyordu. 
lran ordusundan ayrılan bir 

kuvvet Bağdada hücum etti. 
Iraklılar müdafaaya kalkıştılar. 

Fakat kuvvetleri azdı. Mağ ubi· 
yet kapıya gelip yanaştı. Tes· 
lim olmaktan başka çare kalma· 
mıştı. 

Bir az sonra Şah lsmail Ira· 
ka girerken Iraklılar ister iste
mez ıstikbaline çıktılar. Şahın 
geçtiği yerlerde, girdiği mahal· 
lelerin kapılarında öküzler kur
ban ediliyordu. (25 cemaziyel
ah r 914) 

Irak buna mecburdu. Çünkü 
Yezid ve Tımürlenk ist ı lasında 

geçirdiği tehlikeleri unutmamıştı. 
Şah ta yakıp yıkmakta onlar· 
dan gerı kalacak değildi. 

lsmail Saf evi Bağdadın bü
tün camilerinde kendi namına 

hutbe okuturken Yavuz Selinı 
de artık lran topraklarına doğ
ru uzanıyordu. Padişahın ıeh
zade Selimin hareketinden ha
beri bile yoktu. Şah fsmail 
Bağdadda fena bir nam ve kanlı 
bir sahife bırakmamak, bilakis 
kendisini iyi tanıtmak için bazı 

çarelere de baş vurmuştu. hak· 
taki kütüphaneleri, camileri, med
reseleri, türbeleri ziyaret ediyor, 
tamirat yaptırıyor, yeni türbeler 
ve sandukalar inşa ettiriyordu. 

Şah burada bir hafta kadar 
kaldıktan sonra ayrıldı. Sağda, 
solda bazı perakende 'beğlik
leri de kılıcına bağladıktan 
sonra ani bir haber aldı: 

- Osmanlı ordusu Ankara 
hududunda hücuma amadedir. 

ADOLU 
Günlük siyasal gazete 

saiiib ve '6aıwuharnn 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

Umum'i neşriyat ve yazı ioleri müda. 
ıü: Hamdi Nüzhet ÇA.ı. 'ÇAR -iDAREHANESi 
f zmir İkinci Beyler eokağt 
C. llolk .Partisi bioaeı içioda 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - lf oıta kutusu: 4.05 

Abone şeraiti 
1ıllığı 1400, altı ayLğı 800, G~ 

aylığı 600 koroıtar . 

Yabancı memleketler için 1enelik 
abone ilcreıl 27 Jiraclır 
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•• 
Selim Erzincanı 
da ele geçir li 

Yazan: M. Haghan 
- 15 -

Trabzon valisi Yavuz S:!lim Ira
na hücum ett ... 

Şah ne olduğunu bilememişti. 
Vezirine soidu: 

- Bu ne iş böyle? 
-Ne olacak şahım. Devleti Os-
maniye bizden şüphelendi. Ayni 
zamanda onların toprakıanndan 
geçtik. 

- Fakat Yavuz S elimin ha
reketine ne demeli? Acaba bi
zim topraklarımıza tecavüz için 
emir mi aldı? 

- Zannetmem. Fakat bilir· 
sin ki Yavuz Selime Şahımııın 
arası daima iyi değıldir ve dai
ma fena kalacaktır. 

- Hakİl.ın var, orası öyle ... 
Şah için artık geriye dön

mekten başka çare kalmamıştı. 

Maamafih büyük bir arazi zRp
temişti. 

Fakat Şah kurnazdı. Hiç bir 
mukavemet ve müdafaa tedbiri 
almıyordu. Şehzade Selim de 
İran arazısınde ılerlemekle be· 
raber bir şey yapamıyordu. 

Şehzade Bayburdu aldı. Şah· 
dan haber ) oktu. 

Selim Erzincana da hücum 
etti ve orasını da ele geçirdi. 
Şahtan gene haber yoktu. Fa
kat daha 1leriye gitmek muha
tar:ıl olacaktı. Bu sırada lstan
b Jldan da Pad şahın bir emri 
geldi: 

- Oğlum Se:im.. D~vleth1 
lran Şahı bizim sadık m hibbi
mizdır. Son muhart:bedc mema· 
liki şahanemİLe •arşı su ı niyet 
beslenıemıştir. Bu h susta bize 
teminat verılmiştir. Derhal ge
rıye dönmelisin .. 

Son altı ay zarfında beş hır· 
sızlık suçunu irtikap etmiş ve 
fakat çaldığı eşyanın kıymetsiz· 
liğinden ve yaşının küçük üğün
den istifad,.. ederek cezaevine 
girmiş, çı"mış ve mahkumiyetle
rini bitirmiştir .. 

Davinin son işled ği suç; ebe 
Bayan Sabihanın evi11den kıy

metli rakı k.ıd ch ve kupa arını 
aşırmaktır. Bu suçu sabit görü
len Davınin ıki ay dört gün 
müddt:tle hapsi le karar verilmiş 
ve tevkif edilm şti · .. 

Halen cezaevinde bulunan kü
çük Davinin Sulhceza mahke· 
melerind •, henüz duruşmalarına 
baş lanmıyan bir çok hırsızlık 

suçlarına aid dosyaları olduğu 
meydana çıkar;lmıştır. Dün ikin
ci Su hceza mahkemesinde 
bunlardan bir tanesinin duruş· 

ması yapılmış ve Davi hapisha-

*"' Hakim Naci Erel Daviye sordu: 
- Senin arkadaşın Nesim 

var, o nerede? 
- Fılistine gitti!. 
- Burada yaptıkları kafi de· 

ğilmiş gibi bir de orasını karış· 
tırsın bakalım ... 

Filhakı ka hammalbaşı Salibin, 
Karataşta lngiliz bahçesindeki 
hayvan damından müştereken 
çuval ve gene Ebu Horasaninin 
damlarından çuval çalmaktan 
müştereken suçlu bulunan Nesi· 
min. Fılistıne gitt ği evrak ara
s ndaki resmi tezkerelerden an· 
laşılmıştır .. 

Hak"m tekrar Daviye sordu: 
- Bu hırsızlıklara ne d ye· 

ce~sin? 
- Hiz gitti orda .. Vardi bir 

çok adan.. Çaldi çovallari. Bizi 
yakaladilarl.. 

Bilhassa saat çalmakta çok 
mahir olan suçlu Davi hakkın· 
daki dosyanın tetkikine lüzum 
görüldüğünden, duruşma başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Şehzade Selim sanki başlı ba
şına bir hükümdarmış ve hiç bir 
tarafla münasebeti yokmuş gibi 
süratle ve bir az daha şiddet gös 
tererek lrana tabi arazide ilerli· 
yordu. Fakat hiç bir lran kuv
veti önüne çıkıb onunla harb 
etmiyordu. 

İhtiyar Beyazıd oğluna bir çok 
hediyeler de gön ıermişti. Tab • 
atıni iyi bildiği Şehzadezı hid
dc tlendirmek, adeta bır baı ut 
f çısma kibritle yaklaşmak ola· 
caktı. Mektubunda da bo1, bol 
ıltıfatlar gösteriyordu. Fakat Şeh
zade buna rağmen s nir enm şti. Bir hırsız söylüyor: 

- Yazıklar olsun, diyordu, 
bı;bam korkuyor. Bunamış bir 
v.ıziyette. Devletin idaresini şu

na, buna terketmiş. Onların 
emırlerile, onların fikirlerile yü
rüyor. Bu hal Osmanlı hükume
tinin şerefıne, şanına halel ve-

-------------
"Yeleğin başında biı· an tereddnd ettim, 
sonra elimi sallayıp 400 lirayı aldım.,~ 

Şehzadenin fikri şu idi: 
Şayet bir muharebeye başlar· . -Devam edecek-

Münir, bir aralık hırsızlıktan vazgeçmiş, fa
k at yohsuzluk onu gene bu yola saptırmış .• 

rıyor .. Geçenlerde Bergama otelle· sana her şeyi ·yaptırıyor. Aldı-
rinden birinde mühim bir hır- ğım dört yüz liradan ellisini • 

rı 

Dahili hastalıklar mütehassısı Dr. M. Şevki Uğur söylüyor: 

sızlık hadisesi olmuş ve otel yanıma alıkoydum. Üç yüz elli· 
müşterilerinden birisinin dört sini de bir arkadaşımla fstanbula 
yüz lira parası aşırılmıştı.. yo ladım. Ve burada da yaka· 

Hadiseye vaz'ıyed eden za- landım. işte Münirin aynen 
Kabızlık ve ka hız ıkla savaş bıta, yap.ığı İncelemeler sonun· söylediği sözler bunlardan iba-

--------- da vak'a gününde otelde yatan rettir. 
insanların vaktinden evci yıp· parmak tecavüz etme idir. Sa- ve bilahare ortadan kaybolan Hakim Ömer Kaya şu suali 

ranmasında ve ihtıyarlamasında bahleyın açı.ır ve karın soğuk Mün"r adında bir adamın bu sordu: 
mu .. hı"m b r aAnıı"I ve sebeb olan bir süngerJe silinir. ı l k d fd H" t "k ·· d"" mu··7 sirkat e a a. a ar o uğuııu teı· - ıç azyı gor un 
kabızlığı gidermek için tatbiki Bundan başka sabahleyin ya· pit etmiş ve Münirin cşkali, bü- - Kat'iyyen .. 
lazım gelen tedbirlerden biri takta sağdan sola doğru yirmi tün teşkilata tamim edilmişti.. Hadisenin mahiyetine mebni 

dakika de .. am eden kuvvetli bir 
küçük ve durucu lavomanları mu· Bu tam m üzerine İzmir za- suçlunun tevkif.ne, ve vak'anın 

b · ~ masaj da } apılabilir. Bazı <le· 
anni 1 vak'a .arda evvela; iıincı fal .tr da bütüo bu tedbirler kiifi bıtası da faaliyete geçmiş ve Berg mada cereyanına göre, ev· 

lavomanı gece yatağa girmezden 1 k kısa bı"r zaman zarfında Müniri rakın mahalline gönderilmek gelmez, o zaman e ektri ma-
evel ve diğerini de sabah uya· sajları yapılır:.. yakalamağa muvaffak olmuştur. üzere iddia makamına tevdiine 
nırken, yani mümkü ı mertebe insanlar taraf nd~n ehemmi· Dün yakalanan bu adam, nö- karar verildı. 
tahliyeden eve\ yapmalıdır. B r yet verılmiyen kabızlığın vücud- betçi Sulhceza mahkemesine ge- Adliyede tayinler 
üçüncü lav man da barsak bo- de hus 'e getirdıği dehşetli ve tirılmış ve sorgusu yapılmıştır. Şehrimiz AhkamıŞahs"ye mah-
şalmasından sonra yapılmalıdır. büyük hasta! kların tehlikelerini Evvela şurasını haber verelim ki, kemesinde süvari mübaşiri tah· 
Bunu da bütJn gün barsakta her gün ınuayeııe ettiğimiz bir suçlu Münir çok şık giyinen or· sisatile katiplik yapan Hüseyin 
taşımalır. çok hasta anınızda görmekteyiz. ta yaşlı bir adam ır. Üzerinde Kut terf an ve muvazzafan bin 

Bu usule yardımcı olmak Hastal;ır ekseriya kabızlıktan bulundurduğu paltonun kıymeti kuruş maaşla icra katiplığine 
üzere yemek ve diyet, intızam şikay t ederek müracaat etmi· bıla tereddüd elli liradan faz· ve onun yerine de kırk lira üc· 
günlük tahliyeyi icra etmiş olur. yor; karac ğer, mıde, barsak, ladır. Elb sesi de ona göredir.. retle Orta Ticaret mektebi me· 

Bu şekilde birkaç hafta son· safra yolları ve apandisit ve Münir, fstanbulludur ve san'atı zunlarından .. Sabahaddin Ertür-
ğ t ·1 1 lA idrar yolları, tena ül azaları el- da nakkaşlıktır .. Kendı" ı"fadesı"ne kün tayinlerine Adliye encüme· ra şırın a sure 1 e yapı an av- hasıl ruhi ve asabi bır takım 

manlar terkedilmelidirler. hallerderı muztarib olduklarını göre, Bergamada yapılan inşaat nince karar verilmiştir. 
Bunun için de evvela sabah söyliyerek geliyor işlerinden istifade için oraya 

yapılan lavomanlar terkedilir. Her insanın, günde iki defa gelmişse de bir baltaya sap ola-
Eğer bağırsak çalışma ve faali- defi tabıi yapmağı günlük pla- mamıştır. 
yeti muntazam olarak devam nının en ilerisinde bulundurması Münir, Bergamaya geldiği za· 
ederse, daha üç veya altı hafta şartt r. Bu husustaki mücadeleyi man bir otele misafir olm~ş; 
sonra tahliyeden sonraki lavo· yapmak için lazım gelen mühim yattığı odanın yanıbaşmdaki oda 
manda bırakılmalıdır. oğüdleri mütahassıs bir doktora kapısının açık olduğunu ve çivide 

En son, akşam yapılan lavo· müracaatla iyice kavraması jcab asılı ters çevrilmiş bir yelekte 
eder. 

manda kesilir. Bu küçük ve so- ) para mevcut bulunduğu ihtima-
ğuk lavomanlar tamamile zarar- ır s· 1 d lini nazara almış ve gene kendi 
ıız o!duğundan vaziyete göre ınema ar a ifadesine göre, bu parayı alıp 
uzun bir zaman devam edile- ';;:::;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;:;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:;;;iiiili almamak hususunda bir az tered-

bilir. Bugün: düt göstermekle beraber, yokıul· 
Kabızlığa karşı yapılacak ted· Tayyarede: luğunu da hesaba katarak odaya 

birlerden biri de, kan deveranını Hacı Maral girmiş ve yelekten tam dört yüz 
ve bağırsak hareketlerini temin Elhamrada: lira aşırmıştır. Zaten mevcut 
etmek üzere, geceleri kann üze- Bu/alobil para da bu kadarmış .•• 
rine sıcak su pansımanıdır. Üşüt· Lllede: Mesele budur.. Şimdi Müniri 
memek için ıslak beı [üstüne B. Çetin-Denizaltı Ejderi- dinlıyelim: 
yün kumaşla yapılmış bir sargı Türkçe sözlü Alibaba - Benim hırsızlıktan sabıkam 

Karı koca 
kavgası 

Biltür 
Kocam iyidir amma 
gözü dışardadır diyor 

Dün ikinci Sulhceza mahke
mesinde bir yaralama davasının 
duruşma5ı yapılmıştır. Hadisenin 
mahiaeti şudur: 

konur. Bu yün sargı ıslık bezi Karşıyaka SUmerde: vardır. Vakıa bu işlerden vaz-
..c:;~~r=:w;~ .... +-:-...ıw:ıı:.-w:..m ___ lilt' yukarıdan ve aşakıdan üç, dört Tatlı hela geçmiştim amma, paraıızlılıc in· 

Bayan Bilh1rla, Bay Aziz kan 
kocadır. Fakat her nedense ara
ları açıktır. Bundan bir müddet 
evel sarhoş olarak eve gelen B. 
Azizle Bayan Billür kavgaya tu
tuşmuşlar ve mahalleyi ayağa 
kaldırmışlat"dır. Neticede Billilr 
sol memesinin üstünden hafıf 
surette yaralanmıştır. 

!
Doktorumuz 

diyor 

Çocuklarımızı 
ölümden nasıl 
kurtarabiliriz?. 

ki .. 

Dr. Ali Agah Dinel 
lzmirde amele kadınların ço

cuklarını bırakabilecekleri (Gün· 
düz Çocuk bakımevleri) ve şafi 
gıdalar denilen muaddel sütleri 
tevzi edebilecek bir (Süt dam· 
lası) olmadığından lzmirde ame
l~ çocukları arasında ölümün 
çok olduğunu yazmıştık. 

Bu feci vaziyetin sebeplerini 
izah edelim: 

Amele kadın fabrika veya 
imalathanede bulunduğu saatler 
çocuğuna kendi sütünden gayri 
b r gıda vermeğe mecburdur. 
Ya lnek, ya Keçi südü yahut 
unlu gıdalar verecektir. 

Evvela her çocuk inek veya 
Keçi südünü hazmedemez; der
hal hastalanır. Ana sütünden 
gayri gıdalarla beslenecek ço
cukların gürbüz, sıhhatli, mide 
ve barsakları sağlam olması li· 
zımdır. Bu da kafi değil, südün 
mikropsuz, halis, taze olması ve 
çocuğun yaşına göre muayyen 
saatlerde ve miktarlarda veril· 
mesi lazımdır. 

Aksi takdirde barsak hasta· 
lığı muhakkaktır. Maatteessüf 
halis, taze, su ve ekşimeain 
diye içine karbonat dösüt, bo· 
ran dösüt, şap katılmamış süt 
bulmak muhal ve imkansız de· 
ğilse de çok güçtür. Bu boş bir 
iddia değildir. Bunu her sene 
yaptırdığımı z müteaddid tah· 
lillE'4'e istinaden söylüyoruz. 

Kutu sütlerine gelince, Avrll'" 
pada bu sütlerin kutuları üzerin· 
de imal tarihleri ve ne kadar 
müddet kullanılabileceği çok 
açık bir surette yazılıdır. Vakti 
geçmiş sütleri eczahaneler de· 
polııra iade eder. Çünkü istimal 
müddeti geçmiş bir kutu sütü 
bozuktur ve hastalık yapar. Biz· 
deki kutu sütlerinde imal tarihi 
ve istimal müddeti yazılı değil· 

dir. Tazesini bulmak bir şans 
eseridir. 

Bu bozuk, karışık sütlerle be•· 
lenen zavallı amele çocuğu bar· 
sak hastalığına tutulur. Hastalık 
hafif se kısa bir perhiz ve hali• 
- Sonu 7 inci sahi/ede -

Nöbetçi eczahaneler 

Bu gece 
Kemerltında Hılal, Karataşt• 

Hatif, Keçecilerde Yeni İzmir, 
lrgatpazarında Asri eczaneler, 
nöbetçı eczanelerd r. 

Yarın gece 
Kemeraltında Şifa, Güzelyalıd• 

Güzelyalı, Tilk Jikte Fai , lkiçef' 
melıkte lkıçcşmel ik, Alsancakt~ 
Jozef Jülyen eczaneleri nöbet9' 
eczanelerdir. 

d 
il 



Yazan: Aleksandr Düma 

1\1. dö Trevil, vesveseye doşmüş gibi birdenbire durdu. 
Genç seyyahnı nıektubunu çalanı düşünüyordu •• 

Söyleyiniz, bu ;ı si 1zadenin 

Yanağında yara nişanesi var 
mıydı?. 

- Evet, kurşun yarasına ben· 
ziyordu. 

- Yakışıklı bir adam mıydı? 
- Evet. 
- Uzun boylu muydu? 
- Evet. 
- Uçuk benizli ve siyah kaş· 

lı mıydı? 
- Evet, efendim, tam öyle. 

Nasıl, efendim, onu tanıyor mu· 
sunuz? Ah, onu b r daha elime 
geçirebilsem, yemin ederim ki, 
cehennemin dibine kaçsa gene 
arayıp bulacağım .• 

- Bir kadını bekliyordu de
ğil mi? 

Diyerek M. dö Trevil sözün· 
de devam etti: 

- Beklediği o kadın gelince 
bir az konuştuktan sonra yola 
Çıktı. 

- Ne konuştuklarını işitme
diniz mi? 

- Ona bir kutu verdi; yapa· 
Cağı iş hakkındaki talimatın o 
kutu içinde olduğunu ve Lond· 
taya vannaıdan evel kutuyu aç
mamasını söyledi. 

- Kadm İngiliz miydı? 
- Ona May Ladi dıye hitap 

ediyordu. 
Trevıl: 
- Odur! Mutlaka odur! Şim

di Brük ede bulunduğunu zan· 
llediyorum .. 

Diye söylenmişti. 
Dananyan haykırıyordu: 
- Ah efendimi Bu adamm 

kirn veya ne olduğunu biliyor· 
&anız bana nenin ne11i olduğunu 
söyleyiniz. Bütün vaitlerinizden 
Ve hatta silahşorluğu kabulüm 
hakkındaki ricamdan bile vaz· 
tcçerim; çünkü, her şeyden evci 
0ndan intikam almak isliyorum. 

kard ı nal tarafından gönderilmiş 

o maz mıydı? 
Kendine Dartanyan ismini ve· 

ren bu de ikanlı, ~ok defa vu
ku bulduğu veçhile, kendisine 
sokularak emniyetini kazandık
tan sonra ihanet etmek maksa
diie kardinal tarafından gönde· 
rilmiş bir casus o1maz mıydi? 
Gözlerini eskisindtn daha cid ... i 
bir halde Dartaııyana dikti. 

Bununla beraber, itidalini ta· 
kmarak onu zeka ve tevazu ile 
par ldıyan çehresine bakınca 
kendisine tekrar emniyet gel
meğe başlacıı. 

- Onun Gaskonyalı olduğu· 
nu biliyorum, fakat, hana elve
rişli bir adam olduğu gibi kar· 
dinalin de işine yarıyabilir. Bir 
az daha sınamalıyım. 

Diye düşünüyordu. 
Sükunetle söze başladı: 
- Azzim. 
Dedi. 
- Eski bir dostumun oğlu 

olmanız itibarile şu mektup ça
lınma h:kayesini dö8ru olarak 
kabul et ğım için, sizi kııbul 

ettiğim zaman göstorrr iş bulun· 
duğum ve sizin de fark ua var
dığınıza şüphe etmediğım so
ğukluğu tamir etmek maksadı 

ile siyasetimizin sırlarından bah· 
setmek islivorum. 

Kral ile kardınal çok hakiki 
dostturlar; onlar ın açıktan gös
terdıkler i çekişme, ahmakları a l· 
datm k içindir. 

Vatandaşım, iyi bir binici ve 
cesur bir delıkanlı olan s"zin 
gibi istikbali açık bir kimsenin 
bu sahte hallere aldanmasını ve 
başkaları gibi tuzAğa düşerek 

mahvolmasını istemem 
Emin olunuz ki, ben bu kud· 

retli efendılerin her ikisinin de 

fedakar bendesiyım ve hatta 

bütün emelim, Fransanın bu za· 
mana kadar hiç yetiştirmemiş 

bulunduğu kral ve kardinal gibi 
haşmetli dehalara hizmet et· 
mektir. 

- işte, delikanlı, yolunuzu 
ona göre tanzim ediniz. Eğer 
ailenizin, akrabanızın, yahut his· 
siniz" n sevki le, kardinale karşı 

uyanmakta bulunduğunu gör· 
mekte olduğumuz husumetin 
zerresini besliyorsanız bana adi· 
yö d ;yeıek çekii ip gidiniz. 

Şahsımla temas etmekeisin de 
size bin tüı lü yardımlarda bu
lunabilirim. Size aç kça söyledi· 
ğ m bu sözleri iyi bular ak dost· 
lu~umu kazanacağını ümit ede
rim; çünkü, kendisiyle açı ça 
konuştuğum tek delikanlı siz· 
siniz. 

Şimdi Trevil, kendi kendine 
düşün "yordu: 

- Eğa bu genç tilkiyi haki
katen kardina göndermişse ken· 
disine karş ı ne derece düşman 
bulunduğumu bildıği çin, casu· 
sunun bana dost olabilmesi iç n 
en iyi yolun kendi aleyhinde 
konuşmak olduğunu söylemeği 
ihmal etmemiş olacağına şüphe 

yoktu. 
Bunun ·çin, bu kurnaz adam 

düşü 1düğüm g bi onun haf yesı 
ise, büf"n na ihatler me karşı 

haşmet ye gene fena sözler sa· 
vuracaktı. 

Fakat iş Trevilin i stediği gibi 
çıkmamıştı: Dartanyan, büyük 
bır saf ıı k a cevap verdi: 

- Ef ndim, ben de Parise 
tamamen bu düşünce ıle geldim. 
Babam bana, Fransan•n en bfl· 
yük üç şahsiyeti olan kral, kar
dinal ve sizden başka kimseye 
minnet etmemekliğimi nasihat 
etmişti. 

- Devam edecek -

Mühim · bir otel 
hırsızı tutuldu ...... 

Bergamada bir eks
perin 530 lirasını çal
dı, 400 lirası üze

rinde bulundu 
Otelleri kendisi için yankesi

cilik sahası ittihaz etmiş olan 
Bursalı B. Ahmed Münir iz· 
mirde yakalanmıştır. Son defa 
Bergamada bulunan B. Ahmed 
Münir, Bergama ote1inde bir 
tütün ekspernin 530 liı asını 

aş ırmış ve lzmire gelmiştir. 
Bergama zabıtası, Amerikan 

Tobako kumpanyası eksperinin 
mühimce miktarda parasının ça· 
lınmasile ne ·celenen bu hırsızlık 
vak' asının failinin lzmire kaç
tığını tesbit etmiş ve İzmir 
-zabıta sına ya~alanma ı :ç.in mA· 

lumat vermiştir. B. Ahmed Münir 
aranınca kendisinin lzmirde bu· 
lunduğu otelden çıkarak filim 
seyretmek üzere bir sinemaya 
gitt ğ ı öğ enilmiştir. 

Bunun üzerine polisler, der· 
hal sinemaya giderek kendisini 
ya alamışlard . r. Üzerinde 80 
lira kıymetinde bir palto, ve şık 
bir elbise ıle elinde bir baston 

bu unan bu adam, Adıi kısım re· 
i ~ liğine getirilerek isticvap edil· 
miş ve suçunu itiraf etmiştir. 

Üzeri araştırılınca 400 l ı ra bu· 
lunmuştur. Çaldığı 130 lirayı 
lstanbulda bulunan ailesine pos· 
ta havalesile gönderdiği anla· 
ş ldığından, bu paranın gerı 

alı l ması için lstan bula yazıl· 
mıştır. 

Dün müddeiumumiliğe sevke· 
di en bu otei hırsızı, orada müd· 
deiumucni Bay· Asım Tuncayın ı 

önünde de suçunu itiraf etmiş 
ve bunun üzerine bir zabıt va· 
rakası tutulmuş, Sulhceza mah· 
kcmesine ıevkcdilerek hırsız hak· 
kında tevkif kararı almm1ştır. 

Vilayet iskan işleri 
Vilayet ıskan iş eri hakkında 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaletine izahat vermek ve yeni 
yapılacak işler için tahsisat te
m n etmek üzere Ankaraya gi· 
den iskan müdürü Dr. B. Ziya 
Fuad yarın şehrimize denecektir. 

Perdemizde 
Akisler 

• . w ... ':'• ..... -Perdeki!er mahzun, mahzun 
düşünürlerken karşıdan H zmet 
Başmuharriri B. Zeynel Besım 
görünür. Bermutad bir elinin 
baş parmağını yeleğin "n saat 
cebine iliştirmiştir. Sahneye gel r, 
gdmez selam verir: 

- Günaydın eski dostlar •. 
Karagöz. - Sen şimdi gün· 

aydın mı, ortalık karanlık mı 

görürsün .. 
- Ne olacak sanki?. Biz ne· 

lcr gördük azizim, bundan sonra 
göreceğimiz vız gelir, tırıs gider. 

K. r. göz - Bazan da tır.sı 

bırakıp dörtnal gitt ği olur. 
Acele etme, şimdi zırıltı gelince 
anlarsın. 

- Zırıltı da ne?. Bu tal ıri 
incesaz hakkında kullanıyorsan 
hem haklı, hem haks zsın. Ka· 
firin kötüsüne tahammül edilmez 
amma iyisine de canlar dayan· 
maz. inanmazsan Belediyede 
mimar bay Reş de sor. 

Karagöz - Hayır .. Bu takım, 
kalın saz takımı .. 

B. Zeynel Besim vaziyete 
dikkat eder. Eski dostlann kimisi 
eşek, kimisi keçi, kimisi sal
yangoz, kimisi şu ve bu ol
muş ur. 

- Ayoı sizin bu haliniz ne? 
Hacıoğlu - Sorma birader, 

yandık, yandık •. 
- Sizi böyle hangi imansız 

yaktı?. 
Hacıoğlu - Eiderba .. 
- Ejderha mı? 
Hacıoğlu-Ejderha ya .. Ad:ımı 

yakaladığı gib.: kalıbını değıjlİ· 

rip buraya salıveriyor. 
"Bu sırada Eiderh:ı görüııür, 

dev gibi bay Zeynel Besimi bir 
süpürge çöpü kaldırırcasına ya· 
kalayıp götürdükten bir müddet 
sonra Leylek şeklinde perdeye 
iade eder.,, 

Karagöz - Hoş geldin Hacı 

eniştel. Hamur şi ycmck\eri gö· 

rünce "ben anadan doğma Yö· 

rüğüm" deyıp dalardın amma 
Kanlıkavak çarpınca adamı 
böyle Leylek yapar da salıverir 
işte .. 

Karni - Sabahlar olsunuz 
kirye Leylekil. 

Leylek - Teşekkür ederim 
bay Kimi; ne yapıyorsun?. 

Kami - Ançet yaparım: ide
al kadın çimdir? 

Leylek - Gıt işine dinini se· 
versen.. Ha ine bakmıyor da 
hala anketle uğraşıyor. 

Kemal Kamil - Yooo ... Da
rılmaca, kızmaca yo'<. Bak, ben 
ked oıdum dn g .ıe lm~mı o m. 

Leylek - Ta bıi kızmazsın 
ya .. Ejderha gene insaf etm ş te 
seni Teşrinisan de kedi yapmış. 
Şu pis, yağın ırlu havalarda 
mangalın alt·na g rer; mışıl, mı· 
şıl uyursun. Ya Martta kedi ol
saydın? Yağar yağmur, eser poy· 
raz; damdan dama dolaşmaktan 
di ı ın gevrerdi. 

Hılcıoklu - Ya ben ne di
yeyim?. 

Leylek - Senin hiçbirşey de· 
meğe hakkın yok. 
Hacı oğlu - Neden?. 
Leylek - Ejderha seni tram· 

vay beygiri yapsaydı o zaman 
görürdün. Haline şükür ette ka· 
buğunda otur. 

Aşık Garib - Ya ben? 
Leylek - De_ve mübarek hay• 

vandır. Ramazanda itibarı artar. 
Hacivad - Bana ne buyu· 

rulur?. 
Leylek - içinizde koyun ol

madıtına göre mevkiin yüksel
mış demektir. 

Karagöz - Ben halimd\;n şİ· 
kayetçi değilim. Yalnız işitfği· 
~e gö· e, sende şairlik varmış, 

Asıkgarib, sen, ben; şurada bir 
imtihan olalım mı?. 

Leylek - Hazırım .. 
Aldı Aşık Garib 

Uçuyorken havada serbestçe 
Şimdi kıstın mı kurumda leylek? 
Seni hüriyyete aşık derler 

V armı zevkin bu durumda leylek? 
- O adamdan kendinizi ko

t1.ıyunuz, delikanlı. 

-1'. Diyere M. dö Trevil de ba· 
cıtınıştı: 

q - Hatta, sokağın bir tarafın· 
.. •n geldiğini görürseniz, siz 
~biir tarafına geçinizl Başınızı 
11Yle sert bir kayaya vurmayı· 

r 1 r.~~ka No. I lnkılab hatıralarından f M.vö:öan l 
Aldı Karagöz 

Eskiden şimşeğe benzerdi sesin 
Neden oldun a bayım böyle hışır 
Seni Behçet Uza sordum da dedi: 
Bırakın, şeytan azapta yakışır 

llıl· o . . "b. k · sızı cam gı ı ırar. 

Dartanyan cevap verdi: 
~ - Bu korku beni arzumdan 
t"l. geçirmez; iş, onu bir ele 
~İtnıckte .• 
~ ~. dö Trevil, sözünü tekrar· 
Qı: 

{) ....... Nasihatimi tutmak istersen 
11lı arama. 

tıı .. M. dö Trevil, vesveseye düş
~ IJ.ş gibi birdenbire durdu. Genç 

ı,~ahın mektubunu çalan ve 
Ilı" t, kendi fikrince pek te 
,~kün bir şey sayılmıyan, bu 

' için açıkça meydan oku· 
tı?.~ı, husumet perdesi altma 
Ilı tnrniş bir hainlik olmaz 
'Ydı? Bu delikanlt haşmetli 
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Otelin üst katı görülecek ve gillünecek bir halde idi. Esasen tetik Ostonde 
uyuyan heyet azaları silah sesleri Ozerine hep birden uyanmışlardı 

Nail olacağı ihsanı şahanele
rin, yükselecek ilmi rütbesinin 
hulyalarile tatlı bir uyku uvuyan 
müftü efendi alacakaranlıkta 
kalkarak namazını kıldıktan 
sonra otelcinin akşamdıın tem· 
bih ettiği paytonun gelmesi 
üzerine otelci ile hesabını kesip 
kı.ıp dan dışsrı çıkan müftü ef. 
evveli arabaya ailesini yerleş· 
tirmiş ve sonra da kendısi bin
mişti. Tam yerleşipte arabacmın 
hareket edeceğı sırada göğsüne 
dayanan bir mavzer tabancası· 
nın çıkardığı: 

- Danl Danl Danl 
Sesleri üzerine alkan1ar için· 

de yüzü koyun yere yuvar an
ması bir olmuştu. Müftü efendi 
yere yuvarlanır iken beyaz ce· 
ketli siyah pantlonlu bir şahıs ta 
elindeki tabancayı kılıfına soka· 
rak sükunetle oradan Osmanlı 
bankasına giden sokağa sapm•ş 
ve orada bulunan bır karakola 

girivermişti. 
Bu on sekizinci nişancı tabu· 

rundan Mülazım Hilmi bey idi. 
Kolombiya otelinin alt katına 

yerleşen on beş nefer muhafı· 
zında uf k bir hareket bile 
görü memişti. Bunlar otelin ha· 
ıicindeki işlerle a lakadar deA-il· 

--·-lermiş gibi otel kapısı önünde 
atılan s lahları uyku arasında 
iııtm şler uyanıp kalkıncıya ve 
d şarı çıkıncıya kadar (atı alan 
Üsküdarı geçmiş) kabilinden si· 
lah atan ortadan uçup gittiği 
için kimseyi görememişlerdi. 

Otelin yukarı katı görülecek 
ve gülünecek bir halde idi. Esa· 
sen tetık üstünde uyuyan muh· 
terem heyet azaları s ılah ses· 
leri üzerine hep birden uyan· 
mışlardı. İsmail Mahir Paşa zan• 
gır zangır titriyor ve bir taraf· 
tan ar ... adaşlarına: 

- Hep bir arada bulunalım. 
Diye bağırıyor, hepsini oda

sına çağırıyordu. Reis paıanın 
odasında don, gömlek toplanan 
azay kiram ilk ış olarak oda ka· 
p sını arkasından lcilitledıkten 
sonra karyolayı iterek kapının 
arkasına dayamı11lardı. Koltuk ve 
kanapeleri de karyolanın Üstüne 
kaldırıp koymuş'ardır. Bunlar 
akılları sıra otele hücum eden
lerin oda kapısını açamamalarını 
tem n etmekti. 

Karyola ve koltuklar kapaya 
dayadı dıktan sonra ne olur ne 
olmaz dıye ht-p birden yüzü 
koyun yerlere uzanmışlar, pestil 
i·bi odanın halısına yapıımıı· 

lardır. Ses çıkarmak de~il, hızlı 
nefes alan hile yoktur. Hepsinin 
ağzı oy.1uyordu. Bunlar ölüm 
tehlikesi karşısında bt1Jundukla· 
rını anlamışlar, kimi şehadet 
gf'tiriyor, kimi salavat okuyordu. 
İçlerinden bazıları don paça 
kaçtıları için açık bıraktıkları 
odalarında kalan paralannı dü· 
şü lÜyorlardır. 

işte beş on gün evel padişaha: 
Bir kaç nefer muhafız asker 

veriniz. Önümüze rasgelen za. 
bitleri Selinik sokaklarında asa· 
lım, keselim tavsiyesinde bulu· 
nan muhterem heyetin sokakta 
atılan üç el silah üzerine uğra· 
dıkları akıbet böyle gülünç ve 
namert bir vaziyet olmuştur. 

Bu yazdıklarımız vak' aya ebem
miyat verdirmek için söylenmiş 
fazla sözler değildir. Bunlar ha
kikatin ta kendisidir. 

" O tarihlerde ben Selanik 
deniz kumandanlığında yazı iş
lerile meşgu döm. 321 yılanın 
nih:ıyetlerine doğ·u Debreden 
bir sene müddetle tebdilhavada 
bulunmak iizere Sdaniğe gel
miştim. 317 li sınıf arkadaşım 
mümtaz yüzbaşı C ·mil Bey mer· 
kez kumandanlığı yazı işleri 
tefi idi. Mekteb sıralarındı-nheri 

biribirimizi tanır ve sevişirdik. 

Onun tavsiyesi üzerine merkez 
kumandanı Ömer Nalım Bey 
beni de yanına aldı. O vakitleri 
Müş•iyet daıresi Beyaz:culenin 
~arşısında bulunan sanayi tabu
runun bulund ığu binada idi. 
Alt 1c:atta Ömer Nazımın oda
sına bitişik ufak bir odada Ce
mil Beyle beraber 323 yıhna 
kadar beraber çal ştık. (Bay 
Şükrü Kayadan cvel Dahı liye 
Vekili olan Tekirdağı mebusu 
Bay Cemildir.] 

Bu ufak oda çok büyük iş 
görmüş, çok dertler iş ıtmiş, 

kirlı esrarlara vakıf olmuş bir 
odadır. Erkinıbarbiye 1cobğ- sısı 
317 fi Selanikli Mustafa Kemal 
11 Büyük Şefimiz Atatürk" beşinci 
ordudan, Şemdan gel tinde b r 
çok zaman ar bu odaya ge4ir, 
Şamda yaptığı işleri ve bundan 
sonra yapılacak iıleri kendisine 
mahsus tavır ve ikna edici tatlı 
dillerle anlatırdı. Mekt-ep Stra· 
lanndan beri onuıı inkılap yara
t o büyük ruhundan dokan söz· 
terine alışkın olan kulaklarımız 

onu ne güzd dinler&. Cemil bey 
Selanikte teşekkül eden nümut'\e 
tabunına kumandan muavıni ol· 
~uşbı. - Somı wu -

Aldı Leglek 
Çenebazlık ederek vaktile 
Size o ldumdu, bayım, lifçıbaıı 
Kurulup ş ımdi kurumda böyle 
G5hi sımsa-, g abi hoşafçı başı 

Aldı A ık Garip 
Be uğursuz! Sana lanet o 1sun 
Ne yazık, simsiyah ettin yüzümü 
Şimdı müşkülle r iç nde tüccar 
Bir etin dı" ğdi, kuruttun üzümü 

Aldı Karagöz 
Kafese girdi nihayet leylek 
Taşamaz se gıbi hap oldu sesi 
Fel eğin kuşbazı amber yerine 
Ona yutturdu güverc n tersi 

Aldı Leylek 
Bana açlık ile toktuıc birdir 
Peynir ekmekle fark bulmam ete 
Gece, gündüz beni işgal edi)or: 
Gazete, -ah g azete, h gazete ..• 

Aldı Karagöz 
f şlemiş ruhuna yaznı .ık marazı 
Kalemin tığ gibi ir, zağlı pala 
Ade atın kabanb belk şişer 
Yalayıb avucunu nefsın oya a 
Avucun derde deva, durma y la. 

Leylek - Benden p f's •.. 
A, k Garib - Benden de 

pes .. 
Karagöz - Yahu, ne çabuk 

pes ettiniz? Şairi ~. damarlarım 
kabaTmıştı; hep soylemek ısti· 
yorum. 

Leylek - Ramazan bitmedi 
ya Kuagöz im; dab önümüzde 
epe ce zaman var. Oı.ırur, d.ırur, 
gene :konuşuruz. 

'Şeyh Küşteri 
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Fransız m::ıtbuatına göre Tür. 
k; ye. Yunanistan ve yakın Şark 

. Amerikan:n keşfinde Tür_k 
iki devletin ittifakı, Yakın ler klavuzluk etmişlerdi 

Şarkta sulh 3milidir. Kristof Kolotnbun arkad~şı kimdir? ...... 
••••• ••"""411 

J·ll' 

Yunanistan,, Italya ve Almaoyanın ıo.t.o vesayet tehdidin · 
Amerikanın kaşifi, 

hatıralarında hu 
adam hakkında 
neler yazıyor? 

karşı kendisini mOdQİas "111Nkted1r. 

Ve, gözlerini, Fransa 
ile lngiltereye 
çevirmektedir 

Pariste çıkan "Le Tempı.,, 
gazetesi Yunan krahnm Fransa
ya yapmış olduğu ve Londraya 
yapacağı ziyaretten bahsederken 
bu ziyaretin hususi mahiyetini 
tebarüz ettiriyor ve Balkanlarda 
ve Şarki Akdenizde birinci de
recede bir mevki işgal eslen 
Yunanistanın siyasi muvazeneye 
getirdiği payeyi işaret ettikten 
sonra bu muvazenin devamı 
için sükunet ve istikrar içinde 
inkişaf edip, başka bir devletin 
nüfuzu altına girmemesi lazım 

geld ğini söylüyor. Fransa ve 
İngi~terenin Yunan milletine kar
ş ı olan sempatisinden bahseden 
gazete bu iki devletin, kritik 
zamanlarda, daima Yunanistanın 
yardımına koşmuş o'duktarmı 
ve istikbalde dahi bunun böyle 
olacağını tahmin etmenin yanlış 
olmıyacağını işaret ediyor. 

Sözü Yunanistanın dahili kar
ge şalı klarına intikal ettiren ga· 
zete, kralın getirdiği intizam, 
sükunet, asayiş ve istikrardan 
sita) işle baksetmekte ve Yuna· 
nistanın ezeli parti kavgalarını 
yatışbrmak ve Yunanlıları ba
rı tırmak vazifesinde tamamile 

mı.;vaffalC ölduğunu kabul ettik· 
ten soma diyor ki: 

•Metaksas tarafından tesis 
edilen rejimin otoriter bir rejim 
olduğu muhakkaktır. Fakat bu 
Faşizm ve Nasyonal - Sosyalizm 
rejimlerine benzemez ve daha 
ziyade Sala~ar tarafından Por· 
tekizde tesis edilmiş rejimden 
mülhemdir. Öyle zannediyoruz 
ki bu rejim, Liberal ideale mu
vafık, normal teşrii bir intizama 
avdeti temin için bir intikal 
devresi olarak telakki ediliyor. 
Muhakkak olan bir şey varsa 
o da kralın iki sene zarfında 
her sahada memleketin kalkın
masında ve dahili ve harici va· 
ziyetin' aydınlatılmasında çok 
büyük bir rol oynamış olduğu
dur. Bugün Yunan milleti inti
zam ve sükunet içinde çalı~a

bilir. 
Bundan başka, Avrupa poli· 

tikası sahas nda da Yunanista-
nın vaziyeti , tavazzuh etmiş-

tir. Balkan itilaftna sadık 
olan Yunanistan - Türkiye ile 
hazan kanlı kavgalarla ne
ticelenen eski nizalarını tesviye 
etmiş ve Metaksasın Ankaraya 
seyahatleri de parlak bir surette 
teyid edilmiş olan Türkiye·Yu· 
nanistan ittifakı sayesinde Ya· 
kın Şark politikasınm istikrarına 
büyük mikyasta amil olmuştur. 
Bugün Türkiye ile Yunanistanın 
müşterek gayeleri vardır ki bun· 
ların arasında en esaslıları sul
hun muhafazası ve kat'i istik· 
lalidir. ' 

Böylece Ati na hükumeti, mem
leketin emniyetini temin etmek 
için, Avrupa kıt'asmda ve de· 
vamlı sulhun muhafazasında bü· 
yük bir ehemmiyeti haiz olan 
Akdenizin şarkında, geniş bir 
hareket serbestisi bulmaktadlr. 
Vasati ve Şarki Avrupanın bü· 
t'in Küçük Asya devletleri gibi 
Yuna.-:istanda, rakip ideolojile-

Dış Bakanımız Yunan Başvekili M. Metaksak ile bir arada 

Dünyanın yuvarlak olduğuna 
kuvvetle kani olduğu için, o 
zamana kadar g dilmiyen bir 
yoldan Hindistarıa varacağına 
emin bu'unan Krifstof Ko'ombun 
Amerikayl nastl kcşfett ığini bi· 
lirsiniz. 

Bu adam, bu tasavvuru kar
şısında yükselen türlü türlü iti· 
razlara göğüs germiş ve 1492 
senesinde kraliçe E!izabetten 
kendisine verılen para ıle İspan
yanın Palos limanında ke~disine 
Santa M :1ria, Pınta ve Nina is
minde üç gemi tedarik etmiş, 

fakat bu gemilere tayfa bul
makta müşkılat çekmişti. 

rin kavgasına kendini kaptır· müdafaa etmek ve istiklalinin Nihayet bu müşkilatı kraliçe 
maktan gayet haklı olarak kork- şerefi için elzem olan siyasi ve Elizabete haber verdiler; o da 
tuğu için kıt'anın bu klsımların· manevi şartlan muhafaza etmek hapishanedeki mahpuslar içinde 
da icrayi oüfuz etmekte olan istiyor. Vaziyet böyle olunca, bulunan gemicıleri affederek bu 
büyük devletler arasında bir gayet tabii olarak gözleri ı i işe göndermeği düşündü. 
muvazenenin muhafazasını isti- Fransa ve İngiltereye çev ı riyor. işte tam bu sıralarda idi ki 
yor. Yunanistan, sarih, zımni, Paris ve Londradan milıi inki- konuşması, tavırlara ve kıyafeti 
Alman veya İtalyan her türlü şafını teşv k ve temin edecek göze çarpan bir adam Kolomba 
vesayet tehdidine karşı kendini yardımlar ıs ıyor . ., tayfa kaydeden komitenin kati-

--~------_._. .... _._. ......................... .. 
ASKERi BAHiSLER: 

Rusyanın bugün mevcud de
uvvet eri e a ar ır? 

Rusya Uzak Şarkta Japonlara karşı 75 tahtelba
hir bulundurmaktadır. Kısa bir zamanda mevcud' 

filoya 137 harb gemisi daha ilave edilecektir 
Slovonun askeri muharriri 

Aleksandr Gançef, "Sovyet harb 
filosu ve Boğazlar,, baş ığı al· 
tında yazdığı bir makalede Sov
yet Rusyanın nisbeten az bir 
zaman zarfında kara kuvvetle
rini imparatorluk devrı nin ye· 
tiş ~mediğı bir sevİyf!ye çıkararak 
bunu hem kemıyet ve hem key
fiyet itibarile bugünkü ordular 
arasında bir rekor teşkıl edecek 
kadar yükselttiğini, hava kuv· 
vetleı ini de bütün devletlerin· 
kinin fevkine çıkardığını ve böy
lelikle beynelmilel po~itika ale
minde önemli bir yer tutmağa 
muvaffak olduğ mu yazdıktan 
sonra, Sovyetlerın bunlar:a ik
tifa etmiyerek d eniz kvvvetlerine 
de ehemmiyet verdıklerini ve 
ezcümle Baltık deniziıe Karade
nizde tahkimat yaptı~·..larını ve 
fakat bu pasif müdafaa tarzla· 
nna da kanmıyarak bunlara ak
tif bir karakter vermeği düşün· 
düklerinden her yerde olduğu 

, gibi işe gençlikten başladıkla
rını yani kuvvetli ve kudretli 
bir Bolşevik harb filosu mey
dana getirmek için muazzam 
gençlik kümelerini bu yola sev
ketmeği kararlaştırdıklarını kay
detmektedir. 

Muharrire göre, bu muazzam 
dava gençlik kütlelerince çok 
parlak surette karşılanmıştır. 
Bundan istifade etmeği ihmal 
etmiyen hükfunet derhal 60 de· 
niz mektebi açmıştır. Bu mek· 
teplerde denizcil ke ait nazari 
dersler verilmek, yaz mevsimın· 
de de derslerin tatbikatı yaptı· 

rılmakt~<1ır. 

Rus torpidolarından biri . 

BJgü kü Rus f ılosu büyük ve 
küçük 325 parça s;?emiden iba· 
rettır. BJnlardan birinci katego· 
riye dahil olanlar 104 adettir. 
İkınci kategori de 221 adettir. 
Ton itibarıle bütün filo 246 bin 
tondur. Bu filonun 54 denizaltı 
gemisi vardır ki, bunlardan 25 
adedi Uzak Şarktadır. 

Mahaaza bunlara balen imal 
edılmekte o' anlar da ilave edil
mek lazımdır. Y 1ni bu yekuna 
daha 137 adet eklemelidir. 

K:ıraden zde Sovyetlerin mev-
~ut üç tayyare gemilerinden biri 
ile ağır iki z ırhlılarından olan 
ve 203 milimetrelik beş, 75 mi· 
limetrelik sekiz topla mücehhez 
bulunan "KrasRİy Kafkasn zırh· 
lısı ve bunlardan maada Kara· 
denizde dört hafif zırhlı ile beş 
torpıdo. on bir denizaltı gemisi, 
üç torpil gemisi ve 44 ad~t kü· 
çük harb ıemisi vardır. 

Uzak Şarkta geçen yıl zarfın· 
da Ruslar daha 50 denizaltı ge· 
misi göndermişlerdir. Bu haber 
doğru ise, Rusların Uzak Şark· 
takı tahtelbahirleri 75 i bulmuş 
oluyor. 

Muharrire göre, bu adet J ~
pon donanması için büyük bir 
t:e '-'lik~ te-"hl etmektedir. Sov· 

yet harb filosunun efrat mev· 
cudu 32 bindir. 

Muharrir bunları saydıktan 
sonra Sovyet filosunun mesela 
Büyük Britany, Japonya, Jtalya, 
Fransa ve Amerika donan mala. 
rına nazaran çok küçük oldu-
ğunu ve geniş Rus sahillerini 
korumaktan aciz bulunduğunu 
ve fakat bu filonun kısa bir za· 
man zarfında çok mua?.zam bir 
~uvvet olarak meydana çıkacağı 
ihtimalinin mevcut mevut gö· 
rüldüğünü yazmakiadır. Yazı 
şöyle bitiyor: 

Diğer yandan hakikat olan 
cihet şudur ki, Montreuxde Bü
yük Britanyanın aç ktan açığ.ı 
müzahareti sayesinde ve Sovyet 
Rusyanın protestolarına rağmen 
Cumhuriyet Türkıyesi yeniden 
Boğaz' arı tahkim etmeğ'e ve 
böylelikle Bağazlardan geçecek 
gemılerin serbestisini tahdid ey· 
lemeğe muvaffak olmuştur. Bu, 
şu demektir ki, Sovyet f losunun 
bugünkü şekli bile ciddi bir 
tehlike teşkil etmektedir ve ma· 
h1m ilgıli büyük devletler İcab 
eden tedbirleri almakta gecik-
memislerdir ~ 

bine baş vurarak kendisinin de 
bu sefere iştirak edeceğini, fa
kat adının Rodrige olduğunu 
söyliycn Kolombu mutlaka gör
mek için ayak direyordu. Niha· 
yet görüştüler. 

Ne görüşmüşlerdi? Bu müla
katın mevzuu uzun zaman, hatta 
1924 senesine kadar meçhul 
kaldı. O tarihte Paristeki Fran· 
sız mil i kütüphanesinde Kristof 
Kolombun hatıraları ele geçiri· 
lince bu esrar bir miktar aydın
lanmış, bu mülakatta neler gö
rüşüldüğü, Rodrigonun kim ol
duğu, bir dereceye kadar, anla
şılmıştı : 

Kristof Kolombun bu görüş· 
medcn sonra yüzü gü müş, ya
pacağı seferin, artık, bilinmiyen 
bir kıt'aya değil, bilinen bir 
yere yapılacağ1 kanaatini besle
meğe başlamıştı. 

Kolomb, bu Rodrigoyu her 
hangi bir tayfa gibi değil, bir 
dost gibi karş ılamış, seferde de 
yanında alıkoymuştu. Bu vaziyet, 
herkesin gozüne çarpmıştı. Ge
miler Ralos, limanından çtkıp 

büyük Okyanusun dalgaları için· 
de sonu meçhul bir sergüzeşte 
atıldlğı zaman, bütün tayfalar 
surat asıyor ve işin sonundan 
kaygılanıyorlad 1 • Bunların ara
sında yalnız Rodrigo şen ve şa
tırdı. 

Rodrigo, Amiralin yakınların· 
dan bulunmakla beraber kendi
sini öteki tayfalardan hiç ayırd 
etmiyor, onlar ı a yemek yiyor, 
oturup konuşuyor, fakat fenni 
meselelerde Amiralle müzakere 
ve münakaşalardan geri kalını· 

yordu. Tayfalar da kend isini 
sevmeğe, saymağa başlamışlardı. 

Aradan günler geçtıği halde 
bir türlü kara görünmüyor, şim
diye kadar kimsenin görmedıği 
büyük dalgalar tayfaların gözünü 
korkutuyo du. Tayfalar, bu man
zara karşısında iki defa isyan 
çıkardılar. Rodrigo, bu isyanlara 
karışmak şöyle dursun, bilakis 
ayaklananları yatıştırmağa çalış· 
mış, hı.zan onları tehdide kadar 
gitmişti. 

Seferin altmış beşinci günü 
idi: Herkesin üm di, en önden 
giden ve sürati ö eki gemilerden 
fazla olan Nina gemisinde idi. 
Onun karayı göt o•esini bekli· 
yordu. G erçekten N;nanın bir 
gün ge•: ger:ye geldiği ve prova 
direğin.Je: 

- MüjJel Ka a gnrün1ül 
ı~~retin caşıdı~ ı gö• t.ildü. Her· 
"es :..~vmç için ;'! ;di Herk~s 

bir r.ığııt1 ~n şarh soy':i>or. ila
hiler soylüvord . . 

B ı tö:-cn~ Kn· tof Ko:omhun 
kendisi de ı ştırale ~tmi: ti. Ya.
nız Rodrigo, karanın u~ ~ :ı:te 
olmadığı .u sö v lcmı..kle, buna 
kani olma h beraber heı :iz gö
rülemıyeceğin : s~1 lüyordu. G er
Çt>k te·1 N"ı() Yt"f"Iİ bı f l ma 

çekerek işte yanlışlık olduğunu 
haber vermiş, bunun üzerine 
cam burunlarına. gelen · tayfala 
yeniden Kristof Kolomb aleyhin 
ayaklanmışlardı. 

isyan o kadar dehşetli idi • 
kendilerini yatıştırmağa gele 
Kolombu tayfalar taşlarla taht 
parçalarile karşı !adılar. 

Amerika kaşifi bir kaç yeri 
den yaralandı. Bu ümidsiz daki 
kalarda Rodrigonun şimdiye ka 
dar yapmadığı, yahud yapıp d 
kimseciklere göstermediği bir iş 

yapıp, güneşten irtifa alıp imi 
ralin kamarasına girdiği görüldü 
Ondan sonra Rodrigo, yenide 
yüzü gülen Kolomb ile birlikt 
tayfaların yanına gelmi~ti. · 

Krislof Kolomb, Rodrigo il 
görüştükten sonra tayfalar~ şöyl 
bir vaidde bulundu: 

- Arkadaşlar, beraberce bi 
çok meşab. ııtlere göğüs gerdi 
~eçhul enginlerin ıçine daldık 
Her halde muvaff..tkıyet yakind 
elverecektir. Size rica ederim• 
üç gün daha sabrediniz. Eğe 

bu müddet çinde kara görün 
mezse istediğinizi yapacağım 

gerıye döneceğiz. Fakat şimd 
dönmek için emir veremem. Hü 
kümdarımı zın karayı ilk gören 
hediye ec İ l mek üzere bana ver 
d ği 10,000 marevadis kadar bi 
para yanımdadır. Bunu Kraliçe 
geri vermek nankörlük olur. Siz 
temin eder m; karalar yakındı 

ve mutlaka üç gün içinde gö 
rülecektir. 

Üç gün mühlet ve müjdey 
ven ne yüklü bır para verilece 
vadi ayaklanan tayfayl yatıştı 
mıştı. Bu sıra arda havalar sa 

kinleştiği için Kolomp, indirtti 
bir fil kaya Rodrigo ile b ·rlikt 
binerek Ninaya, sonra Pintay 
geçmiş ve Rodrigoyu kendi a 
zusu ile Pintada bır .. kıp Sant 
Mariaya dönmüştü. 

Pintadaki tayfalar Rodrigo il 
eğleniyo : 

- Çık şu direğe de 
gör bakahml Diyorlardı. 

O, bunlara: 
- Daha iki gün bekleyini 

ondan sonra kara mutlaka gö 
rÜn"'c,.k diye cevab yeriyoıdu. 

Gerçekten, iki gün sonra Ro 
ribo direğe çıkarak karayı gö~ 
ı ... :iştü. 

Yalnı . şurasınl kaydedelim 
l · a·ayı böylece gören Rodr g 
ile Kolomlrnn arası buoda 
so :ı- a ar:ılı::lış ve amiral, vadet 
tiği mi,;katau bu ad 1ma verme 
:nıştır. N .:den l ö>·l ~ yaprn ştı? 

Şı':'luiye k1dar buna ıebe 
ola: ak şu gö .... lcriıiyordu: 

"Tav Har U7lıO günler, dalg 
1 arın eı. tası c1d1 buc ıl a mış, do 
muşlardı . Şır.dı çlerintieo bır 
sine böyle b:r mükafat verıııe 
aralrr nda ayrılık, düşmanlık " 
h 1s~d doğmasın ı sebeb oltı 'J 
- ~onu 8 inci sahifede 
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Büyük röportaj-12 Yahudi kızı Brükselin kanaati: 

Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecanlı hatıraları 

Erika 
Muharrir Mehmet 

Esadı nasıl 
aldattı? 

Japonya 
larını 

müzakere kapı
kapadı, geçti 

Konferans bir şey yapamıyacaktır. 

Japonya. bugünkü harbi, meşru bir 
müdafaa olarak gösteriyor öküzün derdinden kurtulduktan sonra anbara in

dik, suyun nered~n girdiğini aramağa başladık 
--~~~~--~~~~~--

Tokyo, 12 (A.A.) - Hirota, 1 dan okumaları neticesinde J• 
Belçika sefirine Japon yanın Brük· ponyaya tahmil edılmiş bir 

Bu karışıklık, bizi silah isti· 
maline mecbur kıldı; bu sebeble 
büsbütün korkan yaban öküzü, 
çok vahşi bir hal aldı. Bütün 
şiddetile nehre atladı. Hayvanı 
büsbütün kaybetmek işim ze gel· 
mezdi; büyük gayretlerle azgın 
hayvanı tuttuk ve dört ayağın· 
dan sıkı, sıkı bağladık. Hayvan 

Bu sayılar, mutbak tarafından 
kesilen her hayvanın sayısı idi. 

Bu kadar hayvan niçın kesi
liyordu. Maamafih, biz buralarda 
böyle şeyler göreceğim:ze emin 
olduğumuz için henüz ortada 
hayrete şayan bir cihet gör· 
m yorduk. 

- Devam edecek -

sel konferansına iştırak etmesi meşru müdafaa hareketi oldu-
için ikinci defa olarak vuku bu· ğuna ve 9 Devlet konferansı 
lan daveti reddett ğini bild ıren çerçevesı haricinde haldıiına 
bir nota tevdi et.niş ir. kat'iyetle kanıd.r. 

Japon notasında 7-11-937 ta· Bu itıbula bu muahedenin 
tatbiki meselesini münakaşa et· 

rihli şifahi nota ile bildirilen 
konferansa iştirak eden devlet· meğe imkan yoktur. Dokuz: dev

let muahedenamesi ahkamına 
!erin mütaleası derin bir tetkik tevfikan içtımaa çağrılan bir 
mahsulü olduğu kaydedilmekte ko feransa bu muahede ahki· 
fakat, bu mütaleanın imparator· mını ihlal etmek'e ittiham edi· 
luk hükumetinin 27-10-937 ta- len imparatorluk hükumetinin 

yaralı oldutundan kestik ve k 
adamlarımıza bir ziyafet çektik. Doktorumuz diyor i: 

Öküzün derdinden kurtulduk· - Başı 4 üncü sahifede - Erika bir arkadaşı ile rihli cevabında ve ayni tarihli iştırak etmesi tabii imkan hari· 
tan sonra ambara indik, suyun ve temiz sütle muayyen miktar- Viyanada bugünlerde oldukça aleni beyannamesinde açıkça c ı nd~dir. 
nereden geld ığini aramata baş· larda verilmek şartile iyi olur. gürültülü bir muhakeme, bir 
Iadık. Fakat hastalık (müzmin süt ha• karı koca davası başlıyacaktır. 

imza edilen Japonyanın noktai • Brüksel, 12 (A.A.) - Japon· 
nazarını ve siyasetini değiştir· ya tarafından verilen cevabın 
meğe kafi gelmediğine teessüf Brü<sel konferansı ile yeniden Rahneyi bulduk; Bombo da zımsızlığı) şeklini almışsa, süt su Merkezi Avrupada dolaşan 

mahirane bir manevra ile gemiyi veya pirinç suyu ile ne kadar bir M ·hmed Esad vardır; bu 
küçük bir adanın küçük lima· sulandırılırsa sulandırılsın, şifayı adamın hakiki milliyet ve ma-

edilmekted r. müzakereye giri m·k imkinma 
imparatorluk hükumeti hali karşı kapıyı kapadığı Brüksel 

nına soktu ve gemiyi karaya temin edemez, bu g bi çocuk- hıyeti meçhuldür; kalemi ile ya· 
oturttu; su, bugün cezrin tesiri lara lazım olan ya ana südü, ya şad ğını söyler, bazı Viyanada 

hazırdaki hareketinin Çinin mey· mahfellerinde söylenmek ed r. 

altında idi. Gemiyi tamirden muaddel sütlerdir. bazı da Berinde bulunur. Mısıra, 
sonra, meddin tesirile gemimiz inek veya keçi südü dokun· Bosna • Herseğe mensubiyet id- lngiltere - ltalya 

müzakereleri · 
kendiliğinden yüzdü. duğu için sık sık tabiatile pirinç dıa ettiği valcıdir; fakat neden 

Portekiz Gineıi muhabirimiz, suyu, yulaf suyu, hububat suyu dolayı mensubiyet iddia ettiği 
Abdu bizi eski ve samimi bir gibi gıda kuvveti hemen hiç memleketlerden har çte yaşa· 
dost sıfatile karşıladı. olan şeylerle beslenir. Uzun dığını söylememiştir. Londra, 12 (A.A.) - Sabah kerelere başlanması için havanın 

Abdu, cidden garib bir adam· müddet bunlara devam edince Davanın mevzuu Mehmed gazeteleri, lngilterenin Roma çok müsait bir vaziyete iİrmiı 
dı. Eskiden Senegal silah en· (Un hazımsızlığı) denen hastalık Esad ile güzel zevcesi Erikadır. büyük elçisi ile ltalya Harıciye olduğu merkezindedir.• 
dazlar taburunda çavuşluk yap· başlar. Çocuk gittikçe zay flar. Esad bundan bir kaç sene Nazırı arasında dün yapılan mü· Daily Ma ı diyor ki: 
mıştı. Bir müddet de burada Bir talih eseri Avrupanın kutu evel bazı mühim el yazıları kop· likatta lngiliz-ltalyan yaklaşması "Bu mülakat netic~sine göre, 
zabıta memuru olmuştu. Bu se- içindeki hazır muaddel sütlerin· yaları almak ve bunlar üzerinde bahsinde müzakerelere başlan· B. Çemberlaynın Avaupa meae-
b bl d . · ı· · k den tazesi bulunursa çocuk kur· tetk.kat yapmak u··zere Berlı"ne ması ihtimallerinin mevzuubahıs e e ısıp mı ço sever, mu• 1 leleri ve fngiliz- ltalyan münase-
hiti kanş, karış bilirdi. ikamet· Abdunun muharibi erinden birisi tulabilir, aksi takdirde ya kaşe· gitmiştir. edildiğini bildirmektedir. 

k"ıden ve yahud mı"krobların vu··. 1 . . .k . 1 k d b" Tim es diyor ki: betleri hakkında B. Mussoliniye 
gahı da bir nevi kaleyi andı· gördüm. şının ı tızası o ara a ır 
rıyordu. Abdu bize güzel bir öğle cudü zehirlemesi yüzünden daha daktilo kız aramıştır. Kendisine •ltalyan mehafilinin fikri, ita!· bir dmektup göndermesi muh • 

Her şey mükemmeldi; hatta yemeği de yidirdi, ışını bilen bir yaşını ikmal etmeden hayata müracaat eden yüzlerce daktilo ya ile lngiltere arasında müza· mel ir .. • 

en .kurak senelerd~, veya uzun bir . adamdı. Malikanesinde aııa· ~özlerini yumar, kız · inde Erika Levenstayn adlı müsait arzlar ıayesinde çok kısa kadar müddet riayette bulundu-
bir muhasarada bile susuz kal· ziyi çok gJzel taks m etmiş, Çöcuk ishallerinin, çocuk ba- bir Yahudi kızını seçmiştir. bir zamanda abayı daktilosuna ğu meçhuldur. Çünkü az zaman 
mıyacak tetibate malikti. Böyle bir çok sebze ve meyva yetiştir- ğırsak hastalıklarının pirinç suyu, Bu Yahudi kızı, ailesınin Al- yakmış ve bir gün .. Bay muhar· sonra şayıalar, dedikodular, 
bir adam, sabık bir silahendaz mekte idi. yulaf suyu, pirinç lapası kabilin· manyada uzun seneler oturmuş rirle bayan daktilo bir sıcak skandallar biribırini takibe baş• 
olmasına rağmen, benim en son Abdu bana siğaralarda ikram den perhizler tedavisi artık ta· olması hasebile ırkına mahsus banyoda biribirlerile ·her halde lamıştır. Ve şimdi, bu genç ka· 
sistem silahıma bakarken: • Bu etti. Kendisi küçük bir pipo rihe karışmıştır. şekillerden bir çoğunu kaybet· hazırlanmış bir tesadüf ile· bu- dm Fılip Müller adlı bir deli· 
!:.adar küçük bir ağızdan çıkan içiyordu. Almanlar bir süt çocuğunu miş, şimal ırklarına mahsus bazı luşmuşlardır. kanlı ile birlikte ve aile hukuna 
merminin bir insanı öldürmesine Rahat, rahat oturmlkta ve pirinç suyunda 24 saatten, Fran· hususiyet ve güzellikleri de ken• Banyo, Berlin ve bilhassa Vi- tecavüz suçile hakim huzuruna 
şaşıyorum!. deıni~ti. siğara, pipolarımızı içmekte iken sızlar da 48 saatten fazla bırak· disinde toplamıştır. Bu sebeple yana banyoları, çok güzel yer· çıkmak üzeredirler. 

Abduya sürperiz olmak üzere acı acı feryadlar başladı. mazlar. B·zde halta'a•ca pirinç cidden güzel bir kız idi. lerdir. Kadın ve erkeği, tatlı te· Esad • Erika ailesi, evlen• 
ikiyüz metre uzt kta kalın bir Bir ses: suyu içirilmek yüzünden kaşekis Böylece nihayet bir amirlik ve sadüfler için plaj mevsimini bek- dikten az sonra, Almanlar tara· 
ağaç seçtim ve nişan aldım, ateş - Ho, Kuluba, Ho Kulubal. neticesi ölen çocukların haddi memurluk şeklinde başlamış bu· !emekten azade kılar. Esad, bu fından · halis kan ırklarından 
ettim. Abdu, bu kadar mesafe· Ey büyük dağ, ey büyük daği hesabı yoktur. Bu felaketin önüne lunan münasebet, tabii mecra- tesadüften istifade etmiş ve ora· olmadıkları için • tardedilmif, 
den bu ağacı delen kurşunuma Diye bağırıyordu. Fakat Abdu lzmirde ancak gündüz çocuk sında kalamamıştır. Dili uzun da aşk • nı da ilandan çekinme· kat'i şekilde Vıyanada yerleş. 
şaşmaktan kendisini alamadı. sesin geldiği ta afa bile bakını· bakımevlerı ve Avrupanın şafi olanlara göre, Erika, kendisıne miştir. Yahudi kızı bul Hesapsız m ; ştir. 

Ayni zamanda havadan ge- yordu. Biraz sonra kapıda bir gıdalar dedikleri muaddel sütleri nisbetle kifı derecede yaşlı bu- menfaatsiz muaşaka onun defte· Er ka Viyanada güzelliti ile 
çen iri bir kartalı da bir kur· deli göründü ve tesbihinden bir tevzi edebilecek bir [süt damlası] lunan Esadı baştan çıkarmak rinde yer bulmaz. Bunun ıçin, hemen nazarı d kkati ceıbetmif, 
şunda yere düşürdüm. Herifin taneyi içeriye attı. tesisile geçilebilir. ıçın elinden geleni yapmıştır. eğer kendisini zevce olarak ka· Viyenanın ışi gücü kadın avla· 
hayreti ve dehşeti arttıkça arttı. - Kiline! Ullllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllJ illlllllll Daktilo başına oturduğu zaman· bul ederse, istediğı kadar sevişe· mak olan Donjuanları da Erika· 

Bu adamın bir maceraperest - Fulal Dedi. Diş Tabibi lar ·belki d~ müsabakalarda bileceğini Esada · hem de mu- nın etrafında mekik dokumata 
olduğuna şüphe yoktu. Fakat Bir tesbih daha attı ve: kazanacak kadar gütel olan· kaddemeye, esbabı mucibeye lü· başlamışlardır. Erika pişkin bir 
benim işime çok yarıyacaktı. - Sabıal Dedi. Cevat Dag"' Jı bacaklarını en cazip şekilde ar- zum görmeden· söylemiştir. kadındır! Bu bir sürü ırz ve 
Nasıl ki Portekiz hükumetinin Bu, üç demekti. zedecek tavırlar alır ve hatta, Esad · Erika ailesi işte böy· aile hukuku aç kurdu onu kor-
de işine yaramakta idi. Yalnız Bu suretle; ikinci Beyler sokak No. 65 kısa eteklerinden de çok istifade lece kurulmuştur! Fakat balayı· kutmamış, hatta kafi derecede 
herifin silahımı eline aldığı za· - Nani dört, Lulu beş, Ten Telefon: 3055 edermiş! nın ne kadar devam ettiği, ya· memnun etmiştir. Donjuanlarla 
ınan silahtan hiç anlamadığını onl diye sayılar devam etti. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllD KqJem sahibi adamcağız, bu but zevcenin aile hukukuna ne münas~betler, randevulaf, biri· 

-.llıııııiiliıiliiıİİİİİmİİİİı ... ılıilmiiılııiiiillllll ...... ..l_..l ________ ~Ç~~iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiil-•iiiiiıiiiıiiilııı-•-----.. --------!1'11---------ı birini takib etmiş, nihayet ma• 
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Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika 'f'llumarası; 14 
- llka, aşkına inandım, şimdi 

•en dulsun artık!. 

Müjdesini bana getirebilecek 
tııisinl 

- Canım, ben, seni şimdiden 
dul addediyorum. 

- Dikkat, Earl, dikkati Dul 
<>lınak benim için müsavidir. Ben 
•adece sana (nişanlım ) diyebil· 
11\ek istiyorum. 
l Jiın, bu suretle ummadığı şey· 
k-ti de öğrenmiş oldu. Demek 

1 kendi kendisine plan hazırla
tıı~ınış ta olsa iş kendiliğinden 
:ukemmelen yürüyecekti. Ç inkü 
arııı ve aşıkı kendisini öldür· 

meğe hazırlanmışlardı. Ah alçak
lar. Bu onlara çok pahalıya mal 
olacaktır. Jim, lıkayı bir az daha 
söyletmek ı stiyordu. 

ikinci kısım 
"Ejer benden istemiş olsay· 

dınız .• ,, 
{Bu kısım Samuel Hopkins 

Adams tarafından yazıl • 
mıştır.] 

Evet, lika ile Earl, Jimi öldür
meği düşünüyorlardı. Jim, bu 
hususta ne öğrenmek lazımsa 

öğrenmişti. Fakat telefonu elin
den bırakmazdan evci bir kaç 
şey daha ilave etmek lazımdı. 

ünkü sporcu dö ıer dönmez, likanın geçireceği ıstıraplı ve - lika! 1 ceraperest kadın, Fılip Mül ere 
Jımin bu telefon hileııi meydana kabuslu geceyi de düşünüyor, o - Earll fena tutulmuşt ul Bu aralık sah· 
çıkacaktı. Vakıa, Jimın Vantiri· güzel vücudü, o güzel başı, o Diyerek birib rlerinin kolları neye Fransi adında güzel ve 
lok olduğunu bilen yoktu. Bu· güzel kırmızı dudakları ve o ka· arasına atıldılar: şuh bir kadın daha girmiştiT. 
nun için bu hilenin kendısi tara· dar sevdiği ve şimdi kendisini ilk mülakat ateşi ve zevki geç· Bu kadın şimdi Esadın ıahidi· 
fından yapıldığını hiç anlamıya· öldürmeğı düşünen bu güzel ka· tikten sonra, bayan lıka Blak, dir; Fakat skandaldan evci ve 
caklardı. Fakat ne olursa olsun dını böyle ıstıraba soktuğu için aşıkına: sonra bu aile nezdindeki rolü 
vaziyeti kurtarmak, izleri kaybet· Jim seviniyordu. _ Sevgilim, siz, bana dün henüz taayyün etmemiştir. Filip; 
mek lazımdı. Jim bunun da ça· Jim, kendi kendisine bu cina· 

b ld B d b akşam telefon ettiniz mi? Diye Esad ile resmım dost olmuş, 
resini u u. ir enbire sesini yete, böyle kanlı ir haniliğe 
degiştirdi ve kalın fakat gene lıkanın neden lüzum gördüğünü sordu. dostluğunu o kadar artırmış ki, 

1 ilk k Vl'rı"ı·nyadan mı? Tab"ı"ı kı" bu aile nezdine davetsiz gı"n"p tabii bir ses e aya: soruyordu. Bir aşı , serseri bir -
- Teşekkür ederim azizem. adam için mi? Bu serserilerin hayır. Bu sualin sebebi ne?. çıkmak hakkını bile elde et· 

Belki bundan sonra d ğer kadın- menfaat icabı her gün başka bir - Hıç. Fakat dün akşam miştir. 
ların ahvali hakkında daha mun· kadını avlamağa mecbur olduk. yaptığım bir telefon muhaveresi Esad bir gün karısını Filip 
sif olacaksınız sanıyorum. !arını lika düşünemiyor muydu? beni hayrete düşürdü, bundan ile cürmü meşhud h.:.Ode tut· 

Telefon ahizesini yerine as- Hakikati likanın önce gözleri hiç bir şey anlıyamadım. muştur. Buna rağmen kansını 
mazdan evd Jim, likanın ümit· bir an için uylc:u görmedi. Çok Eğer, lika telefon muhaveresi terketmemış yalnız kapıları Fi-
siz bir şekilde inlediğ ni duyar büyük bir endişe ve korku için· hakkında bildiklerinin hepsini pe kapamıştır. 
gibi oldu. likayı şimdi derin bir de idi, sabahleyin gözlerinin et· ıöylemiş olaydı, aşıkı yaptığı lştel Asıl kıyamet, büyük 
ıstırap, endişe ve hiddet içinde rafında mor bir hile olduğu ahmaklığa çok, pek çok kıza· skandal buradan başlamıştır. 
görüyordu. Bu güzel fakat soy- halde salona geçen bu güzel ka· caktı. Buna meydan vermemek Erika evvela talik istemiş, Esat 
suz kadın, böylece ahmakcasına dın şimdi işıkını bekliyordu. için lika, telefon muhaveresi muvafakat göstermemiş, nihayet 
bütün sırların kime verdiğini Biraz sonra salonun kapısı hakkında daha fazla izahat ver- Filip Müllerle uzaklara, cenubi 
düşünüp duracak, bulamıyacak açıldı ve içeriye Earl girdi. iki medi. Amerikada kain Lus·Anjeloaa 
ve kuduracaktı. aşık: • Devam edecek • kacarken yallayı ele vermıttır. 



Fatin hocamız Amerika
lzmirde nın keşfine -----

- Baıı 1 inci sahifede -
kaldı. 

Bir kaç gün evel Manisada ve 
dün de burada tetkiklerde bu
lundum. Her iki şehrin de mik· 
natısi tahavvülatını tesbit ettim .. 
Pazartesi günü de Bandırma 
yolile f ıtanbula döneceğim .. 

- lzmir ve Menisada birer 
rasat istasyonu teıis edileceği 
doğru mudur?. 

- Bundan haberim yok. Fa
kat lımirde bir sismoğrat mer· 
kezi bulunması lazımdır. Bunı.ı 
alilcadarlara anlatacağım ve ya
pılma11 zaruretini izah edeceğim. 
Bu suretle memleket de güzel 
bir ilim müessesesi kazanmış 

olacaktır .• 
- Üstadım.; bu sene kışın 

tiddetli .• 
8. Fatin sözümü keserek cüm· 

leyi kendisi tamamladı: 
- O.acağı söyleniyor. Siz ne 

deniniı? 
Ve gülmeğe başladı .• 
- Her gazeteci, dedi. Bana 

böyle 1eyler ıorar .• Ve ben de 
ıöılerimi daima tekrar ederim .• 
Bunu teabite imkan yoktur .• 
Kıtın ve yazın tiddetli mi, ha
fif mi, yağmurlu mu, sıcak mı 
geçeceğini üç dört veya iki Üç 
ay evel bilmek mümkün değil
dir. Ve bu hususta b ç bir ilim 
adamı salahiyetle söz söyle
yemez; 

Fakat gazeteciler bunu kari
lerine bildirmek mecburiyetinde 
oldttlclanndan, ltalya, Fransa ve 
bilhassa Amerikada bazı kim
aelerin hayallerinde hazırladık· 
ları tahminleri neşrederler. On· 
dan sonra bir de Fatin hoca
mızın fikri diye söylediklerimi 
bunun altına ilave ed verirler. 
Sazan ben bile başlıkları gö· 
rünce, hayretle •acaba bunları 
ben mi söyledim. diye kendi 
kendime soranm •• 

Gazetecilik... Siz de haklısı
nız.. 

Meıli size böyle bir hadise 
anlatayım: Bir müddet evci ga
zetelerde bir kuyruklu yıldız 
arzı o-pacalc, kıyamet lcopu· 
yor, filin, d "ye yazılar çıkmıştı. 

F akt o gün asıl kıyamet benim 
baıımda koptu. 

Raıatbanenin telefon zili dur· 
matlan beynimizde öttü. Bir 
aralık fiti bile çıkarmağa mec· 
bur kaldım. Herkeı ayni ıuali 
ıoruyordu: 

- Dotru mu, ne zaman? 
Fakat telefon edenlerin ekse

riyetini kadınlar tqkil ediyordu. 
Bu fibi hidi11elerde daima ka
dıalMm fazla telefon ettiğini 
çekinmeden ıöyliyebilirim. 

- Demek canlannı onlar 
daha fazla ıeviyo rlar •. 

- Muhakkak, muhakkalc:.ôy
le olacak. Çünkü telefonda bile 
aeıleri o kadar değişik ve he
yecanlı geliyor ci .• 

Fatin hocamız, pencereden 
Kemeraltına ve meydana baktı: 

- Jzmir bir aı: tenha gibi, 
de41i. lı mevsimi değil de on
dan mı nedir. insan bu güzel 
telffrde daha fazla bir hareket 
görmek iltiy()r •• 

Sonra baıını çevirirken, Ar· 
naftt kalcbnmımn oyuklan ara
aıaeia birikmiş çamurlu sulara 
ıösleri tHıldı •• Güldü .• 

- itte kıt hikayesi böyledir, 
dedir 

lllabbul ruadhaneainin faali
yetiai, ıonçlerden kimleri yetiş
tirmekte olduiuau 10rdum. lf. 
ti batla: 

- işte B. Osman mıknabs 
ıefidir. Dedi ve genç bir arka
dat1 bua takdim etti. Anlat· 
m~tı devam eyledi: 

- B. Kemal, B. Yak.ah da 

ımoı. -

Türkler kılavuz. 
luk etmislerdir •• 

~ 

Başı 1 inci sehi/ede 
lirdi. Kolomb, onun için bu 
parayı vermem·ştir.,, 

Fransız kaptanlarından Şarko 
tarafından yazılıp 1928 sene
sinde intişar eden "Christophe 
Co'omb ve parun Marin,. isimli 
eserde söylend ğine göre Ko· 
lomb, Paris milli kütüphanesinde 
ele geçirilen hatıralarında Rod· 
rigo iç·n şunları yazmaktadır: 

"Bu zat, adi bir tayfa ol
mayıp müslüman bahriyesine 
mensubtu; giılı din ve ad taşı
yordu. Yeni dünyanın keşfi şe· 
ref ini bir müslümana bağışlamak 
istemed ğimden bu parayı ken· 
disine vermedim.,, 

Bu satarlarda Rodrigo, ilk mü· 
lakatmda kendisinin hakiki hü
viyetini Kolomba bildirmişti. 

Rodrigonun Kolombu bu sefere 
çıkmak için teşvik ve ona mu
hakkak karanın görüleceğini te
min ettiği anlaşılmaktadır. 

Tayfaların isyanından sonra 
üç gün mühlet verdiren Rodrigo 
olduğuna göre, bu adamın ora· 
ları hakkında esasla m ı'.lmat 
sahibi olduğuna şüphe edilemez. 

Kristof Kolomb, Rodrigo çin 
•Müslüman,. kelimesini ku }an
dığı halde "Türk,, kelimesini 
kullanmamıştır. Fakat o tarih· 
lerde Akdenizde Barbarosun 
kumandasından başka Müslü• 
manlara aid hiç bir fılo yo tu. 

Barbarosun Kanuni Suıtan 
Süleymana yazdığı mektuptan 
da anlaşılacağana göre Rodrigo 
bir Türktür. 

Sonra dıkkate değen bir nok
ta da Kristof Kolombun ilk do· 
]aştığı yerlerde Ha ti adasanın 

şimalinde •Turlc adaları. ismini 
alan bi k ç küçük ada vardır. 
Bual•an arasındaki k yalık bo· 
ğaz ar da On kaya, Yüz kaya, 
Bin kaya, Salt kaya gibi is m er 
taşımaktadır. 

işin tafsilatına girişmeğe say
famız ve sütunumuzda yer yok
tur. Fakat bütün bu yazdıkları· 
mızdan anlarsınız kı, Kristof 
Kolomb, Am .. rıkanın keşfine 

giderken - hakiki ad na maalesef 
bilmediğ miz - Ro :frigo ile onun 
arkadaşları, yani Türk denizci
leri kendisine kılavuzluk etmiş

lerdir. 
"Bu yazı (Haritacılar mecmu· 

ası) nın iki ci sayısında B. Ab
durrahman tarafından yaz lan bır 
maka eden hulasa edi l miştir.,, 

(Ulus) 

Kahire civarında 
DUşen Fransız tayyaresi .. 

Paris, 12 (Radyo) - Fransız 
müstemlekelerinde yapı aca< ha· 
va manevralarına işt ralc etmek 
üure buradan hareket eden 
tayyarelerden biri, Kahire civa
rında diitmüştür. 

Tayyare alçaktan düştü~ü için 
içindekiler zarar görmemıştir. -çalışmaktadırlar. Hepsi Ünıver· 
ıiteli gençlerdir ve çok iyi ça
laşıyorlar. Bu sene bir kaç genç 
daha alacağ z .• 

Rasadhanemize gelince; her 
ıubesi ayrı ayrı üzerinde duru
larak tekemmül ettirilmiştir. Mık
natıs merkezi de buse ne yapı i
m ıştır. Getirttiğimiz aletlerle 
memleketin cazibesini ölçeb11e
celc bir merkeze malik olduk. 
Bilhassa ... t ve zaman tayini 
hususundaki tesisatımız gayet 
mükemmeldir. lataobul rasadha· 
neai her cihetçe tekamül göı
termi,tir. 

B. Fatin, bazı eaerleri tedkik 
için Milli kütüphaneye gidecekti. 
Oıtada tefekkür ettim ve yırr 
nındao ayr1ldım. •• 

ablsJ .ıbxıd ı~ ılob 

Tütün/erimiz! 
••••• 

Başı 7 inci şahifede 
Turgudlada bir toplantı: 
Turgualu, (Hususi) - Ayın 

11·12 inci gecesi Halkevi mizde 
memleketimiz müıtahsilleri top· 
lanmış üzüm, pamuk ve tütünün 
bugünkü yeisaver vaziyeti hak
kında basbıhallerde bulunduk· 
tan sonra partimizin aid olduğu 
makamlar nezd nde teşebbüsata 
girişmesi temeniyatında bulu· 
nulmuştur. 

Teklif, çok yerinde görüldü
ğünden partimiz hem n ic hına 
tevessül etmıştir. Valimizin de 
müstahsile yardım elini uzata
cağı şüphesiz telakki ediyoruz. 
Soma ve Kırkaiaçta: 

Dün idarehanemize Somadan 
bir genç geldi. ismi Lütfı, bu 
Türk oğlu, Üniversitede, hukuk 
fakültesinde okumaktadır. Bize 
dedi ki: 

- Bir Türk genci olmak iti· 
barile bu mevzu üzerınje ben 
de bildiklerimi Anadoluy söy· 
lcmeğe geldim. Gazetenizin neş
riyatıle başka gazetelerin yaz· 
dıklarını da gördük. Müstahsil, 
sizinle beraberdir. Somada iki 
alıcı müessesenin memurları var
dı. Bunlar, kendı dost ve tan -
dıklarının üçüncü, dördüncü ka
litedeki tütünlerini (90) kuruştan 
mübayaa ettlJer. Hatta kendile
rine: 

- Har sene 300 - 400 dö· 
nüm tütün ekiniz ve b z varken, 
hiç çekinmeyiniz, tütünlerinizı 
iyi fiatlerle satın alacağı?. 

Deöiler. Müteakıben as l mn -
tahs ılin tütü !erine geÇt ler. Dör· 
düncü cinsten tütünü 90 kuruşa 
satın alan bu zevat, müstahsilin 
ekstra ekstra mahsulünü de ayni 
fia e, hatta daha aşağıya mü ı· 
yaaya kalktalar. Ger ye ka an 
ikinci, iıçüncü nevi tütüne iltifat 
ise, hiç yok.. Hatta, 40 - 50 
kuruştan dem vurmağa ve araya 
insanlar koyarak yavaş yavaş 

miıstahsil ı kendi maksa.lanna 
ya\tlaştırmağa başladılar. 

K r1cağaca gelince, alıcılar bu· 
rada da, ka ıbur üstünden ancak 
1500 denk alabileceklerini söy· 
lediler. Geriye kalanı hiç almı· 
yacaklarmış. Bunun bir manası, 
bir neticesi olacaktır. Böyle 
kat'i bir ifade karşısmda, her• 
kes, kendi tütününün bu 1500 
denklik mübayaa mikdarına it· 
hali için fiat tenzilatında bir 
nevi rekabet yapacaktır. Hu ye· 
tişmiyormuş gibi, geriye kalan 
tütün de ucuz ucuz gene verile· 
cektir. 

işte, kumpanyalar:n, alıcı ların 
ve onların adamlarının, dolayı· 
sile ikınci, üçüncü derecedeki 
mensublarının, k ndi çıkmışları· 

nın bugünkü gö ünüşlerı ve ha
ki kat hal. 

Son dakika 
Vekıller Heyetrnin kara·ile 

Türk tütün limited ş rketinin 
sermayesınm 3,5 m iyon liraya 
çıkarıld ğını dün yazmıştık. Şir

ket, eve ce bir milyon liralık 
sermayesıne göre tütün müba-
yaata yapmakta id ı. Bu serma· 
yeye daha iki buçuk mi yon lira 
zammediıince mübavaatmı der
hal artırmış ve evelce Alman 
piyasasına sevk edilmek üzere 
J\lm n f rmaları tarafından satan 
alının tütünleri bu mıl i mües
sesemiz satın almaA"a başlamıştar. 
Bu faaliyet, diğer bazı alıcıları· 
da yavaş, yavaş kımıldatmıştar. 

Pıyasa açılal dan dün öğleye 
kadar satılmış olan tütün mik
tarı 19 milyon kiloyu bulmuştur. 
Yeni anlaşmaya göre, Almanlar 
da Ege mıntakasından mühım 
miktarda tütiln alacaklardır. 

B. Yaşar Barıf 
lzmir Emniyet müdürlütü bi

rinci kısım reisi B. Yaşar Banş, 
merkez memurluğundan emniyet 
amirliğine terfi etmiştir. Tebrik 
ederiz. 

Umumi harbin meşhur geçid yerine b;r bakış: 

Bir harpte Belçika 
Bitaraf, fakat müsellah bitaraf •. Alman· 
yadan taarruz vukuunda müdafaaya 

geçecek, fakat lngiltere ve Frao
sanın yardımını görecP.k tir 

Belçika kralı Leopold 1936 ve kuvvetli bir orduya maliktir. 
senesi Teşrinievelinin on dördün· Belçikanın Almamanya ile hu· 
de mühim bir nutuk ırad etmiş dudu 160 kilom et edir. Daimi 
bu nutku v k ller heyeti başta müdafaa iç n Mözle Esı<0t nehir-
olmak üzere, F aman veya Vo· leri aras nda 12 f.rka asker 
lon bütün Belçıkalılar kabul ve 
tasvip eylem şlerdir. 

Kralan n tkunda ne vardı? 
Kral: bu nutkunda Belçıkanın 

toprak ve hududlarını müdafaa
ya karar verdiğini, h ı ç b r itti· 
fak namına harbe girmiyeceğini 
bild riyordu. Yani l u suretle 
Fransa ile olan mısak bozulu· 
yordu. 

Belçika kralına bu kat'i ka· 
rarı verdiren sebebler ne idi? 
bu sebebler: 

1 - Rus-Frans z misakının. 
2 - ltalya· Habeş dava ının. 
4 - Lokarnonun Almanlar 

tarafından hükümden iska ının 
gösterdiği net ıcele r id i. Bu Üç 

sebeb bir esasa irca olunabılir; 
beynelmilel t esanüd dav sının 
tanı ifla ıl 

vardır. Bu rne\Cudiye , Fran:ıaya 
taarruz edecek bır o dunun baş· 
laca gayretinı Mozel üze ine asr· 
fetmes ne müsaiddır. Maaınaf ıh 

bu plin bugün terkedılmışt r. 
Belçikanın m li m nabii bır 
Maj no müda'aa hattı tesisine 
müsaıd değ ldır. 

Buna mukabil birçok müdafaa 
tertıbatı y pılmıştır, bu sahadan 
gt>çmek her hangi hır ordu için 
çok z:1yia th olaca tır. Böyle bir 
taarrnz ihtimali de, Belç kalılar 
Frans z ve Jngil z kuvvetlerinin 
yardımına kadar mütearrız or-
duyu durdurabilece tir. 

Be çika, bita aflığı ı i in et· 
m kle, ya pek ço kazanmış, 
y hut ta hıç bir şey kazanmamış 
demektır. 

Belç kan n bir el nde tek, dı· 
ğ nnd çift va dı . Belçıkaya 

müst kbel bır ha bde taarruz 
edecek gene Almanyadır. ~1-
manya mı nfaatı İcab et'irdiği 

Siyah müstatil l11r: 
Müdafaa hatlı harbi 
Küçük daireler: 
Hudud muhafaza kuvvetleri 
Küçük murabbalar: 
İlttri kuvvetlere yardım 

garnfaon a1'1. 
andl ne husu i ve ne de bey• 
n lmilel muahede dinlemiş, ver
diği sör;e kıymet vermcmişttr. 

Yeni bir harbde, Almanya 
taarruz etmedigçe Belçika suib 
ve bıtarafllic: muhafaza edecek, 
taarruz vukuund müdafaaya 
geçecek ve tab a ti ile lngiltere 
ve F ransanı ı yardımına m zbar 
o lac ktır: 

ltaly yı Habeşistana saldır· 
maktan h ng kuvvet menede· 
bilmiş idi? Almanyanın muahe
deler aleyhindeki hııdkimlığını 
menedecek bir kuvvet çıkmış 
mı idı? Ve en nihayet, bunlara 
karşı akdo'unan Fransız-Rus 

misakı Belç kayı da oto11atik 
olarak b r harbe sürükliyordu. 

Fuaı·daki silah 

1914 de, Belçika Alman işgali 
ile cidden büyük bir ıstırab çek
mişti ve bir daha da böyle bir 
tecrübeye tahammülü yoktu. 
Çünkü bir harb vukuunda Bel· 
c; ka gene ya Almanlar, yahut 
Fransızlar terafından işgal edi· 
lecc:kti. Bu karışık vaziyeti sona 
erdirecek tek çare; 

Belçikanın tamamen bitaraf
lığ, hu Judlarına karşı herhangi 
tara tan gelecek taarruza bütün 
varlığı ile müdafaa kararı idil 

işte 18 aydanberi Kral Leo
po d, Başvek l Van Zeland ve 
Har ciye Vekili H1nri Spak Bel
çika için bu siyaseti takib et· 
mcktedirler. 

Malüm olduğu üzere Belçika
nın beynelm lel bir taahhüt ı le 
kendis ne mahsus bir sıyasi vaz· 
iyeti vardır: 

Belçika, hü ün deyletler tara· 
fmdan "Temi la t lı ve chııni bita
raf" devlet ılan lılm ştı. Bu bi· 
taraflık 1831 tarihınd n 1914 
senesine kada devam t>tm ş ve 
beş büyük dev et tarafından da 
hürmet görmüştür. O kadar ki 
1870-1871 Fransız - Alman har
binde bile B0 lçika tobraklarına 
taarruz vukua gelmemiştir. Fa
kat bu vaziyet 1914 te değ şmiş 
ve Belçika Almanlarin taarruzu
na uğramıştı~. 

Almanlar, Fransaya şimalden 
hücum etmek için Belçika top
raklarından asker geçirmek iıte
mişıer; Belçika da bu talebi 
reddetmiş ve en feci bir işgale 
maruz kalmıttır. 

Umumi harbten sonra Belçi
kanın istiklali galip devletlerin 
menfeati sıfatile temin edılmiştir. 
Almanyanın yeniden silahlan· 
ması bu teminatı hemen, hemen 
hükümden düıürmüıtür. Çünkü 
Fransa ile Almanya arasında 
çıkacak bir harb, Belçkanm va
ziyetini 1914 tekinden berbad 
bir hale sokacaktır. 

Belç ka timdi istiklalini ve 
bitaraflığını ilin etmekle bera
ber, 1914 deki vaziyette detil· 
dir; azami derecede ıililılanmıı 

atma hadisesi 
B. Murad Türkmenoğlu mahke
mede davacı olmadığını söyledi 

Fuar gazinosunda B. Murad 
Türkm.:notlunu öldürmek mak· 
!adile sılah a mnkla maznun yağ 
tüccarı B. Meh nedın mJhake· 
mesine şehrimiz Ağ rceza mah
kemesinde başlanmıs'ır. Devacı 
mevkıinde bulunan B. Murad 
Türkmenoğlu, vak'ayı ~öyle an
latmıştır: 

- Viyanadan gazinoya getirt· 
mek teşebbüsünde bulunduğum 

meşhur bir artıst için bir ecnebi 
dostumla görüşüyordum. Gazi· 
nonun bana aid odasında ıdik. 
Bu zat yanımıza ge di, kendisine 
borcum ola l 19 lira yağ para· 
sını ıstedı. Evelce tediye ışlcrini 

adamlarım yapıy rlard. Fuar 
esnasında kendımce bir usul 
kurd 1m, tediyt yi kend m ve yal
n z Pazıutesi günleri yapmağa 

başladım. 

Bunl rda üzüm mah. 
sulümüze suikasd 

yapcı nlardır 
Başı 1 inri sairi/ ede 

Bu üç firmanın s l hip eri, lkb
sad Vekaletinin emı i üzerine dün 
alakadar resmi ma amlar tara
fından davet edilmiş, kendıle
rinden bu hareketi niçin ıhtiyar 
ettıkleri ıoruımuş, izahat alın-
mıştar. 

lstanbul, 13 (Hususi) - Ro
manya ile hükumetimiz arasında 
akdedilecek olan ticaret mua
hedeleri müzakerelerini idare 
etmek üzere Romanyaya gide
cek olan lktısat Vekaleti idari 
müsteşara B. Faik Kurdoğlunun 
riyasetindeki heyet, Bükreşe ha-
reket etmiştir. 

Heyet, hareketinden evel ih
racatçı tüccarları toplamış ve 
muhtelif meseleler etrafında mü
zakerelerde bulunmuştur. 

Bu toplantıda; üzümlerimiz 
için Almanyaya düşük f at teklif 
eden üç tüccarın hareketi tel'in 
edılmiıtir. 

Bu zata: 
- Tediye günü pazartesidir. 

G gün ge.I, paran vereyım. 
Dedım, gürültü yapmağa baı

ladı: 
- Paramı herhalde şimdi 

istiyorum. Dedi, ben de garson· 
lan çağırdım: 

- Bu adam gürültü yapıyor. 
pazartesı günü gelmesini ken• 
disine söyleyiniz ve güraltü 
yapmasın. 

Ded m, çıkıp gitii. iki saat 
sonra tekrar gelmış, ben meş-
guldüm. Yanımda avukat B. 

Cemal vardı. Gene para ını istedi: 
- Sana pazartesi gel dedim. 

Cevabını verdim: 
- Al sanal Diye bağırdı, 

elinde tuttuğu b r tabancayı ateı 
etti, mermi, başımın üzerinden 
vızlayarak geçtı, duvara saplandı. 
O s rad ı yetişen şef garson 
Remzi kollarından yakaladı, dı· 
şarı çıkardı. Fakat silahı tekrar 
atct etti, bir mermi, ortadaki 
masanın tahtasına çarptı orada 
duran kristal yazı takımını par· 
çaladı, dışarı götürürlerken tek-
rar ailih atb.. Ben ve Bay Ce
mal, para kasasının arkasına 
saklandık, Maamaf h ben ıahaen 
davacı değilim, ıilibı katil ku-
tile mi attı, onu da bilemem. 

Şef garson B. Remzi f8bit 
11fatile dinlendi, maznun Meb-
medin yukan çıktığını gö ünce 
halınden şüphe ve kendisini ta· 
takibettiğini, söyledi ve dediki: 

- Paramı veri 
Dedi, sonra da: 
- Al sıına. Diyerek bir defa 

ateş etti, silahı ikınci defa atet 
edince kollarından kendiı ni ku• 
caktadım. Avukat B. Cemal doc 

- B. Murad, çok meıguldii, 
ben de orada idim, mazDlld 
Mebmed geldi. 

- Al sanL Dediğini duJ" 
dum, Ve silahı boşalttı, kurşun be"" 

nim ve B. Muradın başımız üzer 
rinden geçti, biz oradan kaçtık. 
Şef ga aon onu yakaladı, dıtat' 
çıkardı. 
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~lasal değil hakikat! 

Bir kadın! 
Aydında ev kiraları yükseliyor 

Altı çocuğunu çok feci 
bir şekilde öldürdü Kooperatife ortak olmıyan 

Z l , k d td d Vı ıafi 1 . k . ların incirleri satılamadı ava ıı a ın çı ır ı. e e ı apıp sıne· 

· ada,ı dönen çocaklarını beklemeğe başladı;Aydın yakında suya kavuşacak. Belediyenin 
tedbirile kasablar yola geldiler 

Aydın, (Hususi)- Bu yıl incir 
işi, müstahsili tatmin etmiyen 
bir durumda yürümektedir. Ha
len lzmir incir çarşısında 15,000, 
müstahsilin elinde de 80,000 
çuval incir vardır. Buna sebep 
olarak şu mutalea dermiyan 
olunmaktadır: 

Bu yıl rekoltesi 250,000 çuval 
incir, 50,00) çuval hurda olmak 
üzere 300,000 çuval; yani 25-
30 bin ton arasında tahmin 
olunmaktadır. Bundan 2500 tonu 
Amerikaya, 8000 tonu da İngil
tere ve Kanadaya gönderilmiş, 
Fransaya gönderilecek 5000 ton 
da frangın sukutu yüzünden 
1000 ton gidebilmiş, Almanyada 
sarfolunacağı umulan 8000 ton· 
dan da ancak 1500 tonu sevk
olunmuştur. Amerika, İngiltere 
ve Kanada ihtiyaçlarını tamamen 
aldıklarından; Fransız frangının 
sukutu vtsair sebeplerle Fransa 
piyasasını da Cezair incirleri 
doldurduğundan halen elde ka
lan incirlerin eridilebilmesi için 
Almanya ile yapılan anlaşmanın 
neticesi beklenmektedir. 

lince, satabildikleri bir kısım 

mallarından ellerine vasati altı 
kuruş geçmiş kalanını satmak 
için müşteri beklemektedirler. 

Üzüm ve incir kurumunun 
dsha ilk yılında elde ettiği bu 
muvaffakıyet ati için büyük ümid 
verdiği gibi, bütün incircileri et· 
rafında toplıyacağının müjde· 
sidir. 

Ev kiraları: 
Aydın, gittikce kalabalıklaş· 

maktadır. Ev kiraları bu yüzden 
çok yükselmiştir. Buna rağmen 
ev bulmak kabil olamamaktadır. 

Kasaplar yola geldiler: 
Belediyenin halka ucuz et ye· 

dirmek iç n koyun tedarik ede· 
rek kestirdiğini bildirmiştim. 
Belediyenin bu hareketi karşı-
sında kasaplar da koyun eti 
keserek kırk kuruştan satmağa 
baş' amı şiardır. 
Aydın sagu: 
Belediy, Aydın suyu ıçın he· 

lediyeler bankasından 110,000 
lira almıştı. Bunun için hususi 
muhaseben yardım olarak veri· 
len 10,000 lira da alınmış, is
tasyona günde verilecek 300 

Bu vaziyetten s ıkıntıya düşen metromikap su karşılığı olarak 
satış kooperatiflerine aza olmı· Naf,a Vekaletinden gönderilen 
yan müstahsildir. Çünkü, koope· borular da teslim alınmıştır. 
ratifler orıaklarının incirlerini imar müdürlüğünce 150,000 li-

Zaoallı anne tamamen almışlar ve vasati ola· raya eksiltmeye çıkarılan şehir 
Maceranın seyri şudur: Bu. Conson da, yedi çocuk rak sekiz kuruştan parasını da suyuna tal'p olan müteahhidin 

B Mesud bir aile, tam ev kadını annesi, afıf, çalışkan bir ev ka· vermişlerdir. Kooperatifler dı· mühendisleri Aydına gelerek 

Sahife 9 

KuŞadasının iki derdi: 
Doktor ve eczahane .. 

Gençliğin istedili bina bııdar 
Kuşadası, (Hususi) - Kuşada· bu yegane doktorun her tarafa 

sının iki büyük derdi vardır: yetifmesine imkan kalmamak· 
Doktorsuzluk ve eczahanesizlik.. tadır. 

Nüfusu 6000 i bulan kasabada, Kuşadası gençliğinin bir rica· 
alelade bir ilacı dahi bulmak smı da bu arada zikretmek fay· 
kabil değildir. Çünkü eczahane dalı olacaktır. 
yoktur. Halk, hastalık anında Kasabamızda Halkevi yoktur 
kamyon, otobüs ve İcab ederse ve Halkevi vazifesini gençliğin 
hususi otomobillerle lzmire ve- gayretile faaliyet gösteren (Ada 
yahud da Sökeye kadar giderek kulübü) görmektedir. Rütubetli 
ilaç tedarik etmek mecburiye· bir binada durmadan çalışan 
tinde kalmaktadır. gençler, cidden muvaffakıyet 

Bu derde bir çare bulunma- göstermişler ve göstermektedirler. 
sını, bütün Kuşadası halkı sabır· Kuşadası sahilinde kısmen 
sızlıkla beklemektedir. harab olmuş bir bina vardır. 

Doktorsuzluk .. İşte ikinci derd.. Bu bina, parti ve belediyenindir~ 
Burada bir hükumet doktoru Kulüb veya Halkevi olmağa çok 
vardır, halkın sıhhi durumları müsaittir. fşte gençlik, bilahare 
ile yakından alakadar olmakta· Halkevine kalbedilmek üzere bu 
dır. Fakat şunu derhal söylme- binanın Ada kulübüne tahsis 
liyiz ki ihtiyacı kaşılayamemakta- edilmesini istemektedir. Bu işin 
dır. Çalışkan hükumet doktoru yapılması, gençliğin faaliyetini 
her tarafa koşmaktadır. Ancık artıracak, onlan daha fazla ça· 
öyle bir zamanlar olmaktadır ki lışmağa teşvik edecektir. 

Ôdemiı otomatik telefona lıavuşuyor 

lzmir ve Ankara ile 
• 

ayan Conson, lcör talihin acı dınıdırl şında kalan müstahsillere ge· tetkike başlamışlardır. 
~e korkunç bir darbesi, çocuk- Bn. Conson henüz 18 yaşan- a~ıh -bul~nan kocasın~ t;J~a;~ dü~Ü;müştür. o" d • d 
arın vahşiyane katliamı... da evlenmiştir. Bu sebebe en emışten SOnTa l•g.,eT kazalarımız 
Ş tesini alarak çocukların odasına Bu defa da en küçüğü öldürmüş, • 

l imdi bu hulasayı izaha baş· büyüğü 16, en küçüğü de 4 ya· girmiştir. korkudan yataklarından fırlıyan- d b J k k 

görüşebilecek 

ıyabiliriz: şında olan yedi çocuğa rağmen a u meueni vasıtaya avuşaca 
Mukadderat, istikbal için hiç b ·· 36 d d 1 ç k Bu kadın, silahla çocukların ları da, bu deli anne serçe kuşu Ô b enuz yaşın a ır ocu larm 1 demiş belediyesi, çok mü- kavuşmak şerefini kazanacaktır. 

ir tahmin yapılamaz; hiç bir u-çu·· og"' lan. do·'rdu·· de kızdır. odasında ne yapacaktı?. Bu ka· av ar gibi birer, birer öldür· h b bb B d l b k . ·· .. im ir teşe üse girişmiştir. unu, iğer kaza ar elediyele-

f 
irn.se yarının ne olacağını, nasıl M. Conson ı'rad sah'ıbı' bı·r dın, akla gelmiyen bir iş yap· muştur. B bb- Öd . . A k bb 1 k'b d c u teşe us, emışı, n ara rinin teşe üs eri ta ı e ece~ 

de.cı. b_ ir akıbete do;c..ru su··ru'.klen· d ld ... d .1 . . mak, çocuklarını öldürmek için Evet.. Bu kadın birdenbire I . .b. .k l f b l .1,. . . • 
~ a am o ugun !ln aı enın geçım İ ve zmır gı ı otomatı te e ona ve eş yı sonra vı ayetımızm 

ığını ve akıbetı"nı·n ne olacag"' ını odaya girmiştir. Ik olarak, kar· çıldırmış bulunuyordu. 
tarzı da fena değildir. Hasılı bu kavuşturmaktır. Otomatik tele· hemen hemen bütün kazaları, 

edvelden b"ılemez. Hı'ç bı'r kı'mse .1 h I d yolosında yatmakta olan 13 ya- Bu sırada sinemadan dönen f l · . b' l k b d k aı e a in en memnun ve me- on ar ı çın ır santra ve ma ine u me eniyet vasıtasına avuş· k örnrünün bütün devamınca sud bir ailedir! şındaki kızının başucuna gitmiş- çocuklar gelmişler, odayı bir alınmıştır. Ödemiş otomatik te· muş olacaktır. 
~ l_ı selime malik olaLileceğine Fakat feleğin kıskançlığı bu tir. Kızcağ·z bir melek gibi ma- harb meydanı halinde görünce lefonu, ilk fırsatta lzmir otoma- ------
b·lırna) vermemelidir. Kara tali- ailenin üstüne kara bir kanad sum ve mesut uyumakta iken, kaçmağa başlamışlardır. tik telefonuna bağlanacaktır. lie· /ncİr alınıyor 
. ın Öyle cilveleri, bilhassa mesut germiştir. Bayan Conson, bir cani anne çifteyi göğsüne daya- Deli anne, son kartucunu da ride bu telefon şebekesi, Öde-
ın,.. 1 t t · il · k k b · · d Kuşadasının Selçuk nahiyesin• .. ""n ara karşı öyle kancıklıkları akşam beş küçük çocuğunu mış ve a eş e mış, zava ıyı anı açan i i çocuktan irısme, a· mişin bütün köylerine ve Boz· 
.. lrd b. tt ··ıd·· ·· t·· k d k deki incir müstahsılları, ellerin• v ır ki bunun da ne şekilde uyuttuktan sonra bitişik odaya ır sure e 0 urmuş ur. ha apının eşiğin e i en atmış, dağa kadar uzatılacak ve böylece 
en 1 Sl'h · ·· · d.. d ·· ı d·· .. .. f l de bulunan mühim miktarda in· t e eri icap ettirecek• surette geçmiş ve o sırada Ş .kagoda a sesı uzerıne uyanan ort onu a o. urmuştur. zmir, stanbul ve Ankara ile 
he~elli edeceği tamam.en meç· bulunan kocasına bir mektup çocuğuna, bu cani kadın: Zabıta bu feci hadisenin geç- Ödemiş ve Bozdağdan görüş- ciri satamadıklanndan şikayet 
u diirl yazmağa başlamıştır. iki en bü- - Hiç bir şey yok. Siz uyu· tiği evden, derin bir sükunet mek mümkün olacaktır. etmişlerdi. Satış kooperatifleri i 

C:O Su uzunca mukaddememize yük çocuk da sınemada komşu yunuzl muhafaza etmek şeklinde delir- Belediyenin bu mühim işi ha· umumi birliği tarafından derhal ' 
bi'·ll~on ailesini misal göstere· bir bayan ile birlikte bulunu· Demiş, çocuklar da başlarını miş olan bir anne, altı küçük şarması için Adliye Vekilimiz Selçuğa gönderilen kooperatif 

lırı1:. yorlardı. • yorganları altına çekerek sinmiş· maktul çıkarmıştır. sayın B. Şükrü Saracoğlundan memurları, müıtabsılların elin- 1 
de Birleıik Amerika sakinlerin· Bayan Conson ancak bir kaç lerdir. Bay Conson da şimdi, sade teşvik gördüğü haber alınmıştır. deki incirleri kooperatifler bir-
b·y" 1~. Conson ağır başlı, ter- satır yazdıktan sonra, kalem 1 k kızın kanlı vaziyeti bu ka· bir çocuğuyla bu katmerli faci- Türkiye kazaları arasında Öde· liği namına satın almağa baş .. 

e 11 çalışkan bir adamdır. elinden bırakmış ve du~arda dını ne ürkütmüş, ne müteessir anin matemini tutmaktadır. miş, ilk defa otomatik telefona lamışlardır. 
~~~ ... -~-....................................................................................... ~111111!'--................................................... ... e 1 ek ve ş euta n ~e~~~; veya bıçakla ölüp gider- ;~:rb; bizi kodoş yerine koyu· ~:~~ı:::.~'. yüzüne bakmata ~::teş;:ı::fral:!:!:~~: •t~~ 

________ _.;;;:.. __ ~· Bu haber beni şaşırtmıştı. Diye baskın vermişter. Her şey iyi, her şey yolunda ekmeği de tatlı bulmuşlardır. 
~d . J 3 Yazan: Kadirc:au Ka/lı Tıpkı bir lzmirli kızı andıran o Halbuki içyüzü başka imiş: imiş, fakJlt çok büyüle bir eksiği Henüz bu kadar .kestirme 
L esıne b d" ·· _ Anlamıyorum!. kibar, ince ve güzel Hatice nasıl Kabakulakların Mehmet efe çok· varmıı: Genç adam Haticeyi düşünemiyordum. ıtGy ve yanı aşına ız ço· 1 1 d d 'cay 0 r, ellerini d izlerinin üstüne Geceleri yatsıdan sorira cin· orta ma ı o abilirdi? Onda değil tan beri Haticenin peşin e ola· nikahla almıyor; kapatma gibi Annemin korka korka bahı· 
ı-.:,:Yor, sessiz duruyor, dudak· }erden, şeytanlardan bahseder efelerden birini, Eğirdirin en şıyormuş. Fakat genç kadın tutuyormuş. Hoş, Haticenin umu- ettiği şeytan, bir defa rüyama 
t~et? ucunda gizli bir duayı gibi ses·m kıstı, parmağım ağ~ yakışıklı delikanlısını bile yadır· aldırmıyormuş. Aşılı aşık hıncını runda değilmiş amma, keıke da· girmiş, bir defa yoluma çıkmıı 

A. Yordu. zma götürdü, azarladı: gayan bir gurur vardı. çıkarmak için arkadaşlarını kış· ha az mes'ut olaymış ta nikahla ve bütün hayatımca beni arka· 
aktul'ltıeın onun saçlarını, sırtını _ Sus, dedim, sana. Onu Annemin de, benim de hak· kırtmış ve bu işi kasabanın alsaymış.. sından sürüklemeğe başlamıştı. 

Yor: anma artık! kımız varmış. Zira o orta malı namusu haline sokmuş. Yaz ayları tatsız ve kederli • • • 
"'-~ Senin adını Melek koy- Dudaklarının arasından bir olmamıştı, efelerin kucağına düş· Eline bir şey geçmiş mi? Ne geçti. Haticenin hayali gittikçe lzmirde dört yıl kaldım, oto-

[)· duayı mırıldanıyordu. Tesbihini memişti. gezer? benden uzaklaşıyor, fakat has· mobille geçen her güzel kadına: 
~Yordu. çekiyor, sağa sola sallıyordu. Akranlarımdan şunları ötren· iki sevgili baskını evciden reti her an içime siniyordu. - işte of. 

" adan - .. d" t .. M ki b k d K d' h b l l 'lk t 1 Y 1 Z h ·ı o· .. 'ti b kt F k 'Cçti. li . uç gun, or gun era a ona a ıyor um. u· ım: a er a mış ar ve ı ren e a nız ara sıra e ra ı e ıye umı e a ım. a at 
~tıurıı atıce görünmedi. Annem lağıma eğildi. Bir fısıltı halinde Beş altı ay evel istasyon me- lzmire kaçmışlar. karşılaşınca ince bir teselliye onu göremedim. 
~Cd·:. ~ramızda geçenleri bil- şunları söyledi: ınurluğuna İzmirden Ali Bey Söylediklerine göre şimdi ya· rastlamış gibi oluyordum. Şehri Yunanlılar aldılar. O 
..ı. ~I 1 • d 
"'tıı. Baçın sormaktan çekinme· - Şaytana uy u. Fena oldu; isminde bir genç gelmiş. Koca lıda büyük bir konakta oturu· Beni görünce yüzünde pembe yaz lisenin on birinci sınıf im· 
b,hsed na uğursuz bir şeyden fenal. baş zadeler diye anılan meşhur yorlarmış. Haticenin ayakları bir sabahın rengi dalgalanıyor, tihanlannı verdik. Evime dön· ' 01 gibi; cevap verdi: "Fena kadınnın ne olduğunu bir ailedenmiş, zenginmiş; Hatice yere değmez, otomobille gezer· gözümden kayboluyordu. düm. 
llı•t. b .. nul n adını bir daha an· bir efsane gibi biliyordum. Bun· ile bir bakış, bir tanış ve bir miş. Hizmetçiler çifte çifte, el- Vücudüne derisi gibi yapışmış On dokuz yaşında idim. Ba-
l~· ooy 1 k b ı, e olacağı zaten belli lar yarı çıp a , tfelerin orta· öpüşten sonra nikahsız olarak maslar, altınlar herapsızmış. Eski olan daracık, kızıl ipek elbise· amın yanında çalışıyordum . 

....._ N sında oynarlar, onlara rakı beraber yaşamağa başlamışlar. basma entarilerin yerine en son ler içindeki Hatice ile bu küçük istiklal kavgasının heyecanlı, 
~· ....._ Ô~ 01?u, öldü mü yoksa? verirler, ötekiyle berikiyle nikah· Fakat bu hal kasabanın gücüne moda ipekli elbiseleri varmış. kız arasında ne büyük fark buhranlı günlerini ya~ıyorduk. Bu 
·~ ~ · ey~, daha iyiydi. F .. kot sız yaşarlarmış. Hepsi de sonun- gitmiş. Efeler: Huriler gibi yaşıyormuş. Zaten vardı? Büyük bir şaheserin kü- sırada bizim evimizin de bir 

ıç n olınüş sayılırl. da bir oturak aleminde bir - Bu lzmirli züppe, kızımızı güzeldi amma, şimdi o kadar çük bir modeli gibiydi. Lakin - Sonu v.ır -



oktor 
= • Kemal Tonay = 
_ Bc.kterigolog fle bulaşıcı, salgın! 1'!astalılcları mütelıessısı ~ = (Verem ve saire) 

ırıncı ıcra memur u· 

Halidenin Emlak ve 
ey' aın bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirin Mersinli köyün· 

;; Ba mobane ista yonn karpaındaki Dibok aokak hapoda 30 1&yıh 
- ev c muayenehaneaiııde eahah uat 8 den aqam uat 6 ya 

- de Mürvel ve Yunus ef. soka-

Hamit ve Süheyla Zebranın 
Emlak ve eytam bankasından 
ödünç afdığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eyledıği lzmirde 
hükumet caddesinde ve hüku
met konağı karşısında 30, 32, 
34, 36 yeni No. lı dört mağza 
ile bu ma~azalarm üstünde kain 
olup caddeye ayrıca kapısı olan 
13 odanın kaffesi 40000 lira 
kıymetinde olup 24 hissede 20 
hissesinin geçen sene yapılan 

satışları 2280 No. lı kanuna 
göre geri bırakıldığı halde bi
rinci sene taksit bo cu öden
mediğinden bu hüküm ortadan 
kalkarak yeniden mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 Numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artuması 

.kadar haaıalannı kabul ede.r - ğında kain ve tapunun 25/1/1930 

il il llllillllllllllllllllllllllllllllllUlllllHlllllillllltlllllll Teli!/on: 4115 11111111 

Doktor ~ 
mal Tahsin Soydam 

Cild v2 tenasül hastalıkları mütc:hassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

und n çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
r lı mu yenehanes.nde hastalarım Pazardan maada bergün • 

;·.,..-~~~ ........ sab htan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

M ili Emlak Müuü lğunden: 
Satış Yunan 

992 Karşıyaka Turan şimendifer C. 98 Taj numa· 
ralı Ev Nakit ıle. 

1004 2. inci Karantina Yeni Turan So. 71 Taj nu· 
maralı Ev gayri mübadil bonosu ile. 

1005 Burnava 1. inci Yaka 18 Taj numaralı harap 
Ev ve müşterek su kuyusu Nakitle. 

Lira 

500 

600 

170 
1006 Burnava 1. inci Yaka 20 Taj numaralı harap 

Ev Nakitle. 200 
Yuk rıda yazılı Yunanlı Emval nin m'iilkiyetine bidayeten ve 

t mdıden talip çıkmadığından 11-11-937 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarl ğa bırakılmıştır. .Taliplerin her p azaHesi ve 
perşembe günler Milli Emlak Müdürlüğüne mürFcaatleri. 4008 - Mılli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 

944 
Lira K. 

1. inci Gaziler Sinekli C. 132 tajNo. lu 249,50 50 00 
M. murabbaı arsa. 

1030 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde 208 dekar 13762 50 
arazi dahilinde 2500 ila 3000 ağaç zeytin 
vesaire e~carı ve kule, kuyu ve havuz sekiz 
sene ve taksitle ödenmek Üzere kapalı zarf la. 
Kapalı zarfların ihale günü saat 14 de kadar 
tevdi edilmesi lazımdır. 

1032 Kararuş 9 Ey'iil S. 12 kapı Bayram oğlu S. 
da 7 No. taj alan 178,50 M. 2. Arsa. 

71 40 

Yukanda yazılı emvalın mülkiyet ne talip ç kınadığından 10 
gün müddetle temdide bırakılmıştır. ihalesi 22· 11-937 tarıhinde 
saat 15 dedir. Taliplerin yevmi mezkürde M ili Emla< Müdı:ırlü· 
ğüne müracaatları. 4006 

afia müdürlüğünden: 
(3352) lira (92) kuruş açık tutarlı lzmir kız enstitüsü ihata dıvarı 

sıvası ile demir parmaklık va kapısmın boyası ve mevcud moloz
lar n kaldırılması işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğ9ndan isteklilerin 2490 sayılı yasa ğereğince hazırl ıydcakları 
teminatları ve müteahhitlik belgesile b rlikte 22 ikinciteşriı1 937 
Pazartesi günü saat 15 te Nafia müdürlüğünde müteşekkil komis-
yona gelmeleri ilin olunur. 3933 

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

Izmir inhısarlar 
ğ··nden: 

7500 kilo meşe kömürü dairemizde mevcut şartnamesine göre 
paz r ıkla satın alınacakbr. 

Muh mmen fiatı 5.25 kuruş teminatı 59.06 liradır. isteklilerin 
18/11/937 günü saat 15 te başmüdürlüğümüıdeki komisyona gel-
m leri. 4000 

eri fabrikalar •• umum mu-
··r öğünden: 
8/12/937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile· 

ceği Ank rada Ulus, lstanbulda Son Telgraf ve Jı:mirde Anadolu 
ga tclerıle 15, 17, 19 ve 21 Birinci Teşrin 937 günlerinde ilin 

d 1 ı 95 adet elektrik motörü şartnamesinin tedıye şartlannda 
b d i k ık yap1lınas.ın mazeret basıl olduA"undan mezkur gün-
lerJe ç kan l a.1Lır hükümsüzdür. 14 17 19 21 3961 

tarih ve 61/295 sayıs nda ka
y tlı ve 300 arşın mukabilı 
174,20 metre murabbaı sağı 
Yunus B. sokağı solu Mimika 
Mahkure hane ve bahçesi, ar· 
kası Cemal B, arsası, önü sahibi 
senet dükkanı ve tarik ile mah· 
dut 2/4 No. da kain ve kapı· 
dan girilince Avrupa tuğlalı bir 
so 'a, sağda bir oda, karşıda 
dispenç, solunda bir oda ve 
sağlnda karanlık dığer bir oda 
ve bunun ittisaliı~e bir mutbak 
ve hela ve mutbahın üstünde 
bir sandık odası ve bir miktar 
bahçe ve bahçede çamaşırlık ve 
çamaşırlığın üstünde bir taraça 
ve av uda bir asma çardağı ve 
sol tarafta cephesi diğer sokaıa 
nazır bir dükkanı müştemil ve 
1500 lir kıymetinde Bezmialem 
Valde sultan vakfından moka· 
taal bu hanenin geçen ıene 
yap lan satışı 2280 sayılı ka· 
nuna göre geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksit borcu öden
mediğ nden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin yeniden mülkiyeti 
açık artırma suret ıle ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucıbin· 
ce bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 15· 12-937 çar
şamba günü saat 15 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere 

bir ay müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor-

cun ödenmesi tarihi 2280 numa
rah kanunun meriyete girdiği 

tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile k ymetine bııkılmıyarak 
en çok artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası kanu-

nu hükümlerine göre yapılaca· 
ğından ikinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş· 
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
delliliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılar diğer 
ala<adarların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayrj menkul üzerin· 
deki haklarını hususıle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbi· 
telerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icabeder. 

Aksi halde hak arı tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş· 

madan hariç kalırlar. 25-11-937 
tarihinden ıtibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
veya m lli bir banka itibar mek· 
tubu ve 37/1089 dosya numa· 
rasile İzmir birinci icra memur
luğuna müracaatları ilan olunur. 

H.iş. No. 186 

Emlak ve eytam ban
kasından: 

937/1089 icra dosya numara
sile satılan, yu'<arıda evsafı ya
zılan gayri mehkulün alıcısına 

istersek, bankamızca bu gayri 
mcmkule konulacak kıy,metın 

yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya· 
pıiabilir. 53 3992 

15/12/937 çarşamba günü saat 
14,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddet· 
le satılığa konuldu. 

Bu artı ı ma neticesinde satış 
bedeli her ne o.ursa olsun bor
cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun meriyete girdiği 

tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmıyarak 

en çok artıranın üzerin~ ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu
nu hükümlerine göre yapılaca· 

ğından ikinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş· 
terıden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

İpotek tabibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarlarm ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden iti· 
haren y rmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye· 
timize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları Tapu si
cilince malum olmadıkça pay· 
!aşmadan hariç kalırlar. 25/11/937 
tarihinden itibaren 1&rtname 
herkese açıktır. Talip olanların 

yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çası veya bir banka itibar mek· 
tubu ve 37 /1035 dosya numa
marasile İzmir 1 inci icra me· 
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. H.iş.No: 135 

Emlak ve eytam ban. 
kasından: 

937 /1035 icra dosya ouma
rasile satıla .ı, yukarıda avsafı 

yazılan gayri menkulün ehcısına 
istersek, bankamızca bu gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya· 
pılabilir. 7 3991 

Otobüsle lstanbul yolculuğu 
lkınciteşrinin 19 uncu Cuma 

günü sabahleyin saat 7 buçukta 
bütün konförü haiz 6 adet lüks 
otobüs Yalova tarikile lstanbula 
gidecektir. Menemen, Bergama, 
Ayvalık, Balıkesir, Bursa tari
kile gidilecek ve bir gece Ba· 
lıkesirde kal nacaktır. Yalovaya 
kadar ücret yalnız iki liradır. 
Biletleri şimdiden almak isf· 
yenler Birincikordonda eski Ford 
garajındaki büroya müracaat et
si ıler. 

Bu yolların manzarası da son 
derece latif ve ormanlarla mu
hattır. Yalnız Ayvahk ve Balı· 
kes'r bir liradır .. 

Türk Maarif emiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 

ikramiye 15400 Lira 

Çekiliş 8/12/937 Bir bilet bir lira 
Biletler: Cem yet merkez ve şubelerile Yeni postahane kar
şısında Etıurum hanında İlan işleri bütosunda ve piyanR'O ba-

yilerinde aahlır. (6553) 

14 ikinci Teşrin Pazar gunu 
sabahleyin saat 10 buçukta Birin· 
cikordon Hayat sokağında 2 
No.lu evde Alınan konsoloshane-

si karşısında maruf iki aileye ait 
bilcümle mobelyaları açık artır
ma suretile satılacaktır. Satıla
cak eşyalar meyanında 9 parça 
kadife kaplı kübik kanepe takı· 
mı cevizöen mamul aynalı büfe, 
maundan mamul anahtarlı dört 
köşe yemek masası ve üzerinin 
kadife örtüsü 6 adet sandalyesi, 
yatak odası takımı, ikişer kapılı 

iki adet elbise dolabı tüvateti, 
2 ad~dt birer buÇuk kiş lik kar
yola maa somyalan, 2 adet ko· 
modinosu, gece lambaları, elek· 
trı k avizesi, 3 parçalı pomye 
kadifeli birer kanape 2 koltuk, 
fevkalade iyi sesli OUANDT 
markalı Alman p"yanosu ma 
taburesi, Amerikan dıvar saati, 
kuşlu ayna, tek kapılı maundan 
aynalı dolap, şemsiyelık, levha· 
lar, pencere kornezleri maa per· 
deleri, ş fünyeralı aynalı dolap, 
2 adet ikişer kişilik nikel kar
yola maa somyalan, kübik camlı 
orta masası, Kolombia salon 
gramofonu, sigara sehpaları bir 
çok Avrupa yemek iskem eleri, 
çay masası, 2 adet salıncaklık 
sandalye, maundan mamul lau· 
man tiivalet, poker masası, gaz· 
sobası, aynalı gardinyera, 2adet 
sedef işlemeli tabure ve iki adet 

sigara sehpaları, iyi bir halde ço
cuk arabası, bakır mangal, yazı· 
hane, aynah komodin, despenç, 
paravan, tam servis 108 parça 
porslen tabak takımı, 52 parça· 
lık kıristal şışe takımı, sakaıları 
ile bir çok çiçekler, balı, kilim, 
ve seccadeler ve saire bir çok 
mobilyalar açık artırma suretile 
satılacaktır. 

• Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık Telefon: 2056 

D: 3 

• *S --Birincı Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lef on : 3479 

Kemalpaşa icra memurluğun· 
dan: 

.lzmirde Fahreddıne 85 lira ve 
masraf ve faize borçlu Ulucak· 
tan Koca Bekir oğl Bekirin 
Şubat 323 tarihli 27 numaralı 
tapu senedil~ mutasarrıf olduğu 
Ulucak Kuyubaşı mevkiinde ye
mini Kırlı Mustafa, yesarı Koca 
Bekir versesi, arkası Abandı 
oğlu veresesi, önü yol ile mah· 
dud 300 lira muhammen kıy· 

metli ve içi kuyulu bir bab 
kahvehanesi satılmak üzere mü
zayedeye verilmiştir. 

13/12/937 pazartesi günü sa· 
at 11-12 de Kemalpaşa icra 
dairesinde yapılacak birinci ar
tırmasında teklif edilecek bedel 
muhammen kıymetin yüzde yet
mi~ beşini bulduğu takdırde 
ihale edilecektir. Noksan bir 
bedel teki fi halinde artırma 
müddeti 15 gün uzatılır. 

28/12/937 tarihine müsadif 
salı günü ayni saatte yapılacak 
ikınci artırmasında teklıf edılecek 
en çok bedel mezkur nisbeti 
bulmadığı takdirde satış düşü
rülerek 2280 numaralı kanun 
mucıbince borç beş sene taksite 
bağlaoacaktır. 

Almak istiyenlerin muhammen 
kıymetine göre yüzde yedıbuçuk 
nisbetinde depo akçesi veya 
sağlam milli bır banka mektubu 
ile ihale vakit erinde icra daıre· 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
182 O. Kurumu 13 50 
133 Jnhis r ida. 12 125 
106 J. Taranto 15 

67 S. Erkin 13 50 
58 Vitel 14 25 
47 A. R. Üzüm· 12 75 
32 Ş. Remzi 13 75 
30 Ç. Coral 15 
25 C. Ayve:r. o. 13 50 
18 Albayrak 15 
10 H. Nazmi 12 50 
6 A. Fesçi o. 15 75 
5 M. lzmir 13 25 
719 

134088 5 
134807,5 

incir satışları 

K. S. 
14 25 
13 50 
16 50 
17 
15 
15 25 
16 
16 
16 
16 
12 50 
16 50 
13 25 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1270 P . Paci 4 8 Hurda 
920 B. Alazra. 4 7 
126 B. Frıınko 5 50 8 
112 H. Şeşbeş 7 9 

" 

78 M. J. Tara. 6 875 10 50 
15 Albayrak 4 4 Hurda 
9521 

108998 
111519 

Zahire sattşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

6 815 
6 875 

3 875 4 25 
34 50 42 

124 Buğ. 
6 Vag. Buğ. 

437 Arpa 
45 B. Pamuk 

225 Ton P. çekir. 
Piyasa fiatleri 

2 85 

N o. 7 12 50 13 00 

" 8 13 50 13 75 

" 
9 14 00 14 50 

• 10 15 75 16 25 
• 11 17 25 18 75 
ft 12 19 25 20 25 

... 111111!! .. ~ ............... . 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez-

1 
kür eve müra caatları ilin 
olusaur. 
...... !1111!!!111!!111111!11111!1!1!!1 .......... 

A. Tevfik Lütem 
Kulak, burun, boğaz has

talıkları birinci sınıf 
mu'ahassu 

VE 
Merkez hastanesi kulak 

kliniği şefi 

Her gün 15 len sonra ikinci 
Beyler Numanzade sokak No. 
S de hasta kabul ve tedavi 

eder. 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerini yapabilecek bir 

kadın işçi aranıyor. Girmek ir 
tiyen idare memurumuza mürı· 
caat etmelidir. D: 6 

Kalfa aranıyor 
İyı bir ce etci kalfasına ihfr 

yaç vard r. K e neraltında Hac• 
Ali paşa otelınde 22-23 nurna· 
rada San'at meşheri Vehbıye 
müracaatları. 6 ,,,,,,, 
.... IRl .... tllfr; ....... .-~~ 

sinde bulunmalara ve fazla ıı•· 

hst ist yenlerin bugünden itib•: 
ren açık bulunan şartnanıeY1 

garüp tetkık etmeleri ve btJ 
mülk üzerinde bır giina hak ,,, 
alacak iddiasında bulunanlarıll 
20 gün içinde vesikalarile b.,. 
likte icra dairesine mü acaatJarı 
aksi halde hakları ve alacakları 
tapu sic Jile sabit olmıyarıljrı~ 
paylaşmadan hariç kalacak 8 

• 

ilan lolunu . Dosya numara5
'" 

930/1288 dir. 
lzmir icra te~kik merc' inden: 
lzm rde Memurlar istihliiK k~ 

operatifi tarafından kongurd~ P 
istenilmiş ve tetkik o unan t~:O" 
muvafıkı kanun görülerek ·ş 
peratife iki aylık mühlet verilııt!,, 

uır• 
ve avukat Ekremin komser k•· 
ed imi$ oldugu icra ve if~as hii1'· 
nunun 288 inci maddesı 
müne tevfikan ilan olunur. 



ra e ı perco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

''HERCULES,, vapuru 13-11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha
reket edecektir. 

''STELLA,, vapuru 22-11-937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük 
ılıcaktır. 

"VULCANUS,, vap·ıru 27-
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 
r<'ket edecektir. 

•sTELLAn vapuru 11/12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAM BURG a hare· 
ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

''NORDLAND,, motörü 16· 
lt.937 de GDYNIA, DAN
ZIG, STOCKHOLM, fSVEÇ, 
DANMARKA, ve BAL TIK li· 
ttıanlanna hareket edecektir. 

''ARAGON,, motörü 20· 11-
937 de ROTTERDAM ve HAM-
8URG a hareket edecektir. 

''AASNE,, vapuru 2/12/937 
~OTTERDAM, HAMBURG GD
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
Uınanlarma hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

''A:LBA JULIA.. ,apunı 1-12 
~l'1 de MALTA ve MARSIL
r Aya hareket edecektir. 
~EGLUGA POLSKA S.A. 

11 LEWANT" motö 11-11-937 
de ANVERS, GDYNIAve DAN· 
ZIGe hareket edecektir. 

hanlardaki hareket tarihlerile 
f\avlunlardaki değiıikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRATELL.I SPER
CQ ~ur acentalağına müraca· 
at edilnıesi rica olunur. 
~lefon: 4111/4142/4221/2663 

OEU'I' CUE ~E
\' ANTE · LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE-
A lINIE, HAMBURG, A. G. 
"l'LAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
''ATHEN,, motörü 15 ikinci· 

~tinde bekleniyor. RO'l TER-
1 ~M. HAMBURG ve BREMEN 
~ın vük alacaktır. 
t; "YALOVA,, vapuru 22 ikin· 
~~eşrinde bekleniyor. BREMEN 
ın hareket edt>c ktir. 
.''MACEDO, IA,, vapuru 29 
~ citeşrinde beklen"yor. ROT-
1tR.DAM, HAMBURG ve BRE
,,N için yük alacaktır. 
~ MOREA,, vapuru 1 B r nci 
~e Unda b ·kleniyor. ANVERS 
) k 1-IAMBURG limanlarından 
~ alacaktır. 
}li~RICAN EXPORT LlNES 
~ EXPORT STEAMSHIP 

, CORPORATION 
~. ~TAVIA., vapuru 12 ikin· 
"'eş . \ tınde bekleniyor. NEVYORK 
~Yük alacaktır. 
t ~IBITOR,. vapuru 18 

Y()~teşrinde beki eniyor. NEV
' 1\1( için yük alacaktır. 
~l~~PRESS. vapuru 26 ikin· 
~()~1nde bekleniyor. NEV-
' '\I\ için yük alacaktır. 
'ıı ~GONTZ ,. vapuru 28 
V~~~şrinde bekleniyor. NEV· 
• ~)( İçin yük alacaktır. 

1 ti~· MOUTH,, vapuru 15 Bi· 
Y()ftKll~nda bekleniyor. NEV-
~A·~ ıçın yük alacaktır. 

'Ylı::.MEN r H. SCHULDT 

"tl . H MBURG 
t 

11 
iSE,, ınotörü 15 lkinc -

ele bek t'nıyor. RO. TER· 
Q ı, HA~ı u <.G V(! LREI\ EN 

>'uk ataca ur. 

Esas Nu. Yeri No. sı 
Eski Yeni 

Nevi 
Depozitosu 

T. L. 

c. 158 
PEŞ 1 N 

Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı 
Ada 977, Parsel 3. 

11 13115 Mağaza 
---------------------------------------------------

800.- Istanbul Nafıa direktörlü-
ğünden: TAKSiTLE 

A. 1141 Göztepe Tramvay caddesi taj 838 Evin 1/2 Hissesi 400.- 22-11·937 Pazartesi günü saat onbeşte lstanbulda Naha müdür
lüğünde 29998, 72 lira keşif bedelli lstanbul Ni antaşı kız orta okulu 
inşaatı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

Ada 831, Parsel 3. 
A. 1093 Çora kapı M. Piliç ıokak ye. 15 41 " 321/36864 ,, 3.48 

Ada 1524, Parsel 35 Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve enni şart· 
nameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 150 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

A. 1132 Toraman Mah. Çirkin sokak Es. 50 ye. 48 Ev 180.-
Ada 417, Parsel 8. 

lzalıatı yuka .. ıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gös ~ril<liği veçhile peşin veya sekiz taksitle 
s•tışı 19·11-937 cuma günü saat onbirde ihale edilmek kaydile artt rmaya konu muştur. 

fst kli olanların karşılarında yazılı depozito akçes.ni veznemize yatırarak art ırnıaya girmeleri ve 

Muvakkat teminat 225G liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az 20,000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafıa V ckaletinden aln ış olduğu müteah· 
hitlik ve ticaret odası vesıkalarını havi kapalı zarflarını 22-11-937 
Pazartesi günü saat 14 e kadar lstanbul Nafıa müdürlüğüne ver· 

yani rında b rer fotoğraf getirmeleri. 7 14 

Ev almak istı3 enter 
okusun 

Biri lkiçeşmeiikte b:rinci To
raman sokağında 24 numaralı 
diğeri Tılkilikte Hatuniye camii 
karşısında Namazgah sokağında 
2/4 numaralı haneler satılıktır. 
Almak ve görmek istiyenler 
Başdurakta Kestelli caddesinde 
49 numarada kunduracı Bahaad· 
din ustaya müracaat ederler. d.3 

Yağ presesi 
Alman mamulatı son sistem 

man ıveleli yeni bir zeytinyağı 
presesi satılıktır. 

Muhtelif beygir kuvvetinde 
yeni elektro motörlü demirci 
ve dökmeci oc ğ• vantilatörleri 
ve kaynak takımlan da vardır. 

Müracaat: Kestane pazan 
Demircıler içerisinde 20 nu· 
marada Niyazi makine tamir· 
hanesi. D. 10 

Göz Hekimi-1 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan sa. 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 
..... llİI .................. .. 

livier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Re ~s binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LI

NES LTD. 
"ClTY OF LANCASTER,, va· 

puru 15 lkincit~rinde gelip yülc 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru 5 ikin· 
citeşrinde gelip LONDRA için 
yiık alacaktır. -SERViCE MARITlME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"ARDEAL., vapuru 26 ikinci· 
teşrinde KÔSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve GALA TZ ak~arması 
TUNA limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSUNJE 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 12 

lkincıteşrinde bekleniyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

·'SAN JOSE,, motörü 6 Bi· 
r ncikanıında bekleniyor. DIEP
PE, OÜNKERK ve NORVEÇ 
lımanlah içın ytik alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle. 
rile navlunlardaki deyişiklik
lerden acente mcsuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur aceıılalığına 
euııııwsi rıca olunur. 

müracaat 

1 def on : r o. 200712008 

İzmir Levazım amirliği ilanları meleri. 30 4 9 14 7266-3783 
----~imi'!"------------------------------------------- ___ .;..;. ____________ ._.. _______________________ ...;, ______ __ 

1 
fzmir Lv. amirliği Sat. A k A f b •k l •• 
Müstahkem mevki kıtaat hayvanatının (324000) kilo kuru S eri 8 rl a ar umum mu• 
ot ihtıyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. d . ı·· v •• nde 

2 - ihalesi 22/ikinciteşrin/937 Pazartesi günü saat 16da kışlada ur ugu D: 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 16/ 12/937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile-

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12960 liradır. ceği A karada Ulus gazetesile 27, 29 Birinciteşrin ve 1/lkınci Teş. 
4 - Teminatı muvakkate akçesı 972 liradır. 937 lstanbulda Son Telgraf ve lzmirde Anadolu gazetelerile ilan 
5 - Şartnamesi her gün komısyonda görülebilir. edilen 115 ton Elektrolit bakırın Ulus ve Anadolu gazetelerince 
6 - lsteklıler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika har hangi bir sehiv neticesi olarak cins ve miktan yazılmaksızın 

göstermek mecburiyetindedirler. neşredilmiş olduğundan mezkur günlerde çıkan ilanlar hukümsüzdür. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve 7 10 12 14 3910 

______________________ ..... __________________________ __ 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaıa- Askeri fabrikalar umum mü
riıe teminat ve teklif mektuplarını ıhale saatinden en az 
bir saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. dürlüguv •• nden: 

s ıo 14 19 3901 

-----------------------~--..... ----------.-...--------~ İzmir Lv. Amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 149 bin 150 lira olan 130 

bin ila 157 bin metere ekmek torbalık bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 9 Birincikanun 937 perşembe günü saat 15 te M. 
M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminatı 8707 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 746 kuruşa 
M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından behemehal bir saat evvel t-~. M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 3741 23 14 25 4 , _____ !""'"" ____________ .;... ______ ııiıııiııiiııi __ lllİıiıliı ____________ ~---

1zmi Müstahkem Mevki satın alma komisyouundan: 
1 - Çorlu mıntakaaında yaptırılacak olan 2 Adet •f" tip'i baııı· 

gar, hamam ve çamaşır yeri, mutfak ve teaisatı ve alta adet 
. erat pa~onu inşaatı kapalı unla eksiltmeye konmuştür. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 509 bin 224 lira 18 kuruştur. 
3 - ihalesi 23 ikinciteşrin 937 Salı günü saat 15 de M. M. 

V. satın ulma komisyonunda yakılacaktır. 
4 - İlk teminata 28119 liradw. Şartname ve ketif ve projeleri 

2547 kuruşa M. M. V.. ıaatın •ima lcomiayonundan alınır. 
S - Eksiltmeye girecekler anuni teminat ve 2490 raayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü mıdde\erinde yaııh belgelerle idari 
şartnamenin 4 üncü maddesinin 11F,, fıkrasında yazılı vesi
kalarla birlikte teklif mektuplarını ihale satinden beheme· 
hal bir saat evel satın alma komisyonuna vermeleri. 

15 30 14 20 3504 
__ ""'!9" ____________________________________________ ___ 

lzmir Levazım amirlıği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir Müstahkem mevki kıtaatının 26900 kilo pirinç ihti

yacı kapalı zarf usulile m "i nakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 26 /lkinciteşrin/ 937 cuma giinü saat 16,30 da 

kışlada f zmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmü tutan 5783 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 433 lira 77 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün kom syonda görülebilir. 
6 - İsteklıler Ticaret odasında kayatlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Easiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesınde yazılı ves lcalarilc 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatınden en az bir 
saat evvel komiıyona vermiş bulunacaklardır. 

10 14 19 24 3942 

---------------------------------------------------lzm r Lvazım amirliği satın alma Komisyonundan: 
Dikım evleri için alınacak bet milyon altı yüı: yetmiı altı bin 

adet aliminyon düğmenin kapalı zarfında verilen fiıt vekilctce 
bahalı görüld ~ünden 16/11/937 Salı günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul Lv. amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli ot~z ~ir bin iki yüz on sekız lira ilk temina~ı iki 
b n üç yüz kırk bır lıra 35 kuruştur. Şartname ve nümunesı ko-
misyonda gö ülebil!r. isteklilerin kanuni belgelerile belli saatta 
komisyona gelmelerı. 11 15 3957 

~--_;,,--,...:;;.... __ ~~~~--------~~-----------------lzm ir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs.den: 
ı - idareleri lstanbul levazım amirliğ ne bağlı müessesat hay

vanatı için alınacak (300) ton yulafın kapalı zarfında 
teki f edilen fıat tahmin fiattan yüksek görüldüğünden 
19·11·937 Cuma giinü saat 14 de QTophanec.!e satın al n 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - -ahmin peddi 15000 lira ilk teminatı 1125 liradır. 
3 - Şa tname ve nümunesi komisyonda görüleb lır. 
4 - isteklilerin kanuni belgelerıle hell saatta ona ııelmeleri. 

lzmir Levazım anıır iğ Sat Aı. Ko. Rs. ue .• : -
1 - idareleri lstanbu levazım am rlığine bağl mücssesat h y· 

va atı için alınacak olan (300) to arp mın llP~ za•fı l 

teklit ed len fıa bah:ılı gö dü,ıünd ıı 9 l l 937 C n. 
gı.i ı Ü saat . 4, 15 de Tophr. e<ic.: satı o a ıua ko .L~yoıı d 

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

trolit bakır askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 27/12/937 Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 3 lira 74 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4987 lira 50 kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin 2490 no. lu kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra· 
caatlan. 7 10 12 14 3909 

lzmir Liman iş etme miı 
ğündenı 

Kadrodan çıkanlan Cumhuriyet ve Atsancak vapurlan 18/11/937 
Pazartesi günü saat 15 te şefler encümeninde pazarlıkla satıla

caktır. Fazla izahat almak istiyenler ievazıın şefliğine müracaat 
Pdebilirler, 6 10 14 3911 

-Manisa valiliğinden: 
1 - Manisa Memleket hastanesine 25 ilii 30 beygir kuvvetinde 

Nasyonal veya Dov ç tipinde •az kullanılmışta olabilir. 
motör ve dinamonun satılması ve yerine konularak işler 
bir halde teslimi işi 2500 lira muhammen bedel üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartları vilayet daimi encümeninden öğrenilebilir. 
3 - ihale 2 inciteşrinin 18 inci Perşembe günü saat onbirde 

vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 175 liradır. I an olunur. 3923 

--~~~--~--------=~~~~~~--------..... ------~ Manisa valiliğinden· 
1- Manisa Memleket hasıaneıinin ışıklı zil tesisatı 1237 lira 

muhammen bedel üzcrfoden açık eksiltmeye kon ılmuştur. 
2 - Şartnamesi daimi encümen kaleminde görülebilir. 
3 - ihalesi 2 inciteşrinin 18 inci Perşembe günü saat onbirde 

Manisa da.mi e11ciimcni önünde yapıl a caktır. 

4- Muvakkat teminat 92 lira 78 kuruştu r. İlan olunur. 3922 

---------------------------------------------------Devlet demiryollarından: 
Haftada dört gün Torbalı, Ortaklar, Aydın, Nazill" ve Karakuyu 

yolile Al .. ncak Afyon aruında ifliyen 1307,1308 yolcu ka arlar•· 
nan her birinde yolculann yeme, içme ihtiyacını temin için idare· 
mizce birer büvetli vagon bulundurulacaktır. iki vagonda buluna· 
cak olan büvetler bir sene için açık artırma usul ıle karaya verile· 
cektir. Muhammen kira bedeli 800 liradır. lıteldılerı n yüzde yedi 
buçuk ınisbetinde muvakkat teminat yatırmaları lazımdır. ihale 
26-11-937 Cuma günü saat 15 de Alsancak 8 inci işletme 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler komisyonda parasız 
alınır. 14 17 3986 

__ ....;. _____________________________________________ ___ 

Askeri fabrikalar umnm mü
dürlüğünden: 
95 adet elektrik motörü ve 

teferrüatı 
Tahmin ed len bedeli 17 ,000 lire olan yukarıda yazılı 95 adet 

elektrik motörü ve tef rrüatı ıtskeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın ama kom syo 1u lCa 3/ 1/938 Pazartesı günü sasat 15 de ka· 
pal za fla ihale edılt"cektir. 
Ş rrnaıne paras o arnk komisyondan vnilir. 
Tal plerın m vt k t temıııat olan 1275 l ırayı havi teklif mektup· 

arı ı ın % ur Tunde sut 14 d · kadar kamı yona vermeleri ve 
k .. ı 1ıl ~rı ı l ie 2 19') ..> u ka unu ı 2, 3 üncü rnad Jelerindeki ve· 
s ı..a rıle n~.z u gu ı \/..! s tte kom yo l nüra~a t an. 

14 17 19 21 3987 



Sabire U ANADOLU Tr,riniuni 
~ . 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Pu .. rı·en Sah·ap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. o kadar zararsız.dır ki gebelere, kalp, b6b

l"ekler; rnhatsı:z olanlara bile Dt>ktorlar bunu tav11i11P. P-derler. 

Her türlü idrar, kan, 
balgam ve ıaire ta

hli lleri yapılır 
Milftcaat yeri: 

lk.inciheyler sokak 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler aokatı 
Na. 68 

FotoOr 
1 N ô N 0 Cad. No. 20 

Atdlyede 
En güzel po~lar 

çekilir. 
Amatör iıler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorıley 

markalı bir motör satılıktır. Gör

mek istiyenler aeyyar muhabiri 

miz B. Yuaufa veya Şemikler 
köyünde babçeain.deki adamına 

biri 

Norveçyiının halis Morina balıkyağ•dır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

mdi N-zhet Çançar 

Büyük Salepçioflu hanı karşısında 

Se ., 

Kuvveti Çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş oto.mobilleridir 

Yedek parçaDaır mevclYlddur 

Oldsomohil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

lzmir 've · bölgesi bayii: O. Kutay 
· Birinci kordon telef on 2704 

- Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kitıt. 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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 raf: Rüstem lzmir 

Siz de M ET Al l U M '' O tt ;l~::::.~armı 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada 2'Örürsünüz. 

Cevfik Baykent 
Elektrik - telef on oemalz.emesi deposu. 

Sieuıens fabrikaları mümessili 

zmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş ıoj'uk ve ııc:ak m 

~anyo daireleri ilave e'dilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeralb caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ye mefruşat ma• 

ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ 

IZMiR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkeı kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir ~o~ 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtar. iyi bir mobilya içinde kendini=' 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirsiniz. Evinizin r.:Şvuı bar' 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. , • 

Memurlara 1 O taksitte veresiye mucım•· 
lesi yapılır. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangos~ 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1931 JeJır 
Büyük ikramiye 30,00(}liradır 

. ti' 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lira'ık ikr~'' 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vard1r. .._.:ık 
Aynca: (2,000) liradanbaşhyarak (20) liraya kadar bu1; 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu ıePf 
plandan istifade etmek için bir l:iilet almaktan çekinmeyinil· 


